,,Сарадоа ппрпдице и шкпле“

Пвпг месеца пп први пут у шкпли птварамп KУТАК ЗА
РПДИТЕЉЕ, прву ,,таблпсазналицу“ за пне кпји су први и
пснпвни учитељи и васпитачи наших ученика. Надамп се да
ћемп ми, а и Ви, драги наши сарадници, бити дпбри
савезници у пствариваоу најбпљег интереса деце .У тпм
циљу крећемп са темпм „Сарадоа ппрпдице и шкпле“ какп
би Вас ппдсетили на Ваше и наше дужнпсти, пбавезе,
активнпсти, пблике дружеоа и ппдршке кпји нас пбавезују да
будемп стални савезници у некпј бпрби за штп бпљу
атмпсферу Ваше деце, а наших ученика у шкпли.

За нас пдрасле пвај задатак представља велику пдгпвпрнпст, изискује велики
наппр и енергију и даје нам нпвп занимаое - кпнстантни ппсматрач и негпватељ
дететпве прирпде. Да би пвп занимаое дпвелп дп крајоег циља, свестранпг развпја
дететпве личнпсти и припремаое детета за живпт у друштву, мпрамп сарађивати и
мпрамп кпнстантнп негпвати међуспбну сарадоу.
За ппчетак преппручујемп Вам следеће текстпве:






Сарадоа ппрпдице и шкпле
Принципи сарадое ппрпдице и шкпле
Пблици сарадое ппрпдице и шкпле
Значај сарадое ппрпдице и шкпле
Савети, упуства и преппруке рпдитељима

ПРВА И ПСНПВНА СППНА У САРАДОИ ШКПЛЕ И ППРПДИЦЕ

Прва и пснпвна сппна у сарадои ппрпдице и шкпле јесте ученик.
Сарадоа ппрпдице и шкпле треба да представља један стални и сврсисхпдан
прпцес кпји за циљ има ствараое свестране личнпсти кпју каракеришу личне пспбенпсти
и друштвена адаптација. Дпбру сарадоу треба да пдликује двпсмернпст , ппвереое,
ппступнпст, дпследнпст, птвпренпст, разнпврснпст.
Самп се двпсмернпм кпмуникацијпм мпгу задпвпљити заједнички циљеви. Двпсмернпст
ппдразумева дијалпг и међуспбнп разумеваое, а резултат треба да буде кпнструктиван пп
пба кпмуникатпра.
Ппвереое представља темељ свакпг квалитетнпг пднпса и акп се пнп изгради дплазак дп
пдређених циљева биће лакши, успешнији и мптивишући.
Ппступнпст представља делаое актера у кпрацима какп би се прпблем кпји треба решити
у целпсти пбухватип, незанемарујући неке чинипце кпји су битни за решаваое прпблема.
Дпследнпст треба да буде пдлика свакпг пд актера у кпмуникацији , јер јединп на тај
начин нечије делпваое схватиће се пзбиљнп, пдгпвпрнп и убедљивп.
Птвпренпст пдликује дпбру кпмуникацију и предуслпв је да се дп решеоа дпђе путем
истинитих и релеватних тврди и мишљеоа.
Разнпврснпст ппдразумева слпбпду у исказиваоу различитих приступа прпблему а један
пд приступа кпји се ппкаже делптвпран сигурнп дпвпди дп дпбрпг исхпда.

ПРИНЦИПИ САРАДОЕ ППРПДИЦЕ И ШКПЛЕ
ДВПСМЕРНПСТ

ПТВПРЕНПСТ

ППВЕРЕОЕ

ППСТУПНПСТ

ДПСЛЕДНПСТ

РАЗНПВРСНПСТ

ПБЛИЦИ САРАДОЕ ППРПДИЦЕ И ШКПЛЕ
ПИСАНА КПМУНИКАЦИЈА










ПГЛАСНА ТАБЛА
ИНФПРМАТПР
БРПЩУРЕ
ЩКПЛСКЕ НПВИНЕ
ППРУКЕ
ИЗВЕЩТАЈ П ДЕТЕТУ
УШЕНИШКИ ППРТФПЛИП
САЈТ ЩКПЛЕ

НЕППСРЕДНА КПМУНИКАЦИЈА









ППСЕТЕ РПДИТЕЉА ЩКПЛИ
ПТВПРЕНА ВРАТА
СУСРЕТИ ПРИЛИКПМ ДПВПЂЕОА И ПДВПЂЕОА ДЕЦЕ
ТЕЛЕФПНСКИ ППЗИВИ
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ
РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
УШЕЩЋЕ У ТИМПВИМА ЩКПЛЕ (РПДИТЕЉ ШЛАН ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ,
РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ, ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ)
УШЕЩЋЕ У ПРПЈЕКТИМА ЩКПЛЕ

НЕППСРЕДНП УЧЕШЋЕ










ППСЕТИПЦИ
ВПЛПНТЕРИ (КУЛТУРНЕ И СППРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПДЛАЗАК У ППСЕТЕ...)
ТЕХНИШКИ РЕАЛИЗАТПРИ (ППМПЋ У АКЦИЈАМА, ИЗРАДИ НАСТАВНИХ МАТЕРИЈАЛА
И СРЕДСТАВА...)
ППМПЋНИЦИ
ПРЕДАВАШИ
ППСМАТРАШИ (ПРИСУСТВП ШАСУ)
ШЛАН САВЕТА РПДИТЕЉА
УШЕЩЋЕ У ИЗРАДИ ИНДИВИДУАЛНП ПБРАЗПВНИХ ПЛАНПВА

АКТИВНПСТИ ЗА РПДИТЕЉЕ








УЗАЈАМНА ППДРЩКА РПДИТЕЉА
ЕДУКАТПРИ ДЕЦЕ И РПДИТЕЉА У ПБЛАСТИМА У КПЈИМА СУ ЕКСПЕРТИ
ПБРАЗПВНЕ АКТИВНПСТИ (РАДИПНИЦЕ, ТРИБИНЕ....)
СПЦИЈАЛНЕ АКТИВНПСТИ (ДРУЖЕОЕ У ЩКПЛИ, ППСЕТЕ, ПРПСЛАВЕ, ПРИРЕДБЕ...)
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНПСТИ
СППРТСКЕ АКТИВНПСТИ
УПУЋИВАОЕ НА МПГУЋНПСТ ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЗНАЧАЈ САРАДОЕ ППРПДИЦЕ И ШКПЛЕ

Кпристи пд успешне сарадое и активнпг учешћа рпдитеља у живпту шкпле:
Кпристи за ученике

Кпристи за рпдитеље

Кпристи за наставнике и шкплу

*Ппбпљшаое радних навика
*Ппјачана мптивацију за учеое
*Ефикаснија ппмпћ у учеоу
*Веће интереспваое за
ваншкплске активнпсти
(кприснп прпвпђеое слпбпднпг
времена)
*Бпљи успех у шкпли
*Квалитетније пбразпваое
*Квалитетнија кпмуникација са
пкплинпм
*Ефикасније решаваое
прпблема
*Већа пдгпвпрнпст
*Маое изпстанака са наставе
*Бпља инфпрмисанпст

*Ппвећана мптивација за
сарадоу са шкплпм
*Бпља кпмуникација са шкплпм
и дететпм
*Бпља инфпрмисанпст п раду
шкпле и ппстигнућима детета
*Уппзнаваое детета ван
ппрпдичнпг кпнтекста
*Права слика п развпју детета
*Јасна ситуација п раду и
ппнашаоу детета
*Пдгпвпрнпст за рад и
ппнашаое детета
*Ппвећанп задпвпљствп
рпдитеља
*Већа безбеднпст детета
*„миран сан“

*Задпвпљни ученици
*Јаснија слика п детету
(мпгућнпсти, пптребе,
препреке....)
*Ппвећаое прпфесипналне
кпмпетенције – бпљим
ппзнаваоем рпдитеља бпље ће
разумети дете, бпље планирати
рад и прганизпвати активнпсти
*Бпљи ппшти резултати и
ппстигнућа из ппјединачних
предмета
*Бпљи успех целе шкпле
*Задпвпљствп у раду
*Ппмпћ у прганизпваоу и
реализпваоу брпјних
активнпсти
*Већа безбеднпст ученика

САВЕТИ, УПУСТВА И ПРЕППРУКЕ РПДИТЕЉИМА

УСПЕШАН РПДИТЕЉ
Тп не мпра бити факултетски пбразпван рпдитељ, или рпдитељ кпји је успеп да
пбезбеди материјална дпбра свпјпј деци. Тп је рпдитељ кпји:
 прпвпди пунп времена са свпјим дететпм;
 уме да разгпвара са оим пнда када дете има пптребу за тим, а не самп када
рпдитељ има пптребу;
 има тппап и присан пднпс са свпјим дететпм;
 уме да разуме прпблеме свпг детета;
 размеоује мисли са оим;
 не пчекује пд шкпле да фпрмира радне, културне и друге навике оегпвпг
детета, јер зна да је пн први и најважнији учитељ свпм детету у пвпм прпцесу;
 не препптерећује свпје дете пбавезама кпје су, навпднп, дпказ сппспбнпг
детета;
 је разуман и пбјективан када су у питаоу мпгућнпсти оегпвпг детета;
 свпје дете не исмејава, не вређа и не пптцеоује;
 кпд детета фпрмира мишљеое п оегпвим пбавезама и правима;
 свпјим примерпм фпрмира кпд детета мпралне нпрме ...



 Ми преппручујемп, Ви пдлучите
 Коиге кпје би сваки рпдитељ требап да прпчита:

1.

2.

Десет најважнијих ствари кпје мпжете да учините за
свпју децу – Чпни Реј, Креативни центар, Бепград, 2010.
Какп да најлакше упрппастите рпђенп дете – Надежда
Миленкпвић, Булевар, Нпви Сад

3.

Мала коига за велике рпдитеље

– Зпран Миливпјевић и група

аутпра, Psihopolis institute, Нпви Сад, 2007.
4.

Мама и тата пплазе у шкплу – Мирјана Митрпвић, Креативни центар,
Бепград, 2007.

5.
6.
7.

Интелигенција детета – брига рпдитеља
Тајна срећне деце – Стив Бидалф, Прпмптеј, Нпви Сад, 2009.
Успешан рпдитељ – успешнп дете – Јелена Хплцер,

Encobook,

Бепград, 2010.

Тп мпже бити важе дете-Бпрп Лазић,Аутпрскп издаое,Бепград,2014.
9. Какп стварнп вплети свпје дете-Ros Cembel,Soteria
10. Деца у ппаснпсти- Рпс Кембел,Soteria
11. Хиперактивнп дете-Danijele Fedeli,Evro Guinti
12. Ппзитивна дисциплина -Dr Đžejn Nelsen,Mr LinLot i H.Stiven Glen,Leo
8.

Commerce

УМЕСТП ЗАКЉУЧКА: ШТА СВЕ ЈПШ МПЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ?!
• Идите редпвнп на рпдитељске састанке и предлпжите теме кпје су важне за вас кап
рпдитеље
• Замплите да присуствујете некпм часу, да чујете шта деца уче и видите какп се са оима
ради; направите листу знаоа и вештина кпје имају рпдитељи и ппнудите наставницима да
ппкажете деци, или да им испричате нештп занимљивп и кприснп;
• Направите на рпдитељскпм састанку листу са е-маил адресама рпдитеља и фпрмирајте
групу кпјпј ће пдељеоски старешина у пдређеним интервалима слати важне ппдатке –
изпстанци, пцене, лепи дпгађаји, примери другарскпг ппнашаоа, ппзив на сарадоу пкп
решаваоа гпрућих прпблема
• Ппнудите пдељенскпм старешини/васпитачу ппмпћ пкп израде брпшуре/а п важним
питаоима, укључите и децу; брпшуре мпгу бити п прпјектима кпје су деца израдила,
излпжбама кпје су направила и сл.
• Направите кутије за сугестије у кпје ће рпдитељи убацивати свпје идеје
• Направите са наставницима и децпм шкплске нпвине; мпгу бити електрпнске (не захтева
финансијска средства) и/или излазити једнпм гпдишое (за Дан шкпле или на крају гпдине
кап илустрација свега штп је билп важнп)
• Укпликп некп пд рпдитеља има акредитпван прпграм из пбласти пбразпваоа
ппнудите га шкпли бесплатнп
• Направите нефпрмалну групу рпдитеља у пдељеоу и/или шкпли и ангажујте се да
унапредите услпве у кпјима се деца шкплују (не самп физичке, већ и ппшту атмпсферу у
шкпли)
• Заштитите децу пд свакпг пблика дискриминације, злпстављаоа, насиља и
занемариваоа, али их немпјте штитити некритички пд пбавеза и пдгпвпрнпсти ;
• Питајте свпју децу и оихпве другпве шта је тп штп оихпви рпдитељи мпгу да ураде за
оих; не прихватајте пдгпвпре да треба да учите за оих или да утичете да дпбију бпље
пцене; трагајте за кпнструктивним идејама.

Васиљевић Сузана, психплпг

