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 SuraĎujte s učiteljem od prvog razreda. Po-

kažite mu da se interesirate i brinete za rad i 

ponašanje djeteta u školi i da takoĎer želite 

biti u potpunosti informirani o njegovu nap-

retku. 

 Razgovarajte otvoreno s učiteljem o osobi-

nama svog djeteta, o posebnim potrebama 

ili teškoćama. 

 Na vrijeme informirajte učitelja o promjena-

ma u obitelji koje se mogu odraziti na us-

pjeh djeteta – roĎenje djeteta, bolest…. 

 Pitajte učitelja kako možete pomoći svom 

djetetu ako mu je neki oblik pomoći potre-

ban. Kod kuće razmislite o tome što je uči-

telj kazao i pokušajte to odraditi. Za tjedan, 

dva provjerite s učiteljem napredak. 

 PriĎite učitelju suradničkim tonom. Ako se 

u nečemu ne suglašavate s njim, nemojte to 

pokazivati pred djetetom, razgovarajte nasa-

mo s učiteljem. Pokušajte biti pozitivni i 

smireni. Slušajte pažljivo i nastojte se dogo-

voriti. 

Pripremila:  Agnes Jelačić, pedagoginja 

Korišten materijal: www.parents/academic/help 

 

2. KAKO UČINKOVITO 
SURAĐIVATI S UČITELJEM? 

Mnogi učitelji kažu kako često od roditelja ne 
dobiju pravodobne informacije o teškoćama 
djece ili promjenama kod kuće. Mnogi roditelji 
kažu kako ne znaju što škola od njih očekuje. 
Razmjena informacija je vrlo važna. Stoga su i 
roditelji i učitelji odgovorni da se ona i dogodi. 

Pametni roditelji dopuštaju svojoj djeci da 
ponekad i pogriješe.  

GANDHI 

Vjerujte u djetetove sposobnosti. Nemojte se 
odnositi prema njemu s osjećajem nadmoći, za 
to nemate nikakve osnove. 
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PODSJETNIK 



ne na krevetu ili fotelji. 

 Pobrinite se za potreban pribor i materijale 

koji djetetu trebaju za školu. Pokažite mu 

kako se koriste rječnici, priručnici, enciklo-

pedije. 

 Ako vaše dijete traži pomoć pri izradi do-

maće zadaće, vodite ga do odgovora, ali mu 

ne dajte gotov odgovor. Gotova rješenja 

neće mu pomoći u razumijevanju sadržaja 

niti u vjeri u vlastite sposobnosti. 

 Pratite znakove umora i pada koncentracije. 

Dopustite djetetu stanku i kratak predah. 

 Ukoliko opazite da dijete ima teškoća s iz-

radom postavljenih zadataka, provjerite 

treba li pomoć. Ponekad dijete treba samo 

ohrabriti. 

 Provjerite je li dijete napravilo sve što se od 

njega tražilo za domaću zadaću. 

 Pohvalite dijete za samostalno uraĎen zada-

tak i za uloženi trud. Pratite napredovanje 

djeteta. 

 Pogledajte redovito bilježnice i djetetov 

uradak u školi te moguće poruke učitelja u 

bilježnici.  

 Savjetujte se s učiteljem oko oblika pomoći 

djetetu 

 

 Stvarajte atmosferu u kući koja će poticati 

učenje i pozitivan odnos prema školi. Nas-

tojte dogovoriti dnevne obiteljske rutine – 

vrijeme za obroke, vrijeme za učenje, vrije-

me za spavanje i vrijeme za druge obitelj-

ske aktivnosti. Djeci je važan red i struktu-

ra. 

 Pokažite djeci da su vještine koje uče u 

školi važne za njihov život u odrasloj dobi.  

 Pobrinite se da u kući imate materijala za 

čitanje prikladnih za vaše dijete. Zajedno 

obiĎite knjižare. Knjige su lijepi roĎendan-

ski pokloni. (zaboravljeni) 

 Potaknite dijete na odlazak u knjižnicu. 

 

1. ŠTO MOŽEMO URADITI 
KAKO BISMO POZITIVNO UTJECALI 

NA USPJEH DJETETA U ŠKOLI? 

 Ograničite gledanje TV - Pogledajte što vaše 

dijete voli gledati na TV i o tome razgovaraj-

te. To isto važi i za video igre.  

 Ohrabrite dijete za samostalan rad i odgovor-

nost. Odgovornost i samostalnost u radu važni 

su čimbenici školskog uspjeha. 

 Pokažite interes za sve što se djetetu dogaĎa u 

školi, ne samo za uspjeh i ocjene, već i za to 

kako se osjeća i što uči. 

 Pohvalite dijete za svaki napredak i postignu-

će. 

 

 Dogovorite vrijeme za izradu domaće zadaće. 

 Potrudite se da dijete ima stalno, po moguć-

nosti mirno mjesto za učenje i pisanje.  Navi-

kavajte dijete na sjedenje i učenje za stolom, 
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KOD KUĆE  

Sudjelovanje u praćenju izrade 

domaće zadaće dobar je način za roditelje da 

dobiju informaciju o tome što dijete uči u 

školi i ujedno prilika za razgovor s djetetom. 

2. KAKO POMOĆI DJETETU OKO 
IZRADE DOMAĆE ZADAĆE ? 

Iako je škola vrlo važna u životu 

djece, oni u njoj provode tek dio svoga 

vremena. Dnevno je to prosječno 5-6 sati, a 

godišnje 175 od 365 dana. Dakle, sati i dani 

kada djeca nisu u školi također su važni za 

njihovo učenje i uspjeh u školi. 


