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Bevezető szó:
Az „Iskola kezdőknek“ c. brosúra egy szerzői csapat munkája – akik a Szülőkés tanárok klubjának tagjai a nemzeti egyesület megalapítási projekt keretében – azaz a „Partnerként az oktatásban”. A klub elnevezése idegenül hathat,
talán meg is lepi a szakmai és civil köröket, hisz a tanárok és szülők közti kapcsolat eddig csak intézményi, iskolai kontextusban realizálódott. Szerencsére,
idén mintegy 11 városban megalakultak ezek a klubok, azzal az ötlettel, hogy
legyen ez e két csoport (szülők és tanárok) minőséges együttműködésének
kezdeményezője a gyermekek oktatási fejlődésében.
A brosúra megjelenése/kiadása egybecseng az évtized elején elindított oktatáspolitikai nézetekkel, azaz azzal a törekvéssel, hogy a szülő mind inkább bekapcsolódjon az iskola életébe a lehető legjobb modell alapján. A Nyílt Társadalomért Alapítvány és a szerbiai UNICEF úgy támogatják ezt az intézkedést,
hogy összekötik a szülőket és a tanárokat egy nem formális, inspiráló és kreatív módon. Az üzenet, amit közvetítenek: önök fontosak nekünk, együtt sokat tehetünk a gyermekeinkért, beszéljenek szabadon, kezdeményezzenek,
szervezzenek különböző akciókat...
Ezért a szerzők, mindenek előtt, a szülőkhöz fordulnak. Hogy a szülők biztosak legyenek abban, hogyan „vonhatják be magukat“ az iskolai életbe, hogyan csatlakozzanak, vagy támogassanak olyan tevékenységeket, melyek
által jobb közegben lehetnek majd a saját-, és mások gyermeke. Hogyan nyíljanak meg a tanárok, hogyan tekintsenek a szülőkre úgy, mint erőforrásokra,
akik figyelmesen építgetik a kölcsönös együttműködést? A szerzők mindkét
csoport felé fordulnak, szinergikus hatásukat látva abban, hogy olyan modellt nyújtsanak, ami egy sikerorientált gondolkodást mutat.
Segíthet bennünket, hogy „kiterjesszük szárnyainkat“, nyissunk meg együtt
kérdésköröket, melyek hosszú időn át csak félve lettek feltéve, következetlenül megoldva. Ezért valóban fontos lépés a szülők tájékoztatása a már formálisan is meghódított területekről, amelyek hatnak az oktatásra, a helyi iskolára, az alkalmazottakra...mit tehetnek, mennyire kapnak szabadkezet egyes
esetekben, mik a jogaik és mik a kötelezettségeik? Hisz a minőségi oktatás
mindannyiunk érdeke kell, hogy legyen.
Minden, amit egy szülőnek tudnia kell – benne van a brosúrában. Nevezzük
ezt, a szülők Kézikönyvének! Egy helyen szerepel minden fontos értelmezése a törvényeknek és szabályzatoknak, melyek rengetegében könnyen elté-
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vednénk, mielőtt rátalálnánk a minket érintő részletekre. Mit jelent nekem
az, hogy a Szülők Tanácsának tagja vagyok? Mi a kapcsolat a Szülők Tanácsa
és az Iskolaszék között? Mi az én szerepem az iskola munkájának értékelésében? Jogom van-e reagálni, ha értesülök bármilyen erőszakos cselekményről? Hogyan segíthetem a tanulássegítést igénylő diákokat? Mit ír pontosan
a törvényben? Mely kérdéseket teszik fel leggyakrabban a szülők? A válaszok
a brosúrában vannak. Amennyiben mégis maradnának megválaszolatlan kérdések, úgy azokat más forrásokban megtalálhatjuk.
Gazdag hazai és külföldi jó gyakorlatokban, partnerségi helyzetek leírásában,
a gyermekek minőségi oktatásáért folytatott kreatív „harcok“ bizonyításában. Szövege aktivitásra, korszerűsítésre, és bővítésre serkent. Minden esetben a szülők a tanárokkal együtt lépnek fel.
A klubhoz csatlakozó szülők és tanárok egy sorozat első példányaként néznek
majd erre...logikus, hogy, a klubok bővülésének és fejlődésének ilyen szerveződési formái oda vezetnek majd, hogy ilyen típusú termékek jelenjenek
meg, mint: tanulságos, és inspiráló kézikönyvek, és beszámolók arra vonatkozóan, milyen gazdag, vagy ötletes módon aktivizálják a szülők és a tanárok
saját erőforrásaikat - ami minden gyermek előnyére válhat. E két csoport kapacitásának bősége mellett elvárható új szerzők megjelenése, akik hozzájárulnak a partnerség fenntarthatóságához és folyamatos javításához, ami elengedhetetlen része a minőségi oktatásnak.
Ebben az értelemben ez a publikáció valóban fontos lépés...azzal a remén�nyel, hogy az érintettek majd kezükbe veszik ezt, elolvassák, és mindig újraolvassák – nem csak a tanárok és az aktuális szülők, hanem mások is. Nagy
valószínűséggel ez az első lépés egy érett, építő jellegű, és a gyermekek oktatásához nélkülözhetetlen minőséges partnerséghez vezet.
Nincs kétségem, a „Partnerként az oktatásban“ brosúra biztosan teljesíti küldetését.
Belgrád, 2016.10.27.



Borislava MAKSIMOVIĆ
pszichológus
független tanácsadó, tréner és oktatási mentor
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Bevezető gondolatok
Az iskola és a család közötti jó együttműködés fontos tényezője egy egyenlő, hatékony, elfogadható oktatási rendszer létrehozásának, amelyben minden résztvevő a legjobb eredményeket érheti el. Az együttműködés folytonossága és következetessége olyan probléma, amivel a tanárok és a szülők/gondviselők szembe találják magukat, akik ezt az együttműködést gyakran problematikusnak tartják.
A valódi együttműködés viszonylag ritka az alapképzés- és a többi oktatási szinten is. A szülők/gondviselők nem érzik elég biztosnak magukat
a saját szerepükben az oktatási folyamaton belül, mert nem rendelkeznek elég „energiával, tudással vagy idővel.” A minőségi együttműködés
hiánya által nem alakul ki a gyermek fejlesztéséhez szükséges stimuláló környezet, ami közvetve kihat az egész közösségre.
A szülőkkel/gondviselőkkel folytatott beszélgetések rámutattak arra, hogy az oktatásban való részvétel akadálya, az iskolai rendszerről kapott
információ hiánya – azaz az a mód, ahogyan a szülők/gondviselők aktívan részt vehetnének az iskola életében -, valamint a szülők/gondviselők
megfelelő megközelítésének és azon tartalmak hiánya, melyek szükségesek ahhoz, hogy ők maguk motiváltak legyenek.
A „Partnerként az oktatásban” program azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy felfrissítse és motiválja a szülőket/gondviselőket – és minden
más szereplőjét az oktatásnak és nevelésnek – abban, hogy megteremtsenek egy olyan pozitív légkör, melyben reális cél a jobb tanulmányi
átlag és az elvárt viselkedés megjelenése.
A szülők/gondviselők bekapcsolásának, és az iskolával való együttműködés módjait szeretné bemutatni ez a brosúra. Sőt, a szülők/gondviselők megismerhetik, hogyan szerveződik az iskola, és milyen módon működik. A szülő/gondviselő részt vehet, és döntéshozó helyzetben kerülhet az iskola működésében, a Szülők Tanácsának, az Iskolaszéknek, vagy más szervezeti egységek-, teamek tagjaként.
A brosúrában szerepelnek olyan jó gyakorlatok, melyek az együttműködésnek a bizalom és megértésen alapuló módját hivatott bemutatni. Zöld színnel jelöltük a szülők/gondviselők számára leghasznosabb részeket, pirossal a fontos oktatási-nevelési tanácsokat, narancssárgával pedig a szülő-iskola együttműködés jó gyakorlatait.
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A jövendő elsős a pszichológusnál/
pedagógusnál

Iskolakezdés előtt
Annak a gyermeknek, aki az iskolaév megkezdése előtt betöltötte 6,5-7,5 évét az iskolába íratása minden szülő/gondviselő részére kötelező. A helyi önkormányzat időben megküldi minden iskola
számára a területén hozzá tartozó iskolaköteles gyermekek névsorát.
Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•	a gyermek anyakönyvi kivonata (hat hónapnál nem idősebb)
•	igazolás az iskolai előkészítő program elvégzéséről (az iskoláskor előtti intézmény állítja ki)
•
orvosi igazolás
•
igazolás a bejelentett lakcímről.
A veszélyeztetett társadalmi csoportokból kikerülő gyermekek beiratkozhatnak a lakcímet igazoló dokumentum és a többi szükséges igazolás nélkül is.
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A
gyermekkel együtt
válasszanak tanszereket és füzeteket. Rendezzék be együtt a tanulósarkot. Csomagolják be és címkézzék fel együtt
a könyveket és füzeteket.
Lapozzák át együtt a tankönyveket, hogy tájékozódjanak arról, mit tanul majd, amikor iskolába indul.
Amennyiben az iskola közelében laknak, látogassanak el oda együtt, és mutassanak meg neki mindent,
ami fontos a tájékozódás szempontjából, és adjanak
választ minden – az iskola épületével kapcsolatos
kérdésre is.
Próbálják meg ezeket a tevékenységeket
még a nyárra a tervezni. Mindezt nyugodt,
rohanástól- és feszültségtől mentes
légkörben.

Ez
nem intelligencia
teszt vagy tudásteszt.
Nincsenek olyan válaszok,
amiket a gyermekeknek előre meg
kellene tanulniuk a jobb eredmény
elérése érdekében. A beszélgetést
megelőzően sincs szükség előzetes
felkészítésre. Bízzanak az eddigi
nevelésükben és az óvodai
munkában, amiben gyermekük
addig részt vett.

A szülő és a gyermek hivatalosan először a pszichológussal, illetve a
pedagógussal beszél.
Számos kérdés és próbálkozás útján már jó előre szeretnénk felfedni
annak a titokzatos beszélgetésnek a tartalmát és módját, amit majd
a pszichológus illetve a pedagógus ejt meg gyermekkel – a szülőkel
való beszélgetést követően.
Erre a beszélgetésre az adott helyzethez, és a gyermek állapotához
alkalmazkodva kerül sor, melyben ő megmutathatja kreativitását,
találékonyságát a mindennapi helyzetekben, és mindazt, amit tud,
amire képes, úgy, hogy mindez nem befolyásolja a tanulmányi sikereit. A pszichológus és a pedagógus szándéka, hogy a beszélgetés
során felmérjék a gyermek esetleges szükségleteit, igényeit a tanulássegítés területén, hogy feltárják a gyermek erősségeit és így támogassák a tanítók munkáját. Mindezzel a gyermek iskolába indulását készíti fel az iskola.
Amennyiben a szülő/gondviselő gyermekét korábban – fél évvel az
előírt életkort megelőzően – szeretné iskolába indítani, abban az
esetben felmérik a gyermek iskolaérettségét.
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A pedagógus illetve a pszichológus a gyermek intellektuális, emocionális és szociális érettségét különböző tesztekkel méri.
A következő képességeket mérik:
Grafomotorika – azaz kézügyesség. Megfigyelik, mely kezével tartja a gyermek a ceruzát, mennyire erősen nyomja azt rá a papírra, össze tudja-e kötni a pontok sorozatát.
Rajz készítése esetén pedig az adott rajz részletességét figyelik.
Matematikai képességek – a mennyiség- és számfogalom
kialakulását figyelik. Megkérdezik, hány eves a gyermek,
és hány eves lesz egy év múlva. Esetleg egy adott képen
meg kell számlálniuk az almákat.
Nyelvi képességek – a mondatalkotás folyamatát figyelik,
a mondat összetettségét, kifejezés módját, a leírások és a
szókincs gazdagságát.
A mindennapi helyzetekben való találékonyságra vonatozó is tesznek fel kérdéseket (pl. Mit teszünk, ha esik az
eső? Honnan tudjuk, milyen évszak van? Milyen nap következik a szerda után?)
A legfontosabb, hogy a szülő előzetesen úgy beszéljen
gyermekével a teszthelyzetről, mint ami leginkább arra
emlékeztetheti őket, amikor az óvodában rajzolnak valamit, esetleg írnak, számolnak, beszélgetnek. Figyeljenek
arra is, hogy a családból senki se mutassa feszültség vagy
nyugtalanság jelét.
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Az iskola kiválasztása

A tesztelés időpontjának
egyeztetése során célszerű a
szülőnek/gyámnak elmagyarázni,
mi vár majd a gyermekre. A
szülőnek/gondviselőnek meg
kell értenie, hogy mindez az
iskolaérettség felmérését
szolgálja.

Az általános iskolát a szülő/gondviselő választja ki gyermekének. Az
iskola köteles minden, a területéhez tartozó gyermeket beírni, a többi gyermek pedig akkor iratkozhat oda, ha a megelőző iskolaévben
a szülő február 1-ig átadja erre vonatkozó kérelmét, és az iskola jóváhagyja azt.
A szülők/gyámok a következő kérdéseket teszik fel leggyakrabban:
•	Mikor mennek az elsősök iskolába? Vannak-e váltások, és
mikor cserélődnek? Van-e az iskolának napközije, s milyen
munkaidővel dolgozik?
• Hány első osztályt nyitnak?
• Milyen idegen nyelvet tanulhatnak majd a diákok?
•	Hogyan gondoskodnak a gyermekek biztonságáról? Vannak-e kamerák, és iskolarendőr az iskolában?
Az tankönyvek megrendelhetőek-e az iskolán keresztül? Hogyan?
•	Terveznek-e kirándulásokat és rekreációs tanítást? Mikor és
hol kerülne erre sor?
• Melyek a választható tantárgyak?
• Milyen szekciók vannak az iskolában?
•	Az osztályban lesz-e olyan tanuló, aki egyéni oktatási tervvel
tanul majd (fejlődési rendellenességgel rendelkező, átlagon
aluli képességű, vagy szegény sorból származó gyermek)?

Szervezzenek „Nyitott ajtót” a beiratkozást megelőzően. Függesszenek ki
értesítéseket a hirdetőtáblára a tervezett időpontokkal, vagy népszerűsítsék azt az iskola honlapján, hogy mindenki számára elérhetővé váljon az információ. Egy ilyen alkalommal a szülők/gondviselők a
gyermekekkel együtt megismerkedhetnek az iskolával belülről is: láthatják a tantermeket, a tornatermet, az iskolaudvart, az ebédlőt, a vizesblokkokat.
Ismertessék velük a tanításon kívüli aktivitásokat
és szekciókat. Mutassák be a gyermekek korábbi munkáit. Válaszoljanak az általuk feltett
kérdésekre.

Egy általános
iskola minden
tavasszal megnyitja kapuit
az érdeklődő szülők/gyámok
és elsős gyermekeik előtt. Rövid
műsorral készülnek az elsős és
másodikos tanulók. A fellépés egy
karnevál hangulatát idézi, és ekkor
mindenkinek lehetősége nyílik
megnézni az iskola összes
helyiségét.
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Az iskolába indulást megelőző nyár
A nyár a pihenés és szórakozás ideje. Iskolába iratkozás után is - a leendő elsősöknek nyáron pihenniük és
szórakozniuk kell. Kiváló időszak ez arra, hogy a játékonés más tevékenységeken keresztül egyszerűen felkészüljenek az iskolára. A játék és a rajzolás segítségével alakítsák ki a munkaszokásokat. Motiválják gyermeküket az
önállóságra – tanítsák meg őt egyedül felöltözni és levetkőzni, a cipőjét bekötni, hideg idő esetén a kabátját felvenni, és arra, hogyan gondoskodjon a dolgairól és a környezetéről.

Köszöntjük Önöket az első
szülőértekezleten
Az iskolák rendszerint, szeptember 1.-jét követően,
rövid időn belül megszervezik az első szülőértekezletet.
Természetesen a szülők már ezt megelőzően is bejelentkezhetnek a tanítóhoz egyéni beszélgetésre. Az első
szülői értekezlet célja, hogy a szülők és a tanítók megismerkedjenek egymással. Ilyenkor jelen van a pszichológus és/vagy a pedagógus, és igazgató is, akik a szülőket
az együttműködésre, és a gyerekekkel folyó munka fejlesztésével kapcsolatos ötletek megosztására bátorítják.
Az első szülőértekezleten a tanító megosztja az iskolaév
megkezdéséhez szükséges információkat, valamint megválaszolja a szülők által feltett kérdéseket.

A gyermek pszichológussal/pedagógussal való találkozása folyamán
fontos, hogy a szülők segítséget
kapjanak az iskolára való felkészítésben. Mondják el nekik, annak jelentőségét, hogy az iskoláról csak pozitív üzenetek hangozzanak el otthon, mint: a
gyermeknek új barátai lesznek, számos
érdekességet megtanulhatnak majd,
és iskolásként nem kell lemondaniuk a játékról és a játékszereikről.
Fejles�szék az iskolával kapcsolatos pozitív álláspontot. Soha ne
fenyegetőzzenek az iskolával, mert a későbbiekben
ellenállást alakulhat ki a
gyermekben az iskola iránt.

Mely információkhoz juthatnak az első szülőértekezleten:
• Órarend.
•	Vajon az elsősök váltásban járnak-e majd és hogyan cserélődnek azok.
•	Iskolanaptár – a munkanapok, a tanításmentes napok, a munkaszombatok dátuma, a szünidők ideje.
•	A szülők/gondviselők ekkor döntenek a kötelezően választható tantárgyakból (hitoktatás/polgári nevelés)
• További szükséges adatok meglétét szolgáló kérdőívek kitöltése.
• Az uzsonnával kapcsolatos gyakorlati kérdések és az ára
• Megismerkednek az iskola Házi Rendjével.
• Kiválasztják a Szülők Tanácsának tagját.
Az első szülőérte-

Az első szülőértekezlet kiváló alkalom a
szülők/gyámok motivációjára,
és az iskolai teamekbe való bekapcsolásra. Azok a szülők/gyámok,
akik tagjai ezeknek a teameknek, a
következő szülőértekezleteken kötelesek beszámolni az adott iskolai
szervben megszületett döntésekről, következtetésekről,
ajánlásokról.
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A szülőértekezletek minden
negyedév, illetve félév
végén szerveződnek meg.
Minden egyéb információhoz
a „Nyílt ajtók” keretében
juthatnak hozzá, és a fogadóórákon (heti egy
alkalommal).

kezleten végzett kérdőívezés keretében érdemes
megkérdezni a szülőket/gyámokat az érdeklődési körükről, hobbijukról és a foglalkozásukról. A
kapott válaszok alapján lehetőség nyílik a szülőkkel/gyámokkal közös aktivitások szervezésére.

Azt tanácsoljuk,
hogy hozzanak létre
egy zárt csoportot az interneten – valamely közösségi hálón, vagy tegyék közzé
egy hirdető táblán az aktuális, és fontos információkkal.
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Osztályozás az első osztályban

Egy iskolában minden
év szeptember 1.-én ünnepséggel köszöntik az elsősöket és
szüleiket/gyámjaikat, amit szülőértekezlet követ – ezen bemutatkozik az iskola vezetősége és a pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat. Majd a szülők/
gyámok tantermekbe sorolódnak
gyermekeik tanítójával, és ott folytatják saját osztályuk szülőértekezletét.

Egy általános iskolában a
szülők – minden diák nagyobb
biztonsága érdekében –, a Szülők
Tanácsán keresztül kezdeményezték
villanyrendőr felállítását az iskola közelében levő gyalogátkelőnél.
A Szülők Tanácsa támogatta ezt a kezdeményezést, így a villanyrendőrök
működtetésével nőtt a diákok
biztonsága.

a Egy másik iskola tanítónője, a szülőkkel
való egyeztetés alapján, a tanításba időről időre bevonja a szülőket/
gyámokat. A látogatások alatt a szülők/
gyámok bemutatják saját foglalkozásukat,
munkakörüket. Az elmúlt iskolaévben a gyerekeknek lehetősége nyílt megismerkedni az
állatorvos, az újságíró, a tűzoltó, és a cukrász
munkájával. A „vendégeskedés” mellett a
szülők „valós találkozásokat” szerveztek,
ahol a gyerekek az említett munkahelyekre ellátogattak, és megismerkedtek a munkájukkal valódi
környezetükben is.

Egy hivatásos, trombitán
játszó szülő felajánlotta,
hogy az érdeklődő tanulóknak különórák keretében trombita leckéket ad. Az iskola „téli
iskolát” szervezett trombita oktatás céljából az érdeklődő diákoknak – amit a téli szünidőben valósítottak
meg.

Az elsősök tudását leíró osztályzatokkal értékelik. Ez az osztályzat rámutat a tanulásban
való haladásukra. Leíró osztályzattal kifejeződik, mi az, amit a tanulók elsajátítottak (pl.:
megtanulta az írott betűk írását, elsajátította
az alapvető számítási műveleteket), és milyen
mértékben. Egyúttal leírja a tanuló elkötelezettségét, és előrehaladását a korábbi időszakhoz mérten, valamint irányt mutat, merre
kellene tovább fejlődnie. Magába foglal megerősítő megjegyzéseket a magatartására és
viselkedésére vonatkozóan (pl.: órákon aktív,
rendszeresen kérdez…)
A kötelezően választható tantárgyak esetében
a záró osztályzat: kimagasló, jó, és elégséges.

Ismertessék a szülőkkel/gyámokkal „Az alapfokú oktatási és nevelési osztályzás szabályzatát”. Mondják el nekik
az osztályzás módját és magyarázzák
el, mit jelent a leíró osztályzás az első
osztályban, és mit a számszerű osztályzás a többi tagozaton. Ne feledjék közölni, hogy a magaviselet is osztályozódik, és részletezzék nekik, mi
az, ami alapján ez az osztályzat kialakul.

„Az alapfokú oktatási és nevelési osztályzás szabályzata” olyan
dokumentum, melynek segítségével szabályozzák az osztályzást az alapszintű oktatásban.
A leíró osztályzatokat ne „fordítsák” át számbeli osztályzatokra.
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Iskolanaptár

A szülő/gyám bevonása az iskola életébe és tevékenységeibe
Ismertessék a szülőkkel/gyámokkal az érvényes iskolanaptárt az
adott iskolaévre vonatkozósan, és tegyék közzé
az iskola honlapján.

Az iskolanaptárt Szerbia Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési
Minisztériuma dolgozza ki, és minden év júniusában teszi közzé a következő
iskolaévre vonatkozóan. Minden oktatási intézménynek kötelessége az abban
leírtakat tiszteletben tartani. A tanítási év szeptember 1.-én kezdődik és a rákövetkező év júniusában ér véget. Ebben előre látják még a tanítási, a tanmentes, a munkaszombatok, és a szünidő napjait is.

Pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat
A pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat olykor
egy, de gyakrabban kettő, s néha három vagy több
szakemberből áll. A szakszolgálat munkatársainak
létszáma az iskola tagozatszámától függ. A szakszolgálat pszichológusból és/vagy pedagógusból
áll, igény szerint olykor fejlesztő pedagógus vagy
logopédus is lehet a tagja. A szakszolgálat munkatársai a gyerekekkel, a szülőkkel/gyámokkal, és a
munkaközösség tagjaival foglalkozik. Munkakörük
összetett és több jelentős feladatot hordoz magában.
Pedagógushoz és/vagy pszichológushoz a következő esetekben fordulhatnak:
• Ha a gyermek tanulási nehézségekkel küzd.
•	Ha a gyermek nehezen alkalmazkodik a környezetéhez.
•	Ha a gyermeket nem fogadják be a kortársak,
és gondjai vannak a kortársakkal való szocializációban.
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A pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat minden
szülő/gondviselő részére elérhető kell, hogy legyen. A szakszolgálat munkásai legyenek jelen az
első szülői értekezleten és ismertessék a szülőkkel/gyámokkal a szakszolgálat feladatkörét, és munkaidejét is, amennyiben arra
igény mutatkozik.
A tanító mellett a pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat (pszichológus,
pedagógus, logopédus)
támogatja Önt gyermeke nevelésében és
oktatásában.

A törvény által előlátott rendelet alapján a szülő/gondviselő számára nyílik az iskola munkájában, és az iskola szervein belül, a teamek aktivitásában való részvételre –különösen fontosságot nyernek az önálló szülői kezdeményezések. A szülő/gyám a döntéshozatalokban való részvételével javít az iskola minőségén.
A szülők/gondviselők bevonása új keletű dolog az iskolai gyakorlatban, éppen ezért igen érzékeny terület még. Ez indokolta a jó gyakorlatok
bemutatását ebben a brosúrában, melyek a szülő/gyám és az iskola közti együttműködést hivatottak motiválni.

Teamek
Az inklúzív oktatásért és a tanulássegítésért felelős szakmai team
“Az inklúzív oktatás biztosítja azt, hogy minden gyerek iskolába járhasson, hogy befejezhesse tanulmányait, és minőségi oktatásban részesüljön.”
UNICEF
Az inklúzív oktatás működési elve: „a gyermekhez mért iskola”.
Az inklúzív oktatásért és a tanulássegítésért felelős szakmai team
célja a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, a tehetséges tanulók
és a veszélyeztetett közegből származó gyermekek fejlesztése, tanulási előrehaladása és szocializációjuk támogatása. Ajánlott a Teambe olyan szülő munkájának bekapcsolása, akinek gyermeke maga is
tanulássegítést igényel.
Az inklúzív oktatásért és a tanulássegítésért felelős szakmai team
tagjai: a pedagógiai-pszichológiai szakszolgálat munkatársa, osztálytanító vagy tanár, osztályfőnök, szülő/gondviselő. Érintett szülő ajánlására a munkába bevonható még a gyermek személyes kísérője és
pedagógiai asszisztens.
A szakmai team minden iskolaévre összeállítja évi munkatervét, amiben előrelátják a különböző aktivitásokat, azok felelős személyeit és
ütemezési tervét.

A szakmai team alapvető szerepei:
•	Az adott iskolaév analízise, a tanulássegítést igénylő
gyermekek identifikációja.
• A munkaterv és munkaprogram összeállítása.
• Aktivitások tervezése a munkaprogram alapján.
•	Együttműködés a Tárcaközi Bizottsággal
(Interresorna Komisija).
•	A tanítók segítése az individualizáció és az egyéni oktatási
tervek kidolgozásában és alkalmazásában, a megvalósulás
mértékének követése és értékelése.
•	Az individualizációkban és az egyéni oktatási tervekben előírt
tanegységek elsajátításának értékelése.
•	Kiegészítő támogatás biztosítása a tanulók szüleinek/
gyámjainak, tanulástámogatás.
•	Az oktatók szakmai továbbképzésének tervezése és
megvalósítása.
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•Az iskola köteles minden gyermeknek megAzok a gyerekek, akiknek tanulássegítésre van szükségük, a tanulásban
felelő támogatást nyújtani, és ez által lehetővé tenni, hogy
jelentkező egyéni nehézségek, fejlődési zavarok, és rokkantság szélesmindenkinek egyenlő esélye legyen saját képességeinek maximumát
körű spektrumával rendelkeznek, de kikerülhetnek szegénysorból, és inelérni.
germentes közegből is. Ugyanilyen fontos támogatást nyújtani azoknak a
•Az egyéni oktatási terv 3 (IOP3) a tehetséges tanulókat hivatott segíteni.
gyerekeknek, akik egy-egy területen különös tehetséget mutatnak. Az ok•A tehetséges gyermek olyan, akinek magasan fejlettek az általános képessétatásban jelentkező akadályok elgördítése különböző szinten történhet.
gei
vagy
a
specifikus
képességei, és olyan tehetséggel (talentummal) rendelkezik (pl. mateAz egyéni oktatási terv (EOT/IOP) olyan dokumentum, amiben
matikából, zenéből, nyelvismeretből) amely lehetővé teszi az adott területen belül átlag feletti
definiálódnak a tanuló számára szükséges tanulássegítés móderedmények elérését.
jai. A tanító dolgozza ki a szülővel-, az osztályfőnökkel-, a peA
tehetséges
gyermekekkel való munka elvei:
dagógiai-pszichológiai szakszolgálattal-, és más munkatársak•Lehetővé
tenni
a tanuló számára a felfedezéses tanulást.
kal együtt, akik ismerik a gyermeket. Az EOT a gyermek oktatási
•Különös formát adni a munkának: csapatmunka, problématanulás, egyéni
szükségletein alapszik és a következő típusait különböztetjük
programozott tanmenet, az iskolai projektekben való részvétel.
meg:
•Lehetőséget adni a tehetséges gyermekeknek, hogy minél gyakrabban old•	program, melyben módosulnak a feltételek, a munkamódjanak meg összetett problémahelyzeteket, és ez által sikert és örömet éljenek
szerek, az oktatási eszközök, az aktivitások, a tanuló számeg a tanulásban.
mára segítséget nyújtó személyek, de nem változnak a ta•Rámutatni a tanulóknál arra, hogy a „különös”
nulmányi eredményekkel kapcsolatos elvárások (ETO1)
ötleteik saját értéket képviselnek.
•	megváltoztatott program esetén ponA szütos terv készül az oktatási és nevelési
lők/gyámok számára
eredmények gyermekre szabott elváaz ingyenes információs vorásaira, az előírt és a módosított tarnal az INKLÚZÍV OKTATÁS TÁMOHasználják az
talmakra vonatkozóan egy, illetve több
GATÁSÁT jelenti.
INKLÚZÍV
OKTATÁSTÁtantárgy esetében (ETO2)
A 0800 100 12-es telefonszámon informáMOGATÁS HÁLÓ tudását és
•	bővített program a tehetséges tanuciókat kaphatnak azon törvényekről és rentapasztalatát.
lóknak (EOT3)
deletekről, melyek támogatják az inklúzív
www.mrezainkluzija.org
oktatást és a társadalmi befogadást, továbbá
Annak a szülőnek/gyámnak – akinek gyerA Hálót Szerbia Oktatási, Tudomáa gyermekek és a családok részére fontos
meke ilyen tanulássegítő programot igényel,
nyügyi és Technológiai Fejlesztékiegészítő intézkedésekről és azok meglehetősége van arra, hogy részt vegyen az
si Minisztériuma alapította meg.
valósításának módszeréről, valamint
ETO kidolgozásában, hogy külső munkatárs
Tagjai sikeresen fejlesztik, táhasznos ajánlott irodalomról – az
bekapcsolását ajánlja az egyéni oktatási termogatják és hirdetik az
inklúzív oktatásról és a jó
vet elkészítő teamnek, valamint hogy jóváinklúzív oktatást.
gyakorlatokról.
hagyja az adott program megvalósítását.
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Az erőszak, a bántalmazás és elhanyagolás elleni Team
Minden gyermeknek veleszületett joga van az élethez, és az állam kötelessége,
hogy biztosítsa a gyermek fennmaradását és fejlődését.
						
Egyezmény a gyermekek jogairól
Az erőszak meghatározható úgy, mint minden olyan egyszer, vagy többször elkövetett verbális, vagy nem verbális viselkedési mód, melynek következménye
az egészség, a fejlődés és a méltóság tényleges vagy potenciális veszélyeztetése.
Az erőszak magában foglalja a különböző típusú és megjelenésű erőszakos viselkedés formáit, mint a bántalmazás, az elhanyagolás, a visszaélés és kizsákmányolás. Előfordulhat a kortárscsoporton belül, valamint a felnőtt-gyermek viszonyban, melyben jelen van a felelősség, a bizalom és a hatalom. Az erőszakkal
szembeni védelem programjának legfőbb célja a tanulók életminőségének javítása az iskolában, a megelőző intézkedések segítségével egy biztonságosabb közeg
megteremtése, valamint az azonnali beavatkozás – erőszakos cselekmény, bántalmazás és elhanyagolás esetén.
Az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás esetét a következő helyeken említik:
•	Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvényben
•	Az erőszakra, bántalmazásra, elhanyagolásra adott protokolláris válaszfolyamatok szabályzatában
•	Külön protokoll a gyermekek és tanulók erőszak, bántalmazás és elhanyagolás elleni védelmében, az oktatási-nevelési intézményekben.
•	Szabályzat a diszkrimináció megjelenési formáinak szigorúbb felismerésére
vonatkozóan az alkalmazottak, a gyermekek, a tanulók vagy egy harmadik
személy által az oktatási-nevelési intézményen belül
Az erőszak, a bántalmazás és elhanyagolás elleni Team tagja: az iskola igazgatója,
tanár/tanító, a szülők/gyámok egy képviselője és a felsős tanulók egy képviselője.

Az erőszakra, bántalmazásra, elhanyagolásra adott
protokolláris válaszfolyamatok
szabályzata értelmében az erőszak három szintjét különböztethetjük meg, valamint az erőszak
és a bántalmazás néhány formáját: fizikai, lelki, társas, szexuális és digitális.
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A Team következő aktivitásokat látja elő:
•	A tanulók erőszak, bántalmazás és elhanyagolás elleni védelméről szóló
program megalkotása, ami az intézmény Évi tervének része.
• Aktivitások tervezése a Program tükrében.
•	Az intézmény közbiztonsági állapotának követése, szabályos és azonnali reagálás az erőszak második és harmadik szintű megjelenése esetén
•	Segítség nyújtás a munkatársaknak a megelőzés színterén, és az első szintű
erőszakos cselekmények esetében.
• Az esetek megfelelő felvétele és dokumentálása.
• A team munkájának minőségi értékelése.
• A Tantestület szakmai továbbképzésének tervezése és megvalósítása.
Erőszak bejelentése esetén a 0800-200-201-es SOS telefonszám hívható munkanapokon 8:30 és 16:30 között, más időpontokban egy automata rögzíti a hívásokat. A hívások ingyenesek és névtelenek. A telefonvonal az iskolában erőszak esetén előírt protokoll szerint működik.
Annak, aki erőszakos cselekményt jelent a következő kérdésekre kell válaszolnia:
hol és mikor történt az erőszak, jelentve lett-e az iskola vezetőségének, a városi
tanügyi ellenőrnek, amennyiben nem, akkor utasítást kapnak, hogyan tehetik ezt
meg. A feljelentő az illetékes intézményekhez lesz utasítva.
Hasznos honlapok:
www.sbn.rs
www.mpn.rs
www.kliknibezbedno.rs
www.netpatrola.rs

SKOLA KEZDŐKNEK
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Az önértékelést végző Team

Egy diáklány édesapja, a szülőértekezlet alkalmával a digitális erőszakkal kapcsolatos előadásra hívta
fel a figyelmünket. Segítségével
a Belügyi Titkárság high-tech
bűnözési osztálya megtartotta a témával kapcsolatos
előadását.

A szülőkkel/gondviselőkkel ismertessék
jogaikat és kötelességeiket,
valamint a Házi rendet. Hívják
fel figyelmüket az érvényes jogszabályokra, törvényekre, protokollokra, és ismertessék velük az erőszakos
cselekmény jelentésének folyamatát, valamint a megfelelő reagálás módját, amennyiben egy
tanuló erőszak áldozatává válik.

Az önértékelés/értékelés olyan folyamat, melyben a saját gyakorlat
és a saját munka kerül értékelésre, annak elemzése, hogy mit és hogyan vittünk véghez. Az önértékelés célja az iskola minőségének javítása.
Három alapkérdéssel foglalkozik az iskola minőségének önértékelése/értékelése:
• Mennyire jó a mi iskolánk?
• Honnan tudhatjuk ezt?
• Mit kell ahhoz tennünk, hogy még jobb legyen?
Ezekre a kérdésekre a tanítók/tanárok, a szülők/gondviselők, a tanulók és a vezetőség ad választ.
Az önértékelés/értékelés lehet teljes vagy részleges. Amennyiben
az önértékelés bizonyos kérdésekre, problémákra keresi a választ,
akkor néhány kulcsfontosságú terület felméréséről beszélhetünk.
Részleges önértékelés esetén az iskola egyes aspektusának részletes
elemzése történik, így azok fejlesztésére kerül a hangsúly.
Teljes önértékelés/értékelés akkor történik, amikor egy mindent felölelő képet szeretnénk kapni az iskola működéséről, minőségéről.

Az önértékelés/értékelés nem csak egy minőségi becslés és adatelemzés, hanem egy többfázisú aktivitás:
• Széleskörű diskurzus, az iskola állapotának elemzése
• Az értékelés kulcsfontosságú területeinek kiválasztása
•	A kiválasztott kulcsfontosságú területek jelen állapotának feltérképezése
• Az erősségek és hiányosságok/gyengeségek felismerése
•	A felismert hiányosságok megszüntetéséhez szükséges terv kidolgozása
• A tervezett aktivitások eredményeinek értékelése

Mit értékelünk?
Ahhoz, hogy rálássunk egy iskola minőségére fontos, hogy elgondolkodjunk, milyen feltételek mellett működik, az iskolai folyamatokról
és az eredményekről, melyeket az iskola felmutathat.
Az iskola minősége a következő területeken kerül kiértékelésre:
• az Iskolai Program és az Éves Működési Program
• Tanítás és tanulás
• a diákok tanulmányi eredményei
• a tanulók támogatása
•	Iskola ETOS (egymás közti tisztelet, együttműködés, általános
iskolai légkör)
• az iskola szerveződése és a vezetőség
• erőforrások
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A szülő/gondviselő – mint az iskola kihagyhatatlan partnere – önértékelésbe való bekapcsolása által egy objektívebb, reálisabb képet kaphatunk az iskoláról, és így annak fejlesztése is könnyebbé válik.
Az önértékelésért felelős team keretében a szülő/gondviselő a team többi tagjával egyetemben gondoskodik a biztonságról és az intézmény
oktatási-nevelési minőségének fejlesztéséről, követi az oktatási-nevelési programok megvalósulását, biztosítja a célok elérését, a szabványok
megvalósítását, értékeli a tanárok és a szakmunkatársak munkájának eredményeit, megerősíti a tanulók és a felnőttek eredményit, intézkedik egy sajátos egységes munka érdekében a tanulók és a felnőttek között a nevelési-oktatási folyamatokban, és még más oktatási-nevelési
kérdésekkel foglalkozik.
Az Oktatási Minisztérium tanügyi tanácsosának külső minőségi értékelése alkalmával a szülőknek is lehetőségük nyílik egy beszélgetésre,
melyben elmondhatják nézeteiket arról, mi az, ami számukra tetsző és mi az, amin változtatni kellene. A szülők véleménye magasan értékelt
és figyelembe veszik a végső értékelésnél adott osztályzásnál.

Az önértékelés fontos eleme például a Nagy-britanniai iskolák működésének. Olyan alkalom ez,
amikor az iskola szélesebb képet kap önmagáról, különböző perspektívák figyelembevételével, és az addigi működés alapján kidolgozza a
fejlesztési stratégiát (fejlesztési tervet). Ez a folyamat négyévente megismétlődik, és magába
foglalja a releváns adatok elemzését a jelen állapotok felmérése céljából, minden résztvevő bekapcsolásával együtt – gyerekek, szülők, tanárok
és a vezetőség – hogy általuk definiálódjanak a
következő időszakra vonatkozó prioritások, célok. A stratégiai terv (fejlesztés) megalkotásában
kulcsszerepet játszik a szülők jelenléte.

A módszertan lényege a következő lépések megtétele: a jelentésekből származó adatok összegyűjtése (éves jelentés, a teamek munkájának beszámolója, a korábbi években kapott eredményekkel
való összehasonlítások, stb.) az alkalmazottak/
szülők/tanulók véleményének összegyűjtése,
becslések a megvalósított eredmények kapcsán,
és a korábbi évekre vonatkozóan. Az iskola külső
szaktanácsadót alkalmaz az oktatási politikához,
aki elemzi az összegyűjtött adatokat, és lehetővé teszi, hogy értelmezést nyerjenek ezek az eredmények a brit nemzeti oktatáspolitika viszonylatában (AusVels, NAPLAN), mint ahogy a más – az
oktatásban jelen lévő résztvevők részéről is.
Az érdekelt felek bekapcsolása az önértékelési folyamatba/az iskola stratégiai (fejlesztési) tervébe
– az iskolai vezetősége, ennek nyereségét figyelve azt látja, hogy ez által jelentősen erősödött az
iskola munkája, különösen a szülő-iskola-helyi közösség partnerségi viszony fejlesztési területén.
Ez lehetővé tette, hogy felismerjék és megünnepeljék a sikereket, és hogy kreatívan átgondolják
a jövőbeni alkalmakat a további növekedésre és
fejlődésre. A tanulók egy csoportja és egyes személyek – tanárok és szülők, értékelésének eredményeire fókuszálva ez a folyamat lehetővé tette
a gyerekek teamekbe csoportosulását, mely teameknek programokat alkottak/tanulási módszereket találtak ki, melyek a legjobb eredményekhez
vezethetnek.

Az önértékelés ilyen folyamatában a nyereség
nem csak az erőforrások és a gyengeségek rendszeres áttekintése, hanem a prioritások tudatos
választása és a beavatkozási terv kidolgozása. Nagyon fontos, hogy a folyamat során a résztvevők
egyre ügyesebben megértik a gyerekek érdekit az
oktatáson belül, az alkalmazottak pedig kompetensebben kezelik és elemzik a rendelkezésre álló
adatokat, melyek felhasználhatóak a tanítás és a
tanulás irányításában, aminek eredményeképpen
javultak a tanulók tanulmányi eredményei is.
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A fejlesztési tervezetért felelős szakmai aktíva
Az iskola fejlesztési terve egy stratégiai dokumentum, melyben előre látják az
iskola fejlesztési céljait az elkövetkező három-öt évre.
A következő kérdésekre ad választ:
• Milyen most az iskola?
• Milyen iskolát szeretnénk?
• Hogyan érhetjük azt el?
• Honnan tudjuk majd, hogy megvalósítottuk azt?
Az iskola fejlesztési tervét a fejlesztési tervezetért felelős szakmai aktíva végzi.
Az iskola Fejlesztési tervét a fejlesztési tervezetért felelős szakmai aktíva koordinálja. Az Aktíva tagjai: a Szülők Tanácsának képviselője, tanár/tanító, szakmunkatárs, a Diákparlament képviselője és az Önkormányzat képviselője.
Az Aktíva tevékenységei:
• Az iskolai Fejlesztési terv megírása, vezetése és folyamatának követése
• A Fejlesztési terv elkészítése
• Projekt terv megírása a fejlesztési terv céljainak megvalósítására
• A Fejlesztési terv megvalósításának követése
•	Együttműködés az iskolai programért felelős Aktívájával, és az iskola
éves tervének Bizottságával - ezen két dokumentum összeegyeztetése
céljából
•	A munkaközösség, a szülő/gyám, és az Iskolaszék értesítése a Fejlesztési
terv megvalósulásáról
• A Fejlesztési terv minőségi étékelésének megszervezése

SKOLA KEZDŐKNEK

A palilulai iskola már évek óta
megszervezi kézműves vásárát. Ezen a napon a tanulók, az
oktatók és a szülők megismerkedhetnek számos kézműves mesterséggel (bonbonkészítés, kovács, pék, hentes, könyvkötő, lakatos, szabó, cipész,
stb.). Az aktivitásokban részt vesznek a gyerekek szülei és a nagyszülei is, bárki, aki valamilyen
hagyományőrző szakmához ért.

Egy elsős kislány
anyukája felajánlotta,
hogy szervezzenek hegymászó
szekciót. Mivel az édesanya a Hegymászók Egyesületének tagja, úgy segített a szekció életre hívásában, hogy egy
szülőértekezleten elmondta, milyen ötletei
vannak az aktivitások megvalósítására vonatkozóan. Így az iskolaév folyamán a tanulók, a szülők/gyámok és a tanítónő
több kirándulást is szerveztek a szabadba, melynek nem csak szórakoztató, hanem oktatási
jellege is volt.

A Szülők Tanácsának tagjai – az
elsős és másodikos diákok képviseletében – a napköziben való étkezés minőségét szerették volna jobbá tenni. Egy kis
kutatás keretében megkérdezték a szülőket,
mivel elégedetlenek, ami a napközis étkeztetést
illeti. Az iskola vezetőségével és pályázatokért felelős személlyel együtt pályázatot írtak ki az iskolai
étkeztetés szabályzásával, és a szülők által felvetett igényekkel összhangban. A szelekciót követően – melyben a Szülők Tanácsa is részt
vett -, a szülők képviseltették magukat az
újonnan választott szolgáltatás munkájának követésében.

Egy másik iskolában a
Szülők Tanácsának tagjai az iskolaudvar rendezését tűzték ki célul, hogy az szebb, és kellemesebb közeg
legyen a gyerekek számára. Kifestették a falakat, facsemetéket ültettek, és padokat helyeztek el. Az alsósok részére – az udvar egyik
szegletében – egy „nyílt téri osztálytermet” rendeztek be, számos játék hátterét festették fel
(pl. sakk, ugróiskola), melyeket a testnevelés
órán is használhatják, vagy az oktatást követően. A Szülők Tanácsának kezdeményezésére, felvették a kapcsolatot a helyi
közösséggel az esti megvilágítás
megerősítése céljából.
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Szülők Tanácsa
A Szülők Tanácsa az iskola tanácsadó szerve – tagja minden osztály képviseletében egy-egy szülő/gondviselő. Foglalkoznak az iskola minőségi kérdéseivel, a tanulás feltételeivel, a tanulók biztonságával, az iskolai dokumentációval, ajánlást tesznek a választható tantárgyakra és a tankönyvekre
vonatkozóan, megtárgyalják az adományokból kapott eszközök felhasználásnak módját, jóváhagyják a kirándulások programját és szervezését, és
más aktuális kérdéseket vetnek fel.
A Szülők Tanácsa ajánlásait, kérdéseit és nézeteit a vezetőség felé kommunikálja – az igazgatónak és az intézmény szakmai szerveinek. A Szülők Tanácsában a tagok megválasztása az intézmény statútumában van szabályozva,
munkájuk pedig a tanács szabályzatával.

Szülők- és tanárok klubja
A Szülők- és tanárok klubjai olyan csoportosulás, melyet azok a szülők és tanárok alkotnak, akik szándékuk szerint aktívan bekapcsolódnának az oktatási folyamatok résztvevőit (tanuló, szülő, tanár) támogató programok megalkotásába és megvalósításába.
Ezek olyan operatív egységek, melyek lehetővé teszik a tanárok és szülők
közvetlen behatását, melyek azután gyorsan és hatásosan adnak választ az
oktatás más-más résztvevőjének igényeire, az iskola-szülő viszonyban minőséges együttműködést eredményeznek – különböző aktivitások/kezdeményezések szervezésével és megvalósításával.
A Klub, mint nem-formális egyesület, lehetővé teszi a Szülők Tanácsától
eltérően, a kezdeményezések rugalmasabb és hatékonyabb szervezést és
megvalósítást. Így, a Klub, a Szülők Tanácsának/a és szülőkkel való együttműködés teamjének „meghosszabbított” karja” az aktivitások véghezvitelében.

„A Szülők Tanácsának kézikönyve” az a kiadvány, melyben minderről bővebben olvashatnak.
http://opd.org.rs/resurs-paket/
materijali-razno/edukativne-brosure/Vodic%20kroz%20
savet%20roditelja.pdf

A Szülők- és tanárok klubjának működési keretei:
		 •	Az oktatásban résztvevők érdeklődési körének és támogatási igényeinek feltérképezése, különös figyelmet szentelve minden akadály – ami az iskola és a szülő között
fennáll – megértésére (felmérni, hogyan látják a szülők
gyermekeik tanárait az oktatási folyamatban, és fordítva, eszmecsere arról, hogyan tennék jobbá az együttműködést az adott területeken, mely képességek hiánya áll
fenn, stb.)
		 •	Oktatási tervek megalkotása, legyen az iskolai vagy iskolán kívüli (pl. a tanításban való részvétel), mint, amilyen
a sport, a tudomány, a kultúra, az ökológia, az egészségés biztonság, stb. – minden tematikában, amit fontosnak
vélnek úgy a tanulók, mint a szülők és tanáraik részére
		 •	Az iskolai élet fejlesztésének kezdeményezése – az iskolaközegre, és az iskolai feltételekre gondolva
		 •	Feltérképezni, mik azok a fontos programok/kezdeményezések, társulások, stb., a helyi közösségben, és szélesebb körben is (akár nemzetközi szinten), melyekkel fejleszthető a partnerség/együttműködés
		 •	Az iskolai programokhoz/kezdeményezésekhez szükséges eszközök gyűjtése
		 •	A Szülők Tanácsának, a Tantestületnek, az iskolai teamek
rendszeres tájékoztatása a megvalósított aktivitásokról
(az üléseken való állandó részvétel, időszakos jelentések
elkészítése, stb.)
		 •	A szülők, tanárok, és tanulók rendszeres tájékoztatása a
tervezett és véghezvitt aktivitásokról (az iskola honlapján, kampányok keretében, információs pult működtetésével, az iskolaújságban, stb.)

Eddig mintegy 11 város 50
iskolája vonta bele a Szülőkés tanárok klubjának működését
az iskola Éves tervébe. Amennyiben
szeretne saját iskolájában Klubbot
működtetni, az ehhez szükséges elérhetőségeket a következő honlapon találhatja meg:
www.obrazovanje.org
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Egy belgrádi iskola elsőseinek szülei igazi kihívást ismertek fel a minőséges, anyagilag elérhető nyári szünidős programok hiányában,
mely magába foglalhatná a gyermekmegőrzést is a szülők munkaideje alatt. A legproblémásabb időszaknak június vége bizonyult,
amikor a szülők még a szabadság hiányában
nem tudják megoldani gyermekeik vigyázását. Válaszként erre az igényre, a szülők az
iskola segítségével beindították az Aktív pihenés/napközi programot a gyerekeknek és
kéthetes programsorozatot szerveztek június
második felében. Az iskola biztosította a szükséges helyiségeket (tantermet, előcsarnokot,
tornatermet, sportpályákat az iskola udvarában, stb.), a szülők pedig összeállítottak egy
olyan programot, ami leginkább a szülők és a
tanárok önkéntes munkáján alapult.
Két hét alatt a 25 kisgyermek a következőkben vehetett részt:
- Kreatív műhelyek – origami műhely, zenei és színjátszó szakkör
- Sportaktivitások – reggeli torna, séta és
sport a természetben
- Oktató jellegű kirándulások – botanikus
kertlátogatás, egynapos kirándulás Karlócára a „Radulovački” Ökológiai ifjúsági Központ
együttműködésével és az „Obedi láp” természeti rezervátummal
- Különböző belgrádi oktatási programok
látogatása – a „Kamičak” és az “50 ország 50
nap alatt” játszóház

Ez a program jelentős támogatást nyújtott a
szülőknek, minőségi oktatási üzenetekkel minimális eszközökért. A gyermekeknek lehetőségük nyílt különböző képességek elsajátítására, megismerkedhettek a többi osztály
tanulóival is, és barátságok születtek közöttük, ami a kortárserőszak megelőzését is szolgálja. Az iskolai vezetőség, a tanárok és a szülők is felismerték a közös munka jótékony
hatását, a szülők az iskola támogatását, a tanárok és a vezetőség pedig a szülők által biztosított erőforrásokat. Eredményképpen
megalakították a Szülők-és tanárok klubját, a
maguk 30 tagjával.
Egy nagy szerbiai iskola szülői felismerték annak szükségét, hogy az iskolai minőségének
fejlesztése érdekében kapcsolódjanak egymáshoz. Hogy minél jobban megismerjék
egymást egy közvetlen munkalégkörben dolgoztak, s életre hívták a „Házi kedvencek kiállítását”. Az iskola így egy fesztiváli hangulatú
gyermek-szülő-tanár-házi állat találkozó házigazdájává lett. Ennek keretében a gyerekek és
szüleik vásárt rendeztek az általuk készített finomságokból, süteményekből, italokból
(kávé és tea) és a bevételt
az iskola fejlesztésére fordították.

25

Iskolaszék
Az Iskolaszék végrehajtó szerve az iskolának – mely a tervezés szemszögéből minőségi iskolát teremt meg, - az
iskolapolitika megerősítésével (az iskolai szabályzat figyelembe vételével), az iskola ellenőrzésével és az alkalmazottak felelőségre vonásával az eredmények tükrében.
Az Iskolaszéknek összesen 9 tagja van: 3 tag a helyi közösségből, 3 tag az oktató kollektívából, és 3 tag a Szülők Tanácsából. Az Iskolaszék ülésein még – a szerv jogaitól mentesen – jelen van az iskola igazgatója, a Diákparlament képviselője, a szakszervezet képviselője, és az iskola titkára/jogásza, mint jegyzőkönyvvezető. Az
Iskolaszék tagjainak mandátuma 4 évig tart. Az Iskolaszék tagjait az oktatói kollektíva soraiból a Tantestület választja meg, a szülőket/gyámokat pedig a Szülők Tanácsa, mindkét esetben titkos szavazással.
Az Iskolaszék jogköre:
• Az iskola statútumának, a házi rendnek és más általános rendelkezéseknek meghozatala
•	Az Iskolai program, a Fejlesztési terv, az Éves terv, és az értékelésről/önértékelésről szóló jelentés elfogadása
• A munkahelyek szervezésének és rendszerezésének elfogadása
•	Az általános elvek tiszteletben tartásának, valamint az oktatási-nevelési célok megvalósulásnak és eredményeinek felülvizsgálata
• A munkafeltételek javításának, és az oktatási-nevelési munka megvalósításának szabályzása
• Az alkalmazottak szakmai továbbképzésének tervezése, vagy az arról szóló jelentés elfogadása
• Az gazdasági terv jóváhagyása a törvényes keretek értelmében
• Pályázatot ír ki az igazgatói székre, és megválasztja azt
• Díjakat oszt ki az iskola tanulói között
• Más egyéb tevékenységek a törvények, és az alapítói okirat irányelvei mentén

26

SKOLA KEZDŐKNEK

SKOLA KEZDŐKNEK

Partnerként az oktatásban
A Nyílt Társadalomért Alapítvány és az UNICEF együttesen indították el a “A szülők- és tanárok nemzeti egyesületének megalapítását – Partnerként az oktatásban” programot, a tanárok és a szülők részére, hogy motiválják
őket a csatlakozásban, s ez által hatékonyabban tudjanak változásokat és megoldásokat kezdeményezni a társadalom időszerű, és mind összetettebb problémáira vonatkozóan. A projektum - a szülők és tanárok – az oktatási politikára gyakorolt hatásának, és a döntéshozatalban való részvételének megerősítését látja elő, az iskolával való minőséges együttműködésre és aktív részvételre figyelve. A szándék az, hogy a gyakorlatban is igazolást
nyerjen a tanár-szülő együttműködés jelentősége és a partnerség hatékonysága a gyerekek érdekében, az oktatási folyamatok és eredmények tükrében. Ezért a „Partnerként az oktatásban” program szerepe, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik változtatni szeretnének, akiknek van elég erejük és tudásuk ahhoz, hogy a megfelelő
módon hassanak az oktatási folyamatokra, és a döntéshozókra az obrazovanje.org portálon-, és a tanügyi munkások és a szülők egyesületén keresztül – főleg a helyi, és az iskolai Szülő-és tanár klubokon keresztül, a későbbiekben pedig a Szülők- és tanárok nemzeti egyesületén keresztül.
A projektum több fázison keresztül valósul meg, melyek közül kulcsfontosságú a Szülők- és tanárok helyi klubjainak megalapítása eddig 11 városban: Belgrád, Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek, Szécsány, Loznica, Čačak,
Kraljevo, Leskovac, Niš és Novi Pazar. A Klubok együtt adták meg a válaszokat a kortársagresszió prevenció,
a nem formális oktatásfejlesztés, az iskolán belüli közbiztonság növelése, az interaktív és a multidiszciplináris partnerségi oktatás – ahol a szülő erőforrásként jelenik meg az iskolában – kérdéseire. A Szülők- és tanárok klubjainak megalapítása ugyancsak a projektum keretében lettek előlátva, mindezzel lehetővé téve, hogy
együtt hassanak az iskolai feltételek fejlesztésére és a minőségi oktatás megteremtésére, fenntartására.
Az obrazovanje.org portál hasznos honlapja lehet a szerbiai tanároknak, igazgatóknak, szakmunkatársaknak és
szülőknek, hisz azon részletesen tájékozódhatnak az alapfogalmakról, a legfontosabb dokumentumokról, a törvényekről, a kutatásokról és a XXI. század oktatási témáiról. Ezen a portálon, az érdeklődök szabadon folytathatnak eszmecserét az oktatás minden területéről, véleményükről, jó gyakorlatokról, valamint kifejthetik ötleteiket is az oktatás fejlesztése kapcsán. Az oktatási tartalmakon belül felkerül minden újdonság és változtatás,
legyen szó új törvénykezésről, szabályzati változtatásokról, illetve a jó, és a rossz gyakorlatokról.

Csatlakozzanak hozzánk, és regisztráljanak a portálra, hogy ennek a kezdeményezésnek a
részeivé váljanak!
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