
FORMY INDYWIDUALNEJ WSPÓŁPRA CY NAUCZYCIELI  Z RODZICAMI

Najlepszą formą kontaktów indywidualnych są osobiste spotkania z rodzicami,
uzupełniane kontaktami telefonicznymi i   listowymi, które mogą być bardziej systematyczne
i częstsze. Do przekazywania informacji o uczniu rodzicom można również zastosować
pocztę elektroniczną.

Rozmowy z rodzicami są niezwykle cenne ponieważ dają nauczycielowi możliwość
lepszego poznania ucznia, jego sytuacji rodzinnej, wpływów jakim podlega. Ułatwiają

zrozumienie dziecka, przyczyn jego ewentualnych trudności w nauce, kłopotów w relacjach z
rówieśnikami czy zachowań problemowych w szkole. Współpraca z rodzicami umożliwia
koordynowanie oddziaływań, dzięki czemu są one bardziej spójne i skuteczne. Ważne jest, by
indywidualne kontakty z rodzicami nie były traktowane jako ostateczność i stosowane
dopiero wtedy, gdy nauczyciel nie jest w stanie sam  dopomóc uczniowi w jego kłopotach
szkolnych lub poradzić sobie z jego niepożądanymi, trudnymi zachowaniami.

Rozmowy indywidualne o trudnościach dziecka
Głównym celem tych rozmów jest poinformowanie rodziców o problemach dziecka,

jednak bardzo ważne jest, by nie był to cel jedyny. Nauczyciel powinien także przygotować
się do rozmowy o przyczynach trudności oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Ograniczenie
się do zgłoszenia zastrzeżeń oraz do żądania interwencji jest zwykle postrzegane przez
rodziców jako przejaw bezradności nauczyciela lub chęci zrzucenia całej odpowiedzialności
za sposób funkcjonowania dziecka w szkole na ich barki.

Zanim dojdzie do takiego spotkania nauczyciel powinien zebrać dodatkowe informacje
o uczniu od innych nauczycieli (ewentualnie psychologa szkolnego), powinien też przemyśleć
problem i zastanowić się nad takim sposobem przedstawienia go rodzicom, by nie zniechęcić,
nie przerazić, ale też nie dopuścić do zlekceważenia trudności dziecka.

Ważne jest właściwe zaaranżowanie spotkania, czyli powiadomienie rodziców o chęci
porozmawiania z nimi i celu rozmowy, uzgodnienie terminu dogodnego dla obu stron oraz
określenie orientacyjnego czasu trwania spotkania i wybór odpowiedniego miejsca.

Najlepszym sposobem na umówienie się na takie spotkanie jest rozmowa telefoniczna
wykonana osobiście.  Daje to możliwość zorientowania się jak rodzice przyjmują propozycję
nauczyciela,  a także zapytania czy będą mogli przyjść oboje. Obecność obydwojga
opiekunów jest szczególnie ważna, gdy problemy dziecka są poważne.

Termin spotkania powinien dawać możliwość ewentualnego przedłużenia rozmowy (nie
na długiej przerwie, czy na okienku).

Miejscem spotkania jest najczęściej budynek szkoły, ale wybrane pomieszczenie
powinno zapewniać intymność i spokój. Najlepiej wykorzystać do tego celu wolną salę
lekcyjną lub pokój pedagoga.

Jeśli umówiony termin jest dość odległy warto w przeddzień zadzwonić aby upewnić
się, że można liczyć na obecność rodziców. Za wszelką cenę należy unikać odwoływania
spotkania zwłaszcza gdy problem jest poważny.

Zanim poruszymy właściwy temat rozmowy warto powiedzieć coś co nieco rozluźni
atmosferę, o ile wyczuwamy podenerwowanie rodziców. Bardzo ważne jest niewerbalne
sygnalizowanie swojej przychylności i życzliwości.

Dla przebiegu rozmowy bardzo ważne są też tzw. zachowania przestrzenne.
Najkorzystniej jest gdy osoby siedzą obok siebie (przy sąsiednich bokach ławki) w odległości
50 – 2m. Ważne jest też utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

Prowadząc rozmowę wychowawca powinien nie tylko mówić, ale i słuchać tego, co
mają do powiedzenia rodzice, umiejętnie zadawać pytania, unikać kategorycznych ocen,



moralizowania, podkreślania swojego autorytetu i kompetencji. Omawiając problemy dziecka
należy skoncentrować się na opisie konkretnych zachowań a nie cech charakteru.

Spotkania z udziałem eksperta
Ekspert może zostać zaproszony przez wychowawcę wtedy, gdy potrzebuje on wsparcia

autorytetu specjalisty. Zdarza się, że rodzice kwestionują słuszność postępowania nauczycieli
lub domagają się dla dziecka specjalnych przywilejów. W takich przypadkach opinia
specjalisty przedstawiona rodzicom w obecności wychowawcy może zmienić nastawienie
rodziców. Zaproszenie na spotkanie specjalisty może mieć także na celu zorganizowanie
pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Spotkania trójstronne: nauczyciel – uczeń – rodzice
Dla dzieci taka sytuacja jest bardzo stresująca, ale w efekcie może okazać się korzystna.

Najczęściej spotkania takie zostają zorganizowane gdy uczeń dopuści się poważnego
przewinienia, o którym wychowawca chce powiadomić opiekunów. Zanim dojdzie do
spotkania nauczyciel powinien opanować swoje emocje. Powinien mieć świadomość tego, że
głównym celem spotkania nie jest ukaranie dziecka, ale wyjaśnienie okoliczności i motywów
jego postępowania, uświadomienie mu skutków czynu oraz zapobieżenie pojawieniu się
takich zachowań w przyszłości. Nauczyciel i rodzice nie powinni w takiej sytuacji
podejmować roli prokuratorów, lecz spokojnie wszystko wyjaśnić. Dodatkowym zadaniem
nauczyciela jest złagodzenie reakcji rodziców, zwłaszcza jeśli ma on podstawy podejrzewać,
że kara którą wymierzą dziecku będzie zbyt surowa.

Innym typowym celem spotkań trójstronnych jest pomoc dziecku w podjęciu ważnej
decyzji dotyczącej na przykład wyboru dalszej drogi kształcenia. W takich sytuacjach
nauczyciel nie może podejmować decyzji za dziecko i jego rodziców, a jedynie służyć radą.

Spotkania trójstronne bywają też inicjowane przez rodziców zaniepokojonych o
dziecko. Szczególnym przypadkiem są interwencje podejmowanie w obronie dziecka
krzywdzonego przez rówieśników.

Spotkania w domu ucznia
Celem wizyt nauczyciela jest zwykle dokładniejsze, głębsze poznanie ucznia,

zaobserwowanie jego zachowania w środowisku rodzinnym, przyjrzenie się warunkom, w
jakich żyje dziecko, uzyskanie orientacji w sytuacji rodzinnej i wzajemnych relacjach między
poszczególnymi jej członkami.

Odwiedziny nauczyciela mogą też stanowić element przygotowania rodziców do pracy
wyrównawczej lub reedukacyjnej z dzieckiem.

Ta metoda współpracy ma swoich zwolenników i przeciwników. Część pedagogów
uważa odwiedzanie uczniów w domu za przysparzające więcej kłopotów niż korzyści, gdyż
wymaga wielu zabiegów organizacyjnych, może być stresujące dla rodziców i samego
nauczyciela, a także powodować pewne napięcia w klasie, jeśli nauczyciel odwiedza tylko
niektórych uczniów. Ich zdaniem wizyty domowe dają tylko możliwość poznania sytuacji
bytowej rodziny i zorientowania się, czy uczeń ma odpowiednie warunki do nauki, w
niewielkim stopniu pozwala na poznanie relacji rodzinnych, gdyż członkowie rodziny nie
zachowują się w sposób naturalny.

Wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszają też rodzice traktujący odwiedziny nauczyciela jako
kontrolowanie i wtrącanie się w ich osobiste sprawy.

Zwolennicy spotkań w domu ucznia uważają, że odwiedziny dają możliwość wyjścia
poza formalne relacje i nawiązanie bardziej osobistych stosunków. Uważają oni, że w
otoczeniu domowym dziecko i jego rodzina czują się bardziej swobodnie, dlatego łatwiej jest



nawiązać głębszy kontakt, który owocuje później lepszym porozumienie i chęcią wspólnego
działania.

Ta forma współdziałania ma szansę się powieść, jeśli inicjatywa wychodzi ze strony
rodziców, a nauczyciel okazuje gotowość i chęć jej podjęcia.

W niektórych bardzo trudnych przypadkach, gdy wychowawca spodziewa się, że może
zostać źle przyjęty wskazana jest asysta innych osób np. pedagoga, psychologa, członka rady
rodziców itp.

Co trzeba mieć na uwadze w przypadku rutynowych wizyt w domu ucznia?
1. Nie planuj takiego spotkania, jeśli rodzice sami wcześniej tego nie zaproponują lub nie
wyrażą takiej sugestii.
2. Cel, termin i czas trwania wizyty ustal z obydwojgiem rodziców, a jeśli to niemożliwe,
przynajmniej powiadom tego drugiego telefonicznie lub listownie.
3. Nie odwołuj spotkania bez bardzo ważnej przyczyny, zwłaszcza w ostatniej chwili.
4. Przychodź punktualnie.
5. Staraj się przestrzegać umówionego wcześniej czasu trwania wizyty.
6. Ubierz się tak jak zwykle do pracy. Nie wkładaj zbyt eleganckich ani zbyt „domowych”
ubrań.
7. Na początku, dla rozładowania atmosfery, porozmawiaj  chwilę z rodzicami i dzieckiem w
sposób nieoficjalny.
8. Staraj się nie odmawiać przyjęcia poczęstunku. Możesz jedynie, widząc przygotowania,
uprzedzić gospodarzy, że jesteś po posiłku.
9. Bądź przygotowany na różne zakłócenia (telefony, goście itp.).
10. Staraj się dzielić uwagę między wszystkich domowników. Choć jesteś gościem rodziców,
nie ignoruj  pozostałych członków rodziny, zwłaszcza swojego ucznia.
11. Rodzice są na swoim terenie, więc pozwól im prowadzić rozmowę i nie naciskaj, by
mówili o czymś, co wyraźnie sprawia im zakłopotanie. Unikaj też komentarzy, które
mogłyby ich urazić.
12. Staraj się rozpocząć i zakończyć rozmowę czymś pozytywnym.
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