TUDNIVALÓK SZÜLŐKNEK!
KEDVES SZÜLŐ!
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Időt kell fordítani arra,
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azt, hogy minden
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teheti az tanulóra
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A nevelés főtincidunt
színtere
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ban a szülői mintát követi. A szülői nevelést semmi
sem pótolhatja, elhanyagolása nagy veszélyeket hordoz: a gyermekek nem tudják megoldani a különböző élethelyzeteket, kivédeni a nehézségeket.

A gyerekek sokszor nem tudnak különbséget
tenni a jó hecc és a bűncselekmény között, nagy
többségük nem kap otthon erről megfelelő tájékoztatást.
Kérjük a Kedves Szülőt, ha eddig nem
beszélgetett erről a témáról otthon, akkor tegye meg, amíg nem késő!

14 éves kortól mindenki büntethető!
Egy meggondolatlanul, tudatlanságból elkövetett
bűncselekmény gyermeke egész életére kihatással lehet!
Gondolja végig: milyen esélyekkel talál munkát,
vagy tanul tovább egy „zűrös”, vagy a büntetett
előéletű ember?

TUDNIVALÓK SZÜLŐKNEK!
Érdemes odafigyelni:
gyermeke ne vigyen indokolatlanul sok pénzt az
iskolába, ha „túl sokszor kell osztálypénzt vinni”, kérdezzen rá erre az osztályfőnöknél
az értékes mobiltelefonnak, mp3 lejátszóknak,
ékszereknek nem biztos, hogy az iskolában a
helye, amennyiben mégis magával viszi, ne kérkedjen, ne hivalkodjon vele, vigyázzon rá
ha idegen tárgyat lát gyermekénél, kérdezzen
rá, hogyan jutott hozzá
magyarázza el neki, hogy nincs joga mások pénzét, ruháját, bármilyen tárgyát elvenni, azokban
kárt okozni
nincs joga ahhoz, hogy másokat fizikailag, lelkileg bántalmazzon (itt a verekedésen kívül gondolni kell mások csúfolására, megalázására, bármire való kényszerítésére, kiközösítésére is)
amikor panaszkodik a tanárára, először mindig
nézze meg azt, hogy a gyermek viselkedésével,
tanulásával minden rendben van-e
ha nem szeret iskolába járni, mindenképpen beszélgessen el vele az okáról
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