
 

 
 
 
 
 

Pedagogizacja rodziców jako niezbędny element              
w budowaniu dobrej współpracy. 

 
 

   Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego 

wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy 

pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci                    

i młodzieży. 

    Tak pojmowana pedagogizacja powinna dotyczyć przede wszystkim 

problematyki wychowawczej, ale także innych aspektów funkcjonowania 

rodziny, jak na przykład zagadnień prawnych, zdrowotnych czy 

społecznych. Dzięki szeroko zakrojonej pedagogizacji wiedza rodziców 

może się także wzbogacić o wiadomości dotyczące higieny, genetyki, 

psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii, ekonomii oraz 

medycyny. 

       Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom               

w ich oddziaływaniach wychowawczych, wzbogacaniu świadomości 

pedagogicznej a przez to lepszemu funkcjonowaniu rodziny. Ważnym 

zadaniem  pedagogizacji jest kształcenie kultury pedagogicznej rodziców 

i innych osób zaangażowanych w proces wychowania. 

    Źródłem wiedzy dla rodziców w tym zakresie są: literatura 

popularnonaukowa, specjalistyczne czasopisma, poradniki, programy 

telewizyjne i audycje radiowe. Fachowych porad udzielają poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, pedagodzy szkolni, i wychowawcy 

klasowi. To właśnie szkoła na skutek bezpośredniej formy kontaktów               
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z rodzicami może wpływać na podniesienie jakości wychowania                      

w rodzinie i poprawę sytuacji dziecka zarówno w domu jak i w szkole. 

      Pedagogizacja rodziców jest specyficzną formą współpracy szkoły               

z domem rodzinnym ucznia. Szkoła w ramach pedagogizacji może 

organizować odczyty, prelekcje, pokazy filmów, spotkania                              

z zaproszonymi gośćmi i propagować fachową literaturę przedmiotu. 

Pedagogizacja rodziców powinna się odbywać także podczas spotkań 

rodziców    z wychowawcą klasowym, który ma służyć kompetentną radą 

dotyczącą rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych 

konkretnego ucznia. Jednak praktyka szkolna nie zawsze się pokrywa            

z założeniami teoretycznymi. Nie zawsze też szkoła stwarza 

odpowiednie warunki do prowadzenia prawidłowej pedagogizacji 

rodziców. 

        Zdarza się, że umiejętności wychowawcze rodziców , ich własne 

doświadczenia życiowe są niewystarczające  w sytuacjach, w jakich 

wraz ze swoimi dziećmi muszą uczestniczyć. To z kolei powoduje, że 

dzieci nie czując oparcia w rodzinie, popadają w poważne problemy.  

    Często spotykaną postawą rodziców jest zagubienie, bezradność         

i bezsilność wobec problemów dziecka i własnej rodziny. Rodzicom 

nieraz brakuje elementarnej wiedzy na temat procesu wychowania                              

i trudno jest im dostrzec związek trudności dziecka z niewłaściwą 

sytuacją rodzinną.  Nie zawsze też rodzice w dostatecznym stopniu 

znają swoje dziecko, jego zainteresowania, potrzeby, problemy, 

przeżycia czy kontakty ze środowiskiem pozarodzinnym. 

       Znanym ogólnie zjawiskiem socjologicznym jest niewystarczający                

i mało efektywny wychowawczo kontakt pokolenia współczesnych 

rodziców z ich dorastającymi dziećmi. Więzi rodzinne w większości 

rodzin mają charakter bardziej formalny, powierzchowny i zewnętrzny,            

a coraz mniej prawdziwie głęboki, emocjonalny i autentyczny. 



 3 

 

 

    Złożona rzeczywistość społeczna, w której żyjemy wymaga 

intensyfikacji działań szkoły w zakresie pedagogizacji dorosłych. Własne 

doświadczenia zawodowe oraz analiza literatury przedmiotu skłoniły 

mnie do sformułowania kilku ogólnych wniosków: 

1. Ważnym zadaniem dyrektorów szkół powinno się stać stworzenie 

odpowiednich warunków organizacyjnych do realizowanej 

systemowo i opracowanej wspólnie z radą pedagogiczną 

pedagogizacji rodziców. 

2. Pedagogizacja rodziców powinna być prowadzona w sposób 

nowoczesny i atrakcyjny dla nich. Poruszana problematyka 

powinna odpowiadać zainteresowaniom i potrzebom edukacyjnym 

rodziców oraz uwzględniać problemy wychowawcze występujące     

w danym środowisku szkolnym. 

3. Rodziców powinien pedagogizować nie tylko pedagog szkolny 

poprzez różne formy działań, ale także nauczyciel wychowawca, 

mający najczęstszy kontakt z rodzicami i powinien im służyć 

pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – 

wychowawczych. 

4. Pedagogizację należy rozumieć nie jako przekazywanie wiedzy ex 

cathedra, ale jako okazję do wymiany informacji o dziecku                     

i wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów wychowawczych. 

Takie rozumienie pedagogizacji wymaga odejścia od 

dotychczasowej rutyny szkolnej i potraktowania rodziców uczniów 

jak rzeczywistych partnerów. 

5. Rodziców należy umiejętnie aktywizować do współpracy ze szkołą 

i korzystania z różnych oferowanych im form pedagogizacji, które 

powinny się stać stałym elementem życia szkolnego. 
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6. Pedagogizacją należy objąć również nauczycieli, aby poszerzyć ich 

wiedzę psychopedagogiczną i pomóc im w poprawie relacji 

interpersonalnych z rodzicami i uczniami. 

      Należy podkreślić znaczenie empatii, zrozumienia i zaufania dla 

kształtowania wzajemnych relacji nauczycieli i rodziców; ważne jest 

przełamywanie barier i schematyzmu myślenia, które utrudniają 

porozumienie i współdziałanie szkoły i domu w procesie 

wychowawczym.  Zamiast ciągle zarzucać rodzicom złą wolę  i 

lekceważenie obowiązków, warto poświęcić uwagę przyczynom, 

dlaczego tak się dzieje i próbować zaradzić temu w miarę możliwości. 

Można przecież na zebraniach przekazywać rodzicom oprócz spisu ocen 

i negatywnych uwag o uczniach także elementy wiedzy 

psychopedagogicznej, aby mogli lepiej zrozumieć własne dzieci                      

i umiejętnie na nie wpływać. Najważniejszym jest aby każdy rodzic 

znalazł dla swojego dziecka czas, aby jak najczęściej okazywał swojemu 

dziecku ciepło i czułość, rozmawiał z dzieckiem, nie unikając trudnych 

tematów, słuchał swojego dziecka i nie lekceważył jego problemów, 

służył radą, kiedy dziecko tego potrzebuje, nie oceniał, nie porównywał           

z innymi, nie wyśmiewał, nie krytykował, nie stawiał zbyt wysokich 

wymagań, pomagał uwierzyć dziecku w siebie, był przykładem                         

i autorytetem dla swojego dziecka, znał przyjaciół swojego dziecka, 

zawsze wiedział gdzie jest i co robi jego dziecko. Dziecko mające dobry 

kontakt z rodzicami ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, przez to 

jest bardziej odporne na wpływy otoczenia, łatwiej znosi porażki, osiąga 

lepsze wyniki w nauce. Pokazywanie rodzicom tych ważnych cech               

w procesie wychowania jest właśnie zadaniem dla wychowawców 

klasowych i ważnym czynnikiem w pedagogizacji rodziców. 

   W wyniku takich oddziaływań pedagogicznych ze strony szkoły rodzice 

czują, że są postrzegani jako partnerzy w pracy wychowawczej, 
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zauważają, że środowisko szkolne interesuje się problemami ich dzieci      

a to z kolei jest bardzo ważnym ogniwem dobrej współpracy rodziny            

i szkoły. 

    Bez ścisłej współpracy z domem rodzinnym nie jest możliwe 

zapewnienie uczniom odpowiednich szans edukacyjnych. Współczesna 

pedagogika priorytetowo traktuje odpowiedni udział środowiska 

rodzinnego we wszechstronnym rozwoju dziecka, a praca pedagogiczna 

nauczyciela z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów 

współczesnego wychowania i kształcenia. 

Rodzina i szkoła to dwa środowiska, które w szczególny sposób 

oddziałują na dziecko. Od jakości tej współpracy zależą efekty 

rozwojowe dziecka i skuteczność pracy dydaktyczno – wychowawczej 

szkoły.      

 
 


