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Relacja nauczyciel-
uczeń-rodzic jako pod-
stawa wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań w 

edukacji 
 

Sylabus kursu 
 

Liczba godzin: 60 

Termin: 10 tygodni 

Forma prowadzenia zajęć: wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie on-line.  

Opis kursu:  

Przedmiotem kursu jest przybliżenie związków między tym, co proponuje współczesna edukacja, 

zmiany społeczne oraz kształt relacji na linii szkoła dom w kontekście potrzeb i oczekiwań uczniów 

oraz wyzwań jakie stoją przed systemem kształcenia jako całością.   

Uczestnicy kursu: 
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących 

wzbogacić swój warsztat pracy. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli, wychowaw-

ców, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych.  

Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny. 

Cele kursu: 
Cel ogólny: Przybliżenie wiedzy na temat rozwoju działań edukacyjnych wynikających z jednej 

strony na skutek zmian społecznych oraz pojawiania się nowych technologii, z drugiej zaś będą-

cych konsekwencją narastających odmienności potrzeb i oczekiwań zarówno uczniów jak i w 

coraz większym stopniu ich rodziców.  

Cele szczegółowe: Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę na temat podstawowych wy-

zwań związanych z potrzebą modyfikacji zasad współpracy z rodzicami i modyfikacji oferty edu-

kacyjnej kierowanej do uczniów.   
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Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętności stosowania technik pracy z rodzicami 

sprzyjającymi ich zaangażowania w pracę szkoły oraz w zaangażowanie się w proces uczenia się 

uczniów.   

Organizacja kursu: 
Kurs składa się z  5 modułów realizowanych przez internet w rytmie co dwa tygodnie. Łącznie więc 

kurs obejmuje 10 tygodni. Co dwa tygodnie będą udostępniane nowe materiały do studiowania 

i zadania online.  Po każdym module odbywają się testy, a niekiedy wykonywane są zadania/ 

ćwiczenia dodatkowe.                                                                                                                                             

Nie wszystkie zadania są obowiązkowe. Kurs kończy się egzaminem on-line (dla osób, które pra-

gną otrzymać certyfikat). Materiały kursu zostały podzielone na materiały podstawowe (obowiąz-

kowe) oraz uzupełniające.  

Konsultacje online w sprawach merytorycznych:   

Pytania można zadawać pisząc na email: info@edumach.pl Pytania są potem kierowane do au-

tora kursu, który w razie potrzeby udziela na nie odpowiedzi.  

Program i harmonogram kursu: 
 

Moduły kursu Treść kursu 

 

Moduł 1:  Szkoła współpracy 

22.11-06.12.2021 r. 

 

1. Nowe pokolenia uczniów i rodziców 

2. Wyzwania stawiane przez rodziców 

3. Wyzwania stawiane przez współczesnych 

uczniów 

4. Zakres współpracy szkoły z domem rodzin-

nym ucznia 

5. Wyzwania 

6. Odpowiedzialność dorosłych  

7. Celowość i zakres współpracy 

8. Szkoła i rodzice - razem czy osobno? 

9. Rodzice i nauczyciele 
 

 

Moduł 2:  Szkoła dialogu 

06.12-20.12.2021 r. 

1. Podstawy skutecznej komunikacji  

2. Warunki dobrej rozmowy  

3. Ograniczenia dialogu 

4. Skuteczna komunikacja między nauczycielami 

a rodzicami 

5. Wzmacnianie komunikacji i współpracy   

6. Aktywne słuchanie 

7. Kontakty zbiorowe i indywidualne  

8. Komunikowanie się oparte na relacjach  

9. Deklaracja potencjału  

10. Pierwsze spotkanie 
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Moduł 3:  Szkoła uczenia się  

20.12-03.01.2022 r. 

 

1. Odpowiedzialność dorosłych za rozwój wy-

chowanków  

2. Partnerstwo edukacyjne 

3. Modele partnerstwa edukacyjnego  

4. Płaszczyzny, aspekty i formy współpracy 

szkoły z rodzicami  

5. Cele uczenia się  

6. Przede wszystkim róbmy to po coś 

7. Wzmacnianie zaangażowania uczniów w pro-

ces uczenia się  

8. Projekt jako element współpracy 

9. Praca grupowa podczas realizacji projektu 
 

 

Moduł 4:  Wspólne działania   

03.01-17.01.2022 r. 

 

1. Podstawy wspólnego działania  

2. Wspólna odpowiedzialność  

3. Wspólnota wychowawcza 

4. Podstawy współpracy szkoły i domu rodzin-

nego 

5. Czynniki utrudniające porozumienie 

6. Możliwości budowania partnerstwa z rodzi-

cami  

7. Rozpoznanie środowiska rodzinnego i lokal-

nego ucznia 

8. Wspólna przestrzeń  

9. Profil szkoły 
 

Moduł 5: Wspólna edukacja 

17.01-31.01.2022 r. 

1. Organizacja współpracy z rodzicami 

2. Trudne rozmowy- źródła i przejawy 

3. Nauczyciel, rodzic, uczeń i TIKi  

4. Kreowanie współpracy pomiędzy szkołą i do-

mem 

5. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami  

6. Wyzwania przed którymi stoją rodzice 

7. Współpraca dorosłych przy realizacji projektu 

8. Kontrakt 

9. Rozmowy strukturalne  

10. Tajemnice współpracy z rodzicami  scenariusz 

szkolenia dla nauczycieli 

 

EGZAMIN KOŃCOWY 

17.01-31.01.2022 r. 

 

obowiązkowy w przypadku potrzeby otrzymania za-

świadczenia 

 

Rodzaje aktywności wymagane w poszczególnych modułach kursu (nie wszystkie w każdym mo-

dule): 

• przeczytać obowiązkowe materiały, 

• rozwiązać test tj. odpowiedzieć na kilka pytań związanych z kursem (obowiązkowe w przy-

padku  potrzeby otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu), 

• wziąć udział w dyskusji na forum (zadanie dodatkowe), 
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• wykonać ćwiczenie/ zadanie dodatkowe (nieobowiązkowe), 

• obejrzeć filmik, 

• wykonać ćwiczenia do samokontroli, 

• odwiedzić podane strony internetowe. 

 

Warunki zaliczenia i uzyskania certyfikatu: 
 

Warunki zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia są następujące: 

• wzięcie udziału w 5 mini-testach online z każdego modułu (wynik testu nie ma wpływu 

na zaliczenie kursu), 

• uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Warunkiem udziału w egzaminie 

online jest:  

♦ zaliczenie testów z poszczególnych modułów, 

♦ przesłanie zgłoszenia na egzamin, 

♦ opłacenie egzaminu i certyfikatu (50zł. za certyfikat w wersji elektronicznej  

lub 60 zł. za certyfikat w wersji papierowej i elektronicznej).  

Dla uczestników, którzy z różnych względów nie będą mogli zakończyć kursu w terminie i którym 

nie uda się zaliczyć przewidzianych w danym terminie testów z poszczególnych modułów będzie 

możliwość pod koniec kursu (od przedostatniego modułu) uzyskania dostępu do materiałów  

i zaliczenia zaległych testów.  

Uwagi końcowe: 
 

Wszelkie problemy techniczne i inne związane z organizacją kursu należy zgłaszać drogą elektro-

niczną na adres: info@edumach.pl  Zgłaszane problemy będą grupowane tematycznie, dwa razy 

w tygodniu udzielana będzie odpowiedź na forum na daną grupę pytań.  


