
Filary wychowania w domu i w szkole

1/ współpraca jako jeden z filarów planu daltońskiego
2/ warunki , w jakich powstaje współpraca dorosły – dziecko

3/ moc współpracy: dorosły - dorosły, dziecko - dziecko i dorosły - dziecko
4/ odpowiedzialność - samodzielność i współpraca jako warunki konieczne do wytworzenia się refleksji



Jak to zrobić?



Filary planu daltońskiego



samodzielność



Plan dnia

• Dla młodszych dzieci 
wizualizujemy plan dnia 
wraz z czasem na 
wykonanie zadań

• W planie dnia znajduje się 
czas na przerwę i posiłki

• Na końcu są dodatkowe 
piktogramy symbolizujące: 
dodatkową przerwę, 
możliwość wyboru zadań i 
ich kolejności, chęci 
porozmawiania i refleksji



Plan dnia

• Dobrze kiedy taki plan 
dnia tworzymy razem z 
dzieckiem z gotowych 
rysunków

• Kiedy jesteśmy tylko w 
domu ta część – szkoła 
rozkładana jest na 
różnorodne zadania: 
pisanie, czytanie, 
liczenie czy tworzenie.



instrukcje



odpowiedzialność



obowiązki

• Wypisujemy, lub za 
pomocą zdjęć czy 
piktogramów określamy 
rodzaje obowiązków, 
jakie ma dziecko 
wykonać w tygodniu, 
pamiętajmy, aby nie 
było ich zbyt wiele – to 
zniechęca do dalszego 
działania



obowiązki

• Im wcześniej zaczniemy 
wprowadzać obowiązki 
tym łatwiej je później 
konsekwentnie 
egzekwować i 
wprowadzać w życie

• Ilość obowiązków 
powinna się zwiększać 
wraz z wiekiem od 3 
roku życia - 1 obowiązek



Współpraca







Rodzic jako niezbędny łącznik pomiędzy nauczycielem i 
dzieckiem

NAUCZYCIEL DZIECKO

Diagnosta

Przewodnik

Animator

Kreator

Nabywa kompetencje kluczowe
gwarantujące udany start szkolny

Buduje 
wiedzę

Rozwija 
umiejętności 

Kształtuje 
postawy

Rodzic



„Wychowanie bez błędów nie istnieje. (…) 

Rodzice są ludźmi, popełniają więc błędy i nie 
wiedzą wszystkiego. (…).

Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest 
prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. 

Powinno ono zarazem być uzupełnione przez 
dążenie do naprawiania błędów oraz 
poszukiwania odpowiedzialności”.

J.G. Woititz



Czy istnieją jakieś sprawdzone pomysły na współpracę z 
rodzicami?

Sprawdzone „złote zasady” w kontaktach z rodzicami



Uśmiecham się



Zawsze pierwsza mówię:
„dzień dobry”



Zatrzymuję się i pytam: „co słychać?”



Nie przywołuję mniej istotnych przewinień, z którymi sobie 
radzę*

* Uwagi do zeszytu wpisuję 
tylko wtedy, kiedy 
przewinienie było duże.

Mój wpis jest wtedy 
zauważony, kiedy jest 
rzadki i wtedy jest 

traktowany poważnie. 



Chwalę dzieci (w rozmowach z 
rodzicami) za najmniejsze osiągnięcia



Kiedy rodzice mają problem – SŁUCHAM.

• Słucham do końca. Nie 
przerywam i myślę, że to 
co mówi rodzic nie jest 
skierowane przeciwko 
mnie.

• Pytam, czy wszystko 
dobrze zrozumiałam

• Jestem otwarta na 
rozwiązania proponowane 
przez rodziców jeśli nie 
szkodzą innym.



Nie oburzam się, nie oskarżam. Często mówię: „Martwię się 
ponieważ …”, „Czy coś się stało, że on/ona się tak ostatnio 
zachowuje …”

Często słyszałam w odpowiedzi:- Och tak, tacy jesteśmy 
ostatnio zapracowani, chyba brakuje mu/jej mojej uwagi” 
lub „to chyba zazdrość o młodszego brata”

Okazuję empatię



Okazuję troskę, co wywołuje chęć do wspólnego rozwiązania 
problemu

Komunikat typu „ Znowu pobił kolegę, to niedopuszczalne!” 
– wywołuje bunt, chęć obrony, i możliwą agresję.

Zdarza się, że mówię:” Nie możemy bagatelizować tej 
sprawy, musimy działać wspólnie, ja w placówce mogę 
zrobić to …, a Państwo mogą w domu to ….”

.



Nie odpuszczam. Pytam czy robią co deklarowali. 
Opowiadam co robiłam w grupie.

Podkreślam, że tylko wspólne działania przyniosą 
efekty.



Zapewniam dobrą atmosferę na  
zebraniach z rodzicami

• Czasem tańczę z 
rodzicami prosty 
taniec integracyjny. 
Czasami robię 
zabawę słowną.

• Czasami opowiadam 
anegdotę z życia 
klasowego, a czasem 
pytam czy dzieci 
opowiadały o …



Szanuję czas rodziców, którzy przychodzą na zebranie

• Mam napisane w 
punktach, co chcę 
powiedzieć na 
spotkaniu, czytam im te 
punkty i mówię ile czasu 
potrzebuję na ich 
omówienie

• Na końcu pytam czy 
chcieliby coś 
powiedzieć.



Refleksje na koniec

• Nie wstydzę się powiedzieć, 
że o czymś słyszałam.

• Włączam rodziców
w różne działania, 
pozwalam im 
decydować.

• Wymagam. Jeśli 
umawialiśmy się, że 
coś przygotują – nie 
odpuszczam, nie robię 
za nich.

• Z serca się uśmiecham 
– bo mam to 
szczęście, że lubię to 
co robię.




