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Kazdy nauczyciel – wychowawca powinien dostarczac rodzicom swoich uczniów 
wiadomosci o zjawiskach jakie zachodza w rodzinie i w szkole oraz uzupelniac ich wiedze o 
wychowaniu i rozwoju ich dziecka. Dzieki takiemu dzialaniu rodzice wzbogacaja swoja 
wiedze  z dziedziny pedagogiki, psychologii, etyki i socjalizacji. Pedagogizacja rodziców 
powinna byc prowadzona z duzym taktem, mamy do czynienia z rodzicami, którzy maja
swoje poglady na rózne tematy zwiazane z wychowaniem. Nie mniej bez wspólpracy z 
rodzicami nie jest mozliwa efektywna praca pedagogiczna. Aby pedagogizacja byla 
efektywna nalezy przygotowac program spotkan z rodzicami, które dotyczylyby nastepujacej 
tematyki: rozwój psychiczny dzieci i mlodziezy, rozwój zainteresowan, a dobór lektur, 
trudnosci wychowawcze, pojecie wychowania, samodzielnosc, dyscyplina, granice swobody 
w wychowaniu dzieci, problem wolnego czasu i wlasciwa jego pedagogiczna organizacja itp.
Szansa poprawy wspólpracy szkola – dom nalezy upatrywac w ksztaltowaniu kultury 
pedagogicznej rodziców oraz rzetelnej znajomosci przez szkole warunków rodzinnych i na 
odwrót. Nalezy pamietac, ze postawy rodziców wobec szkoly determinuja takie czynniki jak: 
cechy osobowosciowe, warunki zycia i pracy. Wiekszosc rodziców nie jest zainteresowana 
wspólpraca ze szkola. Mówi sie obecnie o zjawisku biernosci proszkolnej rodziców. Szkola 
otwierajaca sie na rodziców, staje sie polem rodzicielskiej aktywnosci, przynoszacej 
korzystne rezultaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Aby wspólpraca rodzice – szkola 
byla owocna konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

Zasady partnerstwa, 
Zasady wielostronnego przeplywu informacji,
Zasady jednosci oddzialywan,
Zasady pozytywnej motywacji,
Zasady aktywnej i systematycznej wspólpracy.

Bardzo lubie prace z dziecmi, daje ona bardzo duzo satysfakcji. Jednym z trudnym 
momentów mojej pracy bylo spotkanie z rodzicami. Zachowanie dziecka w szkole nie mozna 
analizowac w oderwaniu od klimatu i atmosfery panujacej w domu. Zwlaszcza, ze jest ona 
powodem niepokojacych zmian osobowosci dziecka, czego dowodem sa klopoty z nauka 
dziecka lub problemy z zachowaniem. Tylko w spokojnej rzeczowej rozmowie mozna 
wykazac co jest przyczyna takiego zachowaniu lub problemów w nauce. Kazdy nauczyciel 
chcialby osiagnac jak najlepszy efekt pracy pedagogicznej, a zalezy to w duzej mierze od 
wspólpracy z rodzicami.

Zebranie, a takze rozmowy indywidualne z rodzicami powinny odbywac sie w atmosferze 
zyczliwej, pelnej ciepla i zaufania. Niektórzy wyczuwaja instynktownie, jak nalezy rozmowe 
poprowadzic, a inni musza sie tego nauczyc. Oto kilka prostych zasad. Informacja zwrotna to 
komunikat dla drugiej osoby o tym: jak ja postrzegam, jak przezywam kontakt z nia, jakie 
uczucia wywoluje we mnie jej zachowanie. Wazne jest aby mówic o tym, co konkretnie robi 
druga osoba, jezeli mówimy o tym, co nam nie odpowiada u drugiej osoby, staramy sie skupic 
raczej na sprawach, które ta osoba moglaby zmienic, gdyby chciala. Nie nalezy oceniac i 
dawac rad. Do zasad dobrego sluchania nalezy: skoncentrowanie sie na osobie, która mówi do 
ciebie, nalezy dac poznac osobie mówiacej jak ja rozumiemy, nie nalezy oceniac i dawac rad.
Sluchanie rodziców i analizowanie ich wypowiedzi to wlasciwie dwie istotne czynnosci, 
wokól których skupia sie moja wspólpraca z nimi. 

Zawsze przed spotkaniem z rodzicami zastanawialam sie, co zrobic, aby na tym 
spotkaniu byli aktywni rodzice. Dlatego w roku szkolnym 2006/2007 wzielam udzial w 
zajeciach warsztatowych pt.: „Nowoczesne metody prowadzenia zebran z rodzicami”. Zajecia 

„ SPOTKANIE Z RODZI CAM I ”

•
•
•
•
•



2

odbywaly w Osrodku Ksztalcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie.  Prowadzaca 
zwrócila uwage na wykorzystanie metod aktywizujacych podczas zebran z            Na 
warsztatach zostala poruszona nastepujaca tematyka: strategia prowadzenia zebran rodzicami, 
zapoznanie z metodami i technikami pracy z rodzicami. Uczestnicy warsztatów zostali 
podzieleni na grupy 4 – 5 osobowe i przygotowywali przykladowe scenariusze zebran z 
rodzicami. Nastepnie kazda grupa prezentowala swoja prace. Efektem warsztatów bylo:
poszerzenie wiedzy na temat sposobu prowadzenia zebran z rodzicami z wykorzystaniem 
metod aktywizujacych. W pracy z dziecmi bardzo dobrze sprawdzaja sie metody 
aktywizujace, dlatego postanowilam wykorzystac te metody podczas spotkania z rodzicami i 
zapoznac nauczycieli zespolu samoksztalceniowego przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, w jaki sposób mozna te metody wykorzystac. 

Oto kilka z nich: 

Dyskusja „kielecka” jest to technika dyskusji w grupach pisemno – ustna, wieloszczeblowa 
polaczona z wizualizacja o nastepujacym przebiegu:

Uczestnicy dyskusji odpowiadaja pisemnie ( anonimowo) na kilka pytan zadanych 
przez prowadzacego. Zbiera sie odpowiedzi – oddzielnie na kazde pytanie.
Grupa dyskutujaca zostaje podzielona losowo na tyle podgrup, ile bylo pytan. Kazda 
podgrupa otrzymuje do analizy i opracowania – w formie plakatu – odpowiedzi calej 
grupy na jedno pytanie.
Grupy prezentuja kolejno zwizualizowane odpowiedzi ( plakaty ) na kolejne pytania, 
co daje obraz pogladów calej grupy na okreslony pytaniami problem.

Zalety metody:
praca w grupie,
mozliwosc rozwiazywania problemów w sposób twórczy,
mozliwosc swobodnego udzielania odpowiedzi (anonimowo ),
uatrakcyjnienie zajec,
przekaz wiedzy w sposób werbalno – wizualny

Wady metody:
metoda czasochlonna,
ograniczone zastosowanie do wybranych zagadnien.

Ta metoda mozna przygotowac lekcje wychowawcze na temat:
W jaki sposób moglaby Pani/Pan pomóc wychowawcy?
Jakie sa Pani/Pana oczekiwania wobec szkoly?
Jakie sa Pani/Pana oczekiwania wobec wychowawcy?

Wykorzystywane w szkole gry dydaktyczne maja charakter cwiczeniowy i sugeruje sie, 
by wystepowal w nich element wspólzawodnictwa i zabawy. Umozliwiaja one aktywny 
udzial wszystkich i zapewniaja indywidualizacje pracy.
Gry pelnia w nauczaniu wielorakie funkcje:

przekazuja wiadomosci;
cwicza umiejetnosci (np. podejmowania decyzji);
utrwalaja rózne kategorie wiadomosci;
ucza samodzielnej pracy;
zapewniaja aktywny udzial uczestnikom;
wzmagaja zainteresowanie;
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Wsród gier dydaktycznych wyrózniamy:
symulacyjne – gra dydaktyczna, w której dzialanie jest skierowane na rozwiazanie 
problemu wzietego z rzeczywistosci, lecz przedstawionego w formie jej modelu. 
Model w takiej grze moze "symulowac" rzeczywiste zdarzenia historyczne, 
zachowania ludzkie, zjawiska przyrody czy urzadzenia techniczne. Gry symulacyjne 
najwieksze zastosowanie znalazly w ksztalceniu ekonomistów.
decyzyjne - po sformulowaniu przez nauczyciela problemu i opracowaniu warunków 
wyjsciowych sytuacji, w której mial miejsce opisywany problem, nastepuje przydzial 
ról i przekazanie oraz wyjasnienie warunków wyjsciowych, szczególowych zasad gry. 
Rodzice prowadza dialogi i prezentuja pomysly rozwiazania problemów zgodnie z 
kompetencjami przydzielonych ról, przyjmuja decyzje dotyczaca dzialania i kilka 
decyzji wykonawczych. 
specjalistyczne,
psychologiczne,
sportowe itd.

Gra to zabawa prowadzona wedlug scisle okreslonych zasad postepowania. Jest to celowo 
organizowana sytuacja, oparta na opisie faktów i procesów, w której osoby uczace sie 
konkuruja ze soba w ramach okreslonych regul gry. W nauczaniu sa szczególnie przydatne sa 
gry: gry symulacyjne, gry decyzyjne i gry psychologiczne.
Proponowane przeze mnie gry i zabawy integrujace grupe. Wnioski, które podsumowywalam 
po kazdej zabawie dostarczyly mi wielu cennych informacji i wskazówek na temat grupy.
Gry i zabawy, pomagaja w rozwijaniu wspóldzialania w grupie, rozwijaniu wrazliwosci 
na problemy innych, przelamywaniu barier miedzy ludzmi, okazywaniu uczuc a takze 
stwarzaly mozliwosci autoprezentacji.
Oto kilka przykladów gier:

Dokonczenie zdania: „Najmilsza rzecz, która mi sie zdarzyla to….” – gra ta pozwala
poznac rodziców, relacja rodzic – dziecko,
Zgadnij, kto to powiedzial - kazdy dostaje kartke i olówek na której pisze ogloszenie 
majace na celu zareklamowanie siebie jako potencjalnego przyjaciela klasy. Uzywaj 
takich wyrazen i argumentów, które zainteresuja kogos z otoczenia. Potem nalezy 
wlozyc wszystkie ogloszenia do woreczka i losowac. Kazdy losuje jedno, czyta je 
glosno i zgaduje kto mógl to napisac.
Autobiografia –rodzice w ten sposób ucza sie mówic o swoim dziecku, budowanie 
samoswiadomosci, umiejetnosc sporzadzania i prezentowania swoich zalet i 
mozliwosci swojego dziecka. Nalezy znalezc partnera, moze byc taki, który cie zbyt 
dobrze nie zna. W ciagu 2 minut nalezy opowiedziec mu o sobie wszystko co zdazysz. 
Mozna uwzglednic takze plany na przyszlosc i marzenia. Po zamianie ról dolaczamy
do innej pary i przedstawiamy kolege. Pozwól na zadawanie pytan.

Wszystkie zaproponowane przeze mnie gry i zabawy mozliwe sa do przeprowadzenia wsród 
rodziców. Sa swietnym zródlem zabawy i integracji grupy.

Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, ze w czasie debaty uczestnicy wspólnie
tworza plakat bedacy graficznym skrótem tej debaty. Dyskusje metoda metaplanu mozna
przeprowadzic w duzej grupie lub w malych zespolach. Lepsze efekty uzyskuje sie w 
zespolach  5 – 6 osobowych.
Elementy potrzebne do przeprowadzenia dyskusji metoda metaplanu:

tablica, do której mozna przypinac kartki,
arkusze szarego papieru,
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kartki w trzech kolorach i róznych ksztaltach (owale, kola, prostokaty, chmurki)
OWAL – zapisuje sie na nim pomysly (które moga byc pogrupowane), problemy, pytania,
KOLO – do opisywania faktów, opisu istniejacego stanu, do tworzenia struktur – sieci,
PROSTOKAT- zapisuje sie na nim wnioski i zadania koncowe,
CHMURKA – zapisuje sie na niej temat dyskusji.

Zasady tworzenia plakatu:
Pole plakatu podzielone musi byc na obszary:

– umieszcza sie na kartkach w ksztalcie kola opis aktualnego stanu
– umieszcza sie na kartkach w ksztalcie kola informacje o stanie idealnym

– umieszcza sie na kartkach w ksztalcie owalu
informacje dotyczace przyczyn rozbieznosci miedzy stanem aktualnym a idealnym

– umieszcza sie na kartkach w ksztalcie prostokata mysli, które powinny posluzyc
jako bodziec do dalszego dzialania
Do arkusza papieru rozpietego na tablicy przypina sie na górze temat debaty, zapisany 
duzymi literami w „chmurce”. Powinien on byc sformulowany w sposób jasny, jako zdanie
pytajace, jako problem do rozwiazania. Uczestnicy spotkania beda zapisywac swoje mysli
w krótkiej formie równowazników zdan i przypinac kartki do arkusza. Nastepnie odbedzie 
sie faza prezentacji plakatów, które wymagaja omówienia. Po skonczonej naradzie 
wszystkie kartki przykleja sie do szarego papieru i tak powstaly plakat moze sluzyc do 
dalszych prac lub byc przechowywany jako efekt narady. Wazna rzecza jest, aby napisy na 
kartkach byly wyrazne i czytelne dla wszystkich. 
Zalety metaplanu:

daje szerokie spojrzenie na problem,
uczy wspólpracy,
daje mozliwosc wypowiedzi kazdemu czlonkowi grupy,
wzbudza zainteresowanie i zaangazowanie kazdego czlonka grupy,
przelamuje wewnetrzne opory,
uczy wnioskowania i zwiezlego formulowania mysli,
„wymusza” czytanie ze zrozumieniem,
ksztalci umiejetnosc analizy i porzadkowania informacji,
ksztalci dokladnosc i starannosc
uczy planowania,
daje mozliwosc porównywania pogladów czlonków grupy ze wzorcem,
uzupelnia wiadomosci uczestników na zadany temat,
zwieksza efektywnosc pracy,
uczy odpowiedzialnosci,
pozwala na wizualizacje dyskusji,
pozwala róznicowac zadania dla grup.

Z wykorzystaniem tej metody mozna przeprowadzic zebranie z rodzicami na temat: 
Z jakimi problemami spotykaja sie panstwa dzieci?
Zapobiegamy zachowaniom agresywnym wsród dzieci,
Ciekawie organizujemy zajecia gdy nas nie ma w domu.

Dyskusja piramidowa (metoda „kuli snieznej”) – wszyscy zastanawiaja sie nad problemem 
indywidualnie, pózniej  lacza sie czwórkami i tak dalej, az  powstaje  jedna   duza   grupa, 
która uzgadnia wspólny werdykt. Pozwala ona na  podanie swojego zdania przez kazdego z 
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Jak jest?
Jak powinno byc?
Dlaczego nie jest tak, jak powinno byc?

Wnioski

metoda aktywizujaca – dyskusja piramidowa
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rodziców  na  zadany temat,  uczestnicy moga sledzic proces uzgadniania stanowisk. Kazdy 
uczestnik dyskusji sporzadza liste           i odpowiedzi. Wykorzystujac ta metode mozna 
przeprowadzic zebranie z rodzicami na temat „Jak przeciwdzialac agresji wsród dzieci”

Zalety:
stwarza okazje do dyskusji i argumentowania,
stwarza okazje kazdemu prezentacji swoich pomyslów, swojego zdania,
wzbudza zainteresowanie i zaangazowanie kazdego czlonka grupy,
przelamuje wewnetrzne opory,
uczy wnioskowania i zwiezlego formulowania mysli.

Mysle, ze przedstawione metody pozwalaja uatrakcyjnic zebranie z rodzicami.

Literatura:
1. I. Borowska „ Formy spotkan z rodzicami” ; Edukacja i Dialog Nr 102/1998,
2. A. Nowak „Spotkanie z rodzicami. Jak uatrakcyjnic tradycyjna wywiadówke”; 

Oficyna Wydawnicza Poznan 200;
3. K. Rau E. Zietkiewicz „Jak aktywizowac uczniów”, Oficyna Wydawnicza Poznan;
4. E. Goetz „Aktywne metody nauczania”;

http://www.zsplast.gdynia.pl/www/str/publ/aktywne.htm;
5. http://www.edukator.org.pl/2003a/gry/gry.html;
6. Materialy uzyskane na szkoleniu „Nowoczesne metody prowadzenia zebran z 

rodzicami” OKUN Leszno.
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