Поштовани родитељи будућих првака,
као што знате, у Републици Србији је проглашено ванредно стање, а непосредан образовно –
васпитни рад са ученицима је прекинут. Сходно томе, биће измењен и начин уписа Ваше деце
у школу. Молимо Вас да будете стрпљиви и имате разумевања. Школе још увек нису добиле
званично упутство од Министарства о начину уписа деце у школу у оваквим околностима.
Када добијемо те информације, благовремено ћемо и Вас обавестити. Трудићемо се да
пронађемо адекватан и сврсисходан модел комуникације.
Ипак, ванредно стање или не, пред Вама је велика промена – Ваше дете креће у школу! Многа
важна питања су пред Вама, а ja ћу покушати да Вам помогнем да на њих одговорите и мало
скренем пажњу са ружних дешавања.
Полазак детета у школу је велика промена за целу породицу. За родитељe је ово први пут да
неко изван породице процењује квалитет бриге о детету, а да те процене у некој мери утичу
на дете и обликују га. Међутим, можда је важно да напоменем да са Вашом децом у школи
ради група добронамерних стручњака који се надају успешној комуникацији и сарадњи са
Вама.
За дете је то промена у организацији дана, привикавање на режим рада од 45 минута, са
мањим паузама него што је то било у предшколској установи. Од кључне је важности да дете
не плашите школом, јер тако развијате страх и одбојност према истој, као и сумњу у споствене
способности или чак бунт који ће се огледати у одбијању извршавања школских обавеза. Деца
треба да прихвате школу као нешто што је за њих добро и где ће наићи на људе који им желе
добро – да их нечему науче и васпитају у духу културе у којој живимо.
Треба подстицати здрав такмичарски дух код деце, пуштати их да сама уче, напредују, па и
грешке да праве. Родитељ треба да буде фигура која подржава и подстиче, али никако да
ради домаће задатке, седи поред детета и учи са њим... Дете треба да има свој радни кутак
где ће увек учити. Новонасталу ситуацију и време које сада имате са дететом можете
искористити за осмишљавање и уређивање тог кутка. Имајте на уму да тај кутак не треба да
има превише ситница и детаља који детету одвлаче пажњу, али да има елемената
креативности и да је детету подстицајно за рад. Зато је битно да вам то буде заједничка
активност.
Верујем да неки од вас сада желе да користе време да припреме своје дете за школу, али
како бисмо се сложили око тога шта су квалитетне „припреме“, даћу Вам неколико савета:


научите дете да веже пертле,



научите дете да самостално користи тоалет и да се облачи,



читајте им пуно (чак и ако знају сама да читају, читајте им и Ви),



играјте се (боцкајте боцкалице, правите ствари од пластелина, вуне, папира, цртајте,
бојите, нижите перлице, месите тесто),



не форсирајте их да уче да читају, пишу, рачунају - зато смо ми ту.

Надам се да сам Вам бар мало помогла и молим Вас да не бринете о упису у школу.
Помозите прво себи, смирите страхове и напетост и тада причајте са децом. Хајде да нас ово
стање не поремети, те да се у септембру видимо здрави и насмејани!
испред стручне службе наше школе,
свако добро Вам жели
психолог Бојана Попов

