
Bölcsészdoktori értekezés 

CSALÁDI tLETRB NEVELtS 6 -l0 

tVBS KORBAN 

Dr.Györke Zoltánné 

Témavezető: Dr.Ágoston György 

tanszékvezető 

egyetemi tanár 

Szeged, 1982 



TARTALOM 

BEVEZETÉS 	 4. old. 

Munkahipotézis 	 6. old. 

A vizsgálat módszerei, eszközei 	11. old. 

A vizsgálat menete. 	 13. old. 

A mai magyar család legfőbb jellegzetes- 

ségei. 	 16. old. 

Családi életre nevelés a családban és az 

iskolában. 	 25. old. 

Pszichoszexuális fejlődés 	31. old. 

Különböző nevelési tényezők szerepe a 

családi életre nevelésben 	41. old. 

A család 	 44. old. 

Az iskola 	 48. old. 

Az uttörőszervezet 	 53. old. 
I 

A könyvtár 	 57. old. 

A tömegkommunikációs eszközök szerepe a 

tanulókra ható tényezők rendszerében 	6o. old. 

A család szerepe a családi életre neve- 

lésben 	 . 64. old. 

A viszony mint személyiségvonás 	73. old. 

Szülők magatartása gyermekük iránt külön- 

böző konkrét helyzetekben 	78. old. 

Tapasztalatok összegzése 	149. old. 



3 ONO 

Az iskola szerepe a családi életre 

nevelésben 

Osztályfőnöki óra szerepe a csalá-

di életre nevelésben 

Férfi-női modellek az általános is-

kolai olvasókönyvekben 

Az olvasmányok szereplői 

Környezetismeret szerepe a családi 

életre nevelésben 

Az SZ1ViK szerepe a családi életre ne-

velésben 

ZÁRÓ KC}VETKEZTETtSEK 

A családi életre való neveléssel 

kapcsolatos iskolai és családi ta-

pasztalataink összehasonlitása 

152. old. 

16o. old. 

175. old. 

179. old. 

186. old. 

189. old. 

198. old. 

Függelék 

Mellékletek 	 2o3. old. 

Irodalom 	 212. old. 



BEVEZETÉS  

Dolgozatomba* a 6-10 éves koru gyermekek 

családi életre történő nevelésének néhány időszerű 

kérdésével szeretnék foglalkozni. Megitélésen szerint 

a családi életre való nevelés a nevelés azon területei 

közé tartozik, ahol - szocialista viszonyaink ellené-

re - a multbeli szokások, az életmódban tartósa* rög-

zült beidegződések még napjainkban is hatnak. A csalá-

di nevelésben ugyanakkor számos olyan tendencia 	is 

érezteti hatását, amely a napjainkban kibontakozó tu-

dományos-technikai forradalommal, a foglalkozási 

struktura változásával, a családon belüli "hagyományos' 

munkamegosztási folyamat átalakulásával hozható kapcso-

latba. 

A régi, sok esetben negativ előjellel illet-

hető .,családi-nevelési hagyományok sajátos továbbélése, 

azoknak az uj társadalmi elvárásokkal való összeütkö-

kése véleményem szerint olyan problematikát jelent, 

amellyel feltétlenül foglalkozni kell. 

A szakirodalom megállapitása szerint a csalá-

di nevelés, annak légköre és tartalma, a szülőknek a 

gyermekekhez való viszonya, a szülői példaadás alapve-

tően képes befolyásolni a fejlődő gyermek szocializá-

ciójának milyenségét. /Ve6ká József, Kulcsár Kálmán / 



Iskola és család kapcsolata kiemelkedő 

fortosságu a családi életre xevelésbea. A szakiro-

dalom tatusága szerint a család ma - sár és még — 

ezt a szerepet egyedül betölteni nem tudja. Többek 

között a családon belül is végbemerő átalakulás 

konfliktusai és a szülők hiányos szexuális nevelt-

sége miatt. Az utóbbi években egyre jobbam erősödik 

a szülőkkel szemben az a követelmény, hogy gyermeke-

iket a társadalmi beilleszkedésre, a munkába* való 

,helytállásra nevelés mellett a jöveadő családi éle-

tükre is tudatosan neveljék. 

A család az emberi együttélés olyam alapvet&közös-

sége, amely - még hossza ideig - az egyén és a tár-

sadalom számára aélkülözhetetlea feladatokat lát el. 

Az iskola csak arra épithet, csak azzal számolva 

nevelhet, ami az iskoláskort megelőaően, illetőleg 

az iskoláztatással párhuzamosan a családban történik. 

/Ve$kó József/ 

A gyermekben - külöaösea a jövendő családi életét 

illetően - többnyire aaaak a családnak a példája, 

magatartása, szokásai rögződnek, amelyben nevelkedik. 

/Szilágyi Vilmos - Buda Béla/ 



Munkahipotézis  

Következőkben felsorolom azokat a főbb 

kérdésköröket, amelyeket dolgozatomban át kivánok 

tekinteni. 

1. Ágoston György megfogalmazásából kiin-

dulva, mely szerint - "A családi kö-

zösség, mint a társadalom legkisebb 

sejtje természetes gyakorlótere a tár-

sadalmi viselkedésnek, a társaskapcso-

latok kialakitásáxak, az aktiv társa -

dalmi alkalmazkodásnak." /Agostox 

György, 1973./ - szeretném megvizsgál-

ni, hogy a szőregi vizsgált 171 család-

ban hogyan viszonyulnak a szülők gyer-

mekeik iskolai teljesitményéhez, tevé-

kenységéhez. Milyen szerepe van a gyer-

mekek életében az iskolai teljesitméxy-

nek ? Központi helyet kap-e minden 

egyéb családi eseménnyel szemben, vagy 

a család mindennapi munkájának szerves 

részeként, a gyermek életkori fejlődé-

séhez kapcsolódó fontos tevékenység - 

ként viszonyulnak-e az iskolai munká-

hoz a szülők. 



2. Feladatomnak tekintettem negvizsgáln., 

hogy a szülők elfoglaltságuk mellett 

milyen mértékben forditanak gondot a 

közös tevékenységekre gyermekükkel. 

Gál Erzsébet haagsulyozza az Általános 

iskola nevelési-és oktatási tervében, 

hogy a gyermekek és szülők közöd tevé-

kenysége /pl. házimunkában/ és a csalá-

di ünnepek, a nyaralás, kirándulás, sé-

ta, országjárás, utazás, mozi, muzeun-

látogatás során szerzett élményék ős 

közös tapasztalataik megbeszélése, vé-

leményük cseréje nagymértékben hozzájá-

rulhat a gyermekek családi életre neve-

léséhez. Gyakran torz módon kerül a 

közvéleménybe a férfi-női szerep. Vá-

laszt szeretnék kapni arra, hogy a 

vizsgált mintában hogyan tükröződik a 

családok értékrendjében a férfi-női sze-

rep, valamint az iskolai tantervben, kü-

lönösképpen az 1-4 osztályos olvasóköny-

vekben. 

3. Szeretném felmérni a szülők nevelési szo-

kásait, annak hatását a családi életre 

nevelésre. Hogyan segiti a családi élet-

re nevelést a jogok és kötelességek 

egyensulyára épülő demokratikus és kultu- 



rális érintkezés a családtagok között, s 

az ilyen bánásmód a gyermekekkel. Az ál-

taláros iskolai nevelési és oktatási terv 

kiemeli, hogy a szülőknek a "szófogadó 

gyermek" eszménye helyébe a tudatosa* 

egyiittmüködő gyermek modelljét kellene 

elfogadniuk, s ennek megfelelően követe-

léssel, meggyőzéssel, példamutatással, 

nem pedig veréssel, megfélemlitéssel vagy 

kényszerrel nevelni. 

4. Vizsgálódásaim során szeretném feltárni, 

hogy a jutalmazás és büntetés hogyan va-

lósul meg a családokban. Bagdy Emőke gon-

dolatait hangsulyozva a gyermekeknek bi - 

zonyos foku korlátozást és akadályt el 

kell viselniük ahhoz, hogy kifejlődjék 

realitásérzékük. A családi *evetésben is 

az a döntő, hogy az adott nevelőeszköz 

alkalmazásának milyenek az előfeltételei. 

5. A családi életre nevelésben a legnagyobb 

nehézséget az okozza, hogy a nevelés cél-

ja, a jövendő családi életmád modellje 

ma még nem rajzolható meg egyértelmüen, 

éppen a fejlődés, a változás, a jelenlevő 



ellentmondások következtébex. Axxak 

ellexére, hogy a korszerü család egy-

behaxgzó voxásaiból több ma már megra-

gadható. /Ortutay Zsuzsa/ E goxdolatok 

alapvetésével kiixdulva szeretxék fi-

gyelmet forditaxi arra, hogy a családi 

életre xevelés hogyax valósul meg a 

vizsgált mixtábax, s a szőregi általá-

ros iskolábax az adott korosztály ese-

tébex. 

A családi életre xevelés foxtos 

követelménye e.eve ésüxkxek. Képessé 

temxi a személyiséget a családi életre. 

A családi életre xevelés elsősorbax 

személyiségxevelés. /Allport, 1980./ 

Ha xem a xevelés áll a középpoxtbam, 

hanem az ismeretadásoz var a hatgsuly 

- amizek a jelextősége igei csak ta-

gadhatatlax -, akkor Rem érjük el a 

célt. /Áitaláaos iskola xevelési okta-

tási terve, 1981./ 

6. A közvéleméxy ismeretében kijelexthet- 

jük, hogy a család a bensőséges, tar- 

tós kapcsolatok mint pl. a barátság, 

gyermek és szülő korszerü kapcsolata a 



- lo 

nevelés gyaaoriatában mim6ha még mindig 

háttérbe szorulaa, illetve még mindig a 

kezdeti lépéseknél tartaxa. Az öaérvénye-

sités vágya *ellett fejletlen az együtt-

működés, s az együttcselekvés törekvése. 

/Ortutay/ Szeretném felmérni, hogy a 

családi,  életre nevelés eredmményességéaek 

feltételei menmyibea biztosítottak a szö-

regi általános iskola 1-4 osztályaiban. 

A családi életre nevelés feladatainak 

megvalósitásához megfelelő felkészültség-

gel, egységes fellépéssel járulnak-e 

hozzá az 1-4 osztályt tan.itó nevelők. 
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A vizsgálat módszerei. eszközei, 

Az előzőekben megfogalmazott munkahipotézi-

sek bizonyitására, pontosabban a megfelelő kiválasz-

tására egyéni beszélgetést /exploráció/ alkalmaztam 

171 tanulóval. A beszélgetés pontosan kidolgozott 

kérdéssorozat alapján történt, hogy ugyanazon problé-

mákra kapjam a választ minden tanulónál. /3. számu 

melléklet/ Esetenként egyéni beszélgetést alkalmaz-

tam az anyával, apával és az osztályfőnökkel. 

A szülők nevelési szokásainak, magatartásá-

nak egy-egy adott helyzetre való megismerésére kérdő-
, 
ives módszert alkalmaztam /ankét/. Segitségével, a 

két módszer kombinációjával a családi nevelés alapo- 
k 

sabb megismerésére törekedtem,/1. és 2. számu mellék- 

let/ 

Az egy&ni beszélgetést /exploráció/ alkal-

maztam az 1-4 osztályt tanitó 8 nevelővel is, ponto-

saz kidolgozott kérdéssorozat alapján, a nevelők csa-

ládokkal kialakitott kapcsolatainak megismerésére, 

valamint a családi nevelés mélyebb megismerése érde-

kében. /4. számu melléklet/ 

Megfigyelés módszerét egyéni beszélgetések 

során alkalmaztam az észrevételek irásos feljegyzé-

sével. 
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A feldolgozás és értékelés módszereit a 

feltáró módszerek segitségével felsziare hozott té-

nyek elemzésére, mennyiségi és minőségi értelemben 

vett feldolgozására alkalmaztam. A mennyiségi és 

minőségi elemzés kölcsönhatásának és egységének 

tényére vonatkozó szabályszerbség figyelembevételé-

vel matematikai-statisztikai adatok kerültek kimu-

tatásra táblázatos formában. 

Fenti módszerek optimális kombinációját 

kerestem a problémák megválaszolására. 

Megitélésem szerint az alkalmazott mód-

szerek alkalmasak voltak a családi életre nevelés-

sel összefüggő problémák komplex megközelitésére. 
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A vizsgálat menete 

Azokat a vizsgálódásokat, amelyek  alapján , 

e munkám irtam, a Szeged-Szőregi általános Iskola 

1-4 osztályának 2-2 párhuzamos osztályában végez-

teti az 1981/82-es tanévben, összesen 171 tanuló és 

családja részvételével. 

A 6-lo éves koru gyermekek sikeres csalá-

di életre nevelése érdekében alaposan kell ismerni 

azt a bánásmódot, ahogyan a szülők az egyes csalá-

dokban gyermekeiket a megelőző években nevelték és 

most nevelik. Vizsgálni szeretném, hogy ebben mi- 

lyen szerepe van a szülők iskolai végzettségének, 

foglalkozásának. Az alábbiakban ismertetem a vizs-

gált mintában előforduló foglalkozás és iskolai 

végzettség szerinti megoszlást. 

A szülők foglalkozás szerinti megoszlása 

foglalkozás apa 9ó anya% 

értelmiségi 1,7 % 1,7 % 

kisiparos  4,6 9d  1,7  q6 

szakmunkás 32,7 % 15,1 96 

alkalmazott 17,o % 27,o % 

segédmunkás 44,0 % 38,8 q6 

háztartásbeli -- 15,7 96 

Összesen: loo 	% loo 	96 



főiskola, egyetem  

középiskola 

szakmunkásképző 

általános iskola 8 osztály 

8 osztálynál kevesebb 

ö s s z e s e z: 
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Szülők iskolai végzettség szerinti megoszlás, 

iskolai végzettség apa % anya % 

1,7 % 2,3 % 

20,4 % 23,8 % 

26,4 % 14,6 % 

42,1 % 52,0 % 

9;4 % 7,3 % 

loo  % loo  % 

171 fő 171 fő 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a vizs- 

gált mintában a családok anyagi és kulturális szem-

pontból nem a kiemelkedően jó társadalmi rétegből 

valók, hasém inkább közepes és még ennél is alacso-

nyabb, azaz a lakosság többségét kitevő körökből. A 

minta tehát viszonylag kicsi volta mellett is elég-

gé általáaosaak tekinthető városi peremkerületi jel-

leget tükröz. 

Felvethető, hogy rem nagyszánu vizsgálati 

anyagra támaszkodom. Véleményem szerirat különbséget 

kell tenori a széleskörü pillanatfelvétel és hosszan-

tartó, beszélgetési terv alapján folytatott beszél- 

getések között. Az elbeszélgetések során mélyebben 
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lehet a tényeket felderiteni, hiszen a szülői kérdő-

ives módszer mintegy kiegészitője a tanulókkal foly-

tatott beszélgetéseknek, s a kettő egybevetése után 

lehetséges a tapasztalatot leszúrni ugy, mist való-

ságos tényt. Az adatok valószistisitését megkönayi-

tette, hogy az osztályfőnökök természetes kapcsola-

tot épitettek ki a szülőkkel, a tanulókkal. A csalá-

dok tipikus voltát még az is biztositotta, hogy a 

négy párhuzamos osztály  összes családját ugy vettem, 

ahogyan a beiratkozásnál véletlenszerües összeállt 

az iskola tasulóifjusága. 
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, A alai magyar család legfőbb Zellegzetessé gei 

Mindenütt a világon tudományos problémát 

jelent a család. Egyre több szociológus és demog-

ráfus foglalkozik a szocialista országokban is a 

család kérdésével. Miért ? - Ennek magyarázatát 

már Engelsnél, sőt azokban az antropológiai kutatá-

sokban is megtaláljuk, amelyekre Engels is épitett. 

/Engels, 1975./ A válasz ugyais ez: a család 

történeti jelenség. Nem változatlan, egyik formájá-

ban sem "örök", ahogyan a különböző vallások külön-

böző formákban megmerevitették, hanem alakul,  for-

májábax, strukturájábai, belső viszonyaiban, a tár-

sadalom és ezzel együtt az egyén számára teljesitett 

funkcióiban állandóam változik. /Kulcsár Kálmán/ 

A legalapvetőbb változások a szocialista 

társadalomba mentek végbe. E társadalomban a társa-

dalomépités folyamatában mutatkozó jelenségek is 

rendkiviil összetettek. A szocialista társadalom 

kialakitása során az iparositásmak, a mezőgazdaság 

modernizálásának egyszerre kellett lehetővé temni a 

társadalom továbbfejlődését, a még gyakorta tradici-

onális jellegű kötelékektől és formáktól elindulva 

rövid idő alatt áthidalhi azt a szakaszt, amelyet a 

polgári társadalom jóval hosszabb ideig tartó fejlő- 
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dés sorát hagyott maga mögött. Viszonylag gyorsai 

kellett megalapozni az uj társadalmat ős kibontakoz-

tatni azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek sa-

ját értékeinket, a szocialista életmódot vezérlő uj 

mintákat stb. kialakitják. /Cseh-Szombathy, 1978./ 

Mindez vonatkozik a családra, mint társa-

dalmi jelenségre, a család változásainak feltárásá-

ra, a változások értékelésére, a családot érintő 

gazdaság- és társadalompolitikai elgondolások kiala-

kitására is. 

A magyar családok ma sem mentesek különbö-

ző problémáktól. Társadalompolitikánk a családot to-

vábbra is a társadalom alapegységének tekinti. Ez a 

szemlélet határozott elutasitása azoknak a nézetek-

nek, amelyekkel a nyugati társadalmakban találkoz -

hatuíík ős amelyek felvetik a kérdést: vajon 	a 

technikai, gazdasági fejlődés nem teremti-e meg 

fokozatosan azokat a feltételeket, amelyek  között 

az ember a családon kivül szabadabbaa fejlődve job-

ban kibontakoztathatná képességeit. S vajon mem 

lenne-e az egész társadalom működése zavartalanabb, 

ha nem kellene megbirkóznia a családok tradiciókat 

őrző hatásával. /Kulcsár Kálmán/ 

E kérdés nem uj keletü. Már a mult század 

végén, e század elején nagy csaták zajlottak le kö-

rülötte. A 7o-8o évvel ezelőtti viták érzelmek- 
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től fűtöttebbek voltak, mint a maiak, tudományos 

érvelésük ma már sok pontban nem állja meg a helyét, 

de a család jelenségeiről való gondolkodás szempont-

jából e viták korszakalkotó jelentőségüek voltak. 

A család megszokott, a társadalom által ' 

magától értetődőnek vett intézményét és annak XIX. 

századi európai formáit a világszerte meginduló nép-

.rajzi-antropológiai kutatások tették kérdésessé. 

/A.Barry-MK.Bacoa-E1.Child, 1957.E E kutatások szá-

mos bizonyitékot hoztak fel amellett, hogy a XIX. 

századi családformák mellett még sok más forma is 

lehetséges, a férfi és nő közötti kapcsolattipusok 

és a gyermekek ellátásának - nevelésének olyannyira 

különböző formái léteznek, hogy nem lehetnek érvé-

nyesek, amelyek szerint a monogám házastársi kapcso-

laton alapuló családi forma szükségszerü képződmény 

és az emberek változtathatatlan természetes szükség-

leteiből következik. 

A XIX. századi antropológiai kutatások 

eredményeire támaszkodva irta meg Engels "A család, 

az állam és'a magántulajdon eredete" cinű művét, 

amely a családot, mint történelmi képződményt mutat-

ta be, megállapitva, hogy a polgári társadalomra 

jellemző monogám család nem mindig létezett, hanem 

hosszu fejlődés eredménye és a polgári gazdasági-tár-

sadalmi rend függvénye. Engelsnek a polgári családról 
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szóló fejtegetése előtermében a családon belülih ha-

talmi viszonyok vizsgálata áll, konkrétaz a férj 

uralma a feleség felett. A nők"felszabaditásáért" 

harcoló mozgalmak nagymértékben meritettek EGA csa-

lád, a magántulajdon és az állam eredete" cimü mii 

idevágó érveiből. /Engels, 1975.1 A feminista moz-

galmak a nők politikai és családjogi egyenjoguságá-

nak kivivásáétt folytak, és a célok elérésétől vár-

ták a család belső hatalmi szerkezetének átalakulá-

sát. A konzervativ erők a.nők egyenjoguságát elle - 

nezve a férfiuralmat védték, s ugy látták, hogy az 

egyenjoguság létrejötte a család intézményét fenye-

geti, és érvelésük során főképpen a tradicionális 

érzelmeket mozgósitották. 

A szociológiai irodalom megkésve, csak a 

XX. század huszas éveiben kezdett foglalkozni az 

Engels által felvetett problémával, a család jövőjé-

nek kérdésével. Erre az időpontra lényeges változá-

sok következtek be a XIX. századi polgári családhoz 

képest. A családdal kapcsolatos uj elméletek részben 

a család működési zavaraira voltak visszavezethetők, 

s igy egyetlen lényeges szociológiai irányzatnak sem 

lehetett kitérni a család átalakulása és jövendő sor- 

sa feletti meditáció elöl. Egyesek a bekövetkezett 

változást a család hanyatlásának tekintették /példá-

ul Sorokin és Zimmerman n./ és a család átalakulásá- 
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ból a kultura pusztulására következtettek. Mások 

megállapitották, hogy a család a multhoz képest 

kétségtelenül veszitett funkcióiból, de ugyanakkor 

bizonyos feladatai változatlanul megmaradnak, olya-

nok amelyeket mind az egyén, mind a társadalom szem-

pontjából a család intézménye tud a legjobbam ellát-

ni. E felfogás legfontosabb képviselője Ogburn volt, 

akinek e kérdéssel foglalkozó  tanulmányai talán 'a 

legtöbbet idézett irások a családszociológiai iro-

dalomban. 

A  3o-as évektől kezdve világszerte hatal-

mas családszociológiai irodalom bontakozott ki, amely 

Ogburn-t követve elsősorban azzal foglalkozott, hogy 

feltárja a család szerepét az egyén és a társadalom 

életében. Többféle irányzat alakult ki, amelyek elté-

rő jellegzetességeket, összefüggéseket vizsgáltak, de 

a család intézményének szükségességét és jövőjét egyi-

kük sem vitatta. A, családot alapvető intézménynek te- 
kintő felfogás nemcsak az egyes kapitalista országo-

kat jellemezte, hanem a 30-as évektől fogva a Szov - 

jetunió társadalompolitikájának is jellemző vonása. 

A második világháboru utáni vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a családok élő közösségek: az embe-

rek kereső munkájuk elvégzése után általában otthon, 

családjuk körében töltötték el a nap további részét. 

/Kulcsár Kálmán, Cseh-Szombathy László/ 
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A 6o-as évek közepén lényeges változás 

következett be. Ezt először a demográfiai adatok 

jelezték. A szocialista és kapitalista országok-

ban egyaránt hanyatlásnak indult a születések szá-

ma, és ez a tendencia a születési arányszámot Eu-

rópa számos országában eddig soha nem tapasztalt 

alacsony szintre süllyesztette. 

A legnjabb adatok több nyugati országban 

a házasságkötések jelentős hanyatlását mutatják, 

igy például Svédországban az elmult hét év során a 

házasságkötések száma 37 százalékkal csökkent, bi-

zonyitva, hogy a törvényes házasság intézménye lé-

nyegesen veszitett népszerüségéből. . 

Skandináviában a törvényes házasságon 

alapuló családok mellett a házasságkötés nélküli 

férfi-nő együttélés terjedt el. Más kapitalista or-

szágokban a monogám családot még radikálisabban ta-

gadó együttélési formák ütötték fel fejüket. Az 

Egyesült Államokban az utóbbi egy-, másfél évtized-

ben csoportházassági együttélési formák alakultak 

ki. A nagy publicitást kapó női emancipációs szer-

vezetek egy része pedig a hagyományos családi élet 

egyik alapvető értékét, a gyermeket tagadja: 	az 

anyaság értékét és értelmét teszi vita tárgyává. 

Ugyancsak lényeges változás a multhoz képest, hogy 

a legtöbb nyugati országban e mozgalmak, törekrések 
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teljes publicitást kaplak. 

Minden korban nagy számoan voltak olyat 

egyé;aek, akik megsértették a hagyományos családi 

normákat. Ha napjainkbax nőzz is ezeknek az egyé-

neknek a száma, nem ez a változás fő forrása, ha- 

.em az, hogy a normaszegő magatartás többé-kevésbé 

nyilttá, nyilvánossá vált, és ezzel a nyugati világ 

ban egyre fokozódik az eddig elfogadott normáktól 

való eltérés valószinüsége. 

Á•nyugati társadalmak ellentmondásaival 

szemben mintegy tiltakozásként jelentkező sajátos 

együttélési formák csak  a népesség kis hányadát érin-

tik. Az emberek többsége ma is a monogám családot 

választja élete keretéül az Egyesült Államokban, 

Nyugat-Európában és azokban a kapitalista országok-

ban, ahol az állam tudatos társadalompolitikát foly-

tatva anyagilag és erkölcsikig is támogatja a család 

intézményét. 

Magyarországon az 1973. évi párt- és kor-

máiyhatározat a monogám intézményben jelölte meg a 

mai szocialista társadalom igényeinek legmegfelelőbb 

együttélési és gyermekellátási-nevelési formát. A 

párt- és kormányhatározat nyomán hozott népesedés-

politikai intézkedések nyomán a monogám család erő-

sitését célozzák. /MSZMP. KB., 1973./ 

Az 1973. évi párt- és kormányhatározat azok-

nak a funkcióknak az ellátását várja, a családtól, ame- 
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lyeket eddig is elsősorban a családok láttak el. 

A családi közösségben való együttélés vál-

toztatja, módositja e közösség tagjainak életét. A 

család funkcióján tág értelemben azt a változást 

értjük, amelyet a család létrehoz. /Lőcsei Pál, 1971./ 

A modern kiscsalád legjellemzőbb vonása a 

családi köteléken kivül végzett munka, amely egyre 

inkább érinti a család minden felnőtt tagját. E csa-

ládformában a feleség is a családon kivül vállal 

munkát, és ezáltal kevésbé függ anyagilag a férjétől. 

A ma tipikusnak nevezhető kiscsalád legfon-

tosabb strukturális jellemzője egyrészt a kisebb lét-

szám, az alacsonyabb termékenység, másrészt a nagyobb 

labilitás.'Miadkét jelenség létrejöttében kiemelkedő 

jelentősége van a tömeges női munkavállalásnak. A z . 

ebből következő szerepellentmondások és feszültségek 

feloldása, fokozatos enyhülése elsősorban a társadal-

mi termelés és munkamegosztás fejlődésétől várható. 

Mozgásban, változásban vannak a család ha-

gyományosnak tekintett funkciói mind az egyént, mind 

a társadalmat illetően. Ez vonatkozik a család alap-

vető funkciójára: a gazdasági funkcióra, a társada-

lom reprodukálására, az utódok létrehozására és neve-

lésére, valamint az egyén szocializálására is. 

/Kulcsár Kálmán/ 
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Igen jelemtős a család szerepe tagja 

érzelmi-emócionális egyeasulyának biztositásábax. 

E szerep nemcsak a külső eredetü feszültségek 

feloldására, hanem a családtagok érzelmi stabili-

tásának, pszichikai kiegyensulyozottságának megőr-

zésére és védelmére is kiterjed. A szexuális kap-

csolatok rendezettsége, az utódok számának és szü-

letésének házastársi megtervezése olyan feladat, 

amelynek teljesitésétől messze „ enően függ a házas- 

felek individuális boldogságérzete és a család har-

monikus légkörérnek kialakulása. 

A mai erősen mobil társadalomban valame-

lyest csökkent, de még mindig igen fontos maradt a 

család statuskijelölő funkciója. Ezt a funkciót ma 

is többnyire a férj testesiti meg: az ő osztály 

és réteg- hovatartozása jelöli ki a feleség, a 

család társadalmi helyét. Ugyanakkor a nők iskolá-

zottságának, szakképzettségének fejlődése nyomági 

mild gyakoribbá válik, hogy a feleség a férjétől 

független, saját társadalmi státust tud elérni. 

/Kulcsár Kálmán/ 
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Családi életre nevelés a családban és az iskolába* 

A család mint nevelési tényező kiemelkedő 

jelentóségü. Minél fiatalabb gyermekről van szó, an-

nál nagyobb a család irányító és meghatározó szerepe. 

Ma már közismert az első életévek sorsdöntő jelentő-

sége a személyiség egész további fejlődésére, amiből 

az is következik, hogy a személyiség/egyéniség, 

egyéni fejlődését - jól vagy rosszuk a családi neve-

lés alapozza meg. /Piaget, 197o.1 

A családon belüli nevelés eredményességének 

és hatékonyságának több feltétele van. Legáltalánosabb 

és legalapvetőbb ezek közül a családi otthon j6 légkö-

re, Nem a felvilágositás, a nevelő célzatu beszélgeté- 

sek biztositják a legjobb eredményt a családi nevelés-

ben, hanem a, harmonikus légkörü , boldog, érzelmileg 

stabil otthon, a szülők kiegyensulyozott házaséleté-

nek vonzó példája. A szülők példája erőben befolyásol-

ja a gyermek elképzelését saját nemi szerepéről. A 

legmélyebb hatást a szülők egymás közötti vagy mások 

kal kapcsolatos őszinte, érzelmileg mélyen átélt vagy 

éppen szenvedélyes megnyilatkozásai váltják ki. 

/Szilágyi, 1976./ 

Makarenko szavaival élve "gyermekeink szexu-

ális nevelése állandóan folyik, akkor is, amikor le'ke- 
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vésbé gondolunk rá. /Makarenko, 1980./ 

Az otthoni légkörrel szorosan összefügg, 

abból adódik és annak fontos része a szülők neve-

lési stilusa vagy nevelői attitűdje. Az általános 

nevelési stilus miadenképpea rányomja bélyegét a 

családi életre nevelésre is, bár lehetnek köztük 

kisebb-nagyobb eltérések. 

Az utóbbi évtizedekben jó néhány érdekes 

vizsgálat foglalkozott a nevelési stilusok, atti-

tűdök problémájával. K.Lewin kisérletei alapján 

három nevelési stilust különböztet meg: az 	'au- 

tokrata, a  demokrata  és az un. laissez faire sti-

lust. 

Az autokrata stilus a hagyományos, te-

kiatélyelvi nevelésre jellemző. Az ilyen beálli-

tottságu nevelő nem tűr ellentmondást, mindent 

pontosan előir, és megköveteli az engedelmességet. 

Ilyen nevelői alapállással csak távoltartó elyno-

mó nevelést lehet folytatni. 

A demokrata stilusu nevelő egyenrangu 

partnernek tekinti a gyermeket, kikéri véleményét, 

men  parancsolgat, hanem javaslatot tesz, érvel, 

meggyőz, tudásával és példájával szerez igazi te-

kintélyt. A szocialista nevelésnek ez a nevelési 

stilus felel meg, egyedül ezzel van összhangban. 
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A laissez faire vagyis a ráhagyó, nem 

törődő, szabadjára engedő ievelési stilus a sem-

leges, passziv nevelés legfőbb jellemzője. 

E.Schaefer /1959./ a nevelői alapmaga-

tartást két sikoi tartja leginkább regragadható-

rak. Az egyik az engedékenység, a másik a meleg- 

elfogadó és a hideg-elutasitó beállitottság szél-

ső pólusai között található. fia ezeket egymással 

korbináljuk, négy alapvető áttitüdát kapunk. Mind  

az engedékenység, mind a korlátozás társulhat a 

meleg-elfogadó vagy a hideg-elutasitó beállitott-

sággal. 

A releg-engedékeny tipusu nevelés sta - 

bil érzelmi bázist ayujt a gyermeknek és viszony-

lag nagy szabadságot enged neki. A megfigyelések 

szerint ez a nevelői attittid biztositja a gyermek 

legnagyobb mértékit azonosulását a szülővel, a 

ugyanakkor önállóságának gyors kibontakozását is. 

A meleg-korlátozó nevelői beállitottság 

a gyermek kéyeztetésében, tulgordozádában nyil-

vánul meg: a "széltől is óvják", minden lépését 

gondosan előkészitik és ellenőrzik, tilalmakkal 

bástyázzák körül. A következmény: illedelnes,de 

kissé önállótlan, bátortalan gyermek. 

A hideg-engedékeny attittid a gyermekét 

elhanyagoló szülő jellemzője. "Csinálj amit akarsz, 

csak hagyj exgen békén" - mondja a szülő, de azután 
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ha a gyermek valami "rosszat" csinál, kegyetlenül 

elveri. 

A hideg-korlátozó tipusu nevelés a leg-

veszélyesebb a gyermekre nézve: letöri önbizal - 

mát ész a felnőttekbe vetett bizalmát, durván bUn-

teti a legkisebb szabálytalanságát és önállósági 

törekvését./Clauss-Günter-Hibsch,naas, 1967./ 

A nevelési stilus bonyolult problémáját 

többféleképpen próbálják megközelitezi a tudomá-

nyos vizsgálatok során. Beszélnek például siker-

re irányuló és fejlődésre irányuló nevelésről, ti-

lalom-orientált és kiváncsiság-orientált beálli - 

tottságról stb. Az idézett kutatók megállapitot-

ták, hogy a nevelési stilus a tényezők két sorából 

tevődik össze: a nevelői attitiidökból /beállitott-

ság/ és a nevelési szokásokból. A gyermekekre 

ható családi befolyás .azonban a szülők nevelési 

stilusa mellett még más módon is jelentkezik. A csa-

lád szerkezete, jellege, az egyes családtagok sze-

mélyisége közvetlenül is hat a gyermekre. Eltérő 

hatása van például a népes, nagy családnak és a kis 

létszámu családnak. Az sem mindegy, hogy az apa 

vagy az anya kezében összpontosul a családoz belüli 

"hatalom", vagy minden családtag egyenlő jogokkal 

rendelkezik. Ugyanigy személyiségformáló tényező a 

gyermek helyzete a családban: egyke vagy vannak 
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testvérei, legidősebb vagy legfiatalabb, esetleg 

középső stb. A családi életre nevelés szerpont-

jából ktilömosen fontos, hogy van-e más remii test-

veére. 

A család szerkezeti épsége az eredeté - 

nyes családi életre nevelésnek nehezen nélkülöz-

hető előfeltétele. Mind az apa, mind az anya hi-

ánya különleges problémákat okoz. A felbomlott 

család esetében - még ideális szülő-gyermek kap-

csolatnál is - kétféle funkciózavart okozhat a 

csonka család sajátos légköre: egyrészt tul erős 

kötődést hozhat létre a megmaradó szülő és a gyer-

mek között, másrészt megneheziti a gyermek számá-

ra saját nemi szerepének megfelelő kialakitását. 

Sok sulik természetesen azon, hogy a  megmaradó  

szülő - és az esetleges nevelő szülő - mennyire 

képes pótolni a hiányzó szülő felet. Előfordulhat, 

hogy a család jellege, légköre egészséges marad - 

vagy éppen azzal válik egészségessé, hogy az egyik 

szülő távozik. /Mérei Feremc-V.Binét Agnes, 197o./ 

Bár minden családnak sajátos légköre, 

érzelemvilága és "karaktere" van, amely mint komp-

lex egység hat a gyermekre, az egyes családtagok 

személyes hatása többé-kevésbé eltérő lehet. Ha 

például tul nagy az eltérés a szülők személyisége 

és nevelési stilusa között, akkor már a családom 



30 MID 

belül is kettős nevelésről beszélhetünk. Szerencsé-

re a nagyobb eltérések viszonylag ritkák, hiszek 

többnyire azok házasodtak össze, akik a fontosabb 

személyiségjellemzők, az életszemlélet, élettód stb. 

szempontjából hasonlóak. 

A kettős nevelés napjainkban inkább a csa-

lád és más iatézméayek - a vizsgált korosztálysál 

elsősorban az iskola - nevelő hatásainak elleatétes-

sége folytán.  jön létre. Ilyeakor többféle következ-

aéay lehetséges: vagy a családdal szolidáris a gyer-

mek, s igy szembefordul az iskolával, vagy aegfordit-

va. De az is lehet, hogy csalódottságot érez és bi -

zalmatlaaaá válik mindkettővel szemben. A nevelés -  

s ezen balin a családi életre nevelés - sikere érde-

kébei arra kell törekednünk, hogy a gyermeket egysé-

ges, következetes nevelő hatások érjék mind  a csalá-

dos belül, aiad azon kivid. 

Feladatuak, hogy legalább a szülők és a gyermekkel 

foglalkozó pedagógusok nevelő auakájáaak összhang - 

ját igyekezzünk megteremteni. /Elkoayia, 1964./ 

A pedagógusokat ma már - a képzés és to - 

vábbképzés keretében - mindinkább fölkészitik a csa-

ládi életre nevelésre. Igy nemcsak arra válnak alkale 

aasabbá, hogy a gyermekek családi élettel összefüg-

gő ismereteinek a fejlődését elősegitsék, ha'em ar- 

ra is, hogy szükség esetén a szülőknek iránymutatást, 
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utbaigazitást adjanak. 

Pszichoszexuális fejlődés  

A személyiségfejlődés egyik fő vonala az 

ua. pszichoszexuális struktura kialakulása és fej-

lődése. A férfias és nőies magatartást, a másik 

aemanel való kapcsolat helyes módjait meg kell ta-

sulnusk. Az életből, vagyis közvetlen tapasztala-

tokból, megfigyelésekből, s az életet ábrázoló mű-

vészi alkotásokból /szépirodalom, képzőmiivészet, 

filmek, stb./. /Szilágyi, 1976./ 

Az óvodáskor mozgalmas szakasza a családi 

életre nevelésiek. A saját nemiségérnek tudatára éb-

redt gyermekben imteazivem jelentkezik a nemi kiván-

csiság. Információigénye főleg két dologra irányul: 

a nemek közötti különbaégre és a kisbabák eredetére. 

d gyermek semi vonatkozásu kérdései a családi élet-

re nevelés nagy lehetőségeit villantják fel, hiszem 

a válaszok - vagy a válaszok elmaradása - nyomán 

alakulmak ki nagy módosulnak a gyermekben bizonyos 

alapvető szexuális attitűdök, beállitódások. 

sz óvodáskorba kerülő gyermekek egyre több 

tapasztalatot szereznek a nemek közötti különbsége-

ket illetően. Ez részben otthon, a családbam, rész- 
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ben "házon kiviül" /utcái, strandon, óvodában stb/ 

történik. az otthoni tapasztalatszerzés mértékét 

az szabja meg, hogy mennyire elfogadott a családom 

belül a meztelenség ős általában milyen a szülők vi-

szonya a nemiséghez. %Bálint Alice, 1961./ Vannak 

családok, ahol kezdettől fogva arra nevelik a gyere-

keket, hogy sem más előtt, sem a szülők előtt nem 

mutatkozhatnak meztelenül, s a szülők is gondosan 

ügyelnek arra, hogy a gyermekek nehogy megláthassák 

őket ruha nélkül.. ásutt csak az azonos menü gyerme-

kek láthatják egymást meztelenül, vagy a gyermekek 

láthatják egymást, de a szülőket nem. Végül egyre 

több az olyan család, ahol a családtagok egymás előt-

ti meztelenségét tartják természetesnek és nem korlá-

tozzák. /Szilágyi, 1976./ 

Többnyire ennek megfelelően szokott alakul-

ni az is, hogy mennyire fogadják el beszédtémaként a 

nemiséget. A hagyományos légkörű családba., ahol a 

meztelesség tilos, ott rendszerint beszélni sem le-

het a nemi különbségekről, vagy más szexuális kérdé-

sekről. Az ilyen családban a gyermekek tapasztalat- 

szerzési lehetősége csekély, szexuális kiváncsiságuuk 

Rem elégülhet ki. A kiváncsiság által természetesen 

csak fokozódik, s arra ösztönzi a gyermeket, hogy 

leskelődjtia, kerülő uton szerezzen isiformációt, vagy 

kitalálja a választ saját kérdéseire. Mindez kedve- 



zőtlei következményekkel járhat. 

A szülő vagy más felnőtt rendszerint "si-

keresen" adja át a gyermeknek a belénevelt "szenér-

net", szégyenlősséget. Egyrészt azért, mert a bün-

tetés, a megszégyeaités negativ negerősités, ami a 

szexuális kivdacsiság titkolására ösztönzi a gyer-

meket. Másrészt pedig azért, mert sok sztilőben 

ilyemkor felelevenedik saját gyermekkori bűntudata, 

s igen hevesen, érzelmileg mélyen átélten reagál a 

gyermek "szemérmetlenségére", ami alkalmas arra, 

hogy azonosulási epizódot teremtsen. Legközeáebb 

hasonló helyzetben felidéződik a gyermekben ez az 

érzelmi állapot: szégyellni fogja magát./Veckó J./ 

A szemérem az óvodáskorban alakul ki, s 

mindekképpen mindenkiben a neveléstől függően elté-

rő mértékben. A nevelői cél az, hogy a gyermekben 

gátlásokat épitsen ki a szexuális kiváncsiság és 

magatartás korlátozása érdekében, ami társadalmi 

szükségszerüség. /Buda Béla/ 

Ma is ésszerünek látszik az a célkitüzés 

hogy a gyermeket az idegenek, különösen a másnemű 

idegenek előtti szemérmes tartózkodásra kell nevel-

ni az óvodáskortól kezdve. Vagyis ki kell alakitani 

benne a saját meztelensége, illetve általában a ne-

miség iránti helyes attitűdöt. /óvodai nevelés,1961/ 
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Az óvoda koedukáló /fiukat és lányokat 

együttesen nevelő/ intézmény, s igy kitüaő alkal-

mat iyujt a nemi hovatartozás tudatárak elmélyité-

sére, a semi szerep elsajátitására /például/ ami-

kor az óvónő külön feladatokat ad a fiuknak és a 

lányoknak/. A mindennapos együttlét során a gyer-

mekek mindinkább Megismerik és Megszokják a másik 

nemet, s ez jó alapot jelent a későbbi partnerkap-

csolatokhoz. 

A  nagycsoportosoknál nem ritka jelenség, 

hogy egy-egy fiu és kislány már szorosabb barátsá-

got köt egymással: szivesen játszanak együtt, nem 

titkolják, hogy tetszik nekik a másik, esetleg el-

határozzák, hogy ha majd felnőnek összeházadodnak. 

Az ilyen óvodáskori gyermekszerelmek igen intenzi-

vek lehetnek, s bennük Már az erotika, .a testi-lel-

ki gyengédség is szerepet kaphat. Irók, művészek 

önéletrajzi irásaiból számos példát ismerünk a ko-

rai gyermekszerelemre, bár statisztikai adataink 

nincsenek arra vonatkozóan, hogy az adott korgsz* 

tályaál milyen mértékben fordul elő. 

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy 

önmagukban ezek a gyermekszerelmek ártalmatlanok, 

sőt fejlesztő hatásiak, feltéve, hagy a felnőttek 

reagálása megfelelő. A gunyoiódás negativ megerő-

sités, eiú..tet a gyermekben egy olyan meggyőződést, 



hogy a szerelem nevetséges, szégyellnivaló dolog, 

s igy később is - ön'audatiianul - keruini fogja 

vagy Magának sem vallja be, s ez partaerkapcsela-

ti zavarhoz vezethet.  /Buda Béla, Szilágyi Vilmos/ 

5-6 éves korban az óvodai együttlétből 

kialakuló, fiuk-lányok között szövődő barátság ős 

annak érzelmileg mélyebben átélt, nemi szerepválla-

lással is együttjáró változata már egy későbbi fej-

lődési fok tanulságos elővételezése, a gyermek szá-

mára nagy és szép élmény, amely ugrásszerüen viszi 

előbbre egész psziohoszexuális fejlődését. Az együtt-

érző érdeklődésen és a barátkozás lehetővé tételén 

kívül sincs különösebb feladata a szülőknek ezzel 

kapcsolatban. /Szabadi Ilona, 1966./ 

Az un. szocioszexuális fejlődéshez a gyer-

nekszerlmek, valamint a szexuális szerepjátékok 

nyujtják a legtöbb ösztönzést. Közülük legismertebb 

a papás-Mamás és a doktorjáték. 

A papás-mamás játékban a két főszereplő - 

egy fiu és egy lány - a szülők életének különböző 

mozzanatait próbálják játékosai utánozni. Például a 

kisbaba gondozását, de különösen a szülők egymás 

közti viszonyát, beszélgetéseit, kedveskedéseit. 

/Bársony Magda, 1961./ 
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A doktor-játék a szexuális kiváacsiság 

kielégitésére alkalmas. 

Az óvoda szocioszexuális fejlesztő hatása 

elsősorban azáltal válik lehetővé, hogy elősegiti 

a gyermek bizonyosfoku leválását az anyáról, elia-

d.itja őt az ötállóság utján. 

A kisiskoláskorba változatlanul tovább 

folyik a meni szerepek tarculása és gyakorlása, bő-

vülnek a nemiséggel kapcsolatos ismeretek és atti-

tüdök. /Veckó József/ 

Az "iskolaérettség" elérésével a gyermek 

a személyiségfejlődés uj szakaszába lép. Nemcsak 

testileg változik meg - ez az um. első alakváltozás-, 

hanem lelkileg is. Sokat komolyodik, megjelenik ná-

la a feladattudat és a kötelességérzet, növekszik 

a becsvágya, s ezzel együtt alkalmazkodási, de ver-

sengési készsége is. Az iskolába lépés nagy esemény, 

nemcsak a gyermek, hanem a család életében is. A 

gyermek kezdi komolyabban venni a vele szemben tá-

masztott elvárásokat, igyekszik megfelelni a köve-

telményeknek. Ezt több tényező megkönnyiti számára. 

/Nagy József/ Egyrészt az értelmi fejlődése, s ezen 

belül 

 

különösen a szabálytudat kialakulása - amihez 

az un. szabályjátékok adják a legnagyobb ösztönzést-, 

továbbá az átfogó fogalmak rendszerének a mind telje-

sebb kiépülése. Másrészt a családon belüli helyének, 
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szüleihez való viszonyának tisztázódása, a vele egyező 

nemü szülővel való azonosulása és a szülők által el-

várt gyermekies szerepmagatartás normáinak elfogadá-

sa. a gyermek elsajátitja, magáévá teszi a szülői kö-

vetelményeket, s ennek eredményeként kialakul - vagy 

erősödik - benne a tanulási és siker-orientáció, mint 

a további fejlődés egyik fő jelle=szője és mozgatója. 

A nagy igyekezet és a bizonyitási vágy sokszor gör-

csössé és merevvé teszi magatartásukat, de a játékban 

fel tudnak oldódni. Ezért fontos, hogy a 6-lo éves 

gyermek eleget játszhasson. /Nagy Jgzsef/ 

A kisikkoláskor a tárgyi és a társas érdek-

lődés, a kifelé fordulás időszaka. A gyermek figyel-

mét és energiáját lekötik az uj élmények, az iskolai 

élet izgalmai. Nincs ideje arra, hogy magával foglal-

kozzon, de többnyire nincs is szüksége a korábban 

megismert kezdetlegesebb örömökre. Az óvodába járók-

nál már rendszerint előbb bekövetkezik, a kisiskolás-

korban pedig általánossá válik az autoerotika háttér-

be szorulása, ami azonban nem jelenti annak teljes 

eltűnését. Átmenetileg minden kudarc, magányérzés ki-

válthatja például az ujjszopást, ami tehát valóban 

csak tünet. Annak tünete, hogy valami nincs rendben 

a gyermekinél. Düneti jelentősége van ebben az életkor-

ban a rendszeres és gyakori önkielégitésnek. nangsu- 

lyoznunk kell, hogy az ilyen esetekben sem maga az 
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önkielégités a káros és veszélyes, hanem az, ami 

kiváltotta, illetve szükségessé tette, és az a 

mód, ahogyan sások reagálnak rá. A serdülőkor 

előtt maszturbáló gyermekek többsége csak átmene-

tileg, kiváncsiságból próbálkozik meg ezzel, 	s 

aztán hamarosan abba hagyja, mert más, érdekesebb 

és izgalmasabb dolgok kötik le a figyelmét, 	és 

mert még gyengék, neurohornonálisan segalapozat-

laaok a szexuális késztetési. /Szilágyi, Buda/ 

A tulságosan korlátozó, szigora szülői 

magatartásoa kivül most már az iskolai 	kudarcok 

is szerepet kapnak ebben a vigasztaláskeresésben 

vagy örömpótlásban. Esetleg tul sok vagy tul erős 

szexuális inger évi a gyermeket a családban vagy 

azon kivid. Mindenekelőtt azon kell gondolkodnunk, 

hogy hogyan tudnánk a gyermek érdeklődését fokoz-

ni más dolgok iránt. Melyik az a terület, ahol 

sikerélményeket biztosithatnáak számára ? Termé-

szetesen csak az önként és örömmel végzett tevé-

kenység hozza meg a kivárat eredményt. A családon 

belüli meztelenség kérdésében a 6-le éves keru 

gyermekeknél gyakran ujabb gondok jelentkeznek, 

különösen azokban a családokban, ahel 	korábban 

xes csináltak ügyet az egymás előtti sezteleaség-

ből. A kérdés ugy serül fel, hogy vajon hány éves 

korig indokolt a meztelenség eltörése a család - 

ban  ? 
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A kérdésnek három oldala van: a gyer-

mekeknek a szülők előtti,  a különböző nemmü test-

véreknek egymás előtti, s végül a szelőknek a 

gyermekek előtti meztelensége.  

Semmi  sem indokolja, hegy  a kisiskolás 

fiuk vagy lányok me mutatkozzanak továbbra is 

meztelemül szüleik előtt. Éspedig nemcsak az azo-

nos nemmü, hanem a másmenü szülő előtt is, de lehe- 

tőleg csak az addig  megszokott  feltételek között 

/például fürdés, napozás/ és mindkét szülő je-

lenlétében. "Minél jobban megszokja a gyermek, 

hogy szülei előtt mem kell szégyenkeznie, s men 

kell rejtegetnie egyetlen testrészét sem, annál 

valószinubb, hogy nem  lesz lelki rejtegetni- és 

szégyellnivalója sem. Az ellenkező nemű szülő 

előtti nezteleaség megszokása később megkönnyiti 

a partner, illetve a házastárs előtti meztelensé-

get. Ugyanakkor az idegesek előtti szeméremérzés 

ezáltal nem károsodik." /Szilágyi, 1976./ 

Kutatók megfigyelése szerint hasonló a 

helyzet a testvérek egymás közötti meztelenségét 

illetően is. Azoknál a gyernekekmél, akik kisgyer-

mekkoruktól kezdve szoros közelségben éltek egy-

mással, általában hiányzik az egymás iránti ero-

tikus érzület. Ahol megszokott  dolog a pubertás 

előtt a meztelenség az ellenkező nemmü testvér 
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előtt, ott felnőttkorbai viszonylag gyenge köztük 

a szexuális érdeklődés. Ahol viszont az ilyen 

szabad és játékos kapcsolatot a korai években rosz-

szalják és kerülik, ett intenziv szexuális érdeklő-

dés keletkezik az ellenkező nemi testvérek között, 

amelyet szigoru tilalommal kell elfojtani. 

/Szilágyi, Buda/ 

Fentiekből következik, hogy a 6-l® éves 

koru testvéreket nyugodtan hagyhatjuk egymás előtt 

fürödni, közös szobában /de külön ágyban!/ aludni 

stb. Az a kivánesiság, amit egymás teste iránt mu-

tatnak természetes, és nem veszélyezteti pszicho-

szexuális fejlődéseiket. Éppen a kiváncsiság kielé- 

gitése akadályozza meg, hegy  a szexuális vonzalom 

veszélyesen megerősödjön. A prebutertás beköszönte 

- lo éves kor körül - rendszerint ugyis ugrásszerü-

en megnöveli a szégyenlősséget, és a testvérek egy- 

más előtti meztelensége legtöbbször magától elmarad. 
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Különböző nevelési tényezők szerepe a családi élet-

Ke nevelésben 

Az Ötödik Nevelésügyi Kongresszuson /197e. 

szeptember 28-3o/ a II. témabizottság - dr.Ágoston 

György a József Attila Tudományegyetem tanszékveze-

tő egyetemi tanárának vezetésével - megvitatta 	a 

nevelési tényezők rendszerének kérdését. A témabi-

zottság ülésein negállapitották, hogy a nevelésben 

részt vevő tényezők gyakran egymástól függetlenül 

tevékenykednek. 

Feladatunk a nevelési tényezők együttmükö-

désének és tudatosságának fokozása mind össztársa-

dalmi méretekben, mind valamennyi ifjusági korcso-

port,  réteg, különösképpen pedig az iskolás keru if-

juság voítatkozásában. /Kiss Árpád/ 

A nevelésben a társadalmi determinációt 

mindig emberek /funkcionáriusok, pedagógusok, szülők 

stb./, eszközök /felszerelések, foglalkozási for-

mák és lehetőségek stb./, tevékenységek /tanulás, 

kulturális tevékenység, sport, játék stb./, viszo-

nyok /fölé-, alá-, mellérendeltség, barátság stb./, 

információk /szóbeli-rp irásbeli utasitások, tömeg-

kommunikációs eszközök, szokások, hagyományok stb./, 

a kialakult normák /az adott korcsoport, réteg, in-

tézmény, család mindennapi életének szabályai, a 
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■unka, az emberi kapcsolatok, a szórakozás szabályai 

stb./, üzemek és intézmények /iskola, kollégium, 

ifjusági szervezeti' reprezentálják, illetve közve-

titik a fiatalok kisebb-nagyobb közösségei számára. 

/Kiss Árpái./ 

A nevelési folyamat megszervezése minden 

esetben, minden szinten e tényezők, hatások koordi-

nálását jelenti. 

A II. témabizottság jelentése a nevelési 

folyamat különböző tipusainak elemzéséhez a követ-

kező alapvető szempontok figyelembevételét tartja 

szükségesnek: 

- A nevelés nehezen foglalható általános 

sémákba, mert mindig konkrét, 	adott 

helyzetekben, szituációkban 	folyik, 

amelyek esetről esetre mások, s ame-

lyek elemzése vagy még inkább megter-

vezése, irányitása jelentős pedagógiai 

tapasztalatot igényel. 

- A nevelés periódusainak a kezdettől a 

befejező szakaszig megvannak a maga 

tipikus helyzetei, amelyek mindig 

komplex jellegüek tartalmi, metodikai, 

szervezési tekintetben egyaránt.  
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- A nevelés mindig soktényezős rendszer, 

s az adott szituációban, Inevelési hely-

zetben mindenkor vannak integráló, lé-

nyeges és nem lényeges tényezők, van-

nak tervszeriien irányitható és spóntá-

aul ható tényezők, ős vannak látható, 

ellenőrizható, de vannak pedagógiailag 

ellenőrizhetetlen tényezők is. 

- A nevelésben a személyes /interperszoná- 

lis/ kapcsolat`ak a döntőek. ő személyi- 

ségtényezők sorában a legfontosabb a 

szülők és a pedagógusok  szerepe. Vala-

mennyi személyiségtényező hatékonysága 

szakmai, világnézeti, morális, 	emberi 

értékeiktől függ. A felnövekvő nemzedék 

- különösen az iskoláskortól fogva - 

szakmai ismereteket oly felnőttől is el-

fogad, akit emberileg nem értékel külö-

nöses sokra. Ugyanakkor azonban motivá-

ciós, beállitódást befolyásoló, világ-

nézeti-morális jellegü információt csak 

attól hajlandó  elfogadni, aki előtte a 

szóban forgó értékek reprezentánsa. 
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- Valaneryi iatéznénytipus Nevelési fo-

lyamatának van egy-egy /szakaszonként 

esetleg változó/ döntő tényezője és 

döntő tevékenységtipusa. 

A nevelési tényezők együttműködése - a 

nevelés minden szintjén, minden periódusában - 

elsősorban gyakorlati kérdés, s csak a gyakorlat 

szolgálatában igazgatási, jogi vagy neveléselméleti 

probléma. A nevelésben vannak alapvető tényezők, 

mint például a család, vannak vezető szerepű ténye-

zők, mist például a pedagógiai intézmények, és van-

nak centrális jellegű tényezők, mint iskoláskorban 

a pedagógusok. A vezető szerep az iskolás koru fi-

atalság vonatkozásában - felsőbb  koordinációt fel- 

tételezve - elvileg a pedagógiai jellegű intézménye-

ké /iskoláé, félbentlakásos és bentlakásos intézete- 

ké/. /kiss Arpád/ 

A család 

A társadalmunkban végbement forradalmi 

változás nem hagyta érintetlentál a családot sem,sőt 

mélyen érintette: megváltoztatta a családtagok éle-

tét, kölcsönös kapcsolatát, a társadalom és a család 
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viszonyát. Ez a változás sok anyagi, erkölcsi, pe-

dagógiai problémát felvető ellentmondás közepette 

ment és megy végbe. Jelentős nehézséget okoznak 

egyrészt a régi családerkölcsi nézetek, szokások, 

sásrészt pedig az ellentmondások nyommán erősödő 

kispolgári avantgardista nézetek a család társadalmi 

funkciójának csökkenéséről, megszühéséről. Joggal 

kérdezhető, hogy milyen jelentőségü a családi ne-

velés ilyefl körülmények között ? /Ágoston/ 

A családi nevelés társadalmi jelentősége 

semmivel sem csökkent a multhoz képest, az azonban 

kétségtelen, hogy szerepe az előbb emlitett változá-

sok következtében módosult.  Minden komolyvizsgálat 

arra  az eredményre jutott, hogy boldog, kiegyeasu- 

lyozett, önmagukkal és a társadalommal harmóniában 

élő embereket tömegméretekben felnevelni a csalá d . 

nélkül lehetetlen. Az egészséges családi nevelés 

semmivel sem  pótolható érték a gyermeknevelésben. 

A bensőséges családi légkör teremti  meg azt a biz- 

tonságérzetet és az "éne jelentőségének azt a tuda-

tát, amely az egészséges személyiségfejlődés elen-

gedhetetlen pszichológiai előfeltétele. Tények soka-

sága bizonyitja, hogy a családtalan, s igy csecsemmő-

etthenban - esetleg a családmál jobb fizikai-anyagi 

körülmények között - nevelkedő kisgyermekeket érzel-

mi és szellemi fejlődésükben olyas károsodások érhe- 
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tik, amelyek később is Nehezem hozhatók helyre. 

A hiánytalan családi kötelékek nemcsak kisgyermek-

korba$, hanem serdülő- és ifjukorbaa is a bizt®a-

ságérzet, az érzelmi kiegyensulyozottság, a zavar-

talan társas kapcsolódás elengedhetetlen feltételé-

nek bizonyulnak. A kisebb és nagyobb gyermekek val-

lomásai szinte kivétel nélkül a zavartalan, teljes 

családi élet utáni vágyról tanuskodnak, a jó csalá-

di körülmények között élő gyermekek többsége apját 

vagy anyját tartja példaképnek. Az ifjak tulnyomó 

többségének életcélja között első helyez szerepel  

a boldog, tartós házasság. /Ágoston./ 

A családi közösség, mint a társadalom leg-

kisebb sejtje természetes gyakorlótere a társadalmi-

közösségi viselkedésnek, a társas kapcsolatok kiala-

kulásának, az aktiv társadalmi alkalmazkodásnak. Az 

a teljen család, ahol dolgozó apa és anya van, ahol 

több gyermek 61, amelyben a családtagok szeretik és 

megbecsülik egymást, amelyben a családi élet 	361 

szervezett, ahol a családi munkában mindenki részt 

vesz, amelyet  sokrétű kapcsolat füz rokonokhoz, ba-

rátokhoz, ismerősökhöz, dolgozó tagjain keresztül 

üzemekhez, vállalatokhoz, hivatalokhoz, társadalmi 

és politikai szervezetekhez, sehol máshol nem szerez-

hető élettapasztalatok pozitiv szokások birtokosává 

teszi a felnövő nemzedéket. /Ágostom/ 



Az iskola és más oktatási-nevelési in-

tézmények tehát nem vehetik át a család nevelő 

szerepét /más kérdés, hogy ezt bizonyos esetekben 

neg kell tenniük/. Az iskola csak a családdal 

együtt, a családi neveléssel együttmüködve képes 

jól nevelni. AZ  iskolának - mint a nevelés hivatott 

szakemberei által irányitott intézménynek - termé-

szetesem kötelessége minden segitséget megadni a 

szülőknek nevelő tevékenységükhöz, de semmiképpen 

nem állja meg a helyét az a felfogás, amely az is-

kolára háritja a felelősséget a családi nevelésért. 

A családi nevelésért a szülők a felelősek, és tel-

jes mértékben felelősek a társadalom szike előtt 

gyermekeik felneveléséért. Külöaösea az apák fele-

lősségét fontos hagasulyozni. El kell vetni az 

olyan nézeteket, amelyek szerint a társadalom átvál-

lalja a gyermekek nevelésének gondját és felelőssé-

gét. /Ágoston/ 

A szülők a megváltozott körülmények között 

számithataak a társadalom fokozottabb segítségére, 

olyas feltételek megtereitésére, amelyek lehetővé 

teszik számukra, hogy maradéktalanul eleget tehesse-

nek családi nevelési kötelességeiknek. A társadalom-

tól elsősorban a gyermeknevelés anyagi feltételeinek 

biztositását, a pedagógiai intézményektől gyermekeik 

oktatását, nevelését és a családi neveléshez nélkülöz-

hetetlea pedagógiai tanácsadást várják el. A családi 
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nevelés pedagógiai segitése érdekében sokkal többet 

kellene temetünk /szülők akadémiája, a különböző kor-

csoportok nevelési kérdéseivel foglalkozó kiadványok, 

lapok, könyvek stb./ /Ágoston/ 

Az a tény, hogy a családanyák többsége a 

családom kivül is dolgozó, a gazdasági és társadalmi 

életbe aktivar bekapcsolódó nő lett, végső sorom pe-

zitiv jelentőségű a gyermekek szellemi, erkölcsi, 

társadalmi, politikai nevelésében, mert a családi 

kapcsolatok humanizálódását segiti elő. Kétségtelen 

azonban, hogy a család időben kevesebbet tud foglal-

kozni gyermekeivel és ezt a hiányt az iskolának kell 

pótolnia más nevelési intézményekkel együtt /félig-

és teljesen bentlakásos nevelési intézmények, állami 

és társadalmi szervek gyermeklétesitményei/./Ágoston/ 

Az iskola 

Iskoláink belső szervezeti kereteit sokaz 

tulságosan zártnak, merevnek tartják, olyannak, amely 

kevésbé tud alkalmazkodni a korszerű igényekhez, a 
különböző fejlettségűgii tanulókhoz, az ifjuság öntevé-

kenységéhez, társadalmunknak az iskolából kilépő fia-

talok iránt támasztott növekvő elvárásaihoz./Ágoston/ 
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Régi iskolaépületeink közül sok nem tud-

ja kielégiteni a korszerü igényeket. Még sajnála-

tosabb, hogy az uj épületeinkben is alig akad la-

boratórium, könyvtár, olvasószoba, mapköziotthonnak 

való terem, a szukséges kiegészitő helyiségek /pél-

dául uttörő- és KISZ-szoba, klubhelyiség stb./ ke-

vés helyen vannak biztositva. Iskoláink felszerelt-

sége már a jelenlegi tantervi követelményeknek is 

nehezen tud megfelelni, noha ezen a téren az elmult 

évtizedekben jelentős fejlesztés volt. Korunk gyors-

iramu technikai fejlődése folytán egyre jobban nő 

az ellentmondás a jogos és korszerü társadalmi igé-

nyek és az iskolák felszereltségében rejlő kedvezőt-

len feltételek között. Kevés a korszerúea felszerelt 

iskolai szertár, még kevesebb a tanulókisérletekre 

is alkalmas modern technikai felszereltségü iskolai 

laboratórium. Kevés a nyelvi laboratórium és a komp-

lex politechnikai nevelés megvalósitására alkalmas 

iskolai mühely. Általános iskoláinkban igen kevés 

a tornaterem. Sportolásra alkalmas udvara, telke is 

alig néhány iskolának van. A mem kielégitő tárgyi 

feltételek között nüködő iskolák semmiképpen sem 

tudják megoldani, hogy a fiatalok értékesebb szóra-

kozásának, müvelődésének, játékának, testedzésének, 

alkotó kedvtelésének szervező centrumává váljanak. 

Ebben a vonatkozásban csak lassu az előrehaladás, 
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ezért szükséges, hogy a lakóhelyi, körzeti művelő-

dési intézmények /müvelődési házak/, valamint az 

iskolák között szorosabb kapcsolat alakuljon ki, 

és tevékenységüket módszeresen hangolják össze sa-

ját funkcióik károsodása nélkül. 

Iskoláink oktatómunkájának tartalma, a 

tartervi anyag - különösen a közelmultban megvaló-

sult reform nyomán - korszerünek mondható. Kétség-

telen viszont, hogy a jelenleg tanitott anyag igény-

be veszi a tarvitásra-tanulásra szánt idő egészét. 

Napjaink  általános iskoláinak pedagógiai gyakorla-

tában azonban - sajnos ritkán találkozunk a tudomány 

és az élet megoldatlan, nyitott kérdéseinek a felve-

tésével. E helyzet előnytelenül hat a felnövekvő 

nemzedék gondolkodásmódjára, dialektikus beállitódá-

sára. A problémát elmélyiti, hogy - kevés kivételtől 

eltekintve - egyidejtileg egyetlen variációt képvise-

lő tankönyveink vannak csupán forgalomban, s igy a 

tanár nem is válogathat a különböző elképzelések kö-

zött. A tankönyv az ismeretszerzésben fontos szere-

pet tölr be, de nem lehet annak egyedüli forrása, 

hanem alapot, kiindulópontot, olyan orientáló fm kci-

ót kell hogy betöltsön, amely a tanulót további olva-

sásra, öntevékeny munkára ösztönzi. /igoston,197o./ 

A tananyag ma elsősorban a tanulók intellek-

tusát formálja. A korszerűen felépitett célokat, mode'- 
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leket, nevelési helyzeteket tartalmazó, a nevelési 

eredmények méréséhez módszereket is ajánló nevelési 

program fiiján azonban az iskolák zömének nevelő, 

közösséget és személyiséget tervszerüen formáló 

munkája messze elmarad az oktatómunka szinvonala 

mögött. Iskoláink nevelőmunkájában kevésbé domboro-

dik ki a világnézeti és a tevékenységre történő ne-

velés integráló szerepe, az egész személyiség for-

málásában betöltött jelentősége. 

Ezért válik egyre általánosabbá az a hely-

zet, hogy a tanuló fiatalokat kizárólag tanulmányi 

eredményeik alapján  értékelik egész személyiségük 

mérlegretétele helyett. 

Korszerű tartalmat csak korszerű eszközök-

kel és korszerit eljárásokkal, módszerekkel lehet 

feldolgozni. E tekintetben iskoláink pedagógusainak 

a technikai eszközökön tul is nagyobb segitségre 

lenne szükségük. 

Nevelőink ma még igen sok időt forditanak 

a kisérletek beállitására, az eszközök rendbetételé-

re, a technikai eszközök kezelésére. Az iskolai mun-

ka hatékonyságát igen nagy mértékben emelné, ha ok-

tatástechnikusokat és perspektivikusan iskolapszi-

chológusokat is tudnánk biztositani a taratestületek-

ben. /Ágoston/ 

A szocialista pedagógia értelmében ma még 

kevés iskoláink tekinthető közösségnek. lervszerüen 
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kimunkált közösségi és személyiségprogram, célratö-

rően irányitott nevelési folyamat hiján iskoláink 

többségében nem tudják kibpntakoztatni korszerű ne-

velési tevékenységüket. 

Az iskolában az osztályfőnökök azok, akik 

re a nevelőmmnkában, az osztályközösségek kialakitá-

sában a legösszetettebb feladatok hárulnak. Munká-

jukhoz azonban igen kevés segitséget kapnak. Az 

osztályfőnököknek centrális szerepe van az osztály-

közösséget formáló nevelési folyamat szervezésében, 

az önkormányzó képessé: kibontakoztatásában, az ut-

törő- és KISZ munka segitésében. B tevékenység sok-

kal több elvi, pedagógiai segitséget érdemelne. 

Az osztályfőnök munkájával szemben magasabb igény-

szintet kellene megállapitani, s ugyanakkor jelentő-

sen javitani kellene mmnkafeltételeiket, és nagyobb 

anyagi megbecsülést kellene biztositani számukra. 

Az osztályfőnök-tanár és a nem osztályfőnök-tanár 

munkája között igen jelentős különbség van, amit a 

munka elbirálásakor nem vesznek megfelelően figye-

lembe. /Komlósi Sándor, 1957./ 

Annak megvalósitására kell törekednünk, 

hegy  az iskola ne csupán munkahely legyen, hanem az 

öntevékeny szórakozás, a sportolás, a klubélet, az 

önképzés helye is minden délután, minden munkaszü-

neti napon, sőt a tanitási szünetekben is. mihez 
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meg kell teremteni a tárgyi és személyi feltétele-

ket is. Több helyen megoldották már, hogy a könyv-

tár, a folyóirattár szabad időben mindig a tanulók 

rendelkezésére áll. Másutt az előadók, a szertárak 

állanak a fiatalok rendelkezésére a hét bizonyos 

napjain. Akad hely, ahol a klubélet bontakozott ki 

olyan mértékben, hogy egyre inkább kitölti a tanu-

lók szabad idejét. Nem megnyugtató azonban, hogy 

fiataljaink egy része idegenkedik az iskolától, s 

igyekszik a tanórákon tul magát távol tartani. Bi-

zonyos, hogy ennek megvannak a nyilvánvaló objektiv 

és szubjektiv okai, de tény, s mégis alapos vizsgá- 

latra vár. L feladatok megoldásában, - a feltételek 

fejlesztésével párhuzamosan - merészebbek kellene 

támaszkodnunk az ifjusági mongalomra. /Kiss Árpád/ 

Az  uttörő szervezet* 

A gyermek és isfjusági tömegszervezet a 

párt ifjusági szervezete, az ifjuság nevelésének 

fontos tényezője. Önállóságban, öntevékennyé váló 

mindennapi munkájában az össztársadalmi nevelés -

nem utolsósorban a pedagógiai tevékenység - haté-

konysága is megmutatkozik. Az ifjusági szervezetnek 
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a mainál sokkal jobban át kellene fognia a fiatalok 

életének egészét, mindenekelőtt politikai aktivitá-

suk, közéleti tevékenységeik kialakitását kellene 

jobban szolgálnia. A pedagógiai intézmények oldalá-

ról megközelitve ez nem csupán ifjuságmozgalmi és 

pártfeladat, hanem egyben pedagógiai feladat  is.  

/Ágoston, 197e./ 

Az uttörő szervezetek legfontosabb felada-

ta az, hogy tagjaikat szocialista világnézetre, kö-

zösségi szellemre neveljék, akik számára természetes 

életforma a szocializmus megvalósitásáért folytatott 

tevékenység, a közösségért, a társadalmi haladásért 

folytatott munkálkodás. Az uttörő szervezetek nevelé-

se a családi és az iskolai nevelésre támaszkodik, s 

erre épitve alakitják ki a tanulók magasabb szintü 

önállóságát, ifjukommunista közösségeit, hogy igy 

egyre tevékenyebben kapcsolódjanak be a "társadalmi 

áramkörbe", egyre több politikai élményük, tapaszta-

latuk legyen. Igy válhat meggyőződésiekké, hegy 	a 

társadalmi haladás aktuális szakaszának tevékeny ré-

szesei, s a társadalom épitésében olyan jelentős fe-

ladatok várnak rájuk, amelyeket helyettük senki más 

el Item végezhet. Az iskolás koru ifjuság önállósá-

gának, felelősségének, önkormányzó képességének ki-

munkálását - a nevelésben részt vevő összes tényező 

tervszerü segitségét feltételezve - az ifjusági 
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szervezetnek is a maga sajátos eszközeivel elő kell 

segitenie. %Ágoston, 1971./ 

Az uttörő szervezet adjon lehetőséget a 

tanulók öntevékenységére, teremtsen fórumot a tanu-

lók megfelelő informálódására, véleményeik kifejtésé-

re, tolmácsolására. Azt a gyakorlatot kell helyesnek 

tartanunk, amikor az iskola vezetősége az uttörő 

mozgalom tevékenységét - alapvető politikai célkitű-

zései érdekében - a tanulók önállóságának, önkormány-

zó képessége kibontakozásának, közéleti tevékenysége 

megvalósitásának eszközeként tekinti. A társadalmi 

elvárásokat az uttörő mozgalommal kapcsolatban sem 

lehet egyszer s mindenkorra meghatározni. A felada-

tok körvonalazása az uttörő mozgalomban is permanens 

feladat. Ebben nagy segitséget jelent a Közfonti Bi-

zottság 197e. februárjában kialakitott állásfoglalá-

sa az ifjuságpolitika néhány kérdésében. 

A fentieken tul a tanulók minden korcso-

portja, rétege joggal elvárja, hogy az uttörő szerve-

zet teremtsen a tanulók tömegei szánára kollektiv és 

öntevékeny kulturálódási, szórakozási, sportolási 

alkalmat. Az uttörő szervezet azonban nem vállalhatja 

azt, hegy a tanulók egész életét átfogóan megszervezi. 

De biztositania kell, hogy valamennyi taraórán kívüli 

iskolai szervezeti forma életében - az iskolai párt-

szervezetek, a pedagógusok segitségével - irányitó 
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szerepet töltsön be. /Ágoston, 1975./ 

Az uttörő szervezetnek érdekvédelmi fela-

datai is varinak. Igen fontos politikai és pedagó-

giai feladat, hogy a tanulók világosan lássák iga-

zi érdekeiket. A tanulók alapvető érdekei társadal-

milag meghatározottak, azaz össztársadalmi eredetű-

ek. A játékosságnak, a szórakozásnak az ifjuság éle-

tében nagy szerepe van, de alapvető érdekeit a mun-

kára való felkészülés, a munka integrálja, s e köré 

csoportosulnak a többi feladatok, tevékenységek. 

Az ifjusági mozgalom valamennyi alapszervezete, fn  -

cionáriusa akkor szolgálja helyesen az ifjuság érde-

keit, ha a fiatalokat a társadalmi érettség elérése 

irányába, a minél felelősebb társadalmi feladatok 

megvalósitása érdekében mozgósitja, s ugyanakkor 

természetesen nem téveszti szemelöl az életkorlikkal 

sajátos igényeket sem. 

A jól müködő uttörő szervezetek a pedagógi-

ai munka legjobb segitői. A politikailag, szakmailag 

fejlett pedagógusok ezért nagyra értékelik az uttörő 

mozgalom tevékenységét. /Ágoston, 1971./ 
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A könyvtár 

A tudományok rohamos fejlődése egyre in-

kább lehetetlenné teszi, hogy a felnövekvő nemzedé-

ket az iskolában, a hagyományos iskolai keretek kö-

zött tökéletesen felkészitsük az életre. Sürgető 

munkamegosztásra van szükség a képzés és az önkép-

zés, a nevelés és az önnevelés között. A modern kor 

embere - még kellő integráltságon alapuló szelekci-

ós készség birtokában is - permanens önképzésre szo-

rul, s erre nyilván már az iakolai évek alatt meg 

kell tanitanunk. /Ágoston, 1973./ 

A jelenlegi tankönyveinkkel képviselt ta-

nulói "egykönyvűségen" mielőbb tul kellene jutnunk. 

Ez a szemlélet legyőzné azt a tévhitet, hogy a tan-

könyv tudása elég, s hogy az iskolai végbizonyitvány 

befejezett tudást adhat. Eloszlatásra vár az a tév-

hit is, hogy az önálló ismeretszerzés eleve tulter-

heléshez és maximalizmushoz vezet. A pedagógusnak az 

önálló tanulói ismeretszerzés eredményét - a kötele-

ző anyag elsajátitásán tul - az értékeléskor már ma, 

de a jövőben még inkább tekintetbe kellene venniök. 

Meg kellene szűnnie annak a szemléletnek, hogy az 

iskolai olvasás, olvastatás kizárólag az irodalmi 

órák feladata, és csupán a szépirodalmi müvekre, 

illetve olvasmányokra szoritkozik. /Ágoston, 1971/ 
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A könyvek, folyóiratok olyan jellegü fel-

használását sok objektiv tényező is akadályozza.  

Iskoláinkban már az épület megtervezésekor - még  

napjainkban is - szinte figyelmen kivül marad 	a  

könyvtár. Fehér holló az olyan iskolai könyvtár,  

amely olvasóteremmel is rendelkezik, s ahol a tanu-

16k - tanárukkal együtt vagy önállóan - elmélyölten  

olvashatnak, s a kiszemelt könyvet, folyóiratot kul-

turált körülmények között, esetleg baráti körben,  

csoportosan meg is beszélhetik. Márpedig korszerüen  

felszerelt és fejlesztett könyvtár hijáh nehéz el-

képzelni korszerei oktatást. A közművelődési könyvtá-

rak mmkáját kiegészitik, de semmiképpen sem helyet-

tesithetik.  

Könyvtáraink könyvállományának minősége  

sem megnyugtató. Nevelői könyvtárainkban kevés az  

ideológiai és szakmai mü. Az egyes szaktárgyak tani-

tását segitő szakanyag minimális, korszerűtlen, ela- 

vult. Mindez különösen a vidéki iskolák nevelőtevélte: .~_ -  

kemysége szempontjából hátrányos, mivel a pedagógusok _  

a falusi könyvtárakból sem tudják a hiányzó szakmai  

könyveket kikölcsönözni. Iskolai ifjusági könyvtá-

raink zöme az irodalomoktatás olvasmányanyagának rak-

tára. Az irodalmi állomány a leggazdagabb, de koránt- 

sem elegendő, s gyakran tulnyoiaó része a mult tanterve-

inek kötelező olvasmányaiból áll. Ismeretterjesztő mü,  
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sorozat igen ritka. Hiányoznak az egyes tahtárgyak 

anyagát kiegészitő szines munkák. Könyvtáraink az 

alsó tagozat olvasmányanyagát szinte teljesen fi-

gyelmen kiviül hagyják. Minden tekintetben igen ala-

csony a példányszám. Nem megnyugtató a kézikönyvek-

kel való ellátottaág sem. A középiskolákban még 

csak akad néhány kézikönyv, általános iskoláink 

azonban e tekintetben is szegények. 

Sürgető követelmény iskoláinknak folyói-

ratokkal való jobb ellátása is. Egyetlen iskola sem 

töltheti be feladatát politikai, pedagógiai, művészi 

és szaktudományos folyóiratok nélkül. A politikai és 

társadalmi élet, a szaktudományok legfrissebb ered-

ményeit ezek közvetitik leggyorsabban s egyéni elmé-

lyülésre alkalmasan az olvasóhoz: tanárokhoz és di-

ákokhoz egyaránt. /Ágoston, 1971./ 

Számolnunk kell azzal, hogy a tanulók tel-

jes könyv- és folyóirat igényét iskoláink - különö-

sen ha az egyéni tanulói érdeklődés kiteljesedését 

is figyelembe vesszük - perspektivikusan nem tudják 

kielégiteni. Szükség van tehát arra, hogy a közműve- 

lődési könyvtárak is fokozottabban foglalkozzanak a 

tanulókkal, s hogy szolgáltatásaikat ennek megfele-

lően épitsék ki. 

A könyvek korszerü felhasználása feltéte-

lezi a könyvkiadás korszerüsitését is. Fontos lenne, 



hagy.eanek érdekében a kiadók rendszeresen tájéko-

zódjanak a pedagógusok és a tanulók igényei felöl. 

Javitani kellene az ifjusági müvek illusztrációinak 

szinvonalát is, biztositva, hogy azok a pedagógiai 

és pszichológiai elvek kellő figyelembevételével 

készüljenek. /lgoston, 197o./ 

A tömegkommunikációs eszközök /televizió, rádió, me-

zi, sajtó/ szerepe a tanulókra ható tényezők rend-

szerében 

A  fejlődés  gyorsuló ütemével való lépéstar-

tás a mindennapi tevékenységnek is nélkülözhetetlen 

feltétele. A tudományos-technikai forradalom áta-

lakitja az életvitel hagyományos strukturáját, átren- 

dezi és ujraintegrálja a világról szerzett ismerete-

inket, fejleszti itéletalkotó, gondolkodó képessé-

günket, s mindebben a tömegkommunikációs eszközök 

nagy segitségünkre vannak. Az irás, a könyvnyomtatás, 

a rádió feltalálása után a tömeges hirközlésben a 

legforradalmibb változást a televizió hozta. A tö-

megkommunikációs eszközöknek az informálás, a tömeg-

szórakoztatás mellett igen fagy a jelentőségük 	a 

tömegek nevelésében is. Különösen nagy hatást gyako-

rolnak a felnövekvő és iég kellő tapasztalattal nem 
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rendelkező fiatal nemzedékekre, éppen ezért fontos, 

hogy felhasználásukról tervszerüen gondoskodjunk. 

/Ágostoa, 1973./ 

A tömegkommunikációs eszközök ismereteket 

nyujtanak, érdeklődést keltenek, motivumokat, ere - 

entációkat, beállitottságokat alakithatnak ki, ré-

gi szokásokat szüntethetnek meg, és ujakat formál-

hatnak, alakithatják a világnézetet, amoralitást, az 

izlést, a meggyőződést - az egész emberi magatartást. 

/Ágoston, 1971./ Ezért különösen fontos, hogy nagy 

körültekintéssel kezeljük az ifjuság különböző kor-

csoportjainak, rétegeinek szánt információkat. 

A tömegkommunikációs eszközök tartalmi irá-

nyitói - bár nem pedagógiai szakemberek - soha nem 

feledkezhetnek meg arról, hogy nevelési feladatokat 

is meg kell oldaniuk, s e tekintetben tevékenységük 

nem lehet ötletszerü. Információkkal nem szolgálhat-

ják kizárólag egy réteg érdeklődését, nem terjeszt-

hetnek divatős hóbortokat, az ifjuságot dezorientá-

ló irányzatokat, véleményeket, hir- és képanyagot. 

Iskoláink ma még nem eléggé használják fel 

a tömegkommunikációs eszközöket, az iskolatelevizió, 

az iskolarádió müsorain tul alig épitenek be valamit 

nevelőink az oktatás és nevelés folyamatába. Annak 

ellenére igy van ez, hogy televiziót szinte minden 

tanuló nézhet, rádió ma mát minden családban van, a 
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mozi is rendelkezésre áll. Joggal állithatjuk te-

hát, hogy a mindennapi pedagógiai munka még nem 

fedezte fel a tömegkommunikációs eszközökben rej-

lő lehetőségeket. A jelenlegi helyzet azért is 

szomoru, mert az információs műsorok szerkesztői 

egyre nagyobb figyelmet forditanak a pedagógusok 

előzetes tájékoztatására, felvilágositással szol-

gálnak arról, hogy az egyes műsorok az ifjuság 

mely korcsoportjainak, rétegeinek, intézményeinek 

oktató-nevélő munkájához tudnak segitséget adni. 

Nagy probléma, hogy a.szülők jelentős 

része nem neveli gyermekét a müsorok kdzötti válo-

gatásra, s a látottakat nem beszéli meg gyermekével 

Nem fogadhatjuk el azt a mentegetőzést sem, hogy a 

pedagógusok és szülők többsége nem ér rá naponta 

több órán keresztül televiziót nézni, hiszen a mü-

sorok előzetes ismerete nélkül felelőtlenség a 

gyermekeket a telerizió készülék mellé leültetni. 

A tömegkommunikációs eszköaök állásfog-

lalásának nagy a jelentősége. A helytelen, vagy 

félreérthető állásfoglalás azonban könnyen dezori- 

entálja a fiatalokat, még akkor is, ha az informá-

ciónyujtás jó szándéku volt. /Ágoston, 1971./ 

A rádió a televiziónál is jobban elter- 

jedt hirközlő eszköz, bár jelentőségét a televizió 

erősen korlátozza. A tapasztalat szerint a rádió 
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müsorszerkesztése elvileg, pedagógiailag átgondolt, 

iskoláink még sem használják ki eléggé. 

A  fiimvetités az uj, korszerű, hatásosabb 

oktató-nevelő munka jelentős  eszközévé válhatna. 

szempontból jelentősek az iskolai oktatófilmek, az 

ismeretterjesztő valamint a játékfilmek. Az isko-

lai oktatófilmek többsége elavult, a választék is 

bővitésre szorulna. A nagyközönségnek játszó film-

színházaink miisorá.n kevés az ismeretterjesztést 

szolgáló kisfilm. A szülők számára is hasznos len-

ne az iskolai oktatófilmek vetitése, de még nagyobb 

szükség lenne a szülők pedagógiai képzését elősegitő 

oktatófilmeknek a készitésére és forgalmazására. 

/Ágostén, 1971./ Ma még kevés iskola él azzal a 

lehetőséggel, hogy programszerü filmszinházlátoga-

tást, filmsorozatot szervezzen, vagy hogy intézmé-

nyen belül vetitsen le filmeket, s azt követően kü-

lönböző szintű ankétokon vitassa meg a tanulókkal a 

látottakat. Az ilyen programok összeállitásához in-

formációs közlönyre lenne szükségük az iskoláknak, 

s a programok kialakitásához szárvitásba kellene ven-

niök a filmmuzeumi anyagot is. A mozilátogatás érde-

kébem sokkal nagyobb propagandát kellene szervezni, 

s az arra érdemes filmeket olcsó bérletakciókkal is 

népszerüsiteni lehetne. g filmek felhasználásának 

szorgalmazása valamennyi szaktanárnak, s nem utolsó 
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sorban az osztályfőnökök feladata.  

A napilapok ős általában a sajtótermékek  

fontos szerepet töltenek be a politikai, gazdasági,  

közéleti és kulturális információk továbbitásában.  

bizonyos jelek azonban arra utalnak, hogy a fiata-

lok jelentős része illetve rétege nem megfelelően  

használja ki a sajtótermékek által biztositott in-

formációszerzési lehetőséget, aggasztóan magas azok-

nak a fiataloknak az aránya, akik még rendszertele-

nül sem olvasnak ujságokat. A napilapok olvasását  

némileg neheziti, hogy - természetesen - nem kizá-

rólag a serdülőifjuság számára készülnek. Időszakos  

ifjusági lapjaink - köztük képeslapjaink - tartalmi  

és technikai fejlődése jelentős. /Ágoston, 1971./  

A család szerepe a családi életre nevelésben  

A legintimebb emberi kapcsolatok és érzel-

mek, a munka, a szokások és életelvek, a magatartá-

sok hagyományozása, utódteremtése és nevelés, - 

egyén és társadalom közötti hid, - a mindennapok ke-

rete, az önfenntartásra és társadalmi részvételre  

önállóan még vagy már nem alkalmas "gyengék" - véde-

lemre szorulók eltartása; ez az öröknek látszó és  
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folyton változó intézmény a család. /H.Sas Judit/ 

A család tartalma és szerepe folyton változik. Az 

emberek a családban élik át legnyiltabban, legdrá- 

maibban a változás konfliktusait. H.Sas Judit a kö-

vetkezőkben foglalja össze a család legfontosabb 

feladatait: 

- az emberi lét fenntartása és ujraterme- 

lése biológiai és társadalmi értelemben, 

- az emberi erő fenntartásához és reproduk-

ciójához szükséges termelés létrehozása, 

ujratermelése, fejlesztése és elosztása, 

- az emberi társadalmi lét kulturájának 

létrehozása, átvétele, ujratermelése, 

fejlődése, változtatása és elosztása. A 

családnak, mint emberi társulásnak vala-

mennyi funkciója besorolható a legálta-

lánosabb feladatok valamelyikébe. 

A létfenntartást, az emberi lét reprodukcióját bizto-

sitják: /H.Sas Judit/ 

1. családon belüli szexuális kapcsolatok 

2. generációk közötti biológiai kapcsolatok 

3. a létfenntartáshoz és ujratermeléshez 

szükséges, a társadalmi munkamegosztás-

ból a családra háruló munkák elvégzése, 

szervezése és elosztása. 

4. a létfenntartáshoz és ujratermeléshez 

szükséges a társadalmi munkamegosztásból 

eredő anyagi és szolgáltatások fogyasztá- 
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sónak szervezése és elosztása. 

Az emberi kultura termelése és ujratermelése,fej-

lesztése és benne az emberi társadalomba való be-

illeszkedése feladata során: 

1. A családtagok számára a társadalmi 

statusz feltételeinek előkészitése, 

benne a társadalmi munkamegosztásban 

való részvételhez történő felkészités 

funkciója. 

2. A hagyományok ős szokások, hitek és 

szimbólumok ismerete és értékrendsze-

rek átadása és fejlesztése. 

3. A társadalomba való beilleszkedést le-

hetővé tevő szolidaritás funkciója. 

4. A mindenféle emberi kapcsolatot lehe- 

tővé tevő érzelmi' kultura kialakitásá-

nak ős átadásának furnkciója. Mindezzel: 

a szocializáció funkciója. 

E feladatok teljesitése közben egyrészt a családon 

belül, valamint a családtagok között, - az adott 

történelmi időszaktól, a társadalmi fejlettségtől 

és az osztályhelyzettől függően - eltérő tipusu 

kapcsolatok jönnek létre. 

E feladatok során létrejövő és változó 

kapcsolatokat, a családon belüli kapcsolatok szerke- 
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zetét az mutathatja meg számunkra leginkább,hogy 

az adott családban hogyan osztják meg: 

- a munkát, a fizikai és szellemi felada-

tokat, 

- a morális terheket, 

- az anyagi javakat, 

- milyen juttatásokban és kiméletben része-

sitik az egyes családtagokat, illetve ki-

ket fosztanak meg ezektől, 

- a család mint egység mire törekszik, mi-

lyenek az anyagi lehetőségei, a szellemi 

szinvonala, milyen szintű a családnak a 

társadalmi presztizse, az egyes családta-

gok egyéni törekvéseiből, annak megvaló-

sitásából a család mit és hogyan tárogat. 

- A család hogyan biztositja a környező vi-

lággal /elsősorrian a társadalom politikai 

és kulturális területeivel/ való kapcso-

lattartást, az egyes családtagok számára 

megalapozza és tárogatja, vagy leszükiti 

a részvétel lehetőségét. /H.Sas Judit/ 

H.Sas Judit a családon belüli emberi viszonyok felépü- 

lését az alábbiak szerint sorolja: 

- alá- illetve fölérendeltségekre, 

- családtagok egyenlő, vagy közel egyenlő 

lehetőségeire 
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Mindez megnyilvánul: a m»nkamegosztásban, a dönté-

sekben, a családi funkciók megválasztásában, elvég-

zésében, a világgal való kapcsolattartás lehetősége-

iben és - egymás szabad, tudatos és egyenlő megvá-

lasztásában. E kapcsolatok jellege aszerint módosul, 

hogy e feladatok közül melyék kapnak kisebb vagy 

nagyobb hangsulyt, melyeket osztanak meg, vagy vesz-

nek át más társadalmi intézmények, 

- hogy a fent jelzett funkciókból mit kell 

teljesiteni, 

- melyek a külső feltételek, milyenek a 

kényszeritő körülmények, 

- milyenek az elfogadott, bevett és átélt 

értékek ? 

Az dönti el a kapcsolatok jellegét, hogy a család 

megitélése szerint mi jelenti a családi élet eredmé-

nyességét, milyen tipusu csoportrendszer biztositja 

a családtagok boldogulását ? 

A társadalmi strukturában, a tulajdonviszo-

nyokban, a munkastrukturában, a civilizációs környe-

zetben, az életszinvonalban a társadalmi irányitás 

preferálta norma és értékrendszerben, - mint a csalá-

di intézmény feltételrendszerében beállott változások 

szükségképpen módositják a család lehetőségeit, belső 

életét, de egyben társadalmi feladatait és hatását is. 

/H.Ssas Judit, Kulcsár Kálmán/ 
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A külső feltételrendszer változásai kö-

vetkeztében a beleszületett tradicionális értékek 

már a párválasztásnál, a jövendőbeli feleségtől 

és férjtől megkivánt "ideális' tulajdonságokkal 

kapcsolatban is megváltoznak. Nem különben az együtt 

élés, a család intézményesitett feladatai is lehető-

ségei, és e feladatokból függően a család belső szer-

kezete, = az egyes családtagok szerepei, a családta-

gok egymáshoz való viszonyai, az együttélés tartal-

ma, - a függőségi viszonyok a családon belül éppugy 

megváltoznak, mint ahogy ennek függvényében a függet-

lenedés, - az elválás a kiválás lehetőségei is. 

Módosulnak a szexuális szokások éppenugy, 

mint a szükséges vagy tervezett gyerekszám, nemkülön-

ben a nevelési szisztémák. A családnak, mint egésznek 

életvitele és aspirációi éppenugy változnak, mint 

ezen keresztül az egyes családtagok számára a család 

nyujtotta életlehetőségek, illetve a családban körvo-

nalazódó követelményrendszer. /H.Sas Judit/ 

Lényeges szerepe van a családon belüli vi-

szonyok alakitásában a tulajdonnal kapcsolatos társa-

dalmi változásoknak. Az örökölhető tulajdon vitathatat 

lanul hozzájárul a család összetartásához, az egymás-

rautaltság, az autoritás, a függőség fenntartásához. 

A tulajdon és státusz örökitése fenntartja az objek-

tiv gazdasági alapokon nyugv ó függőségi viszonyokat, 
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szülők és gyerekek, illetve házastársak között. 

Megszabja a gyerekekkel kapcsolatos követelménye-

ket, a viselkedés és magatartás nermativáit. A 

tulajdon családon belül is hatalmat biztosit, ős 

kiszolgáltatottságokat tart fenn. 

A gyerek-szülő viszonyban a  szülői  sze-

rep és funkció módosulását eredményezte ugyan a 

gyerekek családtól való gyorsabb függetlenedése 

és ezzel együtt a családon belül átadott és átad-

ható ismeretek köre jelentősen csökkent. a gyere-

kek gondozása és nevelése sem sajátitható el töb-

bé pusztán tradicionális uton a családon belül. 

Mindez  csökkenti a szülők ismeretátadási felada-

tait, és csökkenti a gyerekek szinte kizárólag a 

szülőktől függő társadalmi beilleszkedését. /Ez 

egyben lazitja a gyerekek szülőkre utaltságát is./ 

/H.Sas Judit, 1976./ 

Annak ellenére, hogy csökken a gyerek-

szám, és hogy a társadalom intézményei egyre na-

gyobb részt vállainak a gyerekek nevelésében, -  

a gondozás terheinek mérséklődése, vagy a mester-

ség átadás feladatának családon belüli csökkenése 

nem csökkenti a gyerekek szoktatásával, orientálá-

sával, érzelmi kulturájának, értékrendszerének 

alakitásával, magatartása formálásával beilleszke-

désének segitésével, a nélkülözhetetlen érzelmi 
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biztonság megteremtésével kapcsolatban a család 

szocializációs feladatait. /H.Sas Judit, 1973./ 

Berelson és Steiner arra a megállapi-

tásra jutottak, - hogy minél kevesebb gyengédség-

ben, gondoskodásban és melegségben van része a 

gyereknek, annál  lassabban  érik mint személyiség, 

annál hajlamosabb passzivitásra és apátiára, jel-

lemgyengeségre. 

A szülői szeretet felébreszti a gyerek-

ben Énje értékét - mondják - a gondoskodás hiánya 

viszont csökkenti érzelmi önértékelését. Csak a 

közvetlen szülői gyengédség és gondoskodás bizto-

sitja azt az érzelmi hőfokot, amelyre a gyereknek 

növekedéséhez különösen az első életéveiben olyan 

nagy szüksége van. A vizsgálatok szerint a legjobb 

nevelő otthonok növendékei is elmaradnak fejlődé-

sük bizonyos vonatkozásaiban a családban nevelke-

dett társaiktól. /H.Sas -Judit, Allport/ 

A legujabb vizsgálatok kimutatják, hogy 

ha csökkent is a városiasodással a kiterjedt csa-

lád, az un. extended-family közvetlen szerepe a 

családok mindennapi életében, mégis a rokonság el-

sősorban a szülőknek, testvéreknek, illetve gyere-

keknek az egymás segítésében, a gondokban való 

részvétvállalásban még egymástól távol élve is 

minden más személyi kapcsolatánál jelentősebb sze-

repe van.  A kiterjedt család, akár az anyagi prob- 
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léniákban, akár betegség esetén, akár a kisgyerekek 

gondozásában jelentős szerepet vállal a családok 

életében. 

Az elmult 3o évben lezajlott mobilitási 

folyamat erősen megváltoztatta a családot, de kér-

dés, hogy a társadalmi struktura változása milyen 

mclosulásokat hozott a családi intézményben, a csa-

ládon belüli viszonyokban, a család életmódjában. 

/Kulcsár Kálmán, 1971./ 

Felmerül, hogy vajon a társadalmi válto-

zások között a változatlannak hitt funkciók csök-

kenése, illetve módosulása a tulajdon összetartó 

erejének csökkenése és megszünése, a tekintélyelv 

családi kereteket szigoruan összetartó erejének 

csökkenése után, milyen erők egyéni, pszichológi-

ai és társadalmi szükségletek tartják össze a 

családot 

Az emberek számára a család az az élet-

keret, ahol mindennapjai egyrészét, ünnepnapjai 

nagyrészét leéli, ahol  m'nnkán kivüli idejének jóré-

szét tölri. Ahonnan életelveinek, normáinak, vágya-

inak, aspirávióinak egyrészét magába szivja, illet-

ve ahová változó értékeit, normáit, aspirációit 

vissza viszi, miközben vagy hajszálrepedések, vagy 

mély törések keletkeznek a mindennapok megszokott 

életvitelében, az életmódban, az emberek egymás kö- 
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zötti viszonyaiban. /H.Sas Judit, Kulcsár Kálmán/ 

A viszonv mint személvisémvonás 

Amikor a n-le éves koru gyermekek csalá-

di életre nevelését vizsgáljuk, akkor tulajdonkép-

pen azt kutatjuk, hogy a tanuló személyiségének 

alakulásában, még szükebben személyisége igen fon-

tos erkölcsi jellemzőinek: a családi életre neve-

lésében milyen szerepe van a családnak. 

Szem  előtt kell tartani a pszichológiá-

nak azt a megállapitását, hogy a személyiség vizs-

gálata csak tevékenységen keresztül lehetséges. 

/Allport, 1980./ Az ember tevékenységének folya-

mata mindig az állapot /általános funkciószint/ 

meghatározott funkcionális-dinamikus bázisán megy 

végbe., és aktivitásának szinvonala szerint dokumen-

tálja a viszonyulást /szubjektum-objektum kapcsola-

tot/ a tárgyhoz, mint a tevékenység feladatához 

vagy céljához. A személyiség tulajdonságai az ember 

tevékenységében, azaz a pszichikus folyamatokban, 

állapotokban és viszonyulásokban mutatkoznak meg, 

tehát a tevékenység, az állapot és a viszonyulás 

minőségei ugy jelentkeznek, mint a személyiség tu- 
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lajdonságai. A személyiség tulajdonságai közül 

aránylag későn kezdték vizsgálni a viszonyuláso-

kat. A viszony pszichológiai jellemzésénél Mja-

sziscsev, Clause és Levandovszkij felfogását vet-

tea alapul. 

Az ember viszonyában testet öltő szemé-

lyi tulajdonság ott jelentkezik, ahol szubjektum 

és objektum kapcsolat Van.  A viszony tehát a szub- 

jektiv és objektiv egysége, a személyiségnek a dol-

gokkal, a személyekkel, a körülményekkel stb. léte-

sült objektiv kapcsolatában fellépő szubjektiv ál-

lásfoglalása. Még pontosabban: a viszony a szemé-

lyiségnek az objektiv valóság különböző oldalaival 

való individuális választó, tudatos, relative állan-

dósult, szerzett, reguláló jellgü kapcsolatrendszere. 

Ez a rendszer az emberiség fejlődésének 

történetéből alakul ki, amennyiben tükröződnek ben-

ne azok a társadalmi-történeti körülmények, amelyek-

ben az egyén él /a nép élete, társadalmi fejlettségi 

foka/, másrészt az egyén individuális életének ta-

pasztalatai alapján formálódik. 

"Teljes, egész" rendszerről beszélünk, mert 

az ember a maga teljességében, egész mivoltában vi-

szonyul a valósághoz, igy a viszony a személyiség-

nek namcsak valami részlete, eleme, oldala, hanem az 

egész személyiségének integrális állásfoglalása. To- 
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vábbá a viszony a dolgokat, személyéket, körülmé-

nyeket mint egészeket kapcsolja össze az emberrel, 

s ezeknek a külső oldalaival, részeivel teremt 

összefüggést. /Bár a viszony fel tudja tárni a 

különböző oldalaknak, részeknek a különböző olda-

lakkal, részekkel való kapcsolatát is./ 

Lényeges a viszony individuális jellege 

is: bár a tárgyak tulajdonságai, a személyek, a 

körülmények mindenki számára egyformán léteznek, 

mégis a különböző embereknél ugyanaz az objektiv 

valóság más és más hatást, élményt vált ki. A ki-

váltott hatás, következésképpen a viszony azért 

különböző, mert a személyiség bármely viszonyulásá-

ban tükröződik valamennyi megelőző élettapasztalata, 

amely egyéni élete során halmozódott fel. 

Jellemző a választó jelleg is, mert a 

viszony függ attól, hogy milyen jelentőséget képvi-

sel az adott dolog, személy, körülmény a személyi-

ség számára. Az egyén ettől függően érdeklődik, 

passzivan müködik közre, passzivan ellenáll, vagy 

aktivar ellenszegül. 

Fontos az is, hogy a viszony relativé ál-

landósult, tehát bizonyos irányultságot, beállitott-

ságot mutat. áz egyéni élettapasztalat felhalmozó4 

dása során az egyén bizonyos következetességgel 

többször ugyanugy választ, kialakul benne bizonyos 
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állandóság, aminek alapján előre ki lehet számita-

ni viselkedését, magatartását. 

Szerzett tulajdonság a viszony: az objek-

tiv viszonyok között alakul ki, a családi és társa-

dalmi környezet céljai, normái, motivumai, érdeklő-

dése stb. tükröződik benne igy vagy ugy. A szubjek-

tiv jeilegii viszony elválaszthatatlan azoktól az 

objektiv viszonyoktól, amelyek az emberek között 

és a környező valóságban léteznek. De ezt, a viszonyt 

az egyén aktivan formálja ki élete során. A viszony 

formálásában nagy szerepe van a nevelőhatásoknak. 

Tudatos a viszony, legalábbis a 6-lo éves 

korban, amikor nem öntudatlan utánzásról, hanem bi-, 

zonyos mértékben már önálló tevékenységről beszélhe-

tünk. A kezdetben utánzás, majd a külső tekintélyek 

stb. hatására kialakult viselkedési formákat a gyer-

mek a prepubertás, de különösen a pubertás korában 

kritikának veti alá, és viszonyulásait mérlegelés, 

belső vita után most már tudatosan alakitja. Amikor 

személyiségről beszélhetünk, akkor már a viszony tu-

datos foka is kialakul. 

Különösen figyelmet érdemel a viszony re-

guláló szerepe a°személyiség életében: belsőleg 

határozza meg tevékenységét, élményeit, viselkedését 

a környező emberekhez. A szubjektumnak az előtte ál-

ló viszonya megszabja a teljesités szinvonalát is. 
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Ugyanakkor azonb an  a személyiség viszonya maga 

is feltételezi mind a belső objektiv okokat is. 

Itt is dialektikus kölcsönhatás van. A személyiség 

viszonyának belső determinánsai, szubjektiv okai  

a motivumok, azok az ösztönzések, amelyek tükrö-

zik az adott dologhoz való viszonyt, és ösztönzik 

serkentik az embert a konkrét szituációban a megha-

tározott cselekvésre. Külső, objektiv okok is meg-

szabhatják a személyiség viszonyulását: ezek az 

akarattól függetlenül ható körülmények formájában 

jelentkeznek. 

x viszony tulajdonképpen a teljes szemé-

lyiségen, annak mindenféle lelki megnyilvánulásán 

érezteti hatását. Az egyes ember viszonyáról tudóei 

sit az adott valósággal kapcsolatos mindenféle kap-

csolata, perszeg elsősorban érdeklődése, érzelmi 

kötődése, célja, törekvése, viselkedése, tevékeny-

ségének motivuami stb. 



78 

Szülők magatartása gyermekük iránt különböző konk- 

rét helyzetekben 

A fenti alapvetés szerint dolgoztam ki azo-

kat a vizsgálódási szempontokat, amelyek alapján a 

szülők nevelési szokásait, továbbá azokat a kritéri-

umokat, amelyek szerint a családi életre nevelés je-

lenlegi helyzetét adott környezetben elbiráltam. 

A következőkben a családi életre nevelést elemzem. 

171 családot illetve szülőt kérdeztem meg kérdőiven 

arról, hogy milyen magatartást tanusit gyermeke iránt 

különböző konkrét helyzetekben. Ezeket a konkrét szi-

tuációkat ugy választottam ki, hogy azokból alapvető 

szülői viselkedésmintákat vonhassak össze és megálla-

pithassam ezek minőségét. 	. 

Ez a tizenöt szülői magatartásforma és a 

hozzájuk tartozó eredeti élethelyzetek a következők: 

/Füle Sándor, 19774 / 

- gondozás - mindenféle dologról tud szüle-

ivel beszélgetni, bajlódnak és vesződnek 

a gyermekkel 

- testi fenyités - veréssel fenyegetik, el-

verik, pofonokat adnak neki 

- teljesitméhy megkövetelése - azt követelik 

hogy különösen eröltesse meg magát, hogy 

tőbbet teljesitsen mint más gyerm ek, hogy 
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különösen jó jegyeket szerezzen az is-

kolában 

- segitőtársi kapcsolat - olyan dolgokat 

mondanak a gyermeknek, amiket az szive-

sen tanul meg, segitenek otthoni barká-

csolásában, segitenek a házi feladatok-

ban, ha valamit a gyermek nem ért. 

- kifejezett elutasitás - szemrehányást 

tesznek, ha más gyermek jobban viseli 

magát, mint a saját gyermekük, lehord-

ják, rákiabálnak, korholják, zsörtölőd-

nek vele. 

- elvi fegyelem - igazságosan büntetik 

meg, ha valamit meg kell tennie a szti-

16k számára megmagyarázzák miért kell 

elvégeznie, ha megbüntetik megmagyaráz-

zák miért büntették meg. 

- kedvezmények megvonása - azzal büntetik, 

hogy külön munkát kell végeznie, bünte-

tésből megtiltanak neki különösen ked-

velt tevékenységeket. 

- szociális elkülönités - büntetésből ki-

küldik a szobából, megtiltják, hogy ba-

rátaival játszen, büntetésből korábban 

küldik este aludni. 
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felelősség elvárása - elvárják tőle, 

hogy odahaza segitsen, hogy saját dol-

ga it rendben tartsa, holmijait hely-

re rakja, hogy bevásároljon. 

- elnézés - mindenre rá tudja a gyermek 

szüleit beszélni, megtorlás nélkül el-

nézik, hogy rosszalkodik, neveletlen, 

nehezükre esik, ha meg kell büntetniük 

gyermeküket. 

- védelmezés - ha először megy valahova 

a gyermek, vele megy valamelyik szülő- 

je, hogy minden rendben történjen, gond-

terheltek, ha nem tud a gyermek magán 

segiteni, ellenzik, hogy gyermekük tul 

nagy gondot csináljon mggának abból,ha 

valami történt vele. 

- érzelmi büntetés - csalódottnak és szo-

morunak látszanak, ha gyermekük nevelet-

len, rossz, rávezetik gyermeküket, hogy 

érezze hibásnak magát, hogy szégyellje 

magát, ha rossz volt, ha neveletlen volt 

a gyermek, kijelentik, hogy nem akarnak 

többé tudni róla. 

- hatalom-tekintély - pontosan tudni akar-

ják, mire adja ki a gyermek a pénzét, 

megmondják pontosan mikor kell haza jön-

nie, megkövetelik, hogy előre kérjen en- 
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gedélyt, ha moziba vagy más szórakozás-

ra el akar menni. 

- baráti kapcsolat - örülnek a szülők, ha 

együtt vannak gyermekükkel, kiránduláso-

kat és sétákat tesznek gyermekükkel, szi 

vesen beszélgetnek vele. 

- érzelmi jutalom - másoknak jókat mondanék 

gyermekükről, nagyon kedvesek hozzá, meg-

dicsérik, ha valamit jól csinál. 

A szülők nevelési szokásainak felmérése kö-

vetkezőképpen történt. A kérdésekkel kapcsolatos véle-

ményüket az egyes kijelentések után a megfelelő szám 

beirásával kellett jelezni. 

Válasz lehetőségek: 

1. ha a kijelentéssel teljesen egyetért 

1-es számot irjon be, 

2. ha a kijelentéssel nagyrészt egyetért 

2-es számot irjon be, 

3. ha esetenként ért egyet 3-as számot ír-

jon be, 

4. ha egyáltalán nem ért egyet 4-es számot 

irjon be ! 

A következő táblázaton bemutatom azt, hogy 

a szülők milyen arányban és milyen gyakorisággal alkal-

mazzák az egyes viselkedési formákat. 
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kijelentések 

1 

válaszok 

2 	3  

96-ban 

4 

1. Mindenféle dologról tud 

gyermekével beszélgetni. 53,2 31,6 14,o 1,2 

2. Vigasztalják, segitik 

gyermeküket, ha bánata 

van. 9o,6 7,6 1,8 

3. Veréssel fenyegetik, ha 

rossz jegyet hoz haza. 7,6 12,3 35,1 45,0 

4. Elverik, pofonokat ad-

nak, ha későn jön haza. 6,4 8,2 24,6 6o,8 

5. Követelik, hogy gyerme- 

kük többet teljesitsen, 

mint más gyermek. 7,6 17,6 18,7 56,1 

6. Ha megbüntetik megmagya- 

rázzák miért büntették 

meg. 92,9 6,5 -- o,6 

7. Büntetésből megtiltják, 

hogy barátaival játsszon 21,1 13,4 35,1 30,4 
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kijelentések 	válaszok ,96-ban 

1 	2 	.3 	4 

8. Elvárják gyermeküktől, 

hogy odahaza segitsen. 	63,9 16,4 16,2 3,5 

9. Az édesanya végez min-

den házimunkát. 	28,1 39,2 15,2 17,5 

lo. Az édesapa segit a há-

zimunkában 	39,2 2o,5 32,1 8,2 

11. Minden este megbeszélik, 

hogy másnap kinet 	mit 

kell csinálnia. 	48,0 55,o 15,9 1,1 

12. A szülők közösen végeznek 

házimunkát gyermekükke1.33,o 26,9 37,2 2,9 

13. Gondterheltek, ha nem 

tud a gyermek magán 

segiteni. 	61,4 22,2 12,3 4,1 

14. Elvárják, hogy gyermekük 

a dolgait rendben tartsa98,8 o,6 o,6 
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kijelentések 	válaszok %-ban 

1 	2 	3 	4 

15. Megtorlás nélkül elnézik, 

hogy gyermekük rosszalko-

dik. 4,7 7,6 26,5 61,2 

A fentiekből kitűnik, hogy a szülők több- 

sége tud bármiről minden esetben beszélgetni gyer-

mekével, ha bánata van vigasztalják, segitik gyer-

meküket, törődnek velük. Bem megnyugtató az a 14 % 

viszont, amely csak esetenként jut el addig, hogy 

valamiről beszélget gyermekével. Aggasztó az a más-

fél százalék is, amely egyáltalán nem tud kontak-

tust teremteni gyermekével. Nem ismeri a gyermek 

gondolatait, az őt foglalkoztató problémákat. Lát-

szólag 6k is törődnek gyermekükkel, fizikai értelem-

ben megvalósul a gondozás, de érzelmileg magára ma-

rad a gyermek. A hideg-engedékeny tipusu nevelés 

érvényesül, amikor "Csinálj amit akarsz, csak hegyj 

engem békén!" jelszóval örül a szülő, ha nem "lábat-

lankodik" körülötte a gyermek. 

8zomoru pldát kell felhoznom e nevelői ma-

gatartás eredményére. A vizsgált mintából a tanév so- 

rán kettő kilenc éves, fizikailag fejlett flu, s egy 
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tiz éves gyengébben fejlett fiu az utcán játszott. 

Miután nézeteltérésük támadt, a két kilenc éves 

fiu kővel dobálta a tiz évest. Az a gyomrát ért 

találat után rosszul lett, a másik kettő oda sza-

ladt hozzá - "üssük agyon !" - megjegyzéssel már 

odáig jutottak, hogy a fejét ütögették kődarabbal. 

Járókelők vetettek véget a furcsa játéknak, de a 

tiz éves kisfiut már mentő szállitotta a klinikára, 

ahol agymUtétet kellett az orvosoknak végezniük, 

hogy megmentsék a kisfiut. á felelősségre vonást 

igy hárította el az édesanya: "Nem felelhetem azért, 

amit a gyerek az utcán csinál." Ennek az anyukának 

a kilenc éves kisfia másnap az  iskolában egyik osz-

tálytársát ütötte fejbe tornazsákkal, s az is orvo-

si ellátásra szorult. Mint kiderült, a tornazsákban. 

a felszerelés mellett sok volt a viszonylag nagy 

méretű kavics. Nem okult az előző napi eseményből, 

érzéketlenül vette tudomásul az elmarasztalást. A  

hideg-engedékeny tipusu nevelés mellett negativ 

hatással varrák a gyermekre az iskolai teljesitmény-

és magatartáskudarcok, amelyeknek megoldásában a 

gyermek nem kap érzelmi támogatást, védelmet és se- 

gitséget a nevelőktől. Évet ismételve másodikos a 

gyermek, a nagy osztály létszám mellett a tantervi 

követelmények teljesitésére törekedve másodlagossá 

válik a mélyebb odafigyelés a problémás gyermekekre. 
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A családi nevelésben fejlődést  mutat a 

szülői kérdőiv kérdéseire adott válasz a testi fe-

nyitéssel kapcsolatban.  Rossz jegyekért a szülők 

45 %-a nem fenyegeti veréssel gyermekét. 

Hét és fél százalékuk viszont egyértelmü-

en megveri minden rossz jegy miatt gyermekét, és 

azt követeli, hogy többet teljesitsen, mint más 

gyermek. 

12 % nem minden esetben, de gyakran él 

ezzel a lehetőséggel illetve módszerrel, s szintén 

nagyobb, jobb teljesitményt követel gyermekétől. 

Viszonyitási alap az, hogy a másik milyen eredményt 

ért el, mindenképpen teijesitse tul a saját gyermek 

a másik teljesitményét. Megindul a jegyekért a harc. 

Ezek a gyerekek idegesekké, szorongókká válnak, a 

jegyek értékét előtérbe helyezik, reszketnek egy-

egy fekete pont miatt, olykor gátlásossá válnak, el-

bizonytalanodnak. "Tudom olyan  szinten nyujtani, 

ahogyan elvárják tőlem, vagy nem a kivártakat." 

Előfordul, hogy bezárkózik a gyermek, mert érzi nem 

képes a legkiválóbb teljesitményre, s meg sem kísér-

li a feladat teljesitését. 

A vizsgált időszakban előfordult, hogy a 

tanév lezárása -után gyomorfekély gyanuja merült fel 

az első osztály elvégzése után az egyik kisfiunál, 

akitől szigoruan, a maximumot igyekeztek a szülők 
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"kicsikarni", nem kis eredménnyel. 

Örömmel lehet megállapitani, hogy a 

szülők 93 96-a megmagyarázza gyermekének, hogy mi-

ért büntették meg. Mindössze 6 % veti el határo-

zottan a megmagyarázás szükségességét. Ezek a szü-

lők nagyon alacsony müveltségi szinten vannak,nem 

érzik miért fontos, hogy tudatában legyen a gyer-

mek a büntetés okának. Előfordul, hogy nem igaz-

ságosan büntetik meg a gyermeket, csak a tekintélyt 

érvényesitik. 

Megoszlik a vélemény a szociális elkülö-

nités kérdésében. Büntetésből megtiltják, hogy ba-

rátaival játsszon a gyermek - teljesen egyetért 

21 %, nagyrészt egyetért 13,4 %, esetenként ért 

egyet 35 96, s egyáltalán nem ért egyet 3o,4 %. 

Ez utóbbi 30,4 % ha azért veti el a bün-

tetésnek a szociális elkülönités módját, mert a 

gyermek nem követ el olyan sulyos vétket, amit igy 

kellene büntetni, akkor meg lehetünk nyugodva. Meg-

győződésem viszont az, hogy azért nem alkalmazzák 

a büntetésnek ezt a módját, mert nem biznak a lel-

ki áttétel hatékonyságában, hanem inkább közvetle-

nebbül ható büntetéshez folyamodnak, ami azt jelen-

ti, hogy pedagógiai kulturájuk szinvonala nem meg-

felelő. 
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A szülők 64 5-a teljesen egyetért a 

felelősség elvárásával a gyermek iránt - vagyis, 

hogy otthon segitsen, holmijait rendben tartsa, 

segitsen a bevásárlásban. 

3,5 % egyáltalán nem ért egyet ennek 

alkalmazásával. Ezek a szülők pici korától ki-

szolgálják a gyermeket, még kisiskoláskorban sem 

tartják szükségesnek bevonni a gyermeket az ott-

honi munkába, ők az érzelmileg is magukra maradt 

gyermekek, alig van közös élményük szüleikkel. A 

szülők nem ismerik fel a család szerepét a mt»kó-

ra nevelésben. A családon kivüli nevelési ténye-

zőknek óriási szerepe van a gyermekek pozitiv fej-

lődésében, hiszen ennek a 3,5 %-nak kevésbé van 

alkalma tapasztalni, hogy az élet alapja a munka, 

hogy minden a munkából fakad, hogy aki nem dolgo-

zik, annak a javakból sem jár semmi. 

A gyermek érzelmi szintjének megfelelően' 

fel lehet és fel kell tárni a munkában meglevő ne-

hézségeket, problémákat, negativumokat és a munka 

alapvető megszerettetésén kiviül a hiányosságok fa-

vitására kell ösztönözni. 

A hagyományos családi munkamegosztás 

megváltoztatása indokolt lenne. A szülők 17,5 %-a 

egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy az édesanya 

végezzen minden házimunkát. 
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28 % teljésen egyetért, elfogadja, hogy 

a "második müszak" egyedül az anyát terhelje. 

Az apák 39,2 %-a azonban besegit a ház-

tartási munkákba, ami pozitiv fejlődést mutat. A 

családi munkamegosztás tervszerüen érvényesül 48 % 

esetében, mivel előre - minden este - megbeszélik, 

hogy másnap kinek mit kell csinálnia. 

A szülők 37,4 %-a közösen végez házimunkát 

gyermekével, 67,2  96 esetenként, 2,9 % egyáltalán. 

A közös munkák során megtanulják a gyer-

mekek egy-egy házimunka elvégzésének módját. A közös 

munkát igénylik a gyerekek, mert emberi kapcsolatot 

tudnak teremteni szüleikkel, akik nem nagyon érnek 

rá külön foglalkozni velük. A közös tatraritás, kony- 

hai munka, esetleg kertészkedés értékes időt jelente-

nek arra, hogy a gyermekkel szót váltsanak, az érzel-

mi szálakat még szorosabbra fogják. A gyermekeknek 

nemcskk anyagi gondoskodásra van szükségük, hanem 

társra, tapasztalt felnőtt barátra is, szellemi part-

nerre. Ezt  a  szerepet a szülő nagyszerüen betölti a 

37 96 esetében, azonban a többség csak elvétve, a 

közel 3 96 pedig sohasem él ennek lehetőségével. 

A szülők 64,4 %-a gondterhelt, ha nem tud 

a gyermek problémáján önmaga segiteni. Érvényesül a 

gyermekkel való érzelmi törődés, de 4,1 % nem törődik 

vele, hogy megoldja vagy nem a problémáit a gyermek. 
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A szülők 98,8 %-a elvárja, hogy gyermeke 

rendben tartsa dolgait, holmijait helyére tegye. 

o,6 % csak esetenként tartja szükségesnek. Ezek-

ben a családokban későn kezdték a szoktatást, a kö-

vetelés, a gyakoroltatás hiányzott, vagy nem volt 

eléggé következetes, például az édesanya csinált 

rendet a gyermek helyett. 

Előfordult olyan is, ahol nem sikerült a 

gyermek szépérzékét kifejleszteni, s ezekben a csa-

ládokban nem lehetett még a holmijainak rendben tar-

tására sem nevelni a gyermeket. Ezeknek a tanulóknak 

személyiségvonásai közül általában is hiányzik a 

rendszeretet. 

Á szülők 61,2 %-a nem nézi el büntetés 

nélkül, hogy gyermekük rosszalkodik. 26,5 % eseten-

ként elnézi, 4,7 % közömbös az iránt, hogy gyermeke 

rosszalkodik-e vagy sem. 7,6 % pedig nagyrészt elné-

ző magatartást tanusit gyermeke fegyelmezetlensége 

esetén. 

A mindent megengedő nevelést elhibázott-

nak kell tekintenünk. A gyermeknek bizonyos foku 

korlátozást és akadályt el kell viselnie ahhoz, hogy 

kifejlődjék realitásérzéke. Meg kell tanulnia az 

azonnali élvezetről való lemmndást egy későbbi öröm 

kedvéért, a lemondás elviselését és a másik ember 

igényeinek tekintetbevételét. 
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A várni tudást maga a természet kényszeri-

ti rénk. A gyermektől e tekintetben fokról fokra 

annyit kell követelnünk, amennyinek már szervezeti-

leg képes, alkalmas, érett. /Nemes Livia, 1975./ 

A szülői kérdőiv másik része a kijelentések 

után három válaszlehetőséget jelöl meg.  A  helyesnek 

tartott választ a megfelelő rovatba "X" bejegyzés-

sel kellett jelölni. 

válaszok %-ban 

kijelentés 	rendszeresen néha soha 

1. Együtt kirándulunk gyer-

mekünkkel. 	28,6 	64,3 	7,0 

2. Segitünk a gyermek tanulá- 

sában. 	 74,8 	25,2 
	

INW INWO 

3. Eleget játszunk gyermekinkkel. 21,6 	74,9 	3,5 

4'. Együtt sétálunk gyermekünkkel. '18,7 	69,1 12,2 

5. Együtt megyünk szinházba gyer- 

mekünkkel. 	4,7 	68,8 26,5 

4. Együtt megyünk moziba gyerme-
künkkel. 	 9,9 	68,5 21,6 
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kijelentés 	válaszok 	A-ban  

rendszeresen néha soha 

7. Nincs  időnk együtt játszásra. 9,4 8o,7 9,9 

8. Gyermekünk teljesen őszinte 

velünk. 97,4 2,6 -- 

9. Kevés időt töltünk gyere  
33,3 59,7 70 

lo. Együtt vacsorázik teritett asz- 

talnál a család mindennap. 77,2 22,2 o,6 

11. Hétvégén együtt reggelizik a 

család. 83,6 15,8 o,6  

12. Vasárnap együtt ebédel a család.
96,5 3,5 --  

13. Vasárnap együtt vacsorázik 	a 

család. 87,1 12,3 o,6 

14. Gyermekünk teriti meg az asz-

talt étkezéshez. 11,1 8o,7 8,2 

15. Gyermekünk segit megteriteni az 

asztalt 	étkezéshez. 29,7 65,o 5,3 



93 - 

kijelentés 	válaszok 96-ban 

rendszeresen  néha soha 

16. Hangversenyre megyünk gyerme-

künkkel. 

17. Édesanyával mindig mindent 

meg tud beszélni a gyermek. 

18. Édesapával mindent megbeszél 

a gyermek. 

19. Csak a tanulásban tartom szük- 

ségesnek a közös tevékenységet 

gyermekemmel. 

2o. Minden szülői értekezleten 

 résztveszünk. 

21. Tanulással kapcsolatos gondok-

kal felkeresem a gyermeket ta-

nító tanárt. 

-- 8,2 91,8 

85,9 13,4 o,7 

49,9 42,6 7,5 

38,7 25,1 36,2 

77,2 22,2 o,6 

46,2 43,8 lo,o 

22. Évente egyszer családunkhoz 

ellátogat az osztályfőnök. 	47,9 31,e 21,1 

23. Osztály rendezvényein gyerme-

künk sikerélményéhez segitsé-

get nyujtunk. 32,2 29,2 38,6 
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kijelentések 	válaszok A-ban  

rendszeresen néha soha 

24. Figyelemmel kisérjiik az elle- 

nőrzőben a bejegyzéseket. 	98,8 1,2 • 

25. Magatartási és tanulmányi el-

marasztalásokat megbeszéljük 

gyermekünkkel. 96,5 3,5 	-- 

26. A  rossz jegyekért a tanárt 

hibáztatjuk. 	o,6 10,5 88,9 

27. Gyermekünk előtt mondunk kri-

tikát az őt tanitó tanárról. 	1,2 4,7 94,1 

-28. Gyermek születéséről mindig 

őszinte választ adtunk gyer-

mekünknek. 52,0 39,8 	8,2 

29. Örömmel fogadjuk a családban 

gyermekünk barátait. 	64,3 35,7 -- 

30. Örülünk, ha gyermekink más 

nemű pajtásához őszintén ra-

gaszkodik. 43,8 47,9 	8,3 
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kijelentések 	válaszok %-ban 

rendszeresen néha soha 

31. Tanuláson kivül nem enged- 

jük gyermekünket egyedül 

barátaihoz. 	33,9 	58,7 	1,6 

A felmérések tapasztalata szerint a szü- 

lők 28,6 %-a rendszeresen kirándulni megy gyerme-

kével, `1 % viszont soha sem fordit időt hasonló kö-

zös tevékenységre. A szülők a pénzt tartják elsőd-

legesnek, munkaidő után is munkával - otthoni ker-

ti munkával, vagy egyéb plusz jövedelmet jelentő 

munkával - töltik késő estig idejüket, s ez a hétvé-

gére is jellemző. 

Minden szülő valamilyen módon segitséget 

nyujt gyermekének a tanulásban: 74,8 % rendszere-

sen, 25,1 5 pedig néha. Ez utóbbiak között előfor-

dul, hogy a gyermek nem igényli a segitséget, de 

előfordul olyan is, hogy csak akkor fordul a szülő 

gyermekéhez, amikor már baj van, nem kiséri rend-

szeresen figyelemmel gyermeke tanulmányi előrehala-

dását. 

A szülők 21,6 %-a ugy érzi eleget játszik 

gyermekével, 74,9 A csak néha érzi kielégitönek a 

játékra forditott időt gyermekével. Nem itélhető 
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meg egyértelműen, hogy valóban melyik százalékos 

aránynak kell jobban örülnünk. Befolyásoló ténye-

ző a szülők müveltsége, egyesek nem tartják fon-

tosnak a gyermekkel való "komoly"  játékot, mások 

lelkiismeretesek, s az együtt tölthető időt is 

kevésnek tartják. Elgondolkodtatóbb a 3,5 %, 

amelynek soha sem jut ideje közös játékra. Ez az a 

százalékos arány, amely egyáltalán nem várja el 

gyermekétől azt sem, hogy otthon segitsen bármiben 

is, s egyáltalán nem csinálnak gondot abból, hogy 

a gyermek megoldja problémáit vagy sem, ugyanakkor 

megtorlás nélkül elnézik, hogy gyermekük rosszalko-

dik. A pedagógusokra nagy feladat hárul/-na/ ezen 

szülők pedagógiai kulturájának az emelésében. 

Rendszeresen együtt sétál a gyermekkel a 

szülők 18,7 %-a, de 12,2 %-nak soha nem jut erre 

ideje. A szülők többsége csak alkalmanként szán 

időt a közös sétára. A séta a családi együttlét 

egyik vonzó lehetősége, hiszen a beszélgetésekre, 

a gyermekeket foglalkoztató gondolatok felderité-

sére a séták alkalmával spontán módon is alkalom 

nyilik. 

A szülők 4,7 %-a viszi rendszeresen szin-

házba gyermekét, 26,5 % soha. Hasonló az arány a 

filmszinházba járásnál, 9,9 % rendszeresen, 21,6 % 

soha nem megy gyermekével moziba.  A  közös szórakozás 
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többnyire a közös televizió nézésre korlátozódik, 

bár az sem ritka, hogy cx‘t is magára marad a gyer-

mek. 

Ellentmondás tapasztalható a szülők vá-

laszában a közös játékot illetően. A szülők 3,5 %-a 

vallotta, hogy soha nem játszik eleget gyermekével, 

ezzel szemben 9,4 %-nak rendszeresen nem jut ideje 

9,9 %-nak pedig soha nincs ideje együtt játszásra. 

A szülők 8o,7 %-nak esetenként nincs ideje  közös  já-

tékra, ami reálisnak tekinthető a szülők elfoglalt-

ságát mérlegelve. Az ellentmondó válasz alapján el 

kell fogadnunk azt, hogy a szülők 19,3 A-a tényleges 

közös játékra sohasem fordit időt, gondot, ami szomo-

ru, hiszen a gyermek életeleme a játék még kisiskolás 

korban is, mert a játékban tud igazán feloldódni, s 

a játéknak óriási személyiségformáló hatása közismert. 

A fent emlitettek ellenére a szülők 97,4 %-a 

ugy véli, hogy gyermeke teljesen őszinte, mindössze 

2,6 % érzi ugy, hogy csak néha őszinte vele a gyermek. 

Természetesnek tartja a szülő, hogy gyermeke csakis 

őszintén beszélhet vele, azonban közös tevékenységek, 

.a közös játéklehetőségek kihasználatlansága, a gyer-

mekek gondolatvilágának megfelelő ismerete nélkül a 

szülők nem kis százaléka esetében megkérdőjelezhető-

nek tartjuk a gyermeki őszinteség mértékének megité-

lését. Véleményem szerint a jelzett arány elsősorban 



98 - 

azt tükrözi, hogy ez a  természetes  vágya a szülő-

nek, s ebben  a korban el sem tudja képzelni, hogy 

esetleg olyan kérdések is foglalkortathatják gyer-

mekét, amelyekről nem zud - megfelelő kontaktus 

hiányában  - őszintén beszélni szüleivel. 

Reálisnax látom a szülők válaszát arra, 

hogy kevés időt töltenek gyermekükkel. 33,3 % rend-

szeresen, 59,6 % néha, 7 % pedig soha nem érzi ke7 

vésnek az együtt töltött időt. Az utóbbi adat azzal 

magyarázható, hogy az édesanya háztartásbeli, gyer-

meke nem szorul napközis ellátásra, s igy a szülő 

többet tud együtt lenni  gyermekével. .  

Megközelitően azonos az étkezési szokások 

alakulása is. A család legtöbb esetben rendszeresen 

együtt reggelizik, ebédel, vacsorázik, hétvégén 

emelkedik azoknak az aránya, akik csak néha regge-

liznek együtt. A vasárnapi ebéd az, amely a megkér-

dezettek 96,5 %-ánál az egész család együttlétét 

biztositja. A családok 3,5 %-ánál a vasárnapi közös 

ebéd csak néha fordul elő. A  családok  3,5 %-ánál a 

szülők vasárnap is munkával töltik idejüket, s nines 

idejük egyszerre leülni ebédelni. Olyan egyáltalán 

nem fordul elő, hogy rendszeresen ne legyen együtt 

a család az ebédnél. A vizsgálatba bevontat köréban 

o,6 %-nál tapasztaltuk, hogy a családi élet keretei 

széthullottak, sem hétköznapokon, sem pedig hétvé- 
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geken nem étkezik együtt a család. 

A szülők érdeklődésével, müveltségével 

magyarázható az, hogy egyetlen gyermeket sem visz-

nek rendszeresen hangversenyre, 8,2 %-ot néha, s 

91,8 %-ot soha. 

A gyermekek elsősorban az édesanyával 

beszélik meg problémáikat. /85,9 %-uk rendszeresen 

13,4 %-uk néha, o,7 %-uk azonban soha nem tudja mgg-

beszélni problémáit./ 

Az édesapa csak 49,9 %-nál tud megfelelő 

partner lenni, 42,6 %-nál néha, s 7,5 %-nál sohasem 

fordul elő, hogy megfelelő érzelmi közelséggel fel-

oldódjon a gyermek, s meg merje beszélni gondjait 

az édesapával. 

A százalékos arányok nagyszerűen tükrözik 

a szülőknek a gyermekeikkel közösen végzett tevékeny-

ségről kialakitott torz nézeteit: 38,7 %-uk csak a 

tanulásban tartja szükségesnek a közös tevékenysé-

get  gyermekével.  Sajnos ez az adat is igazolja felte-

vésem, hogy a szülők müveltségén mulik az, hogy 

egyáltalán felismerik-e a közös játék fontosságát, a 

.számtalan közös tevékenység szükségességét, emberfor-

máló erejét. A szülők jelértős részénél a tanulás a 

minden, s nem létezik más. Érje el a gyermek a  maxi-

mális teljesítményt, s akkor minden rendben van. 

Azon tul, hogy van-e más iránt is érdeklődése, vagy 
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foglalkoztatja-e más is gondolatban - mindez a 

szülő számára mellékes. Szerencséjük van abban az 

esetben ezeknek a gyerekeknek, ha a családi nevelé-

sen kivüli nevelési tényezők kedvező hatást bizto-

sitanak, barátokra találnak a nevelőkben, kortár-

saikban. 

Minden szülei értekezleten részt vesz a 

szülők 77,2 %-a, 0,6 % soha nem látogatja. Ez az 

utóbbi arány a cigány gyermekek szülei köréből adó-

dik: gyermekük jár az iskolába, de teher az iskola. 

A szülő nem törődik a gyermek iskolai tevékenységé-

vel. Náluk már az is  fejlődés,  ha egyáltalán iskolát 

látogat a gyermek, hiszen saját gyermekkori tapasz* 

talatuk hiányában nem tudják érdemben megitélni az 

iskola, az iskolában folyó pedagógiai munka jelentő-

ségét gyermekük fejlődésében'.  

Tanulással kapcsolatos gondokkal a gyerme-

ket tanitó tanárt a szülők 46,2 %-a keresi fel rend-

szeresen, 43,8 %-a néha, de lo %-a soha. Szorosan 

kapcsolódik ehhez az, hogy a szülők véleménye szerint 

a családok 21,1 $b-óhoz sosem megy családlátogatásra 

az osztályfőnök. Elgondolkodtató, hogyan hat az osz- 

tályfőnök a családi nevelés tényezőire, ha esetleg 

nem ismeri a gyermek családi körülményeit ? 

Nem elég az iskolában, esetleg utcán beszélgetni a 

szülővel, családi környezetben kell meggyőződni a 

gyermek körülményeiről, helyzetéről a családban. 



A szülők 32,2 %-a megfelelően együttmü-

ködik az iskolávak, segiti gyermekét sikerélményhez 

jutni az osztály z•endezvénjein, 38,6 % azonban so-

hasem jut el eddig. Magas ez az arány, de pregnán-

san jelzi, hegy soha nem törődnek megfelelően gyer-

mekükkel az iskolában, a családon belüli gondoskodás-

ban pedig a gyermek gondozására, fizikai értelemben 

vett ellátásra szoritkoznak a gyermek csecsemőkora 

óta. A gyermekeknek kevés az igazi értelemben vett 

közös élményük szüleikkel. 

A családok döntő többségében a gyermek megi-

télésében, az iskolai tevékenységek és teljesitmények 

tudomásulvételében az ellenőrző könyvbe történő be-

jegyzések játszabak domináns szerepet. A szülők 98,8 

%-a rendszeresen figyelemmel kiséri a bejegyzéseket, 

1,2 % csak néha. Egyetlen szülő sem akadt a vizsgált 

mintában, aki soha nem figyelné a gyermek  ellenőrző  

könyvét. Az ellenőrző könyv helyenként az egyetlen 

kapocs az iskolával, abból követi nyomon a szülő 

gyermeke teljesitményét, s mint a fentiekből is lát-

ható, a szülők nem kis hányada ezzel megelégszik. 

A szülők 88,9 %-a a rossz jegyért soha nem 

hibáztatja a gyermeket tanitó tanárt, 10,5 %-nál ez 

előfordul, de o,6 %-uk rendszeresen a tanárt hibáztat- 

ja. 

A szülők 1,2 %-a rendszeresen a gyermek 

előtt mond kritikát az St illetve gyermeket tanitő 
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tanárról, 4,7 % néha. Ezek a szülők nem tisztellek 

megfelelően  a pedagógust, s gyakran e tiszteletken 

magatartás mögött a kritizáló szülő jobb anyagi kö-

rülményei állnak. Előfordult, hogy 3-4 gyermek ta-

nitási óra alatt szándékosan megrongálta a használt 

szemléltető eszközt, ami nem volt nagy értékü, de 

fontos volt a munkához. A tanár az ellenőrző köny-

vön keresztül kérte be elbeszélgetésre a gyerekek 

szüleit, a tanulókat szóban marasztalta el. 

Végül is a gyermeket pártolva, a szülő a tanárt ma-

rasztalta el, hogy "mit képzel filléres értékű esz-

köz megrongálása miatt kérdőre vonni a gyereket  In  

Számára a pénz nem érték. Nem fogta fel erkölcsi 

sulyát fellépésének, amit "példamutatásával" továb-

bitott gyermeke számára is. Vajon 5-6 év mulya mit 

fog megbecsülni gyerméke ? Mi fogja igényeit kielé-

giteni i Hogyan állja meg helyét az életben ? 

A gyermek születéséről mindig őszinte vá-

laszt adott gyermekének a szülők 52 %-a, 39,8 %-a 

néha, 8,2 9-a pedig soha. Egy tiz éves kislány szü-

lei a bejegyzés helyett beirák, hogy "Nem tartjuk 

még szükségesnek!" Egy másik: "Jó kérdés kilenc é-

yes korban!" 

A családi életre nevelés kérdésében a 

vizsgált mintában a szülők csaknem fele a hagyomá-

nyos, konzervatifir nevelést vallja magáénak. Vélemé- 
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nyűk szerint addig nincs baj, arcig a gyermek nem 

tud semmit a nemek kapcsolatáról, tul kicsinek 

érzik gyermeküket. Saját gyermekkorukat idézik fel, 

hiszen ők már az általános iskolát is kijárták, mi-

re fejlődésük indokolta a "felvilágositást". El 

sem tudják képzelni, hogy a gyermek spontán kérdé-

seire, érettségének megfelelő válasszal elkerülhe-

tő a "felvilágositás". Amit 15 évvel ezelőtt 	a 

tanárok 13 éves lányoknak-fiuknak tartottak szüksé-

gesnek elmondani a családi életre nevelés feladat-

köréből, azt ma már a 9-lo éves korosztály igényli. 

Egyre több 13-14 éves kislány kényszerül abortoszra, 

vagy éppen 15 évesen kénytelen gyermeket szülni. 

Mindez elsősorban a konzervativ, hagyományos csa-

ládi életre nevelést valló szülők gyermekeinél for-

dul elő nagyobb arányban. 

A szülők 64,3 % - a 	mindenkor örömmel 

fogadja a családban gyermekük barátait, 35,1 % csak 

néha. A családi életre nevelés pozitiv vonásait ta-

pasztalhatjuk a szülők 43,8 *-ánál, hiszen örülnek, 

ha gyermekük más nemü pajtásához őszintén ragaszko-

dik. A szülők 8,3 %-a előitélettel fogadja az elté-

rő nemü gyermekek barátkozását, egymáshoz való ra-

gaszkodásukat. Pedig ez az alapja a későbbi boldog 

családi életnek. 
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A szülői szemlélet torzulását tükrözi 

az is, hogy a szülők a tanuláson kivül nem enge-

dik gyermeküket barátaihoz játszani. Egy a fontos 

ismét, atanulás, ami valóban kitölti a 6410 éves 

koru gyermekek idejének nagy részét, legfontosabb 

tevékenységük, azonban észre kell vetetni a szü-

lőkkel, hogy a személyiségfejlődéséhez sok más 

tényezőt is figyelembe kell venni, a gyermekkel 

való törődés nem merülhet ki a tanulmányi munka 

előtérbe helyezésével. 	. 

A családi életre nevelés további elemzé-

séhez ismertetem azt a beszélgetési tervet, amely-

nek alapján 171 6-10 éves koru gyermekkel beszél 

getést folytattam. 

1. Sorold fel az otthoni tanuláson kivü-

li feladataid I 

2. . Ki kezeli a pénzt a te családodban ? 

3. Sorold fel azokat a munkákat, amelye- 

ket csak édesanyád végez otthon ! 

4. Melyek azok a munkák, amelyeket csak 

édesapád végez otthon ? 

5. Családod tagjai mit csinálnak szabad 

időben ? 
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6. Kinek a névnapját /születésnapját/ 

nem szoktátok megünnepelni ? 

7. Kinek a névnapja /születésnapja/ a 

legnagyobb nálatok ? 

8. Ismertesd utolsó órád követő /iskolai-

otthoni/ időbeosztásod hétköznap ! 

9. Ismertesd vasárnapi időbeosztásod ! 

lo. Mit csinál otthon édesanyád hétköznap! 

11. Mit csinál otthon édesapád hétköznap ! 

12. Mit csinál édesapád vasárnap ! 

13. Milyen munkát végzel édesanyáddal kö-

zösen ? 

14. Milyen munkát végzel közösen édesapád-

dal ? 

15. Melyek a legkedvesebb programok szüle-

iddel ? 

16. Mivel tudsz legnagyobb örömet szerezni 

szüleidnek ? 

17. Miért büntetnek leggyakrabban szüleid? 

18. Hogyan büntetnek szüleid ? 

19. Kitől és mit hallottál a gyermek szüle-

téséről ? 

2o. Őszintén tudsz-e beszélgetni szüleiddel? 

21. Mi az, amit nem mersz elmondani ? 

22. Miért nem mered elmondani ? 

23. Hogyan segitenek a tanulásban szüleid? 
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24. Sétálsz-e együtt szüleiddel ? 

25. hová kirándulsz szivesen szüleiddel? 

26. Mit  szeretsz legjobban játszani éde-

sapáddal ? 

27. Mit szeretsz legjobban játszani édes-

anyáddal ? 

28. Örülnek-e szüleid, ha barátaid csalá-

dodhoz ellátogatnak ? 

29. Elengednek-e a barátaidhoz játszani 

egyedül ? 

3o. Elég időt tudsz-e tölteni szüleiddel 

együtt ? 

31. Osztály farsangi rendezvényeire segi-

tenek-e jelmezt késziteni ? 

32. Miben vársz tőlük még több segitséget? 

33. Mi a kedves neked ebben a versben ? 

1-2. osztály: Petőfi Sándor: Anyám 

tyukja 

3-4. osztály: József Attila: Altató 

Mielőtt megvizsgáltam volna, hogy milyen 

házi munkákat végeznek a tanulók, tisztázni kellett, 

hogy milyen fajtái vannak egyáltalán a házimunkának. 

Az irodalomban ugyanis különbözőképpen osztályoz-

zák a házimunkát. Palgok jugoszláv szerző a gyerme- 
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kekre bizható feladatokat ekképpen sorolja fel: 

könyvespolc rendberakása, könyvek leporolása,uj-

ságok, folyóiratok összerakása, állat etetése, 

kalitka tisztántartása, tisztálkodási szerek 

használata utáni elrakása, gombfelvarrás, a szek-

rényrész rendben tartása, könnyebb kerti munkák 

végzése, vázába friss virágok helyezése, vizcse-

rélés, mozijegy vásárlása, fabehordás fűtéshez, 

zsebkendő kimosás stb. 

Szlávina a legkönnyebb házimunkáknak a 

takaritást, a  mosogatást, a viragok, az állatok 

gondozását tartja, nehéz házimunkának a favágást, 

a fafűrészelést, a padlófelmosást, a padlófénye-

sitést, a főzést tekinti. egemliti még az önki-

szolgáló munkákat, továbbá a családtagok szükség-

letei . kielégitését célzó munkákat. 

Bdumel német kutató tizenegy tevékenység 

csoportba sorolja a házimunkákat: lakástakaritás-

gondozás, ruházattisztítás-gondozás-javitás, lakás-

javitás, kinti javitás, konyhai munka, bevásárlás, 

beszerzés, kerti, mezei, udvari munka, állatgondo 

zás,.gyermek-, testvérgondozás, szülők segitése 

foglalkozásukban, érdeklődési foglalatosság, játék, 

tanulás, egyéb. 

Stöpel szerint a házimunkákhoz tartozik 

az önkiszolgálás és a háztartásban való segités, a 
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házon kivüli munkák /bevásárlás, megbizatások, 

udvari, kerti munkák/ a testvér és a betegek 

gondozása, az állatgondozás. 

Pecsernyikova a családbeli gyermek-

munka alapvető fajtái közt a következőket sorol-

ja fel: a családi háztartással vagy az élelme-

zéssel kapcsolatos munkák, a tanulási munkákat, 

a termelőmunkát a családban és a müvészi munkát. 

Dubov szerint a háztartási munka a kö-

vetkező négy alapvető részre osztható: a lakás 

rendben tartása, a ruházat gondozása, szabás-

varrás és főzés. 

Graskova vizsgálatában 24 házimunkafaj-

tát sorol fel. Megyeri Ferenc a tanuláson kivüli 

otthoni munkák közül a következőket emliti: a há-

zimunka, barkácsolás, kézimunka, szüret. 

A Statisztikai Közlemények 75. kötete 

a házimflnkákat 7 nagyobb csoportba sorolja 

/főzés, takaritás, mosás-vasalás-varrás, vásárlás, 

fütés-tüzelőelőkészités, vizhordás, lakóház-udvart 

karbantartási, és külön, a házimunkával egyenrangu 

kategóriának veszi a gyermekek ellátását. A házi- 

munkák között 66 konkrét munkafajtát sorol fel, a 

gyermekellátásnál 19-et, összesen 85 fajtát. 

A beszélgetések tapasztalatait összesit-

ve, a házimunka következő konkrét fajtáival talál- 
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koztunk a gyermekek válaszaiban: 

vasal 	padlózatot felmossa 

terít 	porsziválk 

darál 	növényeket öntözi 

cipőt tisztit 	reggelit készit 

vizet hord 	mosogat 

ruhát tereget 	törölget 

reggel-este ágyaz 	az edényt elrakja 

segit begyujtani 	főzni segit 

fát vág 	burgonyát hámoz 

tüzelőt hord be 	állatot etet 

asztalt leszedi 	kukoricát morzsol 

portörlésben segit 	testvérére vigyáz 

kádat kisurolja 	bevásárol 

ruhát rendben helyre 

teszi 	szerelni segit 

rendet tesz a lakásban játékait rendben tartja 

:Fóliát segit felrakni 	iskolai felszerelését el- 

kertben segit ásni 	rendezi 

öntözni 	seper 

kapálni 

A b-lo éves korban a házimunkában való 

részvétel szempontjából nemcsak mennyiségi különb-

ségek vannak, hanem minőségiek is. Az első osztály-

- a tanulók  még csak egyes, egyszerű munkával segite- 



- llo 

nek, például felmosnak, porszivóznak, játékaikat 

rendben tartják, stb. 

A negyedikes tanulók már önállóan rend-

be teszik a szobát, rétvégén nagytakaritást végez-

nek a lakásban, vacsorát, reggelit készitenek stb. 

azaz már összetettebb, komplikáltabb munkákat vé-

geznek. Ez egyuttal a felelősség magasabb fokát,a 

tevékenység időtartamának lényeges meghosszabbodá-

sát, továbbá a követelmény huzamosabb, tartósabb 

voltát is jelenti. 

A. következő táblázaton bemutatom azt, 

hogy a lányok és fiuk milyen arányban kapnak házi 

munkával kapcsolatos feladatokat. 

1. Sorold fel otthoni tanuláson kivüli feladataid ! 

munka megnevezése lány % fiu % 

porszivóz 22 11 

felmos 9 6 

seper 15 8 

főzésben s egit 3o 2 

asztalt terít 8 2 

mosogat 3o 15 

törölget 11 1 

mosni segit 22 - 



munka megnevezése lány % fiu 96 

vasal 6 

kádat sorol 2 

testvérre vigyáz 4 

vásárlás 6 9 

vizhordás 4 OMB 

ágyazás 8 5 

állat etetés - 9 

ablaktisztitás - 

tüzelő bekészités - 11 

cipőtisztitáa - 1 

kukorica morzsolás - 2 

burgonya hámozás 7 1 

fólia felrakás - 2 

nagytakaritásban segit 22 11 

iskolai felszerelés 

elrendezése 8 8 

sütemény sütésben segités 4 2 

A táblázat tartalmazza azt az összesitést, 

amelyről leolvasható egyrészt az otthon végzett mun-

ka tartalma, másrészt az, hogy a lányok illetve fiuk 

milyen arányban vesznek részt a családban végzett 

munkában. A takaritással kapcsolatos munkába a lányok 
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nagyobb arányban kapcsolódnak be, mint a fiuk. E 

tevékenységekben való részvételük 6-lo éves kor-

ban fokozatosan növekvő arányt, mutat. 

H takaritás egyes mozzanatai, mint a 

porszivózás fiuknál és lányoknál egyaránt kedvelt. 

A gép vonzza a fiukat, maga a tevékenység, a gép- 

pel való bánás befolyásolja a munkához való viszonyt. 

A felmosás elsősorban a konyha kövezetének felmosá-

sára szoritkozik, ahol csökken a fiuk aránya, s el-

sősorban azokban a családokban mosnak fel, ahol lány 

gyermek nincs, s a szülő igénybe veszi fiu gyermekét 

e munka végzésére. 

Lakásban seprés nagyobb arányban fordul 

elő a lányoknál, afiuknál a téli hóseprésben való 

részvételt is magába foglalja a 8 % . Még e munka 

végzésében is elkülönül a hagyományos férfi és női 

munka. 

A főzésben való segités magasan a lányok 

részéről fordul elő nagyobb arányban, a fiuknak 

csak 2 ió-a segit alkalmanként a főzésben. 

Az asztal teritésénél, leszedésénél is 

a fiuk 2 96-a vesz részt, mosogatásnál már emelkedő 

az arányuk. Egyáltalán nem vesz részt fiu a mosás, 

vasalás, kádsurolás, testvérre vigyázás megbizatá-

sokban. E tevékenységek nagyrészt a 8-10 éves lá-

nyok feladatai felsorolásánál fordultak elő. Az 
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iskolai felszerelés rendben tartását a fiuk és 

lányok azonos arányban jelölték meg feladatként, 

a vásárlásban azonban a fiuk részvételi aránya 

a magasabb. 

A lányok 4 %-a számolt be a vizhordás 

megbizatásról, ami a komfort nélküli lakás vele-

járójaként merült fel, igy természetesen csak 

egyes gyerekek válaszaiban fordult elő. 

A reggeli és esti ágyazás a fiukhak is 

feladata, de itt is nagyobb arányban a lányoké a 

munka. 

Burgonya hámozásában, sütemény, kalács 

sütésében is segédkeznek a tanulók, a fiuk közül 

1-2 % kapcsolódik be a munkába. A fiuk részvételé-

ben elsősorban az édesanyához való érzelmi kötő-

dés a befolyásoló tényező, a többségre nem jellem-

ző e tevékenység. 

A következő munkák végzésébe csak fiuk 

kapcsolódnak be: állat etetése, ablaktisztitás/L%/ 

tüzelő bekészités, cipőtisztitás, kukorica morzso-

lás, fólia felrakása. 

A fentiekből látható, hogy 6-lo éves kor-

ban bizonyos fokig elkülönül a férfi és női munka 

a családon belül, amit a szülék hagyományként ad-

nak tovább gyeriekeiknek. 
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2. Ki kezeli a pénzt a te családodban ? 

apa 18 g5 

anya 27 

közösen 55 96 

A hagyományos polgári nevelésre vezethető 

vissza a pénz kezelésének kérdése. Az osztálytársa-

dalmak korára jellemző a férfiak gazdasági hatalma, 

előjoga, a nők elnyomása, kiszolgáltatott helyzete. 

A nevelés a férfiak kiváltságos helyzetét és az alá 

fölérendeltség, a hierarchia fenntartását szolgálta. 

Ezzel magyarázható, hogy a családok egy részében 

még ma is egyedül az apa kezelheti a pénzt. Az anyák 

27 %-a a másik végletet képviseli, a család gazdasá-

gi életének irányitását kezükbe veszik, személyisé-

gükből adódóan többnyire a háztartásban dolgozók jo-

gos anyagi igényeire odafigyelve, gondosan tervezik 

meg a jövedelem ésszerü felhasználását. 

örvendetes, hogy a családi pénz kezelése a 

megkérdezettek többségénél a korszerü nevelés jellem-

zőit hordta magában. Azt tapasztaltam, hogy a gyere-

kek gondolkodására is meghatározó módon hatnak a csa-

ládban élő normák, szabályok és szokások. 



- 115 - 

3. Sorold fel azokat a miinkákat, amelye- 

ket csak édesanyád végez otthon t 

főzés 6 % mosás (2 % 

porszivózás 6 % portörlés 4 % 

seprés 2 % tatraritás 33% 

varrás 4 % gázcsere 3 96 

felmosás 5 % ablaktisztitás2% 

favágás 1 % testvér gondo- 

mosogatás 15 % zása 2 % 

lecke ellenőrzés 3 % ágyazás 3 96 

nincs olyan munka 196 állat etetés 4 % 

Fenti százalékos arányok a család munka 

végzésének heterogén összetételét tükrözik. Kiemel-

kedően magas, 72 % azoknak a családoknak az aránya, 

ahol csakis az édesanya feladata a mosás. A lakás 

takaritása is elsődleges feladata, valamint a moso-

gatás, amit a férfiak többsége nem szivesen vállal 

magára még alkalmanként sem. Mindössze a családok 

1 %-ánál fordul elő, hogy apa és anya - idejétől 

függően - kölcsönösen bekapcsolódik az otthoni 

munkavégzésbe, válogatás nélkül végzik a legfonto-

sabb teendőket a család, a gyermekek ellátásé érde-

kében. Ez az arány az értelmiségi nsaládok köréből 

tevődik össze. Az édesanyák kisebb százaléka /a férj 

elfoglaltsága miatt/ olyan nehezebb házimunkát is 

.  



- 116 - 

maga kényszerül végezni, mint a favágás. 

4. Melyek azok a munkák, amelyeket csak 

édesapád végez otthon ? 

favágás 27 	í kapálás 18 % 

ásás 	' 12 % metszés 3 A 

disznóölés 3 A autó, motor 

házépités 5 A szerelése 25 % 

fürészelés 5 70  javitási munkall % 

fütés 11 % kaszálás 2 % 

növénytermesztés 6 % állat etetés 18 A 

egyéb kerti munka 596 nincs olyan 1 % 

A férfiak által végzett munkák közül kiemel-

kednek azok a nehéz fizikai munkák, mint a favágás, 

kapálás, ásás, amelyeket csak férfiak végeznek. Az 

autó, motor szerelés a családok többségénél létező 

munka. Tapasztalataink szerint a családoknál jól elkü- 

lönül a gyakorlatban a férfi munka a női mimkától. 

5. Családod tagjai mit csinálnak szabadidő-
- ben ? 

televizió nézés 57 % kártyázás 4 

közös játék 22 % társasjáték 6 % 

pihenés 27 % varrás 4 A 

kézimunka 8 % kert ásása 6 A 
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futball 	2 % vasalás 	7 % 

rajsolás 	2 A autó, motor 

rokonlátogatás 	19 % szerlés 	3 % 

favágás 	2 A beszélgetés 	4 % 

séta 	6 % uszás 	3 % 

vetités 	3 % olvasás 	11 96 

autózás 	3 % mozilátogatás 6 A 

magnó, lemezhall- 	szinházlátoga- 

gatás 	6 % tás 	2 % 

futball 	2 

Jellemző a családokra, hogy nagy többségük 

televizió nézéssel tölti szabóidejét, amelyhez szo-

rosan kapcsolódik a pihenés is. A pihenés elnevezés-

sel kiemelt 27 A az alvásigény kielégitésére vonatko-

zik. A szülők egy része él a lehetőséggel és valami-

lyen módon játszik gyermekével. Sokan utaznak rokon-

látogatásra, ami a hagyományok ápolását jelenti. A 

vártnál nagyobb arányban keresik fel a családi hét-

végeken a nagyszülőket, egyéb közeli rokonokat. 

Az olvasás elsősorban az apák ujságolvasó 

időtöltését jelenti, arcig az anyák a vasárnapi ebédet 

készitik. 

A moziba menők 6-4-ának kb. fele a szülők 

mozilátogatását jelenti, mig a gyerekek otthon marad-

nak, elsősorban a 6-8 éves korosztálynál, ahol megold- 
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ható a gyerekek felügyelete. Kedveltek a vasárnap 

délutáni szabadidős beszélgetések. Sajnos alacsony 

arányban utaltak a gyerekek arra, hogy a családta-

gok beszélgetnek az őket foglalkoztató gondokról, 

és a beszélgetésekbe őket is bevonják. Magnó és 

lemezhallgatás elsősorban ott fordul elő, ahol időv 

sebb testvér is van, s elsősorban tőle ered a moti-

válás. 

Alacsony a szinházlátogatások száma, s 

ez is a bábszinházat jelenti. Örömmel tapgsztaltam 

a társasjátékok tényét, amikor a család együtt, 

vagy az egyik szülő a gyerekkel társasjátékot ját- 

szik. Akadt család olyan is, ahol a szabadidőt kert-

ásásra, favágásra, varrásra forditják a szülők. 

Ezeknél a családoknál nem beszéltek a gye-

rekek közös játékról, közös örömteli szabadidős pi-

henő tevékenységről. A gyerekek ezekben a családok-

ban többnyire teljesen magukra maradtak, sajátos 

módon töltik el idejüket, s amit hangsulyozni sze-

retBék, hogy egyáltalán nincs lehetőségük a szülők-

kel vaki együttes játékra. 

6. minek a névnapját /születésnapját/ nem 

szoktátok megünnepelni ? 

anyáét 	8 6 	apáét 	8 96 

testvérét 	4 % 	saját névnapot 4% 

egyáltalán senkiét 4 b 
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egyforma a család minden tagjáé 32 y5 

A testvérek 17 ib-ársál az ünneplés egyfor-

ma nagy, azonban lo . %-nál a beszélgetésben részt 

vevő gyermek névnapja a legnagyobb ünnep. 

8. Ismertesd, hogy hétköznapokon az utolsó 

óra után hogyan alakul /az iskolában és 

otthon/ időbeosztásod ! 

Az időbeosztásról nem tartom szükségesnek 

a százalékos arányok kimutatását, mivel hasonlóan 

nyilatkozott minden tanuló. Válaszaikból néhány jel-

lemző példát idézek: 

-"Ha hazamentem először begyujtok, azután 

megmelegitem az ebédet és eszem. Megcsi-

nálom a leckét, játszom, segitek anyunak, 

fürdöm és lefekszem. ]  

"Átöltözöm, ebédelek, leckét irom, ját-

szom, vacsorázom, fürdök, mesét megnézem 

lefekszem." 

-"Elmegyek az ebédért, azután a boltba, ta-

hulok, azután kimegyek csuszkálni. Bepa-

kolok a táskába, vacsorázom és lefekszem." 

-"Ha hazaérek otthon leülök tanulni, mikor 

megtanultam a leckét leülök az ágyra és 

olvasok, bevásárolni segitek anyunak, va- 
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csorázom és lefekszem. 

- "Tanulok, az ének leckét megcsináljuk, 

játszunk apukámmal, focizunk, vacsorá-

zom és lefekszem." 

- "Tanulok, összepakolok másnapra, ját-

szom, elrakom a játékokat, megágyazok 

és lefekszem. " 

- "Átöltözöm, megágyazok, ruhám helyére 

teszem, játszom, tanulok, játékokat a 

helyére teszem, vacsorázom, ágyazok és 

lefekszem." 

- "Megebédelek, elkészitem a leckém, te- 

leviziót nézem, játszom, magnót és rá-

diót hallgatom, olvasok, vacsorázom és 

lefekszem." . 

A beszélgetések téli és tavaszi időszak- 

ban történtek többnyire, amikor a gyerekek keve-

sebbet mozognak friss levegőn, gyakran hazaérkezé-

sük után már sötétedett, különösen a napköziseknél. 

9. Ismertesd vasárnapi időbeosztásod ! 

Idézetek a tanulók válaszaiból: 

- "Felkelek, megtisztálkodom, reggelizem, te-

leviziót nézek, ebédelek, játszom, televi-

zmót nézem, megtisztálkodom, vacsorázom és 
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lefekszem.  

- "Reggel mikor felkelek kávét főzök 

szüleimnek, majd segitek rendbe tenni 

a lakást, főzni. Megebédelek, délután 

olvasok, majd este mikor együtt van a 

család televiziót nézünk." 

- "Felkelek, temlomba megyek, reggelizek, 

televiziót nézek, ebédelek, kimegyek az 

udvarra testvéremmel játszani, televizi- 

ót nézem, vacsorázom és lefekszem. 

- "Mikor felkeltem segitek anyunak, nézem 

a televiziót. Ebéd után elmegyek a barát-

nőmhöz játszani, mikor hazajöttem a test-

véremmel Edivel játszom. Megfürdiink és 

lefekszünk." 

- "Megnézem a televiziót, azután tanulok, 

olvasok és azután megint nézzük a tele-

viziót." 

- "Reggelizek, kint fogócskázunk testvérem-

mel, bieiklizünk , 'ebédeliink , játszom, te-

leviziót nézem, tanulok, vacsorázom és 

lefekszem." 

- "Felkelek, beágyazom az ágyat, reggelizem, 

felöltözöm, templomba megyek, ebédelek, 

játszom, tanulok, segitek a szüleimnek, 

televiziót nézem, fürdüm, vacsorázom, 

megágyazom az ágyat és lefekszem." 
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lo. Mit csinál édesanyád hétköznap ? 

televizió nézés 

kézimunkázás 

olvasás 

bevásárlás 

11 $6 

6 % 

5 % 

8 % 

reggeli készités 4 % 

virágöntözés 	2 % 

fürdetés 	3 % 

főzés 	6o % 

vacsora készités 15 % tatraritás 48 % 

.o tanulás 3 % pihenés 11 % 

tanulni segités 6 % ágyazás 6 

vasalás 16 $ varrás 4 % 

mosás 12 9ö mosogatás 17 % 

állat etetés 6 % begyujtás ,‘ 

kapálás 4 A felmosás 3 % 

Az édesanyák több mint  fele  hétköznap is 

főz a családnak, amit Szlávina is - mint emlitettem - 

nehéz házimunkának tart. A munkahely után az otthont 

a családot ellátni - segitség nélkül - nagyon nehéz. 

Az adatokból látható, hogy az édesanyák 3 %-ának 

tanulásra is jut ideje, amit csakis a család besegíté-

se tesz lehetővé. Tul alacsony azonban azoknak a szá-

ma, akik olvasnak, a televizió nézés is csak 11 %-uk-

nak lehetséges. A munkahelyi igénybevétel, a háztar-

tási munkák ellátása után sok édesanyának már fizikai-

lag sem marad ereje megnézni egy filmet, vagy egyéb 

szellemi tevékenységet folytatni.  Az édesanyák egy ré- 
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sze az állatok etetését is maga végzi, sőt kapál, 

ami fizikailag szintén megterhelő. Ezzel is magya-

rázható, hogy a szülők pedagógiai műveltsége ala-

csony szinten marad, hiszen a fizikai munka a nap 

nagy részében lefoglalja, nincs ereje önképzése 

nem válik igénnyé, a család és a munka tölti ki éle-

tét. 

11. Hétköznap mit csinál otthon édesapád ? 

pihen 

begyujt, fűt 

bevásárol 

18 yb 

20  

( 

televi zi ót né z 

állatot etet 

vacsorát készit 

14 A  

23 A  

3 A  

kertészkedik 6 A  szerel 12 y6 

olvas 11 A fát vág 3  

leckét ellenőriz 3 96 kapál, ás 7% 
tanul 0,5/6 heggeszt 6 A 

kályhát javit 4 Y6 segit anyának 6 % 

ágyaz 2 % gyermekével fog- 

egyéb házkörüli lalkozik 5 A 

munkát végez 19A 

Az édesapák nagyobb százaléka pihen munkahe-

lyéről hazatérve, néz televiziót, mint az .édesanyák. 

A háziállatok etetése, a begyujtás, a fűtés, az autó 

és motor szerelés alkotja azokat a jellegzetes tevé- 
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kenységeket, amelyeket a családokban zömmel a 

férfiak végeznek. Az olvasás mint időtöltés gya-

koribb időtöltési forma a férfiaknál, mint a nők-

nél. Rendkivül alacsony számban /3 %/ utaltak a 

gyerekek arra, hogy édesanyjuk ellenőrzi a felké-

szülést. A gyerekek közül csak egy fő jelezte, 

hogy édesanyja szabad idejében tanul. Ez sajnála-

tos tény, hiszen aki valamilyen formában tanul, 

az már másképpen viszonyul gyermeke tanulásához 

is. A gyermekek számára döntőek azok a hatások, 

amelyek családjukban érik őket. A gyerekek között 

az iskolai teljesitményekben megmutatkozó különb-

ségek nagyrészt a család kulturális milliője és 

nevelése határozza meg. A hátrányos környezet, az 

alacsony iskolai végzettség képes tartósan gátolni 

a gyermek fejlődését. A szülők anyagi helyzetén nem 

tudunk változtatni, de ha a szülők pedagógiai kul-

turájának emelését sikerülne elérnünk, akkor jobban 

fejlődnének a gyermekek is. 

12. Mit  csinál édesapád vasárnap ? 

begyujt 14 % televiziót néz 40c% 

rokonokat látogat lo % olvas 17 % 

fát vág l0 % pihen 3516 
szerel 12 A maszekol 2 % 

meccsre megy 2 A vadászik 2 % 



- 125 - 

lemezt hallgat 2 % állatot etet 6 % 

futballozik 2 % beszélget 2 % 

horgászik 2 % anyának segit 2 % 

házkörüli munkát havat seper 5 % 

végez 4 % 

gyermekével fog- 

•lalkozik 5 % 

Az édesapák többsége /4o %/ vasárnapi 

idejének jelentős részét televizió nézésre forditja, 

ujságot olvas vagy kerti munka fáradalmait alvással 

piheni ki. A gyerekek között alacsony azoknak az 

aránya, akikkel édesapjuk foglalkozik vasárnap. Sok 

édesapa a hétköznapi tüzeléshez szükséges favágást 

vasárnap végzi el, hogy hétköznap zavartalanabb le-

gyen a'fütés a csaéád számára, s egyéb házkörüli 

foglalatosságra is jusson idő. 

Feltűnően kevés arányban segitenek az éde-

sapák az édesanyáknak a házimunkában. Az édesapák 

közül sokan még az egyébként rendelkezésükre álló 

időkeretben sincsenek együtt családjukkal. 

13. Milyen munkát végzel közösen édesa-

nyáddal ? 

mosás 22 % főzés 32 % 

seprés 15 % mosogatás 40 % 

felmosás 15 % takaritás 45 % 
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bevásárlás 	15 A ruha hajtmgatás 2 % 

vasalás 	6 A ruha teritése 2 A 

testvér gondozás 4 A törölgetés 	12 

porszivózás 	24 96 asztalterités lo 

kádsurolás 2 A portörlés 	42 

vacsora készités 4 A burgonyahámozás 4 % 

ágyazás 	13 % sütemény készi- 

nines közös 	tés 	15 % 

munka 	15 % 

A tevékenységek listájából látható, hogy 

a főzés, mosogatás, mosás, takaritás, porszivózás 

azok a munkák, amelyekben leggyakrabban együtt te-

vékenykedik anya és gyermeke. Feltűnően kevés az 

asztalteritésben tésztvevők aránya, ennél is maga-

sabb azoknak az aránya, akiknek egyáltalán nincs 

semmi közös tevékyaységük az édesanyával. 

A szülők nagy része - már 6-lo éves kor-

ban is - ., látván gyermeke iskolai terhelését, s , 

visszaemlékezve saját gyermekkorára, meg akarja ki-

mélni felnövekvő gyermekét a házimunkában való rész-

vételtől. Pedig ez nem vezet jóra! A gyerekek élet-

koruknak, fejlettségüknek megfelelően végezzék el 

önmaguk kiszolgálását, s ezen tulmenően is vegyék 

ki részüket a család közös munkájából. Ez számukra -

kikapcsolódás, ismeretszerzési lehetőség, munkaszer-

vezési és időbeosztási gyakorlat, s nem utolsósorban 
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erkölcsi kotelesség. Külföldi vizsgálatok bizonyit- 

ják, hogy a megfelelő mennyiségü és minőségü házi-

munka-elfoglaltság pozitivan hat a gyermekek tanul-

mányi teljesitményére is. 

1$. Milyen munkát végzel közösen édesapád-' 

dal ? 

favágás 	12 % seprés 	u 96 

ásás 	6 % barkácsolás 11.% 

szerelés 	12 % fa-,rózsa ül- 

begyujtás.,fütés 	6 % tetés 	5 % 

állat etetés 	9 % kapálás 	4 % 

fahordás 	11 % takaritás 	3 q5 

autómosás 	4 % kukorica dará- 

locsolás 	2 % lás 	1 % 

vásárlás 	2 % főzés 	4 

nincs közös 

munka 	13 96 

Legnagyobb arányban a favágás, a szerelési 

IIimikálatok, a barkácsolás vonza a gyerekeket a közös 

tevékenységre az édesapával. A gyerekek szeretik a 

szüleikkel együtt végzett közös munkát. Az egyik kis-

lány elmondása szerint azért szeret együtt dolgozni 

édesapjával, mert apja türelmes, mindent megmutat ne-

ki, s örül, ha kislánya ügyesen csinál meg valamit és 
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megdicséri. 

A gyerekek többsége azért szereti a közös 

munkát, mert jól el tudnak beszélgetni szüleikkel. 

Az együttlét alatt arra is sor kerül, hogy a szülő 

beszél saját munkahelyéről és munkájáról is, amire 

egyébként ritkán kerül sor. Munka közben a gyermek 

az élményeiről is beszél, az iskoláról, a barátairól. 

A szülők ritkán érnek rá külön foglalkozni gyermekük-

kel, de a közös munka során alkalom nyilik a bensősé-

ges szülő-gyermek kapcsolat ápolására is. Igy keve- 

sebb lesz a családon belüli megnemértés is. 6 -l0 

éves korban a gyerekek a házimunkában csak kisegitő 

tevékenységet végeznek, de lo éves kor körül már 

önállóan is elvégeznek bizonyos munkákat. Tapsztalát 

szerint a gyerekek igyekeznek munkájukat érdekes, 

emócionális és intellektuális tartalommal megtölteni, 

szeretik fantáziájukat is kielégiteni, igénylik hogy 

ügyességük, találékonyságuk megmutatkozhasson munká-

jukban. Sajnos csak 1-2 alkalommal fordul elő, hogy 

a gyermek irányithatja a munkát - például saját szo-

bájának takaritásánál -, s a szülő csak segéderőként 

dolgozik mellette, pedig játszva sokkal nagyobb kedv-

vel vennének részt a gyerekek a házimunkában. 

15. Melyek a legkedvesebb programok szüle- 

iddel ? 

kirándulás 	44 % pihenés 	3 % 

közös játék 	lív y6 televizió nézés 25% 
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társasjáték 5 % evés, ivás 3 % 

mozilátogatás 14 A séta 2 96 

szinházlátogatás 2 % beszélgetés 2 96 

uszás 4 A lemezhallgatás 1 % 

kártyázás 4 A olvasás 2 A  

muzeum látogatás 1 % 

nincs kedvelt közös 

program . 	3 % 

A gyerekek többsége legjobban kirándulni 

szeret szüleivel, /ezekben a családokban autó is van/ 

Elsősorban a rokonokhoz utaznak hétvégén, de a nyári 

szabadság alatti kirándulásokra is szivesen emlékez-

nek a gyerekek. Ez arra enged következtetni, hogy a 

kirándulás nem rendszeres időtöltést jelent, hiszen 

többségük kedves emlékként, élményként vall róla. A 

szülők elfoglaltságával a környezet ingerszegénysé-

gével függ össze, hogy a gyerekek kedves programként 

tartják számon - az egyébként ritka - közös/játékot. 

A gyerekek többségét hétköznap és ünnepen egyaránt 

ugyanaz az egyhanguság veszi körül, amelyben legfel-

jebb a televizió nézés jelent misorával változatos-

ságot. A gyerekek 25 %-a nem megy sehova sem, kevés 

a közös élménye szüleivel. Többnyire nem is játsza-

nak a gyerekekkel, de a családi melegséget érzik a 

gyerekek, a családdal együtt lenni  jó, örödiforrást 

jelent számukra. Szomoru képet tükröz az a 3 n ► , 
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amelynek csupán a közös evés, ivás "élménye" 

adatott meg a közös programokból. 

8 gyerekek másik 3 %-a egyáltalán nem 

tud közös programokról nyilatkozni. Ezeknek a 

gyerekeknek a szülei nem törődnek azzal, hogy a 

gyermek a gondozáson kivül is igényli szüleit. 

Jó, hogy van gyerekük, de ez minden. Élnek, dol-

goznak, esznek, isznak és nincs tovább. 

16. Mivel tudsz legnagyobb örömet sze-

rezni szüleidnek 

piros pont,piros 

csillag, jó jegy 63 % 

virág, ajándék 19 $ 

munkában segités 17 96 

mosogatás 2 % 

reggeli készités 1 % 

cipőtisztitás 1 % 

szép rajz 	2 96 

jó magatartás 15 % 

felmosás 

jósággal 

ágyazás 

1 96 
1 96 

1 96 

takaritás 2 % holmi elrendezés 4% 

A szülők többsége a gyermek teljesitményét 

helyezi előtérbe, annak örül legjobban, ha jó jegyet 

visz haza a gyermek az iskolából. Bizonyos mértékig 

ez jó, mert megkivánják gyermeküktől az iskolai jó . 

teljesitményt. Értékes az a 4 96 is, amely a legnagyobb 

örömet a holmi rendben tartásával tudja elérni, vagy 

a 6 évesekből tevődő 1 96, amely a cipőtisztitással 
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is örömet tud szerezni szüleinelk. Többnyire a jó 

tanuló gyermekek szülei örülnek az egyéb tevékeny-

ségeknek, a gyengébb tanulóknál a jegy szerzi ott-

hon a legnagyobb elismerést, örömet, de az elmarasz-

talást is. Ha másra nem, de arra oda figyel a szülő, 

hogy milyen bejegyzés került az ellenőrző könyvbe, 

17. Miért büntetnek leggyakrabban szüleid ? 

fekete pont,rossz jegy 

játékot nem raja el 

testvérrel veszekedés 

nem segit otthon 

nem fogad szót 

csunya leckeirás 

későn jön haza 

vizes, sáros nadrág 

nem vigyáz testvérése 

52 % csavargás 5 % 

4% hazudás 1 % 

lo rosszaság 2296 

1% tányártörés6% 

596 hangos be- 

2 96 széd 1 % 

1 q6 nem tanul 1 96 

2 96 visszabe- 

1 96 szélés 1 96 

A szülők - az adatok szerint - végletesen 

reagálnak az érdemjegyekre. Határozott büntetéssel 

lépnek fel egy-egy rosszul sikerült felelet miatt, s 

ez gyakran negativan befolyásolja a gyermek teljesit-

ményét. Ha a gyermek nem a legjobb tanulók közé tar-

tizik, akkor előre izgul, hogy nem az elvártat pro- 

dukálja, fél, ami  még gyengébb teljesitményre ösztön-

zi, illetve gyengébb teljesitményt eredményez. 

AZ  ilyei gyermek előre tudja "teljesitménye" otthoni 
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következményeit. Előfordul, hogy megfelelő hang-

nemmel, megértéssel, segitséggel jobb iskolai 

eredményeket érne el a gyermek. Az iskolai és 

otthoni kudarcok sorozata mellett azonban nehézke-

sebbé válik, fejlődése lelassul. Egyre több ener-

giát fordit a felkészülésre, de végül lemarad, 

nem tud lépést tartani táraaival, holott a képes-

sége meg lenne rá. A szülő csak az eredményt mér-

legeli, nem veszi észre, hogy rajta is mulik mit 

nyujt az órákon gyermeke. Sok szülő már az első 

osztályban elveszi gyermeke kedvét a tanulástól. 

Az első fekete pontok veréssel történő megtorlása 

mély nyomot hagy a gyermekben, ami egész életén 

át kiséri, esetleg megváltoztatja iskolához, tanu-

láshoz való már kialakult pozitiv viszonyát is. 

A szülők ritkán ülnek le segiteni gyermeküknek, 

kevés ösztönzést adnak ahhoz, hogy sikerüljön 

bátrabban fellépnie, a csak követelés módszer al-

kalmazása nem hoz megfelelő eredményt a teljesit-

mény növekedésére. Jellemző, hogy lo éves koruk-

ra teljesen magukra maradnak a gyerekek az isko-

lai gondjaikkal. 

A jelzett egyéb büntetések arányai elfo-

gadhatók, hiszen valóban indokolt valamilyen formá-

ban elmarasztalni a gyermekeket a felsorolt egetek-

ben, azonban nem mindegy milyen módszert alkalmazunk. 
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18. Hogyan büntetnek szüleid ? 

pofon 
	

4 % szidás 	19 % 

verés 
	

48 % térdelés 	11 

nem nézhet tv-t 23 % nem játszhat 

haj-, fűlhuzás . 2 % barátaival 	14 % 

guggoltatás 	1 % olvasnia kell 1 % 

nem szólnak hozzá 1% irnia kell 	2 % 

A számadatok is mutatják, hogy a gyermektik 

több mint felét veréssel büntetik. Megdöbbentő az, 

hogy a verés mindennapos fegyelmezési eszköz, s az 

erős, durva formája kerül alkalmazásra a legkisebb 

hibáért is. kézzel csak 4 % üti meg gyermekét, 

48 % esetében esetében a testi fenyitéshez különbö-

ző eszközöket alkalmaznak a szülők. A nadrágszijjal, 

vesszővel, fakanállal történő ütlegelés a legtöbb 

esetben egyéb bütitetési formával is társul. 

Idézetek a  gyerekek válaszaiból: 

- "Nem nézhetem a televiziót, letérdeltet-

nek, szijjal megvernek." 

-"Megvernek fakanállal, kézzel, meghuzzák 

fülem, hajam." 

- "Kézzel megvernek, meghuzzák hajam." 

- Sarokba állitanak, guggoltatnak." 

- "Fakanállal megvernek, meg kézzel, sarok- 
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- "Megvernek kézzel, nadrágszijjal,le-

térdeltetnek." 

Idézetek a büntetések enyhébb formáiból: 

- "Nem nézhetem egy hétig a televiziót, 

vagy egy hétig nem mehetek barátaimhoz 

játszani." 

- "Hamar le kell feküdni és nem játszha-

tom." 

- Azzal büntetnek, hogy össze kell pakol-

nom a játékokat és olvasnom kell." 

- "Kukoricán térdepeltetnek, nem nézhe-

tem a televiziót." 

A büntetés formái igen eltérőek az egyes 

családokban. Ezeket a szülők személyisége, érettsé-

ge, türelmének mértéke, ingerléhynysége, aktuális 

közérzete határozzák meg. Az alapvető nevelési esz-

közök megválasztásában nagy szerepet játszik a szü-

lő saját gyermekkorában átélt családmintája is. 

Igy maradhatott fenn a testi fenyités szokása. 

A gyermek hosszu ideig tehetetlen a szülő 

haragjával szemben. Ha azt tapasztalja, hogy a szü-

lő kiszámithatatlan, hogy miért veri meg, akkor 

titkolózni kezd, kibuvókat keres és zárkózottá válik 
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őszintétlenné válik. Bagdy Emőkére hivatkozva a 

szülői feladatokra éretlen, tul fiatal emberek, 

akedveztőtlen családminták, a szülők meggyötört 

gyermekkora, a bizalom, a szeretet és türelem 

teljes hiánya, a különböző foku és jellegű szemé-

lyiségzavarok, az alkoholizmus mind lehetetlenné 

teszik a megfelelő családi légkör kialakitását, 

egyben esélyeket teremtenek az agressziv szülői 

magatartásra. 

19. Kitől és mit hallottál a gyermek 

születéséről ? 

anyától 	40 % apától 5 g6 

televizióból 6 % barátoktól 4 % 

könyvből 8 % orvostól 1 % 

tanártól 2 % senkitől 

semmit 2 % 

Egy első osztályos kisfiu a következőket 

mondta: "Anyukák hasukban hordják. a kisbabát. Ha 

elég nagy a baba megszületik. A gyermék petesejt-

ből fejlődik, kilenc hónapig édesanyja hasában van, 

azután megszületik. 

Ezzel szemben idézem az egyik negyedikes 

kislány válaszát: 

"Nem a gólya hozza a babát, anyukámtól 

hallottam. Nem a férfi szüli a kisbabát, hanem a nő." 
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Ismét egy negyedikes kislány válasza: 

"Nem tudok semmit." 

Másodikos kislány: 

- "Anyuka hasában  fejlődik ki ki'enc 

hónap alatt. Mikor ott az idő anyuka bemegy a 

kórházba és fáj a hasa. A csontok ezalatt szét-

nyilnak és megszúletik a gyerek." 

A válaszok is azt jelzik, hogy nem 

szabható meg konkrét életkorral, hogy mikor és 

mennyit mondjunk el a gyerekeknek. Igényeiknek 

megfelelően, a gyermek fejlettségét figyelembe 

véve ugy Kell válaszolnunk kérdéseire, hogy 

megnyugtató választ kapjon, de nem tul kompli-

kálva, egyszerűen, tömören, a gyerek nyelvén. 

Llkeseritő az a tény, hogy a vizsgált mintából 34 

96-nak valóban felvilágbsitásra lesz szüksége, 

semmit nem hallott a gyermek születéséről. 

Nagy százalékuk harmadikos és negyedikes. 

2o. Őszintén tudsz-e beszélni szüle- 

1c üel ? 	. 

igen 64 96 nem 3o 96 néha 6 S 

az előző kérdésnél szereplő 34 A 

válaszai szerepelnek tobbségébeü e kérdéskornél 
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is a nemmel válaszolók között. Ők azok, akikkel 

nem képes a szulő érzelmi kontaktust teremteni. 

A gyermek fejlődik, növekedik, nem "kisbaba" már, 

vannak testi fejlődéséből eredő problémái, gond-

jai, amit jó lenne otthon megbeszélni, de a szü-

lőktől távol áll a gyermek világa. Bzek a gyere-

kek bizonyos értelemben retardáltakká válnak a 

kiegyensulyozott érzelmi légkörben nevelkedő 

gyermekekkel szemben. 

21.,Mi az amit nem mersz elmondani ? 

fekete pont, rossz 

jegy 	36 96 verekedés 	2 96 

csunya beszéd 	4 96 vizes nadrág 3 96 

iskolába rosszat 	rossz volt 5 % 

tesz 	8 9b eltör valamit 7$ 

ellenőrő könyvbe 

bejegyzés 

Az adatokból leolvasható, hogy a bünte-

téstől való félelem miatt sok gyerek sem a fekete 

pontoí, sem a gyenge érdemjegyet nem meri otthon 

nyiltan bejelenteni.  A  gyermekben feszültség nő, 

mert előbb-utóbb az elhallgatás ténye kiderül. Az 

ilyen gyerek felsóhajt, ha a  szülő éppen elfelejti 

megnézni az ellenőrző könyvet. Az ilyen szülő csak 

g 
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követel, de nem ereszkedik le gyermekéhez, elfe-

lejti, hogy kisdiákként voltak nehéz pillanatai 

az iskolában. Talán neki sem segitett senki, s 

belülről hiába kiált segitségért a gyermek, tud-

ja, hogy ezért beintetés jár. Ezzel együtt szülő 

és gyermeke között fokozatosan nő a távolság, 

mert a szülő nem érez egyet gyermekével, csak szá-

monkér, ami önmagában i.em elég, büntetés helyett 

egyiitt kellene tanulniuk. 

22. Miért nem mered elmondani a rosszat ? 

megszidnak 8 % haragszanak rám 5 %' 

megvernek 48 % szégyellem 	6 % 

Kiemelten kell értékelni azt a 6 %-ot, 

amely azért nem meri elmondani például a csunya 

beszédet, mert szégyelli, s ezzel rossz hangulatot 

vált ki a családban. Ugyanigy ez a 6 % szégyelli a 

rossz jegyet, önmagával szemben is állit már fel kö-

vetelményeket, s igyekszik alkalmazkodni, hozzájá-

rulni a családi légkör zavartalanságához. Szeretet 

veszi körül, s ő is ugyanolyan féltéssel, szeretet- 

tel viszonyul családja minden tagjához. 

Hasonlóan kell értékelnünk azt az  5 %-ot, 

amely azért nem meri elmondani csinytevéseit, mert 
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fél, hogy haragudni fog a család. 

A korábbi kérdésekre adott válaszokhoz 

hasonlóan itt is a rossz jegyek szerepelnek leg-

főbb büntetési okként, ez tükröződik annál 	a 

48 %-nál akiknek nagyrésze a jegyek miatt kapja 

a ver'st. Az érdemjegy javitás nérdekébenn  fordul 

a szülő legdurvábban fegyelmezési eszközhöz, igy 

igyekszik elérni, hogy olyan teljesitménye legyen 

gyerekének, amit mások előtt sem kell szégyellnie. 

Ezek a szülők felfigyelnek a rossz teljesitményre, 

de rendszeresen nem érdeklődnek gyermekeik iskolai 

munkájáról. 

23. Hogyan segitenek a tanulásban szüleid ? 

együtt számolunk 9 % kikérdeznek 9 % 

megmagyarázzák 4o % gyakorolunk 19 % 

anya kijavitja ellenőriznek 6 % 

munkám 	' 296 nem segitenek 7 % 

megmondják hogyan 

csináljam 	15 

Elsősorban első és második osztályban jel-

lemző a közös számolás, az édesanya javit a munkában, 

amikor az alapmüveletek, az irás és tanulás még sok 

nehézséget okoz. A szülők ekkor még jobban odafigyel- 
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nek gyermekükre. Harmadik-negyedik osztályban, 

a gyermek önállóságának növekedésével párhuza- 

mosam már csak szükség esetén gyakorolnak együtt, 

vagy magyarázzák meg a kevésbé érthető feladato-

kat, főleg a matematika példák megoldását. Elő-

fordul, hogy a szülő igyekezete ellenére sem tud 

segiteni, mert ismeri az uj eljárási módokat, amit 

iskoláskoárban még másképpen tanult. 

A leckét a gyermekek 9 %-ától, illetve 

6 %-ától rendszeresen kikérdezik. Az ellenőrzés 

főleg szóban történik és arra terjed ki, hogy min-

den meg van-e a másnapi iskolai munkához, nehogy 

valamit otthon felejtsen a gyermek. 

A gyerekek 7 %-át sosem ellenőrzik, so-

sem kérdezik ki, nem magyaráznak meg neki semmit, 

nem törődnek a gyermek iskolai feladat végzésének 

hogyanjával. a teljesitményre fcbgyelnek csak fel, 

s ennek megfelelően elhangzik egy-egy elismerő 

szó, vagy éppen a veréssel járó beintetés a rossz 

' jegy miatt. 

24. Sétálsz-e együtt szüleiddel ? 

igen 6o % 
	

néha lo % 	nem 3o % 
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az adatokból kiderül, hogy a szülők 

többsége rendszeresen sétál gyermekével, de 3o 96 

sohasem szakit arra időt. Az utóbbi szülők is,  - 

mint  minden szülő - elfoglaltak. E mellett azon-

ban dantő az, hogy nem is igénylik a közös sétát. 

Munkahelyi, majd otthoni kerti illetve házkörüli 

munkával foglalkoznak, s abba igyekeznek gyerme-

küket is bevonni. Ennél a rétegnél tipikus maga-

tartásnak tekinthető a gyermekek felügyelet nélk 

kül hagyása. Jelentős részük arra hivatkozva,hogy 

gyermekük már nem pici, megengedi, hogy azt csi-

náljon amihez kedve van, igy legalább as szülő 

nyugodtan dolgozhat. 

25. Hová kirándulsz szivesen szüleiddel ? 

erdős, hegyes vidék 36 % Balaton 19 % 

tengerpattra 4 % muzeumba 1 % 

rokonokhoz 6 % uszodába 1 % 

sosem kirándul 8 % városokba 25 % 

Hétvégi kirándulásokat jelent a rokonok, 

muzeumok, uszodák közös meglátosatioa. Sajnos mind-

ez a felsorolt alkalmaknak csak 8 %-át jelenti, ami 

arra enged következtetni, hogy elsősorban nyáron 

kirándul együtt a család, évközben ritkán kerül rá 

sor. A szüleikkel kirándulók a Balatonra, tengerpart 
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ra esetleg évente egyszer jutnak el. Erdős, hegyes 

vidékre a nyár folyamán 3-szor is elutaznak, bár 

nem kis százalékban azokat a tanulókat is ide 

soroltam, akik kirándulási helyként a vidámparkot 

a helyi ligetet jelölték meg. A gyerekek 8 %-a nem 

volt még sehol sem szüleivel. Ezek a gyerekek azok-

ból a családokból valók, ahol a szülők nem fordita-

nak gondot a közös programokra, s általában a közös 

tevékynységekre: 

26. Mit szeretsz legjobban játszani édesa-

páddal'? 

birkózás 24 % futball 8 96 

társasjáték 23 96 sakk 8 % 

fogócska 2 96 kártya 12 96 

dominó 2 96 bujócska 2 96 

tollaslabda 1.96 labdázás 2 R6 

malmozás 1 % uszás 1 96 

sosem játszanak 12 96 beszélgetés 2 }6 

Legkedveltebbek a közös társasjátékok, ami-

kor komolyan veszi az apa is a játék szabályait, ki-

csit beleéli magát a játékba. 

Az első osztályosok jellemző közös játékai 

az édesapával a fogócska, bujócska, labdázás, amikor 
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közös mozgásos játékkal tölti a szabadidőt a gyer-

mek és édesapja. Az együttjátszás örömét a gyere-

kek 12 96-a nem éli át. Ezekben a családokban az 

édesapa nem tartja szükségesnek, fontosnak, hogy 

bármit is közösen játsszon gyermekével. Elszomori-

tó ez a tény, mert az édesapák többsége a tulhaj-

szolt munka, a munkaidőn kivüli pénzszerzés miatt 

mond le a gyermekével való foglalkozás öröméről. 

2'!. 	Mit játszol leggyakrabban édesanyád- 

dal ? 

kártya 	15 9b 	társasjáték 	36 96 

sakk 3 96 dominő 	2 96 

vetités 2 % babaruha varrás 4 9 

labdázás 1 96 bujácska 	1 96 

gombfoci 1 96 tanárnénis 	2 96 

tollaslabda 1 96 sosem játszanak 32% 

A társasjátékot és a kártyát a gyermekek 

fele emliti olyan játékként, amelyet leggyakrabban 

édesanyával játszik. Adataink szerint az édesanyák 

`/o %-a időt tud szakitani gyermekének valamilyen 

módon a közös játékra, a napi munka mellett rövid 

idöre leül, s együtt örül gyermekével a játékban. 

Cserébe a gyermek is szivesen segit a házimunkában, 

sőt igyekszik, hogy minél hamarabb elkészüljön, hogy 
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több idejük legyen egymással játszani. Az ilyen 

édesanya-gyermek kapcsolatnál a kölcsönös szeretet, 

bizalom, a munka jó megszervezése jellemzi a min- 

Jennapokat. 

A gyerekek 32 %-ának mindezt nincs alkal-

ma átélni. Az édesanya mindig fáradt, ideges, de-

hogy jut neki ideje gyermekére, kinőtte ő már a 

játékot. Szereti, félti ő a gyermekét, de a játék 

az nem fontos szánára. Társaihoz irányitja a gyer-

meket, legalább addig sem zavarja őt a munkában. 

28. örülnek-e szüleid, ha barátaid csalá-

dodhoz látogatnak ? 

igen 	68 % 	nem 32 % 

A családok 68 %-a nyitott a külső kapcso-

latok iránt, 32 % kevésbé, illetve erősen megválo-

gatja, hogy kik azok, akikkel érdemes gyermekének 

a szabad időt együtt eltöltenie, Nem egy hasonló 

választ adtak a gyerekek. "Ha jó gyerek örülne$, ha 

nem jó gyerek nem örülnek." A szülők egy része nem 

fogadja szivesen a barátokat azért, mert akkor a 

lakásban rendetlenség lesz, pedig ott mindennek a 

helyén kell maradnia. Ezeknek a családoknak az a 

véleménye, hogy menjen inkább az ő gyerekük a másik 
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másik családhoz játszani. Hétköznapokon különösen 

igy van ez, zavarónak tartják családtagokon kivü-

liek jelenlétét. 

29. Elengednek-e barátaidhoz játszani 

egyedül ? 

igen 	85 % 	nem 	17 

A  családok 17 %-a zárkózott, munkahelyi 

kapcsolatain kivül csak a szülők is otthon tudnak 

feloldódni, gyermeküket sem engedik hasonló koru 

barátaihoz. Véleményük szerint a gyerek segitsen 

a házimunkában, foglalja el magát egyedül, vagy a 

testvérével. 

Állataink szerint a kortárskapcsolatokat 

csak a családok egy része teszi a kivánatos mérték-

ben  lehetővé,  pedig a kortárscsoportok azok, ahol 

a gyerekeknek alkalmuk riyilík hasonló koru társa-

ikkal együttmüködve a szociális viselkedés társa- 

. dalmi normáit elsajátitani. 

3o. Elég időt  tudsz-e szüleiddel tölte-

ni együtt ? 

igen 65 % 	nem 35 % 
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gyerekek nagyrésze elégedett, ugy 

érzi minden törődést, segitségnyujtást megkap 

szüleitől, kiegyensulyozottnak mondja a családi 

légkört is. Magas azonban azoknak az aránya, akik 

még több időt szeretnének szüleikkel együtt lenni. 

Szüleik elfoglaltak, tulhajszoltak, fáradta, s ha 

tehetik hétköznapokon is igyekeznek pihenni, alvás-

sal tölteni az időt, ami a gyerekek magukra maradását 

jelenti, hiszen nem marad idő az ellenőrzésre, be-

szélgetésre, közös szórakozásra. 

31. Osztály farsangi rendezvényére segite- 

nek-e jelmezt késziteni szüleid ? 

igen 84 % 	nem 16 % 

A szülők többsége szeretné szebbnek lát-

ni társainál gyermekét ezeken a rendezvényeken, igy 

tehát a külsőségekre sokat adnak. A vizsgált mintá- 

ból 16 %-nak még ez a kevés öröm sem jut, hiszen egye-

dül még nem tudnak jelmezt késziteni, a szülők pedig 

nem törődnek ilyen "aprbsÁgokkal", közömbösen fogad-

nak mindent, ami nem közvetlenül a jegyekért törté-

nik. Tapasztalatom szerint idővel a gyerekek is át-

veszik ezt a közömbösséget, s az első években még 

sóvárogva nézik társaikat, majd beletörődnek helyze- 
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tükbe és nem érdeklik társaik fellépése sem. 

32. Miben vársz szüleidtől még több 

segitséget ? 

matematika 8 95 olvasás 4 96 

irás gyakorlás 2 % takaritás 1 % 

ellenőrzés 1 % vizhordás 1 % 

semmiben 29 % tanulás 48 % 

játsszanak 

velem 

Egyes kiemelt tantárgyak állandó nehéz- , 

siget jelentenek a gyerekeknek, s ezekben a tan-

tárgyakban még több segitségre lenne szükségük. 

Vannak gyerekek, akik egyáltalán magát az ellenőr-

zést várnák el szüleiktől. Ezek a gyerekek részben 

jó tanulók, akik lényegében nem is a segitséget 

igénylik, hanem azt, hogy szüleik foglalkozzanak 

velük, időnként kapjanak egy-egy elismerő szót, di-

cséretet. Sajnos ez elmarad. . 

A gyerekeknek csaknem fele általában a 

tanulásban vár több segitséget, igénylik a szülők 

nagyobb odafigyelését munkájukra, kicsit több törő-

dést a mindennapokban. 
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A gyerekek 1 %-a megterhelőnek érzi a 

takaritással járó megbizatásokat. Elvárják tőle, 

hogy teljesen egyedül takaritsa hétvégén a la-

kást, mig a szülők kerti munkával foglalatoskod-

nak. Jogos a szülők segitség iránti elvárása, 

hiszen 6-lo éves korban már sokat tud segiteni a 

gyermek, de maga a magára hagyás terhelő. A 6-l0 

évesek még ugy dolgoznák szivesen a házimnflkában, 

ha szüleik körül lehetnek, ha egy kis irányitást, 

egy-egy elismerő szót kapnak. 

Hasonló a vizhordás kérdése is a gyere-

kek 1 %-ánál. Állatok itatásához hordanak vizest, 

fizikailag is nehéz, és segitségre lenne szüksé- 

gük. 

A gyerekek 6 %-a sóvárogva veszi tudomá-

sul, hogy társaihoz ledl játszani az édesanya vagy 

édesapa. A közös játékot örömforrásnak érzik, ami-

től megfosztják cet, pedig igénylik, vágyódnak rá. 

Ez a kifejezés, hogy "játsszanak velem !" - tulaj-

donképpen egy segélykiáltás a sz$lő felé, hogy 

akkor könnyebb lesz, akkor az eleven gyerekkel sem 

lesz annyi báj. 
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Tapasztalatok összegzése  

A család, - amelyben a családtagok sze-

retik egymást, és felelősséget éreznek egymás iránt, 

amelyben a családi élet jól szervezett, a családi 

munkában mindenki részt vesz, amelyet sokrétű kap-

csolat fűz rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz, 

dolgozó tagjain keresztül üzemekhez, vállalatokhoz; 

hivatalokhoz, társadalmi és politikai szervezetek-

hez - sehol máshol nem megszerezhető élettapaszta-

latok, pozitiv szokások birtokosává teszi a felnö-

vő - gyermekeket. A család a valóságos élet iskolája, 

a sokoldalu élettapasztalatok gazdag forrása. 

/Ágoston György, 1973./ 

.goston György gondolatai magában foglal-

ják a helyes családi életre nevelés valamennyi fon-

tos mozzanaait, amelyek a vizsgált mintában eseten-

ként, a családok egy részénél többé -kevésbé, vagy 

csak egy-egy részmozzanatában valósulnak meg. 

A családi munkában az édesanyák 44 % -a nem 

kap segii,séget az édesapától. A gyerekek a családok 

3o %-ában segitenek rendszeresen, szervezetten a 

házimunkában, a többi családnál alkalmanként pizzák 

meg a gyerekeket egy-egy munka végzésével. 
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rdemes néhány adatot kiemelni a szülői 

kérdőivek válaszaiból és a'gyermekek elmondásai-

ból. A szülők 97 %-a ugy véli, hogy gyermeke min-

dig, mindenben őszintén tud problémáiról beszél-

ni, semmi sem merül fel, amit esetleg nem tud 

őszintén elmondani a gyermek szüleinek. Ezzel szem-

ben a gyerekek 3o %-a határozottan kijelentette, 

hogy nem tud őszintén beszélgetni szüleivel. Nagy 

mértékben igazólódott az az előzetes feltevésem, 

hogy a szülők bizonyos része megelégszik a gyermek 

gondozásával, fizikai ellátásával, a gyermek értel-

mi fejlődésével, érzelmi életével nem tart lépést. 

A gyerekek kortárskapcsolataikban igyekennek pó-

tolni ezt a hiányt, ami 6-lo éves korban még nem 

jelent ugyan nagy érzelmi válságot anya és gyerme-

ke illetve apa és gyermeke között, de a későbbi 

konfliktusok alapjaiul szolgálhat. 

A családi életre nevelés fontos mozzana-

ta, hogy a szülő hogyan viszonyul a gyermek spon-

tán kérdéseihez, minden esetben megadja-e a gyer-

mek fejlettségének megfelelő választ a nemek kap-

csolatáról, a gyermek születéséről. . 

A szülők 52 %-a vallja azt, hogy mindig, 

mindent rendszeresen őszintén elmondott a gyermek-

nek kérdés feltevéskor e kérdéskörben. Ezzel szem-

ben a gyerekek 45 %-a elmondta; hogy nem sokat, de 
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valamit már hallott szüleitől a kisgyermek szüle- 

téséről. A szülők 8 %-a elismeri, hogy a nemiség-

gel összefüggő kérdésekre soha nem adott őszinte  

választ gyermekének, elveti ennek szükségességét,  

korainak tartja. A gyerekek 54 9b-a azonban ugy 

nyilatkozott, hogy soha senkitől semmit nem hal-

lott a kisgyermek születéséről. A gyerekekkel 

folytatott beszélgetések megerősitették azt a vé-

leményem, hogy a tanulók - különösen harmadik-ne-

gyedik osztályban - már igénylik, hogy fejlődésük 

kel kapcsolatos kérdéseikre őszintén választ kap-

janak, ha otthon nem, akkor legalább az iskolában. 

Igénylik a közvétlen kapcsolatot a nevelővel, aki 

nem sajnál néhány percet forditani tananyagon ki-

vül is a fiuk-lányok kapcsolatára, s egyéb őket 

foglalkoztató kérdések megbeszélésére. A tanulók-

több törődést igényelnek, mint amit otthon, vagy 

az iskolában megkapnak. Az akcelerációval magya-

rázható, hogy amit korábban 15-14 éves korban 

tartottak megbeszélni a gyerekekkel a nevelők, azt 

már 8-lo éves korban indokolt. 

~ 
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Az iskola szerepe a családi életre nevelésben 

Szükségszerü volt, hogy a gyermekek 

családi életre nevelését intézményessé tegyük, 

és ebben az iskola fontos szerepet vállaljon. A 

szakirodalom tanusága szerint a család ma ezt a 

szerepet egyedül betölteni nem tudja. Többek kö-

zött a családon belül is végbemenő átalakulás 

konfliktusai és a szülők szexuális neveltsége mi-

att. /Ágoston, 1971./ 

Az iskola vállalása - bármennyire jelen-

tős és pozitiv lépés - mégis sok ellentmondást 

rejt magában. A családi életre nevelés - lénye- 

gét tekintve - elsősorban a család funkciója lenne. 

Az iskola csak arra épithet, csak azzal számolva 

nevelhet, ami az iskolás kort megelőzően, illető-

leg az iskoláztatással párhuzamosan a családban . 

történik. Ezt meg kell erősitenünk, illetőleg a 

rossz hatások korrekciójára töreksziink. A gyerme-

kekben - különösen a jövendő családi életét ille-

tően - többnyire annak a családnak a példája, ma-

gatartása, szokásai rögződnek, amelyben nevelkedik. 

Az általános iskolanevelési oktatási 

tervéből négy vonást kiemelve reprezentáljuk a 
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családdal való együttmüködés azon uj elemeit, 

amelyek a 1978-79-es tanévtől fokozatosan kerül-

nek bevezetésre. 

1. Az általános iskolai nevelés - min-

denekelőtt a6-lo éves korban - a 

korábbinál nagyobb mértékben figye-

lembe kivánja venni a családok elté- 

rő műveltségi, anyagi szinvonalát, 

pedagógiai kulturájuk különbségeit, 

mert csak igy tud jelentősen hozzá-

járulni a tanulók fejlődési esélye-

gyenlőségének biztositásához. Azok-

nak a kedvezőtlenségeknek a felszá-

molása, sőt enyhitése is, melyek ma 

a lakosság egyes rétegeinek gyerme- 

keit sujtják, szükségképp sokkal las-

sabban végbemenő folyamat, mint köz-

nevelési rendszer kiegyenlitő, fel-

zárkóztató, kompenzáló mechanizmusa-

inak érvényesitése. 

2. Az iskola már nem tekinti járulékos 

elemnek a szoros értelemben vett 

tanitási-tanulási folyamaton kivül 

eső nevelést. Pozitiv megfogalmazás-

ban: az iskola tervszerűen szervez-

ni és befolyásolni kivánja a gyerme- 
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kek egész életmódját, közvetlenül is 

igyekszik hatni tevékenységüknek arra 

a körére, amelyet többé-kevésbé szaba- 

don választanak, s amely korábban csak-

nem kizárólagosan a szülők felügyelete 

alatt állt. Ide tartozik a higiénés 

kultura megalapozása, a fiatalok egész-

séges életmódjának, napirendjének, élet 

rendjének szervezése, fizikai és pszi-

chikai edzettségük fokozása, testi és 

szellemi teherbiró képességük fejlesz-

tése, az öntevékeny egészségvédelem 

szokásrendszerének kialakitása is. 

Mindebben különösen nagy szerepet jut-

tat a program az osztálytanitásnak, 

illetve az osztályfőnöknek, valamint a 

napköziotthon nevelőinek. 

3. Az iskola közvetlenül nevel a családi 

életre is, nemcsak az aktuálisan adott 

gyermeki szerephez való alkalmazkodást 

segiti elő, hanem - ismeretnyujtással, 

szemlélet- ős érzelemformálással, er-

kölcsi neveléssel - felkészit a házas-

társi és szülői  szerepre is. Ebben a 

keretben nyujt előreható szexuális ne-

velést is. Az uj tantervekben ős egyéb 

irányitó dokumentumokban mindez megfe- 
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lelő teret kap, de ezen a ponton ugy 

tünik ki az iskolai nevelés egyik 

nagy nehézsége is, mint a nevelők 

többségének az uj feladatokra való hi-

ányos felkészültsége. Az a tevékenység, 

melyet néhány éve éppen a családi életre 

nevelés terén fejtenek ki közösen peda-

gógusok, pszichológusok, orvosok, nem- 

csak egy átmeneti időszak kényszerével 

magyarázható, hanem mintegy előképe egy 

ujfajta munkának. A megn9 ekedett sze-

repkörit iskola ugyanis csak akkor lesz 

képes feladatait szinvdnalasan teljesi-

teni, ha falain belül is ujszerüen oszt-

ja meg a koncentrálja a szaktudást, ha 

egyebek között fontosságának megfelelő 

helyhez juttatja az iskolapszivhológi-

át, a medicinát és a szociológiát. 

4. Minőségi javulást irányos elő az iskola 

a tanulók szüleivel való közvetlen kap-

csolatok térén is. Az az álláspont, me-

lyet az általános iskola nevelő- és ok-

tatómunkájához kiadott un. "Alapelvek" 

rögzitenek, a következő: az iskolát 

felelőssége és szakértelme feljogositja 

arra, hogy orientálja a szülők nevelő- 
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munkáját, de a köztük levő viszony a 

"felelős nevelőtársak egyenrangu vi-

szonya". "A család sajátos feladata-

it és és felelősségét az iskola nem 

veszi át." - szögezi le ez az okmány, 

amihez hozzátehetjuk, hogy ez egyálta-

lán nem zárja ki a sajátos feladatok 

korábban emlitett történelmi változá-

sainak tekintetbevételét. 

Az viszont kétségtelen, hogy bizonyos 

funkciók ma is és a jövőben is egyértelműen a család-

ra tartoznak. Ezeket Gál Erzsébet: Az általános isko-

lai tanárán és iskolán kivüli nevelés tervében a kö-

vetkezőképpen foglalta össze: "... a szülők szere-

tettel és gondoskodással vegyék körül gyermekeiket. 

Biztositsák gyermekük harmonikus testi-érzelmi-erköl-

csi fejlődését,'nyujtsanak védettséget, biztonságér-

zetet neki... Vállaljanak részt gyermekink világnéze-

ti és erkolcsi neveléséből, segitsék felkészülését a 

továbbtanulásra, pályaválasztásra. Példájukkal és a 

család életmódjával formálják gyermekük helyes viszo-

nyát a munkához, a közügyekhez, a művelődéshez. 

Neveljék őket a nemiknek megfelelő, felelős magatar-

tásra, harmonikus családi életre. 

A családot az iskola segi - i abban, hogy e 

követelményeknek eleget tudjon tenni, s egyszersmind 
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várja a szülő segitségét, részvételét az iskolai 

nevelés céljának megvalósitásában. 

Az iskola és a család közös feladata, 

hogy a felnövekvő gyerekek megtanulják mindazt, 

amire a társadalomba való sikeres beilleszkedésük 

érdekében szükségük van. A szociológia kérdése: 

kinek, mért, mit is jelenthet ez a "mindaz" ? 

Ahhoz a kérdéshez, hogy vajon egyesek mit sajátit-

hatnak el, vagy mi az, amihez mások ném juthatnak 

hozzá, nagyon sokat adtak azok a kutatások, amelyek 

a  társadalom strukturáját, a családok életmódját, 

kulturáját, áz iskolarendszert, a  pedagógusok élet-

körülményeit stb. vizsgálták. A társadalomstruktura 

vizsgálatok, a kultura- vagy családkutatások az is-

kola felé mint statust adó, kulturát befolyásoló 

intézmény felé mutattak. Az iskola vizsgálatok a 

társadalmi struktura, a munkamegosztási rendszer fe- 

lé mutattak, mint ami az iskolarendszert szabályozza, 

a tudás lehetőségét kizárja vagy nyitja. Az iskolá- 

• val kapcsolatban kiderült, hogy az egységes iskola-

rendszer, amely formálisan - a jog szintjén - egyen-

lő esélyeket kinál minden fiatalnak, a valóságban 

egyenlőtlenségek sorozatához vezet, Kiderült, hogy 

az egyes családok életmódja az anyagi helyzetet, a 

lakáskörülményeket, a családon belüli személyes /mind 

a házastársak egymás közötti, mind a szülők és-a 
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gyerekek közötti/ viszonyokat, a kulturális szin-

tet, az uralkodó ér6ékrendet tekintve lényegesen 

különböznek egymástól. A gyerekek mobilitási esé-

lyeire vonatkozóan az iskolával és a családdal kap-

csolatos kutatások kiegészitették egymást: a gye-

rekek körében például a továbbtanulásnál tapasztal-

ható praktikus és nem formális esélyegyenlőtlensé-

gek - részben - a különböző családi háttér létezé-

sében lelték a magyarázatukat. /Nagy József/ 

Az időmérleg-vizsgálatok, a kultura- és 

életmódkutatások a családi tevékenységeket, munka-

megosztást számba vevő elemzések a munka, a tudás, 

az idő, a kultura, rétegek, életkorok, nemek sze-

rinti elosztásából a "mindarra", azaz a tartalomra 

is következtethetnek és következtethettek. Ferge 

Zsuzsa a tudás "tájainak" felosztásával tesz kisér-. 

letet arra, hogy bemutassa, hogy a jelenlegi iskola 

a tudás milyen tipusait /szakmai - mindennapi - 

"ünnepnapi"/ nyitja vagy zárja el a társadalom már 

strukturájuknál fogva különböző rétegeitől. 

A tananyag tartalmi kutatásánál értelem-

szerűen találkozik az iskola szociológiai és a csa-

lád szociológiai megközelitése, hiszen fontos tudni, 

hogy az érvényben lévő iskolarendszer milyen tarta-

lommal telitett, mit tart fontosnak és továbbitónak 

a felnövekvő társadalom számára, illetve hogy  a va- 
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valóságban a családok mindennapi életében kifeje- 

zésre jutó hagyományos értékrend - legalább rész-

ben - honnan ered, hogy az iskola erősiti vagy 

gyengiti ezt az értékrendet ? 

Közhelyeket ismételünk csak, amikor hang- 

• 	sulyozzuk: a gyermek felnövekedésében, szocializá- 

ciójában szerepet játszó intézményes között kiemel-

kedő helye van az iskolának. Fontosságát növeli, 

hogy az óvoda nem általánosan kötelező, tehát az 

általános iskola az egyetlen olyan intézmény, amely 

a családon kivül - minden egyes gyermek intézményes 

nevelésével foglalkozik. Itt szerzi meg a gyermek a 

minden további tanulás számára alapvető tudást, az 

irást-olvasást, sokak számára az első olyan hely, 

ahol az ismeretszerzést tervszerűen irányitják, 

amely a környező  világ  megismerésének és elsajátitá-

sának eszközeit adja. Az iskolai, oktatási folyamat 

nem csupán az átadott ismereteken keresztül gyakorol 

hatást, hanem kialakitja a tudáshoz, a kulturához 

való viszonyt is, törekvéseket, motivációkat teremt- 

het. Az, hogy az iskola kulturaátadó tevékenysége 

során milyen ismeretek és milyen értékek közvetité-

sét tűzi ki célul és ebből mit tud megvalósitani,az 

legtisztább formában az iskolai tankönyvekben mani-

fesztálódik. 
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Éppen ezért az iskolai tananyag alkalmas 

a szociológiai elemzésre, tehát annak vizsgálatára, 

hogy milyen értékeket és hogyan közvetit az iskola. 

Az általános iskola alsó tagozatán használatos tan-

könyvekben az ismeretek elemi szintje következtében 

könnyebben átláthatóvá válnak az általuk kifejeződő 

és a mögöttük meghuzódó értékek. 

Elemzésen során arra teszek kisérletet, 

hogy az alsó tagozatos tankönyvekben található isme-

retekből és értékekből felépülő családi életre neve-

lést bemutassam. 

Az osztályfőnöki óra szerepe a családi életre neve-

lésben 

Az általános iskola 1-4 osztályaiban is 

sok osztályvezetői feladata van a nevelőknek. Az 

osztályfőnöki óra harmadik osztályban kerül beveze-

tésre. Az általános iskola nevelés ős oktatás terve 

az óratervben 32 osztályfőnöki órát ir elő harmadik 

és negyedik osztályban egyaránt. /Szebenyi Péter/ 

A harmadik osztály számára "Népünk a csa- 

ládért" cimszó alatt a következő témák feldolgozását 

jelöli feladatul: 
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"Népünk sokat tesz a családok, a felnőt-

tek és a gyermekek egészséges, kulturált 

életéért. Intézkedések a nagy családok,a 

gyermekek, az idős emberek érdekében. 

Társadalmi munka a családokért /játszótér 

létesitése, gyermekintézmények segitése, 

közhaszna munkával, öregek napközi ottho-

nának létrehozása stb./. A lakóház, a 

lakótelepek nyugalmát az egész közösség 

együtt biztositja. A nyugodt otthoni lég-

kör tiszteletben tartása és a tapintat a 

gyermekekre is kötelező. 

Mit tehetnek a gyerekek az együttélés za-

vartalanságáért a családban, a lakóházak-

ban, az utcán és a lakótömbben ?" 

/Szebenyi Péter, 1981./ 

Negyedik osztály számára "Lányok-fiuk az osztályban 

cimmel a következő térnamegközelitést olvashatjuk: 
"A lányok és a fiuk aránya az.osztályban. 

Barátkoznak-e a fiuk a lányokkal és a lá-

nyok a fiukkal ? Példák a lányok és a 

fiuk jó, illetőleg nem megfelelő pajtási 

kapcsolatára. A jó kapcsolatok létrejötté-

nek, a nemek szerinti elkülönülésének okai 

Mi az, amit a fiuk jogosan vethetnek a lá-

nyok szemére és amit a lányok méltán vet- 
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hetnek rossz néven a fiuktól ? Néhány 

kirivó esettől eltekintve /vad, vereke-

dős fiuk; tulságosan is érzékenykedő 

lányok/ a jó pajtási kapcsolatokat za-

varó tulajdonságok és magatartási for-

mák nem a nemhez, hanem az egyénhez kö-

töttek. Ugyanigy, a jó tulajdonságok is 

a személytől függnek és nem attól, fiuról 

vagy lányról van-e szó."/Szebenyi Péter, 

1981./ 

A család örömei és gondjai cimmel a következőket 

idézem: 

A családi szeretetről. A szeretet érzését 

kimutatni nem szégyen. A nagyszülők irán-

ti szeretet és tisztelet. A családi élet 

örömeinek és gondjainak megosztása. Öröm-

szerzés és kötelességek a családban. Mit 

tehetnek a gyerekek a család problémáinak 

megkönnyitése, a napi gondok megoldása 

érdekében ? A kisebb testvérek segitése 

több gyermekes családban. A takarékosság 

jelentősége a család gazdálkodásában. A 

takarékosság lehetőségei. A család anyagi 

helyzetéhez mért igények és lehetőségek. 

A takarékosság és a zsugoriság különbsé- 

gének tisztázása. Takarékbélyeg-gyüjtés 

meghatározott céllal./Szebenyi Péter/ 



- 162 - 

Nyomtatott taneszköz az osztályfőnöki 

munka segitésére: "Osztályfőnöki kézikönyv az 

általános iskola 1-4 osztálya számára". 

Az osztályfőnöki kézikönyv a családi életre neve-

léshez a kovetkező témaegységek kiemelésével nyujt 

cegitséget: 

"Szeretet és megbecsülés a családban." 

"Feladatok: Erkölcsi tudatformálás 

- szülői gondoskodás; a szülői szeretet 

kifejezése, a sz .lő gondot visel a gyer-

mekekre, biztositja létfenntartásukat. 

- megbecsülés a családban: a gyermek 

észreveszi mennyit  fáradoznak szülei és 

figyelmességgel, gyengédséggeé viszonoz-

ni igyekszik fáradozásukat, tör•ődésúket. 

- segitőkészség: a gyermek ugy könnyit 

szulein, hogy - ahol tud segit a munkában. 

- gyengéd: törődik mások érzékenységével, 

meggondoltan, okosan mond véleményt, nem 

használ sértő szavakat. 

- szeretet a családban: az okos szeretet 

és a kényeztetés, a kettő közötti kulönb-

ség. 

Erkölcsi magatartás formálás: 

- a szeretet és megbecsülés megnyilvánulá-

sai a családtagok egymásközti viselkedé- 

sében. 
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- az örömszerzés lehetőségeinek és mód-

jainak kiszélesitése. 

Munkamegosztás a családban: 

Feladatok: Erkölcsi tudatformálás 

- a családi közösségben nemcsak a felnőt-

tek, hanem a gyermekeknek is vannak kö-

telességeik. 

- rendszeresen végzett házimunka komoly 

segitséget jelent a család számára. 

- a könnyebb és nehezebb házimunkát ará-

nyosan kell megosztani. 

Erkölcsi magatartás formálás: 

- rendszeresen és alkalmi munkavállalás 

a családban. 

Szabad idő a családban: 

Feladatok: tudatformálás 

- a családi együttlét örömei, közös él-

mények az egészségesen, hasznosan és 

változatosan eltöltött szabad időben. 

- az alkalmazkodás és a tapintat felté-

telei a zavartalan együttlétnek. . 

- a helyes napirend, a jól szervezett 

szabad idő biztositja a szellemi és 

fizikai kikapcsolódást. 

Magatartásformálás: 

- a szabad idő helyes felhasználásának 
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lehetőségei és módjai a helyi körülmé-

nyeknek, a tanulók szabadidő-szokásai-

nak megfelelően. 

- a szabad idő egészséges és hasznos  el-

töltésének lehetősége a családban. 

- a tapintat megnyilvánul az egymás irán-

ti alkalmazkodásban. 

- ennek formái 

- utmutatás egyéni kedvtelésre."Szebenyi 

Péter/ 

Negyedik osztály számára külön a családi életre neve-

léssel kapcsolatban nincs semmi megjegyzés az Osztály-

főnöki kézikönyvben. 

A fentiek feldolgozása a teaév során indo-

kolt, nagy mértékben elősegiti a családi életre neve-

lést. Felmérések tapasztalatai igazolják, hogy nagy 

különbségek vannak a gyermekek kérdéseire adott vála-

szokban, amikor a lo éves kislányok sem kaptak még 

helyes választ a kisbaba születéséről, s a vizsgált 

mintából a gyerekek 34 96-a soha senkitől semmit nem 

hallott a kisbaba születéséről. 

Milyen kérdések foglalkoztatják a kisiskolás 

gyerekeket ? 

Például: - Miért kell a fiuknak udvariasnak lenni a 

lányokkal ? . 

- Miért van szükség az apára ? 

- Miért csókolóznak a felnőttek ? 

- Mi.rt vagyok fiu és nem lány ? 
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- Hogyan jön ki a baba az anyukája ha-

sából ? 

- Hogyan kerül be a kisbaba az anyukája 

hasába ? 

Az általános iskola alsótagozatában megva-

lósitandó családi életer nevelés célkitüzéseinek 

és programjának összeállitásában támaszkodni kell 

az óvoda és a szülők addigi munkájára. Mindenekelőtt 

helyzetfelmérés szükséges. Az első osztályos tanitó-

nő egyéni és csoportos beszélgetések utján tájékozód-

hat a tanulók "felvilágosultsági fokáról". Ugyanez 

feladata a szülők vonatkozásában is. Az ereemények 

alapján elkészitheti a szülők és tanulók családi élet-

re nevelésének tervét. Mindkét terv tartalmazhat egyé-

ni és csoportos beszélgetéseket, előirányozhatja a 

szakember /orvos, pszichológus/ bevonását stb. Fontos, 

hogy a konkrét célokatii programokat és magszereket csak 

helyileg határozzák meg a nevelők. A szülők vonatkozá-

sában az esetleges tapasztalható helytelen attitüdök 

megváltoztatása és az együttmüködés megszervezése a 

fő cél, ami a vizsgált mintában nagy százalék arány-

ban indokolt. 

Szilágyi Vilmos: Bevezetés a szexuálpedagó-

giában cimü főiskolai jegyzetben a svéd, amerikai és 

nyugatnémet tapasztalatokra támaszkodva javaslatot 

tesz a program összeállitására. Hangsulyozza, hogy 
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egyik témánál sem kell anatómiai, biológiai 

részletkérdésekbe menni, fiuk és lányok külön 

választására törekedni. minél több témát javasol 

beépíteni a környezetismeretbe, a napközi és kis-

dobos foglalkozásokba,a testnevelés órákba, stb. 

Véleménye szerint a felsorolt feladatok 

megval«itásához az osztályfőnöki órák is nagyszerű 

lehetőséget kínálnak, annál inkább, mivel sok olyan 

téma kerül osztályfőnöki órán feldolgozásra, amely 

például olvasás órákon is feladat, s az osztályfő-

noki órákon már kevésbé tud ujat nyujtani a nevelő. 

Szilágyi Vilmos javasolt programja: 

1. TgMA: Milyen az élet a családban ? 

Cél: 	A családi élet jelentőségének és jellemző- 

inek megismertetése. 

Tananyag: Minden gyermek családban él. Legalább is 

kezdetben minden gyermeknek van anyja és ap-

ja. A család védelmét és szeretetet_nyu .jt-a--

családtagoknak. A családtagok segítik egy-

mást. Mindenkinek meg van a feladata a csa-

ládban: apának, anyának, gyermekeknek stb. 

A családi állapot fogalma /nőtlen, nős, el-

vált stb./ A családtagok napirendje. Közös 

családi programok. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Különböző családi körülmények között élő 

gyermekekkel elmeséltetni, hogyan élnek 
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otthon. 

b./ Szerepjátékokkal gyakoroltatni a szü-

lőkkel és más családtagokkal való he-

lyes viselkedést, az otthoni segités 

formáit. 

2. TMA: A gyermek és a szülők viszonya 

Cél: Elősegiteni a szülők jobb megértését, mun-

kájuk megbecsülését, a szülők iránti tisz-

teletet. 

Tananyag: A gyermek függése szüleitől. A szülők sze-

retete és felelősségérzete a gyermekek iaá 

iránt. A szülői gondoskodás formái. A gyer-

mek jogai és kötelességei szüleivel szemben. 

A gyermeki szeretet megnyilvánulási formái. 

Féltékenység az azonos nemü szülőre. A szü-

lő-gyermek viszony, gyakoribb nevelési hi-

bák, tiszteletlenség, dacosság stb. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Példák ismertetése /a gyakorlatból vagy 

elbeszélések, mesék segitségével/ szü-

lők nélkül élő gyerekek nehéz sorsáról, 

illetve a szülőket nem becsülő gyerekek 

pórul járásáról. 

b./ Szerepjátékokkal bemutatni az elkényez-

tetett illetve makacs gyermek viselke-

dését szüleivel. 
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3. TÉMA: A testvérem és én. 

Cél: 	A testvérek iránti megértés és szeretet 

erősitése. 

Tananyag:  Miért előnyös, ha valakinek testvére van  ? 

A legnagyobb, a legkisebb és a középső 

gyermek helyzete a családban. Fiu és lány 

testvérek egymáshoz való viszonyai és fe-

ladatai a családon belüli munkamegosztás-

ban. A testvérféltékenység. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ irodalmi vagy gyakorlati példák ismer-

tetése a testvérek közötti helyes és 

helytelen viszonyra. 

b./ A testvérekkel élő tanulók beszámolta-

tása a testvéreikhez való viszonyukról 

/hogyan segitenek egymásnak 

4. TÉMA: Apa és anya szeretik egymást. 

Cél: 	A szülők egymás iránti szeretetének tudato- 

sitása, tiszteletiben tartása. 

Tananyag: A szülők nem voltak mindig együtt, hanem az 

anyai illetve apai nagyszülőkkel éltek, mint 

azok gyermekei. Amikor felnőttek, megismer-

ték egymást és megszerették. Együtt akartak 

élni, ezért házasságot kötöttek. Később meg-

születtél nekik te /meg a testvéred/, s 

most már nemcsak egymást, hanem a gyermekei-

ket is szere -dk. ige egy gyermek sem kivánhai, ja 
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hogy az anyja vagy az apja csak őt szeres-

se, csak vele foglalkozzon. A szülőknek is 

vannak saját igényeik a családban, ők egy-

más számára férj és feleség. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Tanulókkal elmeséltetni, miben nyilvá-

nul meg a szüleik egymás iránti szere-

tete. 

b./ Szerepjátékokban bemutatni, hogyan  le-

he -6  cisz oeletben -tartani a szulők igé-

nyeiv az egymással való foglalkozásra. 

Másik nagy témakör a reprodukció, az uj 

élet születése. Célszerű a családi életből kiindulni 

és a reprodukciót, mint családi eseményt bemutatni. 

A tanulók fejlettségétől, érdeklődésétől, a rendel- 

kezésre álló időtől stb. fugg, hogy a témakör tárgya-

lását hányadik osztályban kezdjük. /leginkább 2.vagy 

3. osztályban/ és hány témára bontjuk. 

Javaslat: 

I. TtBMA : Az élőlények ujratermelődése 

Kialakitani a biológiai reprodukció fogal-

mát, felismertetni, hogy minden élő élőből 

lesz. Növényi és állati reprodukció bemuta- 

tása egyszerü példákon. A mag, a tojás és a 

pete jelentősége. A megtermékenyités szerepe 
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és formái a növény- és állatvilágban. A 

magzat fejlődésének időtartama a különbö-

ző állatoknál. Az utódok száma. 

2. TÉMA: Amikor még nem születtem meg. 

Az állatok és az ember ujratermelődésének 

hasonlósága. Az emlősállatok, háziállatok 

példája. Minden egyes gyermek egy kis mag-

ból /tojásból/ keletkezik, amely az anya 

testében az un. petefészekben található. 

Négy hetenként egy-egy magocska, az un. 

petesejt kiugrik a petefészekből és egy 

vezetéken keresztül /petevezeték/ elindul 

a méh felé. ha közben találkozik egy másik 

magocskával amely apja testéből származik, 

akkor a két magocska összeolvad és növeked-

ni kezd. Ez a megtermékenyülés. A megtermé-

kenyült petesejt bebujik az anyaméhbe,amely 

akkora, mint egy ökölnagyságu labda és nö- 

vekszik tovább. A méh fala rugalmas és ki-

tágul, ahogy a magzat, amely egyre jobban 

hasonlit a kisbabára, hogy kidudorodik tőle 

az anya hasa. Ez a terhesség. A szülők ilyen 

kor örülnek és készülődnek a kisbaba fogadá-

sára. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Ábrával vagy rajzzal mutassuk be a férfi 

és női nemiszerveket, és gyakoroltassuk 
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a helyes megnevezést. 	. 

b./ Meséljiink és meséltessünk eseteket, 

amikor  a fiuk ügyesek voltak a hagyomá-

nyosan nőies tevékenységben, /takaritás, 

főzés/ és viszont. 

c./ Olvassunk fel szépirodalmi müvekből rész-

leteket a nők hagyományos, elnyomott hely-

zetének illusztrálására. 

d./ Szerepjátékban gyakoroltassuk a nemek egy-

más irántihelyes magatartását. 

3. TÉMA: Nemi ösztön. 

Cél: A nemiséggel kapcsolatos alapvető ismeretek 

közlése és a helyes attitüd kialakitása. 

Tananyag: Az ösztön, mint velünk született, öröklött 

tevékenységi készség. Példák az ösztönös te-

vékenységre az állatok életéből. Az önfenn-

tartási ösztön és fajfenntartási ösztön je-

lentősége. A nemi ösztön jellemzői az álla-

toknál /merev, élettani szabályozottság, 

párzási időszakok/ és az embernél /társadalmi 

szabályozás, tudatos akarati befolyásolható-

ság/. Az emberi nemi megnyilvánulások sokfé-

lesége és a tanulás, a nevelés szerepe. 

Egyéni különbségek a nemi ingerelhetőség 

szerint. A nemi izgalom állapota és a nemi 

kielégülés. A nemi vágy és a szerelem össze-

függése. A szerelem szépsége, komolysága. 
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Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Figyeltessük meg különböző háziálla- 

tokon a nemi ösztön megnyilvánulásait. 

b./ Vitassuk meg a tanulók megfigyeléseit 

a szerelemmel kapcsolatban /szerelmes- 

párok - film részletek stb./. 

4. TtllAA: A csábitás veszélyeinek elkerülése. 

Cél: 	Felkésziteni a tanulókat az idősebbek, fel- 

nőttek szexuális ösztöneinek, közeledési 

kisérleteinek felismerésére és elháritására. 

Tananyag: A nemi megnyilvánulások nem mindig olyan 

szépek és értékesek, mint a kölcsönös sze-

relem esetén. Nemi vágy és izgalom létre-

jötte szerelem nélkül is létezhet. Vannak 

emberek, akik ilyenkor kedveskedéssel, aján-

dékokkal vagy erőszakkal igyekeznek rávenni 

valakit, hogy hagyja magát eszközként fel-

használni. Különösen a gyerekek vannak kité-

ve az ilyen csábitásnak. A csábitók gyakran 

beteges hajlamuak, nemi vágyaikat különleges 

módon tudják csak kielégiteni. Például csak 

azonos nemüvel stb. A gyermek számára a csá-

bitás nagy veszélyt jelent. Legyünk óvatosak 

az idegenekkel szemben. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Szerepjátékokban mutassuk be, mit kell 

tennie egy gyereknek, ha egy idegen fela-

jánlja, hogy elviszi autózni stb. 
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b./ Ismertessünk egy  megtörtént esetet 

és vitassuk meg, hogyan lett volna 

elkerülhető. 

5. 	MA: Közeledik a serdülőkor. 

Cél: Előkésziteni a gyermekeket a serdüléssel 

bekövetkező testi és pszichés változásokra. 

Tananyag: A gyermek fejlődésének szakaszai. A serdü-

lés, mint a felnőttséghez vezető ut legfon-

tosabb állomása. A testi növekedés bizonyos 

mirigyek irányitása miatt történik. A nemi 

mirigyek megindult müködésének következmé-

nyei: a megtermékenyülés lehetővé válik, 

megkezdődnek a havi vérzések illetve a mag-

ömlések stb. /Elsődleges és másodlagos nemi 

jegyek/. Egyéni különbségek a serdülés kez-

detét illetően. A nemi ingerelhetőség és a 

nemi élet korai megkezdésének veszélyei. 

A barátkozás jelentősége. A serdülésre való 

felkészülés. 

Ajánlott tevékenységi formák: 

a./ Meséltessük el a gyerekekkel mit tudnak 

a serdülésről. 

b./ Olvassunk fel részleteket szépirodalmi 

müvekből a serdülésre vonatkozóan. 
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A családi életre nevelés hatékonyságának 

egyik döntő tényezője a nevelők egységes fellépése, 

szemlélete és értékrendszere. Az iskolai oktató-ne-

velő munka gyakorlatában ugy valósulhat meg, hogy 

a családi életre nevelés bizonyos kérdéseit beépité 

jük a különböző tantárgyakna. /Tantárgykoncentráció/ 

Másrészt gondoskodunk a tanórán kivüli nevelési le-

hetőségek hasznositásáról a családi életre való fel-

készitésben is. A családi életre nevelés integráci-

ója azt jelenti, hogy egész családi életre nevelési 

tevékenységünket - óvodától középiskoláig - egységes 

koncepció alapján tervezzük és valósitjuk meg. /Szi-

lágyi, 1976./ Ez feltételezi, hogy az óvodától a kö-

zépiskoláig minden pedagógus ismer és elfogad egy 

egységes családi életre nevelési koncepciót, tudja, 

hogy e koncepciónak megfelelően milyen feladat jut 

neki egy adott korosztállyal és saját szaktárgyával 

kapcsolatban. Végül tudja, hogy mire számithat a 

többi pedagógus munkájának eredményeként. 

Sajnos a gyakorlat még nem mutat ilyen 

egységes fellépést, hiszen a Szeged-Szőregi Általá-

nos  Iskolában találkoztam olyan 1-4 osztályos nevelő-

vel is, aki az 1978-ban megjelent 1-4 osztály számára 

előirt osztályfőnöki kézikönyv létezéséről sem hallott 

Azt a minimális segitséget sem veszi igénybe, amit az 

nyujt a családi életre neveléshez. Ugyanakkor 4. osz- 
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tályt tanitó nyugdijas pedagógus beszámolt a gyere-

kek igényeiről, hogy a jelenlegi tananyagon kivül 

osztályfőnöki órán elbeszélget a egy-egy fontosnak 

tartott kérdésről a tanulókkal a családi életre ne-

velésre vonatkozólag, s a gyerekek fegyelmezetten, 

érdeklődve fogadnak minden szót, amit fejlettségük 

egyszerüen követel, kiprovokálják attól a nevelőtől, 

akivel valóban jó a kapcsolatuk. Véleményem Szilágyi 

Lajos által javasolt programot mindenképpen indokolt 

lenne az iskolai oktató-nevelő munka szerves részévé 

tenni. Változtatni kell a szülők beállitottságán, 

hogy ne forduljon elő olyan válasz a kisgyermek szü-

letésével kapcsolatban, hogy "Jó kérdés 9 éves kor- 

ban  ! u 

Férfi-női modellek az általános iskolai olvasóköny- 

veknen  

Az elmult években végzett családszocioló-

giai kutatások leirták és értelmezték napjaink jel-

lemző családtipusait, a társadalmi-gazdasági változásk 

SOK  hatására változó családszerkezetet, a változó csa-

ládi funkciókat, az egyuttélés jellemző formáit. 

/Kulcsár Kálmán, Cseh-Szombathy Leszló% 
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Az elemző munkák nyomán kiderult, hogy 

a mindennapi tapasztalatokon tul keveset tudunk 

arról, hogy milyen modellek alapján, mechanizmu-

sokon keresztul alakulnak, illetve hagyományozód-

nak ma Magyarországon a családi értékek, a csalá-

di együttélési formák, a családtagok feladat- és 

szereprendszerével kapcsolatos társadalmi. követel-

mények. Igen keveset tudunk arról is, hogy a tár-

sadalom teljes intézményrendszere, a család, a 

munkahely, a jog, a tömegközlés és nem utolsósor-

ban az iskola hogyan, milyen tartalommal irja elő 

ma a női és férfi személyiségjegyeket, karaktert, 

viselkedést. Hogyan irja elő a férfi és női sze-

repköröket a családban és magában a társadalomban, 

ki milyen készségekkel, képességekkel rendelkezzék 

inkább ? A megértés és a gyöngédség, a türés és 

az engedelmesség, a bátorság, az erő és az erőszak 

az általános intellektus vagy'a praktikusság, a 

praktikus okosság, a felelősségvállalás tartalma 

és foka kiket jellemezzen inkább ? /Háber Judit-

H.Sas Júdit/ 

Háber Judit és H.Sas Judit az 1972-73-ban 

megjelent általános iskolai tankönyveket vizsgálta 

abból a szempontból, hogy az iskola milyen női és 

férfi személyiséget, a magatartás milyen normáit, 

milyen tipusu családot közvetit mint társadalmilag 
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értékesnek tartott és követendő modellt a 6-l0 

éves gyerekek számára. Azóta uj tankönyvből tanul- 

nak a gyerekek, s szeretném összehasonlitani a régi 

tankönyvet és az ujat, hogy a megjelentetett uj tan-

könyv mennyiben szolgálja a családi életre nevelést. 

Háber Judit és H.Sas Judit utal arra, hogy 

a vizsgált tankönyvek a nemek viselkedésével, előirt 

szerepeik tartalmával kapcsolatban lényegében az ed-

digi társadalmak történetileg örökitett, hagyományos 

mintáit követik. 

H.Barry és MSBacon. 1957-ben számoltak be 

arról a kultur-antropológiai összehasonlitó vizsgá-

latról, amely során llo primitiv kulturában etnográ-

fusok kutatták a nemek szerint eltérő szocializáció 

tartalmát. Megállapitották, hogy a vizsgált kulturák 

82 %-ában a lányokat gondoskodóbb magatartásra, 61 

%-ában nagyohh felelősségtudatra, mig a fiukat e kul-

turák 87 %-ában nagyobb tel jesitménykoncentrációra 

és nagyobb önbizalomra nevelték. Ezek az adatok két 

lényeges jelenségre hivják fel a figyelmet. 

Az egyik a nemek szerint eltérő szocializá-

ciós orientáció nagy megegyezése, a másik a kulturák 

közötti 2o, helyenként 3o %-os eltérés. 

A 8o % körüli megegyezés azok nézeteit lát-

szik erősiteni, akik szerint a férfitik és nők eltérő 

szocializációja mindenekelőtt és alapvetően biológiai 

különbségeikből következik, abból magyarázható, arra 
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épül. A  biológiai különbségekre épülő eltérő kö-

vetelményrendszerrel kapcsolatos elméleteket tá-

masztják alá az utóbbi évek azon biológiai kuta-

tásai, amelyek a nemek közötti kromoszómális, 

hormonális eltérések viselkedési következményei-

vel foglalkoznak. Ezek biológiai kutatások magya-

rázatot kivárnak adni a nők nagyohh passzivitásá-

ra, szorongására, a férfiak nagyobb agresszivitá-

sára, erőteljesebb analitikus gondolkodási készsé-

geire stb./Hamburg report, idézi E.Maccoby/ 

A  llo primitiv kultura összehasonlitó 

kutatásában talált nagyarányu megegyezés és a mo-

dern társadalmakban történetileg napjainkig is 

megtalálható hasonlóság: a férfiak és nők számára 

előirt magatartások és szerepek amelyek történelmi-

leg évezrede hagyományozódnak, abba az irányba ori-

entálják a kutatót, hogy nem szabad elfeledkezni, 

azaz bizonyos értelemben figyelembe kell venni a 

nemek szerint társadalmilag eltérő szocializáció 

tartalmának megértésében a biológiai faktorokat is. 

/H.Sas Judit/ 

Ugyanakkor "a vizsgált kulturák jelentős  

eltérései a szocializáció tartalmában nagy nyomaték-

kal hivják fel a figyelmet arra, hogy ha a biológiai 

faktoroknak van is magyarázó, a nemek eltérő szemé-

lyiségjegyeit kondicionáló szerepe, ez semmiféle ki- 
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zárólagossággal nem bir. A viselkedés nemek szerint 

eltérő normativáit mindenekelőtt az adott társada-

lom viszonyaira épülő követelményrendszer határozza 

meg. /H.Sas Judit, Háber Judit/ 

H.Sas Judit rá mutat arra, hogy a tankönyv-

iró feladatában számos valóságos ellentmondás rejlik. 

Mindenekelőtt a jelen valúsága és a között a követel-
ményrendszer között, aminek gazdasági-társadalmi fel-

tételei csak most vannak kibontakozóban, de ami sze- 

rint feltehetően a ma tanuló gyermekeknek élnitik 

kell majd felnőttkorukban. 

Felteszi a kérdést: 

a./ A tankönyvben ábrázolt modellek megfe-

lelnek-e a mai valóságnak, illetve 

lennyiben maradnak'el attól, 

b./ vagy mennyiben mutatnak tul a jelen 

valóságán ? 

Az olvasmányok szereplői  

Háber Judit és H.Sas Judit, amikor az ol-

vasmányokat elemző módszert kidolgozták, figyelembe 

vették, hogy a viselkedés szocializációja általában 

nemcsak attól függ, hogy a szocializáció folyamatá- 
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ban a szocializáló személyek mennyire erősitenek 

meg bizonyos reakciókat, hanem hogy milyen teljes 

viselkedésmintát tudnak példaként mutatnm. Ezt a 

megállapitást áttéve a tankönyv szocializáló sze-

repére, nyilvánvalónak látszik, hogy a gyerekek 

nemcsak az egyes részmintákat figyelik meg, hanem 

a tankönyv egyes szövegein, figuráin tuli belső 

összefüggésekből kisugárzó mondanivalót felerősitő 

egész ábrázolt világot. 

Mindenekelőtt azt vizsgálták, hogy kik 

is a szereplők, milyen környezetben élnek, kikkel 

vannak emberi kapcsolataik. Milyen cselekvési for-

mák között ábrázolja a tankönyv a dialektikus tör-

ténetek "hőseit". 

x családi életre nevelés elemzéséhez azo-

kat a vizsgálataikat emelem ki, illetve hasonlitom 

össze tapasztalataimmal, amelyeknél az olvasmány a 

családban játszódik, és arról szól, hogy a család-

tagok között hogyan oszlanak meg nemek szerint a 

felnőttek egynás közötti, valamint a felnőttek és 

gyerekek közötti kapcsolatok, együttes cselekvések. 

gs elvasmányokban szereplő családtagok 

együttes előfordulása a családban játszódó olvas- 

mányok alapján. 
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családtagok előfordulása tankönyv 

	
tankönyv 

régi 	uj 96 

anya és apa együtt 	1,3 	1,2 

anya és fiu 	13,2 	9,7 

anya és lány 	6,6 	2,4 

anya, lány és fiu 	3,9 	2,4 

apa és fiu 	14,5 	4,8 

apa és leány 	2,6 	5,- 

.mindkét szülő és fiu 	10,5 	2,4 

mindkét szülő és lány 	3,9 	1,2 

mindkét szülő fiu és lány 	9,2 	4,8 

apa, lány és fiu 	2,4 

egyéb /gyerekek, rokonok, 

ismerősök/ 	34,3 	62,5 

anya és apa fiukkal 	51,3 	1,2 

anya és apa lányokkal 	26,2 

A régi és uj tankönyveket összehasonlitva 

látható, hogy bizonyos százalékban csökkenésről be- 

szélhetünk a családtagok együttes előfordulását te-

kintve az olvasmányokban. Kiemelkedően magas a szúk 

családi környezetben illetve környezeten kivül eső 

ismerősök, rokonok,  felnőttek együttes előfordulása 

az olvasmányokban. Reális élethelyzeteket tükroznek 
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az olvasmányok, a a gyerekek mindennapi életével 

kapcsolatos tevékenységek kerültek feldolgozás-

ra. Azt vizsgálva, hogy a felnőttek milyen nemű 

gyerekekkel szerepelnek együtt az olvasmányokban, 

megállapithatjuk, hogy mindkét nembeli felnőtt 

sokkal nagyobb számban volt együtt, dicsért, szi-

dott, szeretett fiut, mint lánygyermeket. Ha  a 

nők - megkülönböztetett anyai szerepuknél fogva 

- valamelyest többszöris szerepelnek mindkét nem-

beli gyerekkel, mint a férfiak, mégis jellegzete-

sen többszar jelennek meg fiuk társaságában. A 

.tankönyvek ábrázolta család at uj tankonyvekben 

jobban megközeliti a családot a.maga működő for-

májában, de a házastársakat alig ábrázolják együtt 

/anya és apa egyutt 1,2 %/, a történetek mintegy 

csonka rendszerként szinte kizárólag a felnőtt-gye-

rek kapcsolatra korlátozzák a család világát. 

A lányok már csak.jelenlétuket tekintve 

is sokkal kisebb szerepet kapnak a fiuknál. A fel- 

nőtt társadalom a fiukra koncentrál, mintegy sugall- 

va a lányokénál fontosabb szerepuket. Sokkal több 

dolog torténik veluk, sokkal több ember foglalko-

zik veluk, számarányuknál fogva is megkuiönböztetet t 

jelentőségre tesznek szert, mintegy jelentékteleneb-

bé téve a lányok részvételével, részvételének lehe-

tőségét a világ fontos dolgaiban. 

ssámszeru adatok ellenőrzéseképpen az 
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uj elsős olvasókonyv egymást követő tiz olvasmányá-

nak ciniét és első sorait vizsgáltam meg. E tiz ol-

vasmány cime és kezdő sorai megerősitik, alátámaszt-

ják az elmondottakat, söt az általánosnál rosszabb 

képet mutatnak. 

1. Főzelékes mese. "Kobak azt mondta: -Nem 

akarom megenni a főzeléket!" 

2. Vasárnap reggel. "Ez a történet egy apu-

káról szól és a kisfiáról." 

3. A pupos szörnyeteg. "Gyuszi fekszik a sö-

tétben, és a kályha felé néz." 

4. Jánoska egyedül fürdik. "Csak Jánoska 

életében számit ez a nap olyan nagynak." 

5. Gyuszi gyülöcsfája."Gyuszi nagyon szere- 

ti a cseresznyét.% 

6. őr és kapitány. "Kisbence és Gáborka az 

udvaron játszott." 

7. Az utca nem játszótér. "Kisbence fogd 

meg szépen a kezem." 

8. Kobak igazi autót akar. %&obak sirni kez-

dett. -Mama, én egy igazin autót akarok. 

9. Nőni kezd a fiathatszáz. "Kobak maga elé 

tette az uj játékautót:" 

lo. Ne zsugorodj, fiathatszáz ! "Egy nap Ko-

bak összeverekedett Karcsival." 
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Az iskolában töltött első négy év 

alatt, ha leszámitjuk a természettudományos-egész-

ségügyi ismereteket nyujtó olvasmányokat és azokat 

a népmeséket illetve Móricz, Gárdonyi, Tolsztoj, 

Fekete István, Móra stb. müveiből válogatott sze-

melvényeket, amelyeket mint nem didaktikus célra 

irottakat nem vontam az elemzés körébe, összesen 

226 olvasmányt olvashatnak a gyerekek, amelyeknek 

témák szerinti megosztása az olvasmányok szálaléká- 

ban a következő: 
tankönyvek 

olvasmányok téma megoszlása 

iskola 

munka  és munkával kapcsolatos 

erkölcs 

osztályharc, háboru és társadalmi 

ünnepek 

család 

általános /munkán kivüli/ erkölcs 

urbanisztika, nagyváros 

vásárlás 

üdülés 

játék 

kultura, szórakozás 

régi % uj 96 

14 8,2 

24 12,5 

2o 28,4 

12,5 15,2 

5,2 9,7 

5. 8,3 

3,9 4,1 

3,9 3,4 

6,6 6,1 

3,8 4,1 
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A társadalom, az osztályharc, a háboru, 

a társadalmi ünnepek, a történelem témáinak sulyát 

növelik az elemzés tárgyát nem képező szövegek, 

ezek többségét ugyanis éppen e mondanivaló didak-

tikus céljából válogatták. Ha a szövegek témáit 

mint a cselekvési modell egyik lényeges elemét fog-

juk fel, a gyerekek elé olyan világ tárul, ahol  - 

ha  az iskolát és a tanulást is munkának fogjuk fel, 

és annak kell felfognunk - a közölt szövegek 7o %-a 

munkával, munkaerkölccsel, termeléssel, osztályharc-

cal, háboruval, osztályharcos háborus ünnepekkel, a 

kötelességtudó élettel foglalkozik, és csak 15,2 %-a 

a családdal. Bár ez már nagyobb arány mint a régi 

tankönyvek olvasmányainál, játékra, szőakozásra, pi-

henésre, barátkozásra, világlátásra, . kulturára, 	a 

munkán kivüli erkölcsi problémákra, a munkán és a 

családon kivüli felnőtt-gyerek kapcsolatokra össze-

sen 31,8 % marad.  

Az olvasókönyvekben ábrázolt családképből 

csak a család felnőtt-gyerek viszonya bontakozik ki, 

és alig kapunk utmutatást arra, hogy a felnőttek, a 

férj és a feleség, az anyós és a vő, a testvérek 

egymással hogyan éljenek. Pedig a gyerekek szeme 

előtt zajlik a felnőtt családtagok egymás közötti 

harmonikus vagy kohfliktusokkal terhes élete, szemlik 

előtt zajlanak le /vagy a közvetlen környezetükben, 

a rokonsággal, illetve a szomszédoknál/ a válások. 
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A valóságban látott mintán nőnek fel, az otthon 

látott példákon sajátitják el a felnőtt családtag 

szerepeit. 

Nagyon sok 6-lo éves gyermeknek születik 

kistestvére és tudjuk, hogy ez uj helyzetet teremt, 

nehezen leküzdhető féltékenységet, válságot okoz 

sok esetben a gyerekeknek. A negyedikes olvasókönyv-

ben Eszter öccsei cimü olvasmány a kistestvér foga- 

dására késziti fel nagyszerüen a gyerekeket, az 

életből vett beszélgetés alapján, amit valóban magu-

kévá tehetnek a gyerekek, de e témához ez minden. 

Környezetismeret szerepe a családi életre nevelésben 

A családi életre nevelést segiti elő az 

első illetve a második osztály számára előirt tanter-

vi követelmény. 

Ennek fő témái: 

1. osztály - Az otthon 

a./ A családi közösség néhány jellemzője. 

Név /családi és utónév/. Lakcim. Kik 

tartoznak a családi közösségbe ? Kik 

gondoskodnak a gyermekekről ? Melyek 

a gyermekek sajátos kötelességei ? 
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Munkamegosztás a családban. A gyermekek 

napirendje napszakok szerint. A család-

tagok tevékenysége egy időpontban. 

b. A gyermekek és felnőttek kapcsolata a 

családban. Tiszteletadás a felnőttek 

iránt: helyátadás, köszönés, megszólitása 

válasz kérdéseikre, segitésük, szófogadás, 

figyelmesség, előzékenység. Helyes kapcso-

lat a testvérek között. A felnőttek és az 

idősek felelőssége a fiatalokért: türelem 

irántuk, részvétel gondozásukban. Családi 

szokások, hagyományok. 

c./ Kapcsolat a rokonokkal, barátokkal, is-

merősökkel. Látogatás, vendégvárás, kiná-

lás. A házigazda és a vendég magatartása. 

Ajándék adása /pl. virág/. A viszonzás. 

Levelezés, csomagok küldése. 

2. osztály - Az otthon 

a./ A családtagok közös és önálló tevékenysé-

gei, tervszerüség, időbeosztás. A gyermek 

otthoni feladatai. Játék és munkaidejének 

helyes beosztása. Ohvasás és kézimunka, ta- 

nulás. A szülők időbeosztása munkanapokon 

és ünnepnapokon. A háztartási gépek könnyi-

tik a munkát. Segitséget ad a mosoda, a kö-

zétkeztetés. A szabadidő hasznos eltöltése. 

A gyermekek és a szülők közös programja. 
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Egymás kivánságaihoz alkalmazkodás. 

A szülők és gyerekek napirendje. 

Rgyidejüség és időbeli egymásutáni-

ság. Az eltelt idő becslése. Pénzbe-

osztás a családban. Tervkészités a 

zsebpénz beosztására. Takarékosság. 

b./'A gyermek kapcsolata a rokonokkal, 

ismerősökkel. Rokonság: nagyszülők, 

nagynénik, nagybácsik, unoka -pestivérek. 

A gyerekek ismerősei. Hogyan kerültek 

velük kapcsolatba ?" 

A családi életre nevelés érdekében az 

egyik legfontosabb tantervi követelmény csupán apró 

betűs megjegyzéssel található a 2. osztályra vonat-

kozóan: 

"A gyermek szuletése. A terhesség és a szü-

lés kérdéseinek tárgyalása a 7-8 éves gyermekek szint-

jének megfelelően. A születésnap megünneplése. 

Szokások: gyertyás torta stb. Az ajándékozás, a 

felköszöntés módjának gyakorlása. Névadó ünnepség. 

A szülők szerepe a gondozásban: - járni, beszélni tu-

dás - a szülők tanitják a kisgyermeket. /Szebenyi P./ 

Harmadik és negyedik osztályban semmi nincs 

a családi életre nevelés témakörben. 
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Az 1-4 osztályos tanmenet a Szeged-Szőregi 

Általános Iskolában az Altalános Iskola nevelési 

oktatási terve alapján, annak követelményrendsze-

rét figyelembe véve kerúl megvalósitásra. Az 1-4 

osztályban történt felmérésem is ezt tariusitja, ami- 

kor a beszélgetések során  Petőfi Sándor: Anyám tyukja 

valamint József _Attila: Altató 	verséről beszél- 

tek a gyerekek. 

AZ  édesanya iránti szeretet,  a költő által 

megfogalmazott mondanivaló a gyerekek többségét érzel-

mileg megragadta, a családi életre nevelés érdekében 

is jól hasznositható ismeretekkel gazdagodtak a tanu-

lók. A következő szemléltető eszközöket kiemelem, me-

lyek szintén 361 segitik a nevelők munkáját a családi 

életre nevelés eredményesebbé tételében, s a vizsgált 

iskolában alkalmazzák az 1-2. osztályt tanitó nevelők. 

1. osztály: Derkovits Gyula: Az anya 

Szőnyi István 	Este 

2. osztály: Téged is igy vártak. "Kilenc hónap telik 

el, arcig megérkezik." A gyermek születé-

séről látható egy kép, amely - környezet-

ismereti tantárgyon belül - a szülők és 

gyermekek cimü téma feldolgozásánál hasz-

nositható. 

Az emlitett olvasmányok, illetve a környezet- 
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ismeret tantárgyon kivül az egyéb tantárgyak nem 

térnek ki egyértelmüen a családi életre nevelés 

problémakörére. A vizsgált iskolában az első és 

második osztályban a tantervi követelményeknek meg-

felelően érintették ugyan a gyermek születésének 

kérdését, de a gyermekekkel folytatott beszélgetés 

azt tükrözi, hogy mindez szükszavuan történt, nem 

kapott elég hangsulyt aa "apró betűs rész", hiszen 

a tanulóknak alig 2 %-a vallotta azt, hogy tanártól 

hallott valamit a gyermek születéséről. Tehát a gya-

korlat annak a minimumnak a megvalósitását sem iga-

zolja, amit a nevelés és oktatás terve jelenleg is 

mint lehetőséget nyujt. A harmadik és negyedik osz-

tályt tanitó nevelők egyértelmüen kijelentették, 

hogy ők még ezt az anyagot nem tanitották, tehát 

gyakorlati munkájuk a gyermekek egyéni ismeretére, 

az egyéni elbeszélgetésekre szoritkozik. 

AZ SZMK szerepe a családi életre nevelésben 

Az iskolai és a családi nevelés összhang-

jának megteremtésében az iskoláé a vezető szerep,de 

ugy, hogy az iskola a szülők öntevékeny támogatásá-

ra számit. Ennek az öntevékenységnek szervezeti for-

mája a szülői munkaktizösség. /Lgoston György, 1973./ 
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"A családi nevelés befolyásolására az 

iskola nyilvánvalóan csak akkor képes, ha jól is-

meri a gyermekek családi környezetét, ha állandó 

kapcsolatot tart a szülőkkel./Dr.Agoston György/ 

A fentieket alapul véve interju kérdé-

seket tettem fel az 1-4 osztályban tanitó nevelők 

családokkal kialakitott kapcsolatainak megismeré-

sére. 

Az egyéni beszélgetések kérdései a következők vol-

tak: 

1. Mennyire ismeri a tanulók családi 

környezetét ? _ az abban folyó nevelést 

2. A fogadó óra mennyire látogatott ? 

3. Szülői értekezleten milyen a szülők 

részvétele ? 

4. A nevelési problémákkal küzködő szülők-

nek hogyan ad segitséget ? 

5. Irásbeli értesitéskor - /például a tanu-

ló magatartása, tanulmányi eredmény/ 

rendszerint mit jelez a szülőknek ? 

6. Sikerült-e az SZAK képviselőiből aktivát 

kovácsolni ? 

7. Hogyan készül fel a családlátogatásra ? 

8. Iskola mennyire tudja irányitani a szü-

lők közösségét ? 

9. A szülőkkel való együttmdködést hogyan 

tervezi meg ? hogyan beszéli meg a szü- 
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lőkkel 

lo.5zülői értekezleten beszéltek-e a hét-

vége programjáról ? 

11.Beszéltek-e arról, hogy a televizióban 

mit nézzen meg a gyermek ? 

12.lit tesz az iskola a családi életre va-

lő felkészités érdekében 

12.Szülői értekezleten szóba került-e a 

gyermekkel való rendszeres beszélgetés 

fontossága, a gyermekek bevonása a kü-

lönböző hasznos tevékenységekbe ? 

14.Tájékoztatják-e a szülőket a szexuális 

felvilágositás, a nemi nevelés életkori 

feladatairól, a biológiai érettség bekö-

vetkezésével időszerüvé váló életmódbeli 

és egészségügyi szabályokról ? . 

A nevelőkkel folytatott beszélgetések alap-

ján tapasztalataim a következők: 

Az 1-4 osztályban tanitó nevelők közül öt 

szőregi, s a gyerekek családját már az iskolába kerü-

lés előtt ismerik, közeli kapcsolatot alakitott ki 

nem egy családdal. Három nevelő ismerete a családlá-

togatásokra, a fogadóórák és a szülői értekezletek 

tapasztalataira korlátozódik. A nevelők elmondása 

szerint - a gyermekek környezetére jellemző, hogy 
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többségük jó anyagi körülmények között él. A pe-

dagógusok lakásait felülmuló, jól berendezett 

lakások, otthonok képe-tárul a családlátogatáson 

levő nevelő elé. Ebben az a szomoru, hogy a csoda-

szép lakásokat nem lakják, nincs helye a gyereknek 

a lakásban, s egyáltalán nincs szava a családon 

belül. A lakásért él a család, s nem a lakást hasz- 

nálják a család mindennapi melegséget, otthont nyuj-

tó eszközeként. 

Első és második osztályban lo-2o %-os a 

fogadóórák látlgatottsága, harmadik és negyedik 

osztá&yban már 3o-4o %-os a szülők megjelenési ará-

nya. Szülői értekezleten 90 %-os a megjelenési arány 

Jellemző, hogy a gyerekek otthoni tanulásában az 1. 

osztályban még rendszeres segitséget nyujtanak a 

szülők, de harmadikban már magára hagyják a gyermeket, 

követelnek, de nem kisérik figyelemmel rendszeresen 

munkájukat. 

Az osztályfőnökök irásbeli értesitéskor 

többnyire a negativumokra hivák fel a figyelmet, el-

sősorban akkor, ha valamilyen felszerelés otthon ma-

radt, vagy a magatartással probléma van . Sulyosabb 

esetekben hivatják fel a szülőket vagy személyesen 

keresik fel őket. 

Az első osztályban a szülői munkaközösségek 

még nem végeznek jól szervezett, aktiv munkát, később 

azonban jól irányitható a nevelők tapasztalata szerint. 
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A nevelőközösség irányitó munkája érde-

kében az egész kollektivának át kell gondolni a 

családokkal való foglalkozás egész rendszerét és 

azt az iskola oktató-nevelő munkájának konkrét fe-

ladataival a legszorosabb kapcsolatba kell hozni. 

/Komlósi Sándor/ 

Az 1981-82. tanévben iskolai szinten az 

SZMK a következő tervet tüzte maga elé: 

- Munkatervünket az iskola munkaterve 

szabja meg, valamint a 2024-es számu 

Gábor Áron uttörőcsapat programja. 

- Fő célunknak tartjuk a nevelők munká-

jának segitését és biztositjuk a gyer-

mekek tanulásának jobb előmenetelét. 

Patronáljuk a gyengébb tanulókat. 

- A szülők segitségével biztositjuk az 

eredményes tanuláshoz szükséges tanesz-

közöket és vállaljuk az osztályban elő- 

forduló kisebb hibák kijavitását. 

A A kisdobos élet megszervezésében, szinvo- 

nalasabbá tételében segitséget nyujt az 

SZID. Részt veszünk az őrsi foglalkozá-

sok szervezésében, mozi- és muzeumláto-

gatáshoz kiséretet biztosítunk. 

- Az iskolában müködő uttörőcsapat által 

meghirdetett gyüjtiő akcióban /papir, vas/  
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segitunk. 

Decemberi fenyő unnepségen részt ve-

szUnk. 

- Évi egy alkalommal teadélutánt rende- 

zünk, melyre a gyerekek műsorral ké-

szulnek, ennek keretében vesznek részt 

és ezt a szulők kis ajándékkal dijaz- 

zák. 

Társadalmi összefogással a szulők vál-

lalják az iskola melle -cl levő terület 

rendbetételét. 

Az  osztály MK tervek az iskolaira épülnek, 

csaknem azonosak az emiitett éves tervvel. A szerve-

ző munkában részL. vesznek a szulők, azonban az SZMK 

a szulők egész közösségét nem tudja összefogni. Egy 

egy osztályból mindig ugyanaz a 4-5 szulő vesz részt 

minden megmozduláson. Egy-egy Társadalmi munka szer-

vezésekor is a szulők alig .lo 96-a jelenik meg. 

Tervezték a szulők akadémiájának bevezetését, 

előadássorozatot szerettek volna a téli időszakban 

a szulők részére rendezni, szinvonalas előadásokat is 

biztosico - .. -lak volna - az SZU elnökének elmondása sze- 

rint - de a szülők megkérdezésekor kiderült, hogy mind-

össze a szülők tizen tartanak igényt az előadásokra. 
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A gyermekek önállóbbá válásával párhuzamosan válnak 

a szülők egyre érdektelenebbé, közömbösebbé. Minden 

szabad idejüket munkával töltik. 

A szabad szómbatos hétvégeken a szülők 

egy része elviszi gyermekét kirándulni, esetleg báb-

szinházba, de a nevelők többségének vélemnnye szerint 

a kertészkedés mindenre rányomja bélyegét. 6-7 éves 

korban, iskolásként kerül először a gyermek muzeumba, 

bábszinházba. Csak azt kapja a gyermek, amit az isko-

la nyujt. A televizióban mindent megnéznek a gyerekek, 

legtöbb helyen egy szobában van a televizió a család-

tagok fekhelyével, s a gyerekeket nem lehet korán le-

fektetni, ha lefekszik is, ágyból végig nézi a miisort. 

A családi életre nevelés a környezetismeret 

és osztályfőnöki órákon kerül feldolgozásra - a már 

emlitett tartalommal - ezen kivül szinte semmit nem 

tesz az iskola a családi életre való felkészités ér-

dekében. Szülői értekezleten csak a legáltalánosabb 

nevelési kérdésekre hivják fel a szülők figyelmét: 

figyelembe kell venni a gyerek véleményét, forditsa-

nak gondot a közös tevékenységekre, beszélgetésekre 

stb. A szülőkkel való egyéni elbeszélgetésekre csak 

konkrét problémák esetén kerül sor. 

Az 1-4 osztályos SZMK tervek is tükrözik, 

hogy nem kerül sor olyan tájékoztatóra, ahol a csalá- 

di életre nevelés legfontosabb kérdéseiről: a gyer- 
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mekek fejlettségével együttjáró életmódbeli és . 

egészségügyi szabélyokról beszélgetnének el a 

szülőkkel. Mindent a felsőtagozatra hagynak. 

Az osztályfőnökökkel folytatott elbeszél-

getéseimből az a tapasztalat szűrhető le, hogy a 

nevelők egy része egyoldaluan, csak a szülőktől kö-

veteli meg az aktivitást, saját magától nem. Vannak 

akik ugy , érzik, hogy az iskolával való kapcsolattar-

tásban a szülőknek kell kezdeményezőknek lenniük, . s 

ha ez elmarad, akkor megnyugtatják magukat és telje-

sen a szülőket hibáztatják az együttmüködés elmara-

dásáért. Pedig sok családdal- különösen eleinte -  

a nevelőnek sokkal többet kellene foglalkoznia, hi-

szen az adott viszonyok között a pedagógus feladata 

lenne a szülői érdeklődésnek a felkeltése az iskolai 

munka iránt is.  

A családokkal való foglalkozásban napjaink-

ban az az általános gyakorlat, hogy csak az osztályfő-

nök foglalkozik /teremt kapcsolatot, ad segitséget, 

követel, áll szemben stb./ a családdal, ahelyett, 

hogy a pedagógusközösség mint kollektiva segitené és 

nirányitanán egyik tagján keresztül a családot, a 

családi nevelést. Ha a tantestület egységes kollekti- ' 

vaként lép fel, akkor a család előbb-utűbb kénytelen 

az iskola követeléseit figyelembe venni és elfogadni. 

/Komlósi Sándor/ A szülőkkel való kapcsolatban tapin- 
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tatosnak kell lenni: 	célszerü egy-egy probléma 

megoldásában javaslatukat kérni, s közösen megál-

lapodni a követendő eljárásban, mert csak igy le-

het a nevelés terén aktivizálni öket. 

Minden családdal differenciáltan kell 

foglalkozni.  Az  1-4 osztályban a leglelkiismerete-

sebb szülőkből egy olyan aktivát lehetne szervezni, 

amely segithetné a problémás családok gondjainak, 

helytelen nevelési nézeteinek a megoldását. 

szülőkkel való kapcsolattartás legrend-

szeresebb fórumai a szülői értekezletek, ahol aján-

latos lenne az osztály nevelésének munkatervébe 

kapcsolódó nevelési témákról is előadást tartani. 

Iskolai tapasztalat, hogy amikor a szülők saját 

problémáikra ráismernek, akkor készek a közös megol-

dás feladataiba bekapcsolódni, s ez már maga félsi-

ker. Vannak szülők, akik igyekeznek magukat az SZLIK  

képviselők közé kineveztetni - különösen 1. osztály. 

ban -, s ha a nevelő utólag rá is jön arra, hogy 

helytelen volt a kiválasztásuk, nehezen jutnak el a 

gyakorlatban  addig, hogy ujakat válasszanak, vagy 

segitőkészebb szülőket "is" bevonjanak az SZMK-ba. 

Előfordul, hogy a passziv SZMK . tagot négy éven ke-

resztül sem moditják ki megbizatásából - valamit 

ugyan tesz, de nem annyit, amennyit szükséges lenne. 

Sajnos ez az egész osztály szülői munkaközösségére 

neggtiv hatással van . 
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A  családi életre való neveléssel kapcsolatos 

iskolai és családi tapasztalatok összehasonlitása 

1. Vizsgálatom tapasztalatai szerint a 

családok növekvő részének értékrend-

jében a teljesitményre való orientáltság 	vált 

uralkodóvá, egyszersmind meggyengültek az érzelmi 

kötőerők. A  teljesitmé ;ny-orientáció tulsulya tel-

jes mértékben összhangban van az iskola valóságos 

értékrendjével, az iskolában kialakuló  tanulási 

versennyel, a még mindig tapasztalható érdemjegy-

központusággal, de szöges ellentétben áll oktatá- 

si rendszerünk nevelési törekvésével, amely 	a 

teljesitményértéktől viszonylag független tevékeny-

ségöröm megbecsültetésére és az ember emocionális 

kimüvelésére is irányul. 

2. A vizsgálatok egyértelmüen azt tanu- 

sitják, hogy a szülők - objektiv és 

szubjektiv okok folytán - általában a szükségesnél 

kevesebb időt töltenek gyermekeikkel, s amikor 

egyazon helyen tartózkodnak is, kevés köztük az 

interakció, kevés a közös tevékenység. A  valódi, 

kontaktusos együttlét megrövidüléséért mintegy 
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kárpótlásul az életszinvonal emelkedésével párhu- 

zamosan - de sokszor erőn felül is - a gyermekeket  

elárasztják anyagi javakkal.  

3. A családi nevelés uralkodó iránya  
~ 

még mindig - bár csökkenő mértékben -  

a tekintélyelvü nevelés, a feltétlen engedelmesség  

külön elvárása.  

4. Vizsgálataim, azt bizonyitják, hogy a  

követelmények tudatositásának, a ju-

talmazásnak és kiváltképp a büntetésnek uralkodó  

eszköze a szó. A szülők sokat beszélnek, ugyanakkor  

alig hallgatják meg a gyermeket. Az adatok azt mu-

tatják, hogy a szülőknek több mint fele mmndent  

minden ellentmondást veréssel torol meg, legtöbbször  

a rosszul sikerült jegyet, vagy az ellenőEmő könyvbe  

bekerült negativ bejegyzást is.  

5. Ami az iskolát illeti, ott a hagyomá- 

nyos tanár-diák viszony merevsége és  

a nevelők még mindig nagyfoku megterhelése állja  

utját a közös tevékenységben eltöltött idő növelé-

sének. Az iskolai olvasókönyvekben csak a család  

felnőtt-gyerek viszonya bontakozik ki, alig v an  ut- 

muzatás arra, hogy a családtagok hogyan éljenek egy-

mással. Hagyományos férfi-női szerep tapasztalható  
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minták tapasztalhatók a tankönyvekben. 

6. Az iskolai nevelésben is a tekin- 

tályelvü nevelés érvényesul, amely 

ellentétben áll nevelési elvunkkel az általános 

iskola nevelés és oktatás elvével is, ahol kie-

melt helyet kap a követeléssel, meggyőzéssel, 

példamutatással való nevelés helyessége. az isko-

lai nevelésben nagyobb a tudatosság és az ellenőr-

zöttség a demokratikus nevelői stilus terjedését 

segi ii elő. 

A családi és iskolai nevelés elleutmoadá-

sai azt eredményezik, hogy az iskolában megszokott' 

bánásmód és a családoan tapasztalt autokrácia kö-

zötti ellentét gyakran konfliktusokat vált ki. 

Előfordul, hogy a kényeztető, ráhagyó családi és 

a szilárd követelményeket támasztó iskolai nevelés 

közötti ellentétek a gyermeken csapódnak le, ő kény-

telen elszenvedni az ellentéteket. 

7. Tapasztalatom szerint a 6-lo éves ko- 

ru gyermekek családi életre történő 

felkészitése a jelenleginél nagyobb figyelmet érde-

melne mind az iskola, mind a szülők részéről. Az 

iskola ebből a feladatból elsősorban  a már érvény-

ben lévő nevelési dokumentumok maradéktalanabb 

megvalósitásávai, a tantárgyi oktatásban meglévő 

nevelési lehetőségek jobb hasznmsitásával, valamint 
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a család és az iskola között intézményesen bizto-

sitott együttmüködés formák intenzivebb felhaszná-

lásával vehetné ki részét. 

8. A családi életre nevelés az átlagos- 

nál nagyobb önismeretet és emberis-

meretet követel, vagyis pszichológiai felkészült-

séget feltételez. Ez teszi lehetővé a tudatos és 

tervszerü önnevelést. A vizsgált iskolában a neve-

lők 90 %-a az idősebb korosztályhoz tartoznak 

/1-4 osztályban/ t  felkészültségüket a gyakorlati 

tapasztalat mellett - a családi életre nevelés meg-

valósitandó feladatai érdekében - emelni kellene-. 

A szülők pedagOgiai müveltségének 

emelésével - előadássorozatokkal - a családi élet-

re nevelés kedvezőbb feltételeit lehetne megterem-

teni a családban. A férfi-női szerepmagatartás 

valamilyen módon a személyiségnek szinte minden 

megnyilvánulását befolyásolja. Ezért nevelési szem-

pontból sem hagyható figyelmen kivül. 

A továbbiakban folytatni szeretném 

vizsgálataim a női-férfi szerepmagatartások vonat-

kozásában, szerepjátékok és más készségfejlesztő 

feladatok kidolgozásán munkálkodni korosztályok 

szerint. 
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1.számu melléklet 	Tanuló neve• 	 

osztálya' 	 

Kedves Szülők ! 

Nevelési szokásaikat szeretnénk felmérni iskolánkban, 

ehhez kérjük az Önök segitségét. Kérjük, hogy az 

alábbi kérdésekkel kapcsolatos véleményüket az 

egyes kijelentések után a megfelelő szám beirásával 

jelezzék. 	 . 

- ha a kijelentéssel teljesen egyet ért 1-es 

számot irjon be, 	 . 

- ha a kijelentéssel nagyrészt egyet ért 2-es 

számot irjon be, 

- ha esetenként ér' egye' 3-as számo' irjon be, 

- ha egyáltalán nem ért egyet 4-es számot irjon 

be. 

X X X 

1. Mindenféle dologról tud gyermekével beszélni. 

2. Vigasztalják, segitik gyermeküket ha bánata 

van. 

3. Veréssel fenyegetik, ha rossz jegyet hoz 

haza. 

4. Elverik, pofonokat adnak, ha későn jön haza. 

. .. . 

.. • • 

. . .. 
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5. Követelik, hogy gyermekük többet teljesit- 

sen, mint más gyermek. 

6. Ha megbüntetik megmagyarázzák méirt 

büntették meg. 

7. Büntetésből megtiltják, hogy barátaival 

játszon. 

8. Elvárják gyermeküktől, hogy odahaza 

segitsen. 

9. Az édesanya végez minden házimunkát 

lo. Az édesapa segit a házimunkában. 

11. Minden este megbeszélik, hogy másnap 

kinek mit kell megcsinálni. 

12. A szülők közösen végeznek házimunkát 

gyermekükkel. 

13. Gondterheltek, ha nem tud a gyermek magán 

segiteni. 

14. Elvárják, hogy gyermekük a dolgait 

rendben tartsa. 

15. Megtörlás nélkül elnézik, hogy gyermekük 

rosszalkodik. 

... • 

... • 

. . • • 

... • 

• . . . 
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2.számu melléklet 

Kedves Szülők ! 

Kérjük sziveskedjenek az Önök által helyesnek tar-

tott választ  a megfelelő rovatba X bejegyzéssel 

jelölni.  

kijelentés 
	rendszeresen néha soha 

1. Együtt kirándulunk gyermekcinkkel 

2. Segitünk a gyermek tanulásában. 	 

3. Eleget.játszunk gyermekünkkel. 

4. Együtt sétálunk gyermekünkkel. 

5. Együtt megyünk szinházba gyer-

mekünkkel. 

6. Együtt megyünk moziba gyerme-

künkkel. 

7..Nincs időnk együtt játszásra. 

8. Gyermekünk teljesen őszinte 

velünk. 

9. Kevés időt töltünk gyermekünkkel 	

.o. Együtt vacsorázik a család teri-

tett asztalnál mindennap. 

1. Hétvégén együtt reggelizik 	a 

család. 

.2. Vasárnap együtt ebédel a család. 	 

.3. Vasárnap együtt vacsorázik 	a 

család.  

. 	 

. 	 

4 
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kijelentések 
	

rendszeresen néha soha 

14. Gyermekünk teriti meg az asztalt 

étkezéshez. 	 ..... .....,.... 

15. Gyermekünk segit megteriteni az 

asztalt étkezéshez. 	.....,......... 

16. hangversenyre megyünk gyermekünk-

kel. 	 .....,....,.... 

17.•Édesanyával mindig mindent meg 

tud beszélni a gyermek. 	.... ......,.... 

18. Édesapával mindent megbeszél a 

gyermek. 	 .....,....,.... 

19. Csak a tanulásban tartom szüksé-

gesnek a közös tevékenységet 

gyermekemmel. 	.  • • .. I 	• 	• 	• 	• I 	• 	• 	.. 

2o. minden szülői értekezleten riszt 

veszünk. 	 ,...., 	 .••. 

21. Tanulással kapcsolatos gondokkal 

felkeresem a gyermeket tanitó 

tanárt. 	 4.00010..0 .... 

22. Évente egyszer családunkhoz el- 

látogat az osztályfőnök. 	I•••• .... .... 

23. Osztály rendezvényei gyermekünk 

sikerélményéhez segitséget nyuj-

tanak . , 	. 	. 	. 	. , 	. 	. 	. 	. 4 	. 	. 	. • 
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kijelentések rendszeresen néha soha 

24. Figyelemmel kisérjuk 	az 

ellenőrző könyvben a bejegyzé-

seket. 

25. Magatartási és tanulmányi elma-

rasztalásokat megbeszéljuk 

gyermekunkkel. 	. 	 

26. A rossz jegyekér -6 a tanárt 

hibáztatjuk. 	. 	 . 	 

	

 	...., 		 

2'i . Gyermekunk előtt mondunk kriti- 

kát az őt tanitó tanárról. 	, 	 

28. A kisgyermek szuletéséről min-

dig őszinte választ adtunk 

gyermekunknek.   	 

29. Örömmel fogadjuk a családban 

gyermekunk barátait. 	....•. 	 

30. Örülünk, ha gyermekcink más nemü 

pajtásához őszintén ragaszkodik  	 

31. Tanuláson kivül nem engedjük 

gyermekünket egyedül barátai- 

hoz 	játszani. 	,. ■ .., 	 . 	 
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5 . számu melléklet 

BESZÉLGETÉSI 	TERV  

1. Sorold fel az otthoni tanuláson kivüli felada-

taid ! 

2. Ki kezeli a pénzt a te családodban ? 

3. Sorold fel azokat a munkákat, amelyeket csak 

édesanyád végez otthon ! 

4. Melyek azok a  munkák, amelyeket csak édesapád 

végez otthon ? 

5. Családod tagjai mit csinálnak szabádidőben ? 

6. Kinek a névnapját /születésnapját/ nem szoktá-

tok megünnepelni ? 

7. Kinek a névnapja /születésnapja/ a legnagyobb 

ünnep nálatok ? 

8. Ismertesd utolsó órád követő /iskolai-otthoni/ 

időbeosztásod hétköznap ! 

9. Ismertesd vasárnapi időbeosztásod ! 

lo. Mit csinál otthon édesanyád hétköznap ? 

11. Mit csinál otthon édesapád hétköznap ? 

12. Mit csinál édesapád vasárnap ? 

13. Milyen munkát végzel közösen édesanyáddal ? 

14. Milyen munkát végzel közösen édesapáddal ? 

15. Melyek a legkedvesebb közös programok szüleiddel? 

16. Mivel tudsz legnagyobb örömet szerezni szüleidnek? 
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17. Miért büntetnek leggyakrabban szüleid ? 

18. Hogyan büntetnek szüleid ? 

19. Kitől és mit hallottál a gyermek születéséről? 

2o. Őszintén tudsz-e mindenről beszélgetni szüle-

iddel ? 

21. Mi az, amit nem mersz elmondani ? 

22. Méirt nem  mered  elmondani a rosszat ? 

23. Hogyan segitenek a tanulásban szüleid ? 	. 

24. Sétálsz-e együtt szüleiddel ? 

25. Hová kirándulsz szivesen szüleiddel ? 

26. Mit szeretsz legjobban játszani szüleiddel ? 

27. Mit játszol leggyakrabban édesanyáddal ? 

28. Örülnek-e szüleid, ha barátaid családodhoz 

ellátogatnak ? 

29. Elengednek-e barátaidhoz játszani egyedül ? 

3o. Elég időt tudsz-e tölteni szüleiddel együtt ? 

31. Osztály farsangi rendezvényére segitenek-e 

jelmezt készitehi szüleid ? 

32. Miben vársz tőlük még több segitséget ? 

33. Mi a kedves neked a következő versben ? 

1-2.osztály: 	Petőfi Sándor: Anyám tyukja 

5-4.osztály: 	József Attila: 	Altató 
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4.számu melléklet 

INTERJU KÉRDÉSEK AZ 1-4 OSZTÁLYT TANITÓ NEVELŐKHÖZ 

1. Mennyire ismeri a tanulók családi környezetét és 

a az abban folyó nevelést ? 

2. A fogadó óra mennyire látogatott ? 

3. Szülői értekezleten milyen a szülők részvételi 

aránya ? 

4. A nevelési problémákkal küzködő szülőknek hogyan 

ad segitséget ? 

5. Irásbeli értesitéskor /például/ a tanuló magatar-

tása, tanulmányi eredménye/ rendszerint mit jelez 

a szülőknek ? Jót, rosszat ? 

6. Sikerült-e az SZMK képviselőiből aktinát kovácsol 

ni ? 

7. Hogyan készül fel a családlátogatásra ? 

8. Iskola mennyire tudja irányitani a szülők közös-

ségét ? 

9. A szülőkkel való együttmüködést hogyan tervezi meg? 

lo. Tervezetét hogyan beszéli meg a szülőkkel ? 

11. Szülői értekezleten beszéltek-e a hétvége program-

járól ? 

12. Beszéltek-e arról, hogy a televizióban mit nézzen 

a gyermek ? 
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13. Mit tesz az iskola a családi életre való fel-

készités érdekében ? 

14. Szülői értekezleten szóba került-e a gyermekkel 

való rendszeres beszélgetés fontossága, a gyer-

mekek bevonása a különböző hasznos tevékenysé-

gekbe ? 

15. Tájékoztatják-e a szülőket a szexuális felvilá-

gositás,a nemi nevelés életkori feladatairól, a 

biológiai érettség bekövetkezésével járó élet-

módbeli és egészségügyi szabályokról ? 
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