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Összhang
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Szövetségesek

Keresztény iskola

Szülők

Templom



Szövetségesek (1)

Közös cél

 megkeresztelkedés

Felismerni a felelősségeinket

 részt vállalni az oktatásba

Egymást kiegészíteni

 mindenkinek megvan a saját szerepe



Szövetségesek (2)

Inspirálják egymást 
 A keresztény hitből kifolyólag

Komolyan venni egymást
 Mindenkinek a szerepét

Tisztelni egymást
 Mindenki adottságait

Meghallgatni egymást
 Mit közöl a társunk?



Külön országok

Magyarország Hollandia



Hasonlóságok + különbségek

Hasonlóságok

Keresztény hit

Egyházi kapcsolat a 

Reformáció óta

HU és NL mindketten az

EU tagjai

különbségek

Kultúra

Oktatási jogszabályok

Hollandiában a szülők

szerepe jogilag

szabályzott

Hollandiában nincs

államia tanterv

Hollandiában az iskolák

saját magukat

igazgathatják



Hivatalos módon Hollandiában

Alkotmány

 Az oktatás szabadsága

A résztvételi törvény törvény

az iskolákban:  

 Szülők/tanárok szerepe

Elemi oktatás törvénye (5-12 

jaar)

 A szülők támogató munkája



Gyakorlati megvalósítások hollandiai 

iskolákban

Kommunikáció + információ

Szülők meghallgatása

Szülők  segítenek gyakorlati dolgokban

A szülők besegítenek az oktatásba



Iskolai útmutató

Évente megjelenik

Információkat tartalmaz 

az iskola identitásáról

Információk az 

oktatásról

Iskolai év + szünidő



Iskola újság, hírlevél

Felvilágosító

Hozzájárulnak a 

tanárok, tanulók, szülők



Szülői értekezlet

Kötelék szülők és iskola 

között

Anyagi témák

Felvilágósító beszélgetés:

 Iskolai ügyekről

 A tanítási újításokról

 Az iskolai tantervről



Családlátogatás

Megtudni mi történik az 

otthonokban

A saját környezetükbe 

találkozni a szülőkkel és 

gyermekekkel

A tanár 

elkötelezettségének 

hangsúlyozása



Kommunikáció

Beszélgetési alkalmak az 

igazgató és tanárok között

Jelentések átbeszélése

Tanácsadás a tesztelések 

után

Szülők beszélgetnek 

logopédussal, 

pszichológussal



A szülőket meg kell hallgatni

Az iskola figyelembe veszi  a 

szülők véleményét  amikor 

az újításokat bevezeti

Szülői bizottság  tematikus 

csoportokkal

Szülők felmérése

Szülőknek szánt külön oldal 

az iskola weboldalán



A szülők segítenek konkrét 

helyzetekben

Összegzés annak, hogy 

miben tudnak vagy miben 

hajlandóak segíteni 

Az épület és a környék 

egyszerűbb karbantartása

Az anyagok karbantartása



A szülők segítenek az iskolában 

történő oktatásban

Felolvasás

Olvasó csoportokban nyújtott 

segítség

Segitségnyújtás az  

öltözködésben tornaórán

Kirándulásokon való résztvétel

Ünnepségeken való 

segítségnyújtás

Az iskolaújság szerkesztése

Mesélnek a szakmájukról, a 

hobbijukról



A szülők segítenek otthon a 

tanulásban

Bibliai történetek mesélése, 

énekek tanítása

Beszélgetni a gyerekekkel a 

hitről

Felolvasni, könyvet vásárolni

Könyvtárba menni a gyerekekkel

Házi feldatnál nyújtanak 

segítséget

Múzeumokat látogatnak meg a 

gyerekekkel



Összegezve

Egy keresztény iskolában a szülők 

fontosak

A szakemberek és szülők kiegészítik 

egymást

Az iskola igazgató ezt elvárja



Mindenki hozzateszi a magáét

A saját helyén

A saját lehetősége 

szerint

A közös cél 

megtartása



Együtt teszik ezt

Jézus nevében

A hitért

A jó ügy érdekében

Az építésért

A nevelésért

Egymás támogatásáért



Ez vezetést követel

Igen Nem



Jézusba való kapaszkodást



‘Házi feldat’

Derítse ki a felsorolt alkalmazások közül melyik 

lenne hasznos az Ön iskolájában


