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tanecznych. Uroczystości przedszkolne dostarczają głębokich przeżyć, zarówno rodzicom 
jak i dzieciom. Są źródłem do nawiązania serdecznych stosunków nauczyciela z rodzicami.  

Przedszkole swoje wszechstronne zadania programowe realizuje w ścisłym kontakcie 
z domem rodzinnym i środowiskiem, wprowadzając dziecko przez zabawę, pracę i naukę 
w coraz szerzej pojmowaną rzeczywistość społeczną. Tak więc, przedszkole potrzebuje 
nauczyciela aktywnego w środowisku, a w szczególności w pracy z rodzicami. 

Aleksandra Skowrońska 
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dukacja elementarna zajmuje dziś bardzo istotne i ważne miejsce w życiu społecznym. 
Dzieje się tak ze względu na różnorodne zadania i misje, jakich się podejmuje. 
Organizacja całego procesu dydaktyczno-wychowawczego sprawia, że szkoła, jako 

instytucja, funkcjonuje przez cały czas w otoczeniu: uczniów, nauczycieli i rodziców. Są to 
zarazem trzy podstawowe wyznaczniki zasady działania i organizacji współczesnej szkoły. 

Efektywność współpracy na poziomie uczeń – nauczyciel – rodzic jest gwarantem sukcesu 
pedagogicznego, który weryfikuje już późniejsze życie zawodowe każdego z wychowanków. 
Należałoby przy tym dodać, że im głębsza i wnikliwsza jest ta współpraca, tym owoce jej są 
bardziej obfite i dojrzałe w przyszłości. Na początku drogi rozwoju młodego człowieka 
powinien zawsze stać dom rodzinny, z wszystkimi jego najważniejszymi osobliwowściami, całą 
energią i kreacją zrębów osobowości, z którymi dziecko wkracza we wczesne stadium życia 
szkolnego. Uczestnictwo w edukacji jest przekroczeniem pewnej bariery zarówno dla dziecka, 
jak i dla rodziców. Szkoła staje się główną płaszczyzną, na której dochodzi do kreacji dwóch 
podmiotów, tj. ucznia i nauczyciela. Pierwszoplanową rolę w tej trudnej sztuce współdziałania 
zaczynają odgrywać: dobry przykład, wzór, autorytet, rzetelność, sumienność, wymagania, 
obowiązki... itd.  
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Szkoła to miejsce, w którym zachodzą relacje między nauczycielami i uczniami, 
nauczycielami między sobą, to również miejsce, w którym dochodzi do spotkań 
nauczycieli i rodziców. Nie ulega wątpliwości, że współpraca nauczyciela z rodzicami jest 
trudną i wymagającą zależnością, ale z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo 
pożądane, aby te dwa ogniwa współgrały ze sobą, wzajemnie się uzupełniając. W szkole 
i nauczycielach rodzice powinni znajdować najbliższych pomocników. W rodzicach 
nauczyciele powinni widzieć źródło jak największej ilości informacji. Współpraca 
rodziców i szkoły winna opierać się na zaufaniu, życzliwości oraz wzajemnym szacunku. 
Taka wspólna droga sprawi, że cele wychowawcze postawione przed rodziną i szkołą 
staną się w pełni namacalne i urzeczywistnione. Celem dla nauczyciela powinno stać się 
budzenie zainteresowania rodziców światem przeżyć ich dzieci, tym, co dzieje się 
w szkole. Pod wpływem kontaktów nauczyciela z rodzicami przeobrażeniom ulega 
świadomość pedagogiczna rodziców. Zaczynają powoli zdawać sobie sprawę z tego, że 
dzieci od nich przejmują wzorce i opinie, że od ich postawy zależy chęć uczniów do nauki, 
ich stosunek do szkoły, nauczycieli i rówieśników. 

W każdej placówce znajdują się zapewne wśród rodziców tacy, którzy życzliwie i ofiarnie 
zainteresowani są życiem szkoły, rozwojem i postępami w nauce własnych dzieci, którzy 
niejako sami prowokują chęć nawiązania kontaktu z nauczycielem. Są jednak i tacy, którzy 
starają się tych kontaktów unikać. Bardzo istotne jest to, aby nauczyciel w swoim rozważnym 
podejściu do takiej sytuacji, zabiegał usilnie o możliwość choćby najmniejszego porozumienia 
z takimi osobami, mając na uwadze dobro dziecka, które kształtuje i dom, i szkoła. 

Celem podejmowanych przez szkołę działań, mających na celu usprawnienie 
współpracy z rodzicami jest: 

 nawiązanie efektywnej współpracy, 

 włączanie rodziców do działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych na terenie 
placówki, 

 udzielenie rodzicom rzetelnych informacji z zakresu rozwoju i wychowania dzieci, 

 okazanie wsparcia rodzicom dzieci mających kłopoty z nauką. 

W literaturze przedmiotu spotykamy się z licznymi przykładami składającymi się na 
wypracowanie określonego modelu istoty takiej współpracy. Możemy tutaj mówić o: 

1) Rodzicielstwie, przez co rozumiemy wszelką pomoc rodzicom i rodzinom w tworzeniu, 
na tym obszarze wsparcia dla uczących się dzieci, poprzez m.in.: kursy dla rodziców, 
warsztaty, videoprezentacje oraz spotkania okazyjne w placówce szkolnej. 

2) Komunikacji, która porusza wszelkie sposoby i formy poszukiwania efektywnego 
sposobu porozumiewania się w kontekście określonej oferty programowej szkoły, 
a także postępów i wyników nauczania dzieci. Pomocne tu mogą być np. spotkania 
i rozmowy indywidualne prowadzone w zasadzie codziennie, a podejmowane często 
przez rodzica w momencie kontaktu wizualnego z nauczycielem w szkole, wszelkie 
informacje o postępach dziecka, czy też rozmowy telefoniczne. 

3) Wolontariat w rozumieniu wszelkich działań ukierunkowanych na pozyskanie oraz 
organizowanie pomocy i wsparcia rodziców dla ich, uczących się w danej szkole dzieci. 

4) Nauka domowa, współdecydowanie, wpółpraca ze społecznością lokalną – tu 
podejmowane działania obejmują m.in. szeroko rozumianą edukację rodziców 
w zakresie pomysłów obejmujących pomoc dzieciom w pracach domowych i nie tylko. 
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5) Włączanie rodziców w decydowanie o wszelkich sprawach związanych z życiem szkoły 
poprzez np. zakładanie komitetów, komisji i rad, skupiających reprezentantów rodziców. 

6) Wszelkie formy współdziałania ze środowiskiem lokalnym.  

Ta dość istotna i szeroko zakrojona płaszczyzna działań współczesnej szkoły 
proponuje wiele sposobów, warunkujących partnerskie relacje: szkoła – rodzice 
i uczniowie1. Jeden z wyraźnie zaznaczających się kierunków przemian, jakie zachodzą 
w nowoczesnym systemie oświaty, polega na znacznym wzroście udziału rodziców 
w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, w decydowaniu o istotnych sprawach szkoły. 
W całej tej zależności najistotniejsze jest jednak to, że jak najlepsza współpraca pomiędzy 
wskazanymi podmiotami: rodzice – szkoła, powinna kształtować się w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku względem własnych dzieci. Nauczyciel i rodzic dążą do tego, aby 
współdziałanie miało przede wszystkim na uwadze dziecko jako podmiot najważniejszy.  

Rodzice mogą stać się także aktywną stroną placówki szkolnej, jeżeli tylko nauczyciel 
wyzwoli w nich iskrę wspólnego działania. Korzyści, jakie płyną z tej współpracy są 
obopólne. Z jednej strony nauczyciele wzmacniają własne oddziaływania wychowawcze 
dzięki łatwiejszym kontaktom z rodzicami, pogłębiają swój autorytet poprzez docenienie 
przez rodziców wkładu ich pracy w sprawny przebieg procesu edukacyjnego, z drugiej – to 
rodzice są obdarzeni możliwością bliższego poznania szkoły, jej specyfiki, ogólnego klimatu 
i atmosfery, nabywają świadomości udziału w tworzeniu tradycji placówki poprzez np. 
uczestnictwo w licznych uroczystościach szkolnych i życiu codziennym tej placówki. 
Świadome uczestnictwo w każdym etapie wychowawczym dziecka pozwala lepiej zrozumieć 
jego potrzeby i pragnienia, umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia negatywnymi 
wpływami płynącymi z otoczenia (np. dostęp do alkoholu i narkotyków wśród coraz 
młodszej grupy dzieci).  

Charyzma dialogu, jaki może się narodzić w każdej szkole, bywa okupiona 
wielogodzinną dyskusją, leczeniem wzajemnych zadrażnień i wyjaśnianiem zrodzonych 
nieporozumień. Za co ja – rodzic odpowiadam, czemu jestem winien? Do kogo należy 
budowanie właściwych relacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym? Kto jest 
odpowiedzialny za rozwój emocjonalny mojego dziecka? Czy dobrze wypełniam swój 
zawód – powołanie? Czy jestem wiarygodnym nauczycielem? Są to pytania płynące ze 
strony szeroko pojmowanej dziś edukacji elementarnej XXI wieku. Wieku wzmożonego 
rozwoju cywilizacji, techniki i informacji. Gdzie w takim razie jest miejsce na dialog, na 
współpracę? Nie ulega w tym momencie wątpliwości, że skuteczna edukacja daje szansę 
na dialog mądrych i rozważnych rodziców ze światłymi i wymagającymi nauczycielami. 

Reasumując powyższe należy bezwzględnie przyjąć, że tylko dobry kontakt, wyrażony 
dialogiem nauczyciela i rodziców może przynieść wiele korzyści, przede wszystkim dziecku2. 
Nauczycielowi pozwoli uzyskać więcej informacji na temat ucznia w jego środowisku 
rodzinnym. To także stanie się pomocne w rozpoznawaniu motywów postępowania rodziców 
i dziecka, ich wyborów oraz zachowań. Być może jest to właściwa droga do wypracowania na 
przyszłość skutecznego programu oddziaływania wychowawczego. Współpraca bowiem 

                                                 
1  Szerzej na ten temat zob. m.in. M. Mendel (red.) W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Toruń 2000;  

Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń 2001; Z. Barankiewicz, Relacje szkoła i rodzina, „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 6. 

2  Szerzej na ten temat zob.: S. Rogala, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa 1989; E. Bochno, B. Lewandowska, Dobra 
współpraca z rodzicami uskrzydla, „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 8; M. Szczurek, O formach współpracy z domem rodzinnym, 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 3; M. Winiarski, Wymiary i znaczenie dialogu w procesie współpracy rodziców 
i nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny” 2001, nr 3–4.  
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i porozumienie się między szkołą a domem jako dwoma ogniskami środowiskowo-
wychowawczymi to rozszerzenie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców. 
To poznanie i zrozumienie własnych kompetencji i racji, to przede wszystkim zrozumienie 
olbrzymiej odpowiedzialności za dziecko, jego rozwój i przyszły start zawodowy. 

Edyta Sadowska 
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d wieków na całym świecie małe dzieci były i są wychowywane przez rodziny, 
przy mniejszej lub większej pomocy i kontroli instytucji społecznych, 
zainteresowanych właściwym wychowaniem młodego pokolenia. 

Dzieje ludzkości świadczą o tym, że rodzina podtrzymuje biologiczne istnienie 
gatunku, umożliwia rozwój życia społecznego i przekazuje kulturę młodemu pokoleniu. 

Zarówno rodziny, jak i instytucje społeczne, zajmując się wychowaniem dziecka muszą 
przystosować się do określonych, zmieniających się form życia społecznego, a także 
uczestniczyć w ich przekształcaniu zależnie od nowych potrzeb i celów wychowania. 

W Polsce, jeszcze do niedawna, ogromną większość dzieci w wieku przedszkolnym, 
zgodnie z tradycją, wychowywała rodzina. Wraz z przemianami społeczno-ekono-
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