
W trosce o sukces dziecka 

 

Motto                             

                              „  Ucz się, aby się stawać, nie aby zdobywać 

                                  Geniusz to 1% inspiracji, a 99% potu 

                                 Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna” 

 

     Decydującą i kluczową rolę w staraniach o odniesienie sukcesu w szkole pełnią rodzice. 

Jeśli będą właściwie tę rolę postrzegać i nie będą unikać odpowiedzialności, która na nich 

spoczywa, to dziecko otrzyma niezbędne mu w pierwszych latach nauki wsparcie.  

     A często zdarza się tak, że pierwsze  lata nauki dziecka w szkole nie są traktowane przez 

rodziców poważnie. To prowadzi do rozczarowania już w klasie czwartej. Oczekiwania i 

rzeczywistość  kłócą się ze sobą. Wówczas rodzice zaczynają się denerwować. Ta droga 

prowadzi do porażki. 

     Dziecko od pierwszych dni w szkole musi bowiem uczyć się punktualności, 

odpowiedzialności i systematyczności. Jest gotowe zaangażować się w wysiłek, jeżeli 

doświadcza tego, że robi postępy. Czerpie z tych drobnych sukcesów radość, która motywuje 

do dalszej wytrwałej pracy. Dlatego tak ważne jest wsparcie w trudnych momentach oraz 

pomoc w organizacji nauki. Należy pamiętać również o tym, że wychowanie wymaga 

ogromnej konsekwencji, ustalenia zasad. Wszystko po to, by młodemu człowiekowi pomóc 

uporządkować świat i lepiej go rozumieć. 

     Gotowość do zapewnienia jak najlepszych warunków nie powinna być równoznaczna z 

nadmierna opieką. Dziecka nie można wyręczać, rozwiązywać za niego problemów, bo 

wówczas się nie rozwija społecznie, uczy się bierności i nieustannie oczekuje pomocy 

rodziców w rozwiązywaniu problemów. Po pewnym czasie czuje się bezradne. 

Dziecko nie powinno czekać, aż rodzic wróci z pracy, aby odrobić lekcje. Taki brak 

samodzielności będzie się tylko pogłębiał.  Musimy kształtować u dzieci umiejętność 

radzenia sobie z frustracją, cierpliwość w dążeniu do celu, staranność w wykonywaniu zadań. 

Nie możemy ukrywać, że zdobywanie wiedzy i umiejętności wiąże się z pokonywaniem 

trudności. 

    Możliwe, że są miejsca piękniejsze niż ta szkoła, piękniejsi nauczyciele i ciekawsze zajęcia 

pozalekcyjne. Ale jak na razie nie udowodniono, że to one są gwarancją sukcesu dziecka w 

edukacji. Na ten sukces składa się wiele czynników. Istotnym jest dojrzałość szkolna, czyli 

podatność dziecka na uczenie się i zainteresowanie nauką. Ważną cechą jest umiejętność 

radzenia sobie z trudnościami i wytrwałość. 

    Przy odpowiedniej postawie rodzicielskiej, nastawionej na kształtowanie u dziecka  

odpowiedzialności za własna pracę oraz ofercie edukacyjnej , która budzi ciekawość i stawia 

wymagania szanse na powodzenie w edukacji będą rosły, czego sobie i Państwu życzę. 

 


