Сътрудничество със семействата на учениците и местната общност
1. Със семействата.
А) Опознайте семействата на учениците си
- опознайте конкретната ситуация на всяко семейство
- попитайте семейството как се държат нашите ученици извън учебното време
- говорете със семействата за тях, не само за децата им
- създайте среда, в която семействата могат да се срещат и да се познават
Б) поддържайте семействата, включени в дейностите на училището и класната стая,
карайте ги да се чувстват активни участници в академичния растеж на децата си:
сключвайте сделка с родителите и създавайте „партньорство“ с тях (вие сте на една
и съща страна, що се отнася до успеха на вашите деца / ученици)
- обяснете на семействата вашите методи на преподаване
- поканете семействата да участват в учебния процес
- консултирайте се със семействата
- насърчавайте семействата да общуват
- бъдете първият, който ще се свърже със семействата
- поканете семействата да се присъединят към дейности във и извън училището
В) Бъдете положителни. Семейната среда за децата и особено за тийнейджърите
може да бъде тежка или трудна за справяне. Семействата твърде често са с нагласа
да защитават прекалено много децата си и са твърде притеснени от оценките им.
Няма нужда да се добавят притеснения; оставяйте си винаги вратичка за
положителен изход дори в най-тежките случаи.
- правете положителни телефонни обаждания до дома
- подчертайте силните страни на вашите ученици повече от слабите
- подчертайте подобренията на вашите ученици
- бъдете ясни относно стратегиите, които бихте прилагали за здравето и
удовлетворението им

2. С местните общности.
А) Опознайте града, в който преподавате

- опознайте образователната система на конкретната държава / регион / град
- опознайте общите закони / правила на държавата / региона / града, в който
преподавате
- опознайте дейностите, които се случват във вашия град (Facebook е чудесен
инструмент за познаване на събития)
- не се фокусирайте само върху дейности, свързани с вашия предмет, а се
запознайте и с друг предмет или образователна област (музика, кино, спорт,
гастрономия и др.)
Б) свържете вашата класна стая със света извън училищните стени: винаги помнете,
че ние подготвяме нашите ученици за живота им извън училището, а не непременно
като бъдещи учители.
- дръжте се отговорно във вашия град; учениците научават много от примерите,
които им давате
- поканете различни личности да се присъединят към вашия клас и да обяснят как те
извършват специфичната си работа (не само класическото посещение на полицията,
но и строителни работници, служители на кметството, хора от доброволчески
организации, медицински сестри и медицински персонал, служители в обществения
транспорт и т.н. ...)
- ако не можете да доведете работници в класа си, заведете учениците си на
различното работно място
- включете общността в дейностите на вашите училища: разпространявайте реклами
за събития, подготвени във вашето училище и направете флаери, които можете да
оставите в околностите на училището
- бъдете отворени за предложения, идващи от местната общност: когато
организирате събития, на които общността е поканена, помолете ги винаги да
оставят обратна връзка
- създайте проекти, които са практически подходящи за подобряването на района,
където е вашето училище
- създайте онлайн социална медия, така че общността да може да познава вашето
училище и дейностите, по които работите (създайте го, само ако можете да го
актуализирате често)

