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ogólnych zasad

szkoły przyjaznej

prawom człowieka

Dbamy o przestrzeganie
równości, godności,
szacunku i budowanie
społeczności wolnej
od dyskryminacji.

Zapewniamy środowisko
nauki, w którym są
przestrzegane prawa
człowieka.

Jesteśmy włączane
i włączani we
wszystkie aspekty
życia szkoły.

Dążymy do realizacji
podstawowych praw
człowieka w szkole
(osobistych, ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych).

Zachęcamy siebie i innych
do dobrowolnego,
aktywnego i świadomego
uczestnictwa
w codziennym życiu
szkoły.

Zapewniamy dostęp
do informacji
niezbędnych do
świadomego udziału
w życiu szkoły.

Popieramy zasady
uczciwości, szacunku
i przejrzystości
we wszystkich
działaniach szkoły.

Czynimy prawa
człowieka integralną
częścią wszystkich
obszarów programu
i metod nauczania.

W naszej szkole
możemy realizować
swój potencjał
przez edukację bez
względu na pozycję
społeczną.

Bezpieczeństwo
i ochrona dobra
wspólnego jest
naszą wspólną
odpowiedzialnością.

Wstęp
„Jeśli znasz siebie dobrze, lubisz siebie (w miarę), znasz swoje
mocne strony, ale też umiesz przyznać się do porażki czy
że czegoś nie potrafisz – zdobędziesz uznanie dziecka. Jeśli
umiesz określić swoje granice i potrzeby, ale też szanujesz
cudze – zdobędziesz uznanie dziecka. Jeśli będziesz słuchał
uważnie, co do ciebie mówi, i traktował je jak partnera, ale
jednocześnie weźmiesz odpowiedzialność za jakość relacji
z nim – będzie cię szanować za to, kim jesteś, a nie za to,
w jaki sposób potrafisz je ukarać”.
Jesper Juul

Rodzice oraz nauczycielki i nauczyciele są najważniejszymi dorosłymi w życiu dzieci, i to właśnie dla ich dobra powinni umieć nie tylko porozumieć się ze
sobą, ale także – co można uznać za rozwiązanie idealne – ściśle współpracować
i współdziałać. I choć i jednym, i drugim zależy na dobru dziecka, to zdarza się,
że ich wzajemne relacje odbiegają od tego, co definiujemy jako konstruktywną
współpracę. Traci na tym zarówno dziecko, jak i rodzice oraz nauczycielki i nauczyciele, którzy we wzajemnych kontaktach potrafią dostarczyć sobie dużo stresu, napięć i niepokoju. Warto zatem poddać analizie czynniki, które mają istotny
wpływ na poczucie bezpieczeństwa i harmonijny rozwój dziecka.
Z badania Instytutu Badań Edukacyjnych z 2015 roku „Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy” wynika,
że na dobre opinie o nauczycielach mają wpływ dobre wyniki uczniów, współpraca szkoły z otoczeniem oraz relacje w gronie pedagogicznym. „Podczas kiedy
dobre wyniki uczniów i uczennic z pewnością dostarczą zarówno rodzicom, jak i nauczycielkom i nauczycielom satysfakcji merytorycznej, a współdziałanie (w tym czytelne procedury, zasady, organizacja) zapewnią satysfakcję proceduralną, to do pełnej
satysfakcji niezbędne jest też uzyskanie satysfakcji psychologicznej. Tę zaś zapewniają
relacje w gronie pedagogicznym, jak i te na linii rodzic – szkoła. Żeby relacje te były
satysfakcjonujące, powinny być oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, zaangażowaniu, empatii”.
W rezultacie zajęć realizowanych w ramach Programu Szkoła Przyjazna Prawom
Człowieka dostrzegamy, że zarówno rodzice czy opiekunowie, jak i nauczycielki i nauczyciele mają dokładnie te same potrzeby dotyczące wzajemnych relacji. Mówią o potrzebie szacunku, zaufania, zaangażowania i empatii. Wskazują
motywację do działania, poczucie wpływu, konsekwencję rozumianą jako wywiązywanie się z ustaleń oraz regularny dwustronny kontakt jako te obszary,
które są ważne, a jednocześnie newralgiczne dla budowania i utrzymywania
skutecznego współdziałania na rzecz dobra dziecka. Jednocześnie identyfikują
bardzo konkretne emocje i działania, które skutecznie potrafią zniszczyć te relacje. Motywację do działania zarówno rodziców, jak i nauczycielek i nauczycieli
w ich opinii najskuteczniej rujnuje niedostrzeganie mocnych stron dziecka i jego
niedocenianie, traktowanie drugiej strony relacji z góry i podważanie jej kompetencji – nauczycielskich bądź rodzicielskich.
A przecież rodzice oraz nauczyciele i nauczycielki są partnerami w procesie wychowania dzieci – stawiają sobie podobne cele, jednym i drugim chodzi o dobro
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dziecka. Mimo to zdarza się, że nie działają wspólnie, zajmują się dzieckiem niezależnie od siebie, a nawet ze sobą rywalizują. Z jakiego powodu tak się dzieje?
Kadra pedagogiczna i rodzice albo opiekunowie dzieci spotykają się w szkole jako
kompetentni wychowawcy, przedstawiciele dwóch różnych instytucji – szkoły
i rodziny. Rolę rodzica i nauczyciela czy nauczycielki wyznaczają pełnione przez
nich wobec dziecka, odmienne funkcje. Rodzice z natury są bardziej zaangażowani emocjonalnie, ich relacje z dzieckiem są bliskie i spontaniczne, z tego powodu bywają też wobec własnego dziecka stronniczy. Od nauczycieli i nauczycielek oczekuje się za to, że będą bardziej racjonalni i bezstronni, a ich działania
– celowe i mające na uwadze bardziej całą grupę niż poszczególne jednostki. Te
role różnią się zatem istotnie i w zasadzie mogłoby to działać na korzyść dziecka, zwiększając możliwości korzystnych wpływów wychowawczych. Zazwyczaj
jednak obie strony – kadra pedagogiczna oraz rodzice – wyobrażają sobie, że ich
działania powinny być identyczne, przy czym rodzice chcieliby, aby nauczyciel
albo nauczycielka stali się w szkole dla ich dziecka „zastępczymi rodzicami”,
a więc rozumieli, usprawiedliwiali, przypisywali dobre intencje, a czasem przymykali oko na niektóre zachowania. Nauczyciele i nauczycielki zaś oczekują od
rodziców, że ci będą wobec swoich dzieci konsekwentni, obiektywni i będą postępować z dzieckiem w domu tak, jak oni postępują z nim w szkole.
To jedna z przyczyn, dla których relacje między rodzicami oraz nauczycielami
i nauczycielkami mogą przybierać charakter konfliktowy. Wzajemne kontakty
są ponadto bardzo często obciążone z obu stron negatywnymi doświadczeniami
z przeszłości, które skutkują wzajemnymi uprzedzeniami.
Postawy nauczycieli i nauczycielek wobec rodziców bywają czasem niezbyt przychylne i oprócz konkretnych negatywnych doświadczeń wpływa na to wiele innych czynników, między innymi zagrożenie nauczycieli i nauczycielek oceną
i krytyką ze strony rodziców, nie całkiem jasne wzajemne prawa i obowiązki,
ograniczone możliwości egzekwowania zalecanych rodzicom działań, brak pomocy i wsparcia, wreszcie brak przygotowania do współdziałania z rodzicami.
Wiele jest również czynników, które mogą warunkować niechętny stosunek rodziców do nauczycieli i nauczycielek. Rodzice w szkole nie czują się mile widzianymi gośćmi. Już sama organizacja przestrzeni szkolnej nie przewiduje dla nich
miejsca. Są osobne pomieszczenia dla nauczycieli i nauczycielek, osobne pomieszczenia dla uczniów i uczennic oraz miejsca, w których jedni i drudzy przebywają
razem. Brakuje jednak podobnych miejsc dla rodziców. Dlatego rodzic w szkole
czuje się często jak intruz – czeka na wychowawcę czy wychowawczynię pod
pokojem nauczycielskim lub pod drzwiami klasy, podczas wywiadówek siedzi
w ciasnej ławce, na co dzień przystosowanej do rozmiarów uczniów i uczennic.
Do niektórych szkół rodzice nie mogą nawet wejść bez pozwolenia personelu lub
pracownika ochrony. Oczywiście nie wszyscy rodzice zachowują się karnie i podporządkowują się szkolnym regułom. Część z nich to „uczniowie zbuntowani”,
ale ani jedni, ani drudzy nie są w tej sytuacji skłonni do prawdziwej współpracy.
Jakiego zatem rodzaju partnerami mogą być rodzice oraz nauczyciele i nauczycielki? Przede wszystkim takimi, którzy mają wspólny interes. Nie muszą się
więc kochać, ale powinni ze sobą możliwie dobrze współpracować. W budowaniu
wzajemnej współpracy większą rolę mają do odegrania nauczyciele i nauczycielki – i to raczej od nich zależy, czy rodzice zaangażują się w działania w szkole. Ro-
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dzice są przecież grupą niezwykle zróżnicowaną: są wśród nich osoby w różnym
wieku, o różnych możliwościach, osoby lepiej albo gorzej wykształcone, osoby
dobrze funkcjonujące w społeczeństwie i osoby z różnymi problemami. Z punktu widzenia szkoły łączy ich jedynie to, że w określonym czasie ich dzieci do tej
szkoły uczęszczają. Nauczyciele i nauczycielki są mimo wszystko grupą bardziej
jednorodną i to oni są w szkole gospodarzami. Dlatego to od nich rodzice oczekują
inicjatywy.
Utrzymanie dobrych relacji z rodzicami i zaangażowanie ich we wspólne działania jest dla nauczycieli i nauczycielek oraz dla szkoły niezwykle opłacalne. Przecież współpracujący ze szkołą rodzice mogą udzielić o swoich dzieciach ważnych
informacji, wspierać pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela czy nauczycielki, podnieść ich autorytet w oczach dzieci, mogą wreszcie pomóc w wielu przedsięwzięciach szkolnych i tych, które wykraczają poza ramy szkoły lub
samodzielnie zainicjować nowe działania. Badania1 wskazują, że dzieci osiągają
lepsze wyniki w nauce, gdy ich rodzice współpracują ze szkołą. Częściej także
przejawiają społecznie akceptowane postawy i zachowania. Współdziałanie rodziców jest szczególnie ważne w tych obszarach życia szkolnego, które ze względu na swoją złożoność wymagają wspólnych działań systemowych (na przykład
rozwiązywanie problemów związanych z agresją i przemocą czy sięganiem przez
uczniów po środki uzależniające).
Do kogo należy więc pierwszy krok i od czego zacząć budowanie dobrych relacji?
W związku z tym, że relacje rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek materializują się w szkole, na jej terytorium, w przestrzeni sali lekcyjnej, gabinecie pedagogicznym czy dyrekcji, to szkoła jest „gospodarzem” tych relacji i to do niej
należy pierwszy krok. Ważne, by był otwarty, zostawiał przestrzeń dla rodziców,
ich wizji i metod wychowawczych, zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań, a także
zróżnicowanego poziomu zaangażowania.
Jedną z propozycji na taki pierwszy krok we współpracy podsuwa nam tu Pernille
Ripp2. Na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu, na którym rodzice
podpisują niezliczoną liczbę zgód i deklaracji, będącym jednocześnie spotkaniem, na które dociera najwięcej rodziców, wychowawca albo wychowawczyni
dołącza jeszcze jeden dokument – ankietę na temat dziecka, a także oczekiwań
i celów rodziców lub opiekunów wiążących się z nauką dziecka w szkole w danym
roku szkolnym. Na przykład pyta ich o mocne strony dziecka, o cele, które rodzic
chciałby, żeby dziecko osiągnęło w danym roku, o doświadczenia dziecka, które
mogą mieć wpływ na proces nauki i to, czego rodzice chcieliby dla ich dziecka
w danym roku szkolnym. Są też pytania o pasje, o warunki, w jakich dziecko najlepiej pracuje, i o to, co mu przeszkadza w nauce, jakiego wsparcia od nauczyciela potrzebuje, czego się obawia, a co dodaje mu skrzydeł. Jest też miejsce na opis
domowych zwyczajów, zasad i pozaszkolnych zajęć, na krotką charakterystykę
rodziny3.

1

E. Jurkiewicz, Rodzice a szkoła. Jak to działa w innych krajach?, „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły” 2010, nr 2 (luty).

2 Nauczycielka, edukatorka, wielokrotnie nagradzana, jest twórczynią The Global Read Aloud i autorką między innymi: Empowered
school, empowered students, Passionate Readers – The Art of Reaching and Engaging Every Child and Passionate Learners – How to
Engage and Empower Your Students. Więcej: https://pernillesripp.com.
3

http://www.juniorowo.pl
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Taka ankieta pozwoli dobrze poznać dziecko, zakomunikować rodzicom zainteresowanie, otwartość, gotowość do uwzględnienia preferencji i możliwości nie
tylko dziecka, ale także rodziców, oraz nastawienie na efekt i odpowiedzialność
za realizowane działania. Możemy się do niej odwołać w toku pracy z rodzicami w roku szkolnym albo zmierzyć, w jakim stopniu udało się osiągnąć stawiane
wspólnie z rodzicami (najlepiej również uczennicami i uczniami) cele.
Prezentowany materiał może być pomocny w kształtowaniu i wzmacnianiu relacji na linii szkoła (kadra szkoły) – rodzice i opiekunowie. Staramy się podkreślać
w nim rolę szacunku, zaangażowania, dobrych intencji, starań, którym przyświeca nadrzędna zasada: działania na rzecz dobra dziecka.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
Koordynatorka projektu, WCIES

Ewa Czemierowska-Koruba,
Dominka Sadowska
Współautorki Zeszytu 7

 | 
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1.	Jak rozmawiać z rodzicami i opiekunami
Ewa Czemierowska-Koruba, Kazimierz Koruba

1.1.	etapy i formy współpracy
z rodzicami i opiekunami
Najważniejszym zadaniem szkoły i pracujących w niej nauczycieli i nauczycielek jest osiągnięcie takiego stanu, w którym kontakty placówki oświatowej z rodzicami przerodzą się w rzeczywistą, trwałą współpracę. Proces ten przebiega
stopniowo. Dla jakości wzajemnych kontaktów często decydujący jest moment,
w którym rodzice po raz pierwszy spotykają się ze szkołą, do której będzie chodziło ich dziecko. Z jednej strony jest to okres, gdy rodzice są najbardziej zainteresowani współpracą, z drugiej – nie czują się oni wystarczająco bezpiecznie, aby
podejmować samodzielne działania. To taka faza rozwoju wzajemnych kontaktów, w której rodzice są niepewni i psychologicznie zależni od dyrekcji szkoły
i kadry pedagogicznej. Koncentrują się głównie na sobie, na swoim dziecku i na
realizacji własnych interesów. W tym okresie najważniejszym zadaniem nauczycieli i nauczycielek w kontakcie z rodzicami jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa przez:
▷ przekazanie niezbędnych informacji,
▷ umożliwienie poznania szkoły i osób w niej pracujących,
▷ stworzenie okazji do wzajemnego poznania się.

Decydujące jest to, czy rodzice wiedzą, na co mogą liczyć, jeśli oddadzą swoje
dziecko do tej właśnie szkoły. Współpraca z rodzicami tak naprawdę zaczyna się
właśnie wtedy, gdy placówka umożliwi im zasięgnięcie informacji w możliwie
krótkim czasie i dogodnej dla nich formie. Rodzice chcieliby z pewnością co najmniej wiedzieć:
▷ jakie wymagania będą stawiane uczniom i uczennicom,
▷ jakie mają oni one prawa i przywileje,
▷ jakie zasady obowiązują w szkole i jakie będą konsekwencje ich nieprzestrzegania,
▷ jakie są sposoby i procedury postępowania nauczycieli i nauczycielek w sytu-

acjach trudnych (agresja, łamanie regulaminu),

▷ jakie są zasady i sposoby kontaktowania się rodziców oraz nauczycieli

i nauczycielek,

▷ na jaką pomoc ze strony szkoły mogą liczyć rodzice oraz uczniowie i uczennice.
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Można dodać, że nauczyciele i nauczycielki oczekują, że również rodzice będą
ich informować o ważnych sprawach dotyczących dziecka. Współpraca między
kadrą pedagogiczną a rodzicami rzeczywiście osiąga najwyższy poziom, gdy
obie strony są zdolne do wzajemnego przekazywania informacji, warto jednak
pamiętać, że dla nauczycieli i nauczycielek informowanie rodziców to zobowiązanie zarówno prawne, jak i merytoryczne, rodziców zaś informowanie grona nauczycielskiego zobowiązuje tylko wtedy, gdy dotyczy podstaw opieki nad
dzieckiem (na przykład tego, jaki jest jego stan zdrowia, czy przyjmuje jakieś
leki, czy choruje na jakieś choroby wymagające specjalnej uwagi i specjalnego
traktowania w szkole).
W kolejnym okresie kształtują się wzajemne relacje między rodzicami oraz
nauczycielami i nauczycielkami i zaczyna się utrwalać ich struktura. Formalnie i nieformalnie są przydzielane rodzicom pewne role i zadania – wiadomo,
kto jest w trójce klasowej czy w radzie rodziców, ale zaczyna być również jasne, którzy z rodziców na pewno przyjdą na wywiadówkę, a którzy nie pojawią się w szkole nawet na pisemne zaproszenie, kto z nich i w jaki sposób
odpowie na oczekiwania i prośby nauczyciela czy nauczycielki. Rolą wychowawcy lub wychowawczyni klasy jest stworzenie w tym okresie możliwości,
aby rodzice mogli się bliżej poznać i możliwie wszyscy mogli zacząć współdziałać w realizacji określonych zadań, a nie wycofywać się z kontaktów ze
szkołą i przerzucać odpowiedzialność na nieliczne osoby (na przykład członków trójki klasowej).
Pierwsze etapy współpracy istotnie wpływają na późniejsze kontakty i w znacznym stopniu decydują o powodzeniu współpracy z rodzicami na terenie szkoły.

1.2.

indywidualne rozmowy z rodzicami i opiekunami
Nauczyciele i nauczycielki otrzymują zazwyczaj w swojej pracy wiele porad
i wskazówek (zarówno pisemnych, jak i przekazywanych przez kolegów i koleżanki oraz przełożonych w formie ustnej) co do tego, jak powinny wyglądać ich
rozmowy i kontakty z rodzicami. Zazwyczaj radzi się nauczycielom i nauczycielkom, aby:
▷ w kontaktach z rodzicami czy opiekunami używali zrozumiałego, jasnego

języka,

▷ byli wrażliwi na sytuacje powodujące u rodziców albo opiekunów dyskomfort

i starali się ich uspokoić oraz zmniejszyć ich obawy,

▷ rozmowę o dziecku zaczynali jakimś „miłym akcentem”,
▷ t raktowali rodziców jednakowo – niezależnie od tego, jak zachowują się i uczą

ich dzieci,

▷ rozumieli i zaspokajali indywidualne potrzeby rodziców czy opiekunów,
▷ w trudnych sytuacjach próbowali raczej skoncentrować się na rozwiązywaniu

problemów niż poszukiwaniu winnych.

To niewątpliwie słuszne zasady i warto o nich pamiętać, nie zapominajmy jednak, że większość indywidualnych rozmów nauczycieli i nauczycielek z rodzica-
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mi albo opiekunami odbywa się w sytuacjach, w których niezwykle trudno trzymać się tych wskazówek. Poza nielicznymi wyjątkami rozmowy takie odbywają
się wtedy, gdy rodzic albo opiekun:
▷ z własnej inicjatywy przychodzi do nauczyciela albo nauczycielki, ponieważ

ma jakieś uwagi, wątpliwości lub zastrzeżenia (dotyczące szkoły, sposobu nauczania, sposobu oceniania lub traktowania jego dziecka),

▷ pojawia się w szkole na wezwanie wychowawcy albo wychowawczyni, mają-

cych mu do zakomunikowania przykre lub trudne informacje na temat jego
dziecka.

Taka rozmowa jest zatem już z założenia obarczona sporym ryzykiem konfliktu
– obie osoby nastawione są na to, że będą rozmawiać o trudnych lub niemiłych
sprawach, obie przeżywają przykre emocje, obie są pewne swoich racji i nastawiają się na przekonanie do nich drugiej strony. Warto więc traktować tę rozmowę ze szczególną ostrożnością i podchodzić do niej jak do spotkania w sytuacji konfliktowej. Trzeba jednak zauważyć, że dla nauczyciela albo nauczycielki
ta rozmowa jest mniej osobista niż dla rodzica czy opiekuna (cokolwiek bowiem
trudnego przydarza się dziecku, dotyczy to rodzica osobiście) i chociażby z tego
względu nauczyciel albo nauczycielka ma większą możliwość kontrolowania sytuacji i wpływania na przebieg rozmowy, tym samym bardziej odpowiada za jej
przebieg.
Charakteryzując taką rozmowę, chcielibyśmy się na wstępie odwołać do trójkąta satysfakcji – pojęcia znanego z dziedziny negocjacji w konfliktach4. Każda ze stron konfliktu ma potrzeby psychologiczne i proceduralne (wierzchołki
u podstawy trójkąta) oraz potrzeby merytoryczne (zwieńczenie trójkąta), każda
z nich potrzebuje satysfakcji we wszystkich tych obszarach.
W naszym wypadku potrzeby psychologiczne rodziców i opiekunów związane
są z tym, jak czują się oni, przychodząc do szkoły. Na zaspokojenie tych potrzeb
największy wpływ ma nauczyciel i nauczycielka oraz sposób, w jaki traktuje rodziców i opiekunów – okazywanie życzliwości, szacunku, uwagi i zrozumienia,
które mają dać poczucie, że rodzice i opiekunowie są kimś ważnym.
Potrzeby proceduralne dotyczą sposobu (często również miejsca i czasu), w jaki
spełniamy oczekiwania rodziców i opiekunów. Zaspokojeniu tych potrzeb służą
jasne zasady i precyzyjne informacje, umawianie się na konkretny termin i czas
rozmowy, precyzyjne ustalenia na przyszłość.
Potrzeby merytoryczne to konkretne interesy obu stron: w wypadku rodziców
i opiekunów – na przykład to, aby syn zdał do następnej klasy, w wypadku nauczyciela lub nauczycielki – żeby nie sprawiał problemów podczas lekcji.
Rodzic czy opiekun przychodzący (lub wezwany) do nauczyciela albo nauczycielki potrzebuje satysfakcji, która jest wypadkową zaspokojenia tych trzech rodzajów potrzeb. Brak którejś ze składowych niszczy satysfakcję ogólną. Gdy na
przykład pouczamy rodzica, krytykujemy jego metody wychowawcze, wówczas
naruszamy jego satysfakcję psychologiczną. Może on wtedy zacząć nas obrażać
(redukując z kolei naszą satysfakcję psychologiczną) lub wysuwać nierealne żądania, upierać się przy nieistotnych szczegółach (zmniejszając naszą satysfakcję
4

C.W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
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merytoryczną). Należy o tym stale pamiętać, jeśli chcemy poszukiwać takiego
porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony.
Można oczywiście zapytać: a co z potrzebami nauczyciela czy nauczycielki, co
z ich satysfakcją? Niewątpliwie ideałem byłoby przeszkolenie wszystkich rodziców i opiekunów oraz pouczenie ich, jak mają rozmawiać, aby nauczyciel czy nauczycielka również czuli się usatysfakcjonowani. Z oczywistych względów nie
jest to jednak możliwe. Ponadto to nauczyciel lub nauczycielka ma większe możliwości merytoryczne i instytucjonalne, aby taką rozmową odpowiednio pokierować, ponadto im bardziej rodzice czy opiekunowie będą zadowoleni i im lepiej
będą się czuli w rozmowie z nauczycielem lub nauczycielką, tym lepiej będą ich
traktować i tym bardziej będą skłonni uwzględnić przedstawiane sugestie czy
propozycje.
Proponujemy zatem taki przebieg rozmowy, który uwzględnia wszystkie rodzaje interesów, a dotyczy to obu stron – nauczyciela lub nauczycielki i rodzica lub
opiekuna. Przedstawiamy przykładowy przebieg takiej rozmowy. Oczywiście nie
należy traktować go sztywno i schematycznie, trzymanie się jednak określonych
celów i etapów rozmowy może być bardzo pomocne.
Aleksandra Karasowska5 wymienia następujące główne etapy rozmowy z rodzicem (powiązane jednocześnie z jej celami):
▷ nawiązanie kontaktu z rodzicem lub opiekunem,
▷ przedstawienie problemu,
▷ ustalenie przyczyn problemów dziecka,
▷ zaoferowanie pomocy dla dziecka i rodzica lub opiekuna.

Ten prosty schemat można nieco rozbudować, uwzględniając i akcentując wspomniane wyżej potrzeby, które tworzą „trójkąt satysfakcji”. Otrzymamy wówczas
następujące etapy rozmowy:
1.

nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem,

2.

prezentacja problemu,

3.

poszukiwanie i ustalenie przyczyn problemów dziecka,

4.

poszukiwanie rozwiązań,

5.

wybór sposobów działania i umowa na przyszłość,

6.

zakończenie i podsumowanie rozmowy.

i etap
nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem
Przed rozpoczęciem właściwej rozmowy o problemie dziecka warto nawiązać
kontakt i zadbać o dobrą relację z rodzicem albo opiekunem, czyli uwzględnić
jego potrzeby psychologiczne. Spróbuj zatem:

5

A. Karasowska, Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2010, s. 113.
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↘ docenić to, że rodzic albo opiekun przyszedł na rozmowę, podkreślić jego stara-

nia lub dobre intencje (choćby nie stało się to z jego inicjatywy): Cieszę się, że pani
przyszła…; Miło mi, że znalazł pan czas…; Wiem, że jest pani zapracowana, tym bardziej doceniam…,

↘ zadeklarować swoją chęć współpracy w celu pomocy dziecku: Martwię się o Da-

miana…; Zależy mi na tym, żeby nie miał problemów w szkole…

Warto również na wstępie zadbać o potrzeby proceduralne, a więc:
↘ umówić się na orientacyjny czas rozmowy: Ile czasu może pani przeznaczyć?;

Chciałabym uprzedzić, że mam do dyspozycji dwadzieścia minut…,

↘ poinformować o celu i przebiegu rozmowy: Chciałbym porozmawiać o relacjach

Marcina z kolegami, spróbujemy się wspólnie zastanowić, skąd biorą się problemy i jak
je rozwiązać.

Można również zaproponować kilka zasad, których obie strony postarają się w tej
rozmowie przestrzegać, szczególnie jeśli przewidujemy, że rozmowa może być
trudna i emocjonująca, na przykład: Spróbujemy sobie wzajemnie nie przerywać,
nie krytykować się (dla rodziców czy opiekunów nieprzyzwyczajonych do takich
ustaleń może to być zaskakujące, warto jednak wprowadzać taki styl rozmowy,
ponieważ to znacznie ułatwia jej przebieg).

ii etap
prezentacja problemu
Na tym etapie rozmowy rodzic albo opiekun oraz nauczyciel lub nauczycielka
przedstawiają – każdy ze swojej perspektywy – problemy dziecka. Kto rozpoczyna? Wydaje się logiczne, aby rozpoczęła ta osoba, od której wychodzi inicjatywa
spotkania, a więc nauczyciel lub nauczycielka, gdy zaprosi do siebie rodzica albo
opiekuna, rodzic albo opiekun zaś wtedy, gdy przychodzi do szkoły z własnej inicjatywy. Niezależnie od tego zawsze zadbajmy, żeby:
↘ nie oceniać osoby dziecka i jego intencji, a raczej mówić o zachowaniu (na przy-

kład: Często rozmawia z kolegami podczas lekcji zamiast: Nie uważa i przeszkadza),

↘ zrozumieć emocje rodzica albo opiekuna (który czasem będzie oskarżać, bronić

się, atakować, lecz będzie to raczej próba wyrażenia trudnych uczuć) i spróbować je odzwierciedlić (Musi być pani trudno słuchać tego wszystkiego; Wyobrażam
sobie, że może się pan czuć rozczarowany). Nie oznacza to oczywiście, że mamy znosić inwektywy pod swoim adresem, czasem jednak warto nie przywiązywać
zbyt wielkiej wagi do treści wypowiedzi rodzica albo opiekuna, koncentrując się
bardziej na uczuciach,

↘ obie osoby miały szansę się wypowiedzieć i być wysłuchane.

iii etap
poszukiwanie i ustalenie przyczyn problemów dziecka
To etap wspólnego poszukiwania przyczyn problemów. Ważne, aby obie strony
mogły wyrazić swoje zdanie. Warto również spróbować ustalić wspólny punkt
widzenia, przynajmniej częściowo.
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Na tym etapie rozmowy:
↘ zawsze zacznij od zapytania rodzica albo opiekuna o jego opinię (Co pani myśli na

temat problemów Krzysia, jakie są ich przyczyny?),

↘ wysłuchaj i doceń próby wyjaśnienia podłoża zachowań dziecka, dbając o satys-

fakcję psychologiczną rodzica albo opiekuna (To ważne uwagi; Mówi pan o istotnych sprawach),

↘ przedstaw swoją opinię (Moim zdaniem…),
↘ ustalcie wspólny punkt widzenia lub przynajmniej zaakcentuj rozbieżności (Wi-

dzę, że mamy podobne zdanie, że problemy Ani biorą się z…; Częściowo zgadzamy się co
do przyczyn problemów Kasi, chociaż pan uważa, że…, a ja sądzę, że…; Podobnie widzimy problemy Wojtka, chociaż nie zgadzamy się co do ich powodów).

iv etap
poszukiwanie rozwiązań
Poszukiwanie (a następnie znalezienie) rozwiązania problemu jest w zasadzie
centralnym punktem merytorycznej strony rozmowy. Aby do tego doszło:
↘ zapytaj rodzica albo opiekuna, jakie ma pomysły i co może zrobić,
↘ zapytaj, czego oczekuje lub potrzebuje od ciebie – nie musisz się ze wszystkim

zgadzać, ale pozwól rodzicowi albo opiekunowi wyrazić jego oczekiwania,

↘ zaproponuj własne rozwiązania i spytaj rodzica albo opiekuna, co o nich myśli

(nie forsuj ich „na siłę”).

iv etap
wybór sposobów działania i umowa na przyszłość
Na tym etapie ustalcie wspólnie sposoby działania. Zadbaj o to, aby:
↘ ustalenia były konkretne (A więc umawiamy się, że codziennie poświęci pani pół go-

dziny na sprawdzenie zadań domowych Jarka zamiast: Będzie pani pilnowała, żeby
odrabiał lekcje),

↘ jasno określały, co kto zrobi (Ja porozmawiam z nauczycielem matematyki i popro-

szę go, żeby jeszcze raz przepytał Zosię, a pan w ciągu tego tygodnia przerobi z nią zadane przez niego przykłady),

↘ precyzowały czas, w którym ustalenia mają być zrealizowane.

Umowę można również spisać w dwóch egzemplarzach – dla nauczyciela lub nauczycielki i dla rodzica albo opiekuna.

iv etap
zakończenie i podsumowanie rozmowy
Na tym etapie znowu warto zadbać o potrzeby psychologiczne i proceduralne, budując jednocześnie porozumienie na przyszłość. Umów więc konkretny termin
następnego spotkania i podziękuj za rozmowę, doceniając jej przebieg i (lub) efek-
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ty. Nawet jeśli nie uzgodniliście sposobu postępowania, doceń sam fakt rozmowy
o ważnych sprawach, w tym wypadku dajcie sobie konkretny czas na zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu.

1.3.	kontakty z rodzicami i opiekunami, którzy sami
potrzebują pomocy
Rozmowa z rodzicami lub opiekunami, którzy sami potrzebują pomocy, przeprowadzona według wcześniej proponowanych wskazówek z reguły okazuje się
niesatysfakcjonująca. Ponieważ mają oni kłopoty sami ze sobą, nie są natychmiast gotowi do współdziałania i współpracy na rzecz swoich dzieci – chociaż zazwyczaj to deklarują. W praktyce mogą się jednak zachowywać tak, że nie tylko
utrudniają kontakt i współpracę, ale nawet torpedują ją całkowicie. Z tego względu większość poradników omawiających problematykę trudności w relacjach
i współpracy między nauczycielami i nauczycielkami a rodzicami lub opiekunami oraz formułujących porady i zalecenia dla kadry pedagogicznej w tym zakresie za punkt wyjścia analizy problemu i formułowania zaleceń obiera dające się
zaobserwować, względnie trwałe cechy zachowań i postaw rodziców.
Małgorzata Babiuch w poradniku Jak współpracować z rodzicami „trudnych” dzieci?
charakteryzuje „kilkanaście najczęściej spotykanych kategorii zachowań rodziców, które utrudniają nauczycielom kontakt i efektywną współpracę lub przynajmniej stanowią spore wyzwanie dla jego umiejętności interpersonalnych”6.
Wymienia wśród nich unikanie współdziałania, brak zaangażowania w sprawy
dziecka i jego zaniedbywanie, nadopiekuńczość i nadmierną troskę o dziecko,
perfekcjonizm, ingerowanie w pracę nauczyciela przez rodziców profesjonalistów, całkowite poleganie na nauczycielu i poszukiwanie u niego pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, wciąganie nauczyciela w konflikty rodzinne, wrogość, agresywne zachowania rodziców7.
Niewątpliwie tego typu zaburzenia czy niewłaściwe postawy mogą świadczyć
o problemach psychologicznych rodziców albo opiekunów i są jakimś rodzajem
diagnozy, ale jeśli nie wskazuje ona jednocześnie przyczyn takiego stanu i funkcji
tych zachowań, może uniemożliwić konstruktywną współpracę między rodzicem albo opiekunem a nauczycielem lub nauczycielką i poprawę funkcjonowania
dziecka w szkole.
Niestety, formułowanie wskazówek, jak reagować na poszczególne zachowania
i postawy, prowadzi do mnożenia – czasem niespójnych – porad i zaleceń, których wypełnienie staje się bardzo skomplikowane i odbija się raczej negatywnie
na psychologicznej jakości takiego kontaktu.
Inna autorka, Elaine K. McEwan, w pracy Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli,
zmęczeni, bezradni albo po prostu stuknięci8 stosuje podobne podejście do problematyki współpracy rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i nauczycielek, wiele
zaleceń formułuje jednak, opierając się na naturze problemu lub zaburzenia, na
6

M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych” dzieci?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 83.

7

Ibidem, s. 83–84.

8

E.K. McEwan, Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni albo po prostu stuknięci, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.
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które cierpi rodzic bądź cała rodzina. Na przykład zalecenia: „zbierz jak najwięcej
informacji na temat rodziców, abyś mógł jak najlepiej zrozumieć ich zachowania
i motywacje” czy „skonsultuj się ze specjalistami od zdrowia psychicznego, jeżeli masz do czynienia z rodzicem, któremu postawiono diagnozę […], dowiedz się
czegoś więcej na temat choroby, abyś nieświadomie nie powiedział lub nie zrobił
czegoś niewłaściwego”9, są jak najbardziej sensowne również z punktu widzenia,
który zostanie przedstawiony poniżej.
W niniejszym opracowaniu punktem wyjścia w formułowaniu wniosków o zasadach kontaktowania się i współpracy z „trudnymi” rodzicami będą problemy,
które występują w rodzinie dysfunkcyjnej i zaburzają funkcjonowanie zarówno
rodziców, jak i dzieci, co na terenie szkoły daje się zauważyć w postaci problemów
wychowawczych, dydaktycznych bądź rozwojowych. Rodzice albo opiekunowie
tych właśnie dzieci będą częściej niż inni zapraszani przez nauczyciela lub nauczycielkę na postkania w sprawie zachowania i postępów ich pociech w nauce.

1.4.

krótka charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej10
Rodzina popada w dysfunkcję, gdy pojawia się w niej problem, z którym nie jest
sobie w stanie poradzić za pomocą własnych zasobów i sposobów, a jednocześnie
– z różnych względów – albo się o właściwą i skuteczną pomoc nie zwraca, albo jej
nie otrzymuje, albo otrzymuje ją w niewystarczającym zakresie. Spośród wielu
problemów, które z reguły poważnie destabilizują funkcjonowanie rodziny, wymieńmy kilka najczęściej spotykanych:
▷ problem alkoholowy jednego lub obojga rodziców czy opiekunów,
▷ proces przemocy między rodzicami albo opiekunami (częściej mężczyzna sto-

suje zachowania przemocowe, a kobieta ich doświadcza),

▷ stosowanie przez rodzica albo opiekuna (rodziców albo opiekunów) jednego

lub kilku rodzajów przemocy wobec dziecka (przemoc psychiczna, fizyczna,
nadużycie seksualne, długotrwałe zaniedbywanie),

▷ długotrwała chroniczna choroba jednego z członków rodziny.

Inne problemy, które mogą w mniejszym lub większym stopniu zdestabilizować
funkcjonalność rodziny, to:
▷ inne uzależnienia rodziców albo opiekunów bądź dziecka (narkotyki, leki, ha-

zard, pracoholizm),

▷ brak jednego z rodziców lub długotrwała nieobecność rodzica albo opiekuna.

Ponieważ brak w niniejszym opracowaniu miejsca na pełniejszą analizę dysfunkcyjnego systemu rodzinnego i jego wpływu na zaburzenia zachowania
u dzieci, musi nam wystarczyć skrótowa charakterystyka takiego systemu i jego
funkcjonowania.

9

Ibidem, s. 59–60.

10 W polskiej terminologii zamiennie stosuje się terminy „dysfunkcyjny” i „dysfunkcjonalny” [przyp. red.].
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W publikacji Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej Anna Maria Seweryńska pisze na temat
takiej rodziny: „układ ten możemy porównać do wyreżyserowanego spektaklu
granego niezmiennie od lat na tych samych zasadach i w tej samej obsadzie”11.
Charakterystyczna dla tego spektaklu jest zamiana ról – dzieci zaczynają pełnić funkcję rodziców, a rodzice albo opiekunowie coraz bardziej zachowują się
jak bezradne dzieci. W takiej rodzinie występuje wiele dysfunkcjonalnych reguł i zasad, na przykład zaburzona komunikacja, naruszanie granic prywatności, tłumienie uczuć, wymagania stawiane dzieciom nieadekwatne do ich wieku
i możliwości, chaos lub skrajnie surowa dyscyplina, od dzieci wymaga się pseudodojrzałości albo się je infantylizuje. Życie rodzinne toczy się od kryzysu do kryzysu, a problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania wszystkich członków
rodziny się pogłębiają.
Czego możemy się spodziewać po takich rodzicach albo opiekunach na terenie
szkoły? Przede wszystkim tego, że będą oni znacznie częściej niż pozostali zapraszani przez nauczycieli i nauczycielki w sprawie swoich dzieci, gdyż właśnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają w szkole poważniejsze problemy wychowawcze
i dydaktyczne. Rodzice ci nie są także w stanie uzgodnić i zrealizować działań
w zakresie poprawy opieki rodzicielskiej czy pomocy dydaktycznej nad swoim
dzieckiem, ponieważ to oni sami potrzebują daleko idącej pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Chroniczne problemy rodzinne, na których koncentrują się
ci rodzice albo opiekunowie, zajmują im mnóstwo czasu, pożerają wszelkie nadwyżki energii i spychają problemy dzieci na odległy plan. Będziemy więc mieć do
czynienia z rodzicem albo opiekunem, który od wielu lat doświadcza problemów
i trudności w rodzinie, w związku z czym nie jest zdolny do skutecznej opieki nad
dziećmi i będzie mieć poważne trudności w podjęciu partnerskiej relacji i współpracy z nauczycielem czy nauczycielką. Z prawnego punktu widzenia jednak ci
rodzice albo opiekunowie – w większości wypadków – nadal formalnie sprawują
opiekę nad swoimi dziećmi i nauczyciel lub nauczycielka są zobowiązani do kontaktów i współpracy z nimi.
W tej sytuacji jako podstawę kontaktów z tą grupą rodziców musimy przyjąć postawę realistyczną, odnoszącą się do całości problemu. Trzeba próbować określić
zasady kontaktu i współdziałania z nimi, zdając sobie sprawę z tego, co jest możliwe teraz, na co trzeba będzie poczekać i jaką pomoc muszą ci rodzice otrzymać,
aby otoczyć właściwą opieką swoje dzieci.

1.5. 	kontakty z „trudnymi rodzicami”
(alkohol lub przemoc w rodzinie)
Kontakty osobiste z osobami uzależnionymi od alkoholu z reguły nie należą do
konstruktywnych, a współpraca z nimi w zakresie pomocy dydaktycznej, a tym
bardziej opieki wychowawczej, nie wydaje się na dłuższą metę możliwa ze względu na uwarunkowane psychologicznymi mechanizmami uzależnienia funkcjonowanie tych osób. Chociaż więc nauczyciel lub nauczycielka formalnie są zobowiązani do kontaktów z każdym rodzicem, który przyjdzie do szkoły w sprawie
swoich dzieci, to na szczęście rodzice czy opiekunowie uzależnieni rzadko to ro11 A.M. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, s. 18.
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bią. Gdy mamy do czynienia z rodzicem alkoholikiem, nawet jeśli nie jest on pod
wpływem alkoholu, ograniczmy rozmowę o uczniu do tego, co formalnie konieczne, do przekazania niezbędnych informacji. Z osobami nietrzeźwymi na temat
wychowania dzieci nie rozmawiamy.
Bardziej skomplikowana jest sprawa, kiedy mamy do czynienia ze sprawcą przemocy domowej. Rodzic albo opiekun, który stosuje przemoc, z opiekuna i obrońcy przeobraża się w swoje przeciwieństwo – napastnika o olbrzymiej przewadze
siły, niszczącego podatną na urazy konstrukcję psychiczną i fizyczną dziecka
(poza taką formą tej przemocy wobec dzieci, jak zaniedbywanie, która nie tyle
jest atakiem na dziecko, ile raczej brakiem opieki nad nim). Choć formy i nasilenie tego długotrwałego atakowania i wyrządzania krzywdy dziecku mogą być
różne, to jednak rodzic albo opiekun stosujący przemoc wyrządza dziecku poważne szkody i nie zmieni swojego przymusowego, nałogowego postępowania
pod wpływem jednej rozmowy z nauczycielem czy nauczycielką. Istnieje za to
poważne niebezpieczeństwo, że albo zdobędzie następny pretekst do ataku na
dziecko, albo postara się o szczelniejszą kontrolę nad dzieckiem i rodziną, aby informacje o przemocy w tej rodzinie nie zostały ujawnione na zewnątrz. Przemoc
z prawnego punktu widzenia jest karalna, jeśli więc uczeń albo uczennica wykazuje w swoim zachowaniu symptomy i objawy wskazujące na stosowaną wobec
niego albo niej przemoc, należy zająć się sprawą tego ucznia czy tej uczennicy
zgodnie z odpowiednimi procedurami.
Bardziej optymistycznie przedstawiają się sprawy kontaktów i współpracy z rodzicem albo opiekunem będącym małżonkiem czy partnerem osoby uzależnionej bądź osobą, która jest świadkiem albo sama doświadcza przemocy domowej.
I chociaż osoby takie cierpią z powodu mniej lub bardziej świadomego poczucia
winy, że nie sprawdzają się w swojej roli rodzicielskiej, to jednak nie obciąża
ich bezpośrednio odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzane dziecku.
Również możliwości nawiązywania kontaktu psychologicznego mogą być tylko nieznacznie obniżone, chociaż u rodziców czy opiekunów doświadczających
przemocy z reguły występują poważne skutki doznanych urazów psychicznych,
które utrudniają relacje i kontakt.
Tacy rodzice albo opiekunowie są z reguły psychicznie przeciążeni długotrwałymi i nieskutecznymi próbami poradzenia sobie z problemami rodziny. Niestety, zwykle rozwiązanie tych problemów (uzależnienia lub przemocy) przerasta
możliwości jednej osoby, tym bardziej że przecież nie potrafią oni tych problemów trafnie określić i nazwać ani zrozumieć na przykład konieczności pomocy
i terapii psychologicznej. Niezbędne jest więc, żeby uwzględnić podczas rozmowy to przeciążenie psychiczne u rozmówcy, starając się go zrozumieć i wspierać
emocjonalnie, nawet gdy z jego postępowaniem wobec jego dzieci nie zawsze się
zgadzamy.
Rodzice albo opiekunowie, którzy sami są ofiarami przemocy, mogą cierpieć na
stres pourazowy, co może powodować poważne trudności w prowadzeniu rozmowy. Może się okazać, że przez jakiś czas są myślami gdzie indziej, zamkną się
w sobie albo będą tylko narzekać i rozpaczać. Osoby doświadczające przemocy
potrzebują więcej czasu na nawiązanie kontaktu i cierpliwości w jego podtrzymywaniu. Takie osoby powinny być najpierw wysłuchane bez żadnego oceniania i udzielić im emocjonalnego wsparcia, zanim będą chociaż trochę gotowe do
współdziałania i współpracy.
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W kontakcie z takimi osobami należy się przygotować na dłużej trwającą rozmowę i raczej powolny proces zmian. Trzeba również uwzględniać niekiedy wyraźną asymetryczność w zakresie partnerstwa i współpracy, ale to nie znaczy,
że należy wyręczać takiego rodzica czy opiekuna w jego podstawowej odpowiedzialności za dziecko.

wytyczne i wskazówki do rozmowy i kontaktu
1 		Zapraszając rodziców albo opiekunów na rozmowę w sprawie dziecka, które

sprawia kłopoty na terenie szkoły, spróbuj przez konsultacje z innymi nauczycielami i nauczycielkami, psychologiem, pedagogiem albo dyrekcją wstępnie
ustalić, czy będziecie mieć do czynienia z rodzicem albo opiekunem, który sam
potrzebuje pomocy.

2 		Jeśli tak, zaproś do rozmowy tego z rodziców albo opiekunów, który prawdopodobnie funkcjonuje nieco lepiej i daje większą szansę na kontakt i współpracę (raczej więc współmałżonka osoby uzależnionej niż osobę uzależnioną, raczej osobę
doświadczającą przemocy domowej lub osobę pozostającą w roli świadka niż osobę stosującą przemoc).

3 		Pamiętaj, że w wypadku rodziców albo opiekunów, którzy sami potrzebują pomocy, trudno będzie, zwłaszcza na początku, o rzeczową, konkretną i partnerską
rozmowę. Nie będziesz mieć przed sobą asertywnej i zrównoważonej osoby, a raczej kogoś skłonnego do pasywności i bierności, a czasem – nie wiadomo, z jakiego
powodu – agresywnego i atakującego.

4 		Zarówno współmałżonkowie czy partnerzy osób uzależnionych, jak i osoby doświadczające przemocy będą skłonni ukrywać lub pomniejszać problemy wychowawcze i dydaktyczne swoich dzieci (na przykład rozpaczliwe i czasem irracjonalne usprawiedliwianie przez matkę czy opiekunkę dziecka, które w szkole
zachowuje się agresywnie, może wskazywać na występowanie w tej rodzinie
przemocy wobec tego dziecka). Osoba, która w rodzinie nie jest w stanie skutecznie obronić dziecka przed przemocą, może zacząć to robić przesadnie na terenie
szkoły, nawet jeśli nauczyciel albo nauczycielka przedstawia sprawę rzeczowo,
bez obwiniania i potępiania ucznia albo uczennicy.

5 		W wypadku dziecka, które w rodzinie jest „czarną owcą”, rodzice albo opiekunowie

mogą zacząć je krytykować i obwiniać. W tym trudnym momencie nie przyłączaj
się do tej krytyki, potraktuj to zachowanie raczej jako potwierdzenie, że w rodzinie
dzieje się źle, ktokolwiek jest temu winny.

6 		Najważniejsze w kontaktach z rodzicami, którzy sami potrzebują pomocy, jest zro-

zumienie przez nauczyciela czy nauczycielkę faktu, że dopóki ci rodzice albo opiekunowie nie otrzymają profesjonalnej pomocy – zwłaszcza psychologicznej – i nie
odzyskają możliwości pełnienia funkcji rodzicielskiej, a cała rodzina nie poprawi
swojego funkcjonowania, współpraca szkoły z tymi rodzicami będzie zawsze napotykać trudności. Dlatego w interesie ucznia czy uczennicy i całej rodziny należy
podjąć w rozmowie z jednym z rodziców albo opiekunów temat dysfunkcji rodzinnej i sytuacji dziecka – problemu, który tę rodzinę tak mocno destabilizuje.
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7 		W takiej rozmowie, oprócz opisania zachowań dziecka, które wskazują na dys-

funkcję w rodzinie, i wspólnego z rodzicem lub opiekunem określenia kluczowego problemu tej rodziny, nauczyciel lub nauczycielka powinni być przygotowani
na zapewnienie elementarnego wsparcia psychologicznego oraz udzielenie wskazówek i informacji, gdzie i w jaki sposób rodzina może uzyskać dalszą pomoc.

8 		Pamiętaj, że podzielenie się z rodzicem albo opiekunem, który sam zmaga się
z dysfunkcją rodzinną i ponosi jej koszty, wiedzą na temat tego problemu i możliwości jego rozwiązania, okazanie zrozumienia i emocjonalnego wsparcia mogą
być dla tej osoby – a być może i dla całej rodziny – przełomowym momentem
w procesie odzyskiwania zdrowia, funkcjonalności i kompetencji rodzicielskich.

9 		Pamiętaj, aby zachować ostrożność w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej wyłącz-

nie na podstawie zachowań dziecka, poza rodzinnymi mogą bowiem istnieć inne
przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci. W rodzinach, w których dominującymi problemami są przemoc lub alkoholizm, zazwyczaj schodzą one jednak na
dalszy plan.

Możliwość porozumienia nauczyciela lub nauczycielki i rodzica albo opiekuna
w sprawie dziecka niewątpliwie przynosi obu stronom ogromny zysk. Istnieją
jednak sytuacje szczególne, w których nauczyciel lub nauczycielka mogą odegrać
ważną rolę, choć nie przez współpracę w opiece nad dzieckiem, lecz rozpoczynając proces zmian na lepsze w rodzinie – jako pierwsza osoba, która dostrzega
prawdziwe problemy rodzinne, nazywa je i przekazuje odpowiednie informacje
i wskazówki jednemu z rodziców albo opiekunów. Takie podejście przekracza co
prawda nominalne zadania szkoły, ale niewątpliwie jest przejawem głębszej troski o dobro dziecko.
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2.	Rodzice i opiekunowie przejawiający
zachowania agresywne

Dominika Sadowska

2.1. 	troskliwy rodzic lub opiekun czy awanturujący
się klient?
„Najnowsze badania potwierdzają, że współczesnych rodziców i opiekunów dzieci
w wieku szkolnym właściwie nie obchodzi los nauczycieli i nauczycielek czy samej
placówki, nie uważają bowiem, żeby musieli się o to troszczyć. W stosunku do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej rodzice i opiekunowie przejawiają jeszcze postawy silnego wsparcia, już jednak rodzice bądź opiekunowie dzieci
z wyższych klas znacznie rzadziej korzystają ze spotkań z wychowawcą czy wychowawczynią albo innymi nauczycielami i nauczycielkami, żeby zweryfikować wiedzę na temat własnego dziecka. Obserwujemy, że roszczeniowość rodziców wzrasta
wraz z przechodzeniem dziecka do kolejnych klas, co przejawia się między innymi
tym, że oczekują od nauczycieli i nauczycielek, aby nie tylko zmniejszali wymagania
wobec ich dzieci, ale także byli mniej restrykcyjni w ocenie ich osiągnięć12”.
Tacy rodzice lub opiekunowie są zwykle trudnym partnerem w kontaktach ze
szkołą. Mają wysoki poziom oczekiwań wobec placówki, które nierzadko są nieadekwatne do obiektywnych możliwości nauczycieli czy nauczycielek, którzy
zobowiązani są do realizacji podstawy programowej, a w swoich działaniach
ograniczeni choćby liczebnością klas przy jednoczesnej konieczności zapewnienia należytej uwagi i wsparcia wszystkim uczniom i uczennicom, także tym ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wyzwaniem jest także sposób komunikacji z rodzicem czy opiekunem, który zachowuje się roszczeniowo albo w różny – także agresywny – sposób komunikuje
swoje potrzeby, interesy, a często po prostu wymagania i żądania. Możemy mieć
do czynienia z agresją przejawiającą się krzykami, wulgaryzmami, obraźliwymi
komentarzami, podważaniem kompetencji, wyśmiewaniem podczas indywidualnych spotkań. Agresja może przyjąć również formę publiczną, kiedy nauczyciel lub nauczycielka są obmawiani, oceniani, poniżani w obecności innych osób:
grona pedagogicznego, kadry administracyjnej, dyrekcji czy rodziców. Nierzadko
spotykamy się z takimi zachowaniami, jak lekceważące czy prowokujące gesty
lub sformułowania, naruszenie prywatności czy własności prywatnej, nagrywa-

12 Postawy rodziców wobec szkoły – por. http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/10/postawy-rodzicow-wobec-szkoly.html,
6 stycznia 2014 roku.
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nie czy fotografowanie nauczycieli i nauczycielek albo dyrekcji czy pracowników
szkoły bez ich zgody albo wiedzy, a nawet naruszenie nietykalności osobistej,
przemoc fizyczna czy psychiczna (zastraszanie, groźby, nadużywanie kontaktu w czasie prywatnym). Dzieje się tak w świecie zarówno rzeczywistym, jak
i wirtualnym. Coraz bardziej popularne wśród rodziców grupy zawiązywane
w mediach społecznościowych albo komunikatorach również stają się platformą upowszechniającą i usprawiedliwiającą zachowania agresywne, służącą rozprzestrzenianiu często niezweryfikowanych informacji. Takie zachowania nieodwołalnie prowadzą do konfliktu i są destrukcyjne nie tylko dla indywidualnej
relacji, ale także dla integralności klasy.
Do czego tak naprawdę rodzice i opiekunowie mają prawo, a gdzie zaczyna się granica naruszenia dobrego imienia, pomówienie, a wreszcie dręczenie czy nawet
stalking? Czy nauczyciele i nauczycielki mogą się dziś skutecznie bronić przed
takimi zachowaniami, które naruszają ich autorytet, godzą w pozycję zawodową,
dobre imię, a często godność osobistą?

2.2. 	tylko spokój może nas uratować
– strategie przetrwania
Wydaje się, że sukces w budowaniu pozytywnych relacji z rodzicem lub opiekunem wykazującym postawę roszczeniową tkwi w:
▷ dobrej i skutecznej komunikacji,
▷ asertywnej postawie,
▷ kompetencjach z zakresu zarządzania konfliktem,
▷ znajomości i umiejętności stosowania gwarancji prawnych.

Wszystkie wcześniejsze uwagi i sugestie dotyczące modelowania skutecznej
komunikacji wolnej od elementów oceniających, bazującej na koncepcji komunikacji bez przemocy i technikach aktywnego słuchania, są niezastąpionym
narzędziem prewencji przemocy i agresji. Korzystajmy więc z dobrodziejstwa
parafrazy i odwzorowania, choćby po to, żeby pokazać drugiej stronie, że nie
tylko słuchamy, ale także słyszymy, zyskać na czasie i móc zebrać myśli czy wyciszyć własne emocje. Stosujmy dowartościowanie, by pozwolić rodzicowi spojrzeć na nas nie jak na wroga, który chce ukarać czy dręczyć jego dziecko, ale jak
na osobę, której działaniom w istocie przyświeca ten sam co rodzicowi cel – dobro dziecka. Systematycznie podsumowujmy kolejne etapy rozmów i ustaleń, by
uniknąć niejasności, jednocześnie zaś pokazać, ile już kwestii udało się uzgodnić
i jak postępuje proces komunikacji. To daje obu stronom wiarę, że sukces w tym
zakresie jest możliwy mimo wielu różnic.
W kontaktach z rodzicem wykazującym postawę roszczeniową pomocne będą
także kompetencje związane z asertywnością – utrzymywanie zawodowego dystansu, stawianie i egzekwowanie granic przy jednoczesnym zachowaniu szacunku, zrozumienia i empatii w stosunku do rozmówcy. Ważna jest przy tym
konsekwencja: jeśli informujemy rodziców, że nie będziemy odbierać telefonów
po godzinie dwudziestej pierwszej, ponieważ jest to nasz czas wolny, to stosujmy się do tych ustaleń, jeśli wybieramy komunikację mailową, odpowiadajmy na
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maile w wyznaczonym do tego czasie. Nie jest to forma „strajku włoskiego”, a stawianie i egzekwowanie granic, pozwalające czuć się równorzędnym partnerem
w dyskusji, współpracy z rodzicami albo opiekunami. Granicą w kontaktach z takim rodzicem zawsze powinno być poczucie bezpieczeństwa, rozumianego jako
bezpieczeństwo fizyczne oraz emocjonalne. W sytuacji, kiedy pojawia się poczucie zagrożenia, lęk przed kontaktem z daną osobą, a stawiane przez nas granice
są systematycznie naruszane, warto na spotkania z taką osobą zapraszać osoby
trzecie – pedagoga, psychologa szkolnego, a także rozważyć zasadność poinformowania o takiej sytuacji dyrekcję szkoły, która jako pracodawca ma obowiązek
zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym.
Bywa jednak, że prewencja okaże się nieskuteczna i konflikt staje się nieunikniony. Tak jak nauczyciel czy nauczycielka korzystają ze swojej profesjonalnej
wiedzy i umiejętności w obszarze identyfikowania, przeciwdziałania, deeskalacji i rozwiązywania konfliktów między uczniami i uczennicami, tak analogiczne
kompetencje będą ważnym zapleczem, do którego powinni się odwoływać przy
kształtowaniu współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży. W tym
aspekcie niezwykle istotne będzie dotarcie do rzeczywistej przyczyny konfliktu. Konflikt sam w sobie nie musi być bowiem destrukcyjny i niszczący. Jako mechanizm odkrywający potrzeby i różnice może być budujący i doprowadzić do
pogłębienia relacji i rozwiązania wielu nawet trudnych kwestii.
Warto więc zidentyfikować, co jest rzeczywistą przyczyną sporu – być może są
różnice w wartościach i postrzeganiu norm dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole (czy bicie drugiego dziecka może być uznane za akceptowalną formę
obrony, czy odpowiedź agresją na agresję jest naruszeniem zasady bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów, czy dbaniem o własne bezpieczeństwo) albo
brakuje określonych informacji na przykład co do warunków oceniania, charakteru terminów na realizację określonych zadań, ustalenie strefy wpływów, egzekwowania ustaleń czy wreszcie kwestie związane z autorytetem nauczycielki lub
nauczyciela albo różnicami związanymi z osobowością. Poza zidentyfikowaniem
źródła konfliktu z rodzicem bądź opiekunem dziecka warto określić również, jak
bardzo taki konflikt jest zaogniony, jak długo trwa oraz czy są w niego zaangażowane inne osoby, na przykład w formie cichych sprzymierzeńców, popleczników, a może jawnie solidaryzujących się zwolenników rozwiązań proponowanych przez którąś ze stron. Te działania z dużym prawdopodobieństwem pozwolą
określić, czy jest to konflikt, który może zostać rozwiązany – i czy jest to możliwe
w dwustronnych rozmowach, negocjacjach – czy warto skorzystać ze wsparcia.
Konflikt z rodzicem czy opiekunem, który dodatkowo przejawia zachowania
agresywne, reaguje gniewem, naturalnie wyzwala po obu stronach silne emocje.
Taka sytuacja wymaga rozwagi, opanowania i umiejętności zarządzamy emocjami. Uleganie im podczas pracy z rodzicem czy opiekunem wykazującym postawę
roszczeniową z pewnością tylko utrudni konstruktywną rozmowę.
Warto pamiętać, że nie każdy konflikt możemy i musimy rozwiązać sami. Jeśli
z nieporozumienia czy ze sprawy, które mają charakter dwustronny i dotyczą
wzajemnych relacji między rodzicem albo opiekunem a nauczycielem czy nauczycielką, spór przekształci się w sytuację, która angażuje większą grupę rodziców, jest przedmiotem plotek albo kiedy któraś ze stron została publicznie (co
dotyczy również wykorzystania wyżej wspomnianych komunikatorów czy profili w mediach społecznościowych) obrażona, ośmieszona, zdeprecjonowana, albo
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któraś ze stron nie panuje nad swoimi emocjami, do jego skutecznego rozwiązania będzie potrzebne zaangażowanie osoby trzeciej. Takim wsparciem może być
na przykład psycholog albo pedagog szkolny, dyrekcja albo inny nauczyciel lub
inna nauczycielka, do których mamy zaufanie.
Spory czy konflikty z rodzicami albo opiekunami związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem dziecka w szkolne mają charakter formalny. Dlatego jeśli
sytuacja tego wymaga, pracodawca w osobie dyrektora ma nie tylko prawo, ale
także obowiązek wsparcia nauczycieli lub nauczycielek w rozwiązywaniu takich konfliktów. Wynika to z obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie zakładu pracy, a także dbania o godność i inne dobra osobiste
pracowników oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo może
być przy tym rozumiane nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa fizycznego, lecz
również emocjonalnego – dobrostanu psychicznego osoby pracującej.
Wsparcie dyrekcji placówki w rozwiązywaniu konfliktów może przybrać przy
tym różne formy. W dyspozycji dyrekcji jest cały wachlarz środków, które można zastosować w celu ułatwienia polubownego, konstruktywnego rozwiązania
problemu, przez co nie tylko uda się rozwiązać jednostkową sytuację, ale także
zamodeluje się właściwe postępowanie w analogicznych sytuacjach, co wzmocni
zaufanie i relacje na poziomie kadry pedagogicznej oraz na linii rodzic (opiekun)
– kadra pedagogiczna. Poczucie, że trudną sytuację udało się wyjaśnić i znaleźć
rozwiązanie służące dobru i interesowi dziecka, będzie wzmacniające nie tylko
dla nauczyciela czy nauczycielki, ale także dla rodzica bądź opiekuna, co w dalszej kolejności również będzie korzystne dla dziecka. Sytuacja, gdy szkoła i rodzina mówią jednym głosem, w którym wybrzmiewa rzeczywista troska o dziecko,
jest przecież tą najbardziej pożądaną dla harmonijnego funkcjonowania dziecka.
Zdarza się jednak, że dyrekcja placówki sama staje się stroną nieporozumienia
między rodzicami albo opiekunami a nauczycielem czy nauczycielką lub sama
jest uwikłana w inny konflikt z którąś ze stron. Wtedy, wobec niepodejmowania
skutecznych środków zaradczych, spór – zamiast ulegać złagodzeniu – eskaluje. W takich sytuacjach zasadne jest skorzystanie ze wsparcia osoby z zewnątrz,
uznanej przez wszystkie osoby zaangażowane w konflikt za bezstronną, w takim
rozumieniu, że nie popiera ani nie działa ona na korzyść żadnej ze stron i nie ma
żadnego interesu w tym, by konflikt rozwiązał się w określony sposób. Funkcję
taką pełni mediator.
Mediacja jest postępowaniem, w którym przy wsparciu osoby trzeciej poróżnione
strony poszukują najlepszego dla nich w danym momencie rozwiązania. Jej podstawą jest założenie, że strony mają potencjał do tego, żeby zbudować konstruktywny dialog, i czyniąc sobie wzajemne ustępstwa, dobrowolnie chcą uzgodnić
warunki porozumienia. Mediacja jest instytucją prawną i w związku z tym podlega określonym zasadom. Do najważniejszych należy jej dobrowolność rozumiana
jako brak przymusu oraz jako dobra wola w poszukiwaniu rozwiązań, poufność
– proces i ustalenia mediacyjne są jawne wyłącznie dla stron i mediatora, a na
fakty, o których strony dowiedziały się podczas mediacji, właściwie nie mogą się
powoływać nawet w ewentualnym postępowaniu sądowym. Dla skutecznej mediacji niezmiernie ważna jest równowaga stron w całym procesie mediacji. Dlatego z dużą uważnością należy podejmować decyzję o skorzystaniu z tego środka
w sytuacji konfliktu, w którym pojawia się agresja. Wszystkie strony mediacji
muszą mieć bowiem poczucie bezpieczeństwa i czuć się równie ważne w całym
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procesie. Przemoc z zasady wyklucza równowagę stron – osoba jej doświadczająca
z założenia jest stroną słabszą. Jeśli więc istnieją uzasadnione wątpliwości co do
możliwości rzeczywistego zapewnienia równowagi stron w mediacji, być może
warto sięgnąć po inne narzędzia.

2.3.

gdy wszystko inne zawodzi, sięgnij po paragraf
naruszenie godności i innych dóbr osobistych
(art. 23 kodeksu cywilnego)
Każdy z nas ma prawo do tego, żeby być traktowany z szacunkiem i w sposób, który nie będzie naruszał naszej godności. Godność osobista człowieka – jego cześć
– jest jego dobrem osobistym i jako taka podlega ochronie prawnej. „Cześć”, „dobre
imię” i „dobra sława” człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny
życia osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci może tym samym
nastąpić także przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania
potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności. Każda osoba, której
dobro osobiste zostaje zagrożone przez czyjeś działanie, może żądać zaniechania
tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Jeśli już do naruszenia doszło,
można żądać usunięcia jego skutków, na przykład przez złożenie oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a także zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
zniesławienie (art. 212 kodeksu karnego)
Sytuacje takie jak rozsiewanie nieprawdziwych plotek, wysyłanie pism czy listów zawierających nieprawdę, zamieszczanie kłamliwych ocen czy informacji
na portalach społecznościowych lub rozsiewanie ich przy wykorzystaniu komunikatorów, by zaszkodzić nauczycielowi albo nauczycielce, może być uznane
za zniesławienie. Zniesławienie jest przestępstwem. Zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie
lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Przy tym jeżeli pomówienie następuje przy wykorzystaniu środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia tak zwanego hejtu, do którego rozpowszechniania służy najczęściej Internet. Pamiętajmy więc – plotkowanie jest karalne.
nauczyciel jak prezydent
Nie wszyscy rodzice i opiekunowie zdają sobie sprawę, że nauczyciele i nauczycielki, którzy podlegają przepisom Karty Nauczyciela, funkcjonują na prawach
funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że nauczyciel i nauczycielka podczas
pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, choć nie są
funkcjonariuszami, to jednak korzystają z takiej samej ochrony jak poseł,
sędzia, senator czy… prezydent. Na straży tej ochrony stoją przepisy Kodek-

27

28

zeszyt 7 | W spółpraca z rodzicami

su karnego. Jeśli prawa te zostaną naruszone, dyrekcja szkoły występuje (i nie
jest to jej prawo, ale obowiązek) o ich ochronę. Nauczyciel albo nauczycielka, którzy uważają, że zostali pokrzywdzeni przez działania na przykład rodzica albo
opiekuna, niezależnie mogą złożyć bezpośrednio na policji lub w prokuraturze
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – wtedy postępowanie
prowadzi prokurator. Przed jakimi zachowaniami prawo chroni nauczyciela i nauczycielkę jako funkcjonariuszy i na podstawie jakich przepisów?
naruszenie nietykalności cielesnej (art. 222 kodeksu karnego)
Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do
pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
czynna napaść (art. 223 kodeksu karnego)
”Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej,
noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego,
dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy
mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.”
Od 2011 roku prawo ponadto stanowi, że jeżeli „w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub
osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat
dwóch do dwunastu.”
znieważenie (art. 226 kodeksu karnego)
Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Zniewaga w języku prawa oznacza zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby, która przejawia się w formie słownego epitetu, lekceważącego czy obelżywego
gestu, pisma czy obrazu. Może być dokonana w obecności osoby znieważonej albo
pod jej nieobecność, ale wtedy konieczne jest, by była uczyniona publicznie lub
z zamiarem, żeby dotarła do pokrzywdzonego.
wymuszenie czynności (art. 224 kodeksu karnego)
↘ Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędo-

we organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu
terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

↘ Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmu-

szenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do
przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

↘ Jeżeli następstwem czynu określonego w par. 2 jest skutek określony w art. 156

par. 1 lub w art. 157 par. 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od trzech
miesięcy do pięciu lat.
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Nauczyciele i nauczycielki nie są więc ani bezbronni, ani bezradni wobec sytuacji naruszania ich bezpieczeństwa, agresji czy przemocy stosowanej wobec
nich przez inne osoby. Do ich dyspozycji pozostaje wachlarz wskazanych wyżej
środków prewencyjnych i innych, które pozwalają skutecznie reagować w sytuacjach naruszenia prawa. Podobnie jak uczą uczniów i uczennice reagowania
w sytuacji, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc, tak w sytuacji, gdy sami doświadczają przemocowego traktowania, również mają prawo z takich gwarancji
skorzystać. O tym być może warto poinformować rodziców i opiekunów już na
pierwszym zebraniu.
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3.	Zebrania i spotkania z rodzicami jako
platforma budowania współpracy

Dominika Cieślikowska

W niniejszej publikacji znajdziesz garść informacji ułatwiających przygotowanie
spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami na różnym etapie budowania
relacji i współpracy. Tekst składa się z pięciu części. W pierwszej przedstawione
są założenia współpracy i angażowania rodziców, na podstawie których zbudowano dziewięć wytycznych prowadzenia spotkań. Cztery następne części dotyczą innych typów spotkań:
I – zebrania początkowego,
II – interwencyjnego spotkania indywidualnego z rodzicami,
III – interwencyjnego zebrania z rodzicami całej klasy,
IV – zebrania zamykającego rok/okres współpracy.
Każda część zawiera prezentację koncepcji spotkania, rozłożonej na dziewięć zasad, oraz karty przygotowania spotkania.
Choć pojęcia „zebranie” i „spotkanie” używane są w niniejszej publikacji naprzemiennie, to warto podkreślić, że terminy te mają jednak różne znaczenia. Słowo
„zebranie” zostało użyte dlatego, że tak właśnie najpowszechniej nazywa się formę
kontaktu przedstawicieli szkoły z rodzicami uczennic i uczniów. Idee zaprezentowane w poniższych rozważaniach mają jednak skłonić do przeformułowania nawyków
związanych z zebraniami i być może zmiana określenia na „spotkanie” byłaby właśnie jednym z zabiegów pomagających zmodyfikować myślenie o formie kontaktów.
Prezentowane poniżej zasady i proces przygotowania spotkania zostały oparte na
kilku założeniach.

3.1.	założenie pierwsze: współpracy nie można
wymagać, trzeba ją wspólnie budować
Współpraca oznacza dwie litery: MY.
G.M. Verity

Współpraca nauczycielek i nauczycieli z rodzicami buduje się powoli, wymaga czasu, gdyż powinna opierać się na relacji, a tę wcale nie tak łatwo nawiązać. Aby o nią
zadbać, należy uznać i docenić kilka elementów istotnych z punktu widzenia dynamiki kontaktów międzyludzkich, dać tej relacji czas i odpowiednio ją pobudzać.
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Przygotowując się do zebrania grupowego czy spotkania indywidualnego jako
osoba reprezentująca szkołę, warto skoncentrować się nie tylko na przekazywaniu informacji, formułowaniu swoich próśb i oczekiwań, w najlepszym wypadku
instrukcji działania, ale także budować przyjazne środowisko i zarządzać procesem relacji między szkołą a rodzicami. To w twojej gestii leży doprowadzenie
do nawiązania interakcji, wspieranie ich oraz dbanie o wzajemne zrozumienie.
Konkretne wskazówki, jak to robić, zostaną przedstawione w częściach dotyczących poszczególnych typów zebrań.

3.2.	założenie drugie: współpracę buduje się
na zaufaniu i wiarygodności
Jeśli chcesz przekonać kogoś do swojej racji,
najpierw przekonaj go, że jesteś jego prawdziwym przyjacielem.
Abraham Lincoln

Przeprowadźmy pewien eksperyment. Znajdź starą fotografię ze szkoły. Zwróć
uwagę, kogo będziesz szukać na zdjęciu w pierwszej kolejności.
Idę o zakład, że zaczniesz od znalezienia siebie. Psychologowie w najróżniejszych
badaniach wykazywali, że większość ludzi w centrum zainteresowania stawia
właśnie siebie (i przedłużenie siebie, czyli swoje dzieci, jeśli je ma). Jesteśmy dla
siebie bardzo ważni. Dlatego rodzice, zanim będą cię aprobować, akceptować czy
zaangażują się we współpracę, muszą cię poznać jako osobę wiarygodną i godną zaufania. Chcą również wiedzieć, czy osoba, której oddają swój najcenniejszy
skarb, widzi i docenia ich oraz ich dziecko. Elementem budowania zaufania jest
odstąpienie na chwilę od „ja” i pokazanie, że interesuje cię także drugi człowiek
i jego perspektywa. Będąc nauczycielką lub nauczycielem, którzy chcą budować
zaufanie i wiarygodność, wykażcie się merytoryką, fachowością i doświadczeniem, ale również serdecznością i ciepłem. Pokażcie, że troszczycie się zarówno
o wyniki w nauce, jak i o dobro i potrzeby dziecka (czy rodzica).

3.3.	założenie trzecie: współpraca wymaga
zaangażowania (obu stron)
Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi,
aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzia, nie
przydzielaj zadań i pracy,
lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.
Antoine de Saint-Exupéry

Nauczycielka/nauczyciel lub inny przedstawiciel szkoły chcący budować współpracę, powinien wzmacniać zaangażowanie, pamiętając, że największym wrogiem zaangażowania jest forsowanie, presja, przymus. Aby angażować innych,
powinno się zapewnić:
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↘ poczucie tożsamości z celem (przekonaj rodziców, że tobie, tak jak i im, zależy

na dobru, bezpieczeństwu, rozwoju dziecka),

↘ poczucie wpływu (daj rodzicom możliwość współdecydowania i współdziała-

nia, razem pomyślcie nad rozwiązaniami lub przynajmniej skonsultuj z nimi
swoje pomysły)

↘ poczucie wykorzystania kompetencji (doceń i skorzystaj z tego, co potrafisz

i możesz zrobić ty, oraz co może dać od siebie, w czym jest dobry i co potrafi rodzic),

↘ poczucie docenienia (celebruj z rodzicem nawet najmniejsze sukcesy, dostrze-

gaj, co się wydarzyło dobrego dzięki jego zaangażowaniu, pokazuj także swój
wkład i wysiłek).

Zebranie z rodzicami można poprowadzić na wiele różnych sposobów. Każda nauczycielka i każdy nauczyciel wypracowuje własne scenariusze tych spotkań. Ale
czy podczas przygotowywania zebrania zastanawiasz się nad tym, jaki model rozmowy wdrażasz? Poniżej prezentujemy trzy style prowadzenia spotkania z rodzicami. Przeanalizuj je i sprawdź, który jest ci najbliższy. Jeśli uznasz za słuszne, zweryfikuj własny styl, zachowując te elementy, które sprawdzają się w twoim wypadku.
styl informacyjny
↘ nauczycielka lub nauczyciel przedstawia swoją ocenę/interpretację sytuacji,
↘ rola rodzica ogranicza się do przyjęcia wskazówek przedstawiciela szkoły,
↘ styl ten działa na współpracę i zaangażowanie, jeśli nauczycielka lub nauczyciel

ma autorytet i stanowi wzór w danej dziedzinie,

↘ najmniej efektywny pod względem motywacji: daje najmniejsze poczucie wpły-

wu rodzicom.

styl konsultacyjny
↘ nauczycielka lub nauczyciel przedstawia i uzasadnia swój punkt widzenia,
↘ nauczycielka lub nauczyciel zostawia miejsce na dyskusję,
↘ celem wymiany poglądów jest wyrażenie przez rodziców swoich sugestii,
↘ styl ten działa na współpracę i zaangażowanie, gdyż rodzic ma możliwość wypo-

wiedzenia się, ale od nauczycielki lub nauczyciela zależy, czy weźmie pod uwagę
opinie i sugestie rodziców, czy też nie,

↘ nauczycielka lub nauczyciel wspiera motywację rodziców przez pokazanie im,

że ich zdanie ma znaczenie.

styl partycypacyjny
↘ nauczycielka lub nauczyciel przedstawia i uzasadnia swój punkt widzenia,
↘ nauczycielka lub nauczyciel zostawia miejsce na dyskusję,
↘ celem wymiany poglądów jest dojście do porozumienia,
↘ styl ten działa na współpracę i zaangażowanie, ponieważ wspólnie z rodzica-

mi nauczycielka lub nauczyciel zastanawia się nad wnioskami i rozwiązaniami
(ustalają, co kto ma zrobić, żeby zażegnać kryzys, trudną sytuację),
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↘ nauczycielka lub nauczyciel aktywizuje motywację rodziców przez możliwość

współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole z ich dzieckiem, co zwiększa zaangażowanie rodzica w realizację podjętych wspólnie ustaleń.

Założenia, zasady prowadzenia zebrań, karty przygotowania i wszystkie swobodne sugestie pokazane w niniejszej publikacji próbują jak najmocniej wpisać
się w styl partycypacyjny lub konsultacyjny, gdyż – jak wynika z opisu trzech
stylów – właśnie te dwa prowadzą do zwiększenia zaangażowania i budowania
współpracy. A tego potrzebujemy w sytuacjach trudnych, wymagających, wykraczających poza własne kompetencje czy możliwości.

3.4. 	pierwsze zebranie – zebranie otwierające
współpracę
koncepcja
Rozpoczęcie współpracy nauczycielki lub nauczyciela z rodzicami najczęściej zaczyna się podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym lub po zmianie
nauczycielki/nauczyciela – wychowawczyni/wychowawcy. Niezależnie od tego,
ile takich spotkań zostało przez ciebie przeprowadzonych – lub może będziesz
prowadzić je pierwszy raz – zawsze musisz się do niego solidnie przygotować.
Okazję do zbudowania pierwszego wrażenia masz bowiem tylko raz!
Organizowanie jest tym, co robisz, zanim zaczniesz coś robić,
dzięki czemu kiedy już to robisz, nic nie jest pomieszane.
Kubuś Puchatek

Poniżej opisano dziewięć zasad przygotowania pierwszego zebrania oraz kartę
przygotowania. Dzięki nim prowadzone przez ciebie spotkanie może być wykorzystane nie tylko do poinformowania o sprawach formalnych, choć i one, a często przede wszystkim one, zajmują najwięcej uwagi, ale przede wszystkim posłuży zapoznaniu się i zbudowaniu fundamentów pod dobrą relację.
Z punktu widzenia procesu budowania grupy i nawiązywania relacji z rodzicami i opiekunami początek jest trudny dla wszystkich. Rodzice, którzy przyjdą na
zebranie, jak i nauczycielka lub nauczyciel, którzy je prowadzą, najczęściej, choćby nieświadomie, po prostu boją się nowej sytuacji i nowych ludzi. Mają wtedy
wzmożoną potrzebę struktury, orientacji, szacunku i akceptacji, o którą trzeba
zadbać. Większość z nas wie, że to pierwsze spotkanie najczęściej poświęcone
jest kwestiom organizacyjnym i formalnym, ale z punktu widzenia procesu grupowego jest to zdecydowanie za mało. Podczas gdy nauczycielka lub nauczyciel
bombarduje osoby uczestniczące w spotkaniu informacjami o procedurach, kalendarzu szkolnym, dokumentach i innych kwestiach formalnych, podświadomie wszyscy zebrani, łącznie z samymi prowadzącymi, zastanawiają się nad wieloma innymi sprawami: Co ja tutaj robię? Jak najlepiej wypaść? Co pomyślą o mnie
inni? Kto tu za co odpowiada? Kto tu rządzi? W jakim stopniu mogę być otwarty?
Czy mogę uzewnętrznić w tej grupie swoje emocje i poglądy? Czy będę w stanie
osiągnąć swoje cele?
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Na początku każdy zazwyczaj jest ostrożny, powściągliwy, częściej przejawia postawę bierną, wycofaną, wyczekującą, część osób chce się za czymś ukryć. Rodzice chętnie zasłaniają się czyimiś plecami, szafką, kartką do notatek, a osoba
reprezentująca szkołę – formalnościami i kartami z treściami do odczytania.
Pierwsze spotkanie to kluczowy moment, by zacząć budowanie zaufania i bezpieczeństwa, które są podwalinami relacji i współpracy. Dopóki poziom zaufania jest
niski, uczestnicy będą w stosunku do siebie uprzejmi, ktoś bardziej odważny opowie żart, jakimś lżejszym wątkiem zagai pierwsze rozmowy, aby przerwać ciszę,
rozładować emocje oraz skryć opinie i oceny, które zaktywizowały się w pierwszych minutach kontaktu. Im bardziej nauczycielka lub nauczyciel pozwoli rodzicom skrzętnie ukrywać siebie i to, co mają do powiedzenia, tym bardziej zmniejsza się poziom zaufania i szansa na zbudowanie fundamentu pod dobrą relację.
Co zatem może pomóc grupie i nauczycielce lub nauczycielowi w tej fazie? Oto
dziewięć podstawowych zasad organizacji dobrego pierwszego spotkania.

1

dobrze i szczegółowo zaplanuj pierwsze spotkanie
To ty przyjmujesz rodziców na swoim terenie i do ciebie należy pierwszy ruch
i wyjście do rodziców. Dobre rozplanowanie treści i wybranie odpowiedniej formuły spotkania nie tylko pomoże sprawnie przez nie przejść, ale także pozwoli budować twoją wiarygodność w oczach rodziców i zawiązanie lub utrwalenie
więzi w grupie. Twoim głównym zadaniem podczas pierwszego spotkania z rodzicami powinno być stworzenie przyjaznego środowiska, uruchomienie interakcji i zarządzenie procesem budowania, rozbudowywania lub odbudowywania
relacji między rodzicami i nauczycielką lub nauczycielem.

2

przygotuj przestrzeń
Ustawienie ławek i aranżacja pomieszczenia mogą wspierać lub hamować chęć
kontaktu i nawiązywania więzi. Sprzyjające kontaktom i rozmowie będzie ustawienie krzeseł (z ławkami lub bez) w literę „U” lub w okrąg. Posadzenie rodziców w tradycyjnie ustawionych ławkach nie tylko fizycznie utrudnia kontakt,
ale także uruchamia podświadomie relację nauczyciel – uczeń oraz cały zespół
skojarzeń i zachowań typowych dla tej relacji, znanej wszystkim z przeszłości
(niekoniecznie prowadzących do brania odpowiedzialności oraz zachowywania
się dorośle i odpowiedzialnie).

3

ciepło i serdecznie przywitaj wszystkich
Życzliwość to jeden z dwóch kluczowych elementów wiarygodności. Może
więc budowanie serdecznej relacji zacząć od witania rodziców indywidualnie
w drzwiach klasy? Kluczowy będzie tu uśmiech, pewność siebie, otwartość na
drugiego człowieka. W takim nastroju należy także zagaić pierwsze zdania powitania. Zacznij od docenienia, jak wiele osób przyszło, zauważ poświęcenie popołudnia na sprawy szkolne, pochwal za punktualność lub wyślij inny pozytywny
i – co ważne – autentyczny sygnał grupie. To moment, by podzielić się pierwszymi
pozytywnymi obserwacjami na temat dzieci, z którymi rozpoczynasz pracę wychowawczą.
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4

wprowadź w merytorykę zebrania
↘ Podaj cel spotkania (tu ważne będzie, aby zaznaczyć cele zarówno rzeczowe,

jak i procesowe/integracyjne). Warto wesprzeć się przygotowanymi wcześniej
odręcznym plakatem, wydrukiem lub prezentacją z rzutnika.

↘ Przedstaw się w taki sposób, aby od początku budować wiarygodność, na

którą składają się wspomniana już życzliwość/otwartość oraz kompetencje
merytoryczne.

↘ Zaplanuj przestrzeń dla rodziców na ich przedstawienie się z imienia i nazwi-

ska (ewentualnie przez informację, czyim rodzicem się jest).

↘ Zaprezentuj przebieg spotkania (warto zaplanować czas na takie tematy

i wątki jak formalności i integracja oraz na sesję pytań i odpowiedzi).

↘ Wypracuj, określ lub podaj zasady funkcjonowania grupy podczas takich ze-

brań w ciągu roku (jest to okazja do wyjaśnienia, że zebrania nie będą miały jedynie statycznej formy, nie będą oparte na monologu nauczycielskim, że będą
próbą zaangażowania wszystkich w budowanie atmosfery spotkania).

5

twórz od początku więzi jako fundament pod budowanie grupy
Wprowadź aktywności pozwalające wszystkim trochę lepiej się poznać, nie tylko z imienia i nazwiska, ale także z podstawowych informacji o sobie lub dziecku. Może to być na przykład zrobienie czegoś razem lub rozmowa w parach albo
ćwiczenie integracyjne. Często dobrym punktem wyjścia do rozmowy są oczywiście dzieci. Świetnym pomysłem mogą być również ćwiczenia aktywizujące
interakcje i wprowadzające do współpracy, które można wyszukać w Internecie
czy w różnych publikacjach (wielce prawdopodobne, że masz swoje ulubione ćwiczenia, wypracowane w kontakcie z uczennicami i uczniami – większość z nich
z powodzeniem może być zaadaptowania do spotkania z rodzicami). Ważne, by
podczas zebrania doprowadzić do nawiązania pierwszych interakcji między rodzicami – będzie im później dużo łatwiej odezwać się do siebie nawzajem, a tobie
zaktywizować rodziców do kolejnych interakcji i działań, gdy będziesz tego potrzebować.

6

przekaż informacje formalne w sposób sprzyjający integracji
Przemyśl, co powinno być odczytane, opowiedziane, przedstawione, a co może
być przekazane w takiej formie, aby nie zabierało czasu, który w zdecydowanie
większej mierze należy przeznaczyć na budowanie relacji. I choć się domyślam, że
wiele nauczycielek i nauczycieli czytających ten tekst (może również ty) właśnie
w tym momencie zaczyna odczuwać głęboki sprzeciw wobec tego, co czyta, to zaręczam, że dla dobra przyszłego kontaktu i współpracy w klasie dużo istotniejsze
będzie budowanie tej relacji właśnie przez aktywności i ćwiczenia podejmowane
razem niż przez odczytywanie statutu, regulaminu czy innych informacji, które
można rozdać do przeczytania w domu (a nawet przesłać przed zebraniem i zebrać teraz podpisane). Chyba że zapoznawanie się z kalendarium roku szkolnego
będzie okazją do działania razem i współpracy.
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Propozycja takiego ćwiczenia grupowego to pocięcie kalendarium lub innego
ważnego dokumentu (innej ważnej treści) na kilka części, rozdanie po jednej
z nich dwójce lub trójce rodziców, poproszenie o zapoznanie się i odszukanie zespołu, który ma paragrafy poprzedzające i następujące po tym, którym dysponuje dana grupa. Po ułożeniu całego regulaminu poszczególne grupy odczytują
swój kawałek. W tej części spotkania dochodzi także zazwyczaj do wyboru „trójki
klasowej”. Warto jednak rozważyć, czy nie zostawić tego elementu na później, na
koniec zabrania, na kolejne zebranie lub poprosić rodziców, aby zastanowili się
i podali własne kandydatury w ciągu tygodnia od spotkania, proponując jednocześnie, że jeśli chętnych nie będzie, to możesz zrobić losowanie lub przygotować
plan, aby każdy z rodziców pełnił tę funkcję po kolei w kolejnych latach edukacji
dziecka. Być może jest to lekko rewolucyjne, ale widząc, ile wyzwań i trudności
mają nauczycielki i nauczyciele nie tylko przy wyborze „trójki”, ale w ogóle przy
budowie relacji z rodzicami i ich zaangażowania, warto dotychczasowe praktyki
i sposoby prowadzenia zebrań i konkretnych struktur poddać takiemu rewolucyjnemu podejściu.

7

zaprezentuj swoje przesłanie wychowawcze
Byłoby dobrze, aby nauczycielka/nauczyciel pełniący funkcję wychowawczą na
początku określili, na czym im najbardziej zależy w pracy wychowawczej z klasą,
na co będą zwracać szczególną uwagę, co dla nich jest ważne jako dla pedagogów
i ludzi oraz czego oczekują od uczennic, uczniów i rodziców. Dobrze, żeby poza
elementami związanymi z nauką były to także kwestie dotyczące relacji, kontaktów czy atmosfery. Zachęcam tu także do przekazania już na początku jasnego
stanowiska sprzeciwu wobec agresji i przemocy, zarówno z poziomu procedur
szkolnych, jak i osobistego stosunku do tych kwestii. Z jednej strony może wydawać się to oczywiste, ponieważ jako ludzie mamy pewnie wiele wspólnych wartości, z drugiej jednak strony jesteśmy przecież różni i możemy mieć inne priorytety oraz możemy różnić się w podejściu do poszczególnych kwestii. Nakreślenie
na starcie relacji przejrzystych ram bardzo ułatwi ci dalszą komunikację, zbuduje
bowiem podstawę przyszłych działań i zawczasu wyjaśni podejście do ewentualnych kwestii spornych. To także jasny przekaz o twoim przygotowaniu, służący
budowaniu wiarygodności.

8

przeprowadź sesję pytań i odpowiedzi
W jej trakcie, podobnie jak przy wszystkich innych elementach budowania dobrej
relacji, a także na dalszych etapach współpracy, powinieneś wykazywać trzy kluczowe postawy (za Carlem Rogersem):
↘ autentyczność – nie gram przed tobą, nie udaję, dzielę się tym, co wiem i co

uważam za ważne,

↘ akceptacja – przyjmuję ciebie takim, jakim jesteś, nie stawiam warunków

wstępnych, w pełni zgadzam się na twoją autonomię, daję ci prawo do odmowy,

↘ rozumienie empatyczne – umiem „wejść w twoje buty” i spojrzeć na świat

z twojej pespektywy, próbuję rozumieć, co czujesz.
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9

zakończ pozytywnie
Zamknij zebranie pozytywnym komunikatem lub działaniem – może to być cytat, drobny prezent, ciepła historia czy anegdota na pożegnanie. Dobierz coś pasującego do twojej osobowości i tematu współpracy.
Zadbanie o dziewięć powyższych zasad pierwszego spotkania spowoduje, że
w rodzicach będzie stopniowo wzrastało zaufanie wobec nauczycielki/nauczyciela oraz poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji. A to dwa podstawowe czynniki konieczne do uruchomienia zaangażowania.
Nawet jeśli rodzice znają się z poprzednich lat, to proponując taką strukturę,
modelujesz zaangażowanie i nie wprost pokazujesz swoje oczekiwania. Dajesz
się również poznać jako osoba przygotowana, dbająca o szczegóły: o merytorykę i proces, o kwestie szkolne, ale także ludzkie, o wszystkich razem i każdego
z osobna.
Być może przeprowadzenie zebrania zgodnie z powyższym schematem będzie
nieco dłuższe (choć niekoniecznie), ale na pewno przyniesie więcej korzyści tobie, poszczególnym rodzicom i całej grupie. W informacji o zebraniu przekazanej wcześniej rodzicom zakomunikuj odpowiedni czas, miejsce, długość trwania,
prześlij zaplanowane cele oraz ramową agendę. Będą wtedy przygotowani i zabezpieczą odpowiedni czas na spotkanie.

karta przygotowania pierwszego spotkania
Wyobraź sobie, że za kilka dni będziesz prowadził pierwsze w nowym roku zebranie z rodzicami (niezależnie od tego, czy jest to twoje pierwsze w karierze, czy też
kolejne, zastanów się nad kilkoma kwestiami w ramach przygotowania do niego).

1

dobrze i szczegółowo zaplanuj pierwsze spotkanie
Przeanalizuj i wypisz:
Moje mocne strony przy prowadzeniu zebrań:

Co jest dla mnie trudnością i co mogę zrobić, aby sobie to ułatwić:

Co wiem o rodzicach i opiekunach (Kto będzie uczestniczył w zebraniu? Ile będzie osób? Czy to ich pierwsze spotkanie, czy kolejne? Jaką historię relacji i współpracy mają za sobą? Czy kogoś znam? Czy mają specjalne potrzeby? Jakiego stopnia
zaangażowania mogę się spodziewać? Jak te wszystkie zmienne mogą wpłynąć na
przebieg spotkania?):
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2

przygotuj przestrzeń
Rozejrzyj się po sali i przemyśl, jak możesz zadbać o komfort swój i rodziców:
▷ gdzie staniesz, by nie chować się za biurkiem, rzutnikiem lub inną barierą fi-

zyczną utrudniającą kontakt,

▷ jak przygotujesz przestrzeń: wietrzenie, ustawienie krzeseł, co z zawadzający-

mi lub zasłaniającymi widoczność meblami,

▷ jakich sprzętów, materiałów potrzebujesz: rzutnik, wydruki, długopisy, plaka-

ty, flamastry, tablica, inne,

▷ gdzie położysz swoje notatki i rzeczy, które będą ci potrzebne.

3

ciepło i serdecznie przywitaj wszystkich
▷ gdzie i jak przywitasz nowe osoby,
▷ czy będziesz tylko ty, czy ktoś jeszcze (dyrekcja, inni członkowie rady

pedagogicznej),

▷ co miłego powiesz o uczennicach i uczniach, o rodzicach.

4

wprowadź w merytorykę zebrania

• Podanie celu spotkania

▷ jak będzie brzmiał twój jasny i zrozumiały komunikat o tym, w jakim celu się

spotkaliście,

▷ czy przygotujesz plakat, wydruk lub prezentację z rzutnika.

• Przedstawienie siebie w taki sposób, by od początku budować wiarygodność,
na którą składają się wspomniana już życzliwość/otwartość oraz kompetencje
merytoryczne
▷ co chcesz podkreślić ze swojego doświadczenia zawodowego, przygotowania do

odgrywania roli wychowawczyni/wychowawcy, jakie informacje zaprezentują
twoje zaangażowanie i umiejętności.

• Przestrzeń dla rodziców na przedstawienie się z imienia i nazwiska (ewentualnie
czyim rodzicem się jest)

▷ jaką instrukcją wprowadzisz tę aktywność, jak chcesz to przeprowadzić,

aby nie trwało za długo, ale by każdy mógł zabrać głos (przygotuj sobie tę
miniaktywność).

• Przedstawienie przebiegu spotkania (czas na tematy i wątki zaplanowane, takie
jak formalności i integracja, oraz na sesję pytań i odpowiedzi)

▷ jak wygląda twoja agenda: jakie wątki poruszysz, ile czasu na nie przeznaczysz,

w jakiej formie przedstawisz plan spotkania (przygotuj go sobie).

• Wypracowanie, określenie lub podanie zasad funkcjonowania grupy podczas takich zebrań i w ciągu roku

▷ jakie zasady są dla ciebie ważne we współpracy, jak je zakomunikujesz grupie.
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5

twórz od początku więzi jako zalążek budowania grupy
Odpowiedz na następujące pytania: Jakie ćwiczenie „integracyjne” sprawdza ci
się przy pracy z uczniami i uczennicami, czy możesz je zaadaptować do pracy
z rodzicami? Jakie ćwiczenie sprawdziło się na szkoleniu, w którym sam uczestniczyłeś. Może potrzebujesz inspiracji i poszukasz innego ćwiczenia?

6

przekaż informacje formalne
Jakie informacje musisz przekazać – ułóż sobie listę priorytetów od najważniejszych do mniej ważnych: które z nich musisz przekazać osobiście, przy których
z nich i w jaki sposób możesz zaangażować rodziców, które informacje możesz
przekazać w formie pisemnej i jak to zrobisz (przed zebraniem, w trakcie zebrania, po zebraniu).
Przejrzyj je, zrób listę, dobierz formę.

7

zaprezentuj swoje przesłanie wychowawcze
Twoje wychowawcze credo – przygotuj sobie trzy zdania od siebie, podkreśl priorytety, pokaż przygotowanie merytoryczne i ludzką twarz.

8

przeprowadź sesję pytań i odpowiedzi
Przygotuj formę sesji: pytania wypracowywane indywidualnie, w parze,
w czwórce rodziców, zadawane na forum, skrzyneczka/woreczek na pytania,
inne. Możesz dobrać dwie różne formuły, zależnie od tego, czy rodzice będą bardziej ośmieleni i aktywni, czy bardziej wycofani i bierni – ostatecznie zdecydujesz podczas spotkania.
Przemyśl formułę, mając na uwadze sprawność przebiegu pracy, jak również
wsparcie komunikacji między rodzicami oraz możliwość pozyskania tą aktywnością dodatkowego zaangażowania rodziców .

9

zakończ pozytywnie
Dobierz komunikat, gest, działanie zamykające spotkanie tak, by wybrzmiała
idea współpracy.
Podsumowanie: przygotuj zawiadomienie o zebraniu, jakie roześlesz rodzicom i opiekunom:

przykład z życia: Spotkanie z rodzicami według zaproponowanego scenariusza przeprowadzili organizatorzy wypoczynku dla dzieci, które przyjechały na
pierwszą kolonię w życiu. Było to bardzo budujące, uspokajające nastroje, integracyjne spotkanie, które pozwoliło rodzicom zbudować zaufanie do kierownika
i wychowawców kolonii, a w konsekwencji pozostawić dzieci bez obaw i niepokojów oraz współpracować w zakresie wyznaczonym przez organizatora kolonii
przed jej rozpoczęciem i podczas jej trwania.
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Zebrania w taki sposób nie są zbyt często prowadzone w szkołach. Wielu pytanych rodziców, nauczycielek i nauczycieli zauważa, że większość zebrań prowadzona jest w znany od pokoleń sposób, który w jakimś sensie bardziej zraża, niż
zaprasza do angażowania się. Z biegiem czasu wielu rodziców rezygnuje z bywania na zebraniach, nie widzą w nich bowiem zbyt wielu korzyści, w sprzyjających
warunkach wyznaczają sobie dyżury obecnych na zebraniu, którzy dzielą się notatkami (obecnie na przykład zdjęciami dokumentów) zawierającymi informacje
przekazywane przez nauczycielkę lub nauczyciela.

3.5.

spotkanie interwencyjne z rodzicem
koncepcja
Do spotkań interwencyjnych z rodzicem dziecka, które sprawia jakąś trudność,
dochodzi w specyficznych warunkach, zazwyczaj wtedy, gdy zdarzyła się przykra (trudna, stresująca, niebezpieczna) sytuacja z udziałem konkretnej uczennicy, konkretnego ucznia lub grupy dzieci. U nauczycielki lub nauczyciela mogą
pojawić się wówczas trudne emocje: bezsilność, złość, zwątpienie, wstyd, zawód
i inne (nazwij własne emocje), które nie nastrajają dobrze do spotkania. Jeśli jest
to już kolejne spotkanie z rodzicem tej uczennicy lub tego ucznia, emocje mogą
być dodatkowo spotęgowane. Najchętniej powiedzielibyśmy prosto z mostu, co
nas złości, boli, denerwuje, czego chcemy, życzymy sobie czy żądamy. Najłatwiej
byłoby przekazać rodzicowi odpowiedzialność za sytuację i wymóc na nim zmianę postępowania dziecka. Ale tak się, niestety, nie da.
Nie każdy rodzic chce, umie, może zmienić zachowanie swojego dziecka z destrukcyjnego, nieadekwatnego, niebezpiecznego czy innego będącego wyzwaniem na sprzyjające bezproblemowemu funkcjonowaniu w szkole.
Aby przeprowadzić spotkanie konstruktywnie, warto się do niego odpowiednio
nastroić i uruchomić największy zasób – wspomnianą wcześniej triadę kluczowych dla współpracy postaw:

rozumienie empatyczne
umiem „wejść w twoje buty” i spojrzeć
na świat z twojej pespektywy, próbuję
zrozumieć, co czujesz

autentyczność

akceptacja

nie gram przed tobą,

przyjmuję ciebie takim,

nie udaję, dzielę się tym,

jakim jesteś, daję ci prawo

co wiem i co uważam za ważne

do odmowy
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Przeprowadź teraz eksperyment myślowy w celu przećwiczenia rozumienia empatycznego. Postaw się w sytuacji matki dziecka z ADHD, które po raz kolejny
doprowadziło do zagrożenia zdrowia dla siebie i innych uczennic oraz uczniów
w szkole. Wyobraźmy sobie, że dziesięcioletni Piotrek, zbiegając jak co dzień
schodami po zakończonych lekcjach, wpadł na stojącego na jego drodze kolegę,
spychając go (intencjonalnie lub nieintencjonalnie) i doprowadzając do upadku
ich obu ze schodów. Będzie trzeba wezwać matkę Piotrka na spotkanie.
Wypisz, jakie myśli i uczucia pojawią się u rodzica na myśl o spotkaniu, jakie w ogóle ma myśli i uczucia wobec szkoły, nauczycielek i nauczycieli, wychowawczyni lub wychowawcy, ciebie:

A teraz o autentycznych odczuciach mamy Piotrka:
„Każda wizyta w szkole oznacza dla mnie stres. Cieszyłam się, kiedy odbierałam Piotra
w środy i w piątki, bo wtedy nie kończył lekcji z wychowawczynią. Wiedziałam, że nie
będę musiała znowu wysłuchiwać, co było nie tak. Zawsze miałam problemy z sercem,
ale mam wrażenie, że odkąd syn poszedł do pierwszej klasy, jest jeszcze gorzej. Kardiolog
każe mi się nie stresować, bo nie ma już pomysłu, jak mnie leczyć. A weź się tu, człowieku, nie stresuj. Nie potrafię. Z nerwów nie mogę spać. Czasem, gdy Piotrek mi się przyzna, że znowu coś zbroił w szkole, przez całą noc nie zmrużę oka, bo wiem, że na drugi
dzień czeka mnie rozmowa z wychowawczynią”13.
Aby wprowadzić czytelników w sytuację, wyjaśnijmy, że matka chłopca poznała
diagnozę kilka lat wcześniej, ale od początku wiedziała, że z jej synem jest coś
nie tak. Sama jest nauczycielką. Syn przechodzi regularną terapię, jest pod obserwacją psychologiczną i psychiatryczną. Jego nadpobudliwość, agresja, niedostosowanie społeczne, jak również wrogie reakcje ze strony otoczenia, brak
wsparcia, wyśmiewanie – to jego codzienność. Gdy matka słyszy od nauczycielki:
„Musi pani coś z tym zrobić”, wie, że nie pozostaje jej nic innego, jak rwać włosy
z głowy. Robi, co się da. W domu potrafi w miarę opanować zachowania chłopca, ale gdy jest on w grupie, w szkole, to nie ma na niego żadnego wpływu. Nie
wyręczy nauczycielek i nauczycieli, nie przejmie roli psychologa czy pedagoga
w szkole. Może wspierać, wspomagać, współpracować, ale kadra szkoły powinna
podjąć swoje działania w godzinach, kiedy dziecko przebywa pod ich opieką, jakkolwiek byłoby to bardzo frustrujące, zniechęcające czy obezwładniające. Celem
takiej rozmowy może być tylko, a zarazem aż tak wiele: pozyskanie matki, ojca
czy opiekunów do współpracy. Kolejne złe wieści, ocena zachowania, reprymenda czy pogardliwe komentarze na pewno do tego nie doprowadzą.

13 J. Hołub, Niegrzeczne, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020.
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Jak zatem przeprowadzić takie spotkanie? Skorzystaj z tych samych dziewięciu
zasad, co w wypadku przygotowywania pierwszego zebrania, tyle tylko, że wypełnij arkusze nieco inną treścią.

1

dobrze i szczegółowo zaplanuj spotkanie interwencyjne
Ważne, aby takich spotkań nie robić ad hoc i zbyt często. Jak widzieliśmy, nawet
przy oddanej i pragnącej współpracy matce nauczycielce może to prowadzić do
zniechęcenia, awersji i unikania zamiast współpracy. Spotkanie takie warto robić tylko wtedy, gdy jest to konieczne, w innych wypadkach lepiej będzie umówić się z rodzicem na alternatywny i systematyczny sposób zawiadamiania (na
przykład podsumowanie tygodnia, w którym zawrzesz zarówno opisy zachowań
i sytuacji konstruktywnych, jak i tych trudnych, pamiętaj bowiem, że przekazywanie jedynie negatywnych i karcących informacji zwrotnych może prowadzić
do niekonstruktywnych zachowań, a także zmian w osobowości i skutkować na
przykład zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi u dziecka). Zaanonsuj więc
rodzicowi takie spotkanie z przynajmniej jedno- lub dwudniowym wyprzedzeniem, do tego czasu zbierz obserwacje i zdania kilku osób pracujących w szkole,
zadbaj o przygotowanie zarówno informacji pozytywnych, chwalących zachowanie dziecka, jak i problematycznych, którymi chcesz się zająć.

2

przygotuj przestrzeń
Tak samo jak przy zebraniu grupowym, aranżacja pomieszczenia ma znaczenie.
Postaraj się wybrać przyjazne miejsce na spotkanie, gdzie będzie można spokojnie porozmawiać. Staraj się nie stawiać krzeseł naprzeciwko siebie ani nie spotykać się po dwóch stronach biurka (żeby unikać nastawienia konfrontacyjnego,
„obstawiania się barykadami i przedzierania przez zasieki”). Sprzyjające kontaktom i rozmowie będzie ustawienie krzeseł w jednym z rogów biurka czy ławki, by
stworzyć intymny kącik do rozmowy na trudny temat.

3

ciepło i serdecznie przywitaj rodzica lub opiekuna
Staraj się panować nad swoimi emocjami, by wesprzeć regulację emocji u rozmówcy. Jest wielce prawdopodobne, że rodzic przyjdzie w dużych emocjach, od
lęku i wstydu po niechęć, agresję, obronę (swojego dziecka, siebie, dobrego imienia swojej rodziny). Rozpocznij pozytywnie, by nieco „rozbroić”/uspokoić rozmówcę, budować atmosferę wymiany, dialogu, wsparcia.

4

wprowadź w merytorykę spotkania
Ustal z rodzicem cel spotkania, przekaż szczerze i autentycznie swoje intencje,
powiedz, po co się spotykasz, ale tak, żeby wybrzmiało to w tonie szukania rozwiązań, a nie obwiniania czy krytykowania. Sprawdź także, czego oczekuje/potrzebuje rodzic po tej rozmowie.

5

twórz/podtrzymuj więź i zaangażowanie rodzica
Poproś rodzica, żeby opowiedział, jak on odbiera sytuację swojego dziecka w szkole, co wie, jak to widzi. Zachęć do dzielenia się przez niego informacjami, wykazując akceptację (w naszym schemacie oznacza ona: przyjmuję ciebie takim, jakim
jesteś, daję ci prawo widzieć sytuację przez swoje filtry i emocje).
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6

przekaż informacje w sposób sprzyjający współpracy
Zadbaj zarówno o te fakty, które mogą pokazać dziecko w dobrym świetle, jak
i o te, które stanowią wyzwanie. Trzymaj się faktów. Niech informacja (nie ocena,
krytyka, oskarżenie) będzie podstawą rozmowy.
Trzymaj się struktury, aby o niczym nie zapomnieć, nie ulec emocjom, panować
nad rozmową. Nauczycielkom i nauczycielom, z którymi pracowaliśmy w programie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”, sprawdzała się struktura FUKO
(fakty – ustosunkowanie się – konsekwencje – oczekiwania) lub model NVC (porozumienia bez przemocy: fakty – uczucia – potrzeby – prośba). Zaprezentuj
swoje przesłanie wychowawcze lub przeprowadź miniedukację. Podkreśl, co
jest dla ciebie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania uczennicy/ucznia, jak i całej grupy w szkole. Pokaż, że zależy ci na ich dziecku
i na innych dzieciach, że chcesz budować atmosferę sprzyjającą nauce w dobrych,
bezpiecznych warunkach. Odwołaj się do wartości/swojego credo, które rodzice
poznali na zebraniu. Wykaż spójność.
Jeśli czujesz się na siłach, a zobaczysz, że tego wymaga sytuacja, zastanów się,
czego możesz rodzica podczas tego spotkania nauczyć.

7

przeprowadź sesję pytań i odpowiedzi
Sprawdź z rodzicami, co wiedzą na temat sytuacji i zachowań, o których informowałeś, jaki mają stosunek do tego, na czym im zależy, jakie mają prośby, pytania,
oczekiwania wobec ciebie.

8

zakończ pozytywnie
Na koniec dodaj otuchy rodzicowi (powinno jej wystarczyć także dla ciebie). Podkreśl, co konstruktywnego zostało powiedziane w tej rozmowie, na co liczysz,
doceń wasz wspólny wysiłek porozumienia się lub inny ważny i autentyczny element waszego spotkania.

k arta przygotowania spotkania interwencyjnego
z rodzicem (rodzicami)
Wyobraź sobie, że za dwa dni odbędzie się spotkanie z rodzicami dziecka, które
przysporzyło trudności. Przejdź przez dziewięć kroków przygotowawczych.

1

dobrze i szczegółowo zaplanuj spotkanie interwencyjne z rodzicem
Co wiem o zachowaniu ucznia w szkole? Jakie znam przykłady pozytywne,
a jakie wyzwania? Z kim mogę porozmawiać na temat dziecka (inni członkowie rady pedagogicznej, pedagog, pracownik administracji, inny rodzic)?
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Co wiem o sytuacji rodzinnej ucznia? O rodzicach lub opiekunach?

2

przygotuj przestrzeń
▷ gdzie o umówionej godzinie przeprowadzić spotkanie, by było w miarę spokoj-

nie (sala lekcyjna, pokój pedagoga, biblioteka, stołówka),

▷ gdzie przygotuję miejsce do siedzenia (jakie, jak),
▷ co trzeba przygotować (notatki własne, kartkę i przybory do robienia notatek

dla siebie/dla rodzica).

3

ciepło i serdecznie przywitaj rodzica lub opiekuna
▷ czy mam jakieś sposoby na wyciszenie się, uspokojenie, regulację emocji, co na

mnie najlepiej działa,

▷ jak zacznę rozmowę, jaka informacja o rodzicu lub dziecku będzie budowała

most porozumienia.

4

wprowadź w merytorykę spotkania
▷ jaki mam cel, po co się spotykam, jakie są moje intencje,
▷ czy potrafię przekazać cel autentycznie, z głębi serca i przyjaźnie,
▷ jak zapytam o oczekiwania i potrzeby rodzica/rodziców.

5

twórz/podtrzymuj więź i zaangażowanie rodzica
▷ jak zapytam o informacje od rodzica,
▷ czy na pewno mam w sobie gotowość na poznanie spostrzeżeń rodzica i zrobię

to akceptująco, co muszę zrobić, by dać rodzicowi taką przestrzeń.

6

przekaż informacje w sposób sprzyjający współpracy
▷ zbuduj komunikat o strukturze FUKO dla konkretnej sytuacji:

fakty
ustosunkowanie się
konsekwencje
oczekiwania

7 	zaprezentuj swoje przesłanie wychowawcze i (lub) przeprowadź
miniedukację

▷ przywołaj twoje wychowawcze credo – trzy zdania od siebie,
▷ zastanów się, w czym mógłbyś wesprzeć rodzica w danej sytuacji, czego mógł-

byś go nauczyć, jakie kontakty i do jakich do specjalistów przekazać.

8

przeprowadź sesję pytań i odpowiedzi
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▷ jak dopytasz o to, na czym zależy rodzicom,
▷ jak sprawdzisz, jakie mają do ciebie prośby, pytania, czego oczekują.

9

zakończ pozytywnie
Tego elementu nie da się zaplanować wcześniej, ale w trakcie spotkania rób notatki, zapisuj hasła, z których możesz skorzystać, podsumowując spotkanie w pozytywnym tonie.
przykład z życia: Jeden z uczniów z zespołem Aspergera, mimo że ogólnie
uczył się dobrze, stwarzał gigantyczne problemy wychowawcze. O jego destrukcyjnych, agresywnych i niebezpiecznych zachowaniach mówili już wszyscy
w szkole. Wychowawczyni, jak i pedagog szkolna czuły na sobie wielką odpowiedzialność wyprowadzenia sytuacji na prostą, narastała w nich jednak także
bezsilność, szczególnie w obliczu braku współpracy ze strony rodziców chłopca.
Wiedziały, że nie mogą zaniechać interwencji, ponieważ młody człowiek rósł,
a razem z nim rosły problemy, ale czuły również ogromną samotność w radzeniu
sobie z wyzwaniem. Dlatego podczas jednego ze spotkań całej rady pedagogicznej
podjęły decyzję, że nie pozwolą przeprowadzić standardowych obrad bez pochylenia się nad problem ucznia. Dyrekcja i wiele osób z grona pedagogicznego nie
było zainteresowanych podjęciem tego tematu, jednak w obliczu stanowczości
nauczycielek przyjrzano się całej sprawie. Zdecydowano, że nauczycielki muszą
dostać wsparcie osoby spoza szkoły (zewnętrznego specjalisty, osoby z poradni
lub biura edukacji). Z pomocą osoby niezaangażowanej w problem wychowawczyni i pedagog przygotowały się do spotkania z rodzicami. Dzięki wsparciu
osoby z zewnątrz zauważyły, ile czują złości i frustracji w związku z poczuciem
braku zaangażowania i pomocy ze strony rodziców chłopca. Dostrzeżenie tego
pomogło im zadbać o swoje emocje, wyciszyć je i przygotować spotkanie zgodnie
ze strukturą komunikatu FUKO – na podstawie faktów, a nie emocji.

3.6. 	zebranie interwencyjne z całą klasą lub wybraną
grupą rodziców
koncepcja
Jeśli w klasie zauważalne są niepokojące sygnały narastania trudnych sytuacji
związanych z przemocą, agresją, dyskryminacją, wykluczaniem lub wydarzyła się konkretna, choćby jednorazowa niepokojąca czy niebezpieczna sytuacja,
w którą zaangażowana była większa grupa dzieci, nie należy czekać do zaplanowanego spotkania czy dnia otwartego. Dobrym rozwiązaniem, trochę jak terapia
szokowa, jest zorganizowanie zebrania interwencyjnego.
Jak przeprowadzić takie spotkanie? Podobnie jak przy innych formach spotkania
z rodzicami, należy się do niego dobrze przygotować, rozpoczynając od przemyślenia koncepcji wydarzenia, kończąc zaś na podjęciu konkretnych kroków przygotowawczych. Do przygotowania zebrania interwencyjnego może posłużyć dziewięć zasad, które wykorzystaliśmy w przygotowaniu spotkania indywidualnego.
Nie będziemy tu powtarzać informacji, z którymi można się zapoznać w części II.
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Zebranie grupowe od spotkania indywidualnego odróżniają następujące cechy:

• położenie akcentu na sytuację różnych dzieci (przy większości zdarzeń można to

przeprowadzić z zachowaniem anonimowości uczennic i uczniów oraz rodziców,
choć czasami sytuacja wymaga, aby omówić także poszczególne wydarzenia – nie
z intencją oceniania pojedynczych dzieci czy rodzin, ale w celu pokazania szkodliwej czy niebezpiecznej dynamiki interakcji wewnątrzklasowych),

• wzbogacenie zebrania o elementy edukacyjne – dobrze będzie wykorzystać obec-

ność rodziców do uświadomienia im istotnych zagadnień w kwestii dynamiki
przemocy, przyczyn i konsekwencji agresji, kwestii bezpieczeństwa w klasie lub
szkole. W trakcie prowadzenia przez nas programu „Szkoła Przyjazna Prawom
Człowieka” nauczycielki i nauczyciele podczas takich zebrań korzystali z koncepcji i ćwiczeń prezentowanych w naszych materiałach edukacyjnych. Większość
materiałów przeznaczonych dla uczniów i uczennic można po nieznacznym zaadaptowaniu wykorzystać na spotkaniu z rodzicami.

k arta przygotowania spotkania interwencyjnego
z rodzicem lub rodzicami
Jesteś kilka dni po trudnym dla klasy lub szkoły wydarzeniu związanym z przemocą czy dyskryminacją i tuż przed przeprowadzeniem zebrania z rodzicami.
Przejdź przez dziewięć kroków przygotowawczych.

1

dobrze i szczegółowo zaplanuj zebranie interwencyjne z rodzicami
▷ co wiem o zachowaniu konkretnych uczniów w szkole, jakie znam przykłady

pozytywne i wyzwania, z kim porozmawiać na temat dziecka, by zdobyć więcej
informacji (inni członkowie rady pedagogicznej, pedagog, pracownik administracji, inny rodzic), które informacje wybiorę, aby przedstawić rodzicom,

▷ co wiem o sytuacji rodzinnej uczniów, o rodzicach lub opiekunach, jakie mam

dotychczasowe doświadczenia we współpracy z nimi w związku z tym problemem i w ogóle w kwestiach wychowawczych.

2

przygotuj przestrzeń
▷ gdzie przeprowadzę spotkanie,
▷ gdzie przygotuję miejsca do siedzenia (jakie, w jakim ustawieniu),
▷ co trzeba przygotować (notatki własne, kartki i przybory do robienia notatek

dla siebie, dla rodziców).

3

ciepło i serdecznie przywitaj rodziców i opiekunów
▷ czy mam jakieś sposoby na wyciszenie się, uspokojenie, regulację emocji, co na

mnie najlepiej działa,

▷ jak zacznę rozmowę, jakie informacje o rodzicach lub dzieciach będą budowały

most porozumienia.

4

wprowadź w merytorykę spotkania
▷ jaki mam cel, po co się spotykam, jakie są moje intencje,
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▷ czy potrafię przekazać cel autentycznie, z głębi serca i przyjaźnie,
▷ jak zapytam o oczekiwania i potrzeby rodziców.

5

twórz/podtrzymuj więź i zaangażowanie rodziców
▷ jak zapytam o informacje od rodziców,
▷ czy na pewno mam w sobie gotowość, żeby poznać spostrzeżenia rodziców,

i czy zrobię to akceptująco,

▷ co muszę zrobić, by dać rodzicom taką przestrzeń.

6

przekaż informacje w sposób sprzyjający współpracy
▷ zbuduj FUKO dla konkretnej sytuacji:

fakty
ustosunkowanie się
konsekwencje
oczekiwania

7 	zaprezentuj swoje przesłanie wychowawcze i (lub) przeprowadź miniedukację

▷ przywołaj twoje wychowawcze credo – trzy zdania od siebie,
▷ zastanów się, w czym możesz wesprzeć rodziców w danej sytuacji, czego mo-

żesz ich nauczyć, jaki koncept lub ćwiczenie możesz wykorzystać, jakie kontakty, do jakich specjalistów i w jaki sposób możesz przekazać wszystkim
i (lub) wybranym rodzicom.

8

przeprowadź sesję pytań i odpowiedzi
▷ jak dopytasz o to, na czym zależy rodzicom,
▷ jak sprawdzisz, jakie mają prośby i pytania, czego oczekują od ciebie.

9

zakończ pozytywnie
Tego elementu nie da się zaplanować wcześniej, ale w trakcie spotkania możesz
robić notatki, zapisywać hasła, z których możesz skorzystać, podsumowując spotkanie w pozytywnym tonie.
przykład z życia: Początkująca nauczycielka w pierwszym roku swojej pracy wychowawczej – po zdiagnozowaniu wszechobecności i narastania przemocy słownej
między uczennicami i uczniami w klasie czwartej, w której była wychowawczynią
– postanowiła przeprowadzić zebranie interwencyjne. Wybranym przez nią terminem był dzień otwarty w jej szkole, tyle że rodziców ze swojej klasy zaprosiła tego
dnia na obowiązkowe spotkanie (poinformowała z wyprzedzeniem o celu i ważności
tego wydarzenia). Przed zebraniem bała się, że rodzice nie potraktują jej poważnie
i nie będą chcieli współpracować, podważając jej kompetencje i staż nauczycielski.
Poświęciła więc dwie lekcje wychowawcze na przygotowanie się do tego spotkania.
Pierwszą z nich przeznaczyła na pracę z uczennicami i uczniami nad ich mocnymi
stronami (wykorzystała ćwiczenie, w którym sama brała udział na studiach). Na
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drugich zajęciach przeprowadziła z uczennicami i uczniami scenariusz zajęć proponowany w ramach programu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”: Słowa, które
ranią. Wyniki pracy z obu lekcji zebrała w prezentację, do której dodała PIRAMIDĘ
NIENAWIŚCI Gordona Allporta, poznaną na szkoleniach w ramach tego programu
(wykorzystała nawet plakat z piramidą ze szkolenia). Do zbudowania struktury zebrania wykorzystała FUKO. Selekcję informacji pomogła jej przeprowadzić druga
nauczycielka, mająca częsty kontakt, ale tylko edukacyjny, z jej klasą. Zebranie wywołało u rodziców bardzo pozytywne wrażenie: wyraźnie zobaczyli w nauczycielce oddaną i kompetentną, choć młodą stażem nauczycielkę, ale przede wszystkim
przejęli się problemem przemocy werbalnej i wypracowali zasady, których postanowili przestrzegać zarówno w klasie (pod okiem nauczycielki), jak i w zaciszu domowym (rodzice zobowiązali się zostać strażnikami ich przestrzegania).

3.7.

zebranie zamykające rok
Ważne dla budowania współpracy, więzi i relacji jest nie tylko pochylanie się nad
wyzwaniami, ale także celebrowanie sukcesów, podkreślanie tego, co udało się
wspólnie zrobić, dziękowanie sobie za włożony wysiłek, zaangażowanie, dlatego
pamiętaj, aby organizować zebrania/spotkania nie tylko te obowiązkowe, zaplanowane w kalendarzu szkolnym, czy interwencyjne, gdy dzieje się coś niepokojącego,
ale także takie, które właśnie celebrują relacje. Możesz wykorzystać uroczystość
zakończenia roku lub – jeśli masz zaangażowanych i współpracujących rodziców
– zorganizować dodatkowe spotkanie, które będzie okazją do wymiany budujących
informacji. Dzięki temu kontakt z tobą będzie się kojarzył nie tylko z wyzwaniami
i kłopotami, ale także z pozytywnymi przeżyciami. Rodzice i ty będziecie mogli poczuć się docenieni i spełnieni, a jest to jeden z czterech kluczowych elementów zaangażowania. Do przygotowania takiego spotkania możesz użyć karty przygotowania
pierwszego spotkania, uwzględniając adaptacje dotyczące spotkania podsumowującego, lub przeprowadzić je według własnego scenariusza. Jeśli będzie to krótkie spotkanie towarzyszące uroczystości zakończenia roku, skup się szczególnie na budowaniu i podtrzymywaniu relacji i dopilnuj, by przekazać pozytywne fakty – dowody
współpracy, sukcesu, dobrej relacji. Nie lukruj sztucznie. Jeśli były w tej współpracy
wyzwania i rafy, to nazwij je, żeby budować autentyczny przekaz, ale podkreślaj to,
co się udało wspólnie zrobić. Nie traktuj pozytywów jako oczywistości.
przykład z życia: Nauczycielka nauczania początkowego podczas uroczystości
zakończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej wezwała rodziców wszystkich
swoich uczniów i uczennic do sali (wszyscy zaczęli się lekko stresować), aby nieoczekiwanie i z zaskoczenia wręczyć wszystkim rodzicom i opiekunom dyplomy
za zaangażowanie i przedstawić wyniki ćwiczenia, jakie przeprowadziła z dziećmi. Uczennice i uczniowie zapytani przez nią, czego się nauczyli w pierwszej klasie, wymieniali: „że w tej szkole przyjaźń jest numerem jeden i że warto słuchać
innych”, „że nie zawsze muszę być pierwsza i że koleżanki z innych klas też są
fajne”, „że nie trzeba tylko z chłopakami grać w piłkę, bo dziewczyny też mają
fajne zabawy”, „że nie trzeba się kłócić i robić problemy, tylko dochodzić do porozumienia”, „że nie muszę robić wszystkiego sam, bo współpraca jest OK”. Tym
spotkaniem kupiła serca wszystkich rodziców i utwierdziła solidny grunt pod
współpracę na wszystkie kolejne lata.
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	Załącznik 1

schemat informacji zwrotnej dla rodziców
– struktura fuko
Celem informacji zwrotnej przekazywanej podczas spotkania z rodzicami jest
dostarczenie opiekunom wiedzy na temat zachowania ich dzieci podczas pobytu
w szkole. Jest ona szczególnie przydatna w sytuacjach trudnych, wymagających
wsparcia i współpracy rodziców. Stosuje się ją po to, aby przekazać wiedzę niewygodną, przykrą, zagrażającą, tak by odbiorca przekazywanych treści zachował pozytywny stosunek do siebie i swojego dziecka oraz chciał się zaangażować
w pomoc w rozwiązaniu trudności. Dobrze sformułowana informacja, wykorzystująca FUKO, ma być zachętą dla rozmówcy do wzmacniania pozytywnych
zachowań swoich lub swojego dziecka, dalszego rozwoju i zmiany w pożądanym
kierunku. Źle użyta, może zranić odbiorcę, spowodować wycofanie lub uruchomić zachowania obronne czy nawet odwetowe.

struktura fuko
Powiedz, jakie konkretne zachowanie (Fakty), wywołuje u ciebie dane
uczucia (Ustosunkowanie się), jak to może wpłynąć na dziecko, klasę, relacje (Konsekwencje) i jak dane osoby (dana osoba) mogłyby cię wesprzeć
w rozwiązaniu problemu (Oczekiwania).

przykład użycia fuko na zebraniu
fakty: W ostatnich tygodniach państwa dzieci wzięły udział w kilku lekcjach
wychowawczych dotyczących budowania przyjacielskich relacji w klasie. Zaobserwowałam podczas tych zajęć dużo zaangażowania i łatwość wchodzenia w bliskie relacje. Uczennice i uczniowie naszej klasy wykazują dużą gotowość udzielania sobie pomocy, wspierania się i chętnie podejmują interakcje, co mnie cieszy
i za co państwu dziękuję. Budują państwo u dzieci fajne wzorce przyjaźni i relacji. Zauważam też, że dzieci budują te relacje głównie w gronie przedstawicieli
swojej płci. To znaczy dziewczęta trzymają się głównie z dziewczętami, a chłopcy
z chłopcami.
ustosunkowanie się: Z jednej strony jestem przekonana, że wiąże się to z ich
etapem rozwoju i z czasem może minąć, z drugiej strony trochę niepokoi mnie
tworzenie się zbyt silnie zaznaczonych podgrup w klasie.
konsekwencje: Wiem z pracy w starszych klasach, że utrzymanie takich wzorców interakcji źle wpływa na ogólną atmosferę w klasie, prowadzi do niepotrzebnej rywalizacji między chłopcami i dziewczętami. Badania relacji w szkole pokazują także, że szczególnie tracą na takich podziałach dziewczęta i „niemęscy”
chłopcy. Dzieci te mogą stać się osobami lub grupami narażonymi na wykluczenie, wyśmiewanie.
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oczekiwania: Nie chciałabym doprowadzić do tego w naszej, póki co fajnie
zgranej i dobrze rozwijającej się klasie. Zachęcam państwa, aby razem ze mną
wesprzeć interakcje między uczennicami i uczniami. Mam kilka pomysłów, jak
moglibyśmy to zrobić. Jednym ze sposobów jest uważne słuchanie komentarzy medialnych czy wypowiedzi otaczających nas osób albo naszych własnych.
Sprawdzajmy, czy nie ma w nich niechęci, pogardy, stereotypów na temat którejś
z płci. Jeśli się pojawią, omówmy to z dzieckiem. Nie chcąc za bardzo ingerować
w czas wolny dzieci i w to, jak państwo go organizują, myślę, że można by się było
temu przyjrzeć. Czy nie dzieje się przypadkiem tak, że organizacja urodzin, wyjścia pozalekcyjne, spotkania domowe po lekcjach czy w weekendy nie sprzyjają
podobnym podziałom? Może udałoby się pokierować tymi spotkaniami tak, by
były one okazją lepszego poznania się między chłopcami i dziewczętami. Zamierzam w najbliższych tygodniach dać takie prace projektowe, by można też było
popracować w mieszanych zespołach. Jeśli mają państwo uwagi lub własne pomysły, co moglibyśmy zrobić, to bardzo chętnie je poznam.
Informacja zwrotna FUKO okaże się skuteczna, gdy będzie:
▷ udzielona z troską i uważnością,
▷ pożądana przez odbiorcę,
▷ całościowo wyrażona,
▷ pozbawiona ocen,
▷ dobrze umiejscowiona w czasie (zaraz po zdarzeniu),
▷ konkretna i odnosząca się do faktów,
▷ skierowana na zachowania, które można zmienić,
▷ podpowiadać, jak można poprawić swoje zachowanie,
▷ wyważona.

Aby ją dobrze przekazać, warto na początku odpowiednio się przygotować, a nawet przećwiczyć przed koleżanką z pracy lub domownikiem. Jej używanie na początku może się wydawać nieco sztuczne i zbyt „psychologiczne”, oderwane od
życia, sztywne, jednak z czasem wchodzi w krew, układa się w głowie mówiącego
automatycznie, pomaga zapanować nad emocjami, spamiętać, co się chce przekazać, i wypada całkiem naturalnie.

Martwimy się o to, kim będzie nasze dziecko
w przyszłości, a zapominamy, że ono już jest kimś.
Stacia Tauscher
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