
Jak skutecznie prowadzic  spotkania w 
przedszkolu? Częs c  I 

 

Praktycy żartują, że najlepsze narady to te, których w ogóle nie trzeba 
odbywać. Trudno się nie zgodzić. Niestety, przedszkolna rzeczywistość nie 
pozwala zapomnieć o spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, 
zespołach samokształceniowych i wewnętrznych szkoleniach. Efektywne, 
sprawne prowadzenie spotkań jest bardzo istotnym elementem pracy 
placówki. Dzięki temu oprócz informacji przekazanych podczas spotkania 
pokazujemy coś równie ważnego: szacunek dla czasu innych osób, swój 
profesjonalizm i merytoryczne podejście do wykonywanej pracy. Tych kilka 
porad skierowanych jest zarówno do dyrektorów jak i do nauczycieli, dla 
których organizacja spotkania informacyjnego z rodzicami może być ( i 
często jest) niezwykle frustrująca.  
 

1. Spotkanie organizuj tylko wtedy, kiedy to ma sens. Tym sensem może być  wymiana 
informacji, gromadzenie pomysłów i opinii, analiza trudnych sytuacji i problemów, 
podejmowanie decyzji w obliczu skomplikowanego stanu rzeczy. 

2. Wybierz odpowiedni moment na przeprowadzenie spotkania. Oczywiście, że wszystkim się 
nie dogodzi, ale im mniej komplikacji tym uczestnicy spotkania będą wdzięczniejsi. 

3. Zadbaj o odpowiednie warunki. Przepraszam, że przypominam, ale fatalne oświetlenie, 
duchota, niewygodne krzesła, nie działający rzutnik, kiedy miała być prezentacja i fatalne 
nagłośnienie przy spotkaniach większych, potrafią w pierwszej sekundzie zabić sens 
spotkania.  

4. Sporządź plan spotkania. Nie listę pobożnych życzeń, tylko plan. Realny! Zaplanuj spotkanie 
metodą 60/40 – Program powinien wypełnić ok 60 % -70% spotkania. Jeżeli doliczysz do tego 
planowe i nieplanowe przerwy, drobne obsunięcia, czy dłuższą wymianę zdań masz szansę 
zmieścić się w planowanym czasie. 

5. Wyślij zaproszenia/ informację o spotkaniu odpowiednio wcześniej ( na przykład tydzień), 
poinformuj uczestników o tematach spotkania.   

6. Spotkanie rozpoczynaj punktualnie. To nagroda dla tych, którzy punktualnie przyszli.  
7. Ustal reguły – na przykład czas wypowiedzi, ilość przerw, kolejność poszczególnych bloków 

tematycznych. Stosuj się do ustaleń. 
8. Zwracaj uwagę i rozpoznawaj krytyczne punkty: dygresje, rozmowy, „martwe punkty”, 

niepotrzebne polemiki – to początkowo może być dość trudne, ale dzięki temu spotkanie 
będzie posuwało się do przodu.  

9. Powtórz podjęte decyzje i środki, by wykluczyć nieporozumienia.  
10. Podsumuj, zakończ naradę punktualnie. Podziękuj wszystkim używając przyjaznych, 

osobistych słów . 
W drugiej części mikro poradnika kilka informacji jak namówić uczestników spotkania do 
aktywności. Poznamy też kilka typów uczestników spotkań i sposoby radzenia sobie z nimi. 
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