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                               Сарадња са родитељима  
 
Успешна комуникација и сарадња са родитељима ученика је од изузетног значаја за квалитетно 

остваривање циљева и задатака  процеса образовања и васпитања. Имајући у виду да је 
породица један од кључних фактора у процесу раста и развоја личности сваког детета, њен 
утицај не би никако смели занемарити, већ напротив, искористити га као савезника у процесу  

унапређења образовања и васпитања. При томе се посебно наглашава потреба поштовања 
личности и приватности родитеља.  

Најчешћи вид сарадње са родитељима јесте индивидуални разговор. Разговори се могу 
обављати у различите сврхе: за потребе међусобног упознавања, информисања родитеља, 
саветовања, заједничког решавања проблема у васпитању и образовању детета и слично. 

У школи, такође, реализује се и групне разговоре са родитељима, као и родитељске 
састанке који могу бити општи и одељенски. У оквиру тога могу се реализовати предавања, 

трибине, дискусије а све у циљу педагошко – психолошког образовања родитеља. Неке од 
најчешћих тема тичу се: оспособљавања родитеља за помоћ деци приликом учења код куће, 
професионалне орјентације ученика, неговања толеранције и хуманих односа међу половима, 

борбе против болести зависности...   
У раду  са родитељима психолог школе обавља разноврсне послове. Један од њих је и помоћ 

родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и понашању.  
 

-   Не мање битан посао је и сарадња са родитељима обдарене деце.  

 
     

-  Информисање родитеља о могућностима учествовања у раду школе, као и  
испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине облике 

рада школе је још један од послова школског психолога. Родитељи могу да дају значајан 

удео у раду секција, организовању и реализацији разних предавања, трибина, посета, 
културних свечаности и слично.  .  

 
Још један од послова у оквиру сарадње са родитељима је и пружање помоћи у осмишљавњу 

слободног времена деце. 

 

 

Облици сарадње са родитељима Иницијатори  

Индивидуални разговори са родитељима Одељенски старешина, наставник, педагог 

Групни разговори са родитељима Педагог 

Саветодавни рад са родитељима чија деца 

имају проблеме у развоју 

Педагог 

Саветодавни рад са родитељима чија деца 
имају проблеме у учењу 

Педагог 

Саветодавни рад са родитељима чија деца 

имају проблем у понашању 

Педагог 

Родитељски састанци Одељењске старешине 

Сарадња са родитељима обдарене деце Педагог 

Радионице за родитеље Педагог 
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Учешће родитеља у раду стручних и управних 

органа школе 

Директор 

Тематска предавања за родитеље Педагог 

  
 


