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MIÉRT VEGYÉL RÉSZT?

Minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, ahogy te is. Az, 
hogy részt vegyél az iskolai életben és a tanulás folyamatában, 
legféltettebb kincsed érdeke.  Az iskola akkor szolgálja 
legjobban a gyerekek érdekeit, ha minden szülő beleszól. 

Ha részt veszel, a gyerek többet fog tanulni és nagyobb 
örömmel teszi majd azt. Ha aktívabban részt veszel, a tanárok 
is jobban tudnak építeni arra, amit a gyerek otthon és az iskolán 
kívül általában tanul.  

A részvétel  saját élethosszig tartó tanulásod  része is,  jobb 
szülőjévé  válhaszt  a gyereknek. 
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A TANÁROKHOZ 

Gyereked tanára szakértője bizonyos iskolai tantárgyaknak, e 
tantárgyak tanításának és az adott korosztálynak. Elvárhatod, 
hogy tudjon válaszolni a kérdéseidre ezekben a témákban. Azt 
is elvárhatod, hogy  egyenrangú partnerként  kezeljen.  A tanár 
feladata, hogy segítsen téged, hiszen te vagy a felelős saját 
gyereked neveléséért, oktatásáért.  

A TÖBBI SZÜLŐHÖZ

Minden iskolában vannak választott szülői képviselők. Az a 
feladatuk, hogy hallassák a szülők hangját az iskolavezetés  
és/vagy a tanárok előtt, akár általános, akár egyedi esetről  
van szó. Biztosan találsz olyan szülőket, akik szívesen 
segítenek, ha nehezen igazodsz ki egy új iskolában. KÉRDEZZ 
és MONDD EL A VÉLEMÉNYEDET,   egyenlőek vagytok. 

Ha kényelmetlenül érzed magad, ha egyedül vagy egy szülői 
képviselő társaságában kell egy tanárral beszélned, hívd el   
 a párodat, egy rokont vagy egy barátot magaddal.  Ha nem a 
gyerek másik szülője kísér el, mindenképpen előbb kérd  
 a gyerek hozzájárulását  ehhez.

KIHEZ FORDULJAK?MIBEN VEGYÉL RÉSZT?

LÉGY RÉSZE GYEREKED TANULÁSÁNAK

A tanár valószínűleg szakértője tantárgyának és a tanításnak, 
de te saját gyereked szakértője vagy. Működjetek szorosabban 
együtt a tanulmányi sikerekért. 

Kérd meg a tanárokat, hogy magyarázzák el, mit és miért 
csinálnak az iskolában. Gondold át a hallottakat, és beszélj 
nekik saját tapasztalataidról az adott témáról/tantárgyról. 
NE FÉLJ KÉRDEZNI, ha valamit nem értesz. Keresd a 
lehetőségeket, hogy megbeszéljetek dolgokat, amikkel nem 
értesz egyet, vagy amivel a gyerek küszködik. 
 

VEGYÉL RÉSZT ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEKBEN  

Rengeteg olyan dolgot tudsz, amit a tanárok nem. Ajánld fel, 
hogy segítesz neki tanítani saját kultúrádról, foglalkozásodról 
vagy hobbidról. Ha nem érsz rá tanítási idő alatt, keress más 
módokat a segítségre. Kezelheted a közösségi media felületeket, 
részt vehetsz forrásteremtésben vagy adhatsz tanácsokat. 
Keresd az alkalmat, hogy része legyél iskolai tevékenységeknek.

Minden szülő  megválasztható  az iskolai  szülők 
képviselőjének  és dönthet, hogy ki képviselje a 
szülőket. Vegyél részt ebben is.
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AZ ISKOLA SZERKEZETE

Az iskola legkisebb egysége az osztály. Tudnod kell, hogy 
melyik tanár felelős gyereked osztályában az adminisztratív 
vagy általános kérdésekért (ez Magyarországon az 
osztályfőnök). Minden osztályban vannak választott szülői 
képviselők is. Fontos tudnod, hogy kik ezek. Hozzájuk tudsz 
fordulni, ha kérdésed vagy problémád van.

Azt is fontos tudni, hogy kik gyereked iskolájában az 
iskolavezetők, és melyiküknek mi a feladata. Az iskolaigazgatót 
vagy helyetteseit bármikor megkeresheted. Ha kényelmetlen 
érzés egyedül menni hozzájuk, keres egy másik szülőt vagy 
szülői képviselőt, hogy kísérjen el. Sok iskolában más segítők is 
vannak: pl. szociális munkás, pszichológus vagy nővér.

Ha nem sikerül megoldani a problémádat az osztályfőnöknél 
vagy az igazgatónál még a választott szülői képviselővel 
közösen sem, mindig van magasabb fórum, az iskola felettes 
szerve Magyarországon a tankerület, az egyház vagy a 
működtető alapítvány.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 Gyerekeik neveléséért, oktatásáért a szülők felelnek.  
Beírattad a gyereket ebbe az iskolába, tehát felelős vagy azért 
is, ami a gyerekkel az iskolában történik. Te vagy gyereked    
 elsődleges nevelője,  oktatója – nem csak az első, hanem te 
gyakorlod a legnagyobb hatást gyereked tanulására. Te vagy 
jogaik elsődleges védelmezője is –  feladatod biztosítani, hogy 
neki megfelelő oktatást kapjon, hogy legyen szabad ideje, 
eleget játsszon, jól legyen testileg és lelkileg, hogy védelmet 
kapjon, tanulhasson az anyanyelvén és megismerhesse a 
felmenői kultúráját. 

Ebből következően neked is vannak jogaid, jogod arra, hogy 
hallasd a hangodat, hogy kérdezz, hogy válaszokat kapj,  
hogy a hozzájárulásodat kérjék ha valami új dolog történik  
majd a gyerekeddel. Szülői képviselő is lehetsz, ha jelentkezel,  
és megválasztanak.

A Szülők felelőssége a gyerek érdekeinek mindenek feletti 
védelme, de azt is figyelembe kell venni, hogy gyerekednek jogai 
vannak és az ő véleménye a legtöbb kérdésben éppen annyira 
fontos, mint a tiéd.

MIBEN VEGYÉL RÉSZT?
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS ADATVÉDELEM

Manapság gyakran használunk digitalis eszközöket, különösen 
közösségi médiumokat a kommunikációban. Tudd meg, melyeket 
használják gyereked osztályában/iskolájában. Az általános 
kommunikációs csatornák minden szülő számára elérhetőek 
kell legyenek, ezért  tájékoztatnod kell az iskolát, ha ezzel 
problémád van.  Ha hivatalos kommunikációra digitalis felületet 
használnak (pl. e-napló), akkor  az iskola köteles segíteni neked,  
ha nincs hozzáférési lehetőséged.

Ismerkedj meg a használt digitális eszközökkel. Tudnod kell, 
hogyan kommunikálj biztonságosan. Figyelj arra, hogy csak 
azok olvashassák posztjaidat, kommentjeidet, akiknek szántad, 
ennek megfelelően állítsd be a profilodat. Tudatosan ossz meg 
bármit a közösségi médiában, ne kövess el oversharentinget 
(ne ossz meg túl sok képet vagy információt a gyerekedről), és 
általánosan kerüld a túl sok megosztást. 

A gyerekek adatait jobban kell védeni, 
mint a felnőttekét. Gyereked 
gondviselőjeként a te dolgod figyelni  
 hogy mit osztanak meg a gyerekedről 
online,  még akkor is, ha azt csak egy 
kisebb csoport vagy a tanár látja. 

HOGYAN FOGNAK 
A TANÁROK SEGÍTENI?

A tanárokkal csapatként kell együtt dolgozni. A gyerekedet 
együtt nevelitek, oktatjátok. Figyelembe kell venned, hogy  
 míg te egy vagy néhány gyereket nevelsz és oktatsz, ők 
egyszerre sokat,  akik egyformán fontosak nekik. 

A tanárok úgy és akkor fognak neked segíteni, ahogy abban 
megállapodtatok. Elvárhatod tőlük, hogy válaszoljanak, de  
 figyelembe kell venned, hogy vannak más kötelezettségeik az 
iskolában és azon kívül is, ahogy a pihenéshez is joguk van.   
Ez azt jelenti, hogy a válasz nem feltétlenül lesz azonnali.

Elvárhatod, hogy a tanárok tisztában legyenek az osztály 
sokféleségével, és annak figyelembe vételével járjanak el.  
 Félreértések vagy problémák  esetén rendelkezésedre kell 
álljanak, hogy MEGBESZÉLD velük.

Lehet, hogy nem beszélsz a tanárral azonos nyelvet, esetleg 
nem beszéled elég jól a többség által használt nyelvet, hogy 
közvetlenül kommunikálj vele. Ebben az esetben elvárhatod az 
iskolától, hogy megoldást kínáljon. A digitális eszközök erre 
különösen alkalmasak, hiszen a közvetlen fordítási funkció egyre 
inkább elérhető (bár a magyar esetében nem mindig jó)
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MIT VÁRHATSZ EGY 
OSD ISKOL ÁTÓL?

Egy OSD iskola kapuja szó szerint nyitott kell legyen. Ideális 
esetben ez azt jelenti, hogy  bármikor szívesen látnak téged.  
Néhány országban vannak korlátozó jogszabályok, így lehet, 
hogy  a kapu a gyerekek és tanárok számára van nyitva, 
bármikor kijöhetnek az iskolából. 

A tanárok tréningen vettek részt, hogy jobban tudatában 
legyenek a  sokféleségnek, a szülők szükségleteivel és 
szerepével, általában a család és a közösség szerepével az 
oktatásban.  Tisztában vannak  a bevándorló gyerekek és 
szüleik különleges szükségleteivel,  de a képzés arra is kitér, 
hogy a  személyes igényekre  figyeljenek, ne általánosítsanak.

Azt várhatod, hogy az iskola és tanárai egyenrangú partnerként 
kezelnek, használni szeretnék tudásodat és ismereteidet az 
iskolában.  Személyes tapasztalataid fontosak  a számukra, és  
 együtt fognak veled dolgozni,  annak érdekében hogy a legjobb 
oktatást és fejlesztést biztosítsák a gyerekednek, úgy, ahogy 
az a társadalmat és a helyi közösséget is szolgálja.


