Педагогіка партнерства
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Кириченко В., Ковганич Г. Учителі і батьки. Форми та прийоми для ефективного
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Батьки приводять до школи найдорожчих для себе людей - своїх дітей, Щоб
разом з учителями виховувати, учити, маленьку людину. Як зробити так,
щоб батьки були поруч з учителем? Не стояли осторонь, не оцінювали
"зверху вниз", не критикували "збоку", навіть не перекладали всю
відповідальність, а стали надійними партнерами та вірними друзями. У
книжці ви знайдете інструменти, які допоможуть зробити роботу з
батьками ефективною та сучасною, а атмосферу в класі - спокійною та
комфортною для всіх: дітей, учителів, батьків. 01.12.2020
373.3064.1(072)
Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової
школи : Навчально-методичний посібник / Т. Бобко, О. Банах, А. Вознюбк, Г.
Коломоєць, Л. Кудрик, О. Мельник .- К. : Видавничий дім "Освіта" , 2020 .- 208 с.
.- 978-966-983-204-7 : 29 грн 69 к [71579, 71580, 71581, 71582,
71583,71584,71585]
У навчально-методичному посібнику розглядається питання педагогіки
партнерства: сутність і специфіка, особливості успішної організації
партнерства навчального закладу і сім'ї та основні моделі їх взаємодії з
школою. Подано також розділи, які показують партнерство в дії, напрями
змін в управлінській діяльності. Приділяється увага і просвіті батьків:
методи позитивного виховання і налагодження ефективного
співробітництва з дітьми. 01.04.2021
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