Program modula
Naslov modula

Namen modula

Metode komuniciranja z drugimi starši
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Učni izidi
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Učne aktivnosti

●

●

Komunikacija z drugimi starši v skupini
je ključna pri oblikovanju varnega in
spodbujajočega okolja ter učnih
priložnosti za otroka.
Implementacija strategij za izboljšanje
komunikacije med klubom in trenerji
ter športnikovimi starši.
Oblikovanje aktivnosti in orodij, ki
omogočajo športnim klubom
izobraževanje otrok z razvijanjem
vrednot preko športa.
Komunikacija je izmenjava informacij
med dvema osebama. Lahko je verbalna
ali neverbalna.
Komunikacija je lahko pozitivna,
negativna, učinkovita ali neučinkovita.
Komunikacija v družini je več kot le
izmenjava informacij. Je most, ki
povezuje čustva staršev in otrok.
Družinska komunikacija je ključna pri
otrokovem razvoju samospoštovanja,
osebnosti in pozitivnih socialnih
odnosov.
Učenje strategij in orodij za spodbujanje
pravilne ter učinkovite komunikacije je
ključnega pomena v športu
(odgovornost kluba in staršev).
Oblikovanje koledarja vrednost na
katerem se v klubih dela tekom sezone.
Opolnomočiti starše z znanjem o
komunikaciji kot osnova za delovanje v
klubu in na tekmovanjih.
Oblikovanje šole za starše, ki staršem
omogoča aktivno udeležbo v učnem
procesu in varno okolje za izmenjavo
mnenj. Implementacija strategij za
vključevanje staršev v klub…
Oblikovanje dekaloga vedenj za starše v
klubih.
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Ocenjevalne aktivnosti
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Oblikovanje baze nalog in aktivnosti za
spodbujanje empatije (igra vlog).
Spodbujanje komunikacije med starši,
športniki in klubi na tedenski ravni
(izmenjavanje sporočil na tabli).
Uporaba »škatle za predloge«: bolj
formalen komunikacijski pristop, ki med
izmenjavo mnenj in vtisov zmanjšuje
možnosti za nesoglasja ter napetosti.
Dekalog vrednot
Vprašalniki zadovoljstva za starše
Slike aktivnosti
Intervjuji ali posnetki s športniki pred,
med in po izvajanih aktivnostih.
Vprašalniki za starše o komunikaciji s
klubom in trenerji.

Dodatni viri

Primeri dobrih praks:
● Izbor predstavnika staršev odgovornega
za sprejem novih staršev v klub
(predstavitev dekaloga vrednot, pravil v
klubu, procesa dela, aktivnosti itd.)
● Oblikovanje vedenjskih kartonov: starši
podeljujejo zelene kartone, da
poudarjajo: pošteno igro športnikov,
pozitivne motivacijske pristope in
komunikacijo s strani trenerjev,
pozitivno vedenje staršev na tribunah.
● Oblikovanje motivacijskih zapestnic in
plakatov za spodbujanje aktivnosti
staršev v klubu.

Trajanje

1 ura na kompetenco

