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1. feladat: 

Társadalmi szerepvállalás 

Olvasd el az alábbi olvasmányt! Nézz utána és írd le, miről váltak nevezetessé a szövegben 

szereplő nők,akiknek a nevét vastagon szerkesztették! 

 

  Slachta Margit  

A különböző korokban és kultúrákban a fiúkat és a lányokat egymástól eltérő módon kezelték 

és nevelték. Ez a szemléletmód csak lassan változott meg a 20. századra. A jog ma már nem 

tesz különbséget férfiak és nők között, ám a mindennapi életben még ma is gyakori, hogy a 

nőket hátrányos megkülönböztetés éri. 

A férfiak és nők társadalmi szerepe a történelem folyamán sokat változott. A 20. századig a 

lányok nem, vagy alig járhattak egyetemre, a felnőtt nőkre pedig legtöbbször a házimunka, a 

gyermeknevelés feladatai vártak. Ennek ellenére már ekkor is voltak olyan nők, akik komoly 

szerepre tettek szert a történelem és a kultúra formálásában, így például Jeanne D’Arc [zsán 

dárk], I. Erzsébet angol királynő, Marie Curie [mari kürí] kétszeres Nobel-díjas tudós. A mi 

magyar nagyasszonyaink közül példaként említsük meg az Árpád-házi szenteket: Piroskát, 

Erzsébetet, Kingát, Margitot, majd a későbbi korokból Szilágyi Erzsébetet, Zrínyi Ilonát és 

Brunszvik Terézt. 

A 20. század elején az egyik legnagyobb nőjogi mozgalmat a szüfrazsettek indították el 

Angliában. Céljaik között szerepelt a nők választójogának elérése, valamint az oktatás és a 
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munkavállalási jog kiterjesztése a nőkre. Magyarország első női képviselőjét 1920 

márciusában választották meg, Slachta [slahta]Margit szociális missziós nővér személyében. 

Ma már ezt nem találjuk olyan különlegesnek, akkor azonban nagy dolognak számított. 

Slachta Margitról mondták a kortársak: „Egyetlen férfi van a parlamentben – az is nő.” 

A második világháború idején a nők tömegesen léphettek ki addigi hagyományos 

szerepkörükből, és ez indította el a változás máig tartó folyamatát, melynek révén a nők és 

férfiak egyenjogúsága a társadalmi élet egyre több szintjét hatja át. 

2. feladat: 

Férfi – nőies szakmában 

A következő beszélgetés egy óvó bácsival készült, olvassátok el és válaszoljatok írásban az 

alatta levő kérdésekre! 

- Mit szólt a környezete, a családja, vagy éppen a gyerekek szülei ahhoz, hogy férfi tűnt fel az 
óvodában? 
– Úgy érzem, hogy szükség van ezen a területen is a férfiakra, akár mint nevelő, oktató vagy 
játszópajtás. Az óvodában egyszerre fogadták meglepődve és örömmel az érkezésemet. De a 
legfontosabb visszajelzést a gyerekek adják. Szükségük van a férfierőre, a szigorra, vagy akár 
a vadóc játékokra, s én ezt teljes mértékben képviselem. Jobban tudok kapcsolódni a fiús 
játékaikhoz, de a lányok is szeretik a jelenlétemet. Számukra a biztonságot, a védelmet, az 
erőt jelentem. […] Bár ez valóban tipikusan női szakma, a 3–6 éves életszakaszban a 
gyerekeknek mind a két nemre szükségük van ahhoz, hogy tanuljanak, érzelmileg 
megfelelően fejlődjenek. De a legjobb, hogy ebből is, abból is jut nekik. Látom rajtuk az 
érzelmi stabilitást, a kötődést. Az oviban csak velük foglalkozom, értük vagyok, együtt 
játszunk. Ez egy családban nagyon nehezen kivitelezhető, kevesen kapják meg ilyen 
formában, épp ezért erre különösen érzékenyek. 

• Fontos-e szerintetek, hogy a tanáraitok között egyaránt legyenek férfiak és nők? Függ 

ez a tanulók életkorától? Írd le! 

• Gyűjtsetek és írjátok le inkább „fiúsnak” és inkább „lányosnak” tartott munkaköröket!  

3. feladat: 

Női és férfi feladatok? 

A közösségeken, családon belüli munkamegosztást régebben nagyon erősen befolyásolta, 

hogy valamit férfi vagy női feladatnak tartottak. Hogyan alakul ez napjainkban? 

• Készítsetek gyorslistát egy erdei táborozás egy napján adódó fizikai, szervezési és 

gazdálkodási feladatokról! Mindenki döntse el, melyiket vállalná szívesen! 

 sátorverés, fagyűjtés,zöldségpucolás,tűzrakás, főzés 

 

Házi feladat: Keress 5-5 olyan férfit és nőt, akiknek jelentős szerepük volt a magyar 

társadalmi, tudományos és kulturális-közösségi életben!  


