Je zmena školy naozaj
odpoveďou?
Porozmýšlajte nad nasledujúcimi
otázkami:
• Vyrieši zmena školy daný problém?
• Mali ste stretnutie so zamestnancami
školy?
• Ponúka vám nová škola rovnaké možnosti?
• Navštívili ste novú školu?
• Rozmýšlali ste nad alternatívnym riešením
pred zmenou školy?
• Školské vzťahy majú veľký vplyv; nebude mať
zmena školy negatívny dopad na ich vzťahy?
• Poskytne mu nová škola nový začiatok?

Bezpečie, istota a stabilita sú
kľúčovým pre vaše dieťa
Porozprávajte sa v škole vášho
dieťaťa o tom, ako sa cítite ešte
predtým, ako začnete uvažovať nad
zmenou školy. Presun zo školy do
školy v 10. a 11. ročníku by mohol mať
dopad na ich študijný prospech, a to je
niečo, čomu sa chceme vyhnúť! V
prípade bližších informácií kontaktuje
podpornú pracovníčku Shaheen
Parekh na: sparekh@landauforte.org.uk 07989653409

Zlepšovanie možností
prostredníctvom vzdelávania

!

Aké má dôsledky zmena
školy v 10. a 11.
ročníku?

Informácie pre rodičov a opatrovníkov

Information for parents and carers

Každú zmenu školy
si poriadne premyslite
Druhý stupeň je dôležitým medzníkom v živote
vášho dieťaťa a kľúčom k jeho budúcnosti.
Školy v Derby chcú podporiť študentov v ich
štúdiu
a urobiť ich čo najúspešnejšími. Chceme
zredukovať
presun žiakov zo školy do školy. Na základe
výskumu
zo 14 škôl v Derby, na 12 z nich malo negatíny
dopad
zmena škôl mimo času, keď sa deti bežne
prijímajú do škôl.
Tí, ktorí zmenia školu počas školského roka majú
obvykle
zo všetkých predmetov o jeden stupeň horšiu
známku
ako ich rovesníci. Zmena školy a slabé štúdijné
výsledky
sú úzko prepojené, špeciálne v 10. a 11. ročníku.
Presun na inú školu je vážnym krokom a môže
ovplyvniť
vaše dieťa a rodinu. Zvážte, či je táto zmena
naozaj
najlepším riešením pre vaše dieťa a rodinu.
.

Rodičia sú partnermi v poznávaní
dieťaťa

V niektorých prípadoch je zmena školy
nevyhnutná..Avšak vždy by ste mali brať do úvahy,
aký dopad to bude mať. Je zmena prospešná?
Poskytne nový začiatok, ako ste očakáali, alebo sa
problémy a výzvy, ktoré boli na predošlej škole iba
presunú do nového a neznámeho prostredia?
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Zmena školy počas štúdia u mladého
človeka môže:
Obmedziť sociálne vzťahy
Narúšať učenie
Mať dopad na známky
Obmedziť štúdijné výsledky
Mať stresujúci dopad na celú rodinu
Mať dopad na duševnú pohodu
dieťaťa
Ovplyvniť vzťahy so spolužiakmi
Vyjsť draho
Ovplyvniť vzťah domov-škola;
poznajú teba a tvoju rodinu v novej
škole?

Dôslednosť, štruktúra a rutina sú kľúčové pre úspech v škole.

