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Mottó:

„Mindenki otthonoktat, csak néhányan még 

iskolába is küldik a gyermekeiket” 

(otthonoktató szülő)



Székelyföldi 

otthonoktatás 

2020-ban

 Indoklás: miért otthonoktatás-kutatás?

 Szinonimák: otthon tanulás, 

magántanulás, iskolátlanítás 

(unschooling)

 Otthonoktatáson, otthon, szülői 

felügyelettel végzett oktatást értünk 

(Ray, 2017). 

 Az otthonoktatás egy olyan oktatási 

forma, ahol a gyerek magántanulói 

jogviszony keretében kötődik ugyan egy 

oktatási intézményhez, de a valódi 

oktatás színtere az otthona (Nágel, 2012)

 Székelyföldi otthonoktatás (részben 

otthonoktatás, részben távoktatási 

formában)



 Konstruktivista és stakeholder megközelítést

 Fellelhető adatok másodelemzése (Romániai Otthonoktatók 
Egyesülete - AHSR)

 13 fős minta (7 család összesen 25 gyermekéről készült 
adatfelvétel)

 Nem reprezentatív, hólabdás mintavétel, 18 éven felüli gyermek 
(feltétel)

 10 darab 45-90 perces témaközpontú félstrukturált interjú

 7 egyéni interjú és 3 db páros interjú

 9 otthonoktató szülővel (ebből 2 pár, 1 folytatólagos) 

 3 otthonoktatott már 18 évet betöltött fiatallal (1 pár, ahol a pár 
egyik tagja nem otthonoktatott) 

 Székelyudvarhelyről (Hargita megye), Sepsiszentgyörgy, Zalánból, 
Barót (Kovászna megye), Szovátáról (Maros megye), Kolozsvár, 
Nagyvárad, Miskolc, Bécs és egy család iraki menekülttáborban.

 Gyergyószentmiklósi és Csíkszeredai otthonoktatottak kimaradtak 
(nincs 18 év feletti gyermekük)

 Adatfelvétel ideje: 2020 augusztus-szeptemberben, interjúk 
rögzítése Berecz Nikolett, EET MA szakos demonstrátor

 Módja: telefon, online (skype)
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Kutatási 

módszer

Bethlen Gábor 

Alap támogató



Kutatási kérdések

 Okai

 Kihívásai és megoldásai

 Következményei



Kihívások
 Elkötelezettség, idő, rendszerezettség, 

fegyelmezettség

 Felelősség (tanulási nehézséggel, fogyatékkal, 
kimagaslóan tehetséges)

 Életmód: egykeresős sokgyerekes családmodell 
(vagy vállalkozói lét)

 Átmenetek (közoktatásból otthonoktatásba ill. 
vissza) – minőségi lánc törései

 Szocializáció, integráció, önérdekérvényesítés

 Társadalmi megítélés

 Szerepzavar (szülő-tanár)

 Nyelvtanulás (román, angol)

 Utazás

 Felsőoktatási továbbtanulás (Európai 
rendszerben vagy angolszászban)

 Munkaerőpiaci integráció

Megoldások
 Alap: erős (hit) házastársi kapcsolat, vallási közösségi 

támogatás

 Kis lépések politikája, tudatosság (Most), kitartás

 Praktikus tanulási-tanítási munkamegosztás (egzakt 
tudományok – apa, bölcsész-anya)

 Tervezés, szervezés, logisztika

 Életszemlélet: „a kicsi szép”, „a kevés néha több”

 Támogató környezet (magántanárok, közösségi –kapcsolati 
háló)

 „Védett” környezet: pozitív interakciók,  fokozatos 
bemerítés (együttélés, a közösségi élet szabályai)

 Érvrendszer

 Élő nyelv tanulása, praktikum felöl közelítve (pl. 
magyarországi román nyelvkönyv és tananyagok, levelezés, 
táborok), önkéntesség

 Jó szokások, példamutatás, folyamatos tanulás, 
önfejlesztés

 „Minden megtanulható” attitűd

 Önkéntesség, alázat



Következmények

 Pozitív kimenet mind tanulási eredmények mind szocializáció szempontjából 

(Ray, 2017) 

 Oktatásban, felsőoktatásban és az életben legalább annyira megállják a 

helyüket (Ray, 2019)

 Otthonoktatottak 73%-a folytatta tanulmányait felsőfokon, míg az átlag 

amerikaiak 46%-a (Ray, 2003)

 Részvétel közösségi, társadalmi munkában, politikai, vallási, vagy közösségi 

életben (Ray, 2019)

 Kompetenciák: kortárs interakciók, önpercepció, vezetői készségek, családi 

kohézió, részvétel közösségi szolgálatban, önbecsülés (Ray, 2019)

 Önálló, kreatív gondolkodás, véleményalkotás, viselkedés



Összegzés, javaslatok

Sztereotípiáink felülvizsgálata

Járható út (bizonyos feltételek mellett), de nem 

mindenkinek

Család életszemlélete, gyermek személyisége

Átmenetek közoktatásból otthonoktatásba és vissza

Tanulni lehet az otthonoktatóktól (módszereket, 

eljárásokat, mentalitást, attitűdöt)
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