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Услов:
Циљ предмета
- упознавање теоријских полазишта о педагошко-методичким аспектима сарадње породице и школе;
- сагледавање могућности и стратегија успостављања партерских односа између породице и школе.
Исход предмета
- теоријско, истраживачко и практично деловање у области унапређења сарадње породице и школе;
- примену стечених знања и вештина у успостављању квалитетне комуникације и добрих сарадничких
односа са родитељима.
Садржај предмета
- Системски приступ у сагледавању односа породица - школа. Сарадња породице и школе – питање
заједничког интереса и подељене одговорности. Компатибилност и противречности у односу породица школа. Традиционални и савремени модели сарадње породице и школе. Сарадња породице и школе у
оквирима различитости. Партнерство породице и школе као однос међузависности.
- Планирање, програмирање, реализација и вредновање сарадње са родитељима. Облици, методе и
садржаји сарадње са родитељима. Рад са родитељима деце са посебним потребама (даровити, поремећаји
у понашању, тешкоће у развоју). Рад на педагошком образовању родитеља. Претпоставке и могућности
активног укључивања родитеља у школски рад и живот.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
1
Методе извођења наставе: predavanja, mentorski rad, rad u grupama, samostalni rad, diskusije
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
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семинар-и
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поена
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