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A  történelmi-társadalmi fejlődés szemszögéből vizs-

gálva az iskola és a családi ház nevelé,i feladatát, a 

két tényező kölcsönhatását, nagy változást figyelhetünk 

meg. 

A  gyermek személyiséjejlöáésének évezredeken át 

első számú meghatározója - főleg nevelés terén - a csa-

ládi mikrokörnyezet volt. Az utóbbi két évszázadban, de 

különösen a századfordulótól, az emberiség életformájá-

ban beálló változások következtében a "családközpontú" 

nevelés me :_ingott. 

Az uj eszmék egyik megfogalmazója Kru l  Jszk: ja volt, 

aki tanulmányában, amikor megkérdezték, hogy véleménye 

szerint hogyan fo', alakulni a nevelés ügye a szocialis-

ta társadalomban, a közösségi nevelés hivének vallotta 

magát. Ami szó szerint azt jelentette akkor, hogy " a 

társadalom felmenti a szülőket a gyermekneveléssel járó 

gondok alól, és a társadalom magára vállalja a szükséges 

feltételek me,;teremtését és a személyiségfejlesztés le-

he tőséét is". /1/ 

A század közepétől hazánkban is megnövekedett és k._—
szélesedett az intézményes nevelés szerepe, és mintha el- 
halványit,tta volna a családi nevelést. 



Az int6zményes nevelés kiterjedésével egy idejüle" 

a közvéleményben 	a tudományos kutatásban egyáltalán 

nem volt egyértelmü az a kérdés, hogy  hol is a helye és 

mi a szerepe a családnak e tényezők között. Ennek jelei 

abban mutatkoztak meg egyrészt, hogy túlzó - szélsőséges 

elméletek keletkeztek, amelyek a család elhalását emle-

gették. Másrészt az ellentmondások nyomán avantgardista 

nézetek születek a család társadalmi funkciójának csök-

kenéséről. Ezek a nézetek azonban  nagyon  átmenetiek vol-

tak, aelyeket az V. Nevelésügyi Kongres. zus téziseiben 

teljes egészében szétzúzott. Idézem : "t1.indenekelőtt 

azt kell megállapitanunk, hogy a családi nevelés társa-

dalmi jelentősége semmivel sem csökkent a múlthoz képest, 

és csak arról beszélhetünk, hogy szerepe a forradalmi 

változások kivetkeztében módosult. Minden  komoly vizsgá-

lat arra az eredményre jut, hogy boldo, kiegyensulyo-

zott, önmagunkkal és a t;rsadalommal harmóniában élő em-

bereket felnevelni tömegméretekben a család nélkül lehe-

tetlen; az egészséges családi nevelés semmivel sem pó-

tolható érték a gyermeknevelésben. A bensőséges családi 

légkör teremti meg azt a biztonságérzetet és az "én" je-

lentőségének azt a tudatát, amely a személyiségfejlődés 

ps'icholó;iai bázisa." /2/ 

Közösségi társadalomról lévén szó a társas hatások 

bonyolult özönében és rendszerében a csoportviszonyok 



homogenitása is felromlik. Sok kisebb mikro-csoport jön 

létre. Ezeknek élménygazda sági szintjük nem azonos, egyik 

felülmulja hatásában a másikat, igy  előfordulhat az is, 

hogy a családi kapcsolat alul marad. Pedig "a család az 

egyik le,fontosabb, a társadalmi normákat és értékeket, 

célokat és elérésük eszközeit az egyénnek  közvetlenül át-

adó, személyhez szólóan tanitó közösséL 

érthető okokból a .levetés korábban, jól körülhatárolt 

szintereken folyt. Napjainkban a nevelés kiterjedt, több-

irány uvá v ult. Ha az állandósá'-változás dimenziójába akar-

juk helyezni a nevelés főbb szintereit, Zaborowszky szerint 

a következő fokozatokhoz juunk: /4/ 

A felnövekvés 
e;;ész folyamatának 

szintere 

Viszonylag, állandó, 
sza.taszosan változó 

szinterek 

Alkalmi 
szinterek 

OT1HON /első dle ge-

sen családi otthon 

v. családi otthont 

pótló nevelőintézm./ 

ISKOLA, MOZGALOL, 

KULTURÁLIS és SPORT 

EGYLSÜLETK 

Pl: KLUBOK 

TÁBOROK 

RENDEZVÉNYEK 

A fenti táblázat szemléletesen bemutatja a családi ne-

velés helyét. A szerző nemcsak a vizuális képét rajzolja 

meg a családi otthonnak, hanem  egy  fontos megállapitást is 

tesz: "A .t,e;da ,piai nevelés közintézményeké volt eddig, a 

csalid inkább csak praktikus tanácsokat; kapott. A bekövet- 

...". /3/ 



kezett változások olyan jelentősek, hogy a jeda_óeia egy-

szerűen nem fejlődhet tovább, ha a régi minta szerint is-

kola.eda_;ógia marad." /5/ Vilá os ebből az a feladat,a-

mely  a  családi házra hárul, hiszen a családi otthon a sze-

mélyiségfejlődésére, mint állandóan és folyamatosan jcl'n 

lévő tényező hat. Az iskola, az ifjusági mozgalom, a kul-

turális és sportegyesületek, klubok, táborok és egyéb ren- 

úezvények szakaszosan változó, ill. alkalmi szinterei a :i ve-

lésnek. 

A felszabadulás után eltelt időszakban nem  nagyon  ku-

tatták, vizsgálták a család, a szülői ház véleményét az 

iskoláról. Pedig a szülők vélekedését időszakonként vizs-

gálnunk kell. Felnőtt egy uj nemzedék hazánkban, akk is-

kolázottabbak, általánosan kifelezve a dolgozó osztályo-

nak növekedett a müveltsége. Különösen kitünik ez, ha 

összenasonlitjuk a harmincas évek adataival, amikor az 

analfabéták száma igen magas volt, és a lakossá `; 70 %-a 

az elemi iskola 4, 5. osztályát vagy legfeljebb 6 osztályt 

végezhette el. A népiskolák töobsé ge osztatlan, kb. csak 

9 7-a volt osztott. "L néhány kiragadott adat is bizony ut-

ja, hogy milyen szomoruan fest a magyar köznevelés a két 

világháboru között, valamint azt is, hogy a népi demokrá-

ciénk milyen sulyos örökséggel terhelten látott neki szo-

cialista köznevelésünk meóteremtéséhez." /6/ A nyolc osz-

tályos általános iskola kötelezővé válásával me gnőtt az 

alapmüveltséggel reuuelkező családtagok  száma. A "tanköte- 



les kor felső határáig a tanulók 91 %-a elvé ;,zi az általá-

nos iskolát napjainkban. Minden ötödik állampol 'ár iskola-

rendszerü oktatásban részesül, közel 2 millióan tanulnak 

valamilyen oktatási intézmény nappali, esti, levelező ta-

gozatán". /7/ Jellemzésül elmondhatjuk, hogy a családtagok 

anyagi, szociális körülményei előnyösen megváltoztak. A mü-

velődés hazánkban valóságos népmozgalommá vált. Feltételez-

hető tehát az is, hogy a családokban felhalmozód3tt a két 

és fél évtized alatt számos pedagógiai tapasztalat gyermek-

nevelési területeken. Hiszen gyermekeík 8 évig általános 

iskolában, ill. további négy évig középiskolai oktatásban-

nevelésben vesznek részt. Ezeket azonban nem gyüjtöttük 

össze, nem rendszereztük, főleg kritikailag nem tanulmá-

nyoztuk. Dol,ozacomban me„;k.sérlem néhány kérdésben a szü-

lők véleményét összegezni. 



II. 

A KUTATÁS TÁRGYA, MÓDSZEREI, A VIZSGÁLAT 

FÁ,I,vAI 



1./ A kutatás tárr,ya 

A  bevezető zárógondolatához kapcsolódva kutatásom 

célját, tárgyát az alábbiakban foglalom össze: 

Először: A szülőket milyen mértékben foglalkoztatják isko-

lareadszerünk és az iskola-strukturák kérdései. 

Másodszor: Az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolauos 

szülői vélemények. 

A felmérés adatait a témán belül a nevelés területei-

nek iec,felelően csoportositottam: 

a./ az értelmi nevelés körébe tarcuzó adatok;  

b./ az erkölcsi nevelés területéhez tartozó adatok; 

c./ a testi nevelés területéhez tartozó adatok; 

d./ az esztétikai nevelés körébe tartozó adatok. 

:em volt szándékom az iskola oktatási eredményeit és prob-

lémáit illegő szülői vélemények össze t yüjtése. Mint hangi 

sulyoztam a bevezetőben az iskolai nevelőmunkával kapcso-

latos szülői elvárásokat kutattam. Azonban bizonyos terü-

letek, igy az értelmi nevelésnél elkerülhetetlen az okta-

tási, tanulási adatokkal való kapcsolat. 

Harmadszor: Az iskola és az élet kapcsolatára, továbbá az 
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iskola pályairányitó szerepére vonatkozó vélemények össze-

gezése. 

Negyedszer: A szülők nevelési gonújai és az iskolától várt 

se,itsé iránya. 

A fenti témakörök szerint csoportositott szülői véle-

ményeket, elvárásokat a eme k szerint és társL:dalmi 

r étegenként csoportositottam. Törekedtem arra 

is, hogy minden témakörben a legtipikusabb szülői vélemé-

nyeket szó szerint illusztráljam. 

Végül az adatok birtokában me jkiséreltem néhány követ-

keztetést levonni és megvilágitani, melyek azok a vélemé-

nyek, amelyeknek alapján az iskola és a szülői ház partne-

ri kapcsolata tovább erősödhet, mélyülhet, s az eddigiek-

nél hatékonyabb lehet. :ezzel összefüggésben arra is kitér-

tem, hogyan és mi módon lehetne fejleszteni a családtagok, 

yJontosabbLn a szülők pedagó giai kulturál;;sá,át. Javaslatot 

teszek néhány nevelési témára, utalva az ismeretterjesztő 

munka gyakorlatában bevált módszerekre is. Hivataozom 

dr. Nagy Katalin tanulmány ára, melyben a következőt olvas-

tam: "A család nevelési tevékenységt pusztán a ráfordi-

tout idővel merni, jellemezni nem lehet. Az együtt töltöt 

idő tartalma, minősébe lényegesebb, mint a mennyisége". /u/ 

Arra azonban, Logy a családi nevelés minősége, tuda- 



tossága emelkedjék, véleményem szerint fel kell késziteni 

a szülőket, pedagógiai ismeretekhez kell juttatni őket. 

2./ A kutatás módszerei  

A témása .)eda gógiai jeliegü. A nevelési kérdések kuta-

tásának metodikai problémái bonyolultak. A  pedagógiai  ku-

tatás egyik sajátossága, hogy a kutatás sokféle, változa-

tos módszerrel történik. 

Igyekeztem a módszerek kiválasztásánál a kutatási té-

mám tárgyából, céljából kiindulni, a módszereket ehhez me,-

választani. A mód:.=terek sokféleségében egy rendező elvet 

szem előtt tartottam, helynek megfogalmazását az egyik ta-

nulmánytól idézem: "A nevelési jelenségek, ezen belül a ne-

velési tapasztalatok megragadásának legfőbb módszere ma a 

lehetőségek határain belül menuyiségileg ábrázolt adatok-

kal alátámasztott m.inősé z ,i elemzés. A minőséd elemzésnek 

az a változata, amely optimálisan érzékeny a nevelési folya-

mat variabilitása iránt. Az egzaktság a nevelési jelenségek 

területén - mint általában a társadalmi folyamatok területén  

elsősorban nem számszerű, mennyisé gi formulákban való kife-

jezhetőséget jelelt. Az egzaktsá `;  azt jelenti, hogy az áb-

rázolás /matematikai, nyelvi, vizuális/ fejezze ki a jelen-

ség lényegét, ill. a le ,többet fejezze ki belőle." /9/ 
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Leghasználhatóbbnak az adatfeltárás  és az adatfél- 

dolg,.zás során az alabbi módszereket tartottam: 

a./ Ankét módszer 

b./ Interju 

c./ Beszél'etés 

d./ Megfigyelés 

e./ Dokumentumok tanulmányozása 

f./ Tények, adatok összegyüjtése és azok feldolgozása 

statisztikai módszerrel. 

a./ Az ankét módszer sikere a feltett kérdéseken mu-

lik. A kérúőiv szerkesztése sok problémát jelentett szá-

momra, mert a kérdések zöme az iskolai nevlési területek-

re vonatkozik, amelyeket tapasztalatom szerint sokkal ne-

hezebb volt megfogalmazni, mint pl. a tanulmányi eredmé-

nyekre vagy a tanulás, oktatás területére irányuló kérdé-

seket. A másik nehézséget az jelentette, hogy sem a fizi-

kai dolgozók, sem az alkalmazotti réteg egy része ma méh; 

nem rendelkezik megfelelő pedagógiai müveltséggel, pedig ez 

a válaszok minőségét nagymértékben befolyásolta. A szülők 

nagy részére az jellemző, hogy gyermekeik  tanulási, oktatá-

si feladatait alaposabban figyelemmel kísérik, mint a ne-

velésit, ennél fo_va véleményük is konkrétabb az előző te-

rületről. Hogy ezt a problémát áthidaljam és me,,könayitsem 

a szülők számára a válaszadást, ezért alkalmaztam az un. 

zárt vagy al cernativ kérd::seket, amelyekre vagy az előre 
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me gadott válaszok közül, választással /lásd FUGGELtKELN  

feltüntetett kérdőiven az 1, 2, 16-os kérdéseket/ vagy 

igennel-nemmel-részbennel történő aláhuzásos válaszokLal 

felelhettek. /lásd FÜGGELÉKEN feltüntetett kérdőiven a 

3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 és 15-ös kérdéseket/ 

Az utóbbi kérdésfeltevést azért is választottam, hogy a 

kapott adatokat statisztikailag, t á b l ázat for-

májában ábrázolni tudjam. Alkalmaztam továbbá - kisebb 

mértékben - kérdőivemen olyan kérdéseket is, amelyekre 

irásban önálló véleményt kellett a szülőknek irniuk. 

/lásd FUJGGüL K N feltüntetett kérdőiven 5, 7,  8 és 17-

es kérdéseket/ 

Az un elővizsgálat során 10 személlyel próbainterjut 

is készitettem a kérdőiv kérdéseiből, és kioszto'tam 10 

próbakérdőivet kitöltésre. 

A kötetlen kipróbálás hasznát az alábbiakban látom: 

a./ Meggyőződtem, hogy a mintavétel megfelel a célnak. 

b./ Képet kaptam a vizsgálandó jelenség szóródásáról. 

c./ A próbafelvétel megmutatta azt is, ho gy  jók, ért- 

hetőek a feltett kérdések és nem haladják me', a 

kérdezettek tapasztalati szintjét. 

A próbafelvétel során me,állapitot,tam, hogy a kérdőiv kér-

dései megfelelnek a kutatás céljának. A kérdőiv kezelhető 

L;yakorlati szempon..ból is, és külső formája is előnyös, 
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nem tul hosszu, nem is rövid terjedelmében. A kérdőiv 

kérdéseinek megfogalmazása egrszerü, világos, közvetlen 

és félreérthetetlen. Változtatásokat nem kellett a kér-

dőiven eszközölni. 

Jól tudom, hogy akármilyen jónak itélem me g, a kérdőivet, 

önmagában azonban az ankét módszer  nem  elegendő arra, 

hogy kutatásom uárgyát több oldalról és bizonyos mély-

ségben feltárjam. Ujaáb módszerhez folyamodtam. 

b./ Az interjuval foglalkozó irodalom háromféle in-

terju-modellt ismertet. Az un. "puha interju", a "semle-

ges interju" és a "kemény interju" koncepcióját, asszerint, 

hogy a kérdező hogyan lé, fel a kérdezettel. A második mo-

dellt alkalmazzák általában a pedagó_iai kutatásban. Amikor 

is a kérdezőnek arra kell ttrekednie, hogy szoros, bizalmas 

légkört biztositson az alan.lyal, ilymódon a kérdező utó-

kérdezéssel a válaszokon tulmenően további feleleteket is 

kaphat. Ezeket az ismereteket igyekeztem munkám során szem 

előtt tartani. Különösen az üzemi munkásszülők es a mező-

gazdasá i dobozó szülők in verj u-anya teát üj tö ttem ilyen 

módon. /lásd FUGGL__;KB.N feltüntetett interju kérdéses, 

7 db/ Azt tapasztaltam, hogy szóban könnyebben fejezik kl 

magukat, mint irásban. Az irásukat bizonyos szükszavuság 

jellemzi. Tartalmila g, arra figyeltem, hogy az interju-kérdé-

seim kapcsolódjanak a kérdőivben szereplő kérdésekhez, 

egés zitsék ki azt, másrészt kontrollálni ,,adjam az irásos 

válaszokat. 
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c./ A megfigyeléses módszert az iskolai szülői ér-

tekezleteken alkalmaztam. Alom az volt, hoy az esemé-

nyeket spontán lefolyásuk közben regisztráljam. -e fi-

gyelést vé"eztem a Sze t,edi Tiszaparti Szakközé)iskola, 

a Zrinyi Ilona Általános Iskola és a Szillóri sgt—i Ál-

talános Iskola szülői értekezletein. Tapasztalataicnat a 

III. fejezetben dolLoztam fel. 

d./ A beszélgetés módszerének egyik fajtáját, az 

egyéni beszél, etést alkalmaztam, annak is a kötetlen 

formáj-,t. L zt a módszert kutatáson e, .ész folyana Iában 

alkalmaztam. I_ ;y pl. a kérdőív kitöiuése után a szülők 

kie_ásitést mondLak el szóban a kérdésekkel kapcsolat-

ban. Lgyéni beszélgetést f olyLattam a szülői értekezle-

teken is. De az interju bevezető módszeréül is ezt al-

kalmaztam. 

e./ Az iskolai dokumentáció tanulmányozását nagyon  

fontosnak tartottam. E módszer alkalmazása során e'y re 

jobban szélesedett ismeretem a szülői ház és az iskola 

közus tevékenységéről. Le„értékesebbnek az SZia munka-

tervoket, feljegyzéseket tartottam, Továbbá néhány szel-

lői értekezleten me._,tartott előadás anyagát, vázlatát 

tudtam hasznositani. /lásd F'ÚGGELEKBEN olvasható igaz-

gatói referátumot/ 

f./ A tények, adatok összeg,üjtése és azon feldol- 
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gozása /statisztikai módszerrel/ jel':ntette számomra a 

le c nehezebb feladatot. /A modern pedagó iai kutatások az 

egzaktságot ebben a módszerben vélik felfedezni./ A mate-

matikai adatok lehetőséget adnak a vizuális kép megraj-

zolására is a nyelvi kifejezés mellett. "A statisztikai 

módszerek a pedauJgiai tények értelmezésében és a tények 

közötti összefü„ ;élek feltárásában uj lehetőséget nyi-

tottak." /10/ Az adatok statisztikai feldolbozását a vi-

lá,os áttekin;;és céljából készitettem táblázat formájában. 

/lásd a III. fejezetben folyamatosan/ A grafikus ábrázolás-

sal pedig szemléletesebbé kivántam tenni a statisztikai 

táblázatban foglaltakat. /lásd a III. fejezetben folyama-

tosan/ 

3./ A kutatás fázisai 

a./ Előkészitéss A témámhoz kapcsolódó irodalom /bel-

fö.di, külföldi/ tanulmányozása. Szülői értekezleteken va-

ló részvétel. A beszélgetések, a megfigyelések lebonyoli-

tasa. A próbafelmérés: 10 db kérdőiv kitöltetése, 10 szu-

lüvel való elbeszélgetés, a tapasztalatok összegezése, a 

kérdőiv végie ;,es formájának kialakitása. Ezzel párhuzamosan 

a Cson„rád megyei és Sze„ed városi felmérések helyének pon-

tos kijelölése. 

b./ A kipróbált, vé,legesitett kérdőivek sokszorosi- 
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tása. 1.000 db kérdőiv kitöltéséneis ma szervezése. Az a-

datok statisztikai fAdolgozása és a szülők válaszainak 

összegyüjtése és csoportositása. 

c./ Az interju—beszél esések lebonyolit;asa k .Ls cso-

portokban. A i.;anószala; on lévő válaszok elemzése, össze-

vetése a kérdőiv válaszaival. 

d./ Az összegy üjtött anyag rendezése, végleges for-

mába történő összeálliuása és leirása. 



A KUTATÁSI ERWDMi'il1YEK FELDOLGOZÁSA 
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A  kutatási témám tárgyából következik, hogy viszony-

lag kevés elméleti anyag, tény, adat állt rendelkezésemre. 

Ezért az adatgyüjtést megelőzően számba kellett vennem 

azokat a konkrét jelenségeket, melyekről a vizs oálat so-

rán a szülőktől véleményt kérek. I ivel nagy számu véle-

mél:yre volt szükségem, problémát jelentett az alapsokaság 

me_választása is. Kezdettől fogva vilá„os volt előttem, 

hogy lehetetlen felmérnem Csongrád megye és Szeged város 

valameur.yi általános és kozépiskolai vanuló szüleit. Ezért 

csak részleges felmérést végezhettem, amely a sokaságnak 

csak meghatározott tagjaira terjedt ki. 1,,zt nevezi az iro-

dalom "mintavételes” felmérésnek, vizs„álatnak. A mintát 

ugj igyekeztem kiválasztani, hogy képviselje, reprezentál-

ja az "egészet". Vállalva természetesen azt, hogy a repre-

zentativ felmérés hibalehetőséget is rejt magában. 

Megjegyzem továbbá azt is, hogy a feldolgozás, az 

adatok tartalmi elemzúse nem a kérdőiv kérdéseinek meneté-

vel azonos, hanem bizonyos kérdéscsoportonként épitettem 

fel mondanivalómat. Indoklom ezt e,_yrészt azzal, hogy a 

kérdések egy csoportja szorosan összekapcsolható, és igy 

bizonyos tömöritést végezhettem, továbbá lehetőségem volt 

ilymódon  a  kérdésekre adott válaszokat kontrollálni, har-

madsorban elkerülöm a feldolgozás során esetleg előforduló 

olyan hibát, hogy az egyik kérdésre adott válasz befolyá-

solja a másikat. 
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Összesen 1.010 db kérdőivet osztottam ki. A szülők a 

kérdésekre döntő többs-3óében válaszoltak. Az 1.010 db kér-

dőivből 904 db—ot kaptam vissza, melyből mindössze 6 db 

kérdőiv nem volt értékelhető, igy az értékelhető kérdőivek 

száma 898 db. A 898 szülő 899 tanulóról adott iuformció1. 

A több gyermekes szülőktől külön kérdőiven, r,yermek.nként 

kértem a válaszokat, igy jött ki az adat, hogy ahány kér-

dőiv, auayi szülő és tanuló válasza érkezett vissza hozzám. 

Az 1 fő eltérés abból adódott, hogy egy szülő két gyerme-

kének adatait egy kérdőivre irta. 

A válaszok tartalmukat  tek .w ve igen pozitivak /a po-

zitiv fogalmat ebben az esetben a tartalmas, értékes és 

őszinte válaszok kifejezésére használom/. 

A kérdőivet kitöltők lakóhelz serinti IIe$oszlása: 

Csongrád merébens 

Hódmezővásárhelyen általános és középiskolában; 

Szentesen középiskolában; 

Balástyán, ror°ráskuton, PusztamérL,esen általános is-

kolában és Ásotthalmon az Irodasori osztatlan álta-

lános iskolában végeztem felméréseket. 
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Szegeden: 

PA:YV. Szeedi 'Textilmüvekben 

Kőolajfurási Üzemben 

Taurus Gumigyárban 

Kenderfonó és Szövőipari Vállalatnál 

Szegedi Ruhagyárban 

Minőségi Cipőgyár Szegedi Gyáregységénél 

MK. Szegedi Káuelgy árában 

Szegedi Konzervárban 

Szegedi Tervező Vállalatnál 

Csm. Tanácsnál 

Szeged m. Városi Tanácsnál 

Szegedi Nyomdánál 

Alsótiszavidéki Vizüri Igazfia ',óságnál 

Uj í,let Tsz L ihályteleken 

MÁV Iazbatósagnál 

Postaigazgatóságnál 

Szakszervezet,A Csm, Tanácsánál 

Szegedi Rendelőintézetnél 

I. kerületi Tanácsi Hivat_ lnál 

JATL-n vébeztem felméréseket. 

A kórdőivet k_töltők nemen szerinti meLoszlása: 

A kérdőivet 	szülőket nemek szerint csoportosi- 

tottam, és az alábbi adatokat kaptam: 
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511 anya és 387 apa vagy gondviselő töltö,te ki a kérdőivet, 

tehát 124—,yel több anya válaszolt a kérdés,kre. Pedig a 

kérdőiv megszólitása: "Kedves Szülők" egyformán szólt apá-

aoz és anyához. Főle ;; fizikai dolgozó családoknál és alkal-

mazotti családoknál az anyák töltötték ki a kérdőivet, kivé-

telt képez az értelmiségi szülők esete, ahol 50 70—nál  több 

kérdőíve' az apák töltöttek ki. Visszatérve a nag obb számu 

— anyák által adott — v ált:szokra, azt a következtetést von-

hatjuk le, hogy a gyermek otthoni gondját még mindi, az anya 

ismeri jobban és kiséri figyelemmel, noha az anyának — munká-

ba állásával — semmivel sincs több ideje az apánál. 

A kérdőivet kitöltők kor szerinti megoszlása: 

A kérdőivet kitöltő szülőket életkor szerint is csopor-

tositot;tam, és az alábbi adatokat kaptam: 

52 év alatti anya 

52 év alatti apa 

32 év feletti anya 

;2 év feletti apa 

109 f ő /17, 8 

23 fő / 5,9  %/ 

402 fő /82,2 ó/ 

364 fő /94,1 %/ 

A kérdőivet kitöltő alanyok közül 766 fő 32 feletti 

koru és csak 152 fő a 32 év alatti. A megkülönböztetést 

az :rt végeztem el, :.ert jelentős különbséget látok a felsza-

badulás előtti iskolázottságu és a felszabadulás után vég-

zett szülők válaszai között. 

Kiragadom a szülők iskolázottsá ;ából a legalsó iskolai vé- 



APA 

32év  alatt 
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zettsé-et: 32 év alatti szülők közül 4-6 osztályt végzett 

9,8 ó. A  52 év feletti szülők közül 4-6 osztály végzettsé-

ge 16 %—nak van.  Ha  arányaiban összehasonlitjuk a 32 év 

feletti szülőket, ez több, mint 9—szerese a 32 év alatti-

nak. Az adatoknak ilyen összehasonlitásából azt a követ-

keztetést vonhatjuk le, eyrészt, hogy a felszabadulást 

követő időszaknak az iskoláztatási, müvelődési lehetőségei 

kedvezően megváltoztak, másrészt a magasabb iskolai vég-

zettsúg jelentősen befolyásolja a családi nevelést. 

Az elmondoVtak illusztrálására a 2. és a 3. számu áb-

rát kérem megtekinteni: 

A szülők megoszlása életkoruk és fsmUk szerint: 
Szazaek 
100 

90  - 

80  - 

70  

60  1 

50  -1 

40  - 

30  • 

20 

10  

0 
ANYA 

32év felett 
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A szülők megoszlása korc  

32 ÉV ALATT  32 ÉV FELETT  

3 

:;~,,.~;:;:
e

: ~*.:.O  

általa- eátt.is- közép- egyetem,  anya a p i 
nos iskola kola,szak- iskola fáiskola  

munkás-
képző Int. 

A kérdőivet kitöltök szociális katE6ória szerinti mesosz—  

lö.s s i  

A kérdőivet kitöltő szülőket szociális kategória sze- 

rint is csoyortositoütam, és az alábbi adatokat kaptam=  

fizikai dol ;;ozó a megkérdezett szülők /apa—anya/ 	44,4  % 

alkal—azott 	 n 	 n 	 n 29,1 %  

értelmiségi 	 tt 	 n 	 n 
19,7  

egyéb 	 ft 	 It 	t1 6,8 %  
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Szemléletesen mutatja ejt a megoszlást az 1.sz. ábra.  

/A kategórizálást a F1GGEL..Ki EN feltüntetett tanulmányrész-

let alapján végeztem./  

A szülők megoszl'jsa szociAlie kategóri6k szerint: 

: ~.s  ~~\`  
[N\~  

■\.  

fizikai alkalma -  értelmi- egyéb anya api  
dolgozó zott 	ségi  

A százalckos meöoszlásból jól tükröződik az a szándé-

kom, hogy kérdőivemmel társadalmunk fizikai dolgozó rétege-

it keressem fel nagyobb arányban. Ezt azért tettem, mert  

meggyőződésem, hogy a mi szocialista társadalmunkban — a  

müvelődési monopólium meószüntetésével — lehetősége van min- 
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den foglalkozási ágban dolgozó szJ .lőnek, hogy beleszóljon 

a közoktatás, a szocialisa c,evelés ügyébe, és segitse, tá-

mogassa azt. Az adatfelaolgozás során meg,,yőződt' m arról, 

hogy a fizikai dolgozó szülők nem maradnak el szinvonalban 

v álas ::aikkal /ez vonatkozik az aláhuzásos 68 a szöveges vá-

laszokra is/ más társadalmi rétegektől. Levontam az alábbi 

kövLtkeztetést: van véleményük, van elvárásuk az iskola ne-

velő munkájával szemben, és őszintén vallanak a családban  

meglévő nevelési gondjukról is. 

A kérdőivet kitöltő szülők_ azermekei az alábbi iskolati-

gusba 'nak t 

Felmérésemben kimutatom azt is, hogy a megkérdezett 

szülők ,yermekei jelenleg milyen isliolatipusba járnak. 

Azért tartom  fontosnak ezt a csoportositást elvégezni, hogy 

a nevelési gondokat, az iskolával kapcsolatos elvárásokat 

ne csu;,án azonos koru tanulók problémáján keresztül /egy  

iskolatipus/ érzékeljük, hanem különböző iskolatipus`ikat 

és különböző életkoru tanulókat vegyünk tekintetbe. 

Vizsgáljuk meg a következő táblázat adataitt 
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Milyen iskolatipusba Jrá gyermeke? 

Me a-nev e z és 
általá— közép— szakmun- 

nos 	is— 	kásképző Összesen 
iskola 	kola 	iskola 

Válaszok száma  

Összes értékelhető 
válasz 646 213 40 	899 

Ebből: 

Fizikai dolbozó 292 dl 24 .` 	397 

Alkalmazott 185 62 14 	261 

rtelmiségi 120 56 1 	177 

Egyéb 49 14 1 	64 

Megoszlás százalékában 

Összes értékelhető 
válasz 71,8 23,7 4,5 100,0 

Ebből: 

Fizikai dolgozó ?3,5 20,4 6,1 100,0 

Alkalmazott 70,9 23,8 5,3 100,0 

értelmiségi 67,8 31,6 0,6 100,0 

Egyéb 76,6 21,9 1,5 100,0 

A kérdőiv ada ai alapján az általános iskolai tanulók 

száma 646 fő, az összes tanulók 71,8 %—a. A megoszlásból jól 

látszik, hoby az általános iskolai tanulók aránya a legmaga- 
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sabb. Azért törekedtem ilyen arányokra, mert z az iskolati-

pus társadalmunkban kötelező jelle;ü, ami azt jelenti, hogy 

e korosztály nevelési gondjaival minden gyermekkel rendel-

kező család, szülő találkozik. 

Utána következik a középiskolai tanulók aránya 213 fő, az 

összesnek 25,7 %—a. A középiskola gyüjtőfoalmába soroltam 

a gimnáziumba, a szakközépiskolána és külön a tagozatos 

gimnáziumba járó tanulókat. 

Harmadik helyre erült a szakmunkásképző iskolákba járó ta-

nulók adata, 40 fő, az egésznek 4,5 

Nem kérdeztem kérdőiv utján az un. továbbképző iskolás ta-

nulók szüleit. 

A fentiek illusztrálására lásd a 4. sz. ábrát, ahol 

nemcsak az iskolatipusok szerinti seboszlás láthauó, hanem 

a szülők szociális kategóriája is. Szemléletes képet nyujt 

a kettő összefüg_,éléről. 
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„Milyen iskolatípusba Jár gyermeke?»»  
ss s"~ 
,  

Ertékelhetó  
válaszok száma  

700  

600 - 

500 -  

fizikai dolgozó  

alkalmazott  

értelmiségi  

egyéb  

anya  
apa  

400  

300 -  

200 -  

100 -  

0  
Általános iskola  Gimnáziumszak -  Szakmunkásképző  

középiskola,ta- 	iskola  
gozats girnnazwm  

Megállapithatjuk tehát az életkor szerinti csoporto-

sitásból, hogy 6 eves kortól kezdődően — a 18 éves korral 
 

bezárólag kaptunk a szülőktől információkat a kérdezett 
 

témakörökből.  

Ezek után rátérek kutatásom első témakörére. 
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A./ A szülőket milyet mértékben foglalkoztatják iskola-

reudszerünk és az iskolastrukcura kérdései. 

Az elemzést a kérdőiv 3 kérdésére adott szülői vála-

szok alapján végestem. 

a./ "Ha Onre lenne bízva, hány éves koráig járatná 

kötelezően iskolába a tanulókat?" /A kérdése ugy fogalmaz-

tam meg, hogy ne csak szüLen családjára vonatkoztassa a 

kérdőiv kitöltője, hanem általánosabban, társadalmi mére-

tekben./ 5 variáció közül aláhuzással válaszoltak: 6osz-

tály, 8 osztály, 10 osztály, éret ségi, az ötödik válasz 

"Egyéb javaslat" .... után az irásbeli mebje6yzésnek is h'-

lyet bizuositottam. 

A szülők 0,2 %—a 6 osztályt járatna minden tanulóval, 

21,1 %—a 8 osztályt, 18,5 —a 10 osztályt, 58.6 %—a érett-

ségit javasol kötelező iskolai végzettségnek. Az aláhuzásos 

kérdésekre a szülők 100 	válaszolt. Kie L,észitecte az 

aláhuzásos választ irásbUi megjet,yzéssel a szülők 1,6 %-4, 

melyet a későbbiekben idézek. Áttekinthetőbben az alábbi 

táblázaton láthatjuk az adatokat: 
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Megnevezés 6 osz- 8 osz- 10 osz- Frett- Egyéb Összesen t á1y t ály t á1y 	s é gi 

Válaszok száma 

Összes értékelhető 
válasz 	 2 	190 	166 	527 	14 	899 

ebről: anya 2 	104 	91 	312 	3 	512 

apa 86 	75 	215 	11 	387 

Fizi ;ai dol gozó 	1 	108 	63 	217 	8 	397 

Alkalmazott 	- 	40 	44 	1?5 	2 	261 

Értelmisébi 	- 	24 	49 	102 	2 	177 

Egyéb 	 - 	18 	10 	33 	2 	64 

Megoszlás százalékában 

Összes értékelheuő 
válasz 	 0,2 	21,1 	18,5 58,6 	1,6 	100,0 

Nézzük meg milyen tények rejlenek a szamok, az adatok mö- 

gött. 

Nagyon elenyésző szerencsére azon szülők száma /2 fől, akik a 

tanulókat csak 6 évi" járatnák iskolába. De variak ilyenek, 

ez igénytelen szülői elvárás. Bár ha összehasonlitom a fui-

márt szülők iskolázottságának adataival, pl. a szülők közül 

4-6 osztál„t vé,;zett a 32 év alattiak 9,8 a, a 32 év feletti-

ek 15,4 %-a, ugyanezek a szülők gyermekeiket már több évig a-

karják kötelezően iskolába járatni. 
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Szembetunő, hogy az éretk.sé,i kötelezősébe ranvsorban 

az első helyre került. Az összes értékelhető válaszok irója, 

5ü,6 % a középiskolát kötelezően elvégzendő iskola'ipusnak 

tartja. Az érettsé i kötelezőségét szociális kategóriák sze-

rint is a legtöbben javasolják: a fizikai dolgozók 54,6 -a, 

az alkalmazottak 67 %.-a, az értelmiségiek 57,6-a és bz  

egyéb kategória 51,6 '-a.  

Ertekelhetö  
válaszok száma  
600  

„ Ha Önre lenne bizva, hány éves koráig járatná köte-
lezően iskolába a tanulókat? ( Hány osztályt végez-
tetne el velúk?)  

500  

400-  

300 -  

200-  

100 -  

0 

6  0.  10o.  ÉRETTSÉGI EGYÉB  

P ~~i • 

     

fizikai 	alkalma- értelmi- 
dolgozó 	zott 	segi  

egyéb 	anya apa  
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Következő helyre sorrendben az adatok alapján a köte-

lező 8 osztály kerül 21,1 %-kal, a harmadik helyen a 10 

osztályos iskola áll 18,5 `igy-kal. :rthető viszont, hogy a 

10 osztályos kötelező iskolát r;evesebben tartják a "jövő" 

iskolájának. Noha a tudományos kutatások, az oktatás felül-

vizs_álata során ezt a formát hangsulyozták erőteljesebben. 

A majdnt.m a0 %-os szülői válaszok azt igazolják, hogy fog-

lalkoztatja ez az iskolatipus is a társadalom közvéleményét. 

Mint emlitetem az aláhuzásos válasz mellett 14 fő szó-

beli kiegészitést is tett, melyeket az alábbiakban szószerint 

idézek: 

- "Általános érettségit + szakmát" /F 8/ 

- "Szakmai érettségit" /F 6/ 

- "rettségi és legalább két szakma" /F 17/ 

- "10 osztály, amely az érettségit is magában foglalja" /F 2/ 

- "Ne legyen bukás, tarthat egy-egy tantárgy elvé,;zése több 

évig" /É 20/ 

- "10 osztály után kötelező szakmai képzés" /É 25/ 

- " rettségi + szakma, a.,..ak is aki továbbtanul" / 9/ 
- "A 8 +  4  osztályt egy iskolában végezzék el a tanulók" / 7/ 
- "A szellemileg gyen`;én fejlett tanulókat külön osztályban, 

külön ta._terv szerint kellene taniani" /F 105/ 

- "A szakmunkástanuló intézet is érettségivel záruljon" /F 70/ 

- "Több fakultativ tárgy legyen az általános iskola felső 

tagozatán" 	21/ 
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— "Kötelező érectsé,i, de fejlettebb politechnikai oktatás-

sal párosuljon" /F 78/ 

— "A szakközépiskolai érettségi legyen kötelező minden gyer-

meknek" /F 91/ 

A szóbeli észrevételek e„y része az azóta megjelent oktatá-

si határozatban is ben._e van és reméljük a gyakorlatban 

majd bevezetésre _perül. Nem lentre teljes a kép, ha nem i-

déznék néhány tulzó, ill. helytelen szülői véleményt is: 

— "Egyetemi végzettség kell mindenkinek" /A 30/ 

— "Ameddig a tanulónak kedve varr tanulni" /A 80/ 

— 'Elégi a 6 osztályos iskola is és a két évs iparitanuló 

iskola" /A 52/ 

— "Még akkor is 14 éves korig járjon a tanuló iskolába, ha 

3 osztályt végzett el sikerrel" /F 85/ 

b./ "Gyermeke napközis—e? /tanulószobás—e?/ igen—nem" 

/A kérdés szemben az előzővel a szülő saját gyermekére vonat-

kozik. Aláhuzásos választ kértem./ Szervesen kapcsolódik ez 

is tartalmában az iskolastrukoura területéhez. 

A válaszok feldolgozása adat és százalékos meoszlásban 

a következő táblázaton láthatós 



32 - 

Gyermeke napközis-tanulószobás-e? 

Megnevezés Igen Nem  Összesen 

Összes értékelhető 
válasz 

Válaszok  száma  

228 671 899 

ebből: anya 139 373 512 

apa 89 298 387 

Fizikai dolgozó 97 300 397 

Alkalmazott 74 187 261 

rtelmiségi 47 130 177 

Egyéb 10 54 64 

Megoszlás százalékában 

Összes értékelheLő 
válasz 25,4 	74,6 100,0 

Nézzük meg milyen tények rejlenek a számok ős adatok 

mögött. Az anyák munkába állitásávcl a tanulók déluváni fo"-

laikoztausa az iskolára hárul. Azonban, annak, hogy  ez az 

elv a Gyakorlatban érvényesülhessen, jelenleg még sok-sok 

objektív-szubjekLiv akadálya v an . Ugyanis ma még nagyon 

sok azoknak a tanulóknak a száma, akik nem nyernek napközis 
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elhelyezést. Adataim is ezt támasztják alá. A megkérdezett 

szülők 25,4 %-ának jár csupán gyermeke napközibe, 7 1<,6 -a 

nem. Még rosszabb az arány, ha a szociális kategóriák szerint 

vizsgáljuk a napközis részvételt. 

Fizikai dol_ ozó szülők ;: yermekének 	24,5 %-a, 

alkalmazo,:t dol gozó szülők gyermekének 	28,4 %-a, 

értelmiségi dolgozó szülők gyermekének 	26,6 %-a, 

egyéb dolgozó szülők gyermekének 	15,6 %-a. 

napközis. Kiragadva a fizikai dol,_ :ozó szülők gyermekeinek ada-

tait több, mint 75 %-a nem részesül napköziotthonos nevelés-

ben. A szülőkkel való beszélgetések során kutattam, hogy mi 

az oka a napközivel szembeni ellenérzésn'k? A legtöbb kifo-

gás a napközik ellen ugy merült fel, mintha a napközit maga 

az "iskola" is valami szüksé ges rossznak tartaná; kevés a 

napközi rész.re adott tanterem, s ezekben igen nagy a zsu-

foltság, s igy igazi munka aligha lehetséges? gyakori panasz 

az is, hogy sok napköziben a pedaógus nem veszi figyelembe 

a gyermeknek a délelőtti iskolai órák után jo,osan jelentke-

ző mozgási'ény ét; az állandó csend és mozdulatlanság köve-

telése a délutáni foglalkozásokaL, unalmas,á, egyhanguvá, fá-

rasztóvá teszi. Leg kell art is emlitenem, hogy sok édesanya 

a napközit - mé `; az elismerten jót is- valami szükséges rossz- 

nak tartja, semmibe veszi a napközistanár kéréseit, s ez a 

gyermekben is kialakit egy ellenérzést a napközivel szemben. 
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„Gyermeke napközis - ,tanulószobás - e?' ,  

c./ "Szívesen bizná—e gyermekét egész napra /reggel 8 — 

délután kb. 5-6 óráig/ az iskola gondjaira? igen—nem" 

/Ez a kérdés a harmadik, amely az iskolastruktura területé-

hez tartozik. Alahuzásos választ kértem. A szülők szemlé-

letére voltam kiváncsi. Jelenleg egésznapos iskolába egy 

gyermek sem járt a me_kérdezettek közül./ 
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A válaszok feldolgozása adat és százalékos megoszlás- 

ban az alábbi táblázaton  látható:  

Megnevezés Igen Nem 	Összesen 

Válaszok száma 

Összes értékelhető 
válasz 403 496 899 

ebből: anya 226 286 512 

apa 177 210 387 

Fizikai dolgozó 195 202 397 

Alkalmazott 119 142 261 

Értelmiségi 57 120 177 

Egyéb 32 32 64 

Megoszlás százalékban 

Összes értékelhető 
válasz 44,8 55,2 100,0 

ebből:  anya 44,1 55,9 100,0 

apa 45,7 54,3 100,0 

Fizikai dolgozó 49,1 50,9 100,0 

Alkalmazott 45,6 54,4 100,0 

1rtelmisé g i 32,2 67,8 100,0 

Egyéb 50,0 50,0 100,0 
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Az e,észnapos iskola tipusa a szülői vallomások ada-

'ai alapján lényegesen szimpatikusabb, mint a a apköziott-

hon. Az adatokban ez a következőképpen tükröződik: 

Az alanyok az ért._kelhető válaszokban 44,8 no—a igennel fe-

leltek, 55,2 % nemmel. A fizikai dobozó szülők fele szíve-

sen járatná gyermekét egésznapos iskolába. Az értelmiségi 

szülők me wlepően tartózkodóak, 67,8 2, nem adná egésznapos 

iskolába gyermekét. 

/A válaszok megoszlását a 6.sz. ábra szemléletesen mutatja./ 

IGEN NEM 

\\ 
\\A  

fizikai 
dolgozó 

alkalma- értelmi- 	egyéb 
zott 	ség i 

anya apa 
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Visszatérve arra a tényre, mely szerint a megkérdezett 

szülők kb. 50 -•—a bizalommal van az e6észnapos iskola iránt, 

okát abban látom, hogy az iskolai tanitási, tanulási terhe-

lás arányosabban oszlik meg. A szülők nagyrésze a tulterhe-

lés csökkentését látja ebben a formában. A szórakozást, já-

tékossáQot, az otthonosságot is jelenti ez az iskolatipus. 

A közokGútás irányitói a szülői ház pozitiv véleményét job-

baa figyelembe vehetnék. 
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Következtetések:  

- A szülői válaszok alapján megállapithatjuk, hogy foglal-

koztatja őket az iskolarendszer és az iskolastruktura el-

vi és gyakorlati kérdései. A jelenleg érvényben lévő 8 osz-

tályos általános iskola kötelező jellegét nem kezelik  

~tabuként", nem tartják megváltoztathatatla_lAak.  

- Szivesen nyilatkoznak a szülők - szociális kategóriák min-

degyikére egyformán vonatkoztatom - az iskolarendszerünk  

1ersrektiv óiról is.  

- A középfoku iskolai vé,zettsé, ,  kötelezőségét sem tartják  

irreálisnak. KülönösLn szembetűnő az az észrevéuel, amely  

a szakmai müveltséget han,sulyozza, megfelelő általános  

müveltség párosi,,árával.  

- Az egésznapos iskola, mint iskolaszervezeti forma is is-

mert a szülői t.: ~rsadalom előtt. Kivánják az elterjeszté-

sét azokban az általános iskolákban, ahol az obje:ktiv-

szubje;stiv feltételek adottak.  

- Figyelemre méltó az életrenevA.és és a iJolitechnikai ké_.-

zés fontosságának hangoztatása is. /Az életrenevelés &rob-

lómájáról még a későbbiekben szó lesz./ 
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B./ Az iskola okt&tó—nevelőmunkájával kapcsolatos válemé-

nyék  

A fenti mondatban összesüritett cigin nagyon sokirányu 

gyüjtőmunkát takar. /A következő négy nevelési terület kö-

ré Lróbálom csoportositani az adatokat és a belőle levon-

ható megjegyzéseket./  

1./ Értelmi nevelés területéhez tartozó tények. 

2./ Erkölcsi Nevelés területét érintő tények. 

3./ Testi nevelés területéhez tartozó tények. 

4./ Esztétikai nevelés területét érintő tények. 

/A későb3iekben a számozás sorrendjében haladok./ 

1../ Az első gondolatkörhöz a következő kérdéseket tettem 

fel a szülőknek: 

a./ "Gyermeke melyik tárgyat kedveli leginkább?" 

/Egy, legfeljebb két tantárgyat sorolhatott fel 

a szülő./ Tovább  folytattam a kérdést: 

"Mit gondol miért? 

— Érdelődik a tárt' iránt 

— szereti a tárgyat tanitó pedagógust 

— A szülők hatására 
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- A továbbtúnulás vagy a pályaválasztás szem-

pontjából tartja fontosnak." /Négy variáció 

közül aláhuzással válaszolhattak./ 

- Egyéb ok .... után az irásbeli me'jegyzések-

nek is helyet biztositottam. 

b./ "Szüksége van-e gyermekének szülői segítségre az 

otthoni tanulásban? igen-nem 

Ha igen, melyik tantárgyban?" /egy tantárgy meg-

nevezését kértem, volt, aki kettőt jelölt meg. 

Akinek nincs szuksége szülői seLitsé ;re, vizszin-

tes vonallal ki kellett huzni. A kérdés első ré-

sze aláhuzásos./ 

c./ "B,egegyezik-e gyermeke iskolai eredménye a gyer-

mek képességeivel? igen-nem 

Ha nem, akkor miért?" /Irásbeli megjegyzést is te-

hettek a szülők. A kérdés első része aláhuzásos./ 

Nézzük, a válaszok mit mutatnak! 

a./ Az első kérdés utján a tantárgyak kedveltségét akartam 

megtudni a szülők vallogásaiból, továbbá azt, hogy mi moti-

válja az iskolai oktatásban ezt. Egyértelműen me állapitoc-

tam, hogy a szülők ismerik, mely tantárgy iránt érdeklődnek, 

melyiket kedvelik byermekeik. 
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A 899 kérdőiven mindössze 24 fő nem ismerte gyermeke ked-

venc tantárgyát.  

A válaszokat a gyakoriság alapján grafikonon mutatom be.  

!külön Abrázolom a fizikai dol 4ozó szülők válaszait/ 

~ 

„Gyermeke melyik tantárgyat kedveli leginkább?"  
Válaszok 
száma  

200 	 Fizikai dolgozók  

75 	 Nem fizikai dolgozók  

50  -  

25  

100  - 

75  - 

50  - 

25 - 

0  

A le ; magasabbra a magyar és idegen nyelvek /ide vettem 

az oroszt, angolt, franciát és latint/ tantárgy grafikonja  

emelkedik, utána a matematika, a oleic:0.a, történelem stb. 

/Az ábrán a felső tagozatos és Ú középiskolai tantárgyak 

\PN 
s. 

Test- Bio- Gyak. Föld- Ké- Rajz Mate- Nyelv Tör- Fizi-Nincs  
neve- lógia fogl. rajz mia (murz.mati- *) fene- ka Kedvelt  
lés 	 rajz) ka 	lem 	tantárgya 

*) Magyar és idegen nyelvek egyutt  
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szerepelnek. Azoka: a tárgyakat ábrázoltam, amelyet legalább 

5 szülő megnevezett./ 

L:eglepő, hogy elég nagy azoknak a száma, akiknek nincs ked-

velt taatárgyuk. Ugyancsak elgondolkodtató, hogy az ének-ze-

ne tagtárgy egyáltalán nem szerepel a kedveltek között. Na-

gyon alacsony az orosz, a testnevelés és a gyakorlati fog-

lalkozás tárgyak kedveltségi szicltje is. Örvendetes jelen-

ség viszont, hogy a szakközépiskolák szakmai tárgyai ked-

veltek. Például tervezés, politikai gazdaságtan, technoló-

gia, anyaismeret és a szaktárgyakkal kapcsolatos gyakorlati 

órák. Az általános iskola alsó tLgozatán szinte minden tan-

tárgy a kedveltek közé sorolható. 

A kérdés második részében a szülők arról vallottak, 

hogy mi motiválja az iskolai oktatásban a tantárgyak ked-

vel sétét. Aláhuzással az alábbi adatokhoz jutottam. Az 

5 féle variációs lehetőség közül a legtöbb igent az "ér-

deklődik a tantárgy iránt" motiváció kapta. /Ezt az indo-

kot az összes kategóriáju szülő jelölte./ 

Sorrendben a következő helyre "szereti a tárgyat tanitó 

pedagógust" motiváció került. Harmadik helyre "a továbbta-

nulás vagy a pályaválasztás szempontjából tartja fontos-

nak" indok került. 

Meglepően kevés azoknak a szülőknek a száma, akik a tan-

tárgy-kedveltségi motivációjaként a "szülők hatására" tényt 

jelölik. 
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Számszerüens 6 fizikai dolgozó szülő, 

4 alkalmazotti dolgozó szülő, 

15 értelmiségi dolgozó szülő. 

Kiemelésre érdemes észrevételük az egyéb javaslattal kap-

csolatban nem volt. Ennek magyarázatát abban látom, hogy a 

szülők egyetértettek és elfogadták a kérdőiven felsorolt 

motivációkat és abból választottak. 

b./ A második kérdés utján azt tudakoltam, hogy melyik tan-

tárgyban van szüksége a tanulóknak szülői segitségre. A 

tantárgy megnevezését is kértem. Egyértelműen megállapi-

tottam, hogy a szülőknek tudomásuk van erről is. A vála-

szokat; itt is a gyakoriság alapján grafikonon mutatom be. 

/külön ábrázolom a fizikai dol ozó szülők válaszait/ 
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A legma gasabb azoknak a grafikonja, akiknek nincs 

szükségük segitsgre. A tantárGyak felsorolásából me tud-

tam, hogy a matematikához kell legtöbb otthoni segitség, 

ezt követően a magyar nyelvtan, utána az orosz nyelv, a 

fizika, történelem, földrajz és kémia következik sorrend-

ben. hz különösebben nem tér el az általános is::ola felső 

tagozatán és a közériskolában. A szülőkkel való beszélge-

tés alkalmávr:l megszivlelendő megjegyzésekkel ebészitet-

ték ki a kórdőiv válaszait. . :Gyre több azoknak a szülők-

nek a száma, akik nem tudják ,yermekeiket a tanulásban se-

giteni, nemcsak időhiány miatt, hanem a tantárgy sajátos-

ságai miatt. Ugy érzik a szülők, hogy a mai iskolai köve-

telmények magasabbak,  mint a saját képzettségük. Helyesen 

vélekednek gyermekük otthoni folyamatos elleaőrzésének 

fontosságáról is. Meglepőek azok a konkrét szülői vélemé-

nyek is, amelyek az iskola teljesitményére vonatkoznak. 

c./ A harmadik kérdés kapcsán arról érdeklődtem, ho gy a 

szülők a gyermekük képes..égeivel összhangban látják-e az 

iskolában elért eredményeket. Az adatokat feldolgoztam 

statisztikai táblázatban. 
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Megnevezés 	Igen 	Nem 	Összesen 

Válaszok száma 

Összes érté»elhető 
válasz 6?3 226 899 

ebből: anya 372  140 512 

apa 301 86 387 

Fizikai dolgozó 203 94 297 

Alkalmazott 188 73 261 

F,.rtelmisé ;,i 129 48 177 

_.gy éb 53 11 64 

Összes értékelhető 
válasz 

Wegoszlás százalékban 

74,9 25,1 100,0 

ebből: anya 72,6 27,4 100,0 

apa 77,8 22,2 100,0 

Fizikai dobozó 68,4 31,6 100,0 

Alkalmazott 72,0 28,0 100,0 

Értelmiségi 72,9 27,1 100,0 

Egyéb 82,8 17,2 100,0 
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:nedvezőnek tartom az iskola és a családi ház kapcsolata 

szempontijából, hogy a szülők 74,9 %.a igennel válaszolt, 

25,1 % válasza nemleges. A fizikai dol '  ozó szülőknél ez 

az adat jelentékenyen módosul, 613,7 %—a válaszolt igen-

nel, /csökkenő/ és 31,6 %—a nem tartja összha_ígban az is-

kola értékelését és a „,vermek kékességeit. Ez a tény arra 

enged következtetni: nem problémamentes jelenle, még az 

iskolában a gyermeki személyisé, met;itélése, 
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„ Megegyezik-e gyermeke iskolai 
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A témán belül nemcsak aláhuzásos választ kértem, hanem szö-

veges inuoklást is. elég nagyszámba. válaszoltak. Az alábbi-

akban ismertetem ezeket a  válaszokat  külön csoportositás-

ban, a fizikai és értelmiségi dolgozókét. /F = fizikai, 

É = értelmisé gi/ 

- "Felületes, gyakorlati érzéke van, de ennek nincs érté-

ke a tanár szemében" /F 51, 74, 83, 101, 107, 160, 610/ 

- "A gyermek kél,esséQe jobb lenne, de szorgalma kevés" 

/F 8, 21, 34, 48, 70, 82, 94, 403, 420, 493, 511, 770/ 

- "A gyermek képessége jobb lenne, de  nagyon  gátlásos" 

/F 5, 35, 40,66, 99, 150, 161, 172, 200, 342, 899/ 

- "Jobb képességü, de figyelmetlen" /F 49, 157, 202, 325/ 

- "Jobb képességü, de a tantárgy egy részét nem szereti és 

azt nem is tanulja" /F 13, 179, 259, 347, 654, 709/ 

- "Többre lenne képes, több feleltetéssel" /F 3, 567, 580/ 

- "Többre lenne képes, de nem látja a tanulás szükségezerü-

ségét" /F 228, 2?9, 386, 690/ 

- "Tul cseudes és az értékelése rosszabb, mint amire a ta-

nuló képes" /F 57, 59, 168/ 

- "Az ellenőrzőbe irt érdejegyek nem egyeznek az év végén 

kapott osztályzattal" /F 300, 532, 544, 556/ 

- "JobL képességű, de rendszertelenül tanul, lusta" /F 7'70, 

775, 781, 809, 838/ 

- "Töbrire len-le képes, de be van ska6ulyázva" /F 77, 78, 79/ 

- "Elég aktiv, de a tananya ba nem nélyül el" /F 884, 885, 886/ 
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- "Jobb képesséü, de nagyon játékos /akaratgyenge/"  

/t 1, 4, 11, 50, 451, 542, 543, 870/  

- "Jó ké Jességii, de  figyelmetlen"  /É 427, 428, 430, 468/  

- "Kevés érdemjegyet kap és en.ek alapján nem lehet a ta- 

nulót reálisan elbirálni, nem értékelik folyamatosan az 

órákon tanusitott aktivitást, marni kellene az évközi sze- 

rei)lést is" /.. 83/  

- "Jobb képességű, de az irásbeli kifejezőkszsége lerontja" 

/, 8a8, 889, 893/  

- "Jobb képességű, de izgulékony, drukkos" /L 478, i179/  

- "Az iskola nem motiválja eléggé a tanulásra" /így 61, 62, 63/  

- "Nem megfelelő a dumán tárgyak iránti érdeklődése" / ~, 69/  

- "Jobb képességű, de nincs ambiciója" /L 55, 203, 204/  

- "Az osztályfőnök részéről szimpacia-hiány" /É 349, 350/  

- "Jó képességű, de nem szorgalmas" /,'L' 122, 123, 124, 129/  

Az irásbeli véleményeket reálisnak, őszintének tartom. Isme-

rik a szülők gyermekeiket, természetesnek tartom azt is, hogy  

a személyisé; értékeket pozitiv oldalról közelitik me L . Az  

elfogultságot tartalmazó észrevételek a gyermukszeretetből  

fakadnak. Számos negativ gyermeki tulajdonsággal is tisztá-

ban vannak. ilegszivlelendők azok a szülői vélemények, melyek  

bizonyos iskolai iiányosságra mutatnak rá, mint pl. nem mo-

tiválja az iskola az otthoni taaulásra a gyermeket; a tanár-

diák viszony problémái; a tanulói személyiség egyoldalu ér-

tékelése /tuls:l_osari in ' ellektuális oldalról közelit/; több  
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segitiséget adjon a napköziotthon a tanuló személyisé,fejiesz-

téséhez; a készség—tárgyakat /testnevelés, ének/ ne osztá-

lyozzák, de a magatartás és szorgalom—jegy legyen fontosabb 

az eddi;ieknél a tanulók értékelésében; a tanulók önbizalmá-

nak fejlesztése tervszerübben történjék. 

A szóbeli válaszokból arra következtettem, hogy  a szü-

lők egy része nincs tiszában e képesség fogalmának pszicho-

ló,iai—pedagógiai értelmezésével. A pedagógiai kutatásnak 

gondoskodnia kellene "a gyermeki képesAgek fejlesztése" 

téma népszerü formában történő megjelentetéséről. 

Szándékosan emlitettem külön csoportositásban a fizikai dol-

gozó.: vélem.nyét annak igazolására, hogy lényeges eltérés 

nincs a válaszok minősé,e és a problémalátás között. 

2./ Az erkölcsi nevelésről alkotott szülői elvárásokról 

az alábbi kérdések utján tájékozódtam: 

a./ "Milyen tulajdonságok kialakitását várja az isko-

lából? /Kérjük, fontossá,i sorrendben sorolja fel!/" 

b./ "Mit tehet az iskola annak érdekében, hogy gyerme-

kéből jó közössé j ember váljék?" /tömör szóbeli vá-

laszokat kértem/ 

c./ "Huzza alá a felsorolt tulajdonságok közül azt a 

háromat, amelynek kialakiuását az iskola részéről 
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legfontosabbnak tartja!" 

jószivü 	fegyelmezett 	me'elégedezt ember 

igazságos 	önálló 	érvényesülni akaró 

becsületes aktiv 	önzetlen 

pontos 	jó közösségi ember megbizható 

határozott értelmes ember 

a./ Az első kérdésre szöveges választ kértem, azt akartam 

megtudni, hogy a szülők milyen erkölcsi tulajdonságokat 

ismernek, pontosabban milyen tulajdonságokat szeretnének 

gyermekc;ikben kialakitani az iskola utján. A kérdezettek 

100 ; —a válaszolt a feltett kérdésre. A felsorolásokból 

azt állapitottam meg, hogy a szülők Giszi,ában vannak a 

kommunista erkölcs normáival. 

A szülők által elvárt erkölcsi tulajdonságokat csoporto-

sitva közlöm: 

Általános jellemtulajdonságok: 

meg nem alkuvó, aktiv /többen irták/, bátor, igazságos, 

udvarias, kötelességtudó, emberszerető, érdeklődő, őszinte, 

türelmes, becsületes, /többen jelölték/ ne  legyen  anya ias, 

erős jellemü /többen jelölték/, határozott, egyenes jell'mü; 

/F/  
- 

önzetlen, őszinte, redszerető, tudás uráni vágy, megbizható, 
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humanista, igazsásos, helyes értékitélettel ren.Alkező, pon- 

tos; / , 

A felsorolt tulajdonságok nem mutatnak lényeges eltérést a 

két kiemelt ka:,egóriában, sem a nemek szerinti bontásban. 

Az emberek eE;ymáshoz való viszonyának normái: 

jó közösségi ember /többen irták/, idősek iránti tisztelet 

/többen irták/, önálló /többen irták/, udvarias, emberszere-

tő, bizalom az embertársak iránt, szülők iránti tisztelet, 

tanár iránti tisztelet, e ;,ymás iránti megbecsülés, türelmes, 

szófogadó, előzékeny, fo s ékony legyen a közösség j,roblémái 

iránt melyben él, határozott, döntőképes; /F/ 

jó közösségi ember, fejlett kritikai érzékü, segitőkész, fe-

lelőssé,tudat a közösség iránt, szülők iránti tisztelet, sze-

retet, az emberek megbecsülése, emberszeretet; /t/ 

A "jó közösségi ember" me ' jelölés a me„kérdezetitek 73 %o-ánál 

szerepel. A következő kérdésben még konkrétabban kerül elő 

a közösségi emberré válás igénye. Azzal, hoL,y két helyen is 

megemlitik, - ugy érzem - a fontosságát hangsulyozzák. 

Az embernek önma ához való viszon ának normái: 

önzetlen, őszinte, érdeklődő, önt;udauos, szivós, nem anyagias, 
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kötelessétudó; /F/ 

önkritikus, tárgyilagos, önzetlen, gerinces, helyes önisme-

ret /uöbbea irták/, önálló /többen irták/, magabiztos /többen 

irták/, öntevékeny, öntudatos, serény; /L/ 

Összehasonlitva a kétLategória felsorolását, megállapitot-

tam, hogy válaszuk nagyon szegényes képet mu,;at, különösen 

észlelhető ez a fizika,. dolgozók esetében. A helyes önisme-

ret és az önállóság erkölcsi fogalmának hangoztatását külö-

nösen fontosnak tartom, mert fejlődő tanulóról, személyi-

ségről van szó. 

Munkához, tanuláshoz való viszony normái: 

munkaszerető, gyakorlatias, aktiv /többen jelölték/, önálló 

/többen j:.lölték/, szorgalmas, munkaszerető, a tudást érté-

kelni tudó, tárelmes, szivós, kytartó /többen iták/, fo-

gékony legyen a politikai k,rdések iránt, felelősségér:ete 

legyen a társadalom iránt, arnei eben él, hauározott; /F/ 
	 M-■■-■-N■- 

legyen életcélja, munkaszerető, aktiv, önálló /többen irtók/ 

szeressen tanulni, rendszerető, me;bizható, kútelességtuúó, 

szorgalmas, ,Jontos; /a  

Gazdag, sokrétű normákat jelöltek  web,  főleg a fizika.: dol-

gozó szülők. 
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Áttekintve az eddig felsorolt normákat, különösnek tartom, 

hogy a hazafisá` ra és internacionalizmusra nem utaltak 

egyáltalán. 

b./ A második kérdésre szintén szöveges választ kértem, az-

iránt érdeklődrem, hogy mit várnak a szülők az iskolától 

annak érdekében, hogy gyermekükből jó közösségi ember vál-

jék. 

Szocialista társadalmunkban ez a feladat nagy hangsulyt 

kap, hiszen az "egyéni érdek és közösségi érdek, az egyes 

személyek belső gazdagodása és az egész közösség gazdagodá-

sa harmóniában fonódhat össze. Az emberi sokoldaluság lét-

feltételei is - mint láttuk - ebben az igazi közösségben 

vannak adva." 

A közösség a sokoldalu kommunista személyiség nevelésének 

egy átfogó kategóriája. Mondhatjuk azt is, hogy "a kommu-

nista nevk lés l.o,_ikája a közösségben való nevelés". /11/ 

A kérdezettek 100 , -a válaszolt a feltett kérdésre, ter-

mészeteser különböző szinvonalon és részletességgel. Van-

nak frázisos, semmitmondó válaszok is. 

Az alábbiakban ismertetem a szülők e kérdésre adott vála-

szait: /gyakoriság sorrendjében/ 

- "gyakori közös iskolai kirándulások szervezése" /F 8, 15, 

44, 120, 121, 122, 154, 155, 267, 268, 269, 270, 811, ,s21/ 
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- "Közösségi rendezvények, több iskolán kivüli szervezett 

foglalkozás, klubélet" /F 3, 99, 100, 111, 112, 113, 119/ 

- "A gyengébb tanulók közösségi vonásait is vegyék figye- 

lembe" /F 34, 35, 36, 321, 322, 323, 444, 445, 456 , 789/ 

-"Szinvonalasabb, érdekesebb uttörő-élet legyen" /F 30,31/ 

- "Több közös servezésü társadalmi munka" /F 571, 573, 590/ 

-"A pedagógus p.Jldázza a közösségi ember tipusát" /F 744, 766/ 

- "Jó szülő-tanár kapcsolat a közösségi nevelésben" /F 388/ 

- "EGy éni megbizatások adh4sa a közössé ért, a végrehajtás 

el Lenőrzése" /F 171, 173, 188, 189, 190/ 

- "Több közös rendezvény legyen osztályon belül" /F 67, 419/ 

szerepeltetés a közössé ;;ben, hatékonyabb uttörő- 

élet, több tisztségviselő legyen" /F 501, 502, 503/ 

- "Ne idealizálják az iskolában az életet, buszéljenek a 

társadalom hibáiról is, de a javitás szándékával" /F 6?3/ 

- "A kritika-önkritika gyakorlatát is sajátitsa el a tanu- 

ló" /F 39/ 

- "Több közösségi téma legyen osztályfőnöki órákon, több 

tanuló végezzen társadalmi munkát és magyarázzák meg a...Aak 

jelentőségét, a társadalmi értékét" /F 800/ 

- "Fokozzák a szakkörökön és egyéb közösségi foglalkozáson 

annak jellemformáló hatását" /F ?7/ 

- "Erkölcsi-politikai nevelést, minden gyermek kapjon uttö-

rő-feladatot a jó osztályszellem kifejlesztésére" /F 5j4/ 

- "Az iskolai közös programok keretében fokozzák a tanárok 

iránti tiszteletre nevelést és a tanulótársak megbecsülé-

sére nevelést" /F 483/ 
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- "Adróbb megbizatások rendszerének. kidol„ozása és alkal-

mazása, ne kivételezzen az iskola” /r 25/ 

- "A közösségi szellem legyen független a szülők foglalko-

zásától" /F 547/ 

- "A közö s ségi életre nevelés fonódjon össze a helyes élet-

módra neveléssel" /F 2/ 

- "Az egyéni érdek - közösségi érdek összehan ` olása az isko-

lai élet gyakorlatában az eddi gieknél jobban" /F 29/ 

- "Komolyabb segitséget adjanak a nevelők a mozgalmi munká-

hoz" /F 899/ 

- "A KISZ kapjon nagyobb önállóságot és tevékenyebb osztály-

közösség kiala,citására törekedjenek" /F 34/ 

- "Bizalmas légykör legyen az osztályban és több iskolán ki-

vüli együttlétre kerüljön sor" /F 5?/ 

- "Ie csak kitűnő tanulók kapjanak közösségi megbizatást" 

/F 401/ 

- "A közösség formálása hatékonyabb tanári irányitással 

történjék" /F 239/ 

- "olyan osztályközössé; legyen, ahol mindenki munkát kap 

képességei szerint, a megbizatásokat rendszeresen elle-

nőrizzék és értékeljék az ille;,ékesek" /F 655/ 

- "Minden tanulónak jusson feladat, melyet a többiek ér-

dekében végez, s az eredményt kövL.sse az elismerés" /igy 65, 

342, 546, 460, 481, 432, 7(39/ 

- "Több szakkör, kirándulás, hatékonyabb uutörő-élet" / 8, 

539, 540, 541, 677, 678, 680, 681/ 
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— " A közösségi nev lés elveit ne csak elméletiben tanitsák, 

hanem gyakorlatban is érvényesitsék" /, 79, 18o, 192/ 

- "Aktiv,jó szellemü osztályközössé, meteremtése" /; 174/ 

— "Szervezettebb mozgalmi élet" /i 1?5, 176, 868/ 

— "A napköziotthonban is legyenek közös programok" /É 659/ 

— "Erősitsék a KISZ munka tartalmi oldalát" /így 670, 753/ 

— "Több közös munka—játék szervezése" /É 744, 811, 812/ 

— "Közös kirándulás—kulturális—sport programok szervezése" 

/, 825, 826, 835/ 

— "A mozgalmi munkán belül tanuljanak meg szervezni a ta-

nulók" /É 228/ 

— "Több társadalmi munkán keresztül fejleszteni a közössé-

get" /É 229, 489, 490 , 491. 493/ 

— "A kollektiv együttélés szabályaira mutasson rá az iskola" 

/É 630/ 

— "A feszélyezett tanár—diák karesolaL meószüntetése a moz-

galmi munkában" /É 878/ 

- "Csapatversenek szervezése, érezze a tanuló a közösség- 

ben lévő erőt" /É 522/ 

— "Több kiscsoportos foglalkozás és be:ane az egyén saját 

részfeladatát ismerje és tartsa fontosnak" /É 3/ 

— "A baruti se,itségnyujtás kif:jlesztése közösségen belül" 

/ 69/ 

— "Kricika, önkritika fokozása" / 196/ 

— "Minél több me'bizatást kap a tanuló, & nál jobban foko-

zódik aktivitása" /É 193/ 
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— "Olyan közösségi szellem kialakítása, ahol az egyéni ér-

dekek alárendelt szereget játszanak" /e 489/ 

— "Igazsagosabb, őszintébb tanár—diák kapcsolat a mozgalmi 

munkában" /i', 349/ 

— "értékelje az iskola a másokért végzett munkát és adjon 

is lehetőséget, hogy  másokért dol,ozzanak, tudják elí-

télni az olyan érvényesülési, a :=áely mások rovására tör-

ténik" /é 811/ 

— "Tegye az iskola vonzóbbá az uttörőéletet" /t 812/ 

— "A feladacokat az egész osztály között ugy megosztani, 

hogy  a  munka kovácsolja össze a közösséget. 'erezze a 

gyermek magának az iskolát, bszke legyen arra, hogy abba 

az iskolába jár" /e 366/ 

— "Az iskola célja és a tanári magatartás nincs mindig 

szinkronban" /.1; 379/ 

Ha megvizsgáljuk a szülők észrevételeit, megállapithatjuk, 

hogy nagyon sok hasznoá, tartalmas javaslatuk van. Az idé-

zetek illusztrálásában a "yakoriságot és a tartalmi monda-

nivalót vettem alapul, ezért nem minden megjegyzést sorol-

tam ide. A hasznos vélemények mellett elég sok értéktelen 

javaslatot is irtak, pl: 

— "Az egészséges szellem továbbfejlesztése" /t 200 — túl 

általános/ 

— "Valódi KLSZ élet megteremtése" /i. 320/ 



- 58 - 

— "8enuelkezzen minően tanuló közö »séi adottsággal" 

/É 345 — téves/ 

— "A szó és tett es,ge az iskolai munkában" /F 346 — nem 

tartozik a témához/ 

— "Ne csak oktatásra törekedjen az iskola, hanem a tár-

gyak megszerettetésére" /F 3c5 — nem tartozik a témá-

hoz/ 

— "A kéthavonkénti ta;gyülés alapján nem lehet közösséget 

formálni" /F 179 — nem egyedül a tagbyülés a közösség-

formálás szintere/ 

c./ A harmadik kérdésre 14 erkölcsi tulajdonsásból kellett 

a szülőknek hármat kiválasztani és aláhuzással jelölni. 

Mind a 898 szülő válaszolt a kivánt módon. Jelentéktelen 

tévedés előfordult néhány kérúőiven, 3 helyett 4 tulaj-
donság, ill. 5 volt aláhuzva. Az adatfeiuol ;ozasnál ilyen 

esetben a sorrend alapján döntöttem. Általános észrevételem, 

hogy lénye,es erkölcsi alapkérdésekbn, erkölcsi normákban 

az össztársadalmi célok, a kommunista nevelés tartalma és 

feladatai és a szülői törekvések között eltérés nincs. 

N ézzük me ,  az alabbi er•ufikont, melye-1 vilá gosan, ér- 

zékletesen láthatók a szülői elvárások: 
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Vizs gáljuk met; elméletileg mit is jelent a felsorolt 

első 4 etikai tulajdonság! 

Becsületesség: "Erkölcsi tulajdonság, az egyik legfonto-

sabb erkölcsi követLlmny megnyilvánulása. Megköveteli, 

hogy az ember legyen igazságos és elvhü, hiven teljesít-

se vállalt kötelességeit, legyen meggyőződve az általa 

szolgált ügy igazáról, legyen őszinte embertársaival és 

önma ;;áfial szemben, cselekedeteinek motivumait illetően, 

iserje el és tartsa tiszteletben mások jogait ahhoz, ami 

törvényesen megilleti őket. A becsületesség ellentéte a 

csalás, a hazugság, a lopás, a hitszegés, a képmutatás." 

/12/ 

Jó közösségi ember: "A társadalmi és egyéni érdekek egy-

ségének tudatosulása, az ember bizonyos esetekben, amikor 

szükséges, le tud mondani saját érdekeiről a társadalmi 

érdekek javára. A társadalmi érdekek elsődlegességének 

elismerése nem jelenti azt, hogy az e"yéni érdekeket fel-

tétlenül háttérbe kell szoritani. A közösségi ember fele-

lős cselekeueteiért saját közösségével szemben. A le„cse-

kélyebb mértékben sem jelenti azonban az ember elszemély-

telenedését, a személyiség érdekeinek elnyomását.” /13/ 

ÜnállósáK: "Akarati jellemvonás, az értelmi tevékenység, 

a tanulás, a gondolkodás, az önálló szellemi alkotás, a 
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feladatok megoldása, a szerzett ismeretek gyakorlati al-

kalmazása során alakitható ki." /14/ 

Me_bizhatósá: "Akiben minden körülmények között meg lehet 

bizni." /15/ A pedabógia pedi g, ezt mondja róla: "A szemé-

lyiség akarati szektorába tartozó, egyike a legmarkánsabb 

erkölcsi tulajdonságnak." /16/ 

Megállapithatjuk mind a négy etikai tulajdonságról, 

hogy tartülmát tekintve "közösségi" erkölcsi fogalom. 

Nézzük  meg az erkölcsi tulajdonságok további rangso-

rát. Ötödik helyre a fegyelmezett, hatodik— 

ra az i g a z s á g o s , hetedikre a határo-

zott, ny olcadi_rL. az é r t e l m z s, kilence— 

dikre az a k t i v, tizedikre a p o n t o s, tizen— 

egyedikre a jó s z i v ü, tizenkettedikre az ön-

zetlen 	tulajdonsá„ került. 

A két utolsó legalacsonyabb oszlop a mege1ó edettsép  

és az érvényesülni akaró kategóriáé. Az előző etikai fo-

galom az érzelmi szférába, az utóbbi az éttelmi szférába 

tartozó, jelle_ .et és akaratot motiváló mozzanat. Gondolko-

dóba ejtett az első pillanatban az a tény, hogy a szülők 

miért a tizenharmadik és a tizennegyedik helyre jelölték 

a fenti két jellemvonást. 
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A megelé„edetts : g kb. a :t fejezi k.., hogy valaki 

azzal, amije van, beéri, vaty is valamit kielé ,itőnek tart - 

ennélfogva egy passzivitásra kényszeritő tulajdonság. Iás 

oldalról me,,közelitve pedig a gőgös, a beképzelt magatar-

tást hordozza, valamint a belenyugvásos, megalkuvó menta-

litást is. L indkét értclmt:zés egyformán idegen a mai tár-

sadalom személyiség-ideáljától. 

Az orvényesülni akaró tulajdonság "lebecsülése" mögött 

pedig egy fontos tudati, szemléleti fejlődést észlelek, 

hogy a családok a mai társadalomban az érvénytsülusti nem 

önálló kategóriaként fo L.ják fel, hanem a közösségi együtt-

élési kategórián belül. 

A választott tulajdonságokat táblázat formájában is 

feldolgoztam a kövtk..zőképpen: 
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Az iskola részé— 
ről kialaktandó 
legfontosabb tu-
lajdonsáüok 

Fizikai 
dolg . 

Alkalma—rrtelmi— 
zott 	ségi E,yéb Összesen 

anya apa anya apa anya apa anya apa 

jószivü 22 17 10 3 1 4 9 - 65 
igazságos 63 47 32 22 11 31 19 1 226 
becsületes 107 88 111 55 36 63 31 2 493 
pontos 25 22 22 10 6 16 8 — 109 
határozott 46 37 34 21 20 24 10 1 193 
fegyelmezett 61 52 52 26 16 28 13 1 249 
önálló 75 61 y5 35 19 44 13 2 304 
aktiv 
jó közösségi 
ember 

25 

75 

14 

63 

25 

73 

16 

39 

13 

31 

14 

38 

13 

19 

— 

3 

120 

541 
ertelmes 30 36 30 24 19 26 10 1 176 
megelégedett 
érvényesülni 
akaró 

12 

10 

8 

12 

13 

10 

5 

2 

6 

1 

11 

4 

— 

6 

— 

— 

55 

45 
önzetlen 12 15 11 6 6 9 4 — 63 
megbizható ?9 63 48 24 19 24 22 1 280 

Szülők száma 
összesen 213 184 174 87 65 112 59 4 898 
/nemenként/ 

A táblázat adatai még tovább pontositják az elemzést és 

a szociális kategóriák szerinti válaszok is jól láthatók. 

Legmagasabb számu válasz a becsületessé erkölcsi kategóri-

ájára esett, 493 fő huzta alá. Ebből 195 fő fizikai dolgozó 

szülő, utána az alkalmazotti kategória következik 166 alá-

huzással. A számadatok tükrében a második helyre a  a  közös— 
MM-- 

ségi ember került, 341 fő aláhuzással. Ebből fizikai dolgozó 
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adata 138, az alkalmazotti rétegé 112, az értelmisé gé 69, 

tehát ezt az erkölcsi normát a tursadalom mindhárom alap-

rétege fontosnak tartja. Harmadik helyre az önállósa tu-

lajdonság került, 304 fő véleménye alapján. Ebből fizikai 

dolgozó adata 136, alkalmazotti réteg 92, értelmiségi 63, 

szintén érdemleges mindhárom kategóriánál ez a tulajdon- 

ság. Negyedik helyre a mebiz ató jellemvonás került. Vé-

leményem szerint ez a norma a kötelességtudás és a becsü-

lecesség jellemvonását is magában foglalja. A két tulaj-

donság differenciálása nem valószinü, hogy a szülőknél tu-

datos megkülönböztetést jelent. A megbizható tulajdonsá-

got 280 fő huzta alá. Szociális kategória alapján szemlél-

ve az adatokat a fizikai dolgozók és az alkalmazotti réteg 

várja ennek kialakitását az iskolától különösen. 

Az érvénzesülni akaró tulajdonságot csupán 44 fő huz-

ta ta alá. Fizikai dolgozók közül 22—en, legkevesebb szárdal, 

mindössze 5 fő értelmiségi jelölte ezt a jellemvonást. Az 

adatok sorában az utokbelőtti helyet a me -,eltsiiedettsid 

kapta, 55 aláhuzással. Jellemzőnek érzem, hogy  az "egyéb" 

katt óriáju szülők ezt a tulajdonságot egyáltalán nem huz-

ták alá. 

Végül érdekes ta,,asztalatot szereztem, ugyanis az 

értelmes ember, mint ideál sorrendb en csak a 8. helyen áll. 
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Meglepően kevés a fizikai dol g ozó aláhuzása, mindössze 66, 

mely az e gésznek csak egyötöde. Lz az adat érzésem szerint 

a tanulás, a képze ctség lebecsülését is jelenti. 

A tartalmi elemzés világossá teszi a szülők elv árá-

sait az iskolától. Más kérdés az, hogy a szülő ma még nem 

eleget tesz tudatosan a családban azért, hogy  ezeket az 

erkölcsi culajcionsá ;okat az iskola partnereként mélyitse, 

alakitsa, formálja gyermekében, hanem inkább az iskola fe-

lada,ának tekinti. 

5./ A harmadik gondolatkörbe az iskolai testi nevelésről 

gyüjtö.tem össze a szülői véleményeket. A kérdés igy hang-

zott: 

" Megfelelőnek tartja-e az iskola testi nevelését, 

spor tol isi lehetőségeit, gyermeke e ;; észsé;es fi-

zikai fejlődésére gyakorolt hatását? 

igen - 	nem - 	részbea " 

/alánuzással válaszolhattak a szülők/ 

A válaszok feldol ozása adat és százalékos megoszlás- 

ban az alábbi táblázatban található: 
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Megnevezés Igen Nem Részben 	Összesen 

Válaszok száma  

Összes értékelhető 
válasz  559 87 253  899  

Ebből: anya  330 44 138  512  

apa  229 43 115  387  

Fizi.aL dolgozó  280  20 97  397  

Alkalmazott 156  28 77  261  

Értelmiségi 35  34 58  177  

Egyéb  38  5 21  64  

Összes értékelhető  
válasz  

Megoszlás százalékban  

62,2 9,7 28,1  100,0  

Ebből: anya 64,4 8, 7 26,9  100,0  

apa  59,2  11,1 39,7  100,0  

Fizikai dolgozó 70 ,5 5,0  24,5  100,0  

Alkalmazott 59,8 10,7  29,5  100,0  

i+~rtu1mis éQi 48,0 19,2  32,8  100,0  

Egyéb  59, 4  7,8  32,8  100,0  
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Nézzük meg mi van a számadatok mögött! 

Első látásra az "igen" válaszok száma megliy ugtató, ami 

annyit jelent, hogy az iskola testi nevelésével nincsenek 

komolyabb problémák. Az összes értékelhető válaszból, 899-

ből, 559 "if,ennel" válaszolt, százalékosan k._fejezve 62,2 A.  

Azonban, ha a "részben" és a "nem" válaszokat összead-

juk elég magas száz:J ékot kapunk /37,8 %/, amelyből azt ol-

vashatjuk ki, hogy a családi ház e nevelési területtel még 

sincs megelégedve. Még meggyőzőbb ez a tény, ha a nemek szc-

rinti adatra vetünk egy pillavitást. Az apák elé gedett ege 

nagyobb. Százalékban kifejezve: anyák  nem és részben vá-

lasza összesen 35,6 Ao,  apák  nem és részben válasza összesen 

56,6 %U.  A szociális kategóriák szerint is érdekes a vála-

szok megoszlása: 

A fizikai dol ;ozó szülők "igen" válasza a  le ,magasabb, 

70,5 A, a "nem"-ek aránya 5 A.  Szemben az értelmiségóel, 

ahol a "nem" válasz 12,2 %-os és a "részben" válasz 32,8 2, 

összesen 52 %. 

Okát abban látom, hokg a fizikai dolgozó szülők a testi ne- 

velés tantervi követelményeit nem is::,erik, a képzési, neve- 

lési feladat folyamatosságát ilymódon nem tartják fontos-

nak, hasonló adai; jellemző az alkalmazotti rétegü szülőkre 

is. Az értelmisé; véleménye reálisabban közelit a jelenlegi 
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általános iskola és a középfoku iskolák testi nevelésének 

L.roblémáihoz. 

Ertékelhetö 
válaszok száma „ Megfelelőnek  tartja-e az iskola teste 

neve eset,sportolasi iehetöségeit, 
gyermeke egészséges fizikai fejlddésé-
re gyakorolt hatósat? °" 

500 - 

%N.  ` ` `MIN 
\\\\W\\\\\ - 

IGEN 
	

NEM 

fizikai 	alkat - 	ertelmi - egyéb 
dolgozó mazott ségi 

600 

Nem véletlen, hogy az oktatási határozat megvalósitá-

sának első szakaszában már testnevelésből tantervi módositást 

hajto6tak vére és a heti két órát felemelték 3 órára. Elő-

térbe került ezzel kapcsolatban a tömegsport fontossága, va-

lamint társadalmi összefogással országosan bővíteni akarják 

a tornatermek, sportl..tesitmények számát is. 
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4./ A negyedik ;ondolackörhöz a következő kérdéseket tettem 

fel a szülőknek: 

a./ "Elegendőnek tartja-e gyermeke szépérzékének fej-

lesztését, a szinház- és filmmüvészet, a festészet, 

a szobrászat me_szerettetése, értése érdekében? 

igen 	nem 	részben " 

/egyrészt aláhuzásos választ kértem, másrészt to-

vább folytattam a kérdést/ "ha nem, hogyan kelle-

ne ezen javitani?" /ezuton lehetőséget adtam a 

szöveges észrevételek me uirására is/ 

b./ "Lleg,„ndőnek tartja-e, amt az iskola nyujt gyer-

meke irodalmi érdeklődésének felkeltésére, az ol-

vasás me,szerettetése szempontjából? 

igen 	nem ” 

/aláhuzásos választ kértem, de az előzőhöz haonló-

an feltettem az alábbi kérdést is/ "ha nem, ho-

gyan kellene ezen javitani?" /melyre szöveges vá-

laszokkal feleltek/ 

c./ "Elegendőnek tartja-e, amit az iskola nyujt gyer-

meke zenei müveltsé ének kialakitásához? 

igen nem részben " 

/aláhuzásos formában válaszoltak rá a szülők/ 

Az elemzést a pontok sorrendjében vé_,zem. 
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Az ember sokoldalu kommunista nevelése elképzelhetet-

len alapos, tartalmas esztétikai nevelés nélkül. Mind az 

általános iskola, mind a középiskola fontos részt vállal 

e területen. 

Első kérdé_,embea azt kutattam, hogy elegendőnek tartják—e 

a  szülők  azt az esztétikai élményanya;,ot, melyet az iskola 

nyujt a szinház— és filw Füvészet, u szoárászat, festészet 

megszerettetése érdekében. 

Az aláhuzásos válaszok adatai a következő táblázatban lát-

hatók. 



71 — 

regnevezés Igen Nem 	Részben Összesen 

é:rtékelhe 1ő válaszok 
száma 

Válaszok száma 

624 264 11 899 

Ebből: anya 358 148 6 512 

apa 266 116 5 387 

Fizikai dol,ozó 311 84 2 397 

Alkalmazott 179 79 3 261 

Értelmiségi 93 79 5 177 

Egyéb 41 22 1 64 

Értókelnető válaszok 
száma 

Megoszlás százalékban 

69,4 29,4 1,2 100,0 

Ebből: anya 69,9 2b,) 1,2 100,0 

apa 68,7 30,0 1,3 100,0 

Fizikai dohozó 78,3 21,2 0,5 100,0 

Alkalmazott 68,6 50,3 1,1 100,0 

Értelmiségi 52,5 44,6 2,9 100,0 

Egyéb 64,1 34,4 1,5 100,0 
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Az értékelhető válaszon 69,4 —a ele_,ndőnek jelöli  

az iskola esztétikai nevelését. Ez a szám elé' magas. Azon-

ban  érdemes a "nem" válaszok adatára is felfigyelni, a  

29,4 %—ra. A "részben" válaszok jelentéktelenek, mindössze  

1,2 %. _lgondolkodtató a szociális kate6óriák szerinti  

meóoszláson belül az alkalmazotti ós értelmiségi r.,eg szá-

zalékos aránya, mindkettő me )haladja az összes "nem" vála-

szok adatát, pontosabban az alkal:.iazotti réteg 30,3 %—a,  

az értelmiségi réteg 44,6 —a nem tartja elegendőnek az is-

kolai esztétikai nevelést. Az utóbbi adat majdnem a fele a. ~  

értelmiségi szülőké.  

Szemléletesebben láthatók mindezek az alábbi ábrán.  

Ertékelhetö , 
válaszok  száma  

700  
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0  
IGEN  

,,Elegendönek  tarba-e gyermeke szép-
erzéké nek  fejJlesztesét,a szinhaz-es  
filmmüvészet,a festészet, a szobrászat  
megszerettetése, értése érdeké ben?  

  

  

NEM 
	

RÉSZBEN  

 

fizi al 	a l al  -  ertelmi-  egyéb  
dolgozó  rnazott 	ségi  

anya  
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A témán belül aláhuzásos válasz mellect szövuges ja-

vaslatot is kértem a szülőktől. Az általam lényingesnek tar-

tott válaszokat illusztrálom. Külön csoaortositva a fizikai 

dolgozó szülők és az értelmiségi szülők válaszát: 

— "Modernebb szeml.ltető eszközök alkalmazásával mélyit-

sék az esztétikai élményt" /F 41/ 

— "A tanitási órákon készitsék elő a tanárok előzetesen, 

amit majd látnak a tanuló a szinházban vagy moziban, 

vagy hallgatnak hangversenyen" /F 199/ 

— "Nagyobb óraszámot javasolnak az általános iskolában rajz-

ból"  /P'  200/ 

— "A szakközépiskolákban lakultativ jelleggel le:alább le-

gyen művészettörténet oktatás" /F 701/ 

— "Készitsenek esztétikai tárgyu oktatófilmeket" /F 510/ 

— "Tanitsa meg az iskola észrevenni a szépet /tájban, iro- 

dalmi alkotásban, zenében, lakáskulturában stb./" /É 181/ 

— "A modern festészet—szobr.szat mellett elhanya golja az is- 

kola a klasszikus irányzatokat" /É 186/ 

— "helyes a filmesztétika tantárgy bevezetése, csak korsze-

rübb módszerekel kellene tanitani" /É 320/ 

—"Tanitási óra keretében is törekedjenek a tanárok a szé_ 

iránti érdeklődés falkeltésére" /É 325/ 

— "Legyen minden középiskolában mü.vésze6történeti oktatás  

és szépen illusztrált m..vésze„történeti tankönyv” /É 330/ 

— "A pedagógus, az osztályfőnök nem mutat mindig példát a 

képzőmüvészet értésében" /É 690/ 
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Az eddibiekben azokat a javaslatokat emlitettLm, amelyek a 

tanitási óra esztétika nevelésével kapcsolatosak. 

- "Több közös tárlatlátogatás me ;,szervez.se" /F 3, 11, 12/ 

- "Több  közös muzeumlátogatás szervezése" /F 691, 790/ 

- "Rendszeres  mozi- és szinhazlátogatás ••  /F X51, 332/ 

- "Esztétikai tárgy u vetélkedők szervez . >se" /F 338, 339/ 

- "Kedvezményes hantverseny-bérletek biztositása /F 111/ 

- "A középiskolai klubok pro6ramjába esztétikai élmény-

nyujtásra is leheuősé,_ legyen" /F 601, 602/ 

- "A K SZ többet foglalkozzon a művészeti nevelés kérdése-

ivel" /F 420, 421/ 

- "Szakköri témaként javaslom: több honismereti téma, fil-

men, szinházban látott darabok megbeszélése, elmélyitése" 

/F 55, 56, 188/ 

- "Film-, szinház- baráti körök szervezése" /É 709, 710/ 

- "Külön tárlatvezetés tanulók számára" /É 822, 823/ 

- "Őszi- és tavaszi szünetben kirándulás utján a ter- 

mé•.zeti szépség megláttatása" /É 430, 455, 456/ 

- "Egy-ey népmüvelési szakember meghivása szakköri fo g-

lakoz6sra" /r; 66, 67/ 

- "Tudatosabb, tervszerűbb izlésnevelés az órán kivüli 

fo laikozásokon" /É 733, 734/ 

- "Az uttörő-szervezeten belül több szinhz-, film- és tár-

latlátiobatás legyen" /É 518, 520/ 

- "Kiemelkedő,  művészi alkouások iskolán belüli kiállitása 

az alkotómüvész mebhivásával" /É 143, 144/ 
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- "A Bernstein-sorozathoz hasonló zenei elemzéseket sugá-

ro..;zon a televízió Os a rádió" /t 130/ 

- "Iskolai szirtjátszó csoportok müködtetése" /É 185/ 

A fenti javaslatok a zanitási órán kivüli, és az iskolán 

kivüli esztétikai nevelésre adnak sokszinü programokat. 

Különösen megszivlelendő az észrevételeknek azon része, 

amelyek térik, hogy a tanulókat több esztétikai élmény-

hez juttassa az iskola,  vagyis  az élmény-ny ujtás lehető-

ségét keveslik. Még mindig sok az ismeretnyujtás ezen a 

téren és :Levesebb a szinházi, film, tárlat keretében be-

mutatott alkotás. 

Keveslik a szülők az osztályon és iskolán kivüli közös 

esztétikai élményeket. Javasolják az iskolai szinjátszó-

csoportok létrJhozását is, egy-egy mejLlelő szindarab 

betanitása és előadása nagymértékben hozzájárulna a ta-

nulók személyiségének gazdagigásához. 

A témán belül a második kérdésben arra voltam kiván-

csi, *mi a szülők véleménye az iskola irodalom-oktatásá-

ról, illetve az olvasás megszerettetéséről. 

Az aláhuzásos válaszok adatait a következő táblázat 

illusztrálja: 



— 76 — 

Megnevezés 	Igen 	Nem 	Részben Összesen 

Válaszok száma 

rtékelhető válaszok 
száma 748 	142 	9 	899 

Ebből: anya 

al.)a 

	

418 	87 	7 	512 

	

30 	55 	2 	387 

Fizikai dolgozó 	347 	49 	1 	397 

Alkalmazott 	208 	48 	5 	261 

értelmiségi 	139 	35 	3 	177 

Egyéb 	54 	10 	— 	64 

Megoszlás százalékban 

Értékelhető válaszok 
száma 83,2 	15,8 	1,0 	100,0 

Ebből:  an;i a 

apa  

	

81,6 	17,0 

	

85,3 	14,2 

	

1,4 	100,0 

	

0,5 	100,0 

Fizikai dolgozó 

Alkalmazott 

értelmiségi 

Egyéb 

	

87,4 	12,3 	0,3 	100,0 

	

79,7 	18,4 	1,9 	100,0 

	

723,5 	19,8 	1,7 	100,0 

	

1),6 	— 	100,0 
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A 899 kérdőiv válaszaiból elégi magas a Legelégedett 

szülői: száma, pontosan 748 fő, százalékosan kifejezve 

82,2 5. A "nem" válaszok száma összesen 142, a "részben" 

válaszok száma 9. Szociális kategóriák szerinti bontásbaci 

a "nem" válaszom legmagasabb százalékos adata az alkalma-

zotti rétegü szülőké, 18,4 %. 

Szemléletesebben láthatók a fenti adatok a köv L tkező áb- 

rán: 

Értékelhető, 
válaszok szama 

B00 

14. 

IGEN 

„Elegendőnek tartja - e,amit az iskola 
nyújt gyermeke irodalmi érdeklődésének 
fel keltese, az olvasás megszerettetése 
szempontjából ?" 

NEM 
	

RÉSZBEN 
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Nkt 

      

       

fizikai alkalma- értelmi- egyéb 
dolgozó 	zott 	ségi 

anya apa 
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A szülők megelégedésinek okát abban látom, hogy az 

esztétikai nevelésben vezető szerepet tölt be a s z é p 

irodalom.. Az irodalmi-esztétikai nevelés az éle'- 

kori sajátos'áüok figyelembevételével az óvodától kezdve 

az általános iskola első osztályán at  valamennyi iskola-

fokon végig kiséri a tanulókat. Nem ilyen egy értelmü a 

megelégedettség, ha feltesszúk azt a kérdést, hogy az is-

kola meg tudja -e szerettetni a tanulókkul 	olvasást, tu- 

datosan műélvező olvasókká tudja-e őket nevelni? 

A szülők szöve t,es javaslataiból néhány jellemző, 

gyakran előforduló véleményt idézek: 

- "A tanitási szünidőre is adjon ösztönzést az iskola az 

olvasásra" /F 5, 19, 20, 130, 131 255, 256, 257/ 

-"A napközis foglalkozások keretében is segitsék az olva-

sóvá nevelése" /1 29, 30, 199, 300, 301, 410, 411/ 

- "Több kötelező irodalom adása, de ne a tartalom leirá-

sárö;:, hanem szóbeli élménybeszámolót kérjen a  nevelő" 

/F 430, 451, 453, 600, 601, 720, 721/ 

- "Irodalmi musoros délutánok szervezése" /F 2, 699/ 

- "A kötelező irodalom mellé ajánlott olvasiaány-jegyzé-

ket adjon a szaktanár" /1 541, 543, 689, '/11/ 

- "Töbo iró-olvasó találkozó, versenyek, vetélkedők szer-

vezése, pályázatok kiirása és dijazása se ;,itse az olva-

sóvá nevelést" /F 11, 12, 154, 155, 156/ 
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- "Korszerübb és felszereltebb iskola könyvtárak kellené-

nek"  /F  531, )34, 589/ 

- "Az érdeklődés felkeltésére érdekes könyvajánlás, dia-

yilm vetités, vitái. rendezése" /F 342/ 

- "Kevés az if jusá,,,nak való irodalom" /F 731/ 

- "Nem szeretik ..léggé a fiatalok a kias:;zikus irodalmat" 

/F 10/ 

- "Nem ismerik a tanulók a ma élő irókat" %F 33/ 

- "Vitadélutánokon, raj-keretben egy-egy irodalmi mü be-

mutatása" /É 221, 222, 410, 411, 412, 413, 899/ 

- "Emeljék fel az iskolai könyvtár-órák számát, tanitási 

szünetben is legyen könyvkölcsönzás" /É 870/ 

- "Ösztönző módszerekel az érdeklődés felkeltése a jó 

könyvek irán y" /É 577, >78, 609, 628, 866, 867/ 

- "A tanulók túl vannak terhelve, emiatt nincs idő olva-

sásra" /É 876/ 

- "Nivós önLLépzőkörök, irodalom barátok körének megszer-

vezése" /É 47, 48, 49, 168, 169, 170/ 

- "Keveset beszéltetik a tLnurok a tanulókat irodalmi él-

ményeikről" /É 29/ 

- "Több kötelező olvasmány-jegyzékből a tanuló szabadon 

válassza ki - érdeklőd:sének megfelelően - a neki me -

felelőt" /É 811/ 

— " Frissen megjelent könyv, dráma, vers, epikai alkotás 

megvitatása kellene" /É 180, 369, 376, 377/ 

- "Szinjátszó szakkörök, felolvasó-déluánok szervezésével, 

a' audió-vizuális eszközök alkalmazásával növelje az is-

kola az olvasók táborát" /É 649/ 
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- "Az ujjonan meÜjelenő könyvek ismertetése, ajánlása 

legyen rendszeres és folya.atos" / 812/ 

- "A közmávelődési könyvtárak népszerüsitése" /É 599/ 

- "Kapjon a tanuló dicséretet, valamilyen erkölcsi elis-

merést kiemelkedő olvasottságáért" 	500/ 

A szülők szöveges javaslataiból leszürhetjük a.At a követ-

keztetést, hogy nem probléma-mentes az iskola irodalom 

oktatása. Néhány tul általános megjegyzéstől el6ehi uve 

hasznos észrevételeket adtak. Előfordul term,sze;;esen 

olyan javaslat is, amely az iskolák eddigi gyakorlati 

munkájában is megvoltak, csak a családi ház tudomására 

nem jute tak. Egy néhány javaslat megvalósitását a pénz-

ügyi keret határozza meg. Ma még az iskolák anJagi ellá-

tása nagyon egyenetlen. Megszivlelendők azok a szülői 

javaslatok is, amelyek a tanulói vagy  a tanári módszerek-

re és t'nnivalókra utalnak. 

A harmadik kérdésben még mindig a témán belül marad-

va azt kutattam, hogy elegeiidánck tartják-e a szülők az 

iskola zenei nevelőmunkáját? 

Mivel szöveges választ nem kértem, ismertetem az alánuzá-

sos válaszok adatait: 
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Megnevezés Igen Nem 	Részben Összesen 

Értékelnető válaszok 
száma 

Válaszok száma 

509 131 259 899 

Ebből: anya 281 83 148 512 

apa 228 48 111 387 

Fizikai dolgozó 230 56 ill 397 

Alkalmazott 149 38 74 261 

Értelmiségi 90 29 58 177 

Egyéb 40 8 16 64 

Értékelhető válaszok 

idegoszlás százalékban 

száma 56,6 14,6 28,8 100,0 

Ebből: anya 54,9 15,2 28,.E 100,0 

apa 58,9 12,4 28,7 100,0 

Fizikai dobozó 57,9 14,1 28,0 100,0 

Alkalmazott 57,1 14,6 28,5 100,0 

Értelmiségi 50,8 16,4 32,8 100,0 

Egyéb 62,5 12,5 25,0 100,0 
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Felszabadulás után iskolapolitikánk sokat tett a 

tanulók zenei neveléséért. Általános iskoláinkban, kü-

lönösen az ének—zene tagozatos osztályokban tervszerü, 

eredményes oktatás folyik. Nem ilyen egyszerü ez a kö-

zépfoku tanintézetekben. A szülői ház is érdeklődéssel 

kiséri  az  iskola ének—zene oktatását, alátámasztja ezt 

felmérésem is. 

Az adatokban megállapi3úató, hogy a szülők minde 'ige 

válaszolt a kérdésre. A megel,gedett szülők száma 509 fő, 

az összes értékelhető válaszok 56,6 %—a. A szülők felénél 

valamivel több válaszolt "igennel"."Ne=el" 131 szülő, az 

összesnek 14,6 A—a. Részben elé,;edett, részben elégedet-

len 259 fő, az összesnek 28,8 A—a. /TLlég magas az utóbbi 

adat./ Még szemléletesebb képet kapunk a zeneoktatás 

vroblematikájának, ha a "nem" és a "részb..n" válaszokat 

összeadjuk: 390, százalékosan kifejezve 43,4 A. Ami azt 

jelenti, hogy majdnem minden második szülő elégedetlen 

az iskola ének—zenei Jevclésével. 

A szociális kategóriák szerinti csoportositásban, az al-

kalmazotti szülők s az értelmiségi szülők "nem" és "rész-

ben" válasza a legmagasabb, 42,9 %, ill. az utbbi mé, ma-

gasabb, 49,2 

U gyanezt szemléletesebb formában látndOuk a következő 

ábrán. 
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fizi ai 	alkat- értelmi- egyeb  
dolgozd mazott ségi  

Magyarázatot keresve az el.eedetlenség okára: a tan-

anyag tulmeretezettsége; a tanitásra előirt dalok dallam-

beli nehézs é.. ;i foka; a zenehall i  atás, mint modszer Hiá-

nyos alkaluazása; a szólmizálási követelményekben megnyil-

vánuló tanári L:axi alizmus stb. jött szóba. A már emlitett 
 

jártdokumentum az ének—zene tantárbyban is módositást ja-

vasol. Az ének—zene tanterv csök:;entésévLl kapcsolaban az  

alábbiakat olvashatjukt "Törekedni kell arra, hot a tanu-

lók a 8. osztályt befejezve a törzsanyag .... dalát4 mint  
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egységes dalkincset magukkal vihessék az életbe." /17/ 

További megoldatlan problémát jelent a középiskolás 

iijuság zenei nevelése. 

Nem mondhatunk pedit; le az esztétikai nevelés egyik 

fontos t4:rtalmáról, a  zenei nevlésről sem, hiszen a tár-

sadalmi fejlődés  által kivásott le6nagyobb élmények, 

legmélyebb érzések a zenél hallgatók előtt tárulnak fel, 

mert a zene hatalmas eszköze érzelmeink alakitásának, er-

kölcseink fejlesztésének, és egész életünk gazdagitásának. 
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Következtetések:  

— A tantárgykedveltségről a szülői vallom ásokból képet 

kaptunk, melyet ábrán kivetitve szemlélriettünk. A ma-

tematika tantárgy érdekes sajátossá;;a raadott meg, 

miszerint elég magas azoknak a tanulóknak a száma, akik 

szeretik ezt a tárgyat és a másik fele pedig a legne-

hezebb tantárgynak tartja. Véleményem szerint azért 

szerepel a "segitsé_re szoruló" tárgyak között első 

helyen, mert a gyerek nem érti és nem tudja otthon el-

késziteni a házi feladatot. Az órákon rL-evés a gyakor-

lat, az elmélet pedig tul aer : éz, ha memorizálva tanul- 

ja. 

-.Az idegen nyelvek tantárgy ábrája sorrenúben a következő 

a szülők által megjelölt "nehezebb" tantárgyak sorában. 

Okát abban látom, hogy nem társalgás formájában tanul-

ják a nyelveket, és nem a tanitási órán sajátitjak el 

az idegen nyelv szókészletét, hanem otthoni tanulással, 

magolas utján, ez viszont hosszu időt vesz igénybe. 

— Szándékosan kerültem a kérdésfeltevésnél azt, hogy szám-

szerü eredmények iránt érdeklődjem...ei t véleményem sze-

rint nemcsak az iskolát jellemzi az osztályzat—központu-

ság, hanem a sziilők nagyrészét is. /Az interju—beszélge-

tések alapján állitom ezt./Szinte mechanikusan napról- 
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napra aziránt ;rdeklődnek, hogy a gyerek miből háx,yast 

kapott, vagy szülői értekezleteken milyenek a gyermek 

mindeu_aapi osztályzatai, mert ugy gondolják, hogy ez 

az e_y rossz  vagy  jó je gy  minuent kifejez. 

— Sokszor egy jó jegy utáni hajszába:a előlvrdul, hogy a 

gyermek olyan tárgyakkal vesződik, ami a gyengéje, és 

elhanya,olja azt, amiből kiváló le.ietne. Ez a gyermek 

képességeit deformálja elsősorbaa. 

— Sok szülő jellemzi gyermekét gátlásosnak, drukkosnak. 

Tö.Jbnyire az iskolárL: háritja az okokat, pedig a szü-

lői ház is nagymértékben, sok esetben befolyásolja 

azzal, hogy a jegyeknek, osztályzatoknak otthon tett-

leges, vagy ehaiez hasonló következményei va»,aak. A szü-

lők ta i,asztalauom szerint nagyon sokféleképen ős kü-

lönbözően, sokszor nagyon rosszul reagálnak az iskolá-

ban sserzett jegyekre. /Az interju—beszélgeté;_ek anya-

ga alapján teszem Leg a fenti két bekezdésben lévő köve -6-

keztetéseket./ 

— Néhány szülő panaszkodott amiatt is, hogy a tanitó, vagy 

tanár az első féléves értesitő alapján sorolta be a gye-

reket az egyes kategóriákba és sem többet, sem keveseb-

bet nem akar a Lyermekben látni. Szintén hamis képet ad 

a tanuló képességéről. 



- 87 OW 

- A felmérés tényekkel bizonyitja, ho t,y a kialakitandó 

erkölcsi tulajdonságok az iskola célrendszerében és a 

szülők elvárásaiban találkoznak, egybeesnek. Más 

dás az, ho ;,y a szülő ma még nem sokat tesz tudatosan 

otthon a családban azért, hogy ezeket az erkölcsi tu-

lajdonságokat az iskola partnereként formálja, hanem 

egyértelműen az iskola feladatának tekinti. Ha művel-

jük a szülők peda ó;iai kulcuráltsá;ác, akor várható 

csak gyökeres változás e téren. 

- Ha a testi nevelés és az esztétikai nevelés területét 

érintő szülői véleményeket foglalkozási kategóriák 

szerint csoportusiljuk, wegáliapitnatjuk, hogy a fi-

zikai dolgozó szülők e két nevelési terület cél- és 

feladatrendszerét nem iskerik elé ;_é. Elvárásaik bi-

zonytalanabbak, kevésbé általánosithatók, szemben a 

másik két réteggel /alkalmazotti és értelmiségi/. 

Természetesen e tény nem zárja ki azt, hogy a fizikai 

dolgozó szülők javaslatait nem lehetne felhasználni. 

Különösen a szöveges válaszokat tartom jónak. 

/Az ismétlések elkeiülése végett a  B./  egyes alfeje-

zetében leirt következtetéseket szándékosan itt nem 

emlitem ujra./ 
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C./ Az iskola és az élet kapcsolatára i  és az iskola pálya-

irányitó szerepére vonatkozó vélemények 

E témakörbe össze c yüjtött szülői elvárások nat,ymér-

tékben kapc. olódnak vagy egybeesnek a jelenie,i közokta-

táspolitikai célkitüzéseinkkel. 

A peda ` Jgia tudománya sok értékes elméleti megálla-

pitásokkal gazdagitotta - különösen az utóbbi kutatások 

nyomán - az iskola és 	élet kapcsolatának elvét, gya- 

korlatban érvényesülő tendenciáit, valamint az iskola pá-

lyairányitó szerepének tuda..ositását. Nem tartom szüksé-

gesnek ezek felidézését, helyette a L ZYP Központi Bi-

zottsá ; ának 1972. junius 14-15-én megvitatott és elfo-

gadott határozatából idézLm az ide illő gondolatokat: 

"A tananyagokat felesleges lexikális adatokkal, rész-

letekkel terhelik, gátolva ezzel az alapvető ismeretek 

szilárd elsajátitását, az alkalmazkodási készségnek, min-

denek előtt a gondolkodásnak és a gyakorlati érzéknek a 

fejlesztését."  Másfelől megkö'elitve a problémát: 

"Fakultativ tárgyak oktatását kell bevezetni, s ezek 

sorába olyan tantár E;yak, tantárgycsoportok szerepeljenek, 

amelyek .... a végzés utáni munkába állásukat segitik 

/pl. köz ` azdasági, közigázgatási ismeretek, müszaki rajz, 

gép- és gyorsirás, az üzemek igénye alapján meghatározan-

dé speciális ismeretek!". 
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"Az általános iskolai pályairányitási tevékenységet 

az oktatási—nevelési folyamat szerves részévé kell tenni." 

/18/ 

Ezekből a gondolatokból arra kell következtetnünk, 

hogy nincs minden a rendjén az iskolában az életre, mun-

kára való nevelésben és a pályairányitás munkájában. t:zzel 

természetesen nem akarom eltagadni az általános és közép-

iskolai oktatás—nevelés e téren elért eredményeit. 

Ezek után nézzük meg, a szülők ho;yau vélekednek az 

iskolának a fenti tevékenysé'éről. 

A témán belül három kérdés utján érdeklődtem a szülőktől. 

Ismertetem a feltett kérdései*: 

a./ "Megitélése szerint az életre nevel—e az iskola? 

igen nem részben " 

/Aláhuzással válaszoltak a szülők, de ezzel nem 

fejeztem be, azt is me,,kérdeztem,/ "ha nem, akkor 

miért? " 

A direkt kérdés—felevéssel adatokhoz jutoutam 

részben, másrészt az okokra rákérdezve arra vol-

tam kiváncsi, hogy a szülők valós vagy irreális 

ma,;yarázatokat adnak. 

b./ "Kielegiti—e az iskola gyermeke e géni érdeklő-

dését? 	igen 	nem 	részben " 

/i gyrészt aláhozásos választ kértem, másrészt to- 
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vább folytattam a kérdést/ "Milyen javaslatai 

vannak annak érdekében, hogy az iskola az eddigi-

eknél jobban tekinuettel legyen  a _yermekek egyé-

ni érdeklődésére és kielé,.,itse azt? " /az utóbbi-

ra szöveges válaszokat kértem/ 

c./ "Elegendő se bitséget kap—e gyermeke az iskolácói 

leendő pályája /hivatása/ me ;,yáiasztásához? 

igen 	nem részben 

/aláhuzásos választ kértem és az előző kérdéshez 

hasonlóan tovább folytattam a kérdést/ 

"ha nem, miért" /erre szöveges választ kértem/ 

A két utóbbi kérdés utján az iskola pályaválasz-

tási tevékenységére kérdeztem /a b./ pontban in-

direkt kérdéssel közelitettem a témához, a c./ 

poncban ismertetett kérdéssel konkrétan rákérdez-

tem/. 

Az elemzést a pontok sorrendjében végzem. 

Az első kérdésre adott válaszok értékLlését az aláhuzások 

adataival kezdem. 
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Megnevezés 	Igen Nem Részben Összesen 

Értékelhető válasz 
összesen 

Válaszok száma 

707 138 54 399 

Ebből: anya 415 70 27 512 

apa 292 68 27 387 

Fizikai dolgozó 348 37 12 397 

Alkalmazott 196 42 23 261 

Értelmiséói 104 56 17 177 

Egyéb 59 3 2 64 

Megoszlás százalékban 

Értékelhető  válasz  
összesen: 78,6 15,4 6,0 100,0 

Ebből: anya 81,1 13,7 5,2 100,0 

apa  75,5 17,8 6,7 100,0 

Fizikai dol,;ozó 87,7 9,3 3,0 100,0 

Alkalmazott 75,1 16,1 8,8 100,0 

Értelmiséji 58,8 31,6 9,6 100,0 

Egyén 92,2 4,7 3,1 100,0 
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Az adatokból leolvasható, hogy a szülők mindegyike 

válaszolt a fellett kérdésre. Ebből az adatból a szülők 

pozitiv érdeklődését huzom alá. A megelégedett szülők szá-

ma 707 fő, az összes értékelhető válaszok 78,6 %—a. "Nem"—

mel válaszolt 138 fő, az összesnek 15,4 —a. "Részben" fo-

galmat huta alá 54 fő, az összesnek 6 —a. /Az utóbbi 

adato d: a fenti összefüggésben jelei..téL>telennek tartom./ 

Az "igen" válaszok százalékos arán, t magasnak tartom. 

Különösen nagyra szökken ez az adat a fizikai dolgozó szü-

lőknél, pontosan 87,7 %—ra, de hasonlóan magas az alkalma-

zotti réted adata is, 75,1 

ha a fizikai dolL,ozó szülők aláhuzásos adatát össze-

hasonlitom a szöveges válaszokkal, akkor ez a kép formá-

lisnak, illetve ellentmondásosnak tűnik. Ugyanis a szöveges 

válaszokban az iskola életre nevelés ,nej. nagyon sok fogya-

tékosságát szóvá teszik, amit a későbbiekben illusztrálok. 

Ha a "nem" és a "részben" válaszokat összeadjuk, az alkal-

mazotti szülők és az értelmiségi ;,szülők 1:ategóriájánál szin-

tén magas százalékot kapunk, melyből azt olvashatjuk ki, 

hogy a szülők fenti rétege fenftartással fogadja az iskola 

élet-re nevelését. Melyek ezek  az  adatok: 24,9 %, alkalma-

zotti szülők, ami  egynegyede  majdnem az összes alkalmazotti 

szülőknek. :;rtelmiségi szülők: 41,2 7, tehát még a fentiek-

nél is magasabb. 

Még szemléletesebben 1.thaók a fenti adatok a következő áb-

rán: 
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Ertékelhetö,  
v ál aszok szarna  

„Megítélése szerint az életre nevel-e  
az iskola?"  

NEM 
	

R É SZBEN  

~~►~ 
~ zikai alkalma- értelmi- egyéb  

dolgozó 	zott 	ségi  

Szövt._es választ nem miniden szalőt61 kaptam. A  kapott  

válaszok tartalma sak nagyon sok biráiatot tartalmaznak.  

A le;lényegesebbeket felsorolom. K:aön csoportositva a fi-

zikai dolgozó szülők és az értelmisébi szülék válaszait.  

— "Nem készitenek fel az iskolak a fizikai munka megszere-

tetésére, csak a szellemi munkána.: van preszti _:;e" /E 51,  

74, b3, 160/  
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- "Tantárgyszerü az iskola nevelő munkája is, a magas he-

ti óraszám és a sok ttnulás akadálya az életre nevelés 

gyakorlatának" /F 101, 107, 510/ 

- "A felesleges is_.erethalmaz helyébe több vetités, TV 

adások vitája reálisaub képet adna az életről" /F 8, 21, 

34/ 

- "A tudás-anyag mellé az iskolának fokozni kellene a munká- 

ra nevelést. A kötelességtudást, gyakorlati alkalmazást 

az iskola hatékonyabban véez,e: /F 70, 48, 82, 493/ 

- "Sok illuzió, kevés realitás: az élet reális ismerete 

helyett - ez jellemző egyes iskolákra" /F 200, 342/ 

- "Olyan szintü életre nevelés le gyen, hogy kevesebb csa- 

lódás érje a tanulókat munkahelyeiken" /F 66,9/ 

- "Az életre nevelésben sok az elmélei jelleg, a szülői 

házra jobban kellene támaszkodnia az iskolának" /F 13, 14/ 

- "Sok a száraz ténynyujtás, elzárt az iskola a társadalmi 

közélettől" /F 94, 403, 511, 770/ 

- "Kevés a szakmák megbecsülésére nevelés az iskolában" 

/F 3, 567, 580/ 

- "Nagyfoku elzártság az élettől, nagy csalódás éri a tanu-

lót, mert nem reális az iskolában az életről alkotott kép" 

/F 781, 809/ 

- "A csoportos kirándulásokat jobban hasznositsa az iskola 

az életre nevelés céljaira" /l 228, 279, 386, 389/ 

-"Az életcélról többet beszéljen az iskola" /F 77, 78/ 

- "Nem folyik elég hatékony közéleti aktivitásra nevelés az 

iskolában" /L 57, 59, 168/ 
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- "Az elmélet és a gyakorlati képzés között nincs szerves 

kapcsolat" /É 654, 709/ 

- "Oktatásközpontúság, jegyközpontúság eltereli a figyelmet 

az életre nevelésről" /É 227, 229, 30c./ 

- "Korszerütlen tananyag, tulternelés, felszerelés hiánya 

akadálya az életre nevelésnek" /rom 71, 72/ 

- "Nem elég önálló az iskolai ismeretszerzés, ezért az is- 

mereteket nem tudják a gyakorlatbau alkalmazni" /É 35, 36/ 

- "Tul sok ismeret - elmarad a lényegkiemelés - többet kí- 

ván az iskola a szülőktől, mint amire képes" /É 808/ 

- "A tanulók ismeretei tulsábosan tételesek, keveset törő-

di_ és ritkán méri a gyakorlati felhasználás szintjét a 

tanár" /É 870, 671, 875/ 

- " A tantervek sem irják elő haugsulyozottan az életre ne- 

velést, különösen anaak követelmény-szintjét" /É 899/ 

- "Az üzemlétogatás tapasztalatait nem kapcsolják össze az 

elméletben tanultakkal" /É 61, 62, 63/ 

- "Nincsenek korszerü pedagógiai módszerek az életre neve-

lésben" /É 1, 2, 3/ 

- "Több gyakorlati oktatást kellene beiktatni minden isko-

latipusban" /É 702/ 

- "Reálisabb életre felkészitést, a tananyag bizonyos szá- 

zaléka hasznositható csak az életben" /É 305, 307/ 

- "Sok kitünő tanuló nem boldo"u1 az életben és a gyengék 

igen jól megállják a helyüket, miért?" /É 52, 53, 54/ 

- "Az ismeretek halmazát tanizják és nincs idő a gyakor-

lásra, a yakorlati alkalmazásra" /É 451, 452/ 



96 — 

— "Több üzemlátogatást szervezzen az iskola" /t 359/ 

A szöveges vallomásokból e .;állapitható, hogy  a szülők jól 

érzékelik az iskola munkában a gyakorlás fontosságát, amely 

kénességeket, készségeket fejleszt, vert csak ezek teszik 

alkalmassá az embert az életben felmerülő gyakorlati rrob-

lémák me ` oláására. A formális képzést gyakram birálják. 

A szülők érzékelik továbbá azt is, hogy mind kevésbé válik 

el az emberi életben — ez az iskolai életre is vonatkozik — 

az ismeretszerzés feladata, az ismeret—felhas_nálásának, 

gyakorlati alkalmazásának feladatától. Ezért olvashatjuk 

a szülői válaszokban gyakran a gyakorlati élettel való kap-

csolat és a gyakorlati alkalmazás fontosságát. 

Témán belül,a második kérdésben /lásd b./ pont/ arra 

voltam kiváncsi, hogy a szülők hogyan látják az iskolai 

nevelés területéről az egyéni bánásmód és a gyermekek egyé-

ni érdeklődésének fejlesztését. Ez a kérdés látszólag nincs 

kapcsolatban a pálya— és hivatásra neveléssel. De csak lát-

szólag , mert lényegében azt tapas-taljuk, hogy a páiyavá-

lasztási elhatározás különböző indítékok záróaktusa. Az is-

kolai években a gyermek szakköri tevékenysége, tanulmányi 

teljesitmányének alakulása, képessége nagy hatással van a 

pályaválasztásra. p en ezért nem közömbös, hogy az isko-

lában milyen :,zintü az  e gyéni  bánásmód és milyen mAszerek-

kel fejleszti a tanulók érdeklődését és képességét, továbbá 

milyenek  a  feltételek és lehetőségek ehlez a munkához. 
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Nézzük először a felmérés adatait.  

Megnevezés  Igen Nem Részben Összesen  

Összes értékelhető  
válasz  

Válaszok száma  

586 208 105 899  

Ebből: anya 337 119 56 512  

apa 249 89 49 387  

Fizikai dolúozó  286 75 56 397  

Alkalmazott  161 64 36 261  

trtelmiségi  99 55 23 177  

E~., véb  40 14 10 64  

Összes értékelhető  
válasz  

Megoszlás százalékban 

65,2 23,1 11,7 100,0  

Ebből: anya 65,8 25,2 11,0 100,0 

apa 64,3 23,0 12,7 100,0 

Fizikai do1 ;,ozó 72,0 18,9 9,1 100,0 

Alkalmazott 61,7 24,5 13,8 100,0 

Ért'lmiségi 55,9 31,0 13,1 100,0 

Egyéb 62,5 21,9 15,6 100,0  
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Az adatokból me_,állapitható, hogy a szülők mindegyi-

ke válaszolt erre a kérdésre is. A megelégedett szülők 

száma 586 fő, összes válaszok 65,2 %—a. "Nem"—mel vála-

szolt 208 szülő, az összesnek 23,1 —a. Részben elégedett, 

részben elégedetlen 105 fő, az összesnek 11,7 %—a. Ha a 

"nem" és a "részben" válaszokat összeadjuk, elégi; magas  

százalékot kapunk: 34,8 Q, amelyből azt olvashatjuk ki, 

hogy a szülők nem  teljes mértékben elégedettek. Még meg-

győzőbb ez az adat, ha a szociális kauegóriáK szerinti 

csoportoai'ást vizsgáljuk. 

A fizikai dolgozó szülők 28 %—a elégedetlen az iskolai 

nevelés e torületével. Ez a fizikai dolgozóknak több mint 

a negyede. Az alkalmazotti szülők 38,3 %—a, és az értel-

mségi szülők százalékos adaua a legmagasabb, 44,1 A.  Az 
utóbbi számot igy is kifejezhetjük, hogy majdnem minden 

második értelmiséi szülő problematikusnak látja azt, amit 

az iskola tesz az egyéni hajlamok, képességek fejlesztésé-

ért. 

Még szemléletesebuen láthatók a fenti adatok a  követező 

ábrán. 
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Szöveges választ nem minden szülőtől kaptam. A szii-

lők megjet zései elgondolkodtatók. Iilusztrációképen az  

általam lénye esne k itélt válaszokat felsorolom. Külön  

csoportositva a fizika.L dolgozó szülők és az értelmisé,i  

szülök válaszait. /A gyakoriság sorrendjében ismertetem  

a válaszokat./  

"Sísebb létszámu osztályok legyenek, hogy az egyéni  

bánásmód és a tehetsé`kutatás hatékonyabb legyen" /F 41,  

199, 200/  

46 . 

0 

G00  

500-  

400-  

300 -  

200  

100  - 

vo-... ant  

:. -.. .....1111 
\\\\\NWig 

\\ í~i I`I  



— 99 — 

— "Legyenek minden iskolatipusban iskolapszichológusok" 

/F 701, 510, 181/ 

— " A szakköri órák számát növelni kellene ős több ;;yakor-

lati jelle„ü szakkör legyen” /F 186, 320, 325/ 

— "Több üzemlátogatást szervezzen az iskola" /F 3, 11, 12/ 

— "Több sportolási lehetőséget biz :ositsou a' iskola" 

/F 330, 690 , 691/ 

— "Bőviteni kellene a tagozatos osztályokat" /F 692, 3)1/ 

— "Fakultativ tantárgyak bevevetése" /F 338, 339, 2/ 

— "Szinvonalasabb, érdekesebb szakköri programokat az eddi-

gieknél, és ne iüaradjon el szakköri óra sohasem" /F 111, 

601, 602/ 

— "Emeljék fel az osztályfőnöki óra számát és igy több idő 

jut a tanulók személyiségének fejlesztésére egyenként" 

/F 420, 421, 55/ 

— "Öt—hat fős csoportos képzés — egyéni érdeklődés szerint" 

/F 56, 188/ 

— "Legalább két ideben nyelv tanulása legyen kötelező az 

általános iskolában is" /F 709, 710/ 

- "Sokrétű, szines szakköri élet, egyéni érdeklődés figye- 

lembe vétele, a tanulók javaslatait is vegyék figyelembe" 

/F 822, 823/ 

— "Több — jobb kisérleti eszközök legyenek a természettu-

dományos órákon, hogy a gyakorlatok jobban sikerüljenek 

és élvezetesebbek le gyenek" /F 430, 455, 456/ 

— "Több iskolán kivüli rendezvényt szervezzen az iskola, 

a könyvtarba való beiratkozást ösztönözze" /F 66, 67/ 
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- "Már alsó tagozaton is legyen szakkör" /F ?33, 734/ 

- "Érdekesebb témákat kellene az osztályfőnöki órákon, 

ill. a KISZ taggyüléseken me_vitatni" /F 518, 520/ 

- "Az iskola jobban használja fel a TV adásokat" /F 143/ 

- "Szorosabb kapcsolat a szülők-iskola között a gyermek 

adottságainak jobb megismeréséért" /F 180, 185/ 

- "Az eddigi szakkörök számát növelni kell" /É 5, 19, 20/ 

- "Több közös iskolán kivüli program szervezése" /2 11, 12/ 

- "A könvtár-állomány fokozottabb gyarapitása" /ú 410, 411/ 

- "Könyvtár - politechnikai mühely - sportpályák iskolán 

belül" /É 33, 899/ 

- "Klubok szervezése, a kulturális érdeklődés kielébitésére" 

/É 600, 601/ 

- "N cári biolóiai gyakorlat szervezése vagy bioló t,ia sza-

badegyetemi program" /É 870/ 

- "Nyelvek tanulása terén több lehetőseget nyujtson az is-

kola és alacsonyabb tandijjal" /É 99, 101/ 

- "r ekkar - zenekar szervezése, magasabb szintü sportok-

tatás és gazdagabb kirándulási programok" /É 376, 3?7/ 

- "Szakkörök utján az egyéni adottsá ;  fejlesztése" /É 1, 2,3/ 

- "Elevenebb, szinesebb szakköri munkát, hatékony tananyag-

csökkentést" /É 702, 707, 708, 709/ 

- "A szakköri munka élményszerűségét is biztositani kell" 

/É 602, 603, 605/ 

- "Differenciáltabb, önálló feladat adása a tanuló érdeklő-

désének megfelelően" /É 809, 820, 821/ 
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— "A felmérés módszerét is alkalmazni kellene a gyermek 

érdeklődésének me_,ismerésére" /É 16, 17, l8/ 

— "A diák maga v álaszon szakkört érdeklődésének megfelelő-

en, ne a tanár javaslatsava" /t 350, 352, 353/ 

— "Jobban vegyék figyelembe a tanulók vélem.nyé t a kirán-

dulások meótervezésénél" /t 30, 36, 37/ 

— "Kiscsoportos foglalkozások számának növelése" /L 98/ 

A szülék ászrev ételei szociális kategória szerint kitérést 

nem mutatnak. Szinte nyomon lehet követni az azonos tenden-

ciákat az illusztrált szövegben mindkét kategóriánál. Nagyon 

sok észrevétel az 1972—es párthatározatban is olvasható. Ki-

magasló száma észrevétel foglalkozik az általános— és közép-

iskolai szak körök y roblémáival. 

A témán belül a harmadig kérdésen a pályaválasztásról 

szól. A kérdésre a szülők aláhuzással és szöveggel válaszol-

tak. A kapott válaszokat az adatok elemzésével kezdem. 
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Megnevezés Iben Nem Részben Összesen 

Összes értéki lheő 
válasz 

Válaszok száma 

704 167 23 899 

Ebből: anya 403 90 19 512 

apa 301 77 9 387 

Fizikai dolgozó 339 58 - 397 
Alkalmazott 201 48 12 261 

Értelmiséi 111 50 16 1?7 

Egyéb 53 11 - 64 

Összes értékelhető 
válasz 

Megoszlás százalékban 

78,3 18,6 3,1 100,0 

Ebből: anya 78,7 17,8 3,5 100,0 

apa ?7,8 19,8 2,4 100,0 

Fizikai dolgozó 85,4 14,6 - 100,0 

Alkalmazott 77,0 18,4 4,6 100,0 

2rtelm.Lségi 62,7 28,2 9,1 100,0 

Egyéb 82,8 17,2 - 100,0 
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Az adatokból :ne ;állapitható, hogy a szülők mindegyi-

ke válaszolt  a feltett kérdésre. Ebből látszik, hogy a szü-

lők nagy érdeklődést mutatnak gyermekeik pályaválasztása 

iránt és figyelemmel kisérik, m_t tesz ezért az iskola. 

Igen kedvező képet kapunk az utóbbiról, ha az "i,en" vá-

laszok számát kiemeljük. Ez az adat a  következő:  704 fő 

elé„edett az iskola ilyen irányu munkájával. Ez az összes 

értékelhető válaszok 78,3 %-a. Még magasabb a fizikai dol-

gozó szülők  adata: 85,4 2' "Nem"-mel válaszolt 167 fő, az 

összesnek 181,6 %-a. "Részben” fogalmat hozta alá 28 fő, az 

összesnek 3,1 %-a. :érdekesnek tartom, hogy a fizikai dol_o-

zó szülők és az egyéb kategóriába tartozók csak "i Jen"-rlel 

és "nem"-mel válaszoltak. Ha a "nem" ás a "részbea" vála-

szokat összeadjuk, akkor 21,7 2c-a  a szülőknek nincs mege-

légedve az iskola pályaválasztási munkájával és ez jelenté-

keny számu birálat, amelyre érdemes felfigyelni, különösen 

akkor, ha a szöveges észrevételekkel együtt  szemléljük. 

A fenti adatok a következő ábrán is láthatók. 
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anya 	apa 

Ezek után rátérek a szöveges válaszok ismertetésére. 

Azt kérdeztem meg a szülőktől, hogy ha nem kap gyermeke 

elegendő segitséget az  iskolából leendő pályája megválasz-

tásához, e:4nek mi az oka. A válaszoknak csak egy részét 

sorolom fel. Az  eddigiek  szerint külön csoportositva a fi-

zikai dolgozó szülők és az értelmiségi szülők válaszait. 

— "Egyénenként nem foglalkozik az iskola pályaválasztás-

sal, csak az általános iskola nyolcadik osztályának végén" 

/F 51, '74, 83, 160/ 
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— "A gyakorlatiasság hiányzik az iskolai oktatásból a 

szakma tanulásához" /F 101, 107, 510/ 

— "Több üzemlátogatást kellene szervezni pályaorientálás 

szempontjából" /F 8, 21, 34/ 

— 'Kevés a pályaválasztás lehe,;őséguiről szóló felvilá-

gositás" /F 70, 48, 82, 493/ 

— "Hatékonyabb pályaválasztási tanácsadás kellene pálya-

alkaloas.oábi vizsgálatokkal együtt" /F 200, 342, 343/ 

— "Meg sem kérdezik a tanulót, mi szeretne lenni" /F 345/ 

— "Nincs választási lehetőség, odamegy a tanuló, ahova 

felveszik" /F 66, 67, 98, 99/ 

— "Nem ismerik eléggé a szL.kmák sajátosságait" /F 13/ 

— "Több gyakorlás, készség—képzés kellene pályaorientá-

ciós célzattal" /F 179/ 

— "Nem ismeri eléggé az iskola a gyermek  egyéni  érdeklő-

dését"  /i  94, 403, 511/ 

— "Tul általanos az a tájékoztat s vállalatok részéről, 

amit az iskolának n,yujtanak" /, 770, 3/ 

— "Nem tudja az iskola mélyebben, sokoldalubban a szakmá-

kat bemutatni" /É 567, 568, 569, 580/ 

— "Jobban be kellene mutatni az iskolának az ez,yes szakmá- 

kat, azok szépsé ét, népgazdasági fontossabát" /t 781/ 

— "A vanulónak sok esetben nincs választási lehetősébe" 

/É 228, 279/ 

— "Az iskolák csak adminisztraive fo,lalkoznak a beisko-

lázással, elhelyezkedéssel" /t 386, 389/ 



— 106 — 

— "A pedagógus tulterhelése nem teszi lehetővé, hogy in- 

tenziv.:n foglalkozzon pályairányitáasal" /É 77, 78/ 

— "Kevés a pályák szé.)séét érzékeltető előadás, ill. 

ezekre utalás a tananya„ban" /É 57, 5,, 168/ 

— "olyan pályafelkészitést kellene az iskolának :lyujtani, 

hogy a tanulók meg is szeres s ék leendő munkájukat és 

végleges me,oldásnak tekintsék" /É 654, 709 

— "A tanárok nem minden esetben támogatják a gyermek pá-

lyaelképztlését" /É 227, 229, 300/ 

— "A pályaválasztás kérdésiben az iskolának szorosabban 

együtt kellene müködnie a szülői házzal" /] 870, 875/ 

- "Céltudatosabb pályairányitásra lenne szüksé," /É 71/ 

— '*Nincs felkészülve az iskola a pályaválasztási tanács-

adásra" /É 81, 82, 83/ 

— "Időben késve fo,lalkozik ezzel a kérdéssel az iskola" 

/É 177,179/ 

— "A divatos szakmákról ad csak tájékoztatást az iskola, 

pedig azokról az iskolán kivül is szerez információlat 

a tanuló" /É 357, 586/ 

Kevés szülő vallja, hogy a vyermek az általános iskola be-

fejezéséig nem kellően érett a pályaválasztásra. Néhány 

véleményt azonban idézek: 

— "14 éves korban a pályaválasztás nem kiforrott" /É 21,22/ 

— "Általános iskolában nem tud még dönteni a ,yermek" /.] 204, 

207, 206/ 
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— "Nincs még kialakult életcélja a 14 éves gyermeknek» 

/F 80, 90/ 

Végletes véleraé nyel is találkoztam, melyben a szü-

lő azt állitja, hogy nincs semmiféle pályairányitás az is-

kolában. iegszivlelendők azok a szülői vélemények, melyek 

a birálat mellett hasznos javaslatokat is tartimaznak. A 

két kategória véleménye között teljesen azonosithatók is 

előfordulnak. A szakmatanulás, a jó szakmaválasztás fon-

tosságát egyformán har oztaL,ják a fizika i_ dolgozó és az 

értelmisé,i szülők. 
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Következtetések:  

- A szülőkkel összhangban ki kell jelentenünk, el kell is-

mernünk, hogy a jelenle gi iskolai nevelésben a tanulók 

önállósága rendkivül sok korlátba, akadályba ütközik, és 

a nevelő hatásu társadalmi tarasztalatszerzés lehetősége 

igen szük és még mindig sok a formális elem benae, e két 

tényező nélkül pedig életre nevelésről nem beszélhetünk. 

- "Hansulyoznunk kell azt is, hogy a képességiek fejlődése 

a tanulók e ;,ész személyisége fejlődésének része. A képes-

ségek, a tehetsé gi  együtt fejlődik a személyiség más oi-

dalaival: - az inditékokkal, az érzelmi élettel, a sze-

mélyiség erkölcsi, akarati és eszmei vonásaival." /19/ 

- Az általános- és középiskolai oktatásban a szakkörök sze-

repét a szülők is helyesen látják. A biráló megjegyzéseim-

hez egy idézett gondolattal csatlakozom: "Igen kevés a 

technikai jc.11e,ü szakkör. A szakkörökben rejlő lehető-

ségek kiaknázását erősen korlátozza az a körülmény, hogy 

a szakkörök gyakran nem a tanulók hajlama, képessége, ha-

nem a tanár érdeklődése, minuszórája, javadalmaz ósa szerint 

szerveződnek." /20/ 

- Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ma még a továbbtanulás 

irányának eldöntésében le„többször nagyobb szerepet ját-

szik  a  cs aiádnak a gyermek jövőj vel kapcsolatos elképze- 
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lése, mint a ,yermek egyéni hajlamai, képességei. Fontos 

volna, ho„y az általános iskola felső tagozatán bizonyos 

orientációs hatások érjék a tanulókat, továbbá megfelelő 

megfigyelési adat legyen az iskola birtokában a tanulók-

ról. 

- A pályaválasztás iskolai előkészitése - az 1961-es doku-

mentum alapján - a pedagógusok vállán nyugszik. Természe-

tesen ez nem jelenti azt, hogy az iskolának ebben a mun-

kában segitsébért nem lehet fordulni senkihez. Az eddigi-

eknél bátrabban kellene támaszkodnia a szülőkre, orvosok-

ra, pszichológusokra, közbazdászokra stb. 

- A szülői háznak az eddi gi gyakorlattól eltérően ismertet-

ni kellene valamilyen formában az adott városra, lilebyere, 

lakókörzetre vonatkozó munKaerőszükségleti adatokat és 

tendenciákat. 

- Kérjék az iskolák az üzemben dolgozó szülőket, hogy ismer-

tes::ék szakmájukat, munkájuk szépségét, követelményeit és 

problémáit. 

- Tuuatositani kell azt is, gogy a pályaválasztás nem egy-

szeri aktus a gyermek életében, hanem a korai gyermekkor 

élményeiben gyökerező, majd a serdülőkorban Határozottab-

ban kibontakozó és éviken át tartó folyamat, melyet állan-

dóan serkenteni, fejleszteni kell. Ehhez nemcsak a család, 
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az i -kola, hanem a tanuló öntevékensége, aktivitása is 

kell. 



D./ A szülők nevelési Lonujai és az iskolától várt se- 

ig  ts ég  

Doktori értekezésem befejező témájául kinálkozott a 

fenti kérdés kutatása. 

Mielőtt ismertetem kérdőivem e témára vonatkozó kér-

déseit, néhány gondolatban azt szeretném felvillantani, 

hogy a család és iskola kapcsolatában melyek azok a je-

lenlegi és távlati szempontok, melyeket figyelembe kell 

venni ahhoz, hogy a szülők nevelési gondjai csökkenjenek 

és a családi nevelés tartalmasabb, haÚékorlyabb legyen. 

Az iskola és a szülői ház kapcsolatát uj minőségü 

tartalommal tovább kell fL jlesz ueni. Kevés ma már az az 

in ormáció, amit az iskola nyujt a szülőisnek. Bármennyi-

re is &edvezően alakult a szülők iskolázottsága, és ibg 

alakulni a jövőben, még mindig számolnunk kell a csalá-

dok közti különbséggel, különösen a kulturális szinvonal 

tekintetében. Ez a tény azt jelenti, hogy az e ;yüttmükö-

dés /iskola-szülői ház/ programját differenciálni kell. 

A peda ; ógusok egy része még mindig alábecsüli a csa-

lád szere,ét, nem ismerik el, hogy a családi miliő befo-

l;fása is erős lehet. Ezeknek a pedagógusoknak az a véle-

mény ük, hogy elegendő az óvoda és az iskola nevelői be-

folyása még akkor is, ha ez a hatás ellentétes a szülői 
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házzal. Igy azután minuen pozitiv nevelési jelenséget, 

amit a gyermeknél érzékelnek egyedül az iskola pedagógiai 

hatásának tulajdonitanak. 

Szüksé,es az uj minőségű partneri kapcsolatban meg-

értetni az iskola vzetőivel, pedagógus—kollrk.iv ójával 

és a szülői házzal, hogy szemléleti változtatással köze-

litsenek a közös nevelési feladatokhoz. Arra is szükség 

van továbbá, hogy az iskola az eddigieknél jobban mutassa 

ki probléma—érzékenységét a szülők gonujai iránt és ne vé-

dekezően közelitse meg a szülői észrevételeket. A szülők 

pedig bizalommal, őszinte hangnembecs beszéljene_ az is-

kola nevelőtestületével. 

Felmérésem arra is fényt deritett, hogy a szocialis-

ta iskola nevelési célja és feladata, valamint a szülők 

elvárásai között lényedében nem ellentétes a kapcsolat. 

_bzért az iskola tegye az edcijeknél jobban a szülőket 

érdekeltté a nev,:lés feladatainak végrehajtásában. Ne 

csak a közös nevelési elvekről beszéljenek, hanem gondos-

kodjanak a szülők aktiv közremüködéséről is. 

Vannak olyan nézetek is a pedagógusok körében, hogy 

ha nevelési kérdésekről szülőkkel közösen beszélhetnek, z 

csökkenti a tanitó—tanár szerepét, a tanári munka fontos-

ságát. Egy másik nézet szeri»t elég ha a család gyermeké- 
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től pontos iskolábajárást és az otthoni tanulást köv,,teli 

meg, valamint megbünteti az iskolai helytelen magatartásá-

ért. Ebben a felfogásban az a hiba, hogy a családra csak 

negativ feladatokat ró, aminek előbb—utóbb az lesz a kö-

vetkezménye, hogy megrontja a családtagok viszonyát, a 

m..kroközösség erejét. 

A szülők egy része nincs tisztában azzal a szereppel, 

amely gyermeke nevelési folyamatában reá hárul. Előfordul 

az is, hogy a szülők gyermekeik személyi tulajdonságainak 

szerepét alábecsülik, pedig, tapasztalatom szerint a tanu-

lóknak az a csoportja pl., mily ragaszkodik az anyjához, 

eltér azon csoport gyermekeitől, akik közömbösek a szülők 

iránt, vagy az egyik szülő iránt. Az előző csoporthoz tar-

tozó tanuló kiegyensulyozott, s stabil kontaktusra és al-

kalmazkodásra képes, az utóbbi csoport ennek ellentéte. 

Kétségtelen, hogy  bonyolult dolog a családi körül-

mények befolyásolása, vagy megváltoztatása. Az iskolának 

vállalnia kell a szülők pedagógiai kulturáltságának eme-

lését is. Ennek nem egyetlen fóruma a szülői értekezlet, 

mert a felmérés válaszaiból és a beszélgetéseiből meg-

állapitrlatú, hogy a szülők szivesen hallgatnak előadáso-

kat,egyesek többre érték lik az élő szót, míuthogy a szak-

irodalmat tanulmányozzák — bármilyen népszerü sorozatról 

is legyen szó. Mások inkább bibliográfiát veflnének sziv-

sen, ho 4 pedagógiai  ismereteiket szélesithessék. 
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Ezek után ismertetem az idevonatkozó kérdéseket: 

1./ "Sorolja fel néhány szóban, mi  okoz lLgtöbb gon-

dot gyermeke nevelésében?" 

/szöveges választ kértem/ 

2./ "Milyen területen kivan az eddi'ieknél nagyobb 

segitséget az iskola oktató—nevelő munkájától, 

ahhoz, hogy gyermeke értékes felnőtté váljon?" 

/erre is szöveges választ kértem a szülőktől/ 

Az első kérdésfeltevéssel az volt a célom, hogy meg-

kérdezzem a szülőktől, mi oko', le gtöbb problémát a gyer-

mek otthoni mevelésével kapcsolatban. Mielőtt a szöveges 

válaszok ismert,tésére rátérek, eléhány általános észrevé-

telemet fogalmazom me 

A válaszokban jól tükröződik az életkori sajátosságokból 

adódó nevelési probléma, amely nL:iacsak az iskolai neve-

lés, hanem a családi nevelés gonuja—problémája is. 

A vélemények összességére az őszinte han: ;nc.m a jellemző. 

A családi ház oldaláról jelzetit problémákról me40.1lapit-

hatjuk, hogy reális, valós nevelési  onáokat tükröznek. 

gyedi, eli adutt, kirívó észrevételeket nagyon keveset 

találtam, néhányat azonban az f./ alatt megemlitek. Né-

hány általános mefogalmazással is találkoztam, pl. 

ilyenekkel: "rossz szokásokról való leszoktatás", vagy  

a "helyes szokások kialakicusa", vagy "magatartási prob- 
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lémák", vagy "ügyessé re  nevelés". Ezeket tulsá ;osan ál-

talános felvetésnek tartom, mert nem tudom, hogy mit tart 

a szülő rossz, vagy jó szokásnak, vagy  szerinte melyek a 

magatartási problémák, és az gyességre nevelés fogalma-

zás alatt mit ért. 

Elgondolkoztatónak tartom azokat a válaszokat, me-

lyekben a szülő sajátjának tart olyan feladatokat is, 

melyek ma már az iskolára kell, hogy háruljanak pl.: "a 

helyes tanulás módszereit nem ismerem, nem tudom gyerme-

kemtől sem me,követ,lni", vaj, r "a technikai érdeklődés 

felkeltése", vagy "a ma,olásról való leszoktatás", vagy 

"a sport iránti érdeklődés felkeltése". Ezek az iskola 

mindennapos oktató-nevelői tevékenységével összefüggő 

birálatoknak is felfoghatók. 

A szülők nagy többsége megállapitásom szerint az 

iskolától nevelési módszereket és azok részletes, apró-

lékos ismertetését kéri és várja. 

A válaszok olvasása nyomán el kell oszlatnunk azt 

az aggodalmat, ho gy  a szülői ház nem kivár partnere 

lenni az iskolának. A sokszinü válaszok, elvarások iga-

zolják, hogy igenis van érdeklődés a szülőknél a neve-

lés iránt. Szeretnének  jó módszereket kapni, szeretné-

nek többet tudni, hogy jobban nevelhessék gyermekeiket. 

Igazolásul csak néhány véleményt idézek: "bele s'eret- 
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nék látni, hogy mi foglalkoztatja g;ermekemet", vagy "az 

olvasás és TV-nézés helyes egyensuly át szere'ném megtud-

ni", vagy "nem ismerem gyermekem érdeklődési körét, miről 

lehet ezt felismerni, mert meg; akarom tudni", vagy "a vi-

lá'nézeti nevelést akarom helyes irányba terelni, de ho-

gyan?" vag. "egy gyermekem van, hogyan neveljem helyesen?". 

Rátérek a szülők szöveges válaszainak is,i:ertetésére 

az alábbi csoportositásban: 

a./ testi - ide .,rendszeri problémából adódó szülői észre-

vételek; 

b./ értelmi tevékenység köré csoportositható észrevételek) 

O./  Érzelmi élettL1 és az életkori sajátosságokkal kapcso-

latos problémák; 

d./ etikai, magatartással kapcsola6os vallomások; 

e./ a szülöi ház szervezettségével összefüggő jelensé 

f./ egyéb /a fentiekhez nem sorolható válaszok/. 

/A szülői válaszokat a gyakoriság szerint sorolom, szó 

szerint közlöm őket, csak esetenként a tulsát;osan terjen-

gős válaszokat röviditettem. E fejezetben emlitett szülői 



- 117 - 

válaszok az ismétlás elkerülése végett a felsorolásban 

már nem szerepelnek./ 

a./ Testi-idegrendszerisroblémákból adódó szülői észre-

vételek: 

- tulzottan feledékeny gyermekem 	 F 

- fi yelmetlenség, szétszórt figyelmü 	F 

- ingerült, passziv, zárkózott 	 F, 

- a helyes testtartásra szoktatás 

- a tulzott élénkség hasznos célokra forditása  

- mozbásigényének helyes levezeuése  

- felületessé6e  

- tulzott játékossága, játékszeretete  

- tulzott lassuság /más válaszban u ty anez a probléma/ 9  

lassu gonuolkodásu, ezért fél a feleléstől, mialatt 

betegre izgulja magát  

- nagyobb ellenállóképessé"et, keményebb jellemet, 

acélosabb akaraterőt szeretnék gyermekemben kifej-

leszteni 	 É 

- nem jó az alkalmazkodó képessé 'e 	É 

A felsorolt szülői problémák nem minden esetben vá-

laszthatók szét a következő b./-ban felsoroltaktól. 
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b./ értelmi vte 	aiL  köré cs9  ortositható észrevételek: 

— nem tudok se,iteni gyermekemnek a tanulásban 	F 

— gyermekem a tanulást nem tartja fontosnak 	F 

— hanyag, kissé lusta a tanulásban 	 F 

— nem veszi komolyan a tanulást 	 F 

— nem szeret tanulni 	 F 

— gyermekem napirendjét nem tudom beosztani, mert 

dolgozom 	 F 

.. a tanulói tulterhelés gondjain nem tudok segiteni 	F 

— sok az irásbeli feleltetés 	 F 

— a munkára szoktatás 	 F 

— nem segit az otthoni munkában 	 F 

— a gyakorlati életre nevelés a ,ondom 	F 

— a barkácsolást, a .,;olitechnikai i,ényt nem tudom 

kielégiteni 	 É 

— nincs időm a házi feladatot rendszeresen ellenő- 

rizni  

— tanulói tulterhelésből adódó tünetek kezelése 	É 

— az olvasás — TV—nézés egyensulyának biztositása 	É 

— a hullámzó szorb,lom  

— a világnézeti nevelés 	 É 

— az érdektele.,ség, közöny me_,szüntttése 	É 

c./ Érzelmi élettel és az életkori sa átossa okkal ka eso— 

latos iroblémák: 

— a kamaszkori szórakozottság, álmodozás, ábrándozás 	F 
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— kamaszkori zárkózottság 	 F 

— rossz baráti környezet hatásának visszaszoritása 	F 

— kamaszkori gátlásosság 	 F 

— gyermekem problémáira olyan válaszadás, hogy azt 

el is fogadja 	 F 

— flegmasá„, akaratosság, önfejűség 	F 

— a gyermekem baráti körének mélyebb megismerése 	F 

— a serdülőkor han_;ulatváltásai 	 F 

— a szexuális felvild,ositásból mennyi es mi tar-

tozik a családi házra 	 F 

— tulzott anyagi és érzelmi követelések 	F 

— szeszélyessé ; e, visszafeleselése 	F 

— tulzott magabiztossága  

— az akcelerációból adódó problémák 	É 

— a szexuális felvilá,ositás  

— a han_ulata irányitja gyermekem 	 É 

— sértődékenységből, tulérzékenységből adódó prob- 

lémák  

— a felnőtt tanácsát visszautasitja  

— türelmetlensége, durvasága 	 É 

— meggonáolatlansága 	 JÉ 

— szertelensége, az osztálytársak káros hatása  

d./ Etikait  mayatartással kapcsolatos vallomások: 

— a szülő—gyermek közti helyes han ,;nem  megtalálása 	F 

— a szülő figyelmeztetésének nincs kellő hatása 	F 
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— gyermekem energiájának hasznos lekötése 	F 

— rends'eretetre szoktatás 	 F 

— a mabatartás helyes normái 	 F 

— figyelmességre, rendszeres munkára szoktatás 	F, É 

— kitartó munkára szoktatás  

— önállósára nevelés 	 F, 

— határozottságra nevelés va"y más szavakkal a bá- 

tortalan fellépés leküzdése 	 F 

— a felnőttek iránti tiszteletre nevelés 	F, É 

— becsületességre nevelés 	 F 

— helyes önértékelés, önkritika kialakitása 	F, É 

— a felelősség—érzet kialakitásának módja 	F 

— önzése, egoizmusa 	 F, É 

— emberi ideálok és a  valósá összeegyeztetése 	F, É 

— aktivitásra nevelés 	 F, É 

— az emberi muna fokozoutabb me,becsülése 	É 

— őszintesére nevelés 	 F, É 

é./ A szülői  ház  szervezettsééve1 összefükiő ,elenseks 

— időhiány, szülő — gyermek kevés időt tölt együtt 	F, É 

— idő nincs a nevelésre 	 F 

— milyen pályát v álas_zon óyermeke 	F 

— iskolai napközi hiánya 	 F, É 

— a divathajszolás megakadályozása 	F 

— sokat csavarog gyermekem, ennek megszüntetése 	F 



— 121 — 

— a felürelet—hiányból, az egyedüllétből adódó prob- 

lémák 	 F, É 

— a szülők iráni tisztelet hiánya 	É 

— a ház munkára szoktatás módszerei 	É 

— a pénz értékének reális érzékeltetése 	É 

— a családtagok egymással k.:veset törődnek 	É 

— szülői elfoglaltság  

— nemzedéki ellentét, uelnek feloldására kevés az 

idő 	 É 

—  eke  probléma 	 F, É 

— a szabadidő helyes felhasználása 	F, É 

— mindent készen kapott, ehhez tulzottan hozzászo- 

kott és követelzódző 	 F, 

— szülői türelem—hiány /önkritika/ 	É 

f./ Evébla fentiekhez nem sorolható —válaszok/t 

— a szülők eltérő anyai helyzetéből adódó iskolai 

konfliktusok leküzdése 

— anya, gi gond 

— lakásgond 

— a tanárok szubjektiv magatartásából — tanulóra 

vonatkozó következmény — otthoni lecsai)ódása, a 

tanulók igazságérzetének megnyilatkozásai 

— a  "csonka"  család hátrányai 

— bizalom nincs az iskola iránt 

F 

F 

F 

F 

F 

É 
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— a szülők nem iserik eléggé az iskola életét, ebből 

adódó hamis vélekedések 	 r; 

A szülői válaszok csellett jelölt::m a szociális kate-

góriát is, két réteget idéztem F és jelzéssel. Mcgálla-

pitható, hogy tartalmában gyökers eltérés nincs a csalá-

di  nevelési gondokat illetően a két réteg között. Csupán 

az értelm sé ji szülők esetenként differenciáltabban jelö-

lik a családi nevelés gondjait, tüneteit. 

2./ A második kérdés szerv'sen kapcsolódik az elsőhöz, 

azt akartam megtudni a szülőktől, hogy a gyermeknevelés 

gongijainak megoldásához mit kérnek az iskolától. Utóla-

gosan megállapitottam, hogy egyértelmübb válasz' kaptam 

volna, ha csak a nevelés területéről érdeklőcsöm, de az 

oktatásnevelés egysá be szemlélése kötelezett ilyen 

kérdés feltevésre. A fentiekből adódóan a szülők egy ré-

sze a segitségnyujtást csak az oktatásra vonatkoztatta 

és a nevelést figyelmen kivül hagyta. 

Mivel a kérdés mej oltalmazásában az "eddigieknél 

nagyobb segitsé" szerepelt, ezért a szülők egy  része, 

akik meg voltak elk,edve az iskolával, válaszként ezt 

irtók be, ezeket a válaszokat nem emlitem. 
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Rátérek a szülői válaszok ismertetéséres 

— "Több szemléltető eszközt használjon a tanár a Lanitási 

órákon" /F L, 19, 71, 508, 509, 702/ 

— "Magasabb óraszáma legyen a szakmai Gyakorlatoknak, hogy 

a szakmát a tanuló jobban megszeresse" /F 201, 375, 401/ 

— "Az órán tanitsa meg a tanár a tananyagot, ennélfogva 

több idő jut majd a begy akorlasra, a közepes, gyen ;;e 

képességűek miatt lassubb legyen a 6anári magyarázat" 

/F 7/ 

— "..rtékesebb, hatékonyabb gyakorlati képzést" /F 205, 806/ 

— "A gyakorlati oktatásban több szemléltető eszköz legyen, 

ahány tanuló van, éti jól használható szerszámok legyenek" 

/F 34, 94, 104/ 

— "Szemlélet..sebb tanári előadás, több tanulói kisérlet 

legyen a tc.nitási órákon" /F 228, 229, 690/ 

— "Jobban vegyék  figyelembe,  hogy a dol,,ozó szülök,yerme-

ke gyakorlatilag otthon semmi segitséget nem kap a tanu-

láshoz" /F 71, 88, 89, 90, 101/ 

— „Szüntessék meg a tulterhelést — tananyagcsökkentéssel" 

/F 740, 44, 899/ 

— "Az oktatás során több tanul ói  kisérlet legyen és erre 

hivják meó a szülőket is" /F 72, 75, 74/ 

— "Ne le ;_;yen olyan nagy szinckülönbs g az iskolai oktaás-

ban az egyes iskolák közölt" /F 404, 440, 441, 445/ 

— "Igazsávosabb osztályzás, értékelés" /F 66, 99, 108/ 

— "A fizikai munka megszerettet. se jobban legyen az iskola 

feladata" /F 50, 51, 58, 59/ 
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— "A gyengébb tanulókat gyakrabban feleltessék" /F 15, 28/ 

— "A magatartás problémái ne a tantár,yak osztályzatában 

tükröződjenek" /F 23, 661, 882/ 

— "Több 	szemléljék a közepes ás gyen 'e tanulók 

irásbeli számonkérését" /F 701, 704, 705, 706/ 

— "Ne félj€:n a tanuló a tanitási arán, olyan léÜkör le-

gyen" /F 502, 503, 506/ 

— "Szerettesse meg az iskola a tanulást a diákkal" /F 9/ 

— "Kevesebb szóbeliség, több byakorlás ás szakkör is legyen 

matematikából" /F 27, 32/ 

— "Szinvonalasabb gyakorlati foglalkozások legyenek" /F 15, 

17, 77/ 

— "Több jutalmazás, dicsérai alkalmazása a tanitási órákon" 

/l 511, 512, 515/ 

— "Több korre.Jetálsi óra legyen középiskolában" /F 741, 

742, 744/ 

— "Több sikerélményt biztositson a tanár a gyengébb /köze- 

pes/ tanulónak, hogy a lemaradást behozzák" /É 98/ 

— "A készsé gi,—tárgyak ne befolyásolják a gyermer_ tanulási 

átlagát" /így 620, 622, 666/ 

— "Korszerübben szemléletesebben tanitsanak az ültalános 

iskolában" /alapmüveltsé" adása/ /É 628, 629, 645/ 

— "iab;asabb követelményt állitsanak az általános iskolák 

elé" / 220, 321, 324/ 

— "Rendszeres ellenőrzést végezzen a tanár a napi iskolai 

munkában" /É 383, 384, 366/ / 

— "Több legyen a szóbeli számonkérés az irasb..linál" /L 2/ 
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- "A kötelező anya . on tul előadások egészítsék ki az is-

mereteket" /É 216, 217, 219/ 

- "Legyen a ,,vermek fels'abadultabb az iskola életben" 

146, 147, 148/ 

- "A szorgalom helyett a képességek értékelése" /3 8/ 

- "Ne csak a divat-szakmák megszerettetésére törekedjen 

az iskola" /É 19/ 

- "Hatékonyabb fegyelmezési eszközt alkalmazzon az iskola" 

/ 23/ 

- "'Nagyobb anyagi juttatás az általános iskolának" /1 223/ 

- "Az ismeret gyakorlati alkalmazására több időt fordit-

sanak" /É 281, 282, 283/ 

- "Indokolja meg a nevelő minden esetben az osztályzatot" 

/É 6, 29, 79/ 

- "ÉrtékE lésnél ne csak a negativumokat, hiányos: ágokat 

tegye szóvá az osztály előtt a tanár, hanem az eredmé-

nyeket is" /' 13, 21/ 

- "Több számonkérést, a tanár azt kérje számon, amit meg 

i; tanitott" / 712, 713, 714/ 

- "Több tanári magyarázat az ,rákon és fokozoL;tabb utmu-

tatás az otthoni &anuláshoz" /3 300, 301, 302/ 

- "Értékelésnél a felismerési szint,, fogalmi szint, és a 

kés ség-szint számonkérése között tegyenek különbséget" 

/É 66, 67, 68/ 

Az eddi; felsorolt válaszok az általános és középis-

kola oktató munkáját érintették. Számos szelő volt, aki 
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a fenni kérdésre ugg válaszolt, hogy felsorolta a.;okat a 

tantár„yakat, melyekből fokozott segitséget kér az isko-

lától. 

A következőkben az általános és középiskola nevelő 

munkájLit érintő válaszokból idézek, melyek ugy gondolom 

kevsbé ismertek. 

- "Az általános iskola 7. és 8. osztályában növeljék a 

,olii;ikai, moz galmi nev:.lés haLákonyságát" /F 13, 26/ 

- "Mások megértése, önzetleuséü, segitőkészség, idősebbek 

iránti tisztelet és a fizikai munka nagyobb megbecsülése 

az általános iskolában" /F 1, 10, 20/ 

- "A gátlások leküzdése egyéni beszéletések utján" /F 8, 16/ 

- "A tanár-diák viszony javitása" /F 70/ 

- "Az osztályfőnöki óra számának felemelése" /F 42/ 

- "Hatékonyabb napközi otthoni személyiség-formálás" /F 91/ 

- "A gyermek személyiségét jobban ismerje meg az iskola" 

/F 19, 25/ 

- "A közepes képessé  ;;ü tanulók is kapjanak közösségi meg-

bizatást" /F 92/ 

- "Alaposabban készitsék elő az általános iskolában a ta-

nulókat az életre" /F 241/ 

- "Neveljen az iskola az általános müvdLtség szélesitésé-

ért" /F 302/ 

- "Az iskola segittsen a szexuális felvilá';ositásban is a 

szülőknek" /F 362/ 
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— "A tanulók önbizalmának fL jlesztése, aktív közössé ui 

munkára nevelés" /F 416/ 

— "Becsületességre nevelés" /F 653/ 

— "Mindenért megküzdeni — ezt kellene az iskolának gya-

koroltatni" /F 418/ 

— "Fe t;yelmezettsé_re, illemtudásra nevelés" /t 44/ 

— "Marxista etika oktatása az életkori sajátosságokhoz 

igazitva" /É 327, 328, 329/ 

— "Többet vállajon az iskola az uj szocialista embertí-

pus kialakításáért" / 185/ 

— "Nagyobb  önállósávra nevelés" /É 160, 163, 165/ 

- "Fejlessze ki az iskola hatékonyabban a tanulóban a 

közösségbe való beilleszkedést" /É 114/ 

— "Szocialista hazafisa ra való nevelés, a céltudatos-

sága nevelés" /E 199/ 

— "Egyéni feladatok utján az érdeklődés fokozás a tanu-

lókban" / ' 173/ 

— "Sikerélmények utján k..11 fokozni a tanulói önállóságot" 

/ú 150/ 

— "Lelkiismeretes, kötelességtudó személyisé r,formálást" 

/L 174/ 

— "A tanulás a tanulók szemléletében érje el a munka 

rangját" /É 156, 157, 158/ 

— "Több osztályfőnöki órát váluozatos tematikával" /i. 66/ 

— "A felelősségérzet fokozotuab kialakitása" /É 201/ 

— "A jutalmazás és büntetés alkal mazása a nevlőmunkában" 

Ír,  138/ 
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— "Az osztály i atok fetisizálása helyett fokozottabban ne-

veljen az iskola" /É 407/  

— "A közössé_ért végzett munkát erkölcsi elis ~erésbes ré-

szesitse az iskola" /É 14/  

"Egységesebb nevelési eljárásokat alkalmazzon a peda- 

gógus" /É 122/  

— "A testi nevelés, a testedzés fokozása" /É 3/  

— "A ta_lulási versen-ás Helyett jó osztályközösségi szel-

lem kialakitása" /2 367/  

— "A munka fontoss ragának,megs.:erettetésének tudatositása"  

/ 11/  

— "Hatékonyabb érzelmi nevelés" /É 111/  

— "Igazmondásra, őszinteségre nevelés" /É 801, 802, 805/  

— "},mberként is mutatkozzon az iskolában a pedagó'us a  

gyermek előtt" /É 285/  

— "Fogjon össze a nevelőtestület a tanulói egyéniség ala-

kitásában" /r 822/  

— "A család és iskola fogjon össze jobban a gyermek sze- 

mélyisé,ének megismerése céljából" /É 841, 843, 844,  

d.)5/  

—  "A szülők és a nők iránti tisztelet kialakitása a gyer-

mekben" /f] 512/  

— "Udvariasságra nevelés fokozása" / 729/  

— "Az o:5ztály társa., fokozottabb megbecsülésére való tö-

rekvés" / 49/  
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Következtetések:  

- Többet kell beszélni a szülőknek arról, hogy a 6-14 

éves gyermekeik me_,ismerésére tudatosan, tervszerüen, 

- ahogyan az idejük engedi - törekedjenek. Tapasztala- 

tom szerint nem ismerik a szülők 	gyermekeik sze- 

mélyi tulajúonságait, továbbá nem alkalmazták, illesz-

tik hétköznapi követelóseiret gyermekük személyisé gé-

hezT Helyette vannak bizonyos "bevált" peda gógiai mód-

szereik és örökösen ezt alkalmazzák, ezek a szülők nem 

isi:.erik fel, hogy ugyanaz a pedagó ;,iai e l j árős két kü-

lönböző gyermeknél teljesen eltérő, esetleg ellentétes 

eredményre vezethet. 

- A nők tömeges munkábaállása, a társadalmi munkamegosztás 

átrendeződésének r;atása a családi nevelést is érintette. 

A nő önálló keresete nemcsak gazdasági helyzeté, csa-

ládon belüli helyét változtatta meg, hanem személyisége 

is átalakulóban van. Bővül látóköre, kul6urája, amely 

minőségileg változtatja meg nemcsak házastársi, hanem 

anyai szerepét is. Két hivatása lett a m- rendszerünk-

ben a dolgozó anyának, de ez a kézirány uság még tartal- 

mában ma igen ellentmondásos. Véleményem szerint az isko-

lák nem veszik eléggé figyelembe a fenti változást. A 

társadalmi közvélemény sem foglalkozik az anyai-a,;ai 

szered korszerü értel.uezésével. 

- A családi nevelés hibájának gyakori forrása az, hogy a 
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szülő neveléséből hiányzik a "nevelés távlatL", leg-

többször a pillanatnak nevelnek, mindi si  csak a gyer-

mek adott cselekvését, tevékenységét birálják. Sokszor 

arra sem gondolnak, hogy saját viselkedésük vagy intéz-

kedésük me_.nyirc ellenkezik azzal, amit gyermeküktől 

me'kiv ác.nak. Pl. a gyermektől őszinteséget követelnek, 

de ők ma,;uk lépten-nyomon félrevezetik őket. 

- Következő, gyakran előforduló probléma, melyben a sza-

lők se,,itséget várnak az iskolától, hogyan alakitható 

ki a szülő-gyermek közti helyes kapcsolat. Nagyon sok 

szülői vallomásból arra köv-tkeztethetünk, hogy a szü-

lők egyrésze nem találja meg a hangot gyermekével. Tár-

sadalmunk szocialista viszonyai a családom belüli de-

mokratizmust feltételezi. Ennek feltételei gazdasági-

politikai téren megteremtődtek, a családi hagyományok 

azonban sok esetben ellentétben állnak a fenti viszo-

nyokkal. Nemcsak a házastársak, hanem a szülő-gyermek 

viszonynak is törvényszerűen át kell alalailnia. A szü-

lői "feltétlen tekintély" helyébe kölcsönös együttmükö-

désen alapuló kapcsolathak kell megvalósulnia. A demok- 

ratikus családnak, a szülő és gyermek között az emberi 

egyenlősé, elveire kell kapcsolatát épitenie. A gyerme-

ket embernek kell tekinteni, ép,en u ;y nem szabad me• 

alázni, mint a felnőttet. 
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Tulajdonképen az a./, b./, c./, d./ pontok alatt cso-

portositott szülői gonuok, külön-külön felvilá bositást, 

magyarázatot, tanácsadást érdemelnek. Távol áll tőlem, 

hogy mindezeket egyedül az iskolára háritsam. Elég sok 

például az e_észsé'üGy i jelle Jü problémájuk a szülőknek, 

amelyeket az egészsé ,ügyi intézmények feladatának tar-

tok. Legtöbb i  roblémát a serdülőkor jelent a szülőknek. 

Ez a tény mind az általános iskola tanulók szüleit, 

mind a középiskolaiakét fo,lalkoztatja, ezért néhány 

témát me e;emlicek erről a területről, amelyeket feltét-

lenül iskolakeretben kellene előadni. 

- A serdülőkoru Gyermek egyre inkább kikerül a családi 

befolyás alól, ezt önkéntelenül vagy tudauosan cselek-

szi a vermek. Ennek okaira feltétlenül rá kell mutat-

nia az iskolának. Mivel a serdülő Gyermek társadalmilag 

is átmeneti állapotbasa van, azt hiszi, hogy a felnőttek 

nincsenek kellő figyelemmel reá és nem akarják őt meg-

érteni. Fékezni akarják mindenáron, pedig ő önállósági 

ra vágyik. 

Mivel az absztrakt gondolkodása euben a korban gyorsan 

növekszik a gyermeknek, lény.;gesen emelkedik itélőké-

ressége, birálókedve és ez a birálat leggyakrabban a 

szülő felé irányul. 

A serdü lő ugyanakkor, amikor gonuolkodásának és visel- 

kedésének önkri'ikus me ` itiélésére is képessé lesz, el- 
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jut oda, hogy önmagával is elégedetlen, ennek következ-

tében egész magatartása elbizonytalanodik. Ez a bizony-

talanság növeli a gyermek érzékenységét és sértódékeuységét, 

amely gyakran nem illő, heves és agressziv reaitciókban n , il-

vánul me,. Az ellenkezője is eló ordulnat, visozahuzóaik, 

rezi,nált magatartást tanusit. Mivel a serdülő önmagába 

vetett bizalma labilis, ezért magatartása, teljesitménye 

is erősen ingadozik. A serdülő erős :rzelmi kötöttsége és 

ez a belső bizonytalansága gyakran tulzásokhoz vezeti és 

hibás itéletalkotásokhoz. 

Igy szembe találja magát számos vilá"nézeti, politikai, 

tudományos, szexuális és egyéb problémákkal. Ezekre v á-

laszt kér, de ilyenkor a felnőttek, a szülők legtöbbször 

kioktatják, ledorongolják. Lényeges, hogy a szülők e kor 

fejlődés-lélektani hátterét ismerjék és átmene';i kornak 

fogják fel gyermekeik serdülését. 

- Rá kell vezetni a szülőket a poliAkai-ideoló giai nevelés 

fontossá ára is. Sokan ezt a feladatot egyedül az iskolá-

ra háritják. Set;iteni kell a szülői háznak ma már - az is-

kolával karöltve - azoknak a tulajdonságoknak, magatartás-

beli sajátosságoknak kialakitásában, melyek a tanulót az 

adott környezethez, a társadalomhoz kap.:solják. Pl.  sze-

mélyes 	ás belső egyensuly, a stabilitás érz se. A 

szülőknek meg kell vilá i;ani, hogy gyermekük poli.ikai 

és eszme.. fejlődése a családtól is, és nem egyedül az is-

kolától függ. Nem igényel ez családom belül különleges 



- 133 - 

eszközöket, a szülők már azzal is lényegesen hozzájárul-

hatnak a világnézeti neveléshez, ha érdeklődést mutatnak, 

ha pártos állásfoglalásukat kifejezik a társadalmi élet 

jelenségeivel szemben, ha beszélnek munkahelyeiken el-

ért sikereikről és gondjaikról. Ha a gyermekük tudomá-

sára hozzák rendszeresen vé gzett társadalmi munkájukat, 

ha a szülők beszámolnak munkatársaiknak ny ujtott sevit-

ségükről stb. Közös kirándulások, séták, mozi és kon-

certlátogatások mind olyan alkalmak lehetnek, ahol a 

családtagok közös élményben vesznek részt. Eröltetés 

nélkül, srontán csládon belül eszmecserét is javasolha-

tunk ujsá cikkekről, rádió és TV-adásokról. 

- Rá kell vilá,itanunk arra is, hogy a szülők személyi-

ségének kíegyensulyozatlanságáböl milyen hibák adód-

nak. A hangulati labilissá„, szeszélyesség, a szülők 

közözi kapcsolathiány diszharmóniája hogyan befolyá-

solja  a  család egész légkörét, amely vagy megadja a 

gyermeknek a :szükséges biztonságérzetet vagy a bizony-

talanság és az elhagyatottság érzését kelti benae. A 

házastársak közötti viszályt sok szülő a felnőttek 

dol,ának tartja és eszébe sem jut, hogy me»uyire a,yer-

mek ágye is, ha már naponként előttük játszódik le. 

- Elég nagy azoknak a szülőknek a száma, felmérésem alap-

ján, akik időhiányra hivatkozva rendszeresen elhanya,.;ol-

ják,yermeküket. Az ilyen szülő lemond a család össze- 
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tartó erejéről. Hiányzik a családtagok napi folyamatos 

érdeklődése egymás iránt. A szülői gyen,;édség nincs meg 

a gyermekkel szemben, pedig szüksé„ lenne általános is- 

kolás korban különvsen a külső jelekben megmutLtkozó sze-

retetre is. Jelentős az a hatás is, melyet a szülők pél-

dás magatartása adhat, ahogyan munkahelyeiken, a bárház-

ban szomsz:daikkal viselkednek, mivel a gyermek vágyik 

a szülők magatartásának utánzására is. Véleményem szerint 

ma már a szülőknek azt a kis szabadidejüket nem az együtt-

tanulásra kell forditani, hanem a fenti feladatokra. 

- A falmérés adatai nyomán me,állapitottam azt is, hogy az 

un. "kettős nevelés" ma már nem jelent olyan veszélyt, 

mint évekkel ezelőtt. Légis sok iskola van, ahol a szü-

lők tudati elmaradottskAra szeretnei_ hivatkozni a ne-

velők, ezzel próbáljá _ mentegetni az iskola  világnézeti  

nevelésének fehér foltjait. A felmérésem adatai az is-

kola vélem.nyét nem igazolják, sőt néhány olyan szülői 

észrevételt talál;am, amelyben az iskola világnézeti 

nevelő munkáját birálják. Idézek néhány fizikai dol-

gozó szülőt: "a  politikai-mozgalmi  nevelés hatékonysá-

gának növelésére lenne szükség", vagy "több társadalmi 

megbizatást kapjanak a tanulók, hogy érezzék azt, hogy 

fontosak a társadalom számára". Ezek a vélemények, el-

várások a családi otthon kedvező világnéze atmoszfé-

ráját jelzik. Érdemes lenne ezekre a szülőkre jobban 

számitani a jövőben az intézményeknek. 
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- A szülők által felsorolt nevelési problémák tartalmi 

elemzése nyomán megállapitható, hogy legtöbe igény a 

szülők részéről a nevelési módszerek ismertetésére i-

rányul. Az iskolák ma már nem térhetnek ki e kérések 

elől. A módszerek közül elsőnek a követelés-módszer 

bemutatását tartom fontosnak. Beszélni kell a szü-

lőknek a követelés pedagógiai szerepéről, tartalmá-

ról és jellemzőiről. Rávilá'itva a meggyőzés és az 

ellenőrzés kapcsolatára. Másodiknak a gyakorlás-módszer 

pedagógiai szerepéről beszélnek, annak főbb eszközei-

ről: a szoktatásról, a játékról, munkáról. A szokatás-

ban fonódjék össze a követelés valame:,nyi eszköze: a 

serkentés, a knyszerités és a gátlás. A szoktatás cél-

ja mindig kettős legyen: az életkorhoz mért pozitiv er-

kölcsi szokások és készségek fejlesztése és a nemkLvá-

natos, a negativ erkölcsi szokások meg gátlása. /Az u-

tóbbi szokás sok szülőnek jelent nevelési problémát./ 

Az eluralkodó tiltási büntetés mérséklésére is fel kell 

hivnunk a szülők figyelmét, helyette a dicséretről és 

a jutaluazásról, mint nevelési eszközről tájékoztassuk 

őket, valamint annak helyes alkalmazásáról. E téma el-

méleti jellegét csökkentenünk kell a szülők előtt, a 

közérthetőséget és gyakorlatiasságot esettanulmányokiáal, 

filmillusztrációkkal biztosithatjuk. 

- Néhány szülő a divathajszolás megakadályozását tartja 
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a legfontosabb nevelési problémájának. Idézem szó sze-

rint az egyik szülőt: "gondom a lányom tulzott öltözkö-

dési i,é4ye". Ugy gondolom valós problémát jelez ez a 

szülő, nem véletlen, hogy az orszá os közoktatáspoliti-

kai tanácskozáson is szóba került Aczél György elvtárs 

beszédében: 'Tíem engedhető meg a szülői szeretetnek 

olyan eltorzult megnyilvánulása, mint  a drága holmik 

iskolai bemutatója. Az embernek semmi sem okoz nagyobb 

keser gi Béget, mint ha Lyermekeikben sértik meg Őket, és 

nem szabad megengedni, hogy az iskola a társadalmi egyen-

lőtlenséL érzését keltse azokban a gyermekekben, akik 

öltözködésben és sok minden ilyesmiben nem tudnak lé-

pést tartani a többiekkel." /21/ Az iskola ebben is 

tud segiteni a szülőknek, közvetlen hangnemben elmondja 

az öltözködésben észlelt tulzások ártalmait és meggyőző 

érvekkel megérteti a szülővel az iskolai egyenruha cél-

szerűségét. 



TANULSÁGOK
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1./ A kérdőivet kitöltők szociális kategóriájának adata 

szemlélet. . sen bizonyitja elképzelésemet, nevezetesen 

azt, hogy kérdéseimmel társadalmunk fizikai dolgozó 

rétegeit keressem fel nagyobb arányban. A szülői 

válaszok bizonyitékul szol_áltak arra, hogy szoci-

alista társadalmunkban - ahol a művelődési monopó-

lium felszámolása megtörtént - élnek jogaikkal és 

beleszólnak a közok:;tás, a nevelés ügyébe. b:egálla-

pitható a válaszok elemzése alapján az is, hogy a fi- 

zikai dol ;;ozó szülők válaszaikkal _em saradnak el 

szinvonalban más társadalmi rétegekből. 

2./ Az adatfeldolgozás során meggyőződtem arról is, hogy 

a szülőknek /minden társadalmi réteget beleértve/ 

van véleményük, van elvárásuk az iskola nevelő mun-

kájaval kapcsolatban. A felhalmozott tapasztalatok- 

ról tanácsos volna időszakosan a szülőkeh megkérdezni. 

Egyformán gondolok közoktátáspolitikusokra is és in-

tézményvezetőkre is. Sok-sok meglepő észrevételt, vé-

leményt lehetne ily módon az illetékesek tudomására 

hozni, továbbá az értékes szülői vélemén4eket a köz-

oktaQ_spolitikai programokban realizálni. 

3./ Tanulságos és el gondolkodtató az a tény is, uogy a 

gyermek otthoni gondját, iskolai tevékeaységét még 

minuig az anya ismeri jobban és kíséri figyelemmel, 

noha - az anyának munkába állásával - semmivel sincs 
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több ideje az apánál. Ha az apa nevelő hatása hosszu 

időre megszűnik - fiu-leány gyermeknél egyformán - 

problémák jelentkezhetnek. 

4./ Szembetünő és tanul ságos adataim vanaak arról is, 

hogy az érettségi kötelezősége rangsorban az első 

helyre került a szülők körében. Figyelemre méltó az 

életre nevelés és a politechnikai képzés fontossá já-

nak hangoztatása is. 

5./ Felmérésemben tényekkel bizonyitott az is, hogy a 

kialakitandó erkölcsi tulajdonságok az iskola cél- 

rendszerében és a szülők elvárásaiban lénye,;ében 

egybeesnek. Ahhoz, hogy tanulóink ma, ;atartásában 

még meg,;yőzőbben tükröződjön az erkölcsi nevelés 

hatékonysága , tervszerübben kellene  fejleszteni a 

szülők pedagógiai kulturáltságát. 

6./ A szülők értékes gondolatokban mutatnak rá az iskola 

életre-munkára való felkészitésének hiányosságaira, 

továbbá a pályaválasz cás, pályairányitás fehér folt- 

jaira. Ma már az általános iskola felső tauozaGán 

tudatos pályaorientálásra lenne szükség a nem nép-

sze rü, de népgazdasági szempontból fontos pályák fe- 

lé. Mindezi tanulóról kellő mennyiségü információt 

gyüjtsenek az iskolák. 
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7./ A felmérés adatai nyomán megállapitottam azt is, ho gy  

az un."kettős 1levelés"ma már nem j.:lerlt olyan veszélyt,  

mint évekkel ,zelőti , mé,_,is akad olyan iskola, ahol a  

szülők tudati el;iaradottságát okolják az iskola vilá,,- 

nézeti nevLlésének eredménytelenségéért. Jó néhány  

szülői észrevétellel találkoztam, amelyben az iskola  

világnézeti nevelő munkáját marasztalják el. Idézek  

néhány fizikai dolgozó szülőt: "a politikai—mozgalmi  

nevelés uaiékonysá„ának növelésre len1A, szükség",  

vagy "több társadalm.i megbizatást kapjanak a L,anulJk,  

hogy érezzék azt, hogy fontosak a társadalom számára".  

Ezek a vélemények a családi otthon kedvező  vilá~né-

zeti atmoszféráját jelzik. Jobban kellene egyekre a  

szülőkre támaszkodni az iskola kollektivájának.  

8./ A kérdőivem 17 kérdése utján, valamint az in t ézmények-

ben végzett  megfigyelésem  és az interju—kérdésekre a- 

dott válaszok tartalmából tulzás nélkül állithatom,  

hogy sokat tanultam a szülőktől pedagógus létemre.  

Uj érzem, a családi nevelés uj minőségű szakaszba  

lépett, most már a szó i azi értelmében beszélhetünk  

szocialista gyermekközoontu családról.  
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A tényfeltárás nem terjedt ki arra, hogy a szülők 

mit és mennyit tusinának vállani az emlitett nevelési te-

rület,ken az iskolának a tanulók személyiségformálásá-

ban. Ez ujabb kui,atást i gényelne. U ;y gondolom, ha ezek-

ről a felmárt, összegyüjtött, konkrét szülői elvárások-

ról az iskola tudomási, szerez, és a nevelésben 2artneré-

n:,k fo ..dja el a szülői ház javaslaát, majd tudatosan 

égit is a' iskola ezekre a figyelemreméltó, jószánuéku 

vélemeLlyekre, akkor  előbbre lépünk az iskola és a csa-

lád kapcsolatának tartalmasaobá tételében. 

U a k a r e n k o gonaola,,áva1 zárom  doktori  értekezé- 

sem& 

" A pedab)gus és a szülő mindennapi munkája tele van 

"apróságokkal" és, ha ezeket nem látjuk és időben 

nem értékeljük, a nevelés lényegét hanyaoljuk el. " 
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KE]7YLS  S.~ÜIbgI 

Kérjük az Onök írásos vél eményét az alábbi kérdésekre.  

Tartalmas válaszaikul fontos pedagógiai problémák meg-

oldásához segitenek bennünket. A részleges választ is  

köszönjük.  

A kérdőív kitöltője: apa anya gondviselő /aláhuzással/  

A kitöltő életkora: ....év, nunk ,..helye: 	 

A kitöltő foglalkozása: 	 isk.végz.: 	 

Milyen iskolatipusba jár gyermeket  

általános iskola  

gimnázium, szakközépiscola, tagozatos gimnázium  

szakmunkásképző iskola  

Gyermeke napközis-e? /tanulószobás-0/ igen nem  

1./ Ha Önre lenre bizva, hány éves korái; járatná kötele-

zően iskolába a tanulókat? /Hány osztályt végeztetne  

el velük? /aláhuzással/  

6 osztályt 8 osztályt 10 osztályt érettségit  

egyéb javaslat: 	  

2./ Gyermeke melyik tantárgyat kedveli leginkább? 	 

Mit gondol, miért? /Huzza alá a megfelelő választ!/  

a./ Érdellődik a tantárgy iránt  

b./ Szereti a tárgyat tanitó pedagógust  

c./ A szülők hatására  



d./ A továbbtanulás vagy a pályaválasztás szempont-

jából tartja fontosnak 

e./ Egyéb oks   	. ..•..••.•... 

3./ Szüksége van—e gyermekének szülői se„itségre az Otto 

honi tanulásban? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Ha igen, melyik tantárgyban? 	..•i 

4./ Megegyezik—e gyermeke iskolai eredménye a gyermek 

képességeivel? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Ha nem, akkor miért? ..............••. 

5./ Milyen területen kiván az eddi,ieknél nagyobb segit-

sé ;,et az iskola oktató—nevelő munkájától, ahhoz, hogy 

gyermeke értékes felnőtté váljon? 

...••...•.•. 

6./ Megfelelőnek tartja—e az iskola testi nevelését, spor-

tolási lehetőséeit, gyermeke egészséges fizikai fejlő-

désére gyakorolt hatását? 

igen 	 nem 	részben 

7./ Milyen tulajdonságok kialakítását várja az iskolától? 

/Kérjük, fontossági sorrendben sorolja fel!/ 	 

•......i•.•• •..••••.•••••.•...•••.••.•••••• 	 
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8./ Mit tehet az iskola annak érdekében, hogy gyerme-

kéből jó közösségi ember váljék? 	 

9./ Szivesen bizná—e gyermekét egész napra /reg,el 8—tól 

délután kb. 5-6 óráig/ az iskola gonujaira? 

igen 	nem 

10./ Me')itélése szerint az életre nevel—e az iskola? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Ha na, akkor miért? 	 ,..•....•.. 

11./ Elegendőnek tartja—e gyermeke szépérzékének fejlesz- 

tését, a szinház— és filmművészet, a festészet, a 

szobrászat meószerettetése, értése érdekében? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Ha nem, hogyan kellene ezen javitani? 	 

............... 

12./ Elegendőnek tartja—e, amit az iskola nyujt gyermeke 

irodalmi érdeklődésének felkeltése, az olvasás meg-

szerettetése szempontjából? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Ha nem, hogyan kellene ezen javitani? 	 

...•Ab...•.. 
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Elegendőnek tartja—e, amit az iskola nyujt gyer-

meke zenei müveltsé t ének kialakitásához? 

igen 	nem 	részben 

14./ Kielégiti—e az iskola gyermeke E gyéni érdeklődését? 

a./ 	igen 	nem 

b./ Lilyen javaslatai vannak annak érdekében, hogy 

az iskola az edai;ieknél jobban tekintettel 

legyen a gyermekek egyéni érdeklődésre és ki-

elé,itse azt? 	  

15./ A.e Uendő segitsé uet kap—e gyermeke az iskolától le-

endő p ály álya /hivatasa/  megválasztásához? 

a./ 	igen 	nem 

b./ ha nem, miért? 	  

16./ Huzza alá a felsorolt tulajdonságok közül azt a 

hármat, amelynek Lialakitását az iskola részéről 

legfontosabbnak tartja! 

jószivü 	fegyelmezett 	megelégedett ember 

igazsá_os önálló 	érvényesülni akaró 

becsületes aktiv 	önzetlen 

poncos 	jó közössé"i ember megbiztató 

határozott értelmes ember 



17./ Sorolja fel néhány szóval, mi okoz legtöbb gondot  

gyermeke nevelésében? ...•..••...•.•.•. 	 .••• ~♦ 

.. .. 	 •..~.~ •••• ~~~ 



1./ Milyen kivánságai, óhajai vanaak annak az iskolának 

a munkájával kapcsolatban, amelybe gyermeke jár? A 

három legfontosabb k_vánságot emlitse. 

2./ Milyeniek tartja a jó gyermeket? 

3./ Milyen tulajdonságok kialakitását várja az iskolá-

tól? Rangsorolja őket! 

4./ i,rtesül-e és hogyan arról, ha gyermekével az isko-

lában valami baj van? 

5./ Lrtesül-e és hogyan arról, ha az iskolában gyermeké-

vel meg vannak elégedve? 

6./ Mi a véleménye a következőkről? Jól tanul-e gyerme- 

ke akkor, ha szó szerint megtanulja a leckéjét? 

7./ Milyen embert akar nevelni gyermekéből: olyant-e, 

aki csak egyéni érdekeit tartja szem előtt, vagy olyant, 

aki mindig tekintettel van másokra is? 



SZÜLŐI t TEK:IZLETLN I,IHANGZOTT IGAZGATÓI B1EZ,E°1Ő 

ELŐA DAS 

Kedves Szülők! 

A tavaszi szülői értekezleten melegen köszöntöm 

Önöket az iskola igazgatósága és nevelőtestülete nevében. 

Központi utasi:.ás nem irja elő, de a jól bevált iskolai 

gyakorla:.unk szerint november és március közepén az 

őszi és a tavaszi szülői értekezletek előtt e gy  héttel 

irásbeli értesitést küldünk ki a szülőknek a veszélyes 

osztályozási zónában lévő tanulók tantárgyi állapotáról. 

Noha az összes érdemjegyeket folyamatosad bejegyezzük 

az ellenőrző könyvbe, mégis fontosnak tartjuk ezt a kü-

lön tájékoztatást és az azt követő szülői értekezletet, 

hiszen a sokéves ta jasztalat szerint a tanulmányi prob-

lémák tisztázására tett közös szülői-tanári-tanulói erő-

feszitések a tanév befejezése előtt két hónappal még na-

gy on is idejénvalóak és hatékonyak leheunek. 

A mai szülői értekezleten valóban a tanulmányi tel-

jesitményekre, azok javitási lehetőségeire igyekszünk 

irányitani a fő figyelmet, de egyáltalán nem azzal a 

céllal, hogy gyermekük meitélésének egyedüli és kizá-

róla,,os szempontjává az érdemje_yek, az osztályzatok 
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alacsony, közepes vagy jó szinvonalát tegyék. Nekünk 

a teljes személyisé„ harmónikus fejlesztésére kell tö-

rekednünk és a gyermek érzelmi gazdagodása, családi, 

baráti, társadalmi kapcsolatainak szocialista tartalma, 

közösségi magatartásának megnyilvánulásai éppen ugy ér-

dekelnek, mint értelmi fejlődésének üteme, szaktárgyi 

tudásának szinvonala. 

Az egyik véglet az, ha p'ldául közepes képességü 

tanulótól kitűnő teljesitményeket követelnek. Megfi-

gyelhető, hogy kizáróan csak a tanulmányi produkciót 

hajszoló családokban könnyebben kele;;keznek válságok, 

a családtagok türelme hamarabb elfogy a kudarcok láttán, 

könnyebben alakulnak ki a rendestől eltérő, közömbössé-

get, elfásultságot, esetleg közösségellenességet tük-

röző magatartásformák. A tulzott követelésre, az állan-

dó korholásra épített szülői nevelői magatartás a ku-

darcokcúl egyébként is szenvedő gyermekkel szemben — ez 

az egyik vé`let. 

De ugyanolyan veszélyes és legtöbbször céltalan a 

másik véglet is, amely a tanulmányi munka iránti közöny-

ben nyilvánul meg, amely minden nevelési tennivalót és 

felelősáé,,et az iskolára és a tanárokra kíván háritani. 

"Bekerültél a középiskolába. Boldogulj magad! L.indegy, 

hogy milyen eredmén. yyel végzel. Jó a l.etces, hármas is, 



csak meg ne bukj, mert magadnak buksz meg." Szerencsére 

ez a szülői gondolkodásmód jóval ritkábban fordul elő, 

mint az előbbi, de sajnos előfordul. Azok a szülők, akik 

igy  gondolkodnak, rendszerint a szülői értekezletet sem 

látogatják. Az ő megnyerésükre sokszor a szülőtársak se-

gitsé ;ét kell kérnünk. Ugy gondolom, hogy a harmadik ma-

gatartás vezet célhoz. A gyermek valódi képességeihez 

mért, szilárd tanulmányi követelés, az egyéni rátermett-

ségre, ügyessé_re alapozott önbizalom erősitése, a di-

cséretre és nem a szidásra é Kitett nevelési eljárások. 

Igen, a dicséretnek, az ösztönzésnek, a valódi értékek 

elismerésének kell a mi szülői-nevelői magatartásunk ve-

zérfonalává válnia. 

Nem szeretném, ha valaki mindezt ugy értlmezné, 

azt tanácsolom, hogy  ezután a vermek hanyaL~sá ait, fe-

gyelmezetlensé"eit is dicsérettel is aerjdk el. Termé-

szetesen adódik agy., iskolában, otthon, de az életben is 

olyan helyzet;, amikor  el kell marasztalni valamiért gyer-

mekünket, de akkor is éreztetnünk kell vele, hogy mi bi-

zunk benüe, hogy ez többet nem fordul elő, kéjesnek tart-

juk arra, hogy hibáját jóvá tegye. Ez a feltételezés is 

tulajdonképpen dicséretféle, amiért a gyermek nagyon há-

lás és a legnagyobb erőfeszitésre ké ;.es azért, hogy az 

elkövetett hibáját, hiányosságát, mulasztását valóban 

jóvá is tegye. Sokkal nagyobbra, mint egy szigoru bünte-

tés után. 
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Az ember nehezen tud me;lenni sikerélm 'ny nélkül. 

Különösen nehezen a felnőtté alakuló kamaszfiu, kamasz-

leány, aki  a valódi képességének megfelelő, esetleg 

szerényebb tanulmányi teljesitményére is jo,osan igény-

li az elismerést és hálából a kudarcélménytől, a szo-

ron,ástól mentesülve egyéb területeken produkál kiemel-

kedő teljesitmény t. Öröm látni és hallani az énekkaro-

sok, az irodalmi szinpadosok, az uttörő—vczetők és KISZ—

vezetők, az eredményes sportolók sokszázas tömegét, s u,y 

gondoljuk idesorolhatók a házimunkák különböző területein 

ügyes és hasznos tanulókat is, akik a családi és társadal-

mi életre készülve már most sokoldaluan törekszenek ké-

pességeik kibontakoztatására. Ezeket az önkifejtési tö-

rekvéseket, ezeket a kamaszos erőpróbákat nekünk segite-

nünk, támogatnunk és ösztönöznünk kell, helyes irányban 

kell azokat tartanunk, a felnőtti ta)asztalat és tapintat 

minden okos módszerével. Az elhan zottakat összefoglalva 

elmondha tjuk, hogy csak a családi értékrend harmóniája, 

a szülői elvárások realitása és kövJtkezetessée, a szü-

lők és a gyermek közötti kölcsönös bizalom tudják bizto-

sitani az összeütközéstől, a szorongástól mentes, egyen-

letes személyiségfejlődést, amely közös nevelőmunkánk 

célja és egyben eredménye is. 

Kedves Szülők! 

A na; család létformája me,lehetősen szegényes a 



szülők és a gyermekek közösLn átélt élményei tekinteté-

ben, s ez sajnos elszegényiti a család érzelmi életét. 

Közeledik a tavaszi szünet. Több lehetőség nyilik a gyer-

mekek.ei való bizalmas beszélgtésekre, életük, gondolko-

dásmódjuk, gondjaik, i..roblémáik :;et;is:ierésére. Ösztönöz-

zék a gyermeket, hogy a pihenés, a kikapcsolódás és a 

szórakozás mellett jusson ideje a tartalmas önmdvelésre, 

főle az olvasásra, de a hiányzás, vagy egyéb okok miatt 

elmaradt tananya,részek pótlására is, akár felnőtti, akár 

osztálytársai, iskolatársai segitségév.l. Ha nemtörődöm-

sé6et és hanya,sáöot tapasztalunk a tanulásban, a képes-

ségek kihasználatlanságát és a kényelemszeretetet, akkor 

jogos a szemrehányás, a korholás és élni is kell ezzel, 

de p árositva ezt a javitószándék ás a jóindulat olyan 

me,győző erejével, amely kizárja a vermek érzelmi kudar-

cait. Mi felnőttek, szülők és tanárok nagy felelőssé ' gcl 

tartozunk önmagunknak és a társadalomnak, mert gyermekQ-

ink értelmi, vagy érzelmi fejlődésének elakadása, eset-

leges visszafejlődése mögött gyakran a konfliktusok ér-

zelmi összetevője áll. A konfliktusok gyakorisága és is-

métlődése agressziv reakciókat válthatnak ki a gyermek-

ben, tönkretehetik a gyermek családi és iskolai beillesz-

kedését, kivivhatják az egész környezet szembenállását 

és az igy kialakuló körforgás e 'észen a társadalomellenes-

sé ;;ig sulyosbodó személyisÁ,zavarokat hozhat létre. zekec 

az agóódó szavakat nem ijesztésül mondom, hanem a megelő-

zés 3sziate szándékával. 
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Kedves Szülők! 

A  tanév végi képhónapos időszakban különös gonddal 

őrködjenek a családi élet összhanójáxa, vegyék tekintet-

be a szülői elvárások realitását és alkalmazzák a meg-

értő szülői követlelés jó módszereit. 

Befejezésül kérem a kedves szülőket, sziveskedjenek 

az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal megbeszélni ma 

főleg a tanulmányi l,roblémákat, a segítés módszereit és 

eljárásait, kérem segitsenek főleg az osztály S,,t.K—veze-

tőség tagjai az osztályfőnöknek a tanulmányilag elmara-

dott tanulóink ma meg nem jelent szüleinek feleresésé-

ben Közreműködésüket előre is köszönöm a nevelőtestület 

nevében és kivánok sikeres tanév befejezést mind Onöknek, 

mind gyermekeiknek. 

/Iylhanbzott Szegeden, a 'Tiszapi.rti Gimnázium és Vizügyi 

Szakközépiskolában 1972. márciusban./ 
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SZÜLŐK ICA GORIZÁLÁSA : 

foglalkozási viszony szerint; 

l./ Fizikai dolgozókhoz a foglalkozás minősége szerint 

az alábbi csoportok tartoznak: 

a./ Szakmunások: 

azok a fizikai dolgozók, akik foglalkozásuknak 

megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek ; ide-

tartoznak azok is, akik szarképzettséggel ugyan 

nem rendelkeznek, de a szakmunkás minősitést 

hosszabb Gyakorlattal megszerezték és szakmun-

kásnak vallották magukat. 

b./ Betanitott munkások: 

a szakképzettséggel nem rendelkező dolgozók, 

akik a szakmunkásokkal azonos foglalkozást beta-

nitás utján folytatnak és nem vallották maguka 

szakmunkásoknak. 

c./ I gyéb fizikai dolgozók: 

segédmunkások, kiseitők, hivatalsegédek, nap-

számosok. 

Az ipari és mezőgazdasási fizikai dolgozókat nem vá-

lasztottam külön. 
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2./ Szellemi dolgozókhoz sorolhatók azok, akiknek mun-

kája általában nem igényel fizikai erőkifejtést. 

Foglalkozási minőség szerint idetartoznak: 

a./ műszaki irányitók 

b./ egészségügyi irányitók 

c./ kulturális irányitók 

d./ államigazgatási irányitók 

e./ gazdasági írónyitók. 

3./ Alkalmazotti réteghez sorolhatók: 

a./ műszaki, eészségügyi, kulturális alkalmazottak, 

államigazgatási előadók, számviteli, kereskedel-

mi szakalkalmazottak és hasonlók. 

b./ Irodai dolgozók, akik adminisztrációs munkát vé-

geznek. /Ha nem rendelkeznek eyetemi va,,y főis-

kolai diplomával./ 

Egyéb csoportositásba tartoznak: 

a./  kisiparosok ős a saját földön dolgozó önálló pa-

rasztok, 

b./ a háztartásbeli nőket, 

c./ ny ugdijasok és keresetnélkülieket. 

Felhasználtam a Központi Statisztikai Hivatal "Statisztikai 

időszaki közleményeket". 1972. 


