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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTJNG, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELlNGS 

7.1 INLEIDING 

Ten einde die hele saak van persoonlikheidsvoorligting in die sekondere skool 

in perspektief te plaas was dit eerstens nodig om die tema vanuit die litere.

tuur te bestudeer en tweedens om verskillende aspekte van persoonlikheids

voorligting empiries volgens die vraelysmetode te ondersoek. 

Nadat die samevatting van die literatuurstudie aangebied is, sal die gevolg

trekkings waartoe gere.ak is, saamgevat word. ln die lig van die literatuur

studie en die empiriese ondersoek, sal daar enkele aanbevelings gemaak word. 

7. 2 SAMEVATTING 

7.2.1 PROBLEEMSTELLING (VGL. PAR. 1.2) 

Ofskoon daar huidiglik in sekondere skole in transvaal bale gedoen word ten 

opsigte van voorligting, insluitende persoonlikheidsvoorligting, neem tiener

seifmoord, dwelmmisbruik, drankmisbruik, seksuele bedrywighede, satanaan

bidding en skolastiese onderprestasle onder hoerskoolleerlinge steeds toe 

terwyl emosionele en gedragsprobleme aan die orde van die dag is. 

Uit navorsing blyk egter dat leerlinge by wie positiewe persoonlikheidseien

skappe optimaal ontwikkel is, hierdle tipes afwykende gedrag minder voorkom 

en dat hulle ook meer positief ingestel is teenoor skoolwerk asook minder 

studie- en keuseprobleme het as diegene by wie hierdie eienskappe nie posi

tief ontwikkel Is nie. 

7.2.2 DOEL VAN DIE NAVORSING (VGL. PAR. 1.3) 

Die opset van hierdie navorsing was om: 

i. Vanuit die literatuur te besln oor die vereistes vir die optimale ont

wikkeling van persoonsmoontlikhede. 

U. Die huidige stand van persoonlikheidsvoorligting in Tre.nsvaalse 

sekondere skole te ondersoek. 
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iii. Empiries vas te stel wat departementshoofde vir opvoedkundige Ieiding 

se mening is ten opsigte van verskillende aspekte van persoonlikheids

voorligting. 

iv. Indien dit uit die emptr1ese ondersoek sou blyk dat daar leemtes is, 

dienooreenkomstig 'n bydrae te !ewer met betrekking tot die daa.rstel

ling van riglyne wat tot leer!inge se gesonde persoonlikheidsontwikke

ling sal hydra. 

7.2.3 DIE ONTWIKKELINGSMOONTLIKHEDE VAN DIE SEKONDeRE 
SKOOLLEERLING EN DIE IMPLIKASIES DAARVAN VIR 
PERSOONLIKHEIDSVOORLIGTING (VGL. HOOFSTUK 2) 

7.2.3.1 FISIESE ONTWIKKELING (VGL. PAR. 2.2) 

Een van die belangrikste ontwikkelingstake van die adolessent is die aanvaar

ding van sy veranderende liggaam. Die versnelde fisiese groei en ontwikke

ling wat gedurende adolessensie plaasvind, bring egter dikwels vir hom 

spanninge mee. Sommige fisiese veranderinge veroorsaak slegs besorgdheid 

terwyl ander 'n negatiewe invloed op sy gedrag het. Terwillc van begrip en 

ondersteuning is dit belangrik dat onderwysers bewus moet wees van die 

invloed wat fisiese veranderinge op die adolessent se gedrag het. 

7 .2.3.2 SOSIALE ONTWIKKELING (VGL. PAR. 2.3) 

Sosialisering is die proses waardeur die adolessent vir sinvol!e en verantwoor

delike lidmaatskap van die gemeenskap voorberei word. Sekere waardes, 

houdings, rolle, vaardighede en bevoegdhede word aangeleer en geinternali

seer. 

Ter wille van sy sosiale ontwikkeling is groeplidmaatskap vir die adolessent 

van kritiese belang. Om aanvaar te word moet hy konformeer aan die eise 

van die groep. Dit kan tot gevolg he dat hy aan praktyke moet meedoen 

wat hom in botsing met volwassenes kan bring. Laasgenoemde moet egter in 

gedagte hou dat dit vir die adolessent fataal sal wees om van die groepnorme 
af te wyk. Botsende norme moet dus met groot omsigtigheid hanteer word en 

die lojaliteit wat hy voel teenoor sy groep moet gerespekteer word. 



158 

7 .2.3.3 KOGNITIEWE ONTWIKKELING (VGL. PAR. 2.4) 

Onderwysers moet rekening hou met die felt dat adolessente hulself as vol

wassenes se gelykes beskou en dat bulle bale krities ingestel is teenoor vol

wassenes. Die adolessent raak bewus van die diskrepansie tussen moontlik

hede en werklikhede en dit maak van hom 'n idealistiese rebel. Hulle sien 

hulself dikwels as hervormers van die gemeenskap en stel denkbeeldig vir 

hulle 'n beter wereld voor wat dikwels by hulle eie egosentriese behoeftes 

inpas. 

Die adolessent is bale sensitief oor wat ander van hom mag dink. Daarom is 

hy geneig om 'n denkbeeldige gehoor te skep en is hy meeste van die tyd 

besig met toneelspel. Hy is geneig tot fantasie en dagdromery en begin na

dink oor onderwerpe wat op die toekoms betrekking het. Sy verhoudinge 

met ander word dikwels gekenmerk deur kritiek en sarkasme. 

7.2.3.4 EMOSIONELE ONTWIKKELING (VGL. PAR. 2.5) 

Dit is belangrik dat daar in die voorligtingsprogram met die psigologiese be

hoeftes van die leerling rekening gehou word. Bevrediging van hierdie 

behoeftes in die regte mate is 'n voorwaarde vir gesonde emosionele ontwik

keling terwyl blokkering van die behoeftes tot wanaanpassing en psigologiese 

ongesteldhede aanleiding gee. Indien die adolessent se behoeftes nie in die 

regte mate bevredig word nie kan dit aanleiding gee tot die gebruik van 

verdedigingsmeganismes. Die matige gebruik hiervan is normaal terwyl oor

drewe gebruikmaking daarvan grens aan wanaangepaste gedrag. 

Vroegtydige uitkenning van leerlinge met emosionele probleme is noodsaaklik 

met die oog op suksesvolle hulpverlening. 

7.2.4 DIE TAAK VAN DIE SKOOL, HUIS EN PORTUURGROEP TEN 
OPSIGTE VAN DIE LEERLING SE GESONDE PERSOONLIKHEIDS
ONTWIKKELING (VGL. HOOFSTUK 3) 

7.2.4.1 DIE TAAK VAN DIE SKOOL (VGL. PAR. 3.2) 

Die onderwyser se persoonlikheid kan positief tot die leerling se geestes

gesondheid bydra of dit negatief beihvloed. Dit is dus belangrik dat hy 

self 'n emosioneel gebalanseerde persoon moot wees. Naas die huis bring die 

leerling die meeste van sy tyd by die skool saam met die verskillende vak

onderwysers deur. Die onderwyser is dus in 'n posisie om 'n groot invloed 
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op die leerling se persoonlikheidsontwikkeling uit te oefen. Hy bevind homself 

in 'n gunstige posisie om die eerste tekens van 'n ontwikkelingsprobleem by 'n 

leerling op te merk en kan op 'n terloopse wyse baie tot die leerling se geestes

gesondheid bydra. 

7.2.4.2 DIE TAAK VAN DIE HUIS (VGL. PAR. 3.3) 

Die huis as prlmere opvoedingsinstansie is die belangrikste enkele faktor wat 

aan die kind se houdings en persoonlikheid vorm gee. Van al die lewens

situasies waarin die mens te staan kom, beihvloed die gesinsituasie hom die 

diepste en blywendste. Gebrekkige gesinskommunikasie is 'n groot oorsaak van 

gedrags- en leerprobleme. Een van die algemeenste klagtes van adolessente 

is dat ouers nie met hulle kommunikeer en nie na hulle opinie wil luister nie. 

7.2.4.3 DIE TAAK VAN DIE PORTUURGROEP (VGL. PAR. 3.4) 

Sosiale aanvaarding is vir die adolessent van krltiese belang en daarom is hy 

verplig om te konformeer aan die norme wat die portuurgroep stet. Hy is op 

soek na gewoontes en idees om sy eie te maak. 

die portuurgroep gedoen word, het die groep 'n 

houdings. 

Omdat so baie dinge saam met 

groot invloed op sy gedrag en 

7. 2. 5 DIE PRAKTYK VAN PERSOONLlKHEIDSVOORLIGTlNG 
IN TRANSVAALSE SEKONDeRE SKOLE ( VGI.. HOOFSTUK 4) 

Persoonlikheidsvoorligting het ten doe!: 

• 

• 

• 

Hulp en ondersteuning aan die leerling om sy moontlikhede en beperkthede 

te ontdek en om dit waaroor hy beskik optimaal te verwerklik sodat hy op 

die hoogs moontlike selfverwesenlikingsniveau kan funksioneer. 

Die vorming van die totale persoonstruktuur asook die aanvulling en 

regstelling van enige tekorte en/of afwykings in die persoonstruktuur 

deur effektiewe voorligting sodat die leerling nie in sy volwassewording 

gerem word nie . 

Die uitkenning van leerlinge met sosiale, leer-. gedrags-, persoonlikheids

en gesinsprobleme en die regs telling daarvan. 



• 

160 

Die bevordering en handhawing van die leer ling se geestesgesondheid . 

Dit impliseer 'n toestand van relatiewe aanpassing wat gepaard gaan met 

'n gevoel van tevredenheid, 'n Ius vir die lewe, die aktualisering van 

potensialiteite en vaardighede asook die afwesigheid van psigopatologiese 

toestande. 

In die beroepsvoorligtingsprogram van die Transvaalse Onderwysdepartement 

wat in 1986 verskyn het, word egter nie duidelik tussen die komponente 

beroepsvoorligting, opvoedkundige voorligting en persoonlikheidsvoorligting 

onderskei nie. Toepaslike temas waar klem op die selfaktualisering van die 

leerling, asook op die optimale verwerkliking van sy persoonsmoontlikhede 

gele word, word egter wei in 'n mindere mate in die verskillende standerds 

behandel. Binne die bre~ raamwerk van die totale Jeugweerbaarheidsprogram 

word ook ruim voorsiening gemaak vir onderwerpe wat kan hydra tot die 

gesonde persoonlikheidsontwikkeling van die leerling. 

7 .2.6 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK (VGL. HOOFSTUK 5) 

Die doel van die ondersoek was om empiries te bepaal wat die stand van per

soonlikheidsvoorligting op sekondere onderwysvlak in Trans vaal is. 

Daar is van die vraelysmetode gebruik gemaak om die nodige inligting te 

bekom. 

Departementshoofde vir opvoedkundige Ieiding is in die ondersoek betrek 

omdat bulle primer by die implementering van die voorligtingsprogram betrokke 

is. Van die 248 departementshoofde is slegs die 172 wat verbonde is aan 

Afrikaansmedium en dubbelmedium sekondere skole in Transvaal in die onder

soek betrek omdat hierdie groep as verteenwoordigend van die universum 

beskou is. Die nodige adreslyste is van die Transvaalse Onderwysdeparte

ment verkry. 

Die motivering vir die on twerp van die vraelys, die keuse van die soort 

items, die eerste en finale redaksie van die vraelys, sowel as die rangskikking 

van die vrae, die lengte, anonimiteit en voorkoms van die vraelys het aan die 

orde gekom. Ten slotte is die aandag op die begeleidende brief, die opvolg

brief en terugontvangste gevestig. 
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7. 2. 7 AANBIEDING, ONTLEDING EN TERUGRAPPORTERING 
VAN DIE VRAELYSANTWOORDE (VGL. HOOFSTUK 6) 

Die totale terugontvangste wat op 83,7\ (144 ult 172) te staan gekom het, is 

gerekenariseer en aan die hand van 'n rekenaaruitdruk is die data getabelleer 

en in die vorm van tabelle weergegee. Die data is met betrekking tot bepaal

de hoof sake chronologies aangebied, ontleed en vertolk. 

7. 3 GEVOLGTREKKINGS 

Op grond van die voorafgaande literatuurstudie en empiriese ondersoek kan 

die onderstaande gevolgtrekkings gemaak word. 

7. 3.1 DIE ONTWIKKELINGSMOONTLIKHEDE VAN DIE SEKONDeRE 
SKOOLLEERLING EN DIE IMPLIKASIES VIR PERSOONLIKHEIDS
VOORLIGTING (VGL. HOOFSTUK 2) 

Na aanleiding van die feit dat die leerling tydens sy sckondere skooljare 

fisiese, sosiale, kognitiewe en emosionele behoeftes ervaar, wat wissel van sy 

standerd ses tot standerd 10-jaar, word die volgende afleidlngs gemaak: 

./ • Dat leerlinge in elke standerd volgens bulle aard en wese behoefte het 

aan toepaslike persoonlikheidsvoorligting. 

• Dat daar in persoonllkheidsvoorligting bale deeglik met die ontwikkelings

behoeftes van die adolessent rekening gehou sal moet word aangesien 

bale gedrags- en emosionele probleme die gevolg is van sek.ere ontwik.ke

lingsbehoeftes wat nie in die regte mate bevredig is nle. 

• Dat leerlinge in wie se ontwikkelingsbehoeftes in die regte mate voorsien 

is, skolasties beter presteer, sosiaal beter aangepas is, 'n positiewe self

konsep het en bulle aangebore moontlikhede beter aktualiseer. Hulle is 

dus meer geestesgesond as die leerlinge wie se behoeftes verwaarloos 

word. 

• Ten spyte van opleiding wat bulle ontvang het, is onderwysers nie altyd 

bewus van die adolessent se behoeftes nie en word individuele verskille 

tussen Ieerlinge nie altyd genoegsaam in ag geneem nie. 

• Die hele skoolpersoneel is verantwoordelik. vir die gesonde persoonlikheids

ontwikkeling van die leerling en nie net die voorligteronderwyser nie. 
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• Emosionele en gedragsprob!eme wat die gevolg is van onbevredigde be

hoeftes, het ~1 vernietigende uitwerking op skolastiese prestasie. 

Onderwysers moet dus in die daaglikse klassituasie onder meer deeglik 

met Maslow se behoefte hil!rargie rekening hou. 

• Oorsake van steuringsfaktore moet vasgestel en indien moontlik, uit die 

weg geruim word eerder as om op simptoombehandeling te konsentreer. 

• Klem moet gele word op voorkomende groepvoorligting aangesien die 

remedil!ring van probleme 'n tydrowende handeling is wat nie altyd 

suksesvol is nie. 

7.3.2 DIE TAAK VAN DIE SKOOL, HUIS EN PORTUURGROEP TEN 
OPSIGTE VAN DIE LEERLING SE GESONDE PERSOONLIKHEIDS
ONTWIKKELING (VGL. HOOFSTUK 3) 

Ten opsigte van die skool se bydrae tot die leerling se persoonlikheidsont

wikkeling kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

• 

• 

* 

* 

* 

Dat die onderwyser self 'n emosioneel gebalanseerde mens moet wees ten 

einde 'n bydrae te kan !ewer tot die leer ling se geestesgesondheid . 

Dat daar by vakonderwysers 'n behoefte is aan inligting en voorligting 

met betrekking tot hulle taak ten opsigte van die leerling se uersoonlik

heidsontwikkeling. 

Vakonderwysers het behoefte aan inligting ter bevordering van bulle eie 

emosionele welsyn. 

Die vnkonderwyser, as opvoeder, is 'n lid van die voorligtingspan. 

Hy staan in die voorste linie sover dit die identifisering van probleme 

betref, bring die meeste tyd saam met die leerllnge deur en is verant

woordelik vir die toepassing van deskundige persone se aanbevelings. 

Terwyl dit die skoolhoof se taak is om die hele skoolpersoneel ten 

nouste by die voorligtingsprogram te betrek en te verseker dat hulle 

positief daarteenoor ingestel is, is daar steeds hoof de wie se gesindheid 

teenoor die opvoedkundige leidingsprogram veel te wense oorlaat. 
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Ten opsigte van die ouers se bydrae tot bulle kinders se emosionele ontwikke

ling kan die gevolgtrekking gemaak word dat: 

• 

• 

Ouers in die eerste '()lek vir bulle kinders se emosionele welsyn verant

woordelik is maar dat bulle dikwels onkundig is en nie altyd bewus is 

van bulle kinders se emosionele beboeftes nie. 

Daar by ouers 'n behoefte is aan meer voorligting in hierdie verband en 

ouers meer betrek moet word by die opvoedkundige leidingsprogram. 

Ten opsigte van die portuurgroep se bydrae tot die adolessent se persoonlik

heidsontwikkeling kan die gevolgtrekking gemaak word dat: 

• Die portuurgroep 'n belangrike invloed het op die ontwlkkeling van 

positiewe of negatiewe persoonl!kheidseienskappe by die adolessent. 

7. 3. 3 DIE PRAKTYK VAN PERSOONLIKHEIDSVOORLIGTING IN 
TRANSVAALSE SEKONDeRE SKOLE (VGL. HOOFSTUK 4) 

Daar is 'n behoefte aan meer en toepaslike temas ten opsigte van per

soonlikheidsvoorligting. 

7.3.4 ONTLEDING EN TERUGRAPPORTERING VAN 
VRAELYSANTWOORDE (VGL. HOOFSTUK 6) 

Baie van die temas kom nie in die voorligtingsprogram voor nic en is 

waarskynlik nie as belangrik beskou nie. 

Sommige tcmas was waarskynlik moeilik en sensitief en voorligteronder

wysers is nie bevoeg om dit te hanteer nie. 

Die hoe positiewe response wat ontlok is by vrae waar dit oor sport

deelname gegaan bet is opvallend. 

Ten spyte van die feit dat respondente positief op die vraag oor die 

gebruik van gewoontevormende middels gereageer het blyk uit die nuus

media dat die gebruik daarvan onder tienderjariges steeds toeneem. 

Aan baie temas word waarskynlik slegs terloopse aandag gegee en word 

leerlinge se anndag dus nie pertinent daarop gevestig nie. 

Sommige temas word skynbaar as vanselfsprekend aanvaar. 

Tyd is waarskynlik onvoldoende om aan al die temas behoorlike aandag 

te gee. 
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'n Groot persentasie gedragsgeremde leerlinge word waarskynlik nooit by 

die Onderwyshulpsentrum aangemeld nie. 

Dit is opvallend dat by a! die temas met 'n psigologiese onderbou die 

respondente voorkeur gegee het aan "redelik" as antwoord. 

Skolastiese werk met gepaardgaande skolastiese prestasie geniet hoe 

prioriteit by skole. 

Die aanname kan gemaak word dat van die temas ook in die ander 

komponente van die Jeugweerbaarheidsprogram hanteer word. 

Vakonderwysers staan dikwels afsydig teenoor die voorligtingsprogram 

en is nie genoegsaam daarby betrokke nie. 

Skakeling tussen die voorligteronderwyser en vakonderwyser is nie altyd 

wat dit behoort te wees nie. 

Aan die een kant bestaan daar goeie skakeling tussen die ouers en die 

skool maar aan die ander kant word ouers nie voldoende betrek by voor

komende voorligting ten opsigte van hulle klnders nie. 

Voorligting ten opsigte van die portuurgroep se invloed op die adolessent 

se gedrag is onvoldoende. 

Sommige van die temas word nie deur aile skole as aktueel en relevant 

beskou nie. 

Ofskoon 75,5% van die respondente positief gereageer het, bestaan die 

vermoede dat baie van die temas in die vraelys slegs op 'n terloopse 

wyse aandag geniet. Dlt word nie pertinent met leerlinge behandel nie 

en maak dus ook nie blywende indruk nie. Die ideaal is egter dat die 

voorligtingsprogram ten volle vir persoonlikheidsvoorligting aan leer

linge voorsiening sal maak. Daarom kan tot die gevolgtrekking geraak 

word dat daar wei ruimte vir verbetering is. 
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7.4 AANBEVELINGS 

In die lig van wat in hierdie navorsing bevind is, word die volgende aanbe

vellngs gedoen: -

• Om enige sigbare uitwerking te kan he moet persoonlikheidsvoorllgting 

voldoen aan bepaalde standaarde ten opsigte van die frekwensie, duur 

en intensiteit waarmee Jeerlinge daaraan blootgestel word. Die maksi

male bloctstelling van leerlinge aan persoonlikheidsvoorligting op sowel 

'n formele as subtiele wyse word dus aanbeveel. 

• Teen slegs een periode per week vir al drie komponente van voorligting, 

kan maksimale blootstelling egter nie deur die voorligteronderwyser 

aileen bewerkstelllg word nie. Maksimale betrokkenheid is dus 'n ver

eiste en daarom word aanbeveel dat alma! wat 'n bydrae kan !ewer tot 

die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling, byvoorbeeld ouers 

en vakonderwysers, betrek sal word. Dit sal ook die voorkoming van 

persoonlikheidsprobleme bevorder. 

• Geleenthede moet geskep word waartydens vakonderwysers deur die 

hoof, voorligteronderwyser of 'n personeellid van die Onderwyshulp

sentrum voorgellg word ten opsigte van die subtiele bydrae wat bulle 

tot die leerllng se persoonlikheidsontwikkeling kan !ewer. 

• Sonder toepaslike opleiding kan die voorligteronderwyser nie met oor

gawe en toewyding reg aan die vak laat geskied nie. Dit is veral die 

geval ten opsigte van persoonlikheidsvoorligting. In diens opleiding 

maak nie van die voorligteronderwyser die deskundige wat hy veronder

stel is om te wees nie. 'n Toepaslike akademiese kwalifikasie vir alle 

voorligteronderwysers is dus 'n vereis te. Daar moet vera! na die 

keuring van geskikte voorligteronderwysers gekyk word. 

• Toepaslike ondersteuning en hulpverlening moet gebaseer wees op kennis 

van en begrip vir die leerling in sy unleke situasle. 

• Ofskoon dit nie van mekaar geskei kan word nie, word aanbeveel dat 

daar In die voorligtingsprogram duidelik tussen die komponente persoon

likheidsvoorligting, opvoodkundige en beroepsvoorligting onderskei sal 

word. Elke komponent moet sy eie toepaslike temas he. Dit sal voor

ligteronderwysers meer bewus mask van hierdie belangrike komponent 

van voorligting en verseker dat leerlinge die voorligting ontvang wat so 
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belangrik is vir die bevordering van hulle persoonlikheidsontwikkeling. 

• Die geestesgesondheid van die leerling behoort die eerste doelwit van 

die skool te wees. Dit sal die bereiking van ander opvoedkundige doel

witte vergemaklik. 

• Persoonlikheidsvoorligting moet sodanig funksioneer dat die besondere 

behoeftes van leerlinge op elke ontwikkelingsvlak tegemoet gekom word. 

Die ontwikkelingsbehoeftes van die leerlinge in elke standerd van die 

hoerskool moet dus bepaal word en die temas van die komponent persoon

likheidsvoorligting moet daarby aansluit. 

• Temas vir persoonlikheidsvoorligting moet so gekies word dat dit: 

leerlinge se belangstelling sal prikkel ; 

gesonde persoonlikheidsontwikkeling sal bevorder; 

verband sal hou met die leerling se ontwikkelingsbehoeftes ; 

die leerling se gesindheid teenoor die skool asook sy verhouding met 

sy ouers en portuurgroep positief sal bevorder ; 

sal hydra tot motivering ten opsigte van skolastiese werk; 

die leerling sal aanmoedig tot maksimale betrokkenheid by buitemuurse 

aktiwiteite ; 

ruim voorsiening maak vir groepbespreking ter wille van maksimale 

betrokkenheid. 

• Ten opsigte van die inhoud van persoonlikheidsvoorligting is dit nie vol

doende indien voorligteronderwysers slegs weet wat om te doen nie. 

Dit is net so belangrik dat hulle sal weet hoe om dit te doen. 

Dit is 'n bekende feit dat baie onderwysers nie dit wat hulle in teorie 

geleer het in die praktyk kan erken nie en dus nie teorie in praktyk 

kan omsit nie. Dit word dus aanbeveel dat elke lestema in 'n volledig 

uitgeskrewe lesskema aan voorligteronderwysers voorsien sal word onder 

die volgende hoofpunte: 

Lesonderwerp, doe! wit, aansluiting, metode, hulpmiddels, leerlingaktiwi

teite, bibliografie, inhoud. Vera! gesien in die Jig van die feit dat baie 

onderwysers nie die nodige opleiding ontvang het nie, is dit 'n vereiste. 

Namate die onderwyser die nodige vaardighede ontwikkel kan hy verder 

eie inisiatief gebruik om aan te pas by plaaslike omstandighede. 

• Dit word aanbeveel dat temas soos die volgende in persoonlikheidsvoor-
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ligting be handel sal word:-

Persoonlike voorkoms: 'n spieelbeeld van persoonlikheid. 

Adolessensie: die fisiese veranderinge. 

Die gebruik van gewoontevormende middels: nadele en gevare 

daaraan verbonde. 

Deelname aan fisiese aktiwiteite: waarom dit noodsaaklik is . 

Die belangrikheid van goeie sosiale verhoudinge . 

Vereistes vir 'n hegte vriendskap. 

Portuurgroepdruk. 

Fisiese aantreklikheid is die belangrikste persoonlikheidseienskap: 

bespreek. 

Wat is selfaktualisering en wanrom dit belangrik is om voortdurend 

daarna te strewe. 

Selfkonsep - hoe dit positlef bevorder kan word· 

Psigologiese behoeftes. Die eie aandeel om dit in die regte mate te 

bevredig. 

Die gebruik van verdedigingsmeganismes: voor- en nadele. 

Optimale skolastiese prestasie: waarom dit belangrik is . 

Egosentriese gedrag. Die nadele daaraan verbonde. 

Die bantering van stres . 

• Die identifisering en aanmelding van leerlinge met emosionele gedrags

probleme behoort voorrang te geniet in die skool se voorllgtingsprogram. 

• Vir die gesonde persoonlikheidsontwikkeling van die leerling is maksimale 

ouerbetrokkenheid van primore belang. Ouers moet op hoogte gehou 

word van wat in voorligting gedoen word en watter dienste in hierdie 

verband by die skool beskikbaar is. Oit kan gedoen word by wyse van 

skriftelike kennisgewlngs wat deur ouers onderteken moet word, ouer

vergaderings en individuele onderhoude. 'n Ouerkomitee vir opvoedkun

dige Ieiding kan by elke skool gestig word ter bevordering van ouer

betrokkenheid. So 'n komi tee kan verantwoordelik wees vir die reel van 

ouervergaderings waar toepaslike onderwerpe deur kundige persone 

behandel word. By elke moontlike geleentheid moet oueT'S bewus gemaak 

word van hulle verantwoordelikheid. 

• Om leerling betrokkenheid te bevorder moet dit aan hulle opgedra word 

om toepaslike plakkate te maak ten opsigte van persoonlikheidsvoorlig

ting. 'n Hele les in persoonllkheidsvoorligting kan dus (op 'n humoris-
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tiese wyse selfs) deur middel van een plakkaat oorgedra word. 

Die plakkate kan in die voorligtingsklas aangebring en gereeld ge

roteer word. 

• Oorweging kan geskenk word aan 'n "slagspreuk vir die week" wat deur 

leerlinge self gekies word en op 'n Maandagoggend vir die hele skool aange

kondig word deur een van die leerlinge. Dit sal maksimale blootstelling 

en betrokkenheid bevorder omdat aile betrokkenes, sowel leerlinge as 

personeel, gereeld bewus gemaak en opgeskerp word. 

• Omdat voorligting 'n nie-eksamenvak is vind terugvoering in die vorm 

van toetse en eksamens nie plaas nie. Dit het tot gevolg dat die vak 

deur leerlinge as minder belangrik beskou word en is hulle ook nie altyd 

bewus van die invloed, dikwels subtiele invloed, wat die vak op hulle 

ontwikkelingsgang het nie. Gevolglik sien baie leerlinge, ouers en ander 

instansies voorligting in 'n negatiewe lig en beweer selfs dat daar nie 

vee! aangaan nie. 'n Mate van kontrole word dus aanbeveel. Dit kan 

gedoen word by wyse van 'n vooruitskouing aan die begin van die kwar

taal, met behulp van 'n transparant, en skriftelike terugvoering aan die 

einde van die kwartaal aan die hand van sekere riglyne. 'n Vooruit

skouing aan die begin van die kwartaal sal by leerlinge verwagtinge skep 

en hulle motiveer vir die voorligtingsprogram wat voorle. Deur mid del 

van 'n skriftelike terugvoering sal hulle meer bewus gemaak word van 

die leerinhoude en betekenis van die vak. Hulle moet dus gereeld die 

geleentheid kry om die bydrae van skoolvoorligting tot hulle persoons

ontwikkeling te evalueer. 

• Die skriftelike terugvoering van die leerling moet oorsigtelik deur die 

voorligteronderwyser nagesien en geparafeer word waarna dit aan die 

ouers gestuur word vir kennisname en ondertekening. Daarna word dit 

in die leer ling se werksleer geplaas. 

• Ten slotte word aanbeveel dat leerlinge na die afhandeling van elke les

tema 'n kort en toepaslike vraelys ten opsigte van die betrokke aspek 

waaroor dit in die les gegaan het, sal voltooi. Op die vraelys moet 

voorsiening gemaak word vir die leerling om sy eie voorneme neer te 

skryf ten opsigte van die saak waaroor dit gegaan het. Nadat dit deur 

die ouers onderteken is moet dit in die leerling se werksleer geplaas 

word. 
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7.5 AANBEVELINGS VIR VERDERE ONDERSOEK 

Hierdie studie het slegs die behoefte aan meer effektiewe persoonlikheids

voorligting op sekondE!re onderwysvlak in die algemeen beklemtoon. 

Die volgende moontlike navorsingsterreine kan nog verder ondersoek word: 

i. Die ontwikkelingsbehoeftes van die leerlinge in die verskillende stan

dards van die hot!rskool moet nagevors word en die temas van die 

voorligtingsprogram moet daarby aanpas. Temas wat ontoepaslik en 

vir die leerlinge oninteressant is kan dan vervang word met meer 

toepaslike temas. 

ii. Die taak vnn die vakonderwyser as 'n belangrike skakel in die voor

ligtingspan kan verdere anndag geniet. 

iii. Die funksies van die departementshoof vir opvoedkundige Ieiding 

behoort aandag te geniet. Sodoende kan bepaal word of die tyd wat 

tot sy beskikking is voldoende is om reg te laat geskied aan die drie 

komponente van die beroepsvoorligtingsprogram. Dit sal dalk nodig 

wees dat die organisering van die ander komponente van die Jeug

weerbaarheidsprogram asook veldskole deur 'n ander personeellid 

behartig moet word. 

iv. Aandag kan gegee word aan metodes om ouers meer bewus en betrokke 

te maak by die opvoedkundige leidingsprogram van die sekondere skool. 

v. Metodes om portuurgroepe op 'n meer positiewe wyse by die opvoeding 

te betrek, kan nagevors word. 

7.6 SLOTOPMERKING 

Die slotsom waartoe in hierdie ondersoek na persoonlikheidsvoorligting in die 

sekondere skool geraak word, is dat persoonlikheidsvoorligting in die sekon

dere skool nie net noodsaaklik is nie maar dat dit waarskynlik die belangrik

ste komponent van die voorligtingsprogram beboort te wees. Dit moet bydra 

tot die optimale ontplooi'ng van die leerling se moontlikhede, gedrags- en 

emosionele problema tot die minimum beperk en 'n gelukkige en geestesgesonde 

leerllng tot gevolg he. Eers dan kan opvoedkundige en beroepsvoorligting 

meer effektief wees. 




