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1. Wprowadzenie
Beneficjentem projektu "Szko∏y i rodziny razem w regionach
europejskich" zosta∏a Gmina Miasta Radom, a partnerami:
• Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 17 im. Przyjació∏ Dzieci,
• Radomski OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt realizowany jest od sierpnia 2010 roku we wspó∏pracy
z konsorcjum brytyjskim:
• Sefton Children Schools and Families,
• Linaker Primary School,
• St Oswalds Church of England Primary School,
• Sefton Primary Care Trust.
Na realizacj´ zadaƒ beneficjent otrzyma∏ dofinansowanie
w wysokoÊci 42 tys. euro, przy ∏àcznej wartoÊci projektu 49 tys.
euro. W Polsce realizowanych jest 21 projektów; radomskie
przedsi´wzi´cie by∏o w 2010 roku jedyne na Mazowszu.
Problematyka projektu dotyczy wa˝nych kwestii dla wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw - wykluczenia spo∏ecznego ze wzgl´du na
niskie wykszta∏cenie, bezrobocie oraz zwiàzanych z tym konsekwencji, m.in. przedwczesne koƒczenie nauki szkolnej przez
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. G∏ównym celem
podejmowanych dzia∏aƒ by∏o doskonalenie umiej´tnoÊci nauczycieli do pracy w zmieniajàcym si´ Êrodowisku edukacyjnym oraz
zach´cenie rodzin do aktywnej wspó∏pracy ze szko∏à, jako instytucji wspierajàcej funkcjonowanie ca∏ych rodzin.
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2. Poczàtek pracy z rodzinami – PSP nr 17
W czasie pierwszego spotkania grupy FASTER w listopadzie
2010 roku w Radomiu zaprezentowane zosta∏y systemy edukacyjne
oraz
praktyki
dydaktyczno–
wychowawcze
i
opiekuƒcze
w Wielkiej Brytanii i w Polsce.
GoÊcie odwiedzili Publicznà Szko∏´ Podstawowà nr 17 im. Przyjació∏
Dzieci, w której obserwowali prac´
uczniów i nauczycieli. Zorganizowane zosta∏o spotkanie z w∏adzami
miasta i konferencja w Radomskim
OÊrodku Doskonalenia Nauczycieli. Oceniona zosta∏a wówczas sytuacja socjalna, rodzinna i szkolna
w obydwu regionach partnerskich.
Sprecyzowana zosta∏a definicja
„rodziny niewydolnej wychowawczo" jako g∏ównego adresata
podejmowanych dzia∏aƒ.
Kolejny krok to opracowanie koncepcji spotkaƒ z wy∏onionymi przez
szkolnego pedagoga rodzinami
potrzebujàcymi wsparcia. W spotkaniu integracyjnym wzi´∏o udzia∏
13 matek i 24 dzieci w wieku od siedmiu miesi´cy do 13 lat.
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Po zdiagnozowaniu potrzeb i oczekiwaƒ
kobiet zorganizowane zosta∏o spotkanie
z psychologiem. Prowadzona by∏a terapia
indywidualna i grupowa. Matki mog∏y skorzystaç ze wskazówek specjalisty,
a w efekcie wykszta∏ciç nowe umiej´tnoÊci
pozwalajàce na budow´ w∏aÊciwych relacji z dzieçmi. W celu poprawy samooceny
i wzmacniania poczucia wartoÊci, zaproszona zosta∏a wiza˝ystka, dzi´ki której
dochodzi∏o do metamorfozy niedbajàcych
na co dzieƒ o wyglàd kobiet. Dobra prezencja dodawa∏a im odwagi; po warsztatach z autoprezentacji uczestniczki ch´tnie çwiczy∏y asertywnoÊç i wymienia∏y si´
doÊwiadczeniami pozyskanymi w trakcie
szukania pracy. W trakcie zaj´ç zwrócono
uwag´ na wp∏yw problemów socjalnych
na rozwój, edukacj´ i funkcjonowanie
dziecka w rodzinie. Omówiona zosta∏a
rola ojca i konsekwencje ˝ycia w rodzinie
wielopokoleniowej.
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Oczekiwania rodziców:
• systematycznoÊç
spotkaƒ,
• ciàg∏e ukazywanie
sposobów
budowania
prawid∏owych relacji
w rodzinie,
• spotkania
ze specjalistami,
• terapia
pedagogiczna.

Organizowane cyklicznie spotkania pozwoli∏y okreÊliç najwa˝niejsze
problemy n´kajàce rodziny i w znaczàcy sposób przyczyni∏y si´ do
stworzenia programu pilota˝owo wprowadzonego w pi´ciu radomskich szko∏ach podstawowych, w których uwzgl´dniono wnioski
p∏ynàce z obserwacji brytyjskiego systemu szkolnictwa.
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3. Wizyta robocza w Sefton
SzeÊcioosobowa grupa radomskich nauczycieli wizytowa∏a
brytyjskie szko∏y. Zwróci∏a uwag´ na bardzo dobre wyposa˝enie
brytyjskich szkó∏ w sprz´t IT, wielkà liczb´ pomocy dydaktycznych i koncentracj´ na indywidualizacji procesu nauczania.
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Praktycy zaproponowali dzia∏ania, które mog∏yby przyczyniç si´
do lepszego funkcjonowania szkó∏ i placówek w Polsce:

4.Wizyta w Radomiu
Brytyjczycy odwiedzajàcy Publiczne Przedszkole nr 12, Ogródek
Jordanowski i Publicznà Szko∏´ Podstawowà nr 17 za mocnà
stron´ uznali:
• profilaktyk´ logopedycznà w przedszkolu (obj´cie zaj´ciami
specjalistycznymi wszystkich przedszkolaków),
• formu∏´ organizacyjnà Ogródka Jordanowskiego (bezp∏atny)
oraz przyjaznà atmosfer´ wÊród podopiecznych,
• zaj´cia socjoterapeutyczne, bardzo dobre relacje
z nauczycielami.
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S∏abe strony:
w polskich
placówkach
NIE MA
rodziców

5. Pilota˝owy projekt „Szko∏y dla Rodziców”
Efektem mobilnoÊci i p∏ynàcej z nich wymiany doÊwiadczeƒ by∏o
przygotowanie przez stron´ polskà propozycji tematów i kilku
scenariuszy zaj´ç w ramach „Szko∏y dla Rodziców”, w których
uwzgl´dniono wnioski z ewaluacji dotychczasowych dzia∏aƒ.
Wy∏onione zosta∏y szko∏y decydujàce si´ na udzia∏ w pilota˝u.
Dla pedagogów przygotowana zosta∏a ankieta zawierajàca kryteria doboru rodzin do udzia∏u w programie.
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Kwestionariusz doboru rodziny
1. Status prawny ucznia .......................... (imi´ i nazwisko) ............................. klasa ..........
• rodzina pe∏na
• rodzina niepe∏na
• rodzina zrekonstruowana
• konkubinat
2. Sytuacja ˝yciowa rodziny (problemy):
• ubóstwo
• bezdomnoÊç
• bezrobocie
• alkoholizm
• narkomania
• powrót z zak∏adu karnego
• niewydolnoÊç wychowawcza
• problemy psychiczne
3. Kontakty rodzica ze szko∏à:
• obecnoÊç na zebraniach
• indywidualne konsultacje z nauczycielami
• obecnoÊç na uroczystoÊciach szkolnych
• pomoc w organizacji szkolnych przedsi´wzi´ç
4. Komunikacja: rodzic – szko∏a
• onieÊmielenie
• strach przed rozmowà z pedagogiem
• brak reakcji na uwagi
• niewywiàzywanie si´ z umowy
• infantylnoÊç
• brak zrozumienia problemów
5. Typowanie rodziny na podstawie:
• problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
• problemów emocjonalnych uczniów
• obserwacji pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych
• wywiadów Êrodowiskowych
• zg∏oszeƒ od innych rodziców
• osobistych zg∏oszeƒ
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W Radomskim OÊrodku
Doskonalenia Nauczycieli
zorganizowane
zosta∏y
spotkania szkoleniowe dla
liderów. W czasie pobytu
grupy FASTER w Sefton
podj´to decyzj´ o wdro˝eniu wprowadzenia innowacji do szkó∏ i placówek
w obydwu krajach. Intensywne obrady dotyczàce kolejnej fazy
projektu zakoƒczy∏y si´ wizytà u mera Sefton i chwilà wytchnienia
w kr´gielni.
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6. Efekty pilota˝u
W projekt zaproponowany przez beneficjenta zaanga˝owa∏o si´
5 publicznych szkó∏ podstawowych, w których do stycznia 2012
roku przeprowadzono po trzy spotkania. Ogó∏em w zaproponowanych zaj´ciach uczestniczy∏o 115 osób, a Êrednia frekwencja
wynios∏a 45,6%.

Wszystkie szko∏y wskaza∏y w ankietach ewaluacyjnych, ˝e „Szko∏a dla Rodziców” stwarza ogromne mo˝liwoÊci prze∏amania nieufnoÊci rodzin niewydolnych wychowawczo wobec szkó∏ i placówek, a w efekcie pozwala na nawiàzanie lepszego kontaktu.
Zaj´cia proponowane w szko∏ach by∏y doskona∏à okazjà do
poprawy relacji z w∏asnymi dzieçmi; s∏u˝y∏a temu wspólna nauka,
zabawa i zwyk∏e bycie ze sobà. Bardzo istotne okaza∏y si´ warsztaty ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, wiza˝ystkà,
kosmetyczkà, prawnikiem czy polonistkà.
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7. „Szko∏a dla Rodziców” – propozycje
Rodzice sà najlepszym êród∏em informacji o s∏abych i mocnych
stronach uczniów, znajà ich potrzeby i sytuacje stresogenne.
Dzi´ki kontaktom z rodzinà, nauczyciel mo˝e lepiej zrozumieç
zachowanie dziecka w szkole. Opiekunowie cz´sto odczuwajà
brak zaufania do szko∏y, postrzegajà jà jako miejsce, w którym
b´dà sàdzeni za niepowodzenia wychowawcze lub z∏e wyniki
dziecka w nauce. L´k przed instytucjà nale˝y mo˝liwie wczeÊnie
pokonaç; nauczyciel powinien dà˝yç do nawiàzania wspó∏pracy
z rodzicami i troszczyç si´ o jakoÊç wzajemnych relacji. Szczególnà uwag´ musi zwróciç na rodziny niewydolne wychowawczo.
Pomocnym narz´dziem mo˝e okazaç si´ „Szko∏a dla Rodziców”.
1 - wy∏onienie rodzin
niewydolnych
wychowawczo

5 - organizacja
zaj´ç
szkoleniowych
ze specjalistami

4 - organizacja zaj´ç
okolicznoÊciowych
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2 - przeprowadzenie
zaj´ç integrujàcych

3 - pozyskanie
informacji
o indywidualnych
potrzebach
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Propozycje zaj´ç:
I. Poznajemy si´ lepiej – zaj´cia integracyjne
CELE:
• integracja rodziców poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem,
• budowanie wzajemnego zaufania i otwartoÊci,
• diagnoza stopnia integracji i tolerancji.
PODSTAWOWE TREÂCI:
• zapoznanie z ró˝nymi informacjami (preferencje, upodobania),
• stymulowanie postawy tolerancji na wzajemnà odmiennoÊç.
SPODZIEWANE EFEKTY:
• rodzice poznajà si´ wzajemnie,
• sà bardziej Êmiali i otwarci w relacjach szko∏a – rodzic,
• w ˝yczliwej atmosferze majà mo˝liwoÊç wyra˝enia swoich
przekonaƒ, upodobaƒ.
MATERIA¸Y POMOCNICZE:
• karteczki (dwa kolory),
• ankieta,
• karteczki samoprzylepne.
METODY:
• autoprezentacja,
• gry i zabawy.
PRZEBIEG ZAJ¢å:
Rodzice/opiekunowie zajmujà miejsca przy prostokàtnym stole,
twarzami do siebie,
• wizytówki z obrazkami
Rodzice/opiekunowie piszà na kolorowych kartkach swoje imi´,
krótko opowiadajà o w∏asnej rodzinie,
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• imi´ i gest
Rodzice/opiekunowie mówià g∏oÊno swoje imi´, dodajàc przymiotnik
rozpoczynajàcy si´ na liter´ imienia charakteryzujàcy ich osobowoÊç.
• çwiczenia na koƒczenie zdaƒ
Lubi´….
Nie lubi´….
Mój sukces….
Moja pora˝ka…..
OMÓWIENIE:
• czy oczekiwaliÊcie, ˝e w szkole mo˝na si´ zaprzyjaêniç?
• czy wiedzieliÊcie, ˝e szko∏a jest instytucjà wspierajàcà?
• dyskusja.
EWALUACJA – „GADAJÑCA ÂCIANA”
Rodzice/opiekunowie wypisujà na karteczkach informacje dotyczàce zaj´ç – na jednym kolorze pozytywne, na drugim negatywne.
Karteczki przyklejajà do du˝ego arkusza na Êcianie.
UWAGA:
Na zaj´cia rodzice przychodzà ze swoimi dzieçmi, które w czasie
spotkania towarzyszà doros∏ym (jeÊli znudzà si´, mogà bawiç si´
w sali obok).
II. Mediacje – trudne rozmowy z dzieçmi
CELE:
• dostarczenie rodzicom wiedzy z zakresu negocjacji i mediacji.
• podanie sposobów:
• prowadzenia konstruktywnych rozmów z dzieçmi
z wykorzystaniem elementów komunikacji interpersonalnej,
rozpoznawania i rozwiàzywania sytuacji konfliktowych,
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• budowania wzajemnego zaufania i otwartoÊci,
• diagnozowania stopnia tolerancji.
PODSTAWOWE TREÂCI:
• zapoznanie z ró˝nymi informacjami na temat komunikacji
interpersonalnej,
• stymulowanie postawy tolerancji na wzajemnà innoÊç,
odmiennoÊç mi´dzy rodzicami.
SPODZIEWANE EFEKTY:
• nabycie wiedz´ z zakresu negocjacji i mediacji,
• tworzenie pozytywnych relacji interpersonalnych w sferze
rodzic – dziecko,
• umiej´tnoÊç zorganizowania warsztatu pracy wychowawczej
w zakresie kontaktów z dzieçmi z zastosowaniem metod
pozytywnej komunikacji,
• umiej´tnoÊç wyra˝enia swoich przekonaƒ,
upodobaƒ w ˝yczliwej atmosferze.
MATERIA¸Y POMOCNICZE:
• test osobowoÊciowy,
• kolorowe karteczki.
METODY:
çwiczenia integracyjne.
PRZEBIEG ZAJ¢å:
åwiczenie 1
Rodzice/opiekunowie zajmujà miejsca ty∏em do siebie i przekazujà wiadomoÊci o sobie – çwiczenie wprowadzajàce do tematu
„Zasady poprawnej komunikacji”.
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åwiczenie 2
Rodzice/opiekunowie dobierajà si´ w trójki, zamykajàc oczy
oddajà swoje d∏onie po prawej i lewej stronie, wykonujà okreÊlone ruchy – omawianie swoich odczuç (l´k przed nieznanym – element utrudniajàcy poprawnà komunikacj´).
åwiczenia warsztatowe 1:
• rodzaje konfliktów interpersonalnych,
• rodzaje postaw i zachowaƒ ludzkich
(postawa agresywna, asertywna, uleg∏a),
• rozpoznawanie i dostosowanie wspó∏pracy
(postawy rodziców: roszczeniowa, obserwujàca, wycofana,
wspó∏pracujàca, zaanga˝owana),
• ró˝nice mi´dzy negocjacjami i mediacjami,
• rodzic – dziecko tworzenie pozytywnych i trwa∏ych relacji.
åwiczenia warsztatowe 2:
• rozwiàzywanie konfliktów na linii rodzic – dziecko
(omówienie przyk∏adów „z ˝ycia”),
• indywidualne konsultacje z rodzicami.
EWALUACJA:
Rodzice wype∏niajà krótkà ankiet´ ewaluacyjnà.

III. Efektywne poszukiwanie pracy – autoprezentacja
CELE:
• efektywne poszukiwanie pracy,
• umiej´tnoÊç skutecznej autoprezentacji,
• podniesienie poziomu w∏asnej wartoÊci.
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FORMY I METODY:
• analiza og∏oszeƒ prasowych,
• porady wiza˝ystki i szkoleniowca,
• çwiczenia praktyczne/drama,
• wzajemna wymiana doÊwiadczeƒ.
PRZEBIEG SPOTKANIA:
• zapoznanie uczestników z tematykà zaj´ç,
• zabawa integracyjna: „Jaka jestem?”
(bli˝sze poznanie si´, „otworzenie si´” na innych),
• „linia ˝ycia”.
Nale˝y narysowaç lini´ prostà, na niej w dowolny, ale przemyÊlany sposób zaznaczyç „dziÊ”. W lewo od teraêniejszoÊci – przesz∏oÊç i wypisaç swoje sukcesy, osiàgni´cia, ciekawe dzia∏ania.
W prawo od oznaczenia dnia dzisiejszego – wszystko to,
co zamierza si´ zrealizowaç (nale˝y podawaç te˝ przybli˝ony
termin realizacji tych zamierzeƒ, np. znalezienie nowej pracy,
rozpocz´cie poszukiwania nowego zatrudnienia).
• „W poszukiwaniu idealnego pracownika i idealnej pracy”.
Nale˝y podzieliç grup´ na zespo∏y 4-osobowe. Ka˝demu zespo∏owi wr´czyç pustà kartk´. Po∏owa zespo∏ów ma za zadanie
postawiç si´ w roli pracodawców i wypisaç najwi´cej mo˝liwoÊci
znalezienia pracowników do swojej firmy. Zadaniem pozosta∏ych
zespo∏ów jest wypisanie mo˝liwie najwi´kszej iloÊci sposobów
znalezienia pracy. Propozycje nale˝y uporzàdkowaç w kolejnoÊci
od najbardziej do najmniej skutecznych. Przedstawiciel ka˝dej
z grup omawia efekty pracy i uzasadnia wybory. Prezentacje
nale˝y potraktowaç jako punkt wyjÊcia do dyskusji nad ró˝norodnoÊcià metod poszukiwania pracy i ich skutecznoÊcià.
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• Analiza og∏oszeƒ prasowych.
Uczestników nale˝y podzieliç na 4 zespo∏y i rozdaç im karty
„Oferty pracy – 1, 2, 3 i 4”. Zespo∏y wspólnie dokonujà analizy
ofert, a nast´pnie omawiajà wnioski (dotyczàcych wymagaƒ,
jakie powinien spe∏niaç kandydat odpowiadajàcy na danà ofert´,
informacji o firmie i stanowisku zawartych w ofercie, atrakcyjnoÊci oferty itp.).
Celem tego çwiczenia jest rozwijanie umiej´tnoÊci selekcjonowania ofert pracy i wydobywania z nich informacji, które sà pomocne w przygotowaniu si´ do rozmowy z pracodawcà.
• Jakich ofert unikaç? Dyskusja poparta konkretnymi
przyk∏adami – wyszukiwanie og∏oszeƒ prasowych.
• Skuteczna autoprezentacja:
• znaczenie ubioru i wyglàdu w poszukiwaniu pracy,
• asertywnoÊç w kontaktach z pracodawcà,
• osobiste doÊwiadczenia kobiet (dyskusja).
• Rozdanie uczestnikom przydatnych materia∏ów,
adresów i stron internetowych.
• Spotkanie z wiza˝ystkà:
• krótka prelekcja na temat roli wyglàdu w ˝yciu kobiety,
• podstawowe zasady dbania o higien´ osobistà,
• pokaz makija˝u dziennego i wieczornego.
• Wspólny pocz´stunek – indywidualne porady kosmetyczki
i pedagogów.
UWAGA:
Podczas zaj´ç obecne sà dzieci uczestników. Biorà one udzia∏
w spotkaniu z wiza˝ystkà, przygotowujà materia∏y na komputerze
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oraz wykonujà ró˝norodne prace manualne. W zwiàzku z powy˝szym na spotkaniu musi byç obecnych kilka osób tzn. koordynator oraz opiekunowie do dzieci.

IV. Znaczenie prawid∏owego rozwoju emocjonalnego
dziecka w codziennym funkcjonowaniu spo∏ecznym
CEL:
Dostarczenie rodzicom wiedzy z zakresu:
• faz rozwoju emocjonalnego dziecka,
• form zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka,
• zale˝noÊci pomi´dzy rozwojem emocjonalnym,
a budowaniem prawid∏owego obrazu siebie
i funkcjonowaniem spo∏ecznym dziecka,
• roli rodziny w prawid∏owym funkcjonowaniu dziecka.
PODSTAWOWE TREÂCI:
• Informacje dotyczàce wp∏ywu osób znaczàcych
na prawid∏owy rozwój psychofizyczny dziecka,
• stymulowanie prawid∏owych postaw wychowawczych
sprzyjajàcych prawid∏owemu funkcjonowaniu dziecka.
SPODZIEWANE EFEKTY:
Rodzice:
• posiadajà wiedz´ o rozwoju emocjonalnym dziecka,
• znajà prawid∏owe postawy wychowawcze,
• sà Êwiadomi wp∏ywu w∏asnych oddzia∏ywaƒ
na funkcjonowanie dziecka,
• rozwijajà umiej´tnoÊç wyra˝ania w∏asnych emocji.
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MATERIA¸Y POMOCNICZE:
• chustki do zas∏onienia oczu,
• kartki,
• pisaki,
• teksty ze scenkami.
METODY PRACY:
• mini-wyk∏ad,
• praca w parach,
• praca w ma∏ych grupach.
PRZEBIEG ZAJ¢å:
• Wst´p
Rodzice/opiekunowie zajmujà miejsca przy stole twarzami do siebie, zostajà zapoznani z celem spotkania.
„Zaufaj mi – ja Ci´ poprowadz´” – rodzice dobierajà si´ w pary.
Jedna osoba zas∏ania oczy chustkà drugiej i prowadzi jà z jednego koƒca sali na drugi, pomagajàc pokonywaç przeszkody.
Po dojÊciu do celu osoby zamieniajà si´ rolami. Omówienie çwiczenia – „Jak czu∏em si´ w obu rolach? Co mi utrudnia∏o, a co
pomaga∏o w podporzàdkowaniu si´ poleceniom drugiej osoby?”
• Mini-wyk∏ad:
• rola emocji w naszym rozwoju
i funkcjonowaniu spo∏ecznym,
• co to sà potrzeby fizjologiczne i psychiczne,
jak je prawid∏owo zaspokajaç?
Rodzice dobierajà si´ w „trójki” – dostajà kartki ze scenkà
z codziennego ˝ycia rodziny, dotyczàcà niew∏aÊciwego zachowania ich dziecka. Zapoznajà si´ z tekstem i dzielàc si´ rolami
/ojca, matki i dziecka/ przygotowujà rozmow´ dyscyplinujàcà.
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• Prezentacja scenek:
omówienie scenek przez uczestników i prowadzàcego.
• Dyskusja:
prawid∏owe postawy wychowawcze rodziców.
Ewaluacja:
rodzice (ka˝dy indywidualnie) zapisujà na kartkach co chcieliby
zmieniç w swoim post´powaniu z dzieckiem. Swoje postanowienia mogà odczytaç g∏oÊno. Wszyscy po zakoƒczeniu tego zadania zabierajà kartki ze sobà.

V. Nabywanie praktycznych umiej´tnoÊci i technik,
które pozwolà budowaç zdrowe, oparte na partnerstwie
relacje z dzieçmi
CELE:
• dostarczenie rodzicom wiedzy z zakresu:
• „jak rozmawiaç z dzieçmi, ˝eby nas s∏ucha∏y?”,
• „jak s∏uchaç dzieci,
aby wyciàgnàç odpowiednie wnioski?”.
• rozpoznawanie i rozwiàzywanie sytuacji konfliktowych.
• integracja rodzin.
SPODZIEWANE EFEKTY:
• nabywanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod
wychowawczych,
• tworzenie pozytywnych relacji interpersonalnych
w sferze rodzic – dziecko,
• nawiàzanie przyjaêni i kole˝eƒstwa we wspólnocie szkolnej,
• nabywanie umiej´tnoÊci organizowania czasu wolnego
swoich rodzin.
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MATERIA¸Y POMOCNICZE:
• szary papier, mazaki,
• sprz´t sportowy (pi∏ki, badminton, hula-hop),
• grill.
METODY:
• swobodne rozmowy,
• konkursy, quizy,
• biesiada.
PRZEBIEG ZAJ¢å:
• Przygotowanie miejsca spotkania wspólnie z rodzicami.
• Nakrycie sto∏ów w∏asnor´cznie przygotowanymi
domowymi specja∏ami.
• Rozpalenie grilla.
• Zorganizowanie zabaw sportowych dla dzieci.
• Rozmowa z rodzicami na temat nowoczesnych metod
wychowawczych (swobodne wypowiedzi rodziców, dyskusja).
• Quiz – wspó∏zawodnictwo rodzinne.
• Konkursy i zabawy z dzieçmi.
• Wr´czenie dyplomów i nagród.
• Wspólne biesiadowanie.
• Konsultacje indywidualne.
• Podsumowanie i wnioski.
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Zaproponowane tematy sà uniwersalne. Powinny byç potraktowane jako punkt wyjÊcia do spotkaƒ, w czasie których poruszana b´dzie problematyka dostosowana do potrzeb uczestników.
Poni˝sza anonimowa ankieta jest pomocna w dostosowaniu programu zaj´ç do oczekiwaƒ zainteresowanych.
Przyk∏adowe pytania:
1. Dane podstawowe:
rok urodzenia ..............
p∏eç .............................
wykszta∏cenie ............................................
wykonywany zawód ....................................
2. Zainteresowania:
• internet i komputer
• praca
• sport
• turystyka
• rodzina
• reklama
• muzyka
• moda i zakupy
• mi∏oÊç i seks
• bie˝àce wydarzenia
• zdrowie i uroda
• polityka
• rozrywka
• biznes
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3. Czy jesteÊ ambitny(a) i dà˝ysz do celu?
• tak, musz´ osiàgnàç sukces
• tak, gdy mi zale˝y, ale nie zawsze wystarcza mi zapa∏u
• nie
4. Czy lubisz mieç poczucie kontroli nad czymÊ, co zale˝y tylko
od Ciebie?
• zdecydowanie tak
• tak
• nie przyk∏adam do tego du˝ej wagi
5. Czy ∏atwo ulegasz proÊbom i namowom, gdy ktoÊ próbuje
przekonaç Ci´ do zmiany zdania?
• tak, je˝eli u˝yje w∏aÊciwych argumentów
• tak, cz´sto pod wp∏ywem emocji, ˝eby nie stwarzaç konfliktu
• tak, zdarza si´
• nie lubi´ zmieniaç zdania
6. Czy zale˝y Ci na akceptacji innych?
• tak
• tak, czasem
• nie
7. W jaki sposób dbasz o zdrowie i wyglàd fizyczny?
• nie robi´ nic szczególnego
• systematycznie çwicz´ (np. si∏ownia, basen, itp.)
• czasami spaceruj´, je˝d˝´ na rowerze
• zdrowo si´ od˝ywiam
• inne ....................................
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8. Chcia∏(a)bym uczestniczyç w zaj´ciach:
• z kosmetyczkà i wiza˝ystkà
• z doradcà zawodowym
• z psychologiem
• z prawnikiem
• z logopedà
• ze specjalistà od uzale˝nieƒ
• uczàcych kontrolowaç negatywne emocje
• komputerowych
• sportowych
• innych ..................................................................

8. Kaskada oddzia∏ywaƒ
Przeprowadzone dzia∏ania ocenione zosta∏y bardzo pozytywnie
przez spo∏ecznoÊci szkolne, w których realizowano pilota˝owo
„Szko∏´ dla Rodziców”. Na proÊb´ zainteresowanych zaj´cia sà
kontynuowane, a ich tematyka dostosowana jest do potrzeb
grupy. Zdobyte doÊwiadczenia przyczynià si´ do podj´cia próby
wprowadzenia programu „Szko∏a dla Rodziców” najpierw do
szkó∏ podstawowych, a póêniej gimnazjów. Decyzja taka wynika
z przekonania, ˝e praca z rodzicami od czasu I i II etapu edukacyjnego zaowocuje w przysz∏oÊci; uwra˝liwi rodziców na potrzeby dzieci, nauczy ich rozpoznawaç problemy, u∏atwi pozyskiwanie pomocy w razie niepowodzeƒ wychowawczych i sprawi, ˝e
szko∏a postrzegana b´dzie jako miejsce, w którym mo˝na uzyskaç wsparcie.

23

COMENIUS Szko∏y i rodziny razem w regionach europejskich
REGIO

24

