
Az alábbi nyilatkozatok közül kérjük, válassza ki azt, amelyik 
a legjobban tükrözi Ön véleményét 

Nyelvi és kulturális háttér 

1. A iskolában tudják, hogy a gyermekem milyen nyelveken beszél az 
iskolán kívül és otthon. 

2. Az iskolát érdeklik, hogy a gyermekem milyen nyelveken beszél és 
hogy miként tanulta meg azokat, valamint, hogy milyen szinten 
sajátították el az illető nyelvet/nyelveket (olvasás, írás, beszéd és 
szövegértés szempontjából). 

3. Az iskola segít a gyermekem érdeklődési körének bővítésében és 
hogy büszke legyen azokra a nyelvekre, amelyeket elsajátított. 

4. A gyermekem iskolájának tanárai aktívan ösztönzik a diákokat, hogy 
a tanulás során használják az általuk ismert nyelveket. 

5. A gyermekem iskolájában a diákok szabadon használhatják az összes 
általuk ismert nyelvet az órákon kívül (pl. a szünetben és a folyosón). 

6. A családunk kultúráját és vallási meggyőződését tiszteletben tartják 
az iskolában. 

7. Az iskolában nem tűrik el a rasszista megnyilvánulásokat / 
névcsúfolásokat. 

8. A gyermekem iskolájában ki vannak függesztve azok a nyelvek, 
amelyeken tanárok, a személyzet és a diákok beszélnek (pl. 
plakátokon, fotókon, grafikonokon stb.) 

9. A tanárok figyelembe veszik a gyermekem korábbi tantárgyismereteit 
(pl. egy másik országban folytatott iskolai tanulmányait – a 
matematikát például különböző módon taníthatják) és a tapasztalatait 
(földrajzórán, ha a diákok például egy olyan országban éltek, ahol 
vulkánok vannak, vagy történelemórán, ha a diákok olyan 
országokból származnak, ahol a függetlenségért folytatott 
küzdelmek nehézségeit tapasztalták meg), hogy ezáltal is segítsék 
őket a tanulmányaikban.  
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Az oktatás támogatása  

10. A tanárok segítenek a gyermekemnek a házi feladat során az angol 
nyelv használatában, hogy könnyebben megoldja azt. 

11. Az iskola figyelemmel kíséri a gyermekem angol nyelvi fejlődését és 
tájékoztat erről. 

12. Minden tanár visszajelzést ad a gyermekem angol íráskészségével 
kapcsolatban (nyelvtan, szókincs), hogy ezáltal is támogassák őt a 
fejlődésében. 

13. A gyermekem iskolájában használt tankönyvekben és egyéb 
tananyagokban megjelenő képek különböző társadalmi háttérből 
származó fiatalokat ábrázolnak. 

14. Az iskola könyvtárában, a diákok által beszélt különböző nyelveken 
találhatóak könyvek.  

15. Az iskola konzultál velem, ha a gyermekemnek több segítségre van 
szüksége. Úgy érzem, kérhetem az iskola segítségét, ha úgy 
gondolom, hogy a gyermekemnek további segítségre van szüksége. 

16. Az iskola kellő tájékoztatást nyújt a gyermekem tanulmányi 
teljesítményét illetően. 

17. A gyermekem iskolájában jó a tanítás minősége. 

18. Az iskolai szabályzatnak megfelelően aláírom a gyermekem 
ellenőrzőjét, és használom tanárokkal való kommunikációban. 
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Útmutatás és jó közérzet 

19. Az angol nyelvtudás hiánya miatt, a házi- vagy az osztályfeladat 
elvégzése során a gyermekem jelenleg nem tudja megmutatni a 
tudását és mindazt, amit megtanult. Ez nagyon frusztrálja őt. 

20. A gyermekem stresszes lesz, ha nem tud jól kommunikálni angol 
nyelven az osztálytársaival. Ez hatással van a barátságok és a 
társaságok kialakulásában. 

21. A jó eredmények tekintetében, az iskolának magas elvárásai vannak a 
gyermekemmel szemben, a jelenlegi angol nyelvtudásától 
függetlenül. 

22. A gyermekem iskolája megérti, hogy az angol nyelvtanulás időigényes 
folyamat, és hogy a gyermekem nem szorul különleges bánásmódra 
amiatt, hogy nem beszéli jól a nyelvet. 

23. A gyermekem a legjobbat tudja kihozni magából abban az iskolában, 
ahova jár. 

24. Bízom abban, hogy amikor a gyermekem eléri a felnőttkort és elvégzi 
az iskolát, megfelelő szakmai útmutatást fog kapni a sikeres 
pályafutásához.  

25. A gyermekem boldognak és biztonságban érzi magát az iskolában. 

26. Az iskola segít nekem és a gyermekemnek a fontos döntések 
meghozatalában (tantárgyválasztás, magas/középszint, átmeneti év, 
LCA) 
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Kommunikáció az iskolával 

27. Az iskola tisztában van azzal, hogy mennyire beszélem az angol 
nyelvet, és segít abban, hogy tisztában legyek az iskolában történő 
dolgokkal. 

28. Ha szükséges, az iskola fordítókat/tolmácsokat biztosít számomra a 
fontos kérdések megbeszélésében. 

29. A különböző társadalmi háttérből származó szülők képviseltetik 
magukat a Szülői Tanácsban és az Igazgatói tanácsban. 

30. A Diáktanács képviselői tükrözik a hallgatói testület sokrétűségét. 

31. Az angoltudásom hiányosságai miatt a szülői értekezleteken való 
részvétel számomra stresszes. 

32. A szülői értekezleteken való részvétel stresszes számomra, mert nem 
értem az ír oktatási rendszert. 

33. A gyermekem iskolája olyan nyelven biztosíjat a kulcsfontosságú 
iratokat, amelyeket könnyen megértek.  

34. Az aláírásra hazaküldött levelek, könnyített angol nyelven vannak 
megírva. 
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