
BÉKÉS ISKOLA 
KÉRDŐÍV EREDMÉNYE 

Igazgatói előadáshoz segítség 

kérése  szülőktől a Békés Is-

koláról 

Tisztelt és Kedves Szülők!! 

Kaptam két felkérést, hogy 

tartsak előadást a Békés iskola 

programról iskolaigazgatók-

nak, illetve adjak interjút a 

Zugló tv-nek és rádiónak. 

Nem tudok előadást tartani a 

Békés iskoláról az Önök véle-

ménye nélkül, mert ez a prog-

ram nem az asztalfióknak 

íródik, hanem a tanulóknak, 

tanároknak és szülőknek az 

iskola valóságában. A vélemé-

nyüket név nélkül, de szó 

szerint idézném az előadás-

ban, és a honlapra is felkerül-

hetne. Akkor is fontos a véle-

ményük, ha ezt nem szeret-

nék, csak akkor írják oda, 

hogy nem szeretnék viszont- 

látni a soraikat sehol.  

Én őszinte képet szeretnék. 

Kérem, hogy segítsenek eb-

ben nekem! 

Válasszanak ki az alábbi kér-

dések közül egyet, és egy-két 

mondatban válaszoljanak rá. 

Nagyon sokat segítenek vele, 

hogy igazabb képet tudjak 

adni a program valós alakulá-

sáról: 

Mit jelent az Ön számára  a 

Békés iskola program? 

Miért jó (vagy nem), hogy 

működik nálunk a Békés isko-

la program? 

Ha van közvetlen tapasztalata 

a Békés iskola program műkö-

déséről, azt hogy élte meg? 

 

Összefoglalva segítségképpen 

leírom, hogy mi a Békés iskola 

program: 

1. Ez egy szemlélet, aminek az 

a lényege, hogy minden ember 

egy csoda, s megérdemli, hogy 

tisztelettel bánjanak vele. Ez a 

szemlélet átszövi a minden-

napjainkat, mert csak jó lég-

körben tud tartalmas munka 

folyni. 

2. Megelőző funkció:    Osz-

tályprogramok keretében        

tisztázzuk a bántalmazás fo-

galmát, és a megoldást abban 

látjuk, hogy a szemlélők nem 

tartják viccesnek a másik csú-

folását, megalázását, és ezt az 

értékrendet képviselik, kinyil-

vánítják. Iskolaprogramokat is 

szervezünk, pl, amikor itt volt  

Dordzseren Csingisz. 

3. Esetkezelés: A Házirend 

Békés iskola eljárásrendje 

alapján főleg sok-sok beszél-

getőkör szervezésével igyek-

szünk az érintettekben válto-

zást létrehozni. Ha ez nem 

megy, az eljárásrend szerint 

fegyelmi elé is állítható az 

illető. Ilyen azonban még nem 

volt. :-) 

 

Elsősorban a rendes módon 

működő iskolára gondoljanak. 

Segítségüket előre is nagyon 

szépen köszönöm! 

További szép napokat kívá-

nok!  

Pintér Karolina igazgató 

Budapest, 2021.03.18. 
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A férjem a beirat-

kozás után így 

jellemezte az 

iskolájukat:  

 

        "az iskola 

falai között 

megható és 

megnyugtató 

gyerekszag 

van".  

 

       Ez mindent 

elárult az ott 

folyó tanítási 

módszer legfon-

tosabb elemé-

ről, amit azóta 

már meg is ta-

pasztalhattunk.  

 

Gyerekünk min-

den alkalommal 

vidáman, szere-

tettel megy is-

kolába. 

Szülői  

válaszok 



Tudja kezelni a negatív folyama-

tokat, hozzáértő személyek 

megfelelő irányba tudják 

terelni a segítségre szoruló-

kat, ha kell szakértők bevo-

násával. 

Megnyugtató biztonságban tudni 

a gyermekemet. 

Szülőként megnyugtató érzés, 

hogy gyermekem olyan isko-

lában tanulhat, ahol a gyer-

mekek lelkére is odafigyel-

nek. 

Így nincs bántalmazás, és nincs 

semmilyen félelem. 

Biztonságban és szerető kör-

nyezetben tudhatom a gye-

rekemet. 

Örülök, hogy gyermekem nyu-

godt körülmények között, 

békés iskolában töltheti el 

középiskolás éveit. 

Ebben a projektben az a jó, 

hogy ugyanazt a szemléletet 

továbbítja a gyerekeimnek, 

amit mi is igyekszünk a min-

dennapokban átadni. A ná-

lunk gyengébbek ellen (vagy 

bárkifia ellen) való verbális 

és non-verbális erőszak 

mellett nem lehet szó nél-

kül elmenni. A mostani 

tinik amúgy is agresszí-

vabbak egymással, sokkal 

több kegyetlenséget vél-

nek viccesnek, avagy lát-

ják rendben lévőnek. Mivel 

napjuk nagy részét iskolai 

közösségben töltik, na-

gyon jó, hogy ebben a kö-

zegben is megmutatják 

nekik a toleráns viselke-

dést. 

Jó, mert nincs konfliktus a 

gyerekek között. 

Jó, mert ez már önmagában is 

egy üzenet a közösség 

szemléletéről. 

3 éve Vargás a gyermekem, 

veszekedés, verekedés, 

csúfolódás ezen idő alatt 

nem volt az iskolában.    

Az esetleges problémákat 

a Békés programnak kö-

szönhetően hamar és jól 

kezelik a gyerekek és  

szerintem elfoga-

dóbbak is, mint 

hasonló korú tár-

saik. 

 

 

Miért jó (vagy nem), hogy működik nálunk a Békés 

iskola program? Szülői válaszok: 
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Mit jelent az Ön számára a Békés iskola program? 

Ha van közvetlen tapasztalata a Békés iskola program működéséről, 

azt hogy élte meg? (osztály- és iskolaprogram, esetkezelés) 

A gyermekemet biztonságban 

tudhatom az iskolában, és a 

gyermekem is biztonságban 

érezheti magát. 

Reményt. Egy békésebb jobb 

világra :-) 

Megelőzése a kamaszkori ne-

hézségeknek és konfliktu-

soknak, illetve ezeknek hu-

mánus, gyermekközpontú 

kezelése, bevonva a gyere-

keket is ezek megoldásába. 

Azt hogy a gyerekeket jó útra 

terelik. 

A férjem beiratkozás után így 

jellemezte az iskolájukat: 

"az iskola falai között meg-

ható és megnyugtató gye-

rekszag van". Ez mindent 

elárult az ott folyó tanítási 

módszer legfontosabb ele-

méről, amit azóta már meg 

is tapasztalhattunk.       

Gyerekünk minden alkalommal 

vidáman, szeretettel megy 

iskolába. 

Az általunk is alkalmazott ne-

velési elvek továbbvitelét a 

fiatalok szociális érintkezé-

seiben. 

Biztonságot nyújt a közösség-

nek. 

Nagyobb biztonságban van a 

gyerekem, nem söprik a 

szőnyeg alá a problémá-

kat. 

Egy lehetőséget és segítséget. 

Lehetőség, hogy mindenki 

egy kicsit jobbá, elfoga-

dóbbá váljon társaival és 

talán önmagával szemben 

is. A légkör jó, családias, 

másképp nem lehet tanul-

ni, fejlődni. Segítség is a 

program.  

Több gyermeknek lehet 

szüksége segítség-

re, nehezebb a beil-

leszkedés, vissza-

húzódóbbak eset-

leg. Így akár hát-

ránnyal is indulhat-

nak továbbtanulás-

kor vagy munkahe-

lyen. A program ne-

kik is segít. 

visszaélés, így 

könnyebben tud 

nyitni és biza-

lommal fordulni 

minden esetben 

a tanárok felé. 

Jól, megnyugtató 

érzés volt. 

Szerencsére, még 

nem volt krízis-

helyzetre példa, 

Gyermekem elmon-

dása alapján 

igyekeznek a 

konfliktusokat 

elkerülni, ha 

mégis van, akkor 

megbeszélik bé-

kés körülmények 

között, senkit 

nem ér megalá-

zás, nincs tanári 

hatalommal való 

de az osztályfő-

nöki óra keretei-

ben tartott érzé-

kenyítő beszél-

getésekről már 

hallottam. 
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www.vmszki.hu 

#szeretjükavargát 
@varga_marton_technikum-Instagram 

  

Örül-e annak, hogy Békés iskola program működik a Vargában?   
                                          
                                        Szülői válaszok: 
 

https://www.vmszki.hu/
https://www.instagram.com/varga_marton_technikum/
https://www.vmszki.hu/

