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Absztrakt  

Jelenleg hazánkban 19 zeneművészeti szakgimnázium működik. Eddigi kutatásaink során 

főleg a szülők iskolai végzettségével, a lakóhely típusával, a családban nevelt gyermekek 

számával, a szülők és középiskolás gyermekük közötti kommunikáció gyakoriságával továbbá 

a tanulók családi énképével foglalkoztunk a Tenessee énképskála alapján. A lehetséges 

okokból kívánunk egy palettát nyújtani abból, miért választják a fiatalok a zenei pályát vagy 

éppen az adott iskolát. Adatfelvételünk egy intézményben zajlott, így az elemszámunk 

viszonylag alacsony. Ez a hiányosság betudható az amúgy is kicsi tanulószámmal működő 

intézménytípusnak. Néhány fővárosi iskolában találunk csak magasabb létszámot (Héjja, 

2016).  

Vizsgálatunk során a tanulók iskolaválasztási motivációin van a hangsúly, de megfigyeltük az 

iskolaválasztással kapcsolatos információforrásokat és a továbbtanulási szándékra is 

rákérdeztünk. A kérdőíves felmérés 2016 év tavaszán készült, a zeneművészeti 

szakgimnáziumokban tanuló diákok családi hátterét, iskolaválasztási (pályaválasztási) 

motivációit és viselkedését feltáró országos kutatás előzményének második állomásaként. A 

felmérésbe az intézmény összes diákját bevontuk, a részvételi arány 62% (71 fő). Az adatok 

alapján jelenlegi középiskolájukról a tanulók legnagyobb része a tanárától hallott, majd őket 

követik a barátok illetve családtagok. A legtöbb itt tanuló fiatal azért választotta ezt az iskolát, 

mert szeretne fejlődni a hangszertudásában vagy énektechnikájában, továbbá a zene szeretete 

meghatározó pályaválasztásuk tekintetében. Többen zenészként szeretnének majd 

elhelyezkedni és ezzel megegyező arra a kérdésre adott válaszuk is, hogy hol szeretnének 

továbbtanulni, ugyanis a kitöltők több mint 70% szeretne egyetemre felvételizni. 
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