Дозвілля твоєї дитини має
велике значення
Інформація про діяльність груп продовженого дня
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Група продовженого дня створена
для твоєї дитини
Ти, будучи батьком/матір’ю, є найріднішою людиною для твоєї дитини. Саме
тому, важливо, щоб ти казав/казала персоналу групи продовженого дня або
ректору, що ти думаєш, наприклад, про заняття у групі, її розміри, склад,
як ставляться до твоєї дитини. Коли персоналу групи та ректору відомі твої
міркування то їм буде набагато простіше задовольнити потреби твоєї дитини.
Для того, щоб ти міг/могла бути заангажованим/заангажованою та здійснювати
вплив, тобі потрібно знати, як задумана діяльність груп продовженого дня.

Чим регулюється діяльність груп
продовженого дня?
Діяльність груп продовженого дня регулюється Законом про школу. Там вказано,
що дитяча група повинна бути підхоже підібрана та мати підхожі розміри, що
приміщення повинні бути відповідно пристосовані, тобто підходити дитячій групі
та, зокрема, діяльності групи продовженого дня, а також, що діяльність повинна
базуватися на потребах кожної дитини. Персонал повинен мати відповідну освіту
чи досвід для того, щоб забезпечити твоїй дитині якнайкращий догляд та хороший
рівень педагогіки.
Група продовженого дня повинна також застосовувати затверджений урядом
навчальний план. Як для дошкільних, так і для обов’язкових класів, діє той самий
навчальний план. У ньому описано загальні цінності нашого суспільства, а також,
які цілі та завдання покладаються на школу та на групу продовженого дня. Прочитавши навчальний план, ти, як батько/мати, знатимеш, на що ти можеш розраховувати і що вимагати.
Комуни Швеції зобов’язані надавати можливість відвідувати групу продовженого
дня дітям шкільного віку до 12-и років включно. Для 10-12-тирічних дітей альтернативою може слугувати відкрита група продовженого дня без обов’язкового відвідування. Відкриті групи продовженого дня базуються на засадах добровільності
і є альтернативою для тих дітей, котрі не потребують піклування та догляду у тому
розмірі, що, зазвичай, надається групами продовженого дня.

Відповідальною особою за планування, контроль та здійснення оцінки діяльності груп продовженого дня виступає комуна, а у випадку приватних груп
продовженого дня – їх власники. Зв’яжись із групою продовженого дня для
того, щоб дізнатися, як ти в якості батька/матері та твоя дитина можете прий
няти участь у процесі здійснення оцінки.
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Змістовне дозвілля та підтримка
розвитку дитини
Згідно закону про школу, група продовженого дня повинна надавати дітям
змістовне дозвілля та підтримку у розвитку. Це вимагає стабільного, радісного
та стимулюючого оточення. Багато уваги повинно приділятись грі, творчості
та фізичним вправам. Діяльність групи повинна формуватись виходячи із віку,
зрілості, потреб, інтересів та досвіду дитини. Тому, групи можуть різнитися
одна від одної залежно від того, які діти їх відвідують.
Група продовженого дня має велике значення у навчальному процесі дитини,
оскільки діти здатні навчатись у різноманітних ситуаціях впродовж цілого дня.
Завданням персоналу є поєднання догляду та навчання. Вони повинні, наприклад, допомагати твоїй дитині навчатися соціальним звичкам та бути самостійними, поважати відмінності та розбіжні погляди, а також розуміти, що іноді
потрібно йти на компроміси.

Додаток до школи
Персонал школи та груп продовженого дня часто близько співпрацюють –
таким чином твоя дитина отримує можливість набувати різнопланові знання та
навички впродовж цілого дня. Група продовженого дня, так само як і школа,
є формою навчання у групі, котра повинна бути веселою та стимулюючою для
твоєї дитини, а також повинна підтримувати інтереси дитини та її бажання
навчатись.
Група продовженого дня доповнює школу у два способи:
Час – оскільки вона приймає дітей в ту пору дня, коли вони не в школі, а
також під час канікул. Вона повинна бути організована таким чином, щоб ти як
батько/матір, мав/мала можливість працювати або навчатись.
Наповнення – оскільки вона частково надає дітям інший досвід та знання, ніж
ті, що вони отримують у школі.
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Участь та вплив дитини

МАТТОН

Твоя дитина має право на власну думку стосовно діяльності групи продовженого дня. Висловлюючи власні думки та ідеї різним чином, дитина вчиться
розуміти як функціонує демократія. Виключно позитивно, якщо дитина прийматиме участь у плануванні діяльності групи й висловлюватиме свою думку,
наприклад, на зборах чи при здійсненні оцінки діяльності групи. Ти можеш,
залюбки, поговорити про це із персоналом, а також заохотити свою дитину до
формулювання власних думок та переконань.

У тебе є вплив
Передумовою того, що твоя дитина відчуватиме
стабільність у групі продовженого дня, є тісна
співпраця між персоналом та батьками. У навчальному плані вказано, що всі, хто працює у школі та
групі продовженого дня, повинні співпрацювати
із батьками, для того щоб разом розвивати діяльність групи. Наприклад, ти можеш спілкуватись із
персоналом, коли залишаєш чи забираєш дитину,
або на батьківських зборах чи в індивідуальних
співбесідах.
Якщо у тебе є які-небудь зауваження чи пропозиції стосовно якості діяльності групи, то ти також
можеш звернутися до комуни чи до відповідального правління.
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Якщо ти хочеш знати більше про те, що регулює якість діяльності груп продовженого
дня – ти можеш почитати Загальні поради та коментарі стосовно якості діяльності
груп продовженого дня, видані Управлінням середньої освіти. Вони є у всіх групах
продовженого дня. Ти можеш також замовити власний екземпляр у службі підтримки
клієнтів Fritzes, або ж завантажити із Інтернет-сторінки Управління середньої освіти
www.skolverket.se
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