Разговор о развоју
Како напредује Ваше дете у школи?

Разговор о развоју
Једанпут у току сваког полугодишта ћете Ви и Ваше дете срести
наставника или разредног старешину да бисте имали разговор о
развоју Вашег детета. Тема разговора ће бити како је Вашем детету
у школи, како му иду поједини предмети и како Ваше дете може да
напредује.

О чему ћете разговарати
У току овог разговора ћете причати о томе шта је Ваше дете научило
од прошлог разговора, шта је било лако, а шта тешко научити. Заједно
ћете дискутовати како Ваше дете може још више да научи.
Ви ћете разговарати и како се Ваше дете слаже са осталим
ученицима и школским особљем. Можда постоје догађаји за које
је Вашем детету потребна помоћ да се снађе, или ситуације које
он или она могу тешко да разумеју. Заједно са Вашим дететом
изнећете како сматрате да је функционисало у школи.
Ако нешто треба променити онда је добро да наставници чују
и Ваше мишљење. Ви ћете можда дискутовати и о томе шта само
Ваше дете треба да уради, и како Ви, као родитељ можете бити
подршка вашем детету.

Писмена процена
У склопу овог разговора Ваше дете ће добити и писмену процену
из сваког предмета. Ове процене нису оцене које се могу
упоређивати са другим ученицима, него процене о чему се Ваше
дете до сад научило из различитих предмета.
Помоћу ових процена можете видети да ли је Ваше дете
научило то што је било замишљено и планирано од прошлог
разговора. Ако Ваше дете има потешкоћа можда постоји разлог
да се постави питање да ли он или она треба да добије додатну
подршку и помоћ да напредује.
У појединим школама ученици добијају чак и писмене процене
о њиховом развоју уоппште, на пример, о социјалном развоју.
Такве процене могу бити о томе да ” се преузме већа одговорност за
своје учење” и” да се разуме ситуација других људи.”

Лични план развоја
После разговора о личном плану развоја, наставник сажима до
чега сте заједно дошли у овом разговору. Овај план увек треба да
садржи конкретне описе шта школа и наставник треба да ураде
да би Ваше дете могло да научи из различитих предмета и да
даље настави свој лични развој. План, такође треба да садржи
предлоге шта Ви и Ваше дете можете да урадите.
Ви и Ваше дете треба да добијете један примерак личног
плана развоја. Преконтролишите да ли је све ушло у план и да ли
је све тачно.

Чињенице о одговорности за разговор о
развоју и писменој процени
Директор школе је одговоран да сви наставници обаве разговор
о развоју са својим ученицима и да родитељи буду обавештени
о развоју знања своје деце као и ситуацији у школи. Осим тога,
директор школе је одговоран како ће се процене формирати и да
ли ће школа уопште дати писмене процене о развоју. Директор
школе је такође тај који одлучује да ли школа треба да испита
да ли је ученику потребна посебна подршка и да ли ће школа
направити план мера за тог ученика. Директор школе је тај који
сноси одговорност да се овај програм мера спроведе.
Наставник је одговоран за спровођење разговора о развоју и да
напише лични план развоја ученика. Наставник је одговоран
и да дâ писмене процене сваком ученику и да те процене јасно
говоре докле је ученик напредовао у свом знању.
Родитељи су одговорни да учествују у разговору о развоју и да
изнесу своја питања и мишљења.

Чињенице о програму мера
Ако је неком ученику потребна посебна подршка на неки
начин, онда је школа дужна да утврди шта је баш овом ученику
потребно и да напише такозвани програм мера.
У програму мера треба да стоји који начин подршке је
потребан ученику и како ће школа то обликовати и спровести.
Ту треба да стоји и ко или који су одговорни за ову подршку и
како школа мисли да прати да ли ова подршка функционише
како је било замишљено. Ви као родитељ имате право да
учествујете и утичете на овај програм мера.

Чињенице о тајности
И писмене процене и лични планови развоја су јавна документа.
То значи да се документа морају издати сваком ко то затражи.
Зато је врло битно да ова акта не садрже податке који могу бити
осетљиви за ученика ако изађу на видело.
Ако ипак буду присутни осетљиви подаци, онда се они на
основу Закона о тајности, морају прецртати пре него што се
такав документ изда. Закон о тајности описује који су то подаци.
Независне (приватне) школе нису обухваћене принципом
јавности и сходно томе нису дужне да издају документа.
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