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IO3 Raport Końcowy 

Streszczenie 

Raport IO3 został przygotowany przez Include, koordynatora ESEC IO3, aby został 

przetłumaczony na języki partnerów konsorcjum t.j. polski, włoski, łotewski i hiszpański.  Jest 

to krótka prezentacja treści Podręcznika, Wytycznych opartych na dowodach oraz Zaleceń, 

które zostały napisane przez wszystkich partnerów po zrealizowaniu szkolenia dotyczącego 

wsparcia rodzicielskiego w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami behawioralnymi.  Wszystkie te 

działania zostały zaprojektowane i wdrożone mając na celu poszerzenie kompetencji 

pedagogów społecznych i pedagogów specjalnych. 

Wprowadzenie 

Projekt ESEC zapewnia pedagogom społecznym kompetencje potrzebne do projektowania i 
prowadzenie kursów szkoleniowych dla rodziców online. Projekt wprowadza innowacyjne 
rozwiązania do szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością behawioralną w celu 
rozszerzenia i rozwinięcia obecnych kompetencji i umiejętności zarówno pedagogów 
społecznych, jak i nauczycieli wspierających. 
 
Raport IO3 zawiera krótką prezentację: 

I. Podręcznika: Zagadnienia teoretyczne dotyczące nauk o rodzicielstwie, szczególnie dla 

rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością behawioralną. 

II. Oparte na faktach wytyczne dotyczące projektowania, wdrażania i prowadzenia 

programów szkolenia dla rodziców. 

III. Treść rekomendacji, która porusza wszystkie kwestie związane z najlepszymi praktykami 

kursu szkoleniowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością behawioralną. 

Podręcznik 

Rēzekne Academy of Technologies 

Raport dotyczący podręcznika zawiera opis rozdziałów opracowanych przez każdego 

partnera międzynarodowego w celu dostarczenia bardziej szczegółowych informacji 

dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień w zakresie potrzeb szkoleniowych 

rodziców.  

Rodzice, którzy mają dzieci niepełnosprawne, często doświadczają fizycznych i psychicznych 

problemów związanych z opieką nad dziećmi. Dzieci z niepełnosprawnością behawioralną 



                                                   

 

mogą doświadczać wielu trudności w dostosowaniu społecznym i / lub komunikacji 

społecznej i relacjach społecznych. Trudności te mogą obejmować wiele typów zachowań. 

Od agresywnego zachowania i ostre pobudzenia psychomotorycznego aż do apatii. 

Zaburzenia w rodzinach, złe praktyki rodzicielskie, złe warunki życia społecznego i 

ekonomicznego mogą być czynnikami odpowiedzialnymi za początek problemów 

behawioralnych. Trudności behawioralne mogą być wtórnym skutkiem przejawów 

niepełnosprawności intelektualnej, rozwojowej lub innej. Upośledzenie behawioralne może 

mieć znacząco negatywny wpływ na jednostkę, rodzinę, wpływa na jakość ich życia i całe 

społeczeństwo. Konkretne zagadnienia dotyczące szkolenia rodziców zostały przedstawione 

poniżej. 

Rozdział  1. Teoretyczne koncepcje leżące u podstaw szkolenia rodziców 

Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Włochy 

W tym rozdziale przedstawiono główne koncepcje teoretyczne leżące u podstaw szkolenia 
rodziców.  Szkolenie dla rodziców składa się zasadniczo z czterech elementów: 

 Oceniane są problemy rodzicielskie; 

 Rodzice uczą się nowych umiejętności; 

 Zastosowanie umiejętności razem z dziećmi; 

 Rodzice otrzymują informacje zwrotne na temat tej aplikacji. 
Niektóre z powyższych interwencji mają szersze cele i działania oraz obejmują elementy 
wykraczające poza szkolenie rodziców, n.p. Terapia wielosystemowa (Burchard, Bruns, & 
Burchard, 2002;Henggeler et al., 2003), Uważne rodzicielstwo (Duncan, Coatsworth, & 
Greenberg,2009;Meppelink, R., de Bruin, E. I., Wanders-Mulder, FVennik, & Bögels,2016), 
podczas gdy inne programy nie zawierają wszystkich podstawowych komponentów. W 
ostatnich dziesięcioleciach, w odpowiedzi na dużą liczbę dzieci z zaburzeniami zachowania i 
niedobór profesjonalnego personelu, coraz większy nacisk kładzie się na szkolenie rodziców 
jako terapeutów własnych dzieci. Pierwsze programy szkolenia rodziców opierały się na 
terapii indywidualnej i obejmowały techniki bezpośredniego sprzężenia zwrotnego, takie jak 
modelowanie na żywo, odgrywanie ról i próby behawioralne.  Jednak te zindywidualizowane 
programy są kosztowne, czasochłonne i niezdolne do sprostania rosnącym wymaganiom. 
Ostatnio wiele programów szkolenia rodziców opiera się na podejściu partycypacyjnym. Co 
więcej, technologia internetowa została zastosowana do wspierania działań szkoleniowych 
dla rodziców (Breitenstein, Gross,& Christophersen, 2014). W następnych akapitach skupimy 
się na podejściach edukacyjnych, które można zastosować przy tworzeniu programów 
szkolenia rodziców.  Rzeczywiście, do realizacji skutecznych interwencji w zakresie szkolenia 
rodziców konieczne jest odpowiednie podejście edukacyjne.  W tej perspektywie trzeba 
przeżyć to na nowo, chociaż wychowanie zwykle polega na nauczaniu z jednej strony, a 
uczeniu się z drugiej, jednak nauczanie i uczenie się są w rzeczywistości działaniami 
powiązanymi.  Uczniowie nie są biernymi odbiorcami tego, co zapewniają nauczyciele, a 
nauczyciele nie są obojętnymi powtarzaczami (Seufert, 2003). 
 
Rozdział  2. Komunikacja  

 Rēzekne Academy of Technologies 

“Komunikacja z rodzicami” obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia z nauki o 

rodzicielstwie z naciskiem na komunikację. Pozycje do dyskusji są wybierane zgodnie z 

najczęściej zadawanymi przez rodziców pytaniami dotyczącymi zintegrowanych ról rodziców, 

komunikacji między rodzicami i dziećmi, specyfiki komunikacji w erze cyfrowej; są one 



                                                   

 

kontekstualizowane z aktualnymi procesami i potrzebami społecznymi. Articles and clips are 

suggested to consider and discuss. Kurs składa się z sugerowanych i opcjonalnych zajęć, a 

także testów do samooceny rodziców w zakresie umiejętności komunikacyjnych, 

rozwiązywania konfliktów i refleksji nad treścią kursu. Szeroka literatura sugerowana 

rodzicom, mile widziane są tematy dotyczące lokalnych problemów. 

Rozdział  3. Umiejętności emocjonalne i społeczne 

Mancomunidad de la Ribera Alta 

 

Rozdział ten we wprowadzeniu wyjaśnienia cel głównej idei interakcji emocjonalnej i 

zakłóceń rodziny. Koncepcja sesji odzwierciedla osiągnięcie przez rodziców cech 

wychowawczych odpowiednich do rozwijania umiejętności społecznych opartych na 

interakcji emocjonalnej, a także umiejętności opartych na nauce radzenia sobie z sytuacjami 

zakłócenia rodziny na tle komunikacji jako fundamentalnej podstawy indywidualnego 

rozwoju człowieka. W tym rozdziale wyjaśniono definicje terminów dotyczących szkolenia 

rodziców: Początkowo termin „interakcja” reprezentuje trzy grupy czynności lub etapów 

rozwoju umiejętności lub kompetencji komunikacyjnych: (a) te, które są związane z 

aktywnym słuchaniem; aby ukończyć, uczestnicy muszą komunikować się rozwijając tę 

umiejętność, dyskutować i rozumieć (należą one do skutecznej komunikacji, jednak rzadko 

są wykorzystywane i włączane do programów edukacji rodziców), (b) działania 

ukierunkowane na ocenę i poprawę umiejętności komunikacyjnych dotyczących inteligencji 

emocjonalnej; (c) działania rozwijające umiejętności, aby nauczyć się opanowywać uczucia, 

gdy rodzice doświadczają niepożądanych emocji. Rozdział ten zawiera również działania i 

zagadnienia praktyczne dla pedagogów społecznych i rodziców. 

 

Rozdział  4. Jakość życia rodziców i dbanie o siebie 

 Interdisciplinary Network for Special and Intercultural education, Include 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono teoretyczne modele wpływu na jakość życia rodzin 

dzieci z niepełnosprawnością behawioralną, metody oceny rozumienia i oceny potrzeb 

rodziców ich jakości życia oraz odpowiednie metody wspierania rodzin w celu poprawy 

jakości ich życia i motywacji do dbanie o zdrowie: dbanie o siebie.   

Te teoretyczne i praktyczne zagadnienia są przedstawiane równolegle z praktycznymi 

zagadnieniami dla pedagogów społecznych i pedagogów szkolnych w celu nauki rozwinięcia 

określonych umiejętności i nauczenia się korzystania z określonych narzędzi i metod, aby 

skutecznie wspierać rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością behawioralną. 

 

Rozdział  5. " Komunikowanie się z innymi rodzicami”  

Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (JKPU) 

Rodzice jako dorośli uczący się zwykle muszą wiedzieć, dlaczego potrzebna jest im konkretna 

wiedza, zanim zdecydują się się czegoś nauczyć. W pierwszej kolejności poszukują 

praktycznego wykorzystania i zastosowania treści nauczania. Bardzo rzadko wybierają 

niepotrzebne kursy. Rodzice kładą szczególny nacisk na własne decyzje i samokierowanie, za 

które sami czują się odpowiedzialni. Jako uczący się dorośli nie oczekują, że zostaną im 

zaoferowane porady ani jakiekolwiek wskazówki, których nauczyciele zwykle udzielają 



                                                   

 

uczniom szkolnym. Motywacja rodziców do zdobywania nowej wiedzy prowadzącej do 

umiejętności i kompetencji wynika z pożądanego celu, jakim jest mierzenie się z 

rzeczywistymi trudnościami lub problemami. Ich motywacja może wiązać się również z 

poczuciem własnej wartości. Współpraca rodziców w świetle najczęściej poszukiwanych 

umiejętności społeczno-emocjonalnego uczenia się i inteligencji emocjonalnej w służbie 

umiejętności rodzicielskich przedstawiono dobre praktyki w komunikacji i współpracy z 

innymi rodzicami. 

 
Rozdział  6. "Redukcja stresu”  
Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (JKPU) 
 
W kontekście pandemii COVID jeszcze bardziej można zaobserwować przypadki rodzin 

znajdujących się w sytuacjach stresujących. Szczególnie dla rodzin dzieci z 

niepełnosprawnością behawioralną lub dzieci ze specjalnymi potrzebami borykających się z 

różnego rodzaju stresem może to być niełatwe wyzwanie. Nie ma wątpliwości, że w 

dzisiejszych czasach życie jest stresujące. Stres jest powszechnie kojarzony z naszymi 

zobowiązaniami do pracy, zobowiązaniami finansowymi, barierami w relacjach, 

zaspokajaniem potrzeb biologicznych. Dla wielu dorosłych osób dodatkowym i czasami 

silnym źródłem stresu jest zostanie rodzicami. Rodzice małych dzieci z opóźnieniami 

rozwojowymi wykazują podobny poziom codziennych trudności i kłopotów rodzicielskich jak 

rodzice typowo rozwijających się dzieci. Można jednak zauważyć większy stres rodzicielski 

związany z wpływem dziecka na rodzinę. Należy odróżnić stresy specyficzne dla 

niepełnosprawności od bardziej powszechnych kontekstów stresu, których doświadczają 

wszystkie przeciętne rodziny. W proponowanym przez nas temacie szkolenia „Redukcja 

stresu” zaproponowaliśmy uczestnikom następującą strukturę głównych potrzebnych treści: 

a) dynamika stresu w funkcjonowaniu rodzica i dziecka, b) stres rodzicielski i wsparcie 

emocjonalne rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie c) siła - rodzicielstwo 

oparte na stresie i sposobach radzenia sobie dzieci. 

Wytyczne oparte na faktach 

Interdisciplinary Network for Special and Intercultural education ”Include” 

 
Pomimo licznych przykładów i różnorodności kursów szkoleniowych dla rodziców (patrz 

różnorodne oferty coachingu społecznego), oparte na faktach wytyczne dotyczące 

projektowania, wdrażania i prowadzenia programów szkoleniowych online dla rodziców 

dzieci z niepełnosprawnością behawioralną nie są dostępne. Ponadto techniki szkolenia 

rodziców nie są szeroko badane przez studentów pedagogiki społecznej i programów 

studiów dla pracowników socjalnych. Projekt ESEC zapewnił nauczycielom społecznym 

kompetencje potrzebne do projektowania i prowadzenia kursów szkoleniowych dla rodziców 

w środowisku online. Zrealizował innowacyjny program szkolenia rodziców dla rodziców 

dzieci z niepełnosprawnością behawioralną w celu poszerzenia i rozwoju obecnych 

kompetencji i umiejętności zarówno pedagogów społecznych, jak i nauczycieli 

wspierających.  



                                                   

 

Główne oczekiwane rezultaty projektu ESEC były dwojakie: dostarczenie opartych na 

dowodach wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i prowadzenia programów 

szkoleniowych dla rodziców oraz zaprojektowanie programu edukacyjnego 2.0, który 

dotyczy wszystkich zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych ze szkoleniem 

rodziców i obejmuje szkolenie kurs dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością behawioralną. 

Kurs szkoleniowy był zastosowaniem wytycznych opartych na faktach, ponieważ projekt 

ESEC przewiduje, że uczniowie będą wykorzystywać wytyczne do projektowania, wdrażania i 

prowadzenia kursu szkoleniowego dla rodziców dla określonej grupy rodziców (rodziców 

dzieci z niepełnosprawnością behawioralną) w ramach superwizja ekspertów, takich jak 

pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni, psychologowie, antropolodzy społeczni, znawcy 

mediów społecznościowych. 

Podejście szkoleniowe ESEC koncentrowało się na technikach nauczania, a także na 

strategiach nauczania pośredniego i bezpośredniego oraz na praktykach relacyjnych. 

Pośrednie strategie nauczania mające na celu zwiększenie wrażliwości społecznej rodziców. 

Przygotowanie uczniów składało się z dydaktycznego i praktycznego szkolenia w zakresie 

stosowania technik szkolenia rodziców. 

Zalecenia 

Mancomunidad de la Ribera Alta 

Zalecenia powstały w wyniku doświadczeń zdobytych przez wszystkich partnerów po 

wdrożeniu programu szkoleniowego ESEC oraz wytycznych opartych na dowodach.  

Chociaż kurs szkoleniowy ESEC obejmuje konkretne jednostki edukacyjne wspólne dla 

wszystkich partnerów, wdrażanie w każdym kraju było zróżnicowane w zależności od 

potrzeb krajowych i uczestników. Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące treści i 

metodologii przedstawiono poniżej: 

Zalecenia dotyczące metodyki nauczania 

 Partycypacyjne metody uczenia się są zalecane przez wszystkich partnerów. 

Ustanowienie interakcji w środowisku online pomiędzy trenerem a uczestnikami. 

Podejście wspierające, nie oceniające. 

 Pełna empatii i zrozumienia postawa trenerów wobec stażystów Docenianie, 

szacunek i większa empatia trenerów wobec stażystów.  

 Dialog, który został użyty, był oparty na modelu Sokratesa 

 zachęcanie uczestników do udziału w ćwiczeniach opartych na doświadczeniu 

 Stworzenie środowiska online, w którym interakcja między trenerem a uczestnikami 

Zachęcanie uczestników do tworzenia własnych zapisów ich praktycznych ćwiczeń 

lub rozwiązań (blogowanie, vlogowanie itp.)  

 Ocenę i pomiar oczekiwań należy wprowadzić przed rozpoczęciem kursu;  

 Elastyczność w trybie szkoleniowym 

 Narzędzia egzaminacyjne w formularzach Google 

 

  



                                                   

 

Zalecenia dotyczące treści szkolenia 

 

 ESEC kurs zaleca się skupienie na zmianach postaw 

 Dlatego zalecenia partnera sugerują, że aby szkolenie było skuteczne i użyteczne, 

musi być dostosowane do potrzeb uczestników. Elastyczność w zakresie treści kursu 

szkoleniowego w każdym kraju. Aby program szkolenia był skuteczny, musi zawierać 

konkretne jednostki edukacyjne zgodnie z potrzebami edukacyjnymi rodziców i 

wychowawców dostosowane do każdego kraju. 

 Dystrybucja modułów nauczania na te, które byłyby nauczane bezpośrednio, oraz te, 

które byłyby sugerowane do indywidualnej nauki. 

 Materiały edukacyjne poprzez power point pomocne po kursie w powtarzaniu 

wiedzy. 

 Terminy, język i przykłady używane w nauce online były czasami zbyt analityczne i 

akademickie, dlatego materiały online nie były łatwe w zastosowaniu. Zaleca się 

uproszczenie jednostek, użycie mniej naukowego stylu. Pomogłoby to w nabyciu 

umiejętności do praktycznego zastosowania w sytuacjach radzenia sobie. 

Szkolenie ESEC Erasmus + dotyczące rodzicielstwa dzieci z niepełnosprawnością 

behawioralną zostało ocenione pozytywnie przez wszystkich uczestników z krajów 

partnerskich (pedagogów społecznych i specjalnych) oraz interesariuszy. 


