
Zanim dziecko pójdzie do szkoły - czyli klika refleksji o dojrzałości szkolnej, zadaniach edukacji  

oraz roli rodziców w wspieraniu gotowości szkolnej.  

W momencie, kiedy dzieci z oddziałów „zerowych”  kończą właśnie przedszkole,- wielu 

rodziców zastanawia się nad tym, jak będzie przebiegać ich dalsza edukacja. Co czeka je                                    

w rzeczywistości szkolnej oraz na ile wcześniejsze doświadczenia i realizowane zajęcia przygotowały 

je na mającą nastąpić zmianę. Pewne uspokojenie niosą zwykle informacje pochodzące od 

wychowawcy, które przedstawiają dane o tym, jak dziecko jest rozwinięte na tle swojej grupy, a także 

przygotowane przez nauczycieli arkusze diagnozy gotowości szkolnej, oceniające jego 

funkcjonowanie w określonych obszarach.   Większość z siedmiolatków jest już odpowiednio dojrzała 

psychofizycznie do podjęcia obowiązku szkolnego, chociaż rozwój poszczególnych jednostek  może 

się od siebie znacząco różnić.  Nie wszystkie  dzieci będą jednak tak samo szybko adaptowały się do 

nowych warunków szkolnych. Niektóre z nich będą wymagały jeszcze sporo wsparcia, zarówno od 

nauczycieli, jak i rodziców. Co w takim razie może zrobić rodzic i jakie kwestie są istotne                                     

z psychologicznego punktu wiedzenia edukacji przedstawia poniższy artykuł.  

1. Każde dziecko rozwija się w swój indywidualny sposób. Ile dzieci, tyle różnic 

indywidualnych. Na etapie 6/7 roku życia zauważalna są bardzo silne rozbieżności                                   

w funkcjonowaniu jednostek. Niektóre dzieci pozostają już emocjonalnie stabilne, 

bardziej dojrzałe i zmotywowane do działania. U innych obserwowalna jest jeszcze 

labilność uczuciowa, przewaga zabawy nad aktywnością umysłową oraz duża zależność 

od rodziców. Także tempo dokonujących się zmian rozwojowych jest bardzo 

zróżnicowane.  Większość  dzieci rozwija się w powolnym, ale stałym tempie, u innych 

zauważalne są tzw. skoki rozwojowe, niosące szybkie i intensywne zmiany w krótkim 

czasie.  Możliwości w zakresie tempa oraz plastyczności mózgu potrafią zadziwić. Stąd też 

na przestrzeni nawet krótkiego czasu możemy często zaobserwować jakieś zmiany 

rozwoje. Nie zawsze zatem,- słabszy rozwój dziecka w danym momencie jego rozwoju,- 

musi przekładać się na utrzymujące się w czasie trudności. Dodatkowe wsparcie i pomoc, 

albo też osiągnięcie dojrzałości w innym obszarze, może w efekcie znacząco poprawić 

całe funkcjonowanie dziecka.  Oceniając rozwój musimy zatem zachować obiektywizm. 

Warto zastanowić się,  

co u danej osoby stanowi atut i będzie sprzyjało jej edukacji, a co stanowczo nie sprzyja 

lub wymaga solidnego wsparcia. Czy jesteśmy w stanie sami popracować z dzieckiem nad 

tym obszarem, który jest najbardziej problemowy? A także nad tym, jakie aktywności lub 

zabawy mogą pomóc w przezwyciężeniu trudności. Jeśli potrzebujmy wsparcia, 

powinniśmy poszukać go- wśród nauczycieli, pedagogów, psychologów lub też innych 

specjalistów.  Mając sojuszników będzie nam łatwiej.  

2. Nie wszystko musi być idealne, wystarczy że jest dobre. Wielu rodziców bardzo 

emocjonalnie podchodzi do informacji określających, iż ich dziecko jest „ słabsze” lub 

mniej przygotowane do edukacji w jakimś obszarze. Stara się wszystkimi dostępnymi 

metodami wzmacniać rozwój swojego dziecka, poświęca uwagę uczeniu go niezbędnych 

umiejętności i uzupełnianiu wiedzy. Oczywiście postawa i zaangażowanie rodziców jest 

godne pochwały, o ile nie wiąże się ze stawianiem nadmiernych wymagań i oczekiwań. 

Dziecko przed podjęciem obowiązku szkolnego powinno być przygotowane poznawczo                     

i emocjonalnie, natomiast nie koniecznie kompletnie wyedukowane w zakresie pisania                          

i czytania, czy liczenia. To właśnie w szkole jako już uczeń będzie uczyło się nowych 

umiejętności edukacyjnych i rozwijało swoją wiedzę. I nie ma konieczności idealnego 

przygotowania go w tym zakresie. To, nad czym powinniśmy się zastanowić to fakt,  czy 



wymagania które stawiamy swojemu dziecku, są adekwatne do jego możliwości. 

Powinniśmy poświeć energię na to, co jest w obszarze aktualnego rozwoju dziecka. 

Natomiast nie konicznie na wyprzedzaniu programu szkolnego. Lepiej przeznaczyć ten 

czas na wspólną zabawę i aktywność na świeżym powietrzu.  

3. Równie ważna jak inteligencja jest dojrzałość emocjonalno- społeczna. Koncentracja 

jedynie na czynniku umysłowym nie stanowi równowartości dla sukcesu szkolnego. 

Zdarza się, iż nawet bardzo inteligentni uczniowie borykają się z problemami szkolnymi 

oraz edukacyjnymi. Kłopoty w utrzymywaniu dobrych relacji z rówieśnikami                                     

i nauczycielami, problemy w radzeniu sobie z emocjami lub taż brak umiejętności 

wykorzystywania swojej wiedzy,- mogą stanowić istotne czynniki blokujące dla nauki.                     

Z drugiej strony, - przeciętnie inteligentny uczeń, z wysoką motywacją osiągnięć                            

i dobrym rozwojem osobistym, może być idealnym kandydatem na mistrza. Odporność 

na stres i porażki, stabilność emocjonalna, a także umiejętność poszukiwania wsparcia                      

u innych, stanowią w dzisiejszych czasach bardzo ważne składniki, istotne dla 

pozytywnego funkcjonowania w szkole. Zrelaksowany i pewny siebie uczeń lepiej radzi 

sobie z trudnościami, chętniej podejmuje wyzwania i łatwiej nabywa nowe umiejętności. 

Dlatego inwestować warto nie tylko w nowe książki i programy, ale w relacje                                             

i kompetencje emocjonalne.  Dbać o poczucie własnej wartości dziecka, jego dobre 

samopoczucie oraz relaks. Wzmacniać samodzielność, aktywność i komunikację. Starać 

się, aby życie rodzinne było w jak najmniejszym stopniu stresujące.  Uczyć dziecko 

dystansu wobec wydarzeń zewnętrznych oraz metod radzenia sobie z napięciem, np. 

poprzez aktywność fizyczną, rozmowę oraz szeroko rozumianą sztukę.   

4. Szkoła to nie tylko edukacja.  Pójście dziecka do szkoły oczywiście w wysokim  stopniu 

wiąże się rozwojem umiejętności dydaktycznych, bardzo ważnych i rozwijanych                               

w kolejnych latach nauki. Pamiętajmy jednak, iż szkoła to także miejsce dla  rozwoju 

indywidualnych zdolności dziecka, poszukiwania jego ścieżek rozwoju. Możliwość 

doświadczania rożnych aktywności i zajęć może pomagać w odkrywaniu pasji, 

rozwijanych potem na zajęciach dodatkowych lub w domowym zaciszu. Ponadto szkoła 

to miejsce budowania nowych więzi, najpierw koleżeńskich, potem przyjaźni, a także 

możliwość doświadczenia swojego miejsca w grupie. Bycie w klasie jako zespole, uczy 

umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, mediacji, asertywności  oraz  

zawiązywania sojuszy. Może także w dużym stopniu kształtować poczucie jedności, 

odpowiedzialności  oraz empatii. Wartości wynikające z umiejętności interpersonalnych  

mogą być równie istotne w życiu dorosłym, jak i te, które wiążą się z umiejętnościami 

szkolnymi. Zaznaczyć należy, iż zdarzające się między dziećmi trudne sytuacje są 

nieuniknione i  mogą stanowić ważne źródło nauki rozwiązywania problemów. Dlatego 

nie trzeba chronić dzieci przed wszystkimi trudnymi sytuacjami,  a tym bardziej próbować 

rozwiązywać je poza dzieckiem. Zadaniem rodziców jest podtrzymywanie dziecięcych 

przyjaźni, zachęcanie dziecka do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, pełnienia ról oraz 

zdobywania własnych doświadczeń.  

5. Oceny to nie wyznacznik sukcesu. Bardzo miło jest dostawać pozytywne oceny. Bardzo 

miło jest być najlepszym. Bardzo miło jest zajmować najwyższe miejsce. W dorosłym 

życiu trudno jednak spełniać stale kryterium bycia „Naj”, a utrata pozycji pierwszeństwa 

jest bardzo niemiłym doświadczeniem. Co takiego zatem możemy robić? Nie 

przykładajmy nadmiernej rangi dla ocen. Nie porównujmy stale wyników edukacyjnych 

naszego dziecka z innymi.  Nie róbmy dramatu z otrzymanej trójki. Nie każmy poprawić 

każdej czwórki na piątkę. Natomiast skupiajmy uwagę na tym, czego dziecko jeszcze nie 



umie, nad czym musi popracować. Pomagajmy w przegotowaniu do lekcji oraz 

podtrzymujmy motywację dziecka do nauki. Od początku uczmy samodzielności                              

i odpowiedzialności.  Nie wykonujmy prac za dziecko i nie zachęcajmy do plagiatu. 

Większą wartość będzie miała praca wykonana własnymi zasobami, niż odrobiona przez 

siostrę lub mamę dla uzyskania pozytywnej oceny.  

6. Przekonania związane ze szkołą towarzyszą nam przez całe życie. To co o szkole, 

nauczycielach i wartościach edukacji mówią i myślą rodzice, w bardzo dużym stopniu 

przekłada się na przekonania dziecka. Negatywne doświadczenia oraz przeżycia szkolne 

zapisują się w pamięci na lata, przez co mogą negatywnie wpłynąć na motywację do 

kontynuowania edukacji w momencie dojrzewania, czy nawet dorosłości. Dlatego nie 

straszmy szkołą, złymi ocenami, a tym bardziej nauczycielem. Nie modelujmy lęku, który 

wpłynie na stałe poczucie niepewności i zagrożenia. Pokazujemy dzieciom pozytywną 

stronę nauki, skupiajmy się na tym co dobre, miłe i fascynujące, zarówno w zakresie 

przedmiotów dydaktycznych, jak i w innych ludziach. W razie trudności nie odcinajmy się 

od problemu, nie przeciągajmy szali na swoją stronę, ale starajmy się znaleźć najlepsze 

rozwiązanie dla wszystkich stron. Czasami  nawet bardzo trudne i przykre doświadczenie 

może rozwinąć nowe umiejętności i obszary. To, co aktualnie jest dla nas przykre                                

i nierozwiązywalne, z perspektywy czasu może okazać się mało znaczącym epizodem.  

Dlatego nie dokładajmy sobie stresu, podchodźmy do sytuacji z rozwagą i dystansem, tak 

aby cały okres szkoły był dla dzieci czasem pozytywnej aktywności, ciekawości oraz 

nowych szans.  
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