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„SPOTKANIE Z RODZICAMI” 

  

Każdy nauczyciel – wychowawca powinien dostarczać rodzicom swoich uczniów 

wiadomości o zjawiskach jakie zachodzą w rodzinie i w szkole oraz uzupełniać ich wiedzę o 

wychowaniu i rozwoju ich dziecka. Dzięki takiemu działaniu rodzice wzbogacają swoją 

wiedzę  z dziedziny pedagogiki, psychologii, etyki i socjalizacji. Pedagogizacja rodziców 

powinna być prowadzona z dużym taktem, mamy do czynienia z rodzicami, którzy mają 

swoje poglądy na różne tematy związane z wychowaniem. Nie mniej bez współpracy z 

rodzicami nie jest możliwa efektywna praca pedagogiczna. Aby pedagogizacja była 

efektywna należy przygotować program spotkań z rodzicami, które dotyczyłyby następującej 

tematyki: rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań, a dobór lektur, 

trudności wychowawcze, pojęcie wychowania, samodzielność, dyscyplina, granice swobody 

w wychowaniu dzieci, problem wolnego czasu i właściwa jego pedagogiczna organizacja itp. 

Szansą poprawy współpracy szkoła – dom należy upatrywać w kształtowaniu kultury 

pedagogicznej rodziców oraz rzetelnej znajomości przez szkołę warunków rodzinnych i na 

odwrót. Należy pamiętać, że postawy rodziców wobec szkoły determinują takie czynniki jak: 

cechy osobowościowe, warunki życia i pracy. Większość rodziców nie jest zainteresowana 

współpracą ze szkołą. Mówi się obecnie o zjawisku bierności proszkolnej rodziców. Szkoła 

otwierająca się na rodziców, staje się polem rodzicielskiej aktywności, przynoszącej 

korzystne rezultaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Aby współpraca rodzice – szkoła 

była owocna konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

 Zasady partnerstwa,  

 Zasady wielostronnego przepływu informacji, 

 Zasady jedności oddziaływań, 

 Zasady pozytywnej motywacji, 

 Zasady aktywnej i systematycznej współpracy. 

 

Bardzo lubię pracę z dziećmi, daje ona bardzo dużo satysfakcji. Jednym z trudnym 

momentów mojej pracy było spotkanie z rodzicami. Zachowanie dziecka w szkole nie można 

analizować w oderwaniu od klimatu i atmosfery panującej w domu. Zwłaszcza, że jest ona 

powodem niepokojących zmian osobowości dziecka, czego dowodem są kłopoty z nauką 

dziecka lub problemy z zachowaniem. Tylko w spokojnej rzeczowej rozmowie można 

wykazać co jest przyczyną takiego zachowaniu lub problemów w nauce. Każdy nauczyciel 

chciałby osiągnąć jak najlepszy efekt pracy pedagogicznej, a zależy to w dużej mierze od 

współpracy z rodzicami. 

Zebranie, a także rozmowy indywidualne z rodzicami powinny odbywać się w atmosferze 

życzliwej, pełnej ciepła i zaufania.  Niektórzy wyczuwają instynktownie, jak należy rozmowę 

poprowadzić, a inni muszą się tego nauczyć. Oto kilka prostych zasad. Informacja zwrotna to 

komunikat dla drugiej osoby o tym: jak ją postrzegam, jak przeżywam kontakt z nią, jakie 

uczucia wywołuje we mnie jej zachowanie. Ważne jest aby mówić o tym, co konkretnie robi 

druga osoba, jeżeli mówimy o tym, co nam nie odpowiada u drugiej osoby, staramy się skupić 

raczej na sprawach, które ta osoba mogłaby zmienić, gdyby chciała. Nie należy oceniać i 

dawać rad. Do zasad dobrego słuchania należy: skoncentrowanie się na osobie, która mówi do 

ciebie, należy dać poznać osobie mówiącej jak ją rozumiemy, nie należy oceniać i dawać rad. 

Słuchanie rodziców i analizowanie ich wypowiedzi to właściwie dwie istotne czynności, 

wokół których skupia się moją współpraca z nimi.  

 

 Zawsze przed spotkaniem z rodzicami zastanawiałam się, co zrobić, aby na tym 

spotkaniu byli aktywni rodzice. Dlatego w roku szkolnym 2006/2007 wzięłam udział w 

zajęciach warsztatowych pt.: „Nowoczesne metody prowadzenia zebrań z rodzicami”. Zajęcia 
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odbywały w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie.  Prowadząca 

zwróciła uwagę na wykorzystanie metod aktywizujących podczas zebrań z rodzicami. Na 

warsztatach została poruszona następująca tematyka: strategia prowadzenia zebrań rodzicami, 

zapoznanie z metodami i technikami pracy z rodzicami. Uczestnicy warsztatów zostali 

podzieleni na grupy 4 – 5 osobowe i przygotowywali przykładowe scenariusze zebrań z 

rodzicami. Następnie każda grupa prezentowała swoją pracę. Efektem warsztatów było: 

poszerzenie wiedzy na temat sposobu prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem 

metod aktywizujących. W pracy z dziećmi bardzo dobrze sprawdzają się metody 

aktywizujące, dlatego postanowiłam wykorzystać te metody podczas spotkania z rodzicami i 

zapoznać nauczycieli zespołu samokształceniowego przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, w jaki sposób można te metody wykorzystać.  

Oto kilka z nich:  

 metoda aktywizująca – dyskusja „kielecka” 

 

Dyskusja „kielecka” jest to technika dyskusji w grupach pisemno – ustna, wieloszczeblowa 

połączona z wizualizacją o następującym przebiegu: 

 Uczestnicy dyskusji odpowiadają pisemnie ( anonimowo) na kilka pytań zadanych 

przez prowadzącego. Zbiera się odpowiedzi – oddzielnie na każde pytanie. 

 Grupa dyskutująca zostaje podzielona losowo na tyle podgrup, ile było pytań. Każda 

podgrupa otrzymuje do analizy i opracowania – w formie plakatu – odpowiedzi całej 

grupy na jedno pytanie. 

 Grupy prezentują kolejno zwizualizowane odpowiedzi ( plakaty ) na kolejne pytania, 

co daje obraz poglądów całej grupy na określony pytaniami problem. 

Zalety metody: 

 praca w grupie, 

 możliwość rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

 możliwość swobodnego udzielania odpowiedzi (anonimowo ), 

 uatrakcyjnienie zajęć, 

 przekaz wiedzy w sposób werbalno – wizualny 

Wady metody: 

 metoda czasochłonna, 

 ograniczone zastosowanie do wybranych zagadnień. 

Tą metoda można przygotować lekcje wychowawcze na temat: 

 W jaki sposób mogłaby Pani/Pan pomóc wychowawcy? 

 Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec szkoły? 

 Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec wychowawcy? 

 

 metoda aktywizująca – gry dydaktyczne 

 

Wykorzystywane w szkole gry dydaktyczne mają charakter ćwiczeniowy i sugeruje się, 

by występował w nich element współzawodnictwa i zabawy. Umożliwiają one aktywny 

udział wszystkich i zapewniają indywidualizację pracy.  

Gry pełnią w nauczaniu wielorakie funkcje:  

 przekazują wiadomości;  

 ćwiczą umiejętności (np. podejmowania decyzji);  

 utrwalają różne kategorie wiadomości;  

 uczą samodzielnej pracy;  

 zapewniają aktywny udział uczestnikom;  

 wzmagają zainteresowanie; 
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Wśród gier dydaktycznych wyróżniamy:  

 symulacyjne – gra dydaktyczna, w której działanie jest skierowane na rozwiązanie 

problemu wziętego z rzeczywistości, lecz przedstawionego w formie jej modelu. 

Model w takiej grze może "symulować" rzeczywiste zdarzenia historyczne, 

zachowania ludzkie, zjawiska przyrody czy urządzenia techniczne. Gry symulacyjne 

największe zastosowanie znalazły w kształceniu ekonomistów. 

 decyzyjne - po sformułowaniu przez nauczyciela problemu i opracowaniu warunków 

wyjściowych sytuacji, w której miał miejsce opisywany problem, następuje przydział 

ról i przekazanie oraz wyjaśnienie warunków wyjściowych, szczegółowych zasad gry. 

Rodzice prowadzą dialogi i prezentują pomysły rozwiązania problemów zgodnie z 

kompetencjami przydzielonych ról, przyjmują decyzję dotyczącą działania i kilka 

decyzji wykonawczych.  

 specjalistyczne, 

 psychologiczne, 

 sportowe itd. 

Gra to zabawa prowadzona według ściśle określonych zasad postępowania. Jest to celowo 

organizowana sytuacja, oparta na opisie faktów i procesów, w której osoby uczące się 

konkurują ze sobą w ramach określonych reguł gry. W nauczaniu są szczególnie przydatne są 

gry: gry symulacyjne, gry decyzyjne i gry psychologiczne. 

Proponowane przeze mnie gry i zabawy integrujące grupę. Wnioski, które podsumowywałam 

po każdej zabawie dostarczyły mi wielu cennych informacji i wskazówek na temat grupy. 

Gry i zabawy, pomagają w rozwijaniu współdziałania w grupie, rozwijaniu wrażliwości 

na problemy innych, przełamywaniu barier między ludźmi, okazywaniu uczuć a także 

stwarzały możliwości autoprezentacji. 

Oto kilka przykładów gier: 

 Dokończenie zdania: „Najmilsza rzecz, która mi się zdarzyła to….” – gra ta pozwala 

poznać rodziców, relacja rodzic – dziecko, 

 Zgadnij, kto to powiedział - każdy dostaje kartkę i ołówek na której pisze ogłoszenie 

mające na celu zareklamowanie siebie jako potencjalnego przyjaciela klasy. Używaj 

takich wyrażeń i argumentów, które zainteresują kogoś z otoczenia. Potem należy 

włożyć wszystkie ogłoszenia do woreczka i losować. Każdy losuje jedno, czyta je 

głośno i zgaduje kto mógł to napisać. 

 Autobiografia –rodzice w ten sposób uczą się mówić o swoim dziecku, budowanie 

samoświadomości, umiejętność sporządzania i prezentowania swoich zalet i 

możliwości swojego dziecka. Należy znaleźć partnera, może być taki, który cię zbyt 

dobrze nie zna. W ciągu 2 minut należy opowiedzieć mu o sobie wszystko co zdążysz. 

Można uwzględnić także plany na przyszłość i marzenia. Po zamianie ról dołączamy 

do innej pary i przedstawiamy kolegę. Pozwól na zadawanie pytań. 

Wszystkie zaproponowane przeze mnie gry i zabawy możliwe są do przeprowadzenia wśród 

rodziców. Są świetnym źródłem zabawy i integracji grupy. 

 

 metoda aktywizująca - metaplan 

 

Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie 

tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą metaplanu można 

przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach. Lepsze efekty uzyskuje się w 

zespołach  5 – 6 osobowych. 

Elementy potrzebne do przeprowadzenia dyskusji metodą metaplanu: 

 tablica, do której można przypinać kartki, 

 arkusze szarego papieru, 
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 kartki w trzech kolorach i różnych kształtach (owale, koła, prostokąty, chmurki) 

OWAL – zapisuje się na nim pomysły (które mogą być pogrupowane), problemy, pytania, 

KOŁO – do opisywania faktów, opisu istniejącego stanu, do tworzenia struktur – sieci, 

PROSTOKĄT- zapisuje się na nim wnioski i zadania końcowe, 

CHMURKA – zapisuje się na niej temat dyskusji. 

 

Zasady tworzenia plakatu: 

Pole plakatu podzielone musi być na obszary: 

Jak jest? – umieszcza się na kartkach w kształcie koła opis aktualnego stanu 

Jak powinno być? – umieszcza się na kartkach w kształcie koła informacje o stanie idealnym 

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? – umieszcza się na kartkach w kształcie owalu 

informacje dotyczące przyczyn rozbieżności między stanem aktualnym a idealnym 

Wnioski – umieszcza się na kartkach w kształcie prostokąta myśli, które powinny posłużyć 
jako bodziec do dalszego działania 

Do arkusza papieru rozpiętego na tablicy przypina się na górze temat debaty, zapisany 

dużymi literami w „chmurce”. Powinien on być sformułowany w sposób jasny, jako zdanie 

pytające, jako problem do rozwiązania. Uczestnicy spotkania będą zapisywać swoje myśli 

w krótkiej formie równoważników zdań i przypinać kartki do arkusza. Następnie odbędzie 

się faza prezentacji plakatów, które wymagają omówienia. Po skończonej naradzie 

wszystkie kartki przykleja się do szarego papieru i tak powstały plakat może służyć do 

dalszych prac lub być przechowywany jako efekt narady. Ważną rzeczą jest, aby napisy na 

kartkach były wyraźne i czytelne dla wszystkich.  

Zalety metaplanu: 

daje szerokie spojrzenie na problem, 

uczy współpracy, 

daje możliwość wypowiedzi każdemu członkowi grupy, 

wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie każdego członka grupy, 

przełamuje wewnętrzne opory, 

uczy wnioskowania i zwięzłego formułowania myśli, 

„wymusza” czytanie ze zrozumieniem, 

kształci umiejętność analizy i porządkowania informacji, 

kształci dokładność i staranność, 

uczy planowania, 

daje możliwość porównywania poglądów członków grupy ze wzorcem, 

uzupełnia wiadomości uczestników na zadany temat, 

zwiększa efektywność pracy, 

uczy odpowiedzialności, 

pozwala na wizualizację dyskusji, 

pozwala różnicować zadania dla grup. 

Z wykorzystaniem tej metody można przeprowadzić zebranie z rodzicami na temat:  

 Z jakimi problemami spotykają się państwa dzieci? 

 Zapobiegamy zachowaniom agresywnym wśród dzieci, 

 Ciekawie organizujemy zajęcia gdy nas nie ma w domu. 

 

 metoda aktywizująca – dyskusja piramidowa 

 

Dyskusja piramidowa (metoda „kuli śnieżnej”) – wszyscy zastanawiają się nad problemem 

indywidualnie, później  łączą się czwórkami i tak dalej, aż  powstaje  jedna   duża   grupa, 

która uzgadnia wspólny werdykt. Pozwala ona na  podanie swojego zdania przez każdego z 
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rodziców  na  zadany temat,  uczestnicy mogą śledzić proces uzgadniania stanowisk. Każdy 

uczestnik dyskusji sporządza listę problemów i odpowiedzi. Wykorzystując ta metodę można 

przeprowadzić zebranie z rodzicami na temat „Jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci” 

 

Zalety: 

 stwarza okazję do dyskusji i argumentowania, 

 stwarza okazję każdemu prezentacji swoich pomysłów, swojego zdania, 

 wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie każdego członka grupy, 

 przełamuje wewnętrzne opory, 

 uczy wnioskowania i zwięzłego formułowania myśli. 

Myślę, że przedstawione metody pozwalają uatrakcyjnić zebranie z rodzicami. 

 

 

Literatura: 

1. I. Borowska „ Formy spotkań z rodzicami” ; Edukacja i Dialog Nr 102/1998, 

2. A. Nowak „Spotkanie z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę”; 

Oficyna Wydawnicza Poznań 200; 

3. K. Rau E. Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów”, Oficyna Wydawnicza Poznań; 

4. E. Goetz „Aktywne metody nauczania”; 

http://www.zsplast.gdynia.pl/www/str/publ/aktywne.htm; 

5. E. Gryz „Gry psychologiczne” http://www.edukator.org.pl/2003a/gry/gry.html; 

6. Materiały uzyskane na szkoleniu „Nowoczesne metody prowadzenia zebrań z 

rodzicami” OKUN Leszno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukator.org.pl/2003a/gry/gry.html

