
Jak pomagać dziecku w osiągnięciu  

osobistego sukcesu  w szkole i nie tylko. 

 

Wiele osób uważa, że sukces to mieszanka równych części ciężkiej pracy 

i szczęścia, ale w rzeczywistości nie ma matematycznego wzoru na sukces. 

Od każdej osoby, jej umiejętności i specyficznej sytuacji będzie zależeć czy górę 

wezmą czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne.  

Jak więc należy rozumieć sukces szkolny?  

Pod tym pojęciem kryje się nie tylko kolejna piątka z plusem, ale również chęć do nauki oraz 

czerpanie z niej radości. Gdy dziecko czuje się dobrze i spokojnie na lekcjach, a stres oznacza 

tylko dobrą adrenalinę – to również sukces dla rodziców.  

Na owy sukces składa się jeszcze wiele innych czynników.  Mówi się, że dziecko osiąga 

sukcesy w szkole, jeśli: 

- doświadcza tego, że robi postępy w nauce, 

- czerpie radość z tych postępów, 

- będzie gotowe włożyć wysiłek w swą pracę, 

- jest w stanie pracować wytrwale nad wytyczonym sobie zadaniem, aż je zrealizuje, 

- osiąga rezultaty, które są odpowiednie do jego uzdolnień, 

- potrafi tak zorganizować naukę, żeby poradzić sobie ze swoimi obowiązkami, 

- postrzega naukę w szkole jako coś sensownego, 

- to, czego nauczy się w szkole, wykorzystuje również poza nią. 

Każdy rodzic chce zrobić wszystko, co może dla swojego dziecka, aby upewnić 

się, że otrzymuje najlepszą edukację. Jak więc można pomóc osiągnąć dziecku sukces 

w szkole? 

 

 Pierwszy aspekt sukcesu to zewnętrzne ramy nauki czyli porządek i troska, a więc drugie 

śniadanie, przybory szkolne, odpowiednie miejsce do nauki i zabawy. Należy tutaj podkreślić 

role zdrowego śniadania. Słodzone, sztuczne napoje i słodycze to ,, mordercy koncentracji”, 

ponieważ wprowadzają chaos w gospodarce glukozy w organizmie. Nadmierna konsumpcja 

cukru sprawia, że dzieci są niespokojne i słabo skoncentrowane. Modyfikacja przyzwyczajeń 

żywieniowych może przynieść poprawę zachowania a tym samym większe zdolności 

do nauki. 



 Drugi aspekt sukcesu to zainteresowanie rodziców sukcesami dziecka. Wiąże się z tym 

kontakt rodziców z nauczycielem i kontrola zadań domowych. Jeśli początkowe sukcesy 

dziecka będą nagrodzone tylko powierzchownym zainteresowaniem rodziców, 

prawdopodobnie fascynacja nauką dziecka osłabnie. Dlatego zachęcamy do zainteresowania 

tym czego uczą się dzieci i angażowania w życie klasy. Pytając "co dziś było w szkole", 

nie skupiaj się tylko na ocenach i zadaniach – zainteresuj się również tym, co dziecko robi 

na przerwach, z kim rozmawia, kogo z rówieśników lubi, z kim się nie dogaduje. 

 Trzeci aspekt to współpraca ze szkolą, która ma się opierać na stałym kontakcie 

z nauczycielem. Kontakt może przynieść rezultaty gdy rodzice odstąpią od postaw 

roszczeniowych wobec szkoły i nauczyciela a przyjmą postawę partnerską. Bardzo ważne jest 

szczere, wzajemne informowanie się o ważnych sprawach. Ważne jest aby rodzice 

uczęszczali na zebrania, a w razie, gdy nie pasuje im termin zebrania umówią się na rozmowę 

indywidualną na temat dziecka. Tylko wtedy bowiem będą mogli poznać wytyczne, intencje 

nauczyciela oraz zasady prowadzenia zajęć. 

 Czwarty aspekt to gotowość na miarę możliwości do wspierania działalności klasy, 

angażowanie się w klasowe projekty. Jeśli rodzice angażują się w te działania dają dziecku 

sygnał, że ,,jesteś dla mnie ważny, twoja szkołą i nauka stanowi dla nas ważny element życia. 

 Piąty aspekt to gotowość do podejmowania części odpowiedzialności za naukę, czyli 

kontrola prac domowych, przestrzeganie zaleceń nauczyciela. Rola rodziców powinna 

ograniczać się tutaj do roli doradców i opiekunów którzy pomagają tworzyć przydatne 

struktury nauki. 

 Szósty aspekt to poważne traktowanie  i akceptacja kompetencji nauczyciela. Jeśli 

akceptujemy kompetencje nauczyciela, wtedy dziecko będzie mogło czerpać z tego korzyści. 

Rodzice maja możliwość po darowania dziecku szansy na pełną zaufania postawę wobec 

nauczyciela. Od szanowanego i akceptowanego wychowawcy dziecko z pewnością więcej się 

nauczy. Drodzy Rodzice pamiętajcie, że zawsze chodzi nam o dobro Twojego dziecka 

i zależy nam na dobrej współpracy z Wami. 

 Siódmy aspekt to docenianie szkolnej pracy dziecka. Należy tutaj podkreślić mądry sposób 

chwalenia tej pracy, polegający na docenianiu wysiłku jaki dziecko wkłada w wykonanie 

swojej pracy. Należy zatem dążyć nie do wymuszanych i perfekcyjnych osiągnięć, 

ale wynikających z motywacji i chętnie zapracowanych sukcesów – na miarę możliwości 

waszego dziecka. Aby przez cale życie cieszyć się własnymi osiągnięciami potrzebne jest 

poczucie własnej wartości. Rodzice pełnią tu decydującą rolę w rozwijaniu tego poczucia 

u dziecka. Szkoła może tylko asystować w tych staraniach. 



 Ostatnim ósmym aspektem jest słuchanie – nie pouczanie. Dzieci w wielu trudnych 

sytuacjach świetnie poradzą sobie same, potrzebują się jednak przedtem wygadać. Nie wtrącaj 

się w tok wypowiedzi dziecka, nie dopytuj o każdy szczegół, nie zasypuj radami. Słuchaj 

i pokazuj, że słuchasz i rozumiesz. Zobaczysz, że potem dziecko zazwyczaj samo znajdzie 

rozwiązanie lub uzna, że problem jest mniejszy, niż wydawało mu się na początku 

 

Abyśmy mogli przez całe życie cieszyć się własnymi osiągnięciami i odnosić sukcesy, 

w oparciu o stabilną osobowość, decydującym warunkiem jest poczucie własnej wartości. 

To właśnie rodzice pełnią decydującą rolę w rozwijaniu tego poczucia u dziecka. Szkoła 

może najwyżej asystować w tych staraniach. Motywacja skłania ludzi do działania. Jest 

motorem, który kryje się za niezwykłym wysiłkiem i sukcesami. Decydujące znaczenie dla 

dziecka ma uznanie w oczach jego rodziców. Często motywacja związana jest z osiągniętymi 

sukcesami. Jeżeli ich brakuje, to w pewnym momencie może ona zaniknąć. Z drugiej strony, 

podobnie jak u dorosłych, zachwyt może przezwyciężyć trudności, gdyż dziecko nie boi 

się wysiłku. Zaangażowanie rodziców może uskrzydlić dziecko, brak zainteresowania � 

paraliżować. Dlatego rodzice ponoszą ogromną odpowiedzialność za to, jakie są i jakie będą 

ich dzieci, czy odniosą sukces w szkole, w nauce, w życiu. 


