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Szkolne progi: jak pomóc uczniom przejść do klasy czwartej?
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 II etap edukacji czyli nauka w kl IV – V – VI

szkoły podstawowej zbiega się z końcem 

dzieciństwa i początkiem dorastania

 Jest to czas na „ostatni dzwonek” 

czyli na uzupełnienie kompetencji dzieci

(wiedza, umiejętności, postawy) 

nieopanowanych lub nie w pełni opanowanych 

w poprzednich etapach życia / etapach edukacji 

w domu i w kolejnych instytucjach oświatowych

Punkt wyjścia

   



Współczesne zagrożenia

Zmiana stylu życia i aktywności dzieci i młodzieży
Z. Kaługa (2010), Epidemiologia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Centrum Zdrowia Dziecka 

Naturalną potrzebą jest 

tworzenie

 aktualnie 

bierność dzieci, ich 

zależność od dorosłych 

i OD GADŻETÓW

Naturalną potrzebą ludzi jest 

zabawa 

 aktualnie

ludzie przestają umieć 

się bawić w tradycyjny 

sposób

 Naturalną potrzebą jest 

kontakt z innymi ludźmi 

 aktualnie

zmniejsza się liczba 

kontaktów bezpośrednich 

i działań wspólnych

Naturalną potrzebą jest 

„głód ruchu” 

 aktualnie

wczesne wygaszanie 

aktywności fizycznej 

wzrost ryzyka otyłości



 Nadmiar opieki i kontroli dorosłych przy 

jednoczesnej samotności  braku głębokich, 

bezpośrednich, „prawdziwych” relacji z rówieśnikami

 Oczekiwanie „bycia dorosłym” od dzieci 

przy jednocześnie  małym przyzwoleniu 

na ich autonomię, samostanowienie

 Morze możliwości przy jednocześnie

braku drogowskazów (zagubieni dorośli)

Współczesne zagrożenia

Dzieciństwo i dorastanie w świecie SPRZECZNOŚCI



Kompetencje kluczowe 

 co jest potrzebne?

1.MYŚLENIE TWÓRCZE

 trzeba rozwiązywać coraz bardziej nietypowe problemy

w różnych perspektywach czasu (teraźniejszość, perspektywa krótko-, 

średnio- i długofalowa)

2.UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY

 trzeba rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy, co wymaga 

użycia różnej wiedzy i umiejętności oraz poczucia kompetencji, 

zaufania do siebie i innych

3.UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI

 trzeba rozwiązywać problemy w coraz krótszym czasie, 

co wymaga szybkiego i sprawnego zdobywania informacji, 

porozumiewania się i konsultowania z innymi osobami,

np. z fachowcami / ekspertami



Co jest potrzebne, 

by DOBRZE (się) uczyć?

Ludzie w różnym 

wieku

 zróżnicowanie 

kontaktów 

społecznych w szkole 

i poza szkołą

Nauczyciel jako 

osoba znacząca

 jasne reguły

 czytelna komunikacja

 dobry kontakt 

emocjonalny

Zróżnicowane 

otoczenie

 bogactwo i optymalne 

zróżnicowanie

 uważność na potrzeby 

dzieci / nastolatków

Wyzwania / oferty 

/ zadania

 czytelne wymagania

 pomoc adekwatna 

do trudności 

zadania

(1) Zaufanie do siebie i innych ludzi

(2) Ciekawość

(3) Twórcze myślenie

(4) Kooperacja

wymiana przedmiotów 

wspólne zabawy i gry

współdziałanie

chęć pomagania

zwracanie się o pomoc

budowanie zespołu

liderowanie
poczucie 

bezpieczeństwa

dobry kontakt 

emocjonalny 

wiara we własne siły

odwaga w nowych 

sytuacjach

przekonanie, że świat 

jest bezpieczny 

i dobry

zadawanie pytań

chęć eksplorowania

dążenie do eks-

perymentowania

wytrwałość

dociekliwość

wnikliwość 

przekonanie, że świat 

jest ciekawy 

i wart poznania

poszukiwanie różnych 

źródeł informacji

zestawianie, 

porównywanie

wymyślanie, 

proponowanie, 

projektowanie

przekonanie, że 

zawsze się znajdzie 

jakieś rozwiązanie

przekonanie, 

że na innych ludzi 

można liczyć

+ + +



Zadania rodziców i nauczycieli: 

pomnażanie kapitału początkowego dziecka/ucznia 

w każdym kolejnym etapie jego rozwoju / edukacji

1. Korzystanie z zasobów zgromadzonych we wszystkich  
poprzednich okresach życia = aktywizowanie kapitału 

początkowego, z jakimi dziecko przychodzi do każdej 

kolejnej grupy / klasy / placówki 

2. Uzupełnianie tych zasobów, wypełnianie luk w kapitale

= „korepetycje rozwojowe i edukacyjne”

3. Pomnażanie kapitału początkowego poprzez 

stawianie wymagań i udzielanie wsparcia w ich podejmowaniu 
i spełnianiu – zgodnie z podstawą programową na 

dany etap edukacji

4. Przygotowanie do przejścia na kolejny etap edukacji



Cechy optymalnego środowiska 

uczenia się dzieci i dorosłych

 Różnorodność sytuacji, zdarzeń, kontaktów 

z ludźmi, z różnymi formami kultury 

 Mobilność – kontakty rzeczywiste i przez internet

 Trudne sytuacje i zadania jako wyzwania 

 COŚ DO ZROBIENIA RAZEM

 Wsparcie emocjonalne OD OTOCZENIA

 Wzmacnianie samodzielności

 Nagradzanie za dzielność



Badania H. Rudolpha Schaffera (1977, 1981) nad wczesnymi 

interakcjami matek i niemowląt potwierdziły istnienie 
u matek tendencji do zachowań antycypujących

czyli traktowania dziecka tak, jakby było ono na bardziej 

zaawansowanym poziomie rozwojowym niż to jest 

w rzeczywistości.

Wymaganie czegoś „ponad stan” + wsparcie

jest podstawową METODĄ EDUKACJI, bo tworzy napięcie 

(pobudzenie niespecyficzne) uruchamiające dążenie do zmiany 

czyli tworzy PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU 

+ daje nadzieję na sukces

Bardzo ważne:

!



Podstawowe źródła wsparcia dla rozwoju uczniów 

na przełomie dzieciństwa i dorastania:

w klasach IV – VI czyli w II etapie edukacji

prawidłowa realizacja zadań 

rozwojowych

▼▼▼▼

prawidłowa realizacja zadań 

II etapu edukacji

Nauczyciel kompetentny  w swoim przedmiocie 
i rozumiejący, czego nie rozumie uczeń

Zróżnicowane kontakty

z rówieśnikami, uczniami 

młodszymi i starszymi

Wsparcie w kontaktach 

„sieciowych” - z mass mediami, 

Internetem (facebook)



Uczeń 

gimnazjum

Etap edukacyjny

Etap edukacyjny

Próg 1 

Próg 2 

Etap edukacyjny

Próg 0 

Edukacja R-A-Z-E-M

R-elacje + A-ktywność + Z-abawa 

+ E-emocje + M-iejsce

Uczeń 

klasy IV



DOBRA SZKOŁA = 

DOBRE MIEJSCE PRACY DOROSŁYCH 

miejsce dobrego kształcenia i porządnego wychowania

Adaptacja 

w zmieniającym się 

otoczeniu

Otwartość na 

potrzeby otoczenia

Zapraszanie 
INNYCH 

do siebie
Wzbogacanie

swoich zasobów

Wykorzystanie 

w różny sposób 

kompetencji SWOICH 

nauczycieli


