ПРАЋЕЊЕ
НАПРЕТКА
ВАШЕГ ДЕТЕТА
Преко Система учења у раном детињству,
васпитачи ће пратити учење вашег детета
да би надограђивали на постојеће знање
и да би планирали следеће кораке. То ће
постићи тако што ће слушати и посматрати
ваше дете, као и разговарати са њим.
Они ће редовно бити у вези са вама да разговарају
о напретку вашег детета. Можда ће фотографисати
рад вашег детета или водити досије да вам покажу
шта ваше дете учи, како се развија и шта га занима.
Пре него што ваше дете крене у школу, васпитачи
ће за новог учитеља припремити извештај о
учењу и развоју вашег детета. То ће омогућити
да нова школа вашег детета буде добро
припремљена да настави са учењем вашег детета.

САРАДЊА
Сарадња између родитеља и васпитача може
да поспеши учење и благостање детета.

„Систем учења у раном
детињству ми помаже
да схватим колико је
стручно особље центра
и колику подршку пружа
мени и мојој породици“

Као најважнија особа у животу вашег детета,
редовним разговорима са васпитачем за рано
детињство и показивањем интересовања
за учење вашег детета, можете да
допринесете његовом већем успеху.
Информације које будете дали омогућиће
васпитачима да повежу искуства вашег
детета код куће са временом које проводи
у установи за рано детињство.

ПРИПАДАЊЕ,
ПОСТОЈАЊЕ И
ПОСТАЈАЊЕ
Систем учења у раном
детињству за Аустралију

BELONGING,
BEING &
BECOMING
An Early Years Learning
Framework for Australia

Информације за породице
Serbian

СИСТЕМ УЧЕЊА
У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ
Нови, национални систем учења у раном детињству
за децу од рођења до пете године старости

О ЧЕМУ СЕ РАДИ
У ОВОМ НОВОМ
СИСТЕМУ УЧЕЊА?
Увели смо Систем учења у раном детињству да би
ваше дете добило квалитетне образовне програме
у установи за рано детињство. То животно доба
је од пресудне важности за учење и развој деце.
Визија система је да сва деца активно учествују
у учењу које ће им омогућити успех у животу.
То је водич за васпитаче који раде са децом
од рођења до пете године старости. Они ће
користити Систем у сарадњи са породицама,
првим и најутицајнијим васпитачима деце,
за састављање програма за учење који ће
одговарати дечјим идејама, интересовањима,
јаким странама и способностима и који
ће прихватити да деца уче кроз игру.
Систем учења у раном детињству
описује детињство као време припадања,
постојања и постајања.
•

Припадање - испуњен живот се заснива
на осећају припадности. Деца имају осећај
припадности због односа који имају са својом
породицом, заједницом, културом и местом.

•

Постојање значи живот овде и сада.
Детињство је посебно животно доба и
деци је потребно време да једноставно
буду деца—да имају времена за игру, да
пробају нове ствари и да се забављају.

•

Постајање се односи на учење и развој
кроз који мала деца пролазе. Код деце
се већ од најранијих дана развија осећај
идентитета, што утиче на формирање
типа одрасле особе у коју ће израсти.

„Желим да моје
дете има много
прилика за
креативну игру“
ИГРАЊЕ ЈЕ УЧЕЊЕ
Играње је за децу веома важно од самог
рођења. Кроз игру, бебе и мала деца
истражују и уче како да разумеју свет
око себе, док истовремено уче и како да
комуницирају, откривају, маштају и стварају.
Када се деца играју, она показују шта су
научила и шта покушавају да схвате. Због
тога је игра једна од ствари на којој се
заснива Систем учења у раном детињству.
Користећи овај Систем, васпитачи ће
пажљивим планирањем наставних активности
и стимулирањем наставне средине како унутра,
тако и напољу, усмеравати играње вашег детета.

ОДНОСИ СА
ОДРАСЛИМА
СУ ОД КЉУЧНЕ
ВАЖНОСТИ
Добро је познато да деца најбоље уче када
имају добре односе са одраслима који брину
о њима. Када деца од најранијих дана створе
однос поверења, она се осећају сигурнија
у себе и у стању су да истражују и уче.
У установама за рано детињство, деца, када
се осећају емотивно сигурна, могу да стекну
вештине и разумевање које им је потребно
за позитивне односе са другима и да
постепено уче да преузимају одговорност.

КАКО ЋЕ СЕ
СПРОВОДИТИ
СИСТЕМ?
Васпитачи ће користити овај нови Систем у
различитим установама за рано детињство,
укључујући дневне боравке, предшколске установе
и породичне дневне боравке да би ваше дете
стекло искуство високог квалитета. Систем су
увели и испробали искусни васпитачи за рано
детињство, академици, родитељи и старатељи.
Систем је усредсређен на учење вашег
детета. Васпитачи ће сарађивати са вама
да би добро упознали ваше дете. Они ће
саставити програм учења који ће развијати
интересовања и способности вашег детета и вас
ће обавештавати о напретку вашег детета.
Кроз пет наставних циљева Система, васпитачи
ће вашем детету помоћи да стекне:
•

јак осећај сопственог идентитета

•

везе са светом око себе

•

јак осећај благостања

•

самопоуздање и активно учење; и

•

ефикасне вештине комуницирања.

„Резултати учења
су позитивни
и помажу ми
да размислим
о напретку
мог детета“

КАКО МОЖЕТЕ ДА САЗНАТЕ ВИШЕ
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Ова брошура је увод у Систем учења у раном детињству.
Да бисте сазнали више, погледајте deewr.gov.au/earlychildhood
или питајте васпитача за рано детињство вашег детета.

