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ARYSTOTELES:
człowiek to zoon politikon

- istota społeczna

Relacje nauczyciel-uczeń

Joanna Wysocka

Ewa Kempska

„związek między dwoma lub więcej zdarzeniami,
obiektami lub osobami; 
interakcje pomiędzy osobami”.

Człowiek od zawsze żyje we wspólnocie. Jak
powiedział Arystoteles, człowiek to zoon politikon -
istota społeczna. Nikt nas nie może prawidłowo
funkcjonować bez nawiązywania,rozwijania i
podtrzymywania stosunków międzyludzkich.
Związane jest to z najbardziej utrwaloną i niezbędną
potrzebą ludzką funkcjonowania wśród innych osób.
Człowiek jako zwierzę stadne potrzebuje bliskości,
ciepła i fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Ponadto
porozumiewanie się jest konieczne do realizacji wielu
potrzeb w tym: fizjologicznych, bezpieczeństwa,
tożsamości, samorealizacji.

Pojęcie „relacja” oznacza: 

DYDAKTYKA EDUKACJI
HYBRYDOWEJ

SuperBelfrzy RP
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wzajemne poznanie i zaufanie; 
dokładne i jednoznaczne wzajemne
zrozumienie; 
wzajemna pomoc; 
konstruktywne radzenie sobie z
problemami i konfliktami. 

nauczyciel/wychowawca ― uczeń;
nauczyciel ― rodzic;
rodzic ― dziecko;
uczeń ― uczeń.

Jakość relacji dziecka z rodzicami,
wychowawcami czy nauczycielami w
procesie edukacji i wychowania
determinuje jego sposób bycia, myślenia,
odczuwania, ale też postrzegania siebie i
innych. Nadaje też znaczenie jego życiu.
Istnieje pewna prawidłowość: im człowiek
jest młodszy, tym większy wpływ na jego
rozwój mają relacje. 

O nawiązaniu i podtrzymywaniu, jak i
rozwijaniu prawidłowych kontaktów z
innymi decydują takie umiejętności jak: 

Relacje budowane są zatem w procesie
sekwencyjnego, stopniowego rozwoju przez
długi czas, opartego na wzajemnym
zaufaniu i zaangażowaniu. Zaufanie jest
więc kluczowym warunkiem prawidłowych
relacji interpersonalnych, w szczególności
relacji:

Do marca 2020 r. życie nasze - dzieci i
młodzieży, ich rodziców, nauczycieli
związane było w znacznym stopniu ze
szkołą rozumianą jako budynek, w którym
spotykaliśmy się wszyscy. Szkoła była
miejscem, gdzie spędzaliśmy wiele godzin
naszego życia. Każde zajęcia, lekcje,
spotkania z uczniami i rodzicami czy rady
pedagogiczne były sposobem
nawiązywania bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich. 

Sytuacja związana z wprowadzeniem
nauczania zdalnego nagle zmieniła
wszystko. Człowiek został ograniczony w
bezpośrednich kontaktach z innymi, a co za
tym idzie zmieniły się diametralnie relacje
pomiędzy poszczególnymi grupami. Zaczął
tworzyć się zupełnie inny, nieznany dotąd
przez wielu, rodzaj relacji - relacji na
odległość,   z próbą przeniesienia do sieci
naszego zwyczajnego, realnego świata. 

Nagle okazało się, że może nie aż tak jak to
pamiętamy, ale przy pomocy messengera,
discorda, twittera czy whatsappa nasza
młodzież znalazła i udoskonaliła rodzaj
kontaktów.
 
Nauczyciele zaczęli prowadzić zajęcia przy
pomocy platform edukacyjnych, podobnie
odbywały się rady pedagogiczne czy
spotkania z rodzicami. Dzięki
komunikatorom zaczęły funkcjonować też
grupy nauczycieli poszczególnych
przedmiotów w danej szkole czy tzw.
wirtualne pokoje nauczycielskie - grupy,
gdzie nauczyciele początkowo tylko
korzystali z pomocy kolegów, ale z czasem
ewoluowały one do rangi towarzyskich
pokoi, gdzie były i żarciki, i wymienianie
się gifami rozładowującymi napięcie
związane z pracą zdalną, a także i przepisy
kulinarne... Życie towarzyskie przeniosło
się do świata wirtualnego,a relacje z życia
off-line znalazły się on-line. I co
najważniejsze zostały przez wielu
zaakceptowane.

Rodzice również przyjęli ten sposób
kontaktu z nauczycielami. Wykorzystywali
e-maile, sms-y, grupy dyskusyjne, telefony
by nawiązać współpracę również pomiędzy
rodzicami uczniów z tej samej klasy. Te
relacje okazały się cenne, bo pozwoliły na
zacieśnienie więzów w grupie/klasie wśród
dorosłych, odpowiedzialnych za edukację
dziecka w domu. 

To ta jasna strona mocy nauczania on-line.
Z drugiej strony mamy cały szereg
zaburzonych, nieprzystosowanych,
niechętnych do pracy z komputerem i
internetem dzieci, młodzieży, ale i ludzi
dorosłych. Wiele osób poradziło sobie z
przejściem do świata wirtualnego.
Kontynuowali kontakty służbowe i
towarzyskie, nawiązywali nowe
znajomości. Ich relacje z otoczeniem nie
uległy większym zmianom. Czasem ci,
którzy w świecie realnym nie radzili sobie z
relacjami interpersonalnymi, w świecie
wirtualnym, schowani za monitorem i
klawiaturą nabrali pewności siebie, byli
odważniejsi. Pojawiła się jednak dość duża
grupa osób, dla których zamknięcie w
czterech ścianach własnego domu
spowodowało 
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spowodowało zaburzenie relacji z
otoczeniem. Znacznie zwiększyła się liczba
dzieci i młodzieży z depresją,
zahamowanych, zamkniętych w sobie. 

W nauczaniu hybrydowym pojawia się
duże pole do działania dla rodziców,
uczniów, nauczycieli, pedagogów,
psychologów i terapeutów. Oswojenie tych
młodych ludzi, pokazanie możliwości, jakie
daje praca w zespole ludzi połączonych
siecią internetową, to duże wyzwanie, ale i
szansa, by „zagubionemu dziecku” pomóc
się odnaleźć i rozwinąć.

Pamiętajmy, że korzystanie z internetu jest
czymś zupełnie oczywistym i naturalnym
we współczesnym świecie, dlatego warto
pokazywać uczniom, jak w bezpieczny i
rozsądny sposób z niego korzystać.
Unikanie nowych technologii, zakazy i
ograniczenia związane z korzystaniem nie
rozwiążą problemu „cyfrowej demencji”, a
tylko go pogłębiają. Z tego powodu
nauczyciele pełnią ważną rolę w
zdobywaniu przez uczniów nowych
umiejętności z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnych, które
przecież pomagają w aktywizujących
formach pracy, wspierają stacjonarną
formę budowania relacji i współpracy oraz
mają praktyczne zastosowanie. Zdarza się i
tak, że to uczniowie stają się w tej
dziedzinie naszymi przewodnikami. Nie
bójmy się tego, bo nie stracimy na
szacunku i wartości w oczach naszych
uczniów, a wręcz przeciwnie - możemy
dodatkowo zyskać bardzo wiele we
wzajemnych relacjach.

Relacje nauczyciel-uczeń

We współczesnej edukacji i wychowaniu
powinno się zwracać szczególną uwagę na
relacje interpersonalne nauczyciel–uczeń,
ponieważ są niezbędne do tworzenia
prawdziwej edukacji. Ile razy w swoim
zawodowym życiu nauczyciel słyszał: „To
jest dobry nauczyciel, chcę, by uczył moje
dziecko?” A ile razy słyszeliśmy: „To
świetny wychowawca - chcę, aby moje
dziecko dorastało pod jego skrzydłami?”.
Edukacja powinna opierać się przede
wszystkim na budowaniu wzajemnych
relacji, bowiem wpływają one m.in. na
motywację ucznia do nauki, jego
zaangażowanie w różne formy aktywności,
ogólne samopoczucie (także fizyczne). 

Warto zadbać o jakość relacji
międzyludzkich także ze względu na swój
dobrostan, a wiadomo, że zadowolony
nauczyciel jest bardziej otwarty,
kreatywny, budzi sympatię oraz szacunek,
jest pełen pasji i zapału do podejmowania
nowych wyzwań. Nauczyciel winien mieć
zdolność empatii oraz charyzmę. To osoba
adekwatnie przygotowana do pracy
dydaktyczno-wychowawczej, to również
życzliwy i kompetentny doradca, animator
wielu przedsięwzięć edukacyjno-
kulturalnych, osoba o bogatej i dojrzałej
osobowości, wzór i autorytet).

Utrzymanie dobrych relacji jest szczególnie
trudne, zwłaszcza w okresie zdalnego
nauczania, jednak to zadanie jest zbyt
ważne, aby je zmarginalizować. 

Budowanie autentycznych, prawdziwych
relacji z osobami w kontakcie osobistym też
nie należy do łatwych. Potrzebna jest
akceptacja ucznia przez nauczyciela i
odwrotnie, wzajemna empatia, zrozumienie
i zaangażowanie. By pozwolić wejść do
swoich światów trzeba sobie nawzajem
zaufać, a na to potrzeba czasu. Należy
jednak pamiętać o wspólnym ustaleniu
zasad i wyznaczaniu granic. Kiedy uda nam
się zbudować takie relacje z uczniami,
przeniesienie ich w przestrzeń on-line jest o
wiele prostsze. Żadne z nich się nie
wyklucza, wręcz przeciwnie - uzupełnia,
poprzez nauczanie hybrydowe lub zdalne. 
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Przy płynnym przejściu z off-line do on-
line ważne jest kontynuowanie tradycji
klasowych. Jeśli świętujemy urodziny
uczniów - składanie życzeń, laurki,
wspólnie przygotowana niespodzianka
itp. mogą odbywać się również on-line.
Uczniowie potrafią tworzyć
elektroniczne kartki z życzeniami i
wysłać solenizantowi w formie e-maila,
nagrać krótki filmik, mogą przygotować
też papierowe kartki i pokazać je w
czasie spotkania na platformie. 

Należy zatem pamiętać, by podtrzymywać
je w obydwu wersjach jednocześnie (tryb
on i off) nie tylko podczas pandemii.
Budowanie relacji to proces wymagający
czasu.

Im lepsze nasze relacje z uczniami, tym
bardziej płynne przejście w tryb nauki
zdalnej i hybrydowej. Miejmy jednak
świadomość, że nie zawsze wszyscy
uczniowie będą wtedy tak samo otwarci,
chętni do działania i spotkań on-line. Jeśli
nie, warto na początek zadbać o relację
indywidualną z uczniem. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy uczeń
zapomniał o czymś, z jakiegoś powodu nie
chce wypowiedzieć się na jakiś temat na
forum klasy w szkole, będzie chciał coś
poprawić. Dlaczego wtedy nie spotkać się z
nim indywidualnie on-line? Można
wykorzystać różne kanały komunikacji.
Najlepiej takie, dzięki którym uczeń będzie
czuł się komfortowo. Kiedy nie starczy nam
na coś czasu-warto zorganizować spotkanie
po lekcjach-w sieci. Można wtedy wspólnie
omówić pewne kwestie, problemy,
wspólnie ustalić jakieś działania dotyczące
grupy.

Pomysłów na budowanie relacji w sytuacji
fizycznego uczęszczania do szkoły, jak i
podczas nauki zdalnej czy hybrydowej jest
mnóstwo. Wszystko zależy od
pomysłowości, kreatywności nauczycieli i
uczniów oraz możliwości technicznych obu
stron procesu dydaktycznego. Istnieją takie
działania, które można rozpocząć na terenie
szkoły z uczniami a kontynuować w wersji
zdalnej czy hybrydowej:

Często mamy z uczniami swoje
powitania w sali, indywidualny sposób
sprawdzania obecności, ułożenie
przedmiotów na ławce, w klasach
młodszych Dzień Maskotki pomagającej
w sprawdzianie czy jakieś powiedzonka,
żarciki sytuacyjne - niech one też mają
swoje miejsce w nauczaniu
hybrydowym.

Uczniom bardzo potrzebna jest
stabilizacja. Jeśli zobaczą, że pod tym
względem niewiele poza formą kontaktu
się zmienia, ich zaufanie i pewność
zostaną ugruntowane. Może się okazać,
że nawet ci, którzy na co dzień są
wycofani, będą chętnie uczestniczyli w
zajęciach. Trzeba im pokazać, że my to
nadal my, pomimo że zza szklanego
ekranu. Uczniowie potrzebują kontaktu
ze swoim wychowawcą czy
nauczycielem. Szczególnie młodsi
uczniowie lubią, gdy np. nauczycielka
przychodzi do szkoły w bluzce w
motylki albo z paznokciami
pomalowanymi na kilka kolorów. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by taką bluzkę
zakładać, siadając przed kamerą czy
malować specjalnie paznokcie.

Warto znaleźć chwilę dla każdego ucznia
- tak jak w klasie - przywitać każdego
indywidualnie po imieniu, dać się
„wygadać” (co ciekawego się
wydarzyło?),młodszych uczniów
zapytać o domowe zwierzęta czy
rodzeństwo itp.Ze starszymi uczniami
można porozmawiać o tym, jakiej
muzyki ostatnio słuchali, co obejrzeli
godnego polecenia. Wtedy czują się
ważni, wyjątkowi, dostrzegani. To, że
uczeń nie zrobił pracy z matematyki, to
sprawa w takim wypadku drugorzędna,
mogło być milion powodów. Zrobi
następnym razem, ale niech wie, że
może nadal z każdą sprawą do nas
przyjść tak w świecie realnym, jak i
wirtualnym. Pamiętajmy także zarówno
w klasie, jak i podczas spotkań zdalnych
- warto zwracać się do uczniów po
imieniu. 
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Relacje z uczniami tworzą wspólne
działania, ale i rozmowy te „pomiędzy”-
o wszystkim i o niczym. Dzięki nim
często nauczyciel staje się dla ucznia
osobą znaczącą, a na czas wspólnej
edukacyjnej drogi (choć czasem nie
tylko) nauczyciel niekiedy staje się
niemalże członkiem rodziny. 

Pomysłem na budowanie relacji może
być podawanie o sobie informacji, która
zadziwi innych. Sprawdza się to także
na spotkaniach z rodzicami, bo dzięki
temu możemy też dowiedzieć się, jaki
potencjał i ukryte talenty drzemią w
rodzicach naszych uczniów. I nigdy nie
wiadomo, kiedy te informacje mogą nam
się przydać. Może przy organizacji
różnych projektów, imprez, ale także
podczas wspólnych wyjazdów. Ojciec
grający na harmonii - dlaczego nie
wykorzystać tego podczas wspólnego
ogniska? Zdolności plastyczne mamy
mogą ubarwić salę lekcyjną, kiedy
pomoże nam odmalować klasową szafę.

Sporym zainteresowaniem w czasie
zdalnego nauczania cieszyły się wśród
uczniów i nauczycieli podawanie o sobie
trzech krótkich historii, z których tylko
jedna była prawdziwa. Jest to też
pomysł do wykorzystania w nauczaniu
stacjonarnym, zdalnym, jak i
hybrydowym - historie mogą zostać
nagrane lub opowiedziane przed
kamerką internetową.

Kiedy zachęcamy uczniów do zadawania
pytań, sami „podrzucamy” im zadania
problemowe, włączamy ich do dyskusji
na różne tematy szkolne, klasowe,
społeczne, wówczas łatwiej nam będzie
rozmawiać czy też prowadzić dyskusję
podczas nauczania na odległość.
Konieczne czasem jest porozmawianie z
uczniami o tym, co ich martwi, co jest
dla nich ważne, z czym mają problem.
Warto pamiętać, aby unikać ciągłego
zadawania pytań zamkniętych, na które
uczeń może odpowiedzieć jednym
słowem lub też skinieniem głowy,
właściwie bez osobistego
zaangażowania. 

Idąc razem do teatru, muzeum bądź
oglądając wspólnie spektakl czy też
wystawę w wersji on-line, nie
oczekujmy od ucznia, że zawsze będzie
zachwycony. Nam też nie zawsze
wszystko, w czym uczestniczymy, się
podoba. Ważne, by każdy miał
możliwość wyrażenia własnego zdania.
Stwórzmy okazję do rozmowy na temat
tego, co zobaczyliśmy. Dyskutujmy,
sprzeczajmy się w sposób
konstruktywny, prowokujmy do
zadawania pytań. Bądźmy otwarci na
różne odpowiedzi i postawy uczniów.
Uczmy kultury wymiany swoich
poglądów, zwłaszcza jeśli są odmienne.

Dawajmy uczniom motywację do
spędzania czasu nad tym, co sprawia im
przyjemność. Zachęcajmy ich do
wycieczek rowerowych, spacerów,
puszczania latawca.

Rozmowy te mogą przyjąć postać
indywidualną, ale i grupową. W ten sposób
uczymy także kulturalnego wyrażania
własnych myśli, bez obrażania siebie
nawzajem, argumentowania swojego
stanowiska. Pamiętajmy o ich
systematyczności, ale i elastyczności w ich
prowadzeniu, w innym przypadku będą
one sztuczne i rozmowa “nie będzie się
kleiła”. Pamiętajmy, że uczniowie szybko
wyczuwają fałsz, obłudę, pozoranctwo,
działania na pokaz. W ten sposób nie
zbudujemy głębokich relacji.

Kiedy zaistnieje konieczność przejścia na
nauczania zdalne lub prowadzimy je w
wersji hybrydowej, rozmawiajmy z
uczniami, nie traktując przekazywania
wiedzy jako jedynego i nadrzędnego celu
edukacji. Tworzymy wspólne projekty,
przydzielamy zadania, dzieląc uczniów na
zespoły. Nie oczekujmy przy tym, że
zawsze wszyscy będą zadowoleni z ich
składu, że wszyscy w zespole będą się
lubili. Tam, gdzie są ludzie, tam będą
emocje, także te negatywne. Możemy
jednak stworzyć przestrzeń do tego, by
nasi uczniowie uczyli się współpracy także
z tymi, którzy mają odmienne zdanie.
Uczmy kompromisów. 

4



D Y D A K T Y K A  E D U K A C J I  H Y B R Y D O W E J  ( 2 0 2 0 )

Spotkanie klasowe przed monitorem
może być okazją do bliższego poznania
się. Zaproponujmy lepsze poznanie się
za pomocą kamyków znalezionych
podczas spaceru. Jeden z nich będzie
odzwierciedlał osobowość jego
właściciela, natomiast drugi będzie jego
przeciwieństwem. Niech każdy
„przedstawi” obydwa, uzasadniając ich
wybór (powierzchnię, kształt...), a cały
zespół niech spróbuje odgadnąć, który z
tych kamieni to dana osoba i dlaczego.
Może być też odwrotnie - pokażmy
kamienie, a reszta klasy niech wskaże,
który z nich to ja i dlaczego: „ta
chropowatość z jednej strony to ty,
kiedy...., natomiast gładkość na drugiej…/
jest wąski a długi, bo jesteś straszną
gadułą...”.

Klasowa wycieczka to idealny materiał
na wspólne wspominanie, tworzenie
albumów, filmików w szkole, ale i w
wersji zdalnej/hybrydowej. Może
skusimy się na odgadywanie klasowych
wycieczkowych cytatów lub zdarzeń,
które miały miejsce a utkwiły
wszystkim w pamięci? Z pewnością z
pomocą przyjdą tu uczniowie.

Wycieczka klasowa. Dlaczego nie
powierzyć jej organizacji uczniom? 

W młodszych klasach mogą organizować
ją wspólnie z nami, by w klasach
starszych całkowicie przejąć inicjatywę.
To doskonała okazja do tego by uczyć
się szacunku, współodpowiedzialności,
przedsiębiorczości, kompromisów.
Podczas przejścia na tryb nauczania
hybrydowego bądź zdalnego możemy
wykorzystać ten czas na wspólne z
uczniami opracowanie regulaminu
wycieczek klasowych, który będzie
skupiał się na pozytywnym przekazie. 

Jeśli dopiero zaczynamy wspólną
edukacyjną przygodę, może warto
odszukać zdjęcia z dzieciństwa i
powiedzieć coś o sobie? 

Dobrym pomysłem może okazać się na
początek spotkań lub znajomości koło
fortuny z niedokończonymi pytaniami.
Uczniowie sami mogą je zapisywać na
karteczkach, a potem losować jedno z
nich. Nie powinny być one jednak zbyt
osobiste.

Budując relacje, zróbmy coś “szalonego”
- 2 różne buty w szkole na wycieczce
(nigdzie przecież nie jest napisane, że
muszą być jednakowe), bluzka założona
na lewą stronę czy skarpetki nie do
pary. Pokazujemy w ten sposób naszym
uczniom, że mamy dystans do samych
siebie, a tym samym uczymy ich tego
samego.

Zdjęcia ze wspólnych imprez. Wytnijmy
ich fragmenty i bawmy się z
zgadywanie, kto jest na danym zdjęciu.
Może uczniowie nam w tym pomogą, a
może wspólnie wykorzystamy ciekawą

aplikację?

W trybie nauczania off-line zaproponujmy
wspólne spanie w szkole czy też
zorganizujmy na wycieczce wspólne spanie
wszystkich uczestników w jednej sali (w
tym rodziców i nauczycieli), przygotowanie
wspólnych posiłków. Przecież naszym
uczniom nie chodzi o to, by było super
komfortowo, lecz by być razem. Wtedy to
tworzą się prawdziwe relacje i takie
zdarzenia wszyscy będą z pewnością
wspominać z sentymentem. Wystarczy
przywołać własne wspomnienia z
dzieciństwa, lat szkolnych. W takich
chwilach nie trzeba organizować uczniom
czasu do ostatniej minuty. Cenny czas to
też czas „na nudę”: wypełniony rozmową

albo milczeniem, które też potrafi
integrować i przynosić korzyści.
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Podczas spotkań na odległość, ale także
lekcji stacjonarnych uczniowie mogą
wspólnie pisać sprawdziany.
Zaproponujmy stworzenie drużyn, w
których uczniowie w zespołach będą
odpowiadać na nasze pytania w formie
quizów. 

Utworzenie dokumentu tekstowego on-
line i udostępnienie uczniom linku do
jego edytowania może być okazją do
zbierania propozycji na szkolną
wycieczkę czy też zespołowego
napisania rozprawki, gdzie każdemu
przyporządkujemy inny kolor. W ten
sposób będziemy mieli wgląd jak
przebiega wspólny proces tworzenia
przez

Relacja często wiąże się ze współpracą,
której nie nauczymy się przez udział w
wykładach, czytanie na ten temat
artykułów, ale poprzez życie. Samo
mówienie o współpracy, o jej
dobroczynnych właściwościach nie
wystarczy. Sama nauka współpracy, a co
się z tym także wiąże budowanie
wzajemnych relacji, nie jest łatwe,
zwłaszcza przez najmłodsze dzieci. Wiąże
się to jeszcze z niedostateczną dojrzałością
czołowej kory nadczołowej dzieci. Nie
oznacza to, że w klasach młodszych należy
z pracy zespołowej zrezygnować. Wręcz
przeciwnie rozpocznijmy od siebie samych,
bowiem własny przykład, nasze kontakty z
uczniami, obserwowanie przez uczniów
naszych zachowań i relacji z innymi, będą
miały znaczący wpływ na ich własne. Jak
mawia Manfred Spitzer „możemy się
nauczyć zachowań społecznych tylko w
społeczności, w której i z którą trzeba i
można działać”.

Podczas wspólnego działania, kiedy
zaproponujemy uczniom wyjście z ławek,
mamy okazję by nie tylko poznać uczniów
lepiej, ale także by zaobserwować, jakie
relacje panują w grupie. Sami wiele
możemy nauczyć się od nich. I nie bójmy
się popełniać błędów, przyznawać do tego,
że czegoś nie potrafimy zrobić. Dlaczego
uczeń nie może być w jakiejś dziedzinie
ekspertem i przekazać nam wiedzy?
Pokazujemy w ten sposób, że i my chcemy
się uczyć, że warto pozostać otwartym na
nowości.

przez uczniów, który często jest nie
mniej ważny niż efekt końcowy.
 

I pamiętajmy, że zawsze bez względu na to,
czy nasze spotkania z uczniami odbywają
się całkowicie lub częściowo w wersji
analogowej bądź wyłącznie on-line, są
takie sytuacje, że rozmowa z uczniami nie
może poczekać i jest ważniejsza niż
realizacja materiału. Czasami nawarstwia
się jakiś problem w klasie, wydarzyło się
coś niespodziewanego, czym żyje cała
Polska lub okolica. Często to tylko w
rozmowie z nauczycielem uczniowie
usłyszą odpowiedzi na nurtujące ich
pytania czy będą mogli spokojnie
opowiedzieć o swoich obawach.

Jak już wspomniane było wcześniej,
społeczna rola szkoły powinna być tak
samo ważna jak pozostałe, a nawet
powinna wysunąć się na plan pierwszy w
edukacji. Autentycznych relacji nie da się
stworzyć w odgórnie wyznaczonych
godzinach bądź na jednej godzinie
wychowawczej tygodniowo z uczniami
albo też wyłącznie zdalnie. To proces
wymagający czasu, wzajemnego szacunku,
zaufania, a nade wszystko cierpliwości. 

„Nikogo nie zgubić, każdego rozwijać” 

Istotną kwestią jest „niezgubienie” żadnego
z uczniów w czasie nauczania poza szkołą.
Wiadomo nie od dziś, że w większości grup
są jednostki funkcjonujące poza zespołem,
z jakiegoś powodu. Obserwacja relacji w
szkole jest łatwiejsza, możemy szybko
reagować w momencie, w którym coś się
dzieje. Czasami wystarczy rozmowa,
czasami pomaga nam psycholog lub inny
specjalista czy też rodzic. W trakcie
nauczania zdalnego sprawa jest o tyle
utrudniona, że powodów takiej izolacji
może być więcej: brak odpowiedniego
sprzętu lub niewystarczająca jego liczba w
rodzinie wielodzietnej, słabe łącze
internetowe, nieumiejętność radzenia sobie
ze sprzętem, brak miejsca do pracy lub zły
stan techniczny pomieszczeń w domu, w
końcu nawet wstyd z powodu
nieodpowiedniego zachowania rodziców
czy innych członków rodziny (awantury,
nadużywanie alkoholu, głośny płacz
dziecka) - to wszystko stanowi dla dziecka
barierę
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barierę nie do przejścia. Nie każdy przyzna
się do trudności, ponieważ nie chce
ujawniać tego, co może stanowić powód do
wstydu, ucieczki, wagarów. 

Rolą nauczyciela jest delikatne (tak, aby
nie podważyć zaufania dziecka, nie
zniszczyć jego kruchego, wewnętrznego ja)
rozpoznanie, nazwanie sytuacji i pomoc w
miarę możliwości. Umówmy się na
indywidualne połączenie internetowe czy
kontakt telefoniczny, poprośmy ucznia o
rozmowę jak minął mu dzień. Niech wie, że
nie oceniamy świata, w którym żyje, że
ważny jest dla nas kontakt z nim. Nie
zmuszajmy do włączania kamery, doceńmy
użycie mikrofonu na platformie lub wpis
na czacie. 

Obserwując uczniów w trakcie zajęć on-
line, można było zauważyć, że im bardziej
„przegadane” były zajęcia, tym bardziej
znudzeni byli uczniowie. Brakowało
interakcji, momentów angażujących
aktywność. Wykorzystajmy quiz,
krzyżówkę, rebus. Poszukajmy narzędzia,
by zaktywizować uczniów; zadawajmy
pytania, poprośmy o dokończenie zdania,
wstawmy mem lub zabawny filmik
związany z tematyką zajęć. Dzięki temu
uczeń nie będzie się nudził, nie będzie
zagubionym w systemie. Takie relacje
oparte na wzajemnych interakcjach można
potem przenieść do sali lekcyjnej i
uatrakcyjniać zajęcia off-line -
 wykorzystać tablice multimedialne,
monitory, laptopy, tablety czy uczniowskie
telefony komórkowe. Można też skorzystać
z pracowni komputerowej znajdującej się w
szkole. Warto pomyśleć o organizacji
jednego dnia w tygodniu np. „Tabletowego
czwartku”. 

Jeśli na terenie szkoły obowiązuje zakaz
używania telefonów komórkowych, to ten
dzień będzie zawsze dla uczniów
wyjątkowy. Specjalne pozwolenie na
organizację takiego dnia przez dyrekcję
będzie bardzo nobilitujące dla nich. O ile
prostsze będzie dla uczniów w klasie
czwartej przejście na nauczanie
zdalne/hybrydowe, o ile mniej pytań,
potknięć, problemów będą mieli
nauczyciele uczący w tej klasie. Z kolei
uczniowie zyskują na pewności siebie.

W edukacji hybrydowej właśnie takie
płynne przejścia pomiędzy jedną formą

nauczania a drugą są istotne. 
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Relacje nauczyciel-rodzic

Nie da się mówić o relacjach nauczyciel-
uczeń bez relacji nauczyciel-rodzic. Te dwa
typy zazębiają się i uzupełniają. Im lepsze
kontakty nauczyciela z uczniami, tym
większe prawdopodobieństwo takich
samych z rodzicami i odwrotnie. O ile
bardziej jesteśmy zmotywowani do
podejmowania nowych wyzwań czy też
jakichkolwiek działań, współpracy, jeśli
mamy dobre relacje z daną osobą. 

Kiedy nauczyciel postrzega wychowanie
podobnie jak rodzic, to współpraca wydaje
się prostsza, natomiast jeśli jest odwrotnie,
sprawa staje się nieco skomplikowana.
Warto znaleźć przestrzeń do rozmowy,
wzajemnego słuchania się i szanować
poglądy rozmówcy. Podmiotowego
traktowanie drugiego może przynieść
olbrzymie korzyści. Warto rozpocząć
rozmowę z rodzicami od lepszego ich
poznania, przecież relacje budujemy nie
tylko wtedy, kiedy rozmawiamy o uczniach
czy też o jego wychowaniu, ale także (bądź
przede wszystkim) podczas rozmowy o
zaprawach na zimę, bolącym zębie,
zepsutym aucie. Może się okazać, że to co
wydawało nam się na początku
nieosiągalne w spojrzeniu na wychowanie
ucznia, staje się zupełnie naturalne dla
obydwu stron, a przecież wspólne cele
służą prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Uczniom potrzebne jest wsparcie rodziny i
szkoły, ponieważ to rodzice i nauczyciele
pomagają mu poznawać i rozumieć świat. 
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Warto pomyśleć o założeniu wspólnej
grupy w mediach społecznościowych, co
służy szybkiemu przepływowi
informacji, zapobiega dezinformacji,
nieporozumieniom i plotkom. Sprzyja to
ponadto wspólnym ustaleniom, poczuciu
współdecydowania, uczy także
wszystkich zaangażowanych
kompromisu, a przede wszystkim buduje
relacje. 
Dobrą praktyką może być
wykorzystanie ClassDojo - aplikacji
dającej możliwość integracji zespołu
klasowego oraz kontaktu z rodzicami.
Jest swoistą kroniką klasową, gdzie na
bieżąco, wprost z sali lekcyjnej czy
innego miejsca prowadzenia zajęć z
uczniami, mamy możliwość
umieszczania relacji fotograficznej z
ciekawych aktywności, wpisy
komentujące wykonywane zadania czy
przypominanie o potrzebnych
materiałach do kolejnych zajęć. W swojej
praktyce można wykorzystać to
narzędzie w wieloraki sposób:

systematyczne zdawanie relacji z
zajęć,
informacje nt. planowanych wyjść,
organizowanych akcji, zadań,
pytania o zdanie rodziców na ważne
klasowe tematy, 
przypomnienia o sprawach
klasowych, 
umieszczanie kart pracy, linków do
aplikacji wykorzystywanych w czasie
lekcji, 

Rodzice powinni dzięki nam poczuć się w
przestrzeni klasowej czy szkolnej ważni i
potrzebni, co jest możliwe wówczas, gdy
mają poczucie wpływu na wydarzenia
szkolne i mogą wyrażać własne zdanie na
temat zagadnień wychowawczych
dotyczących ich dzieci. Dlatego podstawą

dobrych relacji nauczyciel ― rodzic jest
klarowny, jasny przepływ informacji.
Podobnie jak w przypadku relacji z
uczniami, jeśli rodzic poczuje, że jest
szanowany, a nauczyciel liczy się z jego
zdaniem, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że odwzajemni to i
będzie aktywnie uczestniczył w życiu
klasy oraz szkoły. Nie ma nic lepszego niż
rodzic-sojusznik.
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dodawanie postów przez dzieci lub
rodziców, możliwość wysyłania
wiadomości prywatnych do
nauczyciela i do siebie nawzajem.
 

Ważne, aby oprócz codziennych
kontaktów z rodzicami naszych uczniów,
systematycznie odbywały się z
spotkania lub rozmowy on-line. Idealnie,
gdyby odbywały się zarówno spotkania
ze wszystkimi rodzicami, jak i
indywidualne, a od czasu do czasu, by
przybierały postać spotkań
trójstronnych: nauczyciel-uczeń-rodzic.

Ustaleniom z rodzicami często
towarzyszy wspólne organizowanie
imprez i wycieczek; warto, aby brali w
tym udział także rodzice, szczególnie w
klasach młodszych, kiedy to nasi
uczniowie nie mogą w pełni przejąć
inicjatywy. 

Każdy z rodziców instalując aplikację na
telefonie, uzyskuje bieżącą relację z życia
klasy, do której chodzi jego dziecko;
nauczyciel ma wgląd do tego, kto zapoznał
się z informacjami. Świetnie działa to w
czasie zwykłych zajęć szkolnych, jak i w
czasie pracy zdalnej. Przyznawanie
punktów awatarkom (każdy z uczniów ma
swoją stworzoną samodzielnie postać) daje
obraz pracy ucznia na zajęciach,
funkcjonowania w zespole klasowym,
aktywności. Z kolei jeśli sprawa dotyczy
konkretnego ucznia, można korespondować
prywatnie z rodzicami. Tą drogą można
umówić się też na konkretne działania w
odniesieniu do dziecka, ustalić wspólny
sposób działania w pracy indywidualnej w
domu.

ClassDojo jest bardzo skuteczne w
nauczaniu hybrydowym nie tylko w
klasach młodszych, ale też i starszych.

Spotkania on-line z rodzicami warto
rozpocząć od samego początku znajomości,
a nie dopiero wtedy, kiedy konieczne jest
przejście na nauczanie hybrydowe. Nie
wszyscy rodzice od razu będą potrafili
sobie poradzić z daną aplikacją, zyskamy
czas, by podczas spotkań wyjaśnić,
pokazać, poinstruować. Brak presji będzie
sprzyjał „oswojeniu” się z aplikacją i
bezstresowym korzystaniu z niej.
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Warto, aby rodzice, podobnie jak
uczniowie, mieli wpływ na regulamin
wycieczki klasowej. Wariantów jest
wiele a zadania organizacyjne można
także przydzielić poszczególnym
rodzinom, dzięki czemu zbliży to także
uczniów ze swoimi rodzicami.

Wszystkie te działania nie wykluczają
zaangażowania ze strony nauczyciela,
jednak warto by pełnił funkcję doradcy,
przewodnika, przyglądając się
wszystkim działaniom z boku i
wspierając radą, korygując pomysły,
kiedy zajdzie potrzeba. Można je
realizować na terenie szkoły, także po
części podczas nauczania hybrydowego.

W przypadku uczniów klas młodszych
elementem integracji zespołu rodziców
może być organizowane co pewien czas
konkursów. Każdy rodzic w określonym
przez nauczyciela czasie typuje, która z
prezentowanych dziecięcych wytworów
prac należy do jego dziecka. Rodzice
odgadują, uczniowie są tym bardzo
podekscytowani, dopytują,czy
mama/tata przesłali już odpowiedź
nauczycielowi. Począwszy od klasy IV,
na podobnych zasadach jak w klasach I-
III, oprócz prac uczniów, konkurs może
dotyczyć wypowiedzi, czy też pracy
pisemnych uczniów, np. opisujących
swoje ulubione zajęcie, wymarzone
wakacje…

Kolejnym pomysłem konkursowym
podpatrzonym u bohaterów książki
„Dzieci z Bullerbyn” może być
oszacowanie przez rodziców, ile jest
fasolek/ guzików… w słoiku. Odpowiedzi
mogą paść różne - od konkretnych liczb
do sformułowań: „jest pełen słoik”. W
tym celu można wykorzystać różne
komunikatory.

Projekt uczniowski organizowany we
współpracy z uczniami i rodzicami to
doskonały

inicjatywy. Zbliża to rodziców do siebie,
jest to ponadto okazja, aby poznać lepiej
swoje dziecko, zaobserwować, jakie są
jego relacje w grupie. W ten sposób
stwarzamy dodatkowo przestrzeń do
bycia razem. 
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doskonały sposób na integrację zespołu
rodziców i uczniów. Ważne, aby tak go
skonstruować, by można było go
realizować także częściowo podczas
nauczania zdalnego czy też
hybrydowego. W całość można
zaangażować Radę Rodziców, która
będzie jego organizatorem. Konkurs na
najbardziej oryginalny projekt służyć
może jak najszerszej społeczności
szkolnej lub lokalnej. Głosowanie na
projekt można zorganizować na zasadach
podobnych do kampanii prezydenckiej,
gdzie każdy uczeń będzie miał prawo
oddania głosu.

Niekiedy wystarczy zainicjować spotkanie
rodziców na terenie szkoły, w kawiarni czy
też przed ekranem komputera bez ustalania
jakiegokolwiek planu, po to by
porozmawiać, nie tylko na temat dzieci. A
wszystko po to by zadbać o własny
dobrostan, jak i dobrostan rodziców. To
przełoży się nie tylko na nasze relacje z
rodzicami, ale i na relacje rodzic-rodzic,
rodzic-dziecko, dziecko-dziecko/uczeń.

Miejmy jednak świadomość, że nie z
każdym rodzicem oraz nie z każdym
uczniem znajdziemy nić porozumienia.
Może zdarzyć się, że mimo usilnych starań,
rodzic nie będzie chciał z nami
współpracować i nie zyskamy w nim
sojusznika. Nic na siłę, dajmy sobie czas.
Dbajmy o swój dobrostan, szanujmy swoje
poglądy. Jasno i precyzyjnie wyrażajmy
oczekiwania względem siebie. Zawsze
należy pamiętać o ustaleniu zasad
kontaktów. To ważne, aby nie naruszać
przestrzeni prywatnej. Ustalmy wspólnie
np. godzinę graniczną na wzajemne
wysyłanie wiadomości. Warto jeszcze raz
podkreślić, że w relacjach nauczyciela z
rodzicami zachowanie możliwości
komunikowania się dzięki technologiom jest
wartością dodaną i powinno zostać
zachowane. Z większą otwartością rodzic
skontaktuje się z nauczycielem, jeśli będzie
miał możliwość zrobienia tego wtedy, kiedy
ma taką potrzebę, a nie tylko wtedy, kiedy
ma ściśle wyznaczony termin spotkania.
Wspólne działania, aktywności na rzecz
klasy swojego dziecka rodzic podejmie
bardzo chętnie, jeśli będzie widział ich
celowość. 
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wchodząc w rolę ucznia, nie potrzebuje
perfekcyjnego nauczyciela, tylko osoby
towarzyszącej mu w ciekawej, pełnej
wyzwań, a nie gotowych rozwiązań,
edukacyjnej przygodzie. Potrzebuje
osoby, która popełnia błędy, ale i potrafi
o nich otwarcie mówić, pokazując, że to
nic złego;

w rodzinie zaś, pełniąc rolę dziecka
powinien rozumieć, że jego rodzice też
mają prawo popełniać błędy, bo
niedoskonałość

Włączanie się w życie grupy zawsze da
pozytywne rezultaty, jeśli zachowamy
wzajemny szacunek podparty pasją.

Spotkania indywidualne z rodzicami są
doskonałym sposobem otrzymania
informacji zwrotnej od rodziców, jak
dziecko radzi sobie w różnych sytuacjach
także pozaszkolnych, jak reaguje na
konkretne komunikaty, co sprawia mu
problem, a co się sprawdza podczas
edukacji zdalnej/ hybrydowej. Inaczej też
może zachowywać się w naszej obecności,
a inaczej w domu. Takie autentyczne
zainteresowanie ze strony nauczyciela
konkretnym uczniem sprawi, że rodzic
poczuje, iż jego dziecko, ale także i on sam
jest ważny, traktowany podmiotowo.
 
Ponadto nauczyciel musi mieć poczucie
swojej wartości jako osoby mającej wiedzę
i doświadczenie w dziedzinie pedagogiki,
psychologii, dydaktyki… Powinien być
konsekwentny w tym, co robi, wsłuchiwać
się w uwagi rodzica, ale nie zapominać o
swoim doświadczeniu, wiedzy i
kompetencjach. Kiedy nauczyciel będzie
pewny co do słuszności swoich działań,
będzie potrafił wyjaśnić rodzicowi
zasadność swoich decyzji, wówczas rodzic
zaufa mu i stanie się jego sojusznikiem.
Wtedy też będzie wspierał swoje dziecko w
działaniach, towarzyszył mu w nich oraz
dodatkowo motywował do pracy.

Każdy uczeń kształtuje własny obraz
świata, obserwując w różnych sytuacjach
nas - dorosłych, przyglądając się naszym
relacjom z innymi, w myśl zasady: agresja
rodzi agresję, przemoc rodzi przemoc,
szacunek odwzajemnia się szacunkiem.
Pamiętajmy przy tym o dwóch ważnych
sprawach, że każdy młody człowiek:
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niedoskonałość nie jest niczym złym, ale
zupełnie naturalnym, ludzkim.

Najważniejsze jest to, byśmy jako dorośli
sami budowali pozytywne relacje, byśmy
młodym ludziom, za których wychowanie
w znacznym stopniu bierzemy
odpowiedzialność, potrafili stawiać jasno i
precyzyjnie granice, ale przy tym nie
poniżali tylko szanowali. Akceptowali i
dbali o relacje z innymi. Nie da się ich
zbudować raz na zawsze. Cały czas musimy
o nie dbać i je pielęgnować. Bądźmy dla
siebie nawzajem dobrzy, a nade wszystko
uważnie słuchajmy innych. 

U W A Ż N O Ś Ć  S Ł U C H A N I A  I  Z R O Z U M I E N I E
D R U G I E J  O S O B Y  T O  K L U C Z  D O
B U D O W A N I A  P R A W D Z I W Y C H  I

G Ł Ę B O K I C H  R E L A C J I .
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