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PODSJETNIK!!!

SVHRA: kvalitetniji odnos s roditeljima
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Suradnja s roditeljima

Roditelji i učitelji trebaju biti saveznici, partneri koji
ravnopravno rade na zajedničkom zadatku, a to je 
dobrobit djeteta.
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SURADNJA

Dobra suradnja pomaže učeniku i školi i ogleda se u prevenciji odnosno 
rješavanju disciplinskih problema, boljim ocjenama, redovitom 
pohađanju nastave i većoj volji u pisanju domaćih zadaća.

Roditelji imaju korist od dobre suradnje s učiteljima i, općenito školom 
jer mogu provjeriti svoje odgojne, steći nove spoznaje iz psihologije i 
pedagogije te razmijeniti iskustva s drugim roditeljima.

Nažalost, umjesto da budu saveznici, neki roditelji i učitelji postaju 
neprijatelji.
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SUKOB

Uzroci koji mogu dovesti do sukoba u odnosima između učitelja i
roditelja:

- Roditelji i učitelji opažaju istu stvar različito opažaju različito
ponašanje djeteta, vide dijete u različitim situacijama.

- Mnogi roditelji su preosjetljivi na ocjene svoga djeteta.
- Učitelji i roditelji imaju drugačije iskustvo.
- Škola mijenja djecu.
- Roditelji nemaju vremena.
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ILUZIJA
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SAVJETI

• Što mogu učiniti učitelji?

• - uspostaviti komunikaciju što prije, na početku školske godine-
roditelje koji ne dolaze u školu zamoliti da dođu

• - održavati komunikaciju tijekom cijele školske godine

• - isticati i pozitivne stvari o djetetu

• - uključiti roditelje u rad škole i djeteta
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TEŠKI RODITELJI

Poteškoće u radu s roditeljima

• Zaposlenost obaju roditelja
• Porast broja obitelji s jednim roditeljem 

• Roditelji smatraju da je rad u školi učiteljev 
posao i od roditelja se ne očekuje da se uključe 

u rad škole
• Odnosi učitelj – roditelj nisu zakonski 

regulirani

Suradnja s roditeljima



RAZLOZI

• Roditelji ne znaju što škola očekuje od njih

• Škole nemaju jasno definiranu politiku djelovanja

"Mogla bi se roditi već odgojena djeca ako bi roditelji bili 
odgojeni."                        JOHANN WOLFGANG GOETHE
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TEŠKI RODITELJI

Učiteljima nije lako s "teškim roditeljima"

• Roditelji malog genija

• Sveznalice

• Tužibaba

• Agresivac

• Pacijent

• Gnjavator
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SAVJETI

Što može učiniti učitelj?

Čim uočite teškog roditelja obavijestite 
ravnatelja i stručnu službu.

Naučite slušati.

Nemojte se vraćati na stare probleme.

Dobro si razjasnite razloge svojeg 
ponašanja i akcija koje kanite poduzeti.

Uvijek ostanite mirni, ne dajte se uvući 
u prepirku.

Budite otvoreni za komunikaciju.
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Nikada roditelje nemojte:

• 1. Procjenjivati

• 2. Tješiti

• 3. Etiketirati

• 4. Biti ironični i sarkastični

• 5. Ispitivati

• 6. Naređivati

• 7. Prijetiti

• 8. Savjetovati

• 9. Okolišati

• 10. Uskraćivati informacije

• 11. Izbjegavati temu i koristiti 
klišeje
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I ne zaboravite!
KOMUNIKACIJA IMA:

DVA UHA I JEDNA USTA
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Načela suradnje s roditeljima 

• Zaštita djetetovih prava i postupanje u djetetovu najboljem 
interesu 

• Zadovoljavanje različitosti potreba različitih obitelji, odnosno 
djece 

• Mogućnost biranja različitih rješenja 

• Poticanje cjelokupnog djetetova razvitka, a ne samo školski 
uspjeh

Suradnja s roditeljima



Modeli suradnje s roditeljima

• Modeli odnosa između roditelja i 
učitelja:

- Model stručnjaka 

- Transmisijski model 

- Model korisnika

- Zaštitnički model

- Model obogaćivanja kurikuluma 

- Model partnerstva 
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Model partnerstva

• Podrazumijeva međusobno uvažavanje roditelja od ustanove, ali i roditeljsko 
poštivanje profesionalca.  

• Elementi takvog partnerstva: 
• • Dvosmjerna komunikacija 
• • Međusobna potpora 

• • Zajedničko donošenje odluka 
• • Međusobno dopunjavanje u radu s djecom 

• • Najpoželjniji model suradnje
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Načela partnerskog odnosa 

•Poštivanje prava roditelja – roditelji trebaju poznavati svoja prava da mogu 
sudjelovati u donošenju odluka i biti redovito obavješćivani o uspjehu djeteta 

• Ravnopravnost 

• Recipročnost (obostranost, uzajamnost) – od svih uključenih se očekuje da 
sudjeluju i djeluju u djetetovu interesu, svi dijele informacije, stručnost i 
odgovornost za odluke
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Učiteljeve kvalitete za uspostavljanje kvalitetne 
komunikacije s roditeljima:

• Profesionalnost 

• Vjera u vlastite sposobnosti

• Nenametljivost

• Razumijevanje 

• Poštivanje drugog
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AKTIVNA ULOGA PROSVJETNIH 
DJELATNIKA

• inicijatori
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KOMUNIKACIJA

„Ubojite navike”
• OKRIVLJAVANJE

• ŽALJENJE
• PRIGOVARANJE

• PRIJETNJE
• POTKUPLJIVANJE
• KRITIZIRANJE
• KAŽNJAVANJE

„Skrbne navike”
• OHRABRIVANJE
• VJEROVANJE
• PODRŽAVANJE
• POŠTOVANJE
• PRIHVAĆANJE
• PREGOVARANJE

• SLUŠANJE
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Kompetentno roditeljstvo

„kompetencija”

- Područje u kojem neka osoba 
posjeduje znanja, iskustva

Pedagoška kompetencija

• Osoba koja ima kontrolu 
nad svojim roditeljstvom i 
odnosom s djetetom te se 
dobro osjeća kao roditelj.
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TIMSKI RAD

Model timskog rada
• Vođenje

• Pozitivno ozračje
• Suradnja

• Ravnomjerno sudjelovanje
• Poštovanje različitosti
• Upravljanje konfliktima
• Jasno definirani ciljevi
• Definiranje uloga

• Otvorena i jasna komunikacija
• Učinkovito donošenje odluka

Po modelu 
2:2:1
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Oblici suradnje

• - roditeljski sastanci, grupni i individualni razgovori 

• - škole za roditelje, savjetovališta za roditelje, priredbe, posjete 
drugim ustanovama, dani otvorenih vrata, roditeljski kutak, 

zajedničke aktivnosti grupe roditelja i još mnogi drugi modeli 
suradnje kojima je zajednički cilj potaknuti razvoj partnerskih 

veza prvenstveno zbog dobrobiti učenika
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• Informativni roditeljski 
sastanak

• Tematski roditeljski sastanak

• Kreativna radionica

• Obrazovna radionica

• Otvoreni tjedan
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INFORMATIVNI RODITELJSKI SASTANAK

PISMENI POZIV

• Čitljivost i urednost

• Na gramatičku ispravnost

• Na izgled dopisa

• Na uključenost svih pojmova

• Na personaliziranost poziva
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POZIV RODITELJIMA

OŠ__________
Razred:__________
Učitelj/učiteljica:________
(mjesto i datum)

Poštovana gospođo:______________
Poštovani gospodine:_____________

Pozivam Vas na roditeljski sastanak koji će se održati dana ______ godine u učionici_______ s početkom u _____sati te predlažem dnevni 
red

DNEVNI RED
1. Upoznavanje s godišnjim planom i programom rada
2. Informacije u vezi s osiguranjem djece u školskoj godini_____
3. Dogovor o informativnim individualnim kontaktima
4. Prevencija vršnjačkog nasilja u našoj školi
5. Razno

Planirano trajanje roditeljskog sastanka je 45 min.

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo.

(vlastoručni potpis )
_____________________________
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Ne zaboravite!
• Pripremiti prostor
• Osvježiti panoe
• Dočekati roditelje
• Provjeriti tehnička pomagala
• Osigurati stolice
• Omogućiti sjedenje u krugu
• Pustiti opuštajuću glazbu
• Pridržavati se dogovorenog vremena i plana 

rada
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TEMATSKI RODITELJSKI SASTANAK

Najčešće teme:

Spremnost djeteta na polazak u školu

Predmetna nastava – očekivanja i potrebe

Srednja škola – očekivanja i potrebe

Škola u prirodi

Utjecaj medija na razvoj djeteta

* prilagoditi potrebama učenika i roditelja
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KREATIVNA RADIONICA

ciljevi – definirati (kvalitetno druženje, učenje kako 
komunicirati s djecom, ideje za provođenje kvalitetnog 
vremena, izraditi uratke)

prostor - pripremiti

materijali - osigurati

učitelj - moderator
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OBRAZOVNA RADIONICA
Primjer strukture radionice:
1. uključivanje /predstavljanje
2. uvod u temu
3. dogovor sa sudionicima o 

načinu rada, dinamici, 
planiranom trajanju

4. istraživanje očekivanja/ 
želja sudionika od radionice

5. individualni rad roditelja
6. skupni rad
7. kratko predavanje voditelja 

radionice
8. pitanja (individualno, 

anonimnno)Suradnja s roditeljima

Ciljevi: 
1. osvijestiti važnost pravodobnog 
prepoznavanja djetetovih potreba za 
njegov cjelovit i zdrav razvoj

2. osvijestiti potrebu promijene nekih 
uvriježenih uvjerenja i ponašanja roditelja 
u odgoju djece

3. upozoriti na važnost stvaranja uvjeta koji 
omogućuju optimalno zadovoljavanje 
djetetovih potreba

4. omogućiti roditeljima druženje i 
međusobni razgovor o aktualnoj temi u 
njihovom roditeljstvu



OBAVIJESTI ZA RODITELJE

• OGLASNA PLOČA ZA RODITELJE

- na vidljivom mjestu

- redovito ažurirana

- kratka i jasna
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OTVORENI TJEDAN
OŠ__________
Razred:__________
Učitelj/učiteljica:________
(mjesto i datum)

Poštovana gospođo:______________
Poštovani gospodine:_____________

Pozivamo Vas da se djelatno uključite i budete naš gost – suradnik na otvorenom tjednu naše škole koji će trajati od______ do__________.

Bit ćemo sretni ako nam se pridružite tijekom cijelog radnog dana ili onoliko vremena koliko to Vaše obveze dopuštaju.
Molimo Vas sa sobom ponesite dobru volju, pozitivnu energiju i barem jedan talent (pričanje priča, sviranje na nekom instrumentu, izradu 
maketa, igranje društvenih igara, pečenje kolača i sl.) ili nešto drugo u čemu ste jako dobri. Evo prilike da i nas podučite tome

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo.

Vaša kći/sin__________________
Učitelj/učiteljica____________________
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PRIMJERI IZ PRAKSE

Projekt „OTVORENA VRATA UČIONICE”
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ANKETA

• Zanima me baš kako se moje dijete ponaša na nastavi, kakav je u odnosu na drugu djecu i želim vidjeti način 
rada kako bi i sami kod kuće tako učili

• Sviđa mi se ideja o suradnji roditelja, učiteljice i djece. Voljela b
• ih vidjeti svoje dijete uživo na nastavi, a i on se tome jako veseli! 🙂

• Podržavam projekt iz razloga što se tako i roditelji mogu staviti u ulogu učenika, pa možda i smanjiti očekivanja 
koje imaju od svoje djece. Također sudjelovanjem u projektu, roditelji pokazuju da im je stalo do razvoja svoje 

djece.
• projekt podržavamo (kao roditelji prvašića) smatram da je u procesu učenja i stjecanja znanja naše djece 

veoma bitna suradnja učitelja, roditelja i samog djeteta, što je i cilj samog projekta. Nažalost obzirom na 
poslovne obveze koje imamo (u ovom razdoblju godine) za sada nismo u mogućnosti sudjelovati u ovom po 
nama vrijednom projektu, no svakako kada bi nam poslovne obveze to dopustile svakako bi bili otvoreni za 

takvu suradnju.
• Doista vjerujemo učiteljici i smatramo da je to iskazivanje sumnje prema njoj te da će se učenici čiji roditelji 

dođu na sat itekako drugačije ponašati nego kad je učiteljica sama s njima. Prema tome ne vidim svrhu ovoga 
osim dodatnog druženja koje se može organizirati na drugačiji način.

• Iz svih razloga koje ste naveli u osvrtu na projekt. Smatram da navedeno nikako ne treba shvatiti kao želju da 
se roditeljima ukaže na negativnosti, nego upravo suprotno, kao mogućnost sudjelovanja u školskom životu 

naše djece i zajedničkoj suradnji u odgoju. Sve pohvale za ideju!
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• 1. razred – roditelj u razredu kao 
promatrač

• 2.razred – roditelj u  razredu kao 
predavač, posjet roditeljima na 

radnome mjestu
• 3. razred – bake i djedovi u razredu

• 4. razred- blog;
zajednički izlet 
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KREATIVNE RADIONICE

VEZANE SU ZA OBILJEŽAVANJE POSEBNIH DANA 
U GODINI

• Božić 
Advent

• Majčin dan
• Dan očeva

• Međunarodni dan obitelji
• Večer matematike

• Svjetski dan zaštite životinja
• Svjetski dan plesa
• Svjetski dan zdravlja

IDEJE

• božićni kolači
• božićni ukrasi

• čestitke
• lanterne

• didaktičke igračke
• ukrasi

• okviri za slike
• ogrlice
• vaze…
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OBRAZOVNE RADIONICE

Suradnja sa stručnom službom

• pedagog

• psiholog

• defektolog

• logoped

• djelatnici školske medicine

• knjižničar
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Prijedlog tema

• Razvoj djeteta rane osnovnoškolske dobi
• Psihološke potrebe djeteta i načini njihova uspješnog 

zadovoljavanja
• Disleksija i disgrafija

• Dijete u procesu žalovanja
• Agresivnost djece
• Dijete i društvo
• Dijete i mediji

• Uspješna komunikacija roditelj – dijete
• Kompetentan roditelj

• Kako pomoći djetetu u svladavanju nastavnog gradiva
• Razvod braka i njegov utjecaj na djecu
• Prevencija vršnjačkog zlostavljanja

• Stjecanje i njegovanje radnih navika kod djece
• Zdrava prehrana

• Kako pomoći djetetu da zavoli čitanje
• Izazovi adolescencije
• Komunikacija u obitelji
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RODITELJSKI SASTANAK

• Teme radionica prate 
potrebe razvoja djece

• Obrazovne teme

• Odgojne teme

• Prema potrebama razreda

• ciljane, svrhovite i detaljne
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OBAVIJESTI ZA RODITELJE

INFORMATIVNI KUTIĆ

• Razredna stranica

• Razredna mobilna aplikacija

• ClassDojo

• Google site; Weebley

• Glide App
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ONLINE ALATI

Remind

SeeSaw

ThinkWave

Edublogs

Skype

Facebook, Voxer, Goole Vioce

E-mail
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RODITELJI - UČITELJI

"Prosvjeta ne počinje ni od čega, nego od temelja kojeg su postavili 
roditelji.

Roditelji su najsnažniji odgojitelji i odlučujući za duševno zdravlje djece.

Prosvjetni djelatnici ni u kom slučaju ne mogu zamijeniti roditelje, nego 
na temelju, koji su roditelji, mogu graditi unošenje znanja u djecu.
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Razumijevanje

• Djeca upijaju živu osobu, 
njezino vladanje, odijevanje, 

govor, etičnost i govor 
prema njima.
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ODGOJ

"Učenici dolaze iz obitelji. 

Oni su tamo dobili svoje prve vizije o budućnosti i prva 
uvjerenja o smislu i besmislu života. 

Suvremena društva sa svojim civilizacijama i manjkom vjere i 
kulture onemogućuju roditelje u dobrom odgoju djece."                                
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SUVREMENI OGDOJ

"Roditelji moraju raditi ,a djecu prepuštaju ustanovama, koje 
nikako ne mogu zamijeniti roditeljsku ljubav i odgoj djece.

Rastu agresivna djeca, često depresivna, žedna ljubavi , 
prepuštena televiziji i računalu."                                                                                           
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ZANIMANJE I VOLJA

I mi učitelji smo samo ljudi, s vrlinama i manama.

Nekada smo i mi uzrok neprijateljskih odnosa sa roditeljima.

Zanimanje i istinska volja da se  pomogne u razvoju potencijala 
djeteta bit će prepoznato i cijenjeno.
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• “Prije braka imao sam šest teorija o odgoju 
djece. Sada imam šestero djece i nijednu 

teoriju.”

Earl of Rochester
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Hvala na pažnji!

Evaluacijski upitnik:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu-
IRL2vsQ3BEGAJXz8_WTFLpxomvDd3cFaY7lJH4MDot2

KQ/viewform?usp=sf_link
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