
„Człowiek geniuszu nie robi błędów. Jego błędy są wolicjonalne i są bramami do odkryć.” James Joyce, Ulysses 
 
                                                    
  
 
Korzyści z dobrej współpracy rodziców z kadrą pedagogiczną placówki. 
 

 
 
 Dzień dobry nazywam się  Halina Popiela jestem jednym z sześciu nauczycieli - wychowawców w Internacie 

Międzyszkolnym w Starym Sączu, którego dyrektorem jest pani mgr Lucyna Dybiec. 
Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym przybliżyć temat 
 
 „Korzyści z dobrej współpracy rodziców z kadrą pedagogiczną placówki.” 
 
Z dniem 3 września pozostawicie w Internacie Międzyszkolnym „swoje dzieci”, pod opieką nauczycieli -

wychowawców  
 
Mamy świadomość, że obdarzacie nas wielkim pakietem zaufania. 
 
 Wasze dzieci od dziś zmierzą się z trudnym egzaminem z dojrzałości emocjonalnej, psychospołecznej. Potrzebą 

samodzielności, bezpieczeństwa, adaptacji. 
 

 
 
Rodzina dla modelu właściwych zachowań. 
 
Dlatego my wychowawcy mamy świadomość, że rodzina to najważniejsza instytucja wychowania. O jej roli – 

jako naturalnego środowiska wychowawczego świadczy fakt, że stanowi pierwsze źródło przekazu 
symbolicznego.  

„To właśnie w rodzinie dziecko powinno czuć się bezpiecznie, akceptowane i kochane. Walory wychowawcze 
środowiska rodzinnego wyznacza kultura ogólna i pedagogiczna obojga rodziców, Wyraża się ona m.in. w 
postawach wychowawczych i stosowanych metodach ”. To od (rodziców) dziecko nauczyło się  wyrażania 
uczuć, myśli, odpowiednich reakcji, zachowań, pierwszych norm postępowania . Wdrażania do 
funkcjonowania w oczekujących je rolach społecznych . 

Ważną rolę w życiu rodziny odgrywa rozmowa rodziców z nastolatkami. Wzajemna szczerość.  
 
 
Internat jako środowisko wychowawcze dla modelu właściwych zachowań 
 
Internat Międzyszkolny w Starym Sączu spełnia rolę drugiego domu, w którym wychowankowie mieszkają, 

uczą się, uczestniczą w życiu społecznym i kulturowym, przygotowywani są do pełnienia ról społecznych. 
Ogromną rolę w procesie wychowania internatowego spełnia kadra pedagogiczna. Praca w internacie wymaga 
pełnej konsekwencji w postępowaniu. Każdy nauczyciel wychowawca ciągle się dokształca, analizuje swoje 
postępowanie, poznaje wychowanków, orientuje się w przemianach zachodzących w naszym życiu społeczno – 
politycznym.  

 
  Zadaniem kadry pedagogicznej pracującej w internacie jest: 
 
-  wspieranie w edukacji opiekunów prawnych dzieci w ich trudnej roli bycia rodzicem. 
- dążenie by placówka była miejscem przyjaznym i otwartym, by wychowanek, rodzic i nauczyciel – 

wychowawca czuli się w niej dobrze i wzajemnie się uzupełniali. 
 - wspieranie wszechstronnego  rozwoju wychowanków jako najważniejszego czynnika chroniącego przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych.  
-  minimalizowanie  negatywnego zjawiska i zapobieganie niebezpieczeństwom,  
-wzmacnianie więzi w rodzinie,  
- kształtowanie pozytywnych relacji między wychowankami,  
- rozwijanie umiejętności komunikowania się wychowanków z otoczeniem,  



-wzmacnianie poczucia wartości i kształtowanie obiektywnej samooceny wychowanków,  
-wdrażanie i poszanowania wartości norm moralnych,  
-przeciwdziałania agresji i innych ryzykownych zachowań (np. uzależnieniom),  
-wspieranie wychowanków w sytuacjach trudnych, 
-  propagowanie zdrowego stylu życia. 
 
Wychowanie i opieka wspólny obszar dla rodziców i nauczycieli – wychowawców 
 
Współpraca nauczyciela i rodziców jest działaniem dla usprawnienia pracy z młodzieżą, a więc zapewnienie im 

wielostronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Kontakt rodzica z nauczycielem – 
wychowawcą, to przede wszystkim wymiana informacji między nimi. rodzic przekazuje informację 
wychowawcy o sukcesach, potrzebach, problemach (zdrowotnych, wychowawczych) swoich dzieci. Bo ma 
świadomość tego, że pozostawia dziecko kwalifikowanej kadrze, która w razie potrzeby będzie musiała 
udzielić profesjonalnej pomocy ( z pomocą specjalistów). Natomiast rodzic od wychowawcy dowiaduje się o 
zachowaniu dziecka, o jego rozwoju, o momentach, które wywołują niepokój nauczyciela, a także o tych 
momentach, które cieszą. Rodzic z kolei może poinformować nauczyciela o sytuacji rodzinnej dziecka, o 
swoich obserwacjach dotyczących córki lub syna. Wspólna, szczera rozmowa wychowawcy i rodzica w 
zasadzie powinna dawać  działania stymulując rozwój młodego człowieka na płaszczyźnie intelektualnej i 
osobowościowej. Wymiana tego rodzaju informacji zwiększa możliwość indywidualizowania stawianych 
młodemu człowiekowi wymagań. Okazywania wyrozumiałości dla niektórych jego potknięć i słabości. Rodzic, 
który przekona się w rozmowie z wychowawcą o zdolnościach syna, lub córki, powinien  stworzyć dziecku w 
domu optymalne warunki do ich rozwoju. 

We współpracy wychowawcy z rodzicami ważne jest również wzajemne uzgadnianie działań wychowawczych. 
Skutki niejednolitych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców prowadzą często do dwulicowość i 
bezideowość u młodzieży. Niemal z reguły są przyczyną zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, co w 
konsekwencji prowadzi do problemów wychowawczych.  

 
Współpraca z rodzicami jest realizowana w następujących formach: 
 
• kontakty telefoniczne wychowawców grup i dyrektora z rodzicami, 
• korespondencja z rodzicami (listy pochwalne, nagany, zaproszenia, podziękowania), 
• spotkania indywidualne (okazjonalnie), 
• spotkania grupowe, 
• spotkania tematyczne z udziałem ekspertów, 
• spotkania okolicznościowe, 
• spotkania problemowe. 
Wykorzystania - strony http://www.internat.com.pl/, facebook, mail. 
 
Celem wychowawczym Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu jest wychowanie 
młodzieży która: 

 
- umie samodzielnie i krytycznie myśleć. 
- potrafi odróżnić dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników. 
-zdobywać umiejętności pracy w zespole, 
-wykazywała inicjatywy, 
-zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych którzy mają odmienne poglądy, 
- umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy, 
- planować i organizować swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny  
- zna siebie umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony, 
- jest kulturalna, zdyscyplinowana obowiązkowa, 
- przestrzega zasad dobrych obyczajów, dostrzega potrzeby innych, 
-przestrzega higieny osobistej i swojego otoczenia, 
 zna historię swojego internatu, rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć internatu, 
- zna historię miasta regionu Polski, Europy i świata,  
 
 
                                                    
 



Reasumując, czyli co jest ważne w kształtowaniu dobrych relacji  rodziców 
wychowanków internaty z kadrą pedagogiczną są: 

 

Partnerskie i nastawione na współpracę relację rodziców, 
dyrekcji i nauczycieli – wychowawców internatu 

podejmowanej współpracy, wielokierunkowy przepływ informacji między nauczycielami i rodzicami 
oraz obopólne okazywanie sobie szacunku, serdeczności i wzajemnej akceptacji. 

Świadomość dążenia do jednego celu jest to możliwe, jeśli cele są jawne i 
uwspólnione. 

Kontakt z obojgiem rodziców wychowanka dobrze jest, gdy zarówno 
matka, jak i ojciec ucznia komunikują się z nauczycielami. Łatwiej im wtedy wypracować wspólne 
metody wychowawcze. 

Zachęcanie do zaangażowania i dawanie konkretnych 
propozycji działań do podjęcia aktywności w społeczności internackiej 

Rozszerzenie roli rodziców rodzice – internat, dotyczącej podejmowania 
decyzji odnoszących się do życia całego internatu. 

Skuteczne rozwiązywanie sytuacji trudnych poprzez 
ujawnianie konfliktów i stosowanie skutecznych metod ich rozwiązywania. 

Włączenie wychowanków internat do komunikacji 
między nauczycielami a rodzicami 

 ważne to, zwłaszcza jeśli podczas spotkań rodziców z nauczycielem podejmowane są istotne dla 
mieszkańca decyzje. 

 
                                                
 
 
                                              BANK DOBRYCH RAD 
 
RODZICU!!! 
 

1. Poznaj miejsce, gdzie twoje dziecko przebywa – mieszka. 
2. Poznaj nauczycieli, którzy wspólnie z tobą kształtują twoje dziecko. 
3. Przychodź na spotkania i konsultacje - bądź na bieżąco! 
4. Pamiętaj aby działania obydwojga rodziców były spójne 
5. Nie bądź pasywny - miej wpływ na życie w internacie. Wyraź swoje zdanie podczas zebrania. 
6. Dzwoń do internatu, jeśli masz pytania lub wątpliwości! 
7. Uczestnicz w spotkaniach młodzieży z przedstawicielami różnych organizacji które odbywają 

się w internacie. 
8. Pomagaj w zorganizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami różnych organizacji, aby 

dzielili się swoimi zainteresowaniami. 
9. Wykorzystaj nowe media - strona http://www.internat.com.pl/, facebook, mail. 

Sprawdzaj! Czytaj! Dowiaduj się!. 
 
 

Dziękuje za uwagę 
 
 
 


