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Filary szkoły…
Administracja

Nauczyciel

Dziecko

Rodzic

Zarówno dziecko, jak i rodzic są adresatami działalności nauczyciela.

Dziecko zawsze “przyniesie do szkoły”  rodzica i relację z nim, jako osobą 
znaczącą.



Rodzice i Nauczyciele - do czego można dążyć…
- Do współpracy - 

Jest dwóch  dorosłych współpracujących w procesie wychowania. To zasób: Widzą 
dziecko w różnych kontekstach, 

Czerpią ze swoich doświadczeń i wiedzy dotyczącej (pochodzącej z innych sytuacji)

Umożliwia to rozumienie dziecka, identyfikację jego potrzeb oraz wspólne 
wypracowywanie rozwiązań.

Jednocześnie:

Pozycja nauczyciela jako specjalisty - odpowiedzialnego za nadawanie kształtu 
współpracy.



Asymetria a współpraca
W odniesieniu do Rodziców z Ukrainy.

Budując tą współpracę, musimy pamiętać że:

- Rodzice uczniów mogą także mieć doświadczenie traumy (związanej z tym, 
co było, lub dzieje się w ich rodzinach aktualnie)

- Rodzice uczniów mogą także mierzyć się z niepewnością dotycząca 
przyszłości (co dalej? jak długo?gdzie?)

- Rodzice uczniów znajdują się w sytuacji  odpowiedzialności, konieczności 
podejmowania decyzji, nie mając wystarczających “danych”  (wysyłam 
dziecko do szkoły, ale nie wiem jak to będzie)



Szkoła polska a szkoła ukraińska

Czym się różni?

- organizacja procesu kształcenia 
- oceny (skale ocen)
- organizacja dnia (godziny rozpoczęcia lekcji)
- religia
- stołówka (zasady działania)
- organizacja przerw
- prace domowe
- zadania w klasie

…..



Uwaga na “sprawy oczywiste” - kilka różnic międzykulturowych

- Role związane z płcią 

Dużo bardziej tradycyjne, szczególnie w mniejszych miejscowościach:

Komunikacja wokół spraw formalnych (urzędowych, finansowych)

Komunikacja wokół spraw opiekuńczych

- Sposób załatwiania spraw - upominki
- Poziom zaufania do rzeczywistości i związane z tym strategie radzenia sobie

(od spraw urzędniczych po funkcjonowanie komunikacji miejskiej)



Co w związku z tym?

Nie tylko dzieci, ale i rodzice “wchodzą” w nowy system szkolny, w sytuacji dla 
siebie bardzo stresującej, przy  już  niskim poziomie zasobów.
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JAK ROZMAWIAĆ GDY:

“Przyjęli dziewczynki do szkoły, a przecież nie musieli. Jestem im 
wdzięczna, ale jak mam powiedzieć, że coś jest dla nas trudne (religia, 

stołówka). Pomyślą, że jestem niewdzięczna”.



JAK ROZMAWIAĆ GDY:

“Roszczeniowi” rodzice 
CO MOŻE SIĘ KRYĆ POD “DOMAGANIEM SIĘ “.

- Szukanie/odzyskiwanie poczucia kontroli, 
- Zmaganie się z lękiem
- Złość (spowodowana koniecznością zmiany)
- Niewiedza, brak rozumienia wynikający z różnic 

CO W ZWIĄZKU Z TYM?

-  Przyjmuj, nazywaj emocje rodzica. 
-  Stawiaj granice - formalne i osobiste. Informuj o nich w jasny sposób.
-  Dowiaduj się. Jeśli nie wiesz, to nie wiesz. Powiedz o tym.
-  Dbaj o siebie



CO W ZWIĄZKU Z TYM?
-  Przyjmuj, nazywaj emocje rodzica. 

Widzę, że jest Pani bardzo zdenerwowana. 

-  Stawiaj granice - formalne i osobiste. Informuj o nich w jasny sposób.

Chciałabym z Panią porozmawiać o dziecku tutaj, w szkole.

-  Jeśli nie wiesz, to nie wiesz. Powiedz o tym.

Nie wiemy, kiedy zostanie utworzona nowa grupa. Szukamy nauczycielki.

-  Dbaj o siebie

Jestem już dzisiaj bardzo zmęczona, potrzebuję wyjść z pracy. Może umówimy się jutro po 12.00?



Zaproszenie do szkoły
„Dziękuję bardzo, że Państwo tu przyszliście, to dla mnie bardzo ważne. Chciałabym 
poprosić Was o pomoc, żebyście mi pomogli w sprawie Julki”.

Nie zastępujemy dzieciom rodziców, budujemy pomost między rodzicami a 
dziećmi!

Oddajemy rodzicom od początku odpowiedzialność za ich dziecko, dbamy o ich 
poczucie sprawstwa.

„Wydarzyło się to i to, rozmawiałam z Julią, pomyślałam sobie, żeby zaprosić Państwa 
do współpracy. Julia uznała, że to dobry pomysł, ale co Państwo na to, żebyśmy 
porozmawiali wspólnie?”



Zaproszenie do szkoły

Czasem potrzeba „wyjąć” Rodzica z rozmowy, pokazać mu, co się dzieje, z dystansu: 

Proszę się zatrzymać, rozumiem emocje, ale nie będę z Panem tak rozmawiał, proszę 
zobaczyć, co się dzieje – to do niczego nie prowadzi.

Oddzielanie emocji od racjonalnych ustaleń: 
Widzę, że Pan się denerwuje, ale będziemy rozmawiać spokojnie, o ile to możliwe… 
Rozumiem Pani uczucia, to bardzo trudne, ale w tej chwili możliwe jest… 
To jest subiektywna ocena, ma Pani do tego prawo, natomiast według zasad…
Rozumiem emocje, ale zatrzymajmy się i zastanówmy, o czym będziemy rozmawiać 
konkretnie



Dziękuję

Dziękuję, że przychodzi Pani codziennie na czas po dziecko - to dla Pani córki jest 
bardzo ważne.

Dziękuję, że pomogła Pani Julii wczoraj przygotować pracę domową, dziś mogła 
pokazać rysunek nowym koleżankom.

Docenianie zasobów Rodzica to wskazywanie kierunku działania.


