Przygotowanie rodziców
do wspomagania dziecka
w uczeniu się nowej roli.
Rodzice partnerem szkoły.
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Wiedza i umiejętności
• Dojrzałość szkolna – gotowość dziecka do rozpoczęcia
nauki w szkole, uzależniona od poziomu jego ogólnego
rozwoju, od takiego stanu rozwoju fizycznego,
emocjonalno-społecznego
i
umysłowego,
który
umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Wiedza i umiejętności
Na dojrzałość szkolną składa się:
• Stan zdrowia dziecka
• Poprawność artykulacyjna
• Opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem wychowania przedszkolnego
• Dojrzałość społeczna
• Odpowiednia motywacja i zainteresowanie nauką
• Dojrzałość emocjonalna
• Przygotowanie do nauki czytania i pisania
• Przygotowanie do nauki matematyki

Wiedza i umiejętności
Gotowość poznawcza: Dziecko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiada podstawowe informacje o sobie
Wykazuje umiejętność orientacji w przestrzeni
Wykazuje umiejętność orientacji w czasie
Rozumie związki przyczynowo-skutkowe
Interesuje się czytaniem pisaniem i liczeniem
Zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe
Potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności
Interesuje się otaczającym je światem, zjawiskami przyrody
Zaczyna interesować się szkołą

Emocje
Jakimi cechami powinno charakteryzować się dziecko, by można
je było uznać za dojrzałe do rozpoczęcia nauki?
• umiejętność dowolnego (intencjonalnego) koncentrowania uwagi na
przedmiocie,
• wytrwałość,
• gotowość do wykonywania zadań na polecenie,
• zdolność uczestniczenia w zajęciach zespołowych,
• ogólne zdyscyplinowanie wyrażające się w umiejętności
podporządkowania się panującemu regulaminowi

Emocje
Gotowość emocjonalna: Dziecko:
• Potrafi wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany przez innych
ludzi
• Stara się hamować takie przejawy emocji jak krzyk, pisk, podskoki,
bieganie, szarpanie innych
• Rozpoznaje i umie nazywać emocje własne oraz innych
• Rozumie swoje emocje
• Zaczyna kontrolować swoje emocje
• Rozumie wpływ swoich emocji na innych ludzi

Emocje
Gotowość społeczna: Dziecko:
• Potrafi inicjować kontakty z innymi dziećmi
• Umie podtrzymać kontakt, kontynuuje rozmowę, zadaje pytania,
słucha uważnie i odpowiada na pytania
• Stosuje zasadę wymienności w kontaktach społecznych, np.: kiedy
ja mówię, ty słuchasz, a kiedy mówisz ty, ja słucham ciebie
• Umie bawić się zgodnie w grupie dzieci i umie z nimi
współpracować w zabawie i przy prostych zadaniach

Emocje
Rodzice powinni:
• Dbać o właściwą atmosferę w domu, w rodzinie
• Zadbać, by dziecko czuło się kochane i samo nauczyło się
przejawiać te uczucia
• Ukształtować u dziecka właściwy stosunek do samego siebie
• Ukształtować u dziecka wiarę we własne możliwości
• Ukształtować u dziecka odpowiedzialny stosunek do odrabiania
zadań domowych
• Starać się zawsze pomóc dziecku, gdy o to poprosi
• Reagować natychmiast, gdy zauważą trudności dziecka

Emocje
Rady dla rodziców:
• Zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego
i emocjonalnego
• Łagodźcie lęk przed szkołą
• Wzmacniajcie dziecko i podnoście jego poczucie wartości
• Stosujcie wiele pochwał słownych, nagród, nie krytykujcie
• Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań, liczcie się z
jego indywidualnymi możliwościami
• Poświęcajcie dziecku dużo czasu i uwagi

Emocje
Rady dla rodziców:
• Nie straszcie szkołą, nauczycielem, nauką, własnymi
doświadczeniami
• Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szkoły
• Wsłuchajcie się w emocje dziecka, obserwujcie, pytajcie co czuje
i dlaczego, analizujcie jego zachowanie

Samodzielność
Jak rodzice mogą pomóc dziecku?
• Nie wyręczać go we wszystkim
• Nie usługiwać dziecku
• Kształtować systematyczność i wytrwałość
przydzielając pewne obowiązki (sprzątanie
zabawek, wyniesienie śmieci, podlewanie
kwiatów …)
• Wdrożenie dziecka do codziennego
samodzielnego pakowania tornistra

Samodzielność
Jeżeli

Jeżeli
to

to

Jeżeli

Jeżeli
to

to

Jeżeli

Nie będę uczył mojego
dziecka samodzielności

Jeżeli

Będę uczył moje dziecko
samodzielności

Samodzielność
Co daje dziecku samodzielność?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buduje poczucie wartości
Daje poczucie sprawstwa
Wytrwałość, kończenie rozpoczętych czynności
Poszerzenie umiejętności praktycznych
Nabywanie kompetencji
Dumę z własnych osiągnięć
Szansę rozeznania we własnych możliwościach
Uczenie się podejmowania decyzji
Uczy odpowiedzialności

Informacja
Jak ułatwić dziecku dobry start w szkole?
• Przedstawić szkołę jako pozytywne miejsce, gdzie dziecko zawrze
dużo znajomości, pozna wiele, ciekawych rzeczy.
• Zapoznać z drogą do szkoły
• Zapoznać dziecko ze szkołą poprzez wspólne:
- zwiedzanie szkoły, klas, świetlicy, jadalni, biblioteki, szatni …
- poznanie dyrektora, nauczycieli i innych pracowników
- udział w zajęciach otwartych
- udział we wspólnych zabawach i grach z uczniami klasy I
- poznanie oferty zajęć dodatkowych, możliwości rozwijania
zainteresowań

Informacja
Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
• Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni w szkole, np.:
- umieszczenie sal dla klas pierwszych w innej części szkoły czy
korytarzu niż klas najstarszych
- przystosowanie sal do potrzeb młodszych uczniów
- wydzielenie w klasach dwóch części: edukacyjnej – wyposażonej
w meble dostosowane do wzrostu dzieci, szafki, w których
uczniowie mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne;
rekreacyjnej: do zabawy i odpoczynku wyposażonej np.
w przybory do zabaw ruchowych

Informacja
Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
• Wyposażenie sal lekcyjnych
- w pomoce dydaktyczne, przedmioty potrzebne do zajęć
(np. patyczki, guziki, kasztany itp.), sprzęt audio wizualny,
komputery z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne,
kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.
• Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - plac zabaw lub boisko.
• Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
- zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie
czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, np. zajęcia teatralne,
plastyczne, ruchowe, muzyczne itp.

Informacja
Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
• Organizacja pracy świetlicy szkolnej
- godziny pracy świetlicy dostosowane do potrzeb pracujących
rodziców.
• Możliwość skorzystania z posiłku
- długość przerwy śniadaniowej i obiadowej, stołówka.
• To, co często decyduje o wyborze szkoły przez rodziców, ale też
sprzyja osiąganiu sukcesów przez dzieci, to przyjazna atmosfera
panująca w szkole.
• Zebrać opinie rodziców i dzieci, które uczęszczają już do tej szkoły.

Organizacja
Wspólne ustalenie rozkładu dnia z uwzględnieniem czasu na:
•
•
•
•

Odrabianie lekcji
Odpoczynek
Aktywność fizyczną
Stałej pory pójścia spać

Ponadto:
• Codzienne pakowanie tornistra
• Wykonywanie poleceń nauczyciela

Rady dla rodziców - podsumowanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie strasz dziecka szkołą
Wspieraj dziecko, ale nie wyręczaj
Doceniaj osiągnięcia dziecka a nie stopnie
Nie chroń dziecka przed konsekwencjami
Nie przemęczaj dziecka nauką
Zawsze okazuj dziecku miłość i akceptację
Towarzysz dziecku w jego rozwoju
Mądrze motywuj
Bądź konsekwentny i sprawiedliwy w egzekwowaniu poleceń
Wyzwalaj w dziecku jego aktywność

Zaspokajanie potrzeb dziecka
- potrzeba życzliwości, ciepła i miłości – jej zaspokojenie
stymuluje osiągnięcia rozwojowe
- potrzeba bezpieczeństwa – lepsze i szybsze rozwijanie
sprawności umysłowej, fizycznej i kontaktów społecznych
- potrzeba samourzeczywistnienia – wyraża się u małego
dziecka aktywnością w zakresie poznania i działania
- potrzeba szacunku – nie krytykujemy, nie poniżamy dziecka
i nie porównujemy do idealnego wzoru

Rodzice partnerem szkoły
• Pierwszy krok w przełamywaniu barier we współpracy
z rodzicami należy do szkoły
• Szkoła powinna wykazać inicjatywę we współpracy
• Szkoła powinna przekonać rodziców, że nauczycielom
faktycznie zależy na partnerskich relacjach z nimi,
nawiązanych dla dobra dziecka.
• Zadanie współpracy nauczycieli z rodzicami jest zapisane
w Ustawie o systemie oświaty
• To nauczyciele mają wiedzę i umiejętności umożliwiające
podjęcie tej współpracy

Rodzice partnerem szkoły
Zasady współpracy szkoły z rodzicami:
•
•
•
•
•
•

Uczciwe dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością
Ograniczenie władzy (żadna ze stron nie ma władzy nad drugą)
Wspólny cel
Działanie na równych prawach
Wzajemne słuchanie
Negocjowanie i uwzględnianie
innych punktów widzenia
• Konsultowanie
• Współdecydowanie

Rodzice partnerem szkoły
Podstawowe założenia współpracy nauczyciela z rodzicami:
• Osobami wiodącymi w edukacji dziecka są rodzice, a nauczyciel
jest ich profesjonalnym wspomagaczem
• Rodzice interesują się nauką i rozwojem dziecka, potrzebują tylko
odpowiednich warunków i możliwości, by to ujawnić oraz by
aktywnie w niej uczestniczyć
• Zadaniem szkoły i nauczycieli jest inicjowanie
współpracy z rodzicami
• Współpraca będzie możliwa, gdy zostanie
oparta na równych prawach

Rodzice i nauczyciele sprzymierzeńcami
• Chodzi o to, by nauczyciele i rodzice byli dla siebie sprzymierzeńcami
• Powodzenia szkolne i życiowe uczniów w ogromnej mierze zależą od
siły związku domu i szkoły i jakości ich współpracy
• Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel – dobro dziecka, jego
edukacyjny i życiowy sukces
• Nauczycielsko- rodzicielskie bycie w przymierzu z uczniem i dla
ucznia
• Przekonać rodziców, że warto otworzyć się na nauczyciela własnego
dziecka i blisko z nim współpracować
• Pokazać nauczycielom błogosławieństwo pracy w przymierzu
z rodzicami ucznia
• Sprzymierzeńcom udaje się lepiej!!!

Rodzice partnerem szkoły
• W przymierzu chodzi o to, by wzajemnie się poznać i dzięki
temu lepiej zrozumieć.
• Przekraczanie progu szkoły dotyczy nie tylko dzieci, ale również
ich rodziców.
• Warto włączyć rodziców w programy adaptacyjne w szkole
• Planowanie wspólnego działania
• Wymiana informacji o rozwoju dziecka jest ogromnie cenna
w trafnym diagnozowaniu pedagogicznym

Rodzice i nauczyciele sprzymierzeńcami
Formy komunikacji szkoła – dom i dom – szkoła
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzienniczek ucznia
Gazetki szkolne lub klasowe
Ankieta
Przewodnik dla rodziców
Karty dobrych wieści
Strona internetowa szkoły
Spotkania w szkole (indywidualne i grupowe)
Organizowanie spotkań przez rodziców
Spotkania w domu
Rozmowy telefoniczne
System drzewek komunikacyjnych

„Wartością jest to,
co robić warto…”

