
Osztály / Résztvevı 
tanulók száma 

TV nézés / nap /fı 
Számítógépezés/ nap 

/fı 
Összesen 

Szülıi 
korlátozás 

Az ötöst szerzık 
száma 

5.A / 12 1 óra 24 perc 0 óra 54 perc 2 óra 18 perc 1 tanuló esetében 4 

5.B / 12 1 óra 30 perc 1 óra 15 perc 2 óra 45 perc 2 tanuló esetében 8 

6.A /  1 
(nem volt értékelhetı) 

    1 

6.B / 9 0 óra 59 perc 1 óra 20 pperc 2 óra 19 perc 1 tanuló esetében 4 
 

6.C / 11 1 óra 50 perc 2 óra 00 perc 3 óra 50 perc 1 tanuló esetében 9 

 

Osztály / 
Résztvevı 
tanulók 
száma 

TV/nap/fı 
Ismeretterjesztı (I) 

Egyéb (E) 

Számítógép 
/nap/fı 

Facebook (F) 
Játék (J) 

Tanulás (T) 
Egyéb (E) 

Mobil használat 
SMS 

Beszéd (B) 
Egyéb (E) 

Összesen 
Szülıi 

korlátozás 
Az ötöst szerzık 

száma 

7.A / 9 
 

I: 5 perc 
E: 37 perc 

F: 14 perc 
J: 8 perc 

T: 16 perc 
E: 4 perc 

SMS: 4 perc 
B: 10 perc 
E: 28 perc 

2 óra 6 perc 7 tanuló esetében 7 

7.B / 9 I: 6 perc 
E: 1 óra 35 perc 

F: 45 perc 
J: 36 perc 
T: 22 perc 
E: 25 perc 

SMS: - 
B: 10 perc 
E: 44 perc 

4 óra 43 perc 1 tanuló esetében 2 

8.A / 11 I: 26 perc 
E: 1 óra 42 perc 

F: 17 perc 
J: 26 perc 
T: 12 perc 
E: 16 perc 

SMS: - 
B: 7 perc 
E: 36 perc 

4 óra 2 perc 1 tanuló esetében 7 

8.B / 8 I: 11 perc 
E: 2 óra 42 perc 

F: 81 perc 
J: 64 perc 
T: 18 perc 
E: 51 perc 

SMS: 4 
B: 15 perc 

E: 1 ó 8perc 

6 óra 54 perc 1 tanuló esetében 5 



Kedves Szülık! 
 
Mi, felnıttek, mindannyian egyre tisztábban látjuk, hogy gyermekeink ma egészen más világban nınek fel, mint amilyenben mi felnıttünk. Az 
informatikai robbanás, a felgyorsult, sikerorientált, anyagi elismerésre és létre épülı, a hagyományos emberi értékeket háttérbe szorító világ nem 
könnyő helyszín nekünk, pláne nem gyermekeinknek, akiknek szükségük van igazodási pontokra, biztonságra, odafigyelésre, melegségre, 
türelemre, szeretetre, amelyet azoktól a felnıttektıl várnak, akik körbe veszik ıket. Önök és mi, pedagógusok is igyekszünk helytállni, de 
gyakran vagyunk túlhajszoltak, gondterheltek, fáradtak, ennek pedig az a következménye, hogy nı a gyermekeinkben a zaklatottság, érzelmi 
éhség, a lelki fáradság, mely idınként testi fáradságban is megnyilatkozik. A belılünk áradó csendes, odaadó figyelem, a derős nyugalom a kellı 
határozottsággal, a szabályok világos kijelölésével, azok elfogadtatásával és betartatásával teremt gyermekeinknek nagyobb érzelmi biztonságot. 
A televízió, számítógép és mobiltelefon korunk nélkülözhetetlen eszköze, számos elınyt hordoz, de ellenırizetlen és túlzott mértékő 
használata veszélyeket rejthet, melyek elsısorban a gyermekeinkre leselkednek. Megterhelheti az idegrendszerüket, kevesebbet mozognak, 
elhanyagolhatják a kötelességeiket, behatárolhatja a kreatív gondolkodásukat, a nem életkori sajátosságoknak megfelelı információk érzelmi 
zőrzavart okozhatnak, nıhet bennük a feszültség, fokozódhat az agresszivitás. Ennek mi tanárok már nagyon sok jelét megtapasztaljuk nap mint 
nap. Vissza kell fordítanunk a folyamatot, de ehhez fel kell ismernünk a közös felelısségünket! Többet és erıteljesebben kell jelen lennünk, mert 
a mi példánkból tanulnak. Egyre élesebben körvonalazódik, hogy a „gépi nevelés” sokkal kevesebbet ad, mint amennyit elvesz a 
gyerekektıl. Nekünk, tanároknak az utóbbi években oktatói- nevelıi munkánkban a nevelés irányába tolódott el a hangsúly. A mobiltelefon a 
„barátjuk”, ismerik minden rezdülését, de az emberi világban egyre bizonytalanabbak, egyre kiszolgáltatottabbak, egyre nehezebben 
ismerik fel a saját és mások érzéseit, és nem tudják megfelelıen kezelni ezeket, pedig már sok éve tudjuk a pszichológiai kutatásokból, hogy 
a legsikeresebb embereket leginkább magas érzelmi intelligenciájuk, helyes önismeretük, elegendı önbizalmuk és rugalmas gondolkodásuk 
segítette leginkább a sikerhez. Sokkal többet kell bíztatnunk és dicsérnünk, ne a hiányokra koncentráljunk, hanem a minden gyermekben 
meglévı értékekre, és azoknak kibontására. 
A mindenkori oktatási rendszer a felgyorsult, percrıl percre változó, nehezen kiszámítható életünket lassan, döcögve követi. De a rendszerben 
mi, emberek tevékenykedünk, és rajtunk áll, hova rakjuk a hangsúlyokat, megtaláljuk-e együtt, összefogva a bizalomra és jó szándékra alapozva 
gyermekeink biztonságos, szeretetteljes érzelmi és értelmi fejlıdése érdekében a megoldásokat. A felmerülı gondokat csak kéz a kézben, 
Önökkel együtt tudjuk orvosolni. A lelkiismeretes orvos is csak akkor kezeli a beteget, ha begyőjtötte a szükséges információkat, és felállíthatja a 
diagnózist. Mi most arra vállalkoztunk, hogy egy felmérés segítségével betekintést nyerjünk gyermekeink tévézési, számítógépezési 
szokásaiba, és ennek eredményeit megosszuk önökkel. Kérjük közvetítsék köszönetünket gyermekeiknek, akik lelkesen és lelkiismeretesen 
vettek részt a felmérésben. 
A feladat az volt 5. 6. osztályban, hogy egy héten keresztül vezették napról napra a gyerekek, mennyi idıt töltenek tévézéssel és 
gépezéssel. A második héten az erre önként vállalkozók, ha minimum 20%-ot lefaragtak az idejükbıl, természetismeretbıl (egészségtan-
egészséges életmód témakörében) ötöst kaptak. A 7. 8. osztályokban tovább árnyaltuk a feladatot, és az ötöst számítástechnikából lehetett 
szerezni. A táblázat az egy fıre jutó átlagot tartalmazza, mely természetesen azt jelenti, hogy egyes gyerekek ennél többet, mások ennél 
kevesebbet néznek TV-t, vagy gépeznek naponta. 
Feltőnı volt, hogy a mobiltelefon használata a 7. 8. osztályosoknál milyen jelentıs. Az egyes osztályok eredményeit érdemes 
összehasonlítani! Az értékek az életkor növekedésével emelkednek; míg 5. osztályban még 2-3 óra közötti eredmények mutatkoznak, 7. 8. 
osztályban ez már 4-7 óra közé emelkedett. Az igazság kedvéért azt is meg kell említeni, hogy néhány nagyon magas érték jelentısen 
módosított az átlagokon. A kérdıíveket név nélkül kellett beadni, csak azok nevesítették magukat, aki az ötös szerzési „játékban” rész kívántak 
venni. A gyerekek arról is nyilatkoztak, hogy korlátozzák-e szüleik valamilyen formában a gépezést, tévézést. Itt feltőnı, hogy a két hetedik 
osztály közül az egyikben több gyereknél van korlátozás, így az értékek is jóval alacsonyabbak, mint a többi felsıs osztályban. Több szülı a 



tanulmányi eredmények függvényében dönt a kérdésben, vagy megvonással büntet. Többen írták, hogy nincs szükségük ilyesmire, mert 
rendszeres sportedzéseik, vagy zeneóráik miatt erre nem érnek rá. Olyan is akadt, aki megfigyelte saját magán, hogy megfájdul a feje, szeme, 
feszült lesz, ezért nem tud hosszan gépezni, önmagát korlátozza.  
Mindezzel azt szeretnénk, hogy a találgatások helyett, a konkrétumokkal közelebb kerüljünk az objektívebb igazsághoz, persze azzal a 
megjegyzéssel, hogy mint minden statisztika, nem világíthatja át a teljes valóságot, és az egyes személyeknél nagy eltérések 
mutatkozhatnak, de mindenképpen támpontokat jelenthetnek nekünk tanároknak és Önöknek , szülıknek is. Nem kis eredmény az sem, ha a 
gyerekek figyelmét ilyen, vagy hasonló „akciókkal” fokozottan felhívjuk arra, hogyan tudnak jobban, hatékonyabban vigyázni önmagukra. 
Reméljük kellıen felkeltettük a téma iránt az érdeklıdésüket, és szívesen nézik majd meg azt az elıadást, forgatják azokat a könyveket, 
melyeket további információk szerzése végett javasolni szeretnénk. (Takács Tímea, felmérésvezetı tanár) 
 

1. Semmit ne csinálj kötelességbıl… Lothringer Éva elıadása az Y és Z generációról (YouTube video) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n99xdXnO7rQ 
 

2. Dr. John Townsend: Kamaszhatárok (Harmat Kiadó, Budapest 2012) 
 
Mikor mondjunk igent és hogyan mondjunk nemet a kamaszoknak? 
 
A szerzı gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos határok és a megszegésükkel járó következmények hogyan segítenek a 
kamaszoknak az éretté válásban, vagyis abban, hogy „birtokba vegyék” életüket és megtanuljanak felelısséget vállalni szavaikért, tetteikért, 
viselkedésükért, egyszóval önmagukért.  

3. Jan –Uwe Rogge: Nevelési kérdezz-felelek (Park Könyvkiadó, Budapest 2012) 
 
A gyerekszobában tombol a káosz, a kölykök nem hajlandók lefeküdni, ebédkor csak turkálnak az ételben és a reggeli induláskor is  az az állandó 
gatyázás – nem csoda, hogy apa és anya ırjöng és persze a serdülıkkel folytatott örökös vita se merı élvezet… 
Mit lehet ilyenkor tenni?  

4. Tari Annamária: Z generáció (Tercium Kiadó, Budapest 2011) 
Z generáció. Az Y generáció utáni korosztály. Gyerekek, kamaszok vagy kis felnıttek? Baj van, vagy minden a legnagyobb rendben? A felnıttek 
nagy része aggódik, mások homokba dugják a fejüket, és örülnek, hogy a gyerek a szobájában ül a számítógép elıtt. Van, aki szerint nincs sok 
értelme generációkra bontani a világot, és nincsenek új problémák, csak rég megszokott jelenségek. Mégis azt látjuk, hogy a kamaszok 
mozaikszerő érettséget mutatnak, vagyis nagyon is érettek, míg más vonatkozásban még gyerekek. Egyre több agresszív hatás éri ıket, egyre 
gyorsabban nınek fel. Minden látszat ellenére nincs könnyő gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek ebbıl. A 
régi értékek, érzelmek és attitődök folyamatosan változnak. Az Információs Kor és a fogyasztói társadalom hatásait sem kikerülni, sem 



megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei. Ez érzelmileg is rugalmasságot és alkalmazkodást igényel felnıttıl és gyerektıl egyaránt. 
Azonban a felnıtteknek feladatuk is van ebben a folyamatban: tudatosan kellene vigyázniuk a Z generációra, megmutatni és átadni a 
legfontosabb értékeket. Tari Annamária gyakorló pszichológusként összefőzi az okokat és a magyarázatokat, hogy feltáruljon, milyen érzelmek 
mozgatják a mai világot és benne a kamaszokat. Értelmezésében a társadalom-lélektani és klinikai tapasztalatok segítenek abban, hogy 
megértsük az online személyiség szerepét, a társas agresszió mértékét, a kognitív folyamatok változásait, valamint a családi-iskolai érzelmi 
folyamatokat. Megannyi kérdés áll elıttünk, amit az élet vet fel, és amire még idıben kellene megtalálnunk a válaszokat.  
 
Fenti könyvek átolvasása és baráti beszélgetések sorozata segíthet a „legnehezebb mesterség” gyakorlásában. Szülınek lenni: naponta helyesen 
dönteni, számon kérni, bíztatni ma sem könnyő… 
 
 


