Дирекција за образовање и културу
Канцеларија за општинске школе
Педагошко-психолошка служб а

Објашњење 'Шта се заправо збива у педагошкопсихолошкој служби?'
Посета педагошко-психолошкој служби често изазива страхове, не само код деце,
већ и код њихових родитеља. Ево неколико савета, како можете да припремите
себе и своје дете пре него што нас посетите.

Зашто ППС-у?
Мирно и јасно објасните Вашем детету мирно, зашто сте Ви или учитељ одлучили
да затражите педагошко-психолошку помоћ. Прихватање педагошко-психолошке
помоћи не представља слабост и код стручног особља (учитељи, учитељи допунске
наставе, логопеди) не оставља негативне трагове, напротив.
Не обмањујте Ваше дете, немојте га преварити. Деца примећују када покушавате да
их преварите или да околишате "као киша око Крагујевца". Разговарајте о
проблемима, укажите свом детету, да ни Ви, ни учитељ не можете решити проблем
у том моменту и да је зато потребан савет неког другог. Не подцењујте проблем и
назовите га правим именом. Школски проблеми су нормални, као што је нормално и
прихватити помоћ за решавање проблема.

Шта је ППС и шта се то тамо дешава?
Називамо се додуше „педагошки психолози“, међутим, нисмо школа. Не дајемо
оцене, код нас се такође сме и грдити школа. Ми ћемо се са Вашим дететом играти,
али ћемо такође захтевати и успехе. Они друкчије изгледају од успеха у школи. Са
децом нећемо разговарати о тестовима, него о загонеткама и задацима. Деца радо
решавају загонетке, зато су и увек мотивисана, да учествују у току нашег тумачења.
Покушајте, молимо, да код куће такође избегавате реч тест.

Artherstrasse 25, 6300 Zug
T 041 723 68 40, F 041 723 68 49
www.zg.ch/spd

Seite 2/2

Од Вашег детета пуно тражимо. Ипак, већина деце нема лоших сећања на наша
тумачења, многи чак желе да још једанпут дођу. То је зато, што Ваше дете током
извесног времена ужива пуну пажњу одрасле особе, што у школи никада није случај.

Ако Ваше дете не жели да остане само код нас, пуно ћемо се потрудити, д а се Ваше
дете добро осећа у нашем присуству. На почетку испитивања можете, ако желите
да останете са дететом, док не буде у стању да само остане код нас. Родитељи,
међутим, не би требали да буду присутни приликом тестирања, јер се деци тако
одвраћа пажња, или желе да родитељима покажу колико су добри. То опет ствара
стрес, што се може негативно одразити на резултате.

На шта још треба обратити пажња?
– Ако Ваше дете носи наочаре, требало би да их носи и приликом испитивања.
– Са болесном децом не могу да се раде испитивања. Ако Ваше дете оболи, у
хитним случајевима и краткорочно, молимо Вас да откажете термин.
– Важни социјални догађаји, као што су школске екскурзије или рођенданске
прославе, такође су разлог за отказивање. Молимо Вас, да нас правовремено
информишете.
– Ви сте важан узор свом детету. Покушајте да будете отворени и позитивно
настројени насупрот тумачењу. Тада Ваше дете неће доћи на испитивање са
негативним осећањима.

Радујемо се да упознамо Вас и Ваше дете.
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