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IDEALNY WIZERUNEK  

 Czego nauczyciele oczekują od rodziców? 

Jacy oni powinni być? 

 Czego rodzice oczekują od nauczycieli? Jak 

zachowywałby się idealny nauczyciel? 

 

 

 Na skali od 0 (nigdy) – 10 (za każdym razem) 

oceń jak często można spotkać osobę, która 

spełnia te kryteria? 



CECHA A ZACHOWANIE 

 O Zachowaniu mówimy wtedy kiedy na 

podstawie opisu można narysować to co robi 

dziecko. 

 

 Słowo jest jak nasienie: dobre – daje owoce. 

To, co mówisz do dziecka, też wyda owoc. 

Będzie nim to, co dziecko o sobie myśli. 



 Dlaczego: 

 Na wywiadówkach jest coraz mniej rodziców? 

 Przychodzą Ci, którzy tak naprawdę nie mają 

większych problemów? 

 Rodziców trzeba wzywać pisemnym 

zawiadomieniem, gdy naprawdę coś złego się 

dzieje? 

 Generalnie, rodzie nie współpracują ze szkołą? 

SPOTKANIE RODZIC - NAUCZYCIEL 



SPOTKANIE RODZIC - NAUCZYCIEL 

 Wygląd typowego, standardowego spotkania: 

 Rodzice usiłują się wcisnąć (często w paltach, 

kożuchach) w przyciasne ławki szkolne; 

 Czują się jak „źli uczniowie”(strach odwrócić się i 

poznać matkę/ojca/ kolegi własnego syna); 

 UWAGA: wchodzi wychowawca (rodzice 

„drętwieją”); 

 Wychowawca mówi: 

 „Proszę Państwa, z klasą dzieje się źle. Nie uczą się! Stale 

wszyscy na nich skarżą! Powinniście Państwo się za nich 

wziąć! W ogóle jest fatalnie. Dopiero co wyremontowana 

sala – proszę się rozejrzeć i zobaczyć co oni z nią zrobili! 

Na lekcjach gadają, biegają na przerwach, nie uczą się! 

Proszę coś z tym zrobić!! 



 Jak czują się rodzice? 
 Złość, wściekłość na dziecko;  

 Bezradność, ośmieszenie, poczucie winy, wstyd; 

 

 Chwilowa zamiana miejsc: 
 Rodzice na wywiadówce mówią  

 „Proszę Pani, moje dziecko nie ściele łóżka po wstaniu! Niech 
mu Pani coś powie!” 

 „Proszę Pani, niech Pani coś zrobi bo mój syn stale tłucze 
swojego młodszego brata” 

 „Proszę Pani, proszę się za niego wziąć bo on wcale nie 
wyrzuca w domu śmieci i w ogóle mnie nie słucha!” 
 

 Zarówno rodzice jak i nauczyciele mogą razem 
podjąć próbę znalezienie rozwiązania, które 
pomogą dziecku, zamiast mobilizować się w walce 
przeciw sobie. 
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DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ? 

Kto dzieci rodzice nauczyciele 

 

Co słyszą o sobie? 

 

Co myślą o sobie? 

 

 

Od Kogo słyszą? 
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ZASADY DOBREGO SPOTKANIA 
WG A.FABER, E. MAZLISH „JAK MÓWIĆ ŻEBY DZIECI SIĘ UCZYŁY W DOMU I W SZKOLE” 

   Zamiast zaczynać od mówienia o tym, co jest nie w porządku … 

 Zacznij od tego co dobre 

 Zamiast wyliczać czego dziecko nie zrobiło … 

 Opisz, co dziecko powinno zrobić 

 Zamiast ukrywać istotne informacje 

 Przekazuj informacje związane ze sprawą 

 Zamiast udzielać sobie nawzajem rad 

 Opisz co dzieje się w domu i w szkole 

 Zamiast tracić wiarę w możliwości dziecka 

 Ustalcie wspólny plan działania 

 Zamiast spisywać dziecko na straty 

 Zakończ spotkanie pozytywnym stwierdzeniem 

 Które można powtórzyć dziecku 

 Postępuj zgodnie z planem 

 Zamiast zapominać o spotkaniu i poczynionych ustaleniach 



WSPÓŁPRACA 

 Obszary, w których można współpracować: 

 Zasady (mogą być takie same w domu i w szkole) 

 Pochwały (można chwalić szczególnie te 

aktywności, które akurat trenujemy) 

 Konsekwencje (mogą być podobne w domu i w 

szkole) 

 Impulsywność, nadruchliwość i koncentracja 

uwagi (sposoby kształtowania tych obszarów 

mogą być takie same) 

 A po za tym pamiętaj o 

 Kontakcie, rozmowie, wymianie informacji 



MORAŁ 

    

 

 

Zapraszam do posłuchania bajki 
„Kamień na drodze”  



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
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