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Wiek szkolny : szanse rozwoju 

Mimo, iż portretowany człowiek w wieku od 6/7 do 10 lat wiekowo nie różni się wiele 

od dziecka przedszkolnego, to jednak jego odmienny sposób funkcjonowania, inne 

wymagania społeczne oraz nowa rola, jaką podejmuje – rola ucznia sprawiają, iż mówimy 

o kolejnym etapie rozwoju, nazywanym wiekiem szkolnym. 

 

 

 

  

Początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności 

Dziecięca spontaniczność typowa dla okresu przedszkolnego oznaczała, iż wszystkie 

dziecięce przeżycia znajdowały wyraz w zewnętrznych zachowaniach. W wieku szkolnym 

dziecko zaczyna obejmować refleksją swoje przeżycia, analizuje je i dopiero w wyniku tej 

analizy podejmuje określone zachowanie. Zamiast impulsywnych zachowań potrafi  

najpierw pomyśleć zanim zacznie działać . To osiągnięcie rozwojowe pozwala np. 

uczniowi skupić się na lekcji matematyki mimo, iż wczoraj dostał długo wymarzoną kolejkę; 

poczekać do przerwy, by porozmawiać z przyjaciółką o widzianym filmie. Czyni możliwym 

pewne zdystansowanie się do własnych przeżyć, by nie zakłócały one pracy nad zadaniem, z 

którym nie są związane. Dziecko zaczyna sobie uświadamiać własne przeżycia, co skutkuje 

możliwością znalezienia dla nich zindywidualizowanego środka wyrazu. Stąd każdy z 

uczniów w inny sposób będzie przeżywał swój sukces i porażkę. Możliwym staje się nawet 

powiedzenie, że nic się nie stało, mimo iż przed chwilą uczeń doświadczył dużej przykrości, 

o której jednak z jakiś przyczyn nie chce mówić. Wymaga to od rodziców i nauczycieli 

uważnej obserwacji i wrażliwości na sygnały płynące od dzieci, by zachować się adekwatnie 

udzielając opieki i wsparcia, gdy jest ono rzeczywiście potrzebne, nawet gdy mało uważnemu 

obserwatorowi wydaje się że nic się nie dzieje.  

Postawa pracy i dążenie do realizacji ważnych celów 

W okresie przedszkolnym najważniejszą rozwojowo formą działalności była zabawa, 

natomiast u dziecka w wieku szkolnym zaczyna pojawiać się „postawa pracy” oznaczająca 

wytrwałość w wykonywaniu podjętego działania oraz troskę o wynik . Dziecko 

uczy się czerpać przyjemność z ukończenia zadania, lubi działać, a wszelka aktywność 

praktyczna, np. majsterkowanie, gry, prace ręczne jest dla niego źródłem satysfakcji płynącej 

z wykonania rękoma twego, co zaplanował umysł. Ta naturalna potrzeba działania, 
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intensywne stosunki społeczne oraz rozwijające się myślenie pojęciowe (które nie może się 

jeszcze obyć bez konkretnych działań) powinny stanowić wystarczające przesłanki do tego, 

by metody aktywne – uczenie się w działaniu  (learning by doing) uznać za najbardziej 

sprzyjający rozwojowi sposób nauczania w wieku szkolnym. Stąd Debesse (1996) postuluje 

zdobywanie wiedzy poprzez własną aktywność i osobiste poszukiwania zamiast biernej 

postawy słuchacza. Dziecko lubi czuć się pożyteczne i zajmować się ważnymi według niego 

rzeczami, czyli robić to, co robią dorośli. Stąd ważne jest, aby go nie zniechęcać mówiąc: 

jesteś jeszcze za mały, ale by powierzać mu zadania, za które jest odpowiedzialne, włączać do 

wykonywania obowiązków domowych. Oczywiście, dorośli nie powinni nadużywać 

dziecięcej chęci do pracy i powierzać zadań ponad siły oraz wymagających zbyt długiego 

skupienia na zadaniu, co nie leży w naturze małego ucznia. Natomiast podlewanie kwiatów, 

ścieranie kurzu, nakrywanie do stołu i inne tego typu czynności, których wiele jest do 

wykonania zarówno w domu, jak i w ogrodzie sprawią wiele satysfakcji dzieciom i ich 

opiekunom. Ważne tylko, aby rodzice chcący pielęgnować w dziecku ową postawę pracy 

pamiętali, by je chwalić i nagradzać za włożony wysiłek i pełne zaangażowania wypełnianie 

obowiązków. W szkole postawa pracy rozwijana jest poprzez powierzanie uczniom różnych 

funkcji klasowych, z których funkcja dyżurnego, pełniona kolejno przez każdego z uczniów, 

jest najlepszym przykładem. Znaczenie szkolnych doświadczeń w zakresie wypełniania 

własnych obowiązków i otrzymywania za to nagrody bądź kary jest nie do przecenienia z 

tego względu, iż okres szkolny jest najbardziej decydujący dla ustalenia się 

stosunku do pracy,  która tkwi w samym centrum dorosłego życia. 

Bogate życie społeczne i uczenie się różnych ról 

Uczniowie uczą się i bawią wśród innych osób i razem z innymi. Wiek szkolny to faza 

życia o największym znaczeniu w sensie społecznym (Erikson, 1997). Pójście do szkoły 

stanowi ważny krok na drodze stopniowego rozluźniania więzów z rodzicami, ku 

samodzielności w życiu dorosłym. Wyraźne poszerza się promień interakcji społecznych. 

Uczniowie chcąc się identyfikować z tymi, którzy są kompetentni, przywiązują się do 

nauczycieli i rodziców innych dzieci. Nieocenioną szansą rozwojową, w każdym wieku, a w 

okresie szkolnym szczególnie jest kontakt z pozytywnymi wzorcami dorosłych i  

obecność rzeczywistych autorytetów w najbliższym otoczeniu . W wieku 

szkolnym świat rówieśników zaczyna zajmować miejsce nie mniej ważne niż świat 

dorosłych. Opinia, jaką ma się wśród kolegów jest niezwykle ważna dla kształtującej się 

samooceny, to rówieśnicy dostarczają kryteriów własnego sukcesu i klęski. Liczne kontakty 

społeczne w połączeniu z charakterystycznym dla okresu szkolnego sposobem 
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funkcjonowania poznawczego umożliwiają przełamanie dziecięcego egocentryzmu , 

typowego dla wcześniejszych faz rozwojowych. Umiejętność ujmowania cech rzeczywistości 

z różnych punktów widzenia pozwala na zaakceptowanie faktu, iż ludzie mogą mieć różne 

zdania na ten sam temat. Rodzi to zdolność do dyskusji i współpracy nad wspólnym 

zadaniem. Jak zauważa Debesse (1996), dorośli zbyt często chcieliby, aby dziecko zawsze 

pracowało samo, jedynie na własny, indywidualny sukces, co prowadzi nawet czasem do 

karania za udzielanie pomocy i korzystanie z niej (podpowiadanie, ściąganie – plagi naszej 

szkoły). Tymczasem forma pracy, która umożliwia zaspokajanie typowych dla tego wieku 

potrzeb to praca grupowa . Ucząc się w ten sposób dzieci oprócz efektywnego przyswajania 

wiedzy uczą się współpracy. A każdy ma szansę poczuć się ważnym i docenionym, jeśli jego 

umiejętności i wysiłek stały się istotnym elementem w uzyskaniu efektu pracy zespołu. Rola 

opiekunów polega także na umożliwieniu kontaktów z rówieśnikami poza szkołą . 

Zorganizowanie domowego życia tak, by dziecko miało szansę uczestniczenia w 

organizacjach, grupach tj.: harcerstwo, grupy taneczne, ministranci i inne to duży wysiłek, 

który jednak przynosi też duże „owoce rozwojowe”. Mimo, iż szkoła jest ważnym 

środowiskiem rozwoju ucznia nie oznacza to pomniejszenia roli rodziny. Chociaż ten etap 

rozwojowy nazywamy późnym (dojrzałym) dzieciństwem   dziecko cały czas potrzebuje 

bliskości, opieki, zachęty, pocieszenia ze strony najbliższych. Rodzina i szkoła to środowiska, 

które powinny się uzupełniać i wspierać w dbaniu o wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciel 

nie może być traktowany jako rywal dla rodzica, a rodzic jako intruz w szkole. 

Od przestrzegania umów do autonomii moralnej 

Moralność w wieku szkolnym oparta jest na porozumieniu i współdziałaniu, na 

umowie uznanej za dobrą i obowiązującą dla wszystkich. Sprawiedliwość to sedno 

moralności ucznia.  Pod koniec okresu szkolnego rozwój moralny ma szansę na wejście w 

nowy etap - moralność autonomiczną, opartą na uwewnętrznionych normach .  

Tab. 1. Rozwój moralny w wieku szkolnym 

ASPEKT ROZWOJU MORALNEGO OPIS 

PUNKT WIDZENIA 
dziecko potrafi postawić siebie na miejscu innych 
widzi możliwość istnienia więcej niż jednego punktu widzenia 

INTENCJONALNOŚĆ dziecko osądza czyny przez intencje a nie przez ich konsekwencje 

REGUŁY 
dziecko odkrywa, że reguły są tworzone przez ludzi i mogą być przez nich zmieniane 
ujmuje siebie, jako zdolnego do zmiany reguł, podobnie, jak inni ludzie  

SZACUNEK DLA AUTORYTETU 
wzajemność szacunku wobec autorytetu i rówieśników pozwala na wyższą ocenę  
własnych opinii i zdolności, umożliwia bardziej realistyczne osądzanie innych ludzi  

KARA 

dziecko preferuje dające szansę  poprawy kary, umożliwiające ofierze powrót do stanu 
poprzedniego, pomagające zrozumieć, dlaczego zachowanie było złe,  

umożliwiając tym samym poprawę  

IMMANENTNA SPRAWIEDLIWOŚĆ dziecko nie myli naturalnego nieszczęścia z karą  

Źródło: oprac. na podstawie Papalia, Olds (1981, s. 265) 
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Potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji 

Po okresie fantazjowania i zabawy, u dziecka w wieku szkolnym pojawia się 

potrzeba bycia kompetentnym . Dzieci chcą zajmować się czymś poważnym, podobnym 

do tego, co robią dorośli, a czynności, które wykonują chcą robić dobrze, a nawet 

perfekcyjnie. Nowym obszarem funkcjonowania dziecka, który może stwarzać odpowiednie 

warunki dla rodzącego się poczucia kompetencji jest szkoła. Zajęcia szkolne mogą dawać 

szansę wykazania się każdemu z uczniów, by każdy mógł doświadczyć powodzenia w jakiejś 

dziedzinie. Duża rola w tym zakresie przypada edukacji elementarnej . Młodszy wiek 

szkolny to bowiem czas ujawniania się zdolności. Są one bardzo różnorodne i tylko część 

wiąże się z typowymi zajęciami szkolnymi tj. czytanie, pisanie, liczenie. Zadanie nauczycieli 

polega na tworzeniu takich warunków, by także uczeń, którego pasją jest np. jazda na rolkach 

mógł doświadczyć sukcesu i poczucia uznania ze strony znaczących dla niego osób. 

Realizacja tego zadania przejawia się w rzeczywistej  indywidualizacji procesu 

nauczania.  Szczególne wymagania stoją przed nauczycielami uczącymi dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Wrażliwość na dziecięce potrzeby, docenianie 

wysiłku, zaangażowania, chwalenie za najmniejsze chociaż osiągnięcia tworzy szansę na 

rozwinięcie się poczucia kompetencji.  By zwiększać szanse rozwoju poczucia fachowości 

warto pamiętać, iż warunkiem wstępnym satysfakcjonującego radzenia sobie przez uczniów z 

wymaganiami szkoły jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu gotowości szkolnej w aspekcie 

psychomotorycznym, słownikowo-pojęciowym, emocjonalno-motywacyjnym (Brzezińska, 

1987). Rozwinięte w wieku szkolnym poczucie kompetencji jest źródłem specyficznej siły, 

która czyni dziecko spragnionym pełnienia określonych ról dając mu szansę na zdobycie 

uznania nie tylko w najbliższym otoczeniu. 

Realistyczna samoocena 

Jednym z najważniejszych efektów rozwojowych wieku szkolnego jest zdolność do 

samooceny. W efekcie uogólnienia przeżyć związanych z doświadczaniem sukcesów i 

porażek dochodzi do ukształtowania się stosunku do samego siebie, który od tego okresu w 

rozwoju zacznie być bardziej stabilny, względnie niezależny od konkretnej sytuacji 

(Wygotski, 2002). Oznaką pomyślnego przebiegu procesów rozwojowych i czynnikiem 

powodującym efektywne radzenie sobie z kolejnymi kryzysami rozwojowymi jest 

ukształtowanie się pozytywnej, realistycznej samooceny , którą prosto można wyrazić 

słowami jestem dobrym dzieckiem, jestem dobrym uczniem. 
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