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Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Szülők, 
NaGYSZÜLŐK! 

 
Pár gondolatot szeretnénk megosztani Önökkel a félévi bizonyítványosztás apropóján. 
 
Január vége, február eleje az év egyik legstresszesebb időszaka diáknak, szülőnek, 

pedagógusnak egyaránt. A hideg, a sötétség, a vitaminkészletek kiürülése mellett erre az 

időszakra esik a félévi bizonyítványok kiosztása is, amely „tükörből” az olvasható ki, hogy 

milyen hatások érték az elmúlt hónapokban a gyermeket, jól érzi-e magát a közösségében, hogy 

megfelelő-e az egyes tantárgyakba fektetett energia. A diákok január végén egyfajta 

tájékoztatót visznek haza, ami bár számszerűsített, lényegében arról szól, mely téren 

kiemelkedő illetve jó a gyermek, adott esetben rávilágít azokra a pontokra, ahol erősíteni kell.   

Közösen! 
 

A rendőr, a bűnmegelőzési szakember ilyenkor arra hívja fel a figyelmet, hogy fokozottan 

vigyázzunk, figyeljünk a gyermekekre, mert ebben az időszakban a fiatalokat ért stressz olykor 

kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Az esetleges kedvezőtlen hatások miatt 

füllenthetnek, előfordulhat hazugság, de akár hosszabb-rövidebb időszakra el is csellenghetnek. 

Itt lép be a felnőttek felelőssége. Az ebben az időszakban folytatott (verbális és nonverbális) 

kommunikáció kiemelt jelentőségű!   
 

Gyakran ismételt, de kétségtelenül fontos tanács, hogy a szülő/gondviselő próbáljon minél 

többet beszélgetni a gyermekkel, vegye észre, ha nyomasztó gondolatai vannak, próbáljanak 

közösen megoldást találni a problémákra. Javasolható, hogy már a jegyek lezárása, a félévi 

értesítő kiállítása előtt otthon, nyugodt körülmények között, együtt tekintsék át az e-napló 

jegyeit és a tantárgyi átlagokat, megelőzve ezzel a meglepetéseket, a gyermek szorongását. 

Bizonyítványosztás után a következő félévben elérendő célok kitűzése mellett érdemes a 

megvalósítást segítő stratégiát is közösen kialakítani. 
 

A problémák kezelésében és a megelőzésben is sokat segíthet, ha a gyermek (fiatal) tisztában 

van azzal, hogy érzelmi biztonságot nyújtó otthona van. Így jóval nagyobb annak az esélye, 

hogy egy-egy nehezebb időszakban nem fontolgat majd szökést vagy egyéb szokatlan, 

meggondolatlan cselekedetet.  

 

„Az a fontos, hogy szeretsz, 

és, hogy én is jól szeresselek. 

Ülj mellém, beszélj! 

Beszélj arról, ami bánt, 

mesélj örömről, bánatról egyaránt. 

Megyünk az úton, együtt megyünk, 

Mindig tudd, hogy itt vagyunk Neked, Veled örülünk. 

Közösen sírhatunk is, ha kell, bár hidd el, olykor nem érdemes, 

minden változik, tennünk együtt kell.” 
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Legyünk tisztában vele, hogy kik a gyermek barátai az iskolában illetve azon kívül, és ismerjük 

a társak telefonos elérhetőségét is! 

 
 

 

 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 

Ha mégis elszökik, eltűnik gyermekük, rendkívül fontos a rendőrség haladéktalan 

értesítése. A bejelentés bármelyik rendőrkapitányságon megtehető személyesen, de az 

ismert segélyhívó telefonszámokon - 107, 112 - is kérhető segítség! 
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