
 

Dzień 6: 
Jak rozmawiać o swoim dziecku 

z nauczycielami? 

Kontakt z nauczycielami mogą ułatwić:
1. Punkt wyjścia, w którym uznaję nauczyciela za eksperta od edukacji 

przedszkolnej, od pracy z grupą małych dzieci, a sama jestem 
ekspertem od mojego dziecka. Kimś, kto zna je lepiej niż 
ktokolwiek inny, kto może doświadczyć wielu cennych informacji o 
tym, co jest dla dziecka wspierające, o jego historii i uprzednich 
doświadczeniach, o jego sposobach reagowania, kimś kto może 
pomóc interpretować dziecięce zachowania i słowa. Oboje jesteśmy 
w tym procesie ważni. Oboje potrzebujemy być wzięci pod uwagę.  

2. Czasem potrzebne jest bycie rzecznikiem swojego dziecka - 
wyjaśnienie nauczycielowi, jak dziecko przeżywa to, czego 
doświadcza w przedszkolu, pokazanie co mu pomaga, a co nie. 
Lepiej rozmawiać tu na poziomie konkretnych sytuacji i 
doświadczeń niż dyskutować na temat podejścia do wychowania 
(np. że kary są nieskuteczne, albo że nagrody nie wspierają 
wewnętrznej motywacji). Wchodząc w polemikę możemy stracić 
szansę na kontakt, sprawić, że nauczyciel będzie czuł się atakowany 
a jego kompetencje podważane. Zamiast dyskutować o skuteczości 
kar, możemy wprost powiedzieć, że nie chcemy by nasze dziecko 
było w przedszkolu poddawane przymusowej izolacji, kiedy jest mu 
trudno, że ono wtedy potrzebuje towarzyszenia i wsparcia, że to 
pomaga mu wrócić do równowagi, podczas gdy izolację długo 
przeżywa i trudno mu ją zrozumieć.  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3. Doszukiwanie się dobrych intencji.Warto starać się dostrzec 
perspektywę nauczyciela, która siłą rzeczy jest inna od tej 
rodzicielskiej. Choć obojgu nam zależy na dobru i poczuciu 
bezpieczeństwa dziecka, nauczyciel bierze też pod uwagę potrzeby 
grupy, innych dzieci, swoje ograniczenia (nie jest z dzieckiem w 
relacji 1:1). Opieka, którą zapewnia przedszkole, ma charakter 
opieki współdzielonej z innymi dziećmi, dlatego mimo 
najszczerszych chęci nie zawsze da się, by dziecko było 
zaopiekowane tak samo, jak w relacji 1:1.  

4. Pomaga też świadomość, że nawet jeśli odkryjemy w dialogu różne 
potrzeby, to same te potrzeby nie stoją ze sobą w sprzeczności. Być 
może nie znaleźliśmy jeszcze takiego sposobu, który pomoże wyjść 
potrzebom dziecka i grupy przedszkolnej czy nauczycieli 
naprzeciw. Im więcej dialogu, słuchania się, uwzględniania 
perspektywy drugiej strony, tym większa na to szansa.  

5. Na rozmowę o dziecku warto umówić się wcześniej, by nauczyciel 
mógł wygospodarować czas, w którym nie będzie miał pod opieką 
dzieci, i w którym będzie mógł skoncentrować się na dialogu. 
Kolejną ważną sprawą jest to, by rozmowa nie odbywała się przy 
dziecku. Słuchanie informacji o sobie, które będą wymieniali 
rodzice i nauczyciele nie jest dla dziecka wspierające.  

6. Uważajmy na to, co mówimy przy dziecku o przedszkolu i 
nauczycielach. Aby dziecko czuło się w przedszkolu i w relacji z 
nauczycielem bezpiecznie, potrzebuje mieć do niego zaufanie. 
Mówienie dziecku, że może zrobić po swojemu, że pani nie ma racji 
- nie będzie wystarczającym wsparciem. Jeśli dzieje się coś, co 
trudno nam zaakceptować, co nas niepokoi, czego nie rozumiemy, 
dobrze wyjaśnić to z przedszkolem.  



7. Może przyjść taki moment, w którym mamy wątpliwości, co do 
jakości opieki  i wsparcia oferowanego dziecku przez przedszkole. 
Kluczowe w tej sytuacji jest sprawdzenie, czy ze strony przedszkola 
możliwy jest dialog, czy możemy liczyć na to, że zostaniemy 
dostrzeżeni ze swoimi wątpliwościami  czy obawami i czy możemy 
liczyć na wspólne szukanie rozwiązań. To, co zwiększa szansę na 
porozumienie to: unikanie krytyki i języka ocen, poszukiwanie 
dobrych intencji, rozmowa o swoim dziecku i jego doświadczeniach 
a nie przekonaniach i poglądach.  
 

Zdań, które mogą być pomocne, gdy chcemy rozmawiać z nauczycielami 
o swoim dziecku. Są sformułowane w taki sposób, żeby były jasne, żeby 
nie były krytyką, aby zwiększyć szansę, że nauczyciel będzie w stanie je 
usłyszeć i wyjść nam naprzeciw:

• Widzę, że on potrzebuje jeszcze trochę czasu. 
• Mam poczucie, że to mu nie pomaga. 
• W trudnych emocjach pomaga mu, gdy… 
• Z mojego doświadczenia, gdy on/ona tak robi, to oznacza, że czuje/

że chciałaby pokazać/że potrzebuje… 
• Nie chcę, by moje dziecko doświadczało w przedszkolu izolacji. 
• To jeszcze dla niego/niej trudne. 
• Ja w tym zachowaniu widzę… 
• Ja w tym, co on mówi słyszę… 
• To dla mnie w porządku, jeśli dziecko poprosi, by po mnie 

zadzwonić. Proszę wtedy o telefon, wrócę. 
• Widzę, że nie jest jeszcze na to gotowe.  


