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Plan wystąpienia
1. Terminy związane z pojęciem współpracy nauczycieli i
rodziców
2. Analiza dokumentów prawnych dotyczących edukacji
włączającej: polskiego („Edukacja dla wszystkich”,
2019) i fińskich
3. Teoria i praktyka w zakresie współpracy nauczycieli i
szkoły
(obcojęzyczne źródła naukowe)
4. Wnioski z badań i praktyki
5. Wyzwania

Argumenty przemawiające za współpracą między
rodzicami i nauczycielami / domem a szkołą
Wywodzą się z ekologicznych
teorii rozwoju dziecka
(Brofenbrenner, 1986 )
Uznaje się różne działania
dziecka w różnych
kontekstach,
a przejście między tymi
kontekstami jest
postrzegane jako kluczowe
dla rozwoju

Oznacza to myślenie systemowe
Rozumienie współpracy między
domem a szkołą jako koncepcji
wykraczającej poza samą kulturę
szkoły. Współpraca domowo-szkolna
obejmuje nie tylko relacje między
opiekunami a nauczycielami, ale
także ich sytuacje życiowe i tradycje,
w tym zawodowe jednych i drugich

Przyczyny niechęci rodziców/unikania współpracy
Brak uczestnictwa może być aktywny lub pasywny; niektórzy rodzice decydują się nie
uczestniczyć, chociaż mają na to środki, podczas gdy innym brakuje niezbędnych
umiejętności, siły lub czasu, aby uczestniczyć

Odrzucenie/nieakceptacja dziecka (znaczenie postaw rodzicielskich dla współpracy
i jej jakości)

Wykształcenie, świadomość, poczucie odpowiedzialności: stwierdzono, że rodzice z
wyższym poziomem wykształcenia bardziej współpracują ze szkołą, a tym samym
potencjalnie mają większy wpływ na społeczność szkolną

ANALIZA MODELI WSPÓŁPRACY
• Model Joyce Epstein (2001) to koncepcja partnerstwa między
rodzicami i wychowawcami, zakłada kluczową rolę personelu
szkolnego w angażowaniu rodziców
• Model Janet Goodall i Caroline Montgomery (2014) - nacisk na
zaangażowanie rodziców, relacje rodziców z ich dziećmi i uczenie
się ich dzieci, w szkole i poza nią, akademicko i nieakademicko

Model Joyce Epstein (2001) uwzględnia
Rodzicielstwo (postawa, wypełnianie roli)

Komunikowanie się
Wolontariat
Naukę w domu
Podejmowanie decyzji
Współpracę ze społecznością/

środowiskiem

Model Janet Goodall i Caroline Montgomery (2014)
Założenie:
Uczenie się dzieci odbywa się we wszystkich różnych kontekstach,
które w dużej mierze przewyższają środowisko szkolne, nadając
środowisku domowemu
i doświadczeniom, a także innym kontekstom zapośredniczonym
przez rodziców, ogromne znaczenie jako scenariusze uczenia się
dzieci
Model ten jest przedstawiony jako dynamiczne kontinuum trzech
głównych punktów, pomiędzy którymi i w których diady rodzicnauczyciel mogą poruszać się w trakcie swoich interakcji dotyczących
uczenia się dziecka. Uwzględniona została perspektywy 1/szkoły jako
instytucji, 2/celów edukacji /kształcenia, 3/ucznia i procesu uczenia

Trzy punkty „poruszania się” uczestników diady
w ramach współpracy

1. Włączenie/zaangażowanie (involvement) rodziców
w szkołę/działania szkoły
2. Włączenie/zaangażowanie (involvement) rodziców w edukację
3. Zaangażowanie (engagement) rodziców w naukę dzieci

Model Janet Goodall i Caroline Montgomery

1. Włączenie/
zaangażowanie
(involvement)
rodziców w
szkołę/działania
szkoły
(komunikacja
jednokierunkowa)

3.
Zaangażowanie
(engagement)
rodziców
w
naukę/uczenie
się dzieci
2.

Włączenie/zaangażowanie
(involvement) rodziców
w edukację
(poziom głębszy,
komunikacja
dwukierunkowa)

Zdaniem J. Goodall i C. Montgomery im bardziej rodzice
i nauczyciele zbliżają się do trzeciego punktu współpracy, tym wyższy poziom
wspólnej sprawczości
i wspólnej odpowiedzialności, której doświadczają w odniesieniu do uczenia się
dzieci

Jest to poziom silnie zindywidualizowany i skoncentrowany na uczniu

Wnioski z praktyki i badań
• Poprawa skutecznej komunikacji między domem a szkołą została
zidentyfikowana jako podstawowy sposób na zwiększenie
zaufania między nauczycielami a rodzicami, a także charakter
interakcji nauczyciel-rodzic okazał się lepszym predyktorem
zaufania niż częstotliwość interakcji
• Wiele z tego, co uważa się za strukturalnie niezbędne do
skutecznego dialogu w interakcjach nauczyciel-rodzic, leży w
zestawie kompetencji nauczycieli, takich jak zarządzanie czasem
poświęconym na rozmowę z rodzicem i aktywne słuchanie go
oraz upewnienie się, że konkretne cele kontaktu są spełnione

Wnioski z praktyki i badań cd
• Chociaż zarówno nauczyciele, jak i rodzice ujawniają swój
najwyższy poziom zaufania do siebie nawzajem na podstawowym
poziomie edukacji, rodzice częściej ufają nauczycielom niż
odwrotnie
• Zaangażowanie rodziców jest większe, gdy rodzice czują, że
nauczyciele włączają ich i cenią ich wkład
• W rzeczywistości nauczyciele, których oczekiwania są takie, że
rodzice mogą przyczynić się do uczenia się dzieci, częściej
angażują rodziców niż ci nauczyciele, którzy mają niskie
oczekiwania co do kompetencji rodziców swoich uczniów

Wyzwania związane z zaangażowaniem rodziców
Angażowanie rodziców wymaga od nauczyciela głębokiej postawy refleksyjnej
Technologia i Internet przenosi nas do nowszego zakresu wyzwań związanych
z zaangażowaniem rodziców,
wraz z różnorodnością w klasach i programach kształcenia nauczycieli
Konieczność dokształcania się/ doskonalenia zawodowego nauczycieli, także
w zakresie kompetencji miękkich i komunikacji z rodzicami
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