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2020 januárjában, amikor „Értékteremtő gyermek- 
nevelés” című kutatásunk során több, mint ezer 
tízéves, negyedik osztályos gyermek szüleit és 
tanítóit kérdeztük nevelési elveikről és gyakor- 
latukról, még nem gondoltuk, hogy pár héten 
belül feje tetejére áll a világ, és gyökerestül meg-
változik az élet az iskolákban és a családokban 
egyaránt. A digitális oktatás bevezetése még 
inkább rávilágított arra, hogy gyermekeink fel-
nevelésében milyen nagy szerepe van a szülők és 
a tanárok közötti támogató együttműködésnek, az 
iskola és a családok közötti harmonikus kapcsolat 
kialakításának és fenntartásának. 
„Értékteremtő gyermeknevelés” kutatásunk ered- 
ményei alátámasztották, hogy szilárd és biztos  
alapokkal kerültünk bele a megváltozott helyzet- 
be.  A családok és a tanárok is többnyire hason- 
ló értékek, célok mentén képzelik el, és valósít- 
ják meg a NEVELÉS semmi máshoz nem fogható 
csodálatos tudományát és művelését.  A kutatás  
során bebizonyosodott, hogy a pedagógusok  
és a szülők háromnegyede szerint a családi 
és az iskolai nevelési elvek inkább összhang-
ban vannak egymással, mintsem ellentétben. 
A tanítók elmondása szerint a szülők nagy 
többsége alapvetően együttműködő az iskolával, 
a szülők véleményéből pedig kiderül, hogy  
a szűk család után leginkább a pedagógusokra 
számítanak gyermekük nevelése során. Az össz- 
hang abban is megmutatkozik, hogy a szülők  

és a tanárok célja is ugyanúgy az, hogy felelős- 
ségteljes, önálló és őszinte fiatal felnőttek váljanak 
az általuk nevelt és tanított gyermekekből. 
A család és az iskola közötti értékközösség tehát 
sokkal szorosabb annál, mint ahogy azt elsőre   
gondolnánk. Vannak, akik ugyan el akarják hitetni 
velünk, hogy az iskolák és a családok világát több 
minden választja el egymástól, mint ami összekö-
ti, de ezt a kutatásunk és az azt követő járványügyi 
helyzet is megcáfolta. Soha olyan összefogást nem 
tapasztaltunk, mint a digitális tanrend idején. Nem  
véletlen, hogy a magyarok kétharmada saját beval- 
lása szerint, azóta sokkal jobban megbecsüli a 
tanárok, a tanítók munkáját.  
Az együttműködés, az összefogás most még fon-
tosabb, mint valaha. Ez nem mindig könnyű, de  
legfőbb kincseink, a gyermekeink érdekében 
elengedhetetlen. Bízom benne, hogy a Kapocs  
szakmai folyóirat „Értékteremtő nevelés az isko- 
lában és a családban” című különszáma hozzájá- 
rulhat ahhoz, hogy a családok és a pedagógusok 
közötti kapcsolatok tovább erősödjenek. Ehhez 
adnak iránymutatást a neveléstudomány kiváló 
szakembereinek tanulmányai, akiknek ezúton 
is köszönöm értékes munkájukat. Gyermekeink 
felelős felnevelése közös ügyünk, feladatunk és 
érdekünk, Kopp Mária szavaival: „a legfontosabb 
befektetés a jövőbe”. 
Fogadják szeretettel a Kapocs „Értékteremtő neve- 
lés az iskolában és a családban” című különszámát!

Fűrész Tünde,
a KINCS elnöke

„A normákat, értékeket a család adja át a gyermeknek, azonban később ezek megszilárdításában, 
a közösségi, együttműködési készségek kialakításában az iskolának van alapvető szerepe.” 

(Kopp Mária) 
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