
 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
JAK BUDOWAĆ PRZESTRZEŃ DOBRYCH RELACJI? 

 

Warsztaty online z MARTĄ SIWAK -pozytywnie zakręconą polonistką, 
specjalistką od wszelakich metod na atrakcyjne lekcje 

 

Nie od dziś wiadomo, że współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. 
Spotkania klasowe – zebrania to wyzwanie nauczyciela XXI wieku. 
Poniższe szkolenie wypełnione będzie praktycznymi przykładami, które stanowią merytoryczne 
wsparcie dla wszystkich pedagogów, którzy traktują zebrania klasowe jako okazję do 
inspirującej, konstruktywnej wymiany poglądów z rodzicami, a przede wszystkim do 
budowania współpracy opartej na wzajemnym szacunku. 
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   

• Poznanie zasad współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

• Efektywne zarządzanie czasem podczas zebrania. 

• Poznanie reguł rządzących się wystąpieniami publicznymi. 

• Odpowiedź na pytania: „Po tej samej stronie mostu – Rodzic jako partner, a nie rywal”, 

czyli jak i w oparciu o co, budować dobre relacje z rodzicami? 

TEMATYKA: 
• Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

• Jak zorganizować wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie chętnie w niej 

uczestniczyli - o tym właśnie należy pamiętać podczas planowania przebiegu zebrania 

z rodzicami. 

• Oczekiwania nauczyciela kontra oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów. 

• Budowanie pozytywnego autorytetu wśród uczniów przepustką do dobrych relacji  

z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

• Jak radzić sobie ze stresem, wstydem, i niepewnością podczas spotkań  

z rodzicami/prawnymi opiekunami – gotowe zabiegi jako wsparcie dla nauczycieli. 

• Metody przełamywania barier komunikacyjnych i budowania zespołu. 

• Przykładowa tematyka spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami. 



 

 

• Niezawodne zabiegi mające wpływ na obecność rodzica/prawnego opiekuna na 

zebraniu. 

• „Szwedzki stół” – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zebrań  
z rodzicami. 

• W jaki sposób zakończyć wywiadówkę, aby rodzice/prawni opiekunowie nie mieli 
poczucia straconego czasu. 

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych 

Forma: online 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 

Termin: 4.11.2021 r., godz. 17:00 – 19.15 

Cena: 149 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale 

w szkoleniu) 

 

Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona  polonistka, dyrektor szkoły w MOS, 

trenerka edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania,  nastawiona na 

współpracę z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie       

 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

 

 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

