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Część 5.  RODZICE – relacje i komunikacja nauczycieli z rodzicami 
 
W publikacji Edukacja zdalna ... podkreśla się znaczenie współpracy i komunikacji 
nauczycieli z rodzicami, która w czasie pandemii jest- zdaniem autorów- jeszcze ważniejsza 
niż przed nią. 
 
-Współpraca z rodzinami uczniów stała się w dobie pandemii jeszcze ważniejsza niż 
wcześniej. Zaangażowanie członków rodziny (głównie rodziców) w proces edukacji, 
szczególnie w przypadku młodszych dzieci, stało się teraz kluczowym i nieodzownym 
elementem. Płynna komunikacja i porozumienie z rodzicami mogą więc znacznie ułatwić 
realizację zdalnej edukacji. Warto myśleć o tym już na początku i tak kierować sytuacją, by 
nie tylko wiedzieli oni, jak ma dziś wyglądać edukacja ich dzieci, ale też rozumieli, dlaczego 
wprowadzane są takie, a nie inne rozwiązania (J.Witkowski) 
 
J.Pyżalski  postuluje że, powinniśmy ...sobie uświadomić odmienność obecnej sytuacji od 
tego, co było rzeczywistością szkolną w niedalekiej przeszłości( i wyraża nadzieję Z.K.), że 
nowa sytuacja daje szansę na nowe otwarcie...gdyż wszyscy doświadczamy podobnych 
trudności, co sprawia, że łatwiej się nam spotkać i porozumieć – mamy wspólną podstawę 
doświadczeń   
 
Zadaniem jest : 
 
 • ustalenie wspólnych celów, sposobów działania 
 • przepływ informacji  
 • ciągła komunikacja  
 • udzielanie sobie wzajemnie wsparcia 
 
- Rodzice – bez nich się nie uda, ale oni też potrzebują wsparcia. Kluczowa jest zatem nasza e 
obecność. Wykorzystując wszystkie możliwe formy kontaktu zapośredniczonego (np. 
komunikację mailową, telefoniczną, nagrania umieszczane w dzienniku elektronicznym, na 
stronie internetowej szkoły czy w serwisie społecznościowym), należy nawiązywać i 
podtrzymywać kontakt z rodzicami.(P.Plichta) 
 
W Poradniku dla dyrektora szkoły czytamy :(www.gov.pl/zdalnelekcje.pl) 
 

- O tym, jak ważna jest współpraca szkoły z rodzicami, wiemy wszyscy. Obecna kryzysowa      
sytuacja tym bardziej wymaga od dyrektora szkoły włączenia rady rodziców do 
współdziałania i zadbania o relację wychowawców z rodzicami dzieci.  

Do dobrych praktyk w obecnej sytuacji należy: 

   - Spotkanie online dyrektora szkoły z przedstawicielami rady rodziców, przynajmniej raz w  
     tygodniu, po to aby diagnozować problemy, definiować możliwości wsparcia, wspólnie  
     wypracowywać rozwiązania i monitorować sytuację. 
   - Komunikowanie najważniejszych informacji rodzicom na bieżąco – poprzez stronę szkoły, e- 
     dziennik lub e-mail (w zależności od możliwości). 
  - Zorganizowanie zdalnego dyżuru pedagoga lub psychologa dla rodziców. 
  - Pozyskiwanie informacji zwrotnej od rodziców na temat obecnego modelu edukacji zdalnej  
    na przykład poprzez ankietę lub kontakt telefoniczny wychowawców klas. 
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W Poradniku dla nauczycieli możemy przeczytać : (www.gov.pl/zdalnelekcje.pl) 
 
- Szczególnie istotne jest zadbanie o stałą komunikację z uczniami i ich rodzicami, tak aby 
czuli ciągłe wsparcie, oraz stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi klasy. 
Współuczestniczenie w planowaniu tygodnia pracy, doborze zadań edukacyjnych oraz 
monitorowanie bieżących trudności uczniów pozwolą dopasować wymagania innych 
nauczycieli do możliwości i potrzeb młodych ludzi oraz stworzą przestrzeń do  samodzielnego 
uczenia się, poznawania się nawzajem i integracji na nowo: dzielenia się swoimi 
zainteresowaniami, pasjami czy pozaszkolnymi umiejętnościami oraz do interakcji offline z 
domownikami i online, z rówieśnikami i nauczycielem. Nauczyciele mogą też inspirować 
rodziców do spędzania czasu z dziećmi na zabawach edukacyjnych online. 
 
 Na potrzebę wsparcia rodziców w uczestniczeniu w procesie edukacji zdalnej zwracają uwagę 
również eksperci UNESCO : 
 
Wsparcie potrzebne jest także rodzicom, którzy w procesie edukacji odgrywają niezwykle 
istotną rolę, a nie zawsze posiadają kompetencje umożliwiające im towarzyszenie dzieciom w 
zdobywaniu wiedzy. 

 
Pozostaje pytanie w jakim stopniu szkołom udaje  się wdrożyć powyższe zalecenia ? 
 
Wyniki badań ankietowych rodziców wskazują, że stanowi to trudne wyzwanie ! 
 
W świetle badań Jak wygląda nauczanie zdolne w naszych domach  
zdaniem większości rodziców ( 71%), uczniowie mają za dużo obowiązków i są za bardzo 
obciążeni nauką (https://portal.librus.pl/artykuly/nauczanie-zdalne pobierz-raport ) 
 
W badaniach socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego 3/4 rodziców wyraża opinię, że 
nauka zdalna ograniczyła się do zlecania zadań,  a 40% rodziców stwierdza, że spędza „ nad 
nauką” z dziećmi ponad 4 godziny dziennie. 
(https://www.wykop.pl/link/5481353/socjolodzy-o-zdalnej-nauce-dzieci-cierpia-maja-dosc/) 
 
 


