
Које дете за коју
школу?

Добро дошли на скуп у организацији
Фондације родитеља

Баден-Виртемберг

Основна школа – шта онда?
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Партнерство у образовању и васпитању
између родитеља и школе

Silberburgstr. 158 - 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 2734150
info@elternstiftung.de
Tel: 0711/ 505 303 11
elternmentoren@elternstiftung.de
www.elternstiftung.de
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Ми желимо да Вам
• представимо различите врсте

школа које Ваше дете може да
похађа

• шта се од Вашег детета тамо
захтева

• покажемо, како курс „Основна
школа – шта онда?“ Вама при
одлучивању може помоћи

     И ми желимо да са Вама разговарамо.
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Основна школа – шта онда?



Gemeinschafts-     Средња школа  Средња школа      Гимназија
Schule                         занатских
Keine geeignete       занимања
Übersetzung
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Основна школа – шта онда?
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Основна школа

Gemeinschafts-
 schule

Гимназија

Средња школа
Занатских занимања

Средња школа

Основна школа – шта онда?
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Gemeinschafts-
 schule

Гимназија

 Разреди 5-10
 -Основни степен
образовања
 -Занатско средњошколски
   степен образовања

- Учење кроз поступке из живота
- Практична обдареност
- Конкретна занимања

Образовање за
одређена зани-

мања

Основна школа – шта онда?

Средња школа

Средња школа
Занатских занимања
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Gemeinschafts-
 schule

ГимназијаСредња
школа

Разреди 5-10
Средњи степен образовања

- Учење главом, срцем и
рукама

- Централна тачка је
реалан живот
- Конкретна занимања и
компетентност

Основна школа – шта онда?

Образовање за
одређена зани-

мања

Средња школа
Занатских занимања
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Gemeinschafts-
 schule

Гимназија

Разреди 5-12
Дипломирање
(Виши степен
образовања)

- Учење на основу
теоретске повезаности

- Смер/тежиште по избору
- Брзи темпо учења

Студије

Основна школа – шта онда?

Образовање за
одређена зани-

мања

Средња школа

Средња школа
Занатских занимања
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Gemeinschafts-
 schule

Гимназија

- Учење у складу са личним
способностима према степену
компетентности (без оцена)
- обавезна целодневна школа
- Заједничко учење (Инклузија)

Основна школа – шта онда?

 Разреди 5-10
 -Основни степен
образовања
 -Средњошколски
   степен образовања

Средња школа

Образовање за
одређена зани-

мања

Средња школа
Занатских занимања



Gemeinschafts-    Средња школа  Средња школа      Гимназија
     schule                     занатских
Keine geeignete       занимања
Übersetzung
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Ученици са

- Спорим темпом
учења

- Практичним
способностима

- Потребом за
појединачно
мотивисање

Ученици,
- Који радо уче и
радо раде
практично;

- који желе више
лична упутства

- који желе да
имају више
времена до
дипломирања

Ученици,
- Који хоће и могу
да уче
самостално

-Који су вредни и
издржљиви

- који брзо схватају
- који траже
интелектуелне
изазове

Ученици

- Који се могу сами
организовати

-Који су талентовани
за различите
предмете

- са потребом за
мотивисањем

Основна школа – шта онда?
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Ваша питања
???

???
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Основна школа – шта онда?



Основна школа-
шта онда?
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Обука родитеља за припрему
преласка на следећи школски ниво



Циљеви курса за родитеље

• Проследити важне информације за прелазак на
следећи школски ниво

• Фокусирати родитеље на развој своје деце

• Од родитеље, за родитеље: са родитељима
припремити једну добру одлуку
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Основна школа – шта онда?



8 Темаских области
  Ситуација пред препоруке

за основну школу
 Родитељи и наставници у

контакту
 Поступак пријема на

виши школски ниво
 Путеви образовања у

Баден-Виртембергу
 Мотивација детета
 Ученици уче-родитељи

подржавају
 Опхођење са

конфликтима
 Добар старт на виши

школски ниво
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КАДА?

ГДЕ?

ПРИЈАВЉИВАЊЕ?

ТРОШКОВИ?

УПРАВА КУРСА?

Основна школа – шта онда?
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Хвала на
пажњи!

Основна школа – шта онда?



Контакт:
Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg

Silberburgstr. 158 - 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 2734150
Fax: 0711 / 2734151

info@elternstiftung.de

elternmentoren@elternstiftung.de
Tel: 0711/ 505 303 11

http://www.elternstiftung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE58 6415 0020 0000 20 6000
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