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Wzmacnianie kompetencji
społeczno-emocjonalnych małych dzieci
i współpraca z rodzicami
w codziennej pracy przedszkola.
Program promocji zdrowia psychicznego – „Przyjaciele Zippiego”
Na co dzień wkładamy wiele wysiłku w to, aby nasze
dzieci były najedzone, odpowiednio ubrane, zdrowe
i nie sprawiały kłopotów. Wybieramy najlepsze przedszkole, zapisujemy na basen, naukę języków obcych,
taniec i inne dodatkowe zajęcia. Pragnąc zapewnić im
dobrą przyszłość, dbamy o wybór szkoły, czuwamy,
by nasze dzieci dorastały w odpowiednim środowisku
i dobierały sobie najlepszych przyjaciół.
A jak często zastanawiamy się, czy nasze dzieci są
szczęśliwe? Czy jesteśmy gotowi zatrzymać się, znaleźć
czas w codziennej bieganinie, aby wysłuchać, co nasze
dziecko myśli o świecie, i porozmawiać o tym, co dla
niego jest ważne?
Zapewne niektórzy spośród nauczycieli i rodziców
będą uważać, że dzieci w wieku 5-7 lat jeszcze nie mają
zbyt wiele do powiedzenia na temat swojego życia wewnętrznego i otaczającego ich świata. Okazuje się jednak, że jest to błędne mniemanie. Jeżeli stworzymy odpowiednie warunki, zapewnimy atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji, dzieci w tym wieku bardzo chętnie
będą dzieliły się swoimi przemyśleniami, odczuciami,
a także problemami, które zdarzają im się na co dzień.
W tym artykule chciałabym pokazać, jak w praktyce można budować u dziecka poczucie kompetencji,
rozwijać umiejętności emocjonalne i psychospołeczne
oraz jak angażować w ten proces rodziców.

fizyczny. Równie ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie, które w dużej mierze zależy od tego, jak
układają się nasze relacje z innymi. Na tej podstawie
można powiedzieć, że umiejętności społeczne i emocjonalne to kapitał, który pozwala dziecku:
• rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
• wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
• okazywać troskę i zainteresowanie innym,
• udzielać pomocy i prosić o pomoc,
• budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
• nawiązywać przyjaźnie,
• konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby
rozwiązywać konflikty i problemy,
• skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Kompetencje społeczno-emocjonalne możemy definiować jako umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania
i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych
relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów, a także ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań.
Promocja zdrowia psychicznego to bardzo ważne zadanie edukacji przedszkolnej. Wobec perspektywy przekraczania progu szkolnego, przygotowanie dziecka do
podjęcia roli ucznia i rozpoczęcia edukacji w szkole, do
radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania konfliktów oraz budowania dobrych relacji z innymi stanowi
wyzwanie, przed jakim staje każdy nauczyciel przedszkola. W realizacji tego zadania ważną rolę odgrywają
zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Rozmaite uroczystości, w których biorą udział rodzice, np. świętowanie
Dnia Matki, Dnia Babci, przedstawienia i pokazy, stają
się wspaniałą okazją nie tylko do rozwijania zdolności
wyrażania emocji, wczuwania się w różne postaci i sytuacje, ale także uczą współpracy w zespole, zdyscyplinowania i budują wiarę we własne możliwości.
Zazwyczaj rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak
wiele pracy trzeba włożyć w przygotowanie jakiegoś

Promocja zdrowia psychicznego
Jak należy rozumieć pojęcie umiejętności społecznych
i emocjonalnych? Na czym polega proces rozwijania
tych kompetencji u małych dzieci i dlaczego jest to takie ważne? Otóż istotą i gwarantem zdrowia psychicznego są m.in.: świadomość i adekwatna ocena własnych
uczuć, zainteresowań, wartości, mocnych stron oraz
budowanie dobrze ugruntowanego (zakorzenionego)
poczucia własnej wartości. Harmonijny rozwój dziecka
to nie tylko wzrost kompetencji poznawczych i rozwój
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konują się, że są w stanie samodzielnie wymyślać różne
rozwiązania sytuacji trudnych i dzięki współpracy osiągać zamierzone cele, nikogo przy tym nie krzywdząc.

przedstawienia czy uroczystości z udziałem dzieci.
Jednakże większość z nich docenia możliwość oglądania pierwszych „zmagań” swojego dziecka z tremą
i występami publicznymi. W ten sposób nawiązywane
są więzi pomiędzy rodzicami a przedszkolem, a jednocześnie jest to droga do budowania poczucia własnej
wartości u dzieci oraz aktywnego wspierania rozwoju
ich kompetencji społecznych i emocjonalnych.
Światowa Organizacja Zdrowia w swoim dokumencie
„Polityka Ochrony Zdrowia Psychicznego, Plany i Programy” (Mental Health Policy, Plans and Programmes,
WHO, 2004) wskazuje na następujące obszary promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki, które powinny być
realizowane w szkole:
• uczenie dzieci radzenia sobie z trudnościami,
• podnoszenie samooceny,
• uczenie opierania się presji podejmowania zachowań ryzykownych (w tym umiejętności mówienia
„nie”),
• edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych (Mental Health Policy...,
dz. cyt., s. 33–38, za: „Przewodnik metodyczny po
programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki”, Fundacja ETOH, Warszawa 2010).
Założenia te dotyczą również pracy przedszkola. W przedszkolu nieczęsto mówimy o profilaktyce zachowań ryzykownych, ale promocja zdrowia psychicznego wśród
małych dzieci to nic innego, jak próba wyposażenia ich
w podstawowe umiejętności życiowe, tak aby w przyszłości potrafiły sobie radzić z trudnościami i konstruktywnie
rozwiązywać problemy.

Podstawa programowa
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
W świetle zapisów Podstawy programowej edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej celem wychowania
przedszkolnego jest m.in.: „pkt. 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym
także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; pkt. 4)
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi”.
Często spotykamy się z zarzutami, że programy wychowawcze, profilaktyczne czy promocji zdrowia, nastawione na rozwój sfery emocjonalnej, niepotrzebnie
zabierają czas, który mógłby być przeznaczony na realizację edukacji przedmiotowej. Tymczasem coraz więcej dowodów wskazuje na to, że realizacja programów
wzmacniających kompetencje społeczno-emocjonalne
przyczynia się nie tylko do redukcji zachowań agresywnych czy poprawy atmosfery wychowawczej, ale
również ma wpływ na wyniki nauczania i podnoszenia
poziomu osiągnięć szkolnych uczniów.
Alesia Clarke i prof. Margaret Barry z Centrum Badań
Promocji Zdrowia Narodowego Uniwersytetu Irlandii
w Galway przeprowadziły badania dotyczące oddziaływania programów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci (raport z badań dostępny
jest na stronie www.partnershipforchildren.org.uk).
Jak wynika z ich badań, udział dzieci w takich programach zdecydowanie przyczynia się do poprawy osiągnięć akademickich uczniów. Były to – jak dotychczas
– najbardziej rygorystyczne według kryteriów naukowych badania w zakresie tej tematyki. Zostały przeprowadzone w grupie 300 tysięcy dzieci. Wyniki badań
jednoznacznie potwierdzają skuteczność oddziaływań
programów rozwijających kompetencje społeczne
i emocjonalne na poprawę wyników nauczania i osiągnięć szkolnych uczniów.
Autorki badań podkreślają również, że skuteczność
oddziaływań tego typu programów jest większa, gdy
są one adresowane do młodszych dzieci. Co oznacza,
że przedszkole i młodsze klasy w szkole podstawowej
są najlepszym miejscem do realizacji programów promocji zdrowia psychicznego. Jednocześnie, jak wynika
z opinii nauczycieli, a co potwierdzają również wyniki badań prof. M. Barry, zdecydowanie zwiększa się
wpływ programów tego typu, gdy są one realizowane
przez nauczyciela pracującego z daną grupą dzieci na
co dzień, a nie przez ekspertów zewnętrznych. Więcej

Międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu troskę
o dobre samopoczucie dzieci i ich poprawne funkcjonowanie w relacjach z innymi. Na tej podstawie budowane są – tak ważne na etapie rozpoczynania edukacji szkolnej – poczucie kompetencji i wiary we własne
możliwości oraz gotowość do podejmowania nowych
zadań. Program umożliwia włączenie w codzienną
pracę przedszkola działań wspomagających odporność
i rozwój umiejętności życiowych małych dzieci. Tysiące
dzieci na całym świecie, realizując program, rozmawiają w przedszkolu i w szkole o tym, co je smuci, cieszy,
jak nawiązywać przyjaźnie i jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego.
W trakcie 24 spotkań z patyczakiem Zippim i grupą
przyjaciół dzieci bawią się, rozmawiają, odtwarzają
scenki, rysują, a wszystko po to, by rozwijać umiejętności słuchania, wypowiadania się, proszenia o pomoc
i udzielania jej innym. W trakcie tych zajęć dzieci prze
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na temat programu „Przyjaciele Zippiego”, warunków
oraz zasad jego realizacji można przeczytać na stronie
www.pozytywnaedukacja.pl

co należałoby zrobić, jak postąpić, gdy dziecko mówi
np., że jest bite w domu, niespodziewanie zaczyna płakać na zajęciach lub dostrzegamy sygnały świadczące,
iż być może doznaje przemocy ze strony dorosłych.
Coraz częściej nauczyciele wiedzą, jak postępować w sytuacjach trudnych, znają obowiązujące w tym zakresie
prawo i procedury. Nie zmienia to faktu, że ten element
szkolenia nauczyciele cenią sobie szczególnie wysoko.
Te rozmowy bardzo często przeradzają się w prawdziwie pedagogiczne, głęboko ugruntowane w praktyce
dyskusje i stają się okazją do wymiany doświadczeń
i uczenia się od siebie nawzajem.

Bezpieczne, wspierające środowisko
Truizmem jest powtarzanie, że dzieci w wieku 4-7 lat
charakteryzuje ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi
o rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Powszechnie mówi się, że różnice indywidualne pomiędzy dziećmi w tym samym wieku mogą sięgać dwu,
a w skrajnych przypadkach nawet czterech lat. Co to
oznacza dla nauczycieli edukacji przedszkolnej? Przede
wszystkim konieczność indywidualizacji pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej, ale również rozpoznawania
i dostrzegania możliwości i potrzeb każdego dziecka.
Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” stwarza wiele okazji do lepszego poznania dzieci, przyjrzenia się im
w rozmaitych sytuacjach oraz wysłuchania tego, co one
same mają do powiedzenia w najważniejszych dla nich
sprawach. Nauczyciele realizujący program zwracają
uwagę na to, że dzieci bardzo chętnie wypowiadają się na
temat swoich uczuć i problemów, dzielą się swoimi pomysłami, jeśli stworzy im się warunki, w których czują się
bezpiecznie i wiedzą, że zostaną wysłuchane.
Warunkiem skutecznego wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w przedszkolu jest zapewnienie na wszystkich zajęciach atmosfery bezpieczeństwa
i akceptacji. Dzieci będą się wypowiadać i chętnie zabierać głos, jeżeli będą wiedziały, że zostaną wysłuchane,
że nikt nie będzie ich wyśmiewał, krytykował i oceniał.
Ważne jest więc, aby nauczyciel, który zamierza rozmawiać z dziećmi na temat ich doświadczeń, przeżyć i uczuć,
wprowadzał tego typu zagadnienia dopiero wtedy, gdy
upewni się, że dzieci w grupie już się dobrze znają, mają
do siebie nawzajem zaufanie i czują się bezpiecznie.
Istotna jest też postawa i rola samego nauczyciela.
Doświadczenia realizatorów programu „Przyjaciele
Zippiego” pokazują, że program niejako „wymusza” na
nauczycielu zmianę postawy z dyrektywnego przekazu
w stronę aktywnego słuchania, co dzieci mają do powiedzenia. Warunkiem aktywności dzieci jest też poważne traktowanie wszystkich zgłaszanych przez nie
propozycji. Pozwala to na lepsze poznanie oraz rozumienie samych dzieci, ich poglądów na otaczającą rzeczywistość, a także aktywne wspieranie ich rozwoju.
W trakcie zajęć wiążących się w jakiś sposób z emocjami, relacjami społecznymi w grupie 5-, 6- i 7-latków
należy liczyć się z tym, że dzieci mogą ujawniać pewne
tajemnice, przeżywane trudności czy kłopoty. W trakcie szkolenia przygotowującego nauczycieli do realizacji
z dziećmi programu „Przyjaciele Zippiego” nauczyciele
mają okazję wspólnie zastanowić się i przedyskutować,

Współpraca z rodzicami
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo w ciągu ostatnich 20 lat przemiany gospodarcze i społeczne
wpłynęły na sposób funkcjonowania rodziny i relacje
pomiędzy rodzicami i dziećmi. Coraz intensywniejsze
zaangażowanie w pracę zawodową, wydłużenie czasu
dojazdu do pracy, często konieczność pracy po godzinach lub wyjazdów służbowych – to wszystko nie pozostaje bez wpływu na strukturę i relacje wewnątrz rodziny. Przekłada się też wprost na ilość czasu, jaki spędzamy razem z dziećmi, oraz jakość tych kontaktów.
Z relacji realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”
wyłania się coraz częściej smutny obraz dzieci osamotnionych, zamkniętych w sobie lub z ogromną potrzebą
zwrócenia na siebie uwagi i nawiązania kontaktu z osobą dorosłą. Nie należy zbytnio generalizować, zapewne
obraz ten jest bardzo zróżnicowany w zależności od
miejsca na mapie Polski czy wielkości miejscowości
– niemniej jednak coraz częściej w przedszkolach spotykamy dzieci niemające rodzeństwa, którym rodzice
mogą poświęcić coraz mniej czasu.
Jedna z trenerek programu „Przyjaciele Zippiego”, po zebraniu informacji od nauczycielek realizujących program,
napisała: Nauczyciele są zdziwieni, jak dzieci – kiedy da się
im przestrzeń – dużo mówią o sobie, o swoich smutkach.
I tu pojawiła się wspólna uwaga: WSZYSTKIE DZIECI
CIERPIĄ NA SAMOTNOŚĆ!!! O czym niektóre nauczycielki już rozmawiały z rodzicami. Zaskoczenie rodziców
było ogromne – postanowili podczas ferii ,,odrobić lekcję
z bycia z własnym dzieckiem”. Powiem krótko, nauczycielki
popłakały się mówiąc o tym, bo równocześnie same sobie
uświadomiły, że jako matki popełniają te same błędy.
To bardzo poruszające spostrzeżenie zmusza do refleksji – czy i jak my, nauczyciele w przedszkolu, możemy
w większym niż dotychczas stopniu angażować rodziców
i ułatwiać im budowanie jak najlepszych relacji z dziećmi. Nie zastąpimy rodziców i ich obecności, ale możemy
próbować wpływać na jakość relacji w rodzinie, a także
uświadamiać rodzicom, jak ważni są z punktu widze
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nia prawidłowego rozwoju ich dzieci. Na pewno wielu
nauczycieli potwierdzi, że nie brakuje rodziców, którzy
są bardzo zaangażowani w życie przedszkola, z wielką
troską i uwagą zajmują się swoimi dziećmi, uczestniczą
we wszystkich spotkaniach i uroczystościach, nawiązują bardzo dobry kontakt z nauczycielkami i są gotowi
pomagać, aktywnie włączając się w życie przedszkola
i wspierając rozwój swojego przedszkolaka.
Niestety są też rodzice, którzy – czy to z braku czasu, czy
też z innych powodów – zaniedbują swoje obowiązki.
W ślad za takim stwierdzeniem powinno natychmiast
pojawić się pytanie: co można zrobić, żeby oni również
zechcieli odpowiedzialnie pełnić swoje funkcje rodzicielskie? Jak zapraszać ich do współpracy, by nie tylko
z obowiązku, ale także z własnej inicjatywy włączali się
w życie przedszkola dla dobra swoich dzieci.
Pierwsza zasada pozytywnej psychologii mówi o tym,
żeby unikać oceniania i krytykowania, czyli tej podstawowej blokady w komunikacji interpersonalnej. Nie
wzbudzajmy więc w tych rodzicach poczucia winy i nie
przyklejajmy im etykietek typu: „rodzina dysfunkcyjna”, „rodzice niewydolni wychowawczo” lub „bizneswoman, która zaniedbuje swoje dziecko”. Zapewne za
różnymi zachowaniami rodziców, które czynią dzieci
samotnymi, stoi wiele przyczyn i skomplikowanych sytuacji, które łatwo byłoby skrytykować. Pamiętając jednak, że najważniejsze jest dobro dziecka, należy skupić
się na szukaniu pozytywnych rozwiązań i sposobów
radzenia sobie z trudnościami.
Ciekawym przykładem takich działań może być inicjatywa nauczycielek z Przedszkola Nr 224 Sióstr Felicjanek
w Warszawie. Podczas realizacji programu „Przyjaciele
Zippiego” dzieci zapragnęły zabierać do domu figurkę
patyczaka Zippiego. Nauczycielki realizujące program
założyły więc Księgę Podróży Zippiego, w której rodzice opisują, w jaki sposób Zippi spędzał czas u nich
w domu. Jak się okazało, taki sposób angażowania rodziców przyniósł – dość nieoczekiwanie – wspaniałe rezultaty. Rodzice, zapewne pod wpływem dzieci, zaczęli
nie tylko proponować wycieczki, ale także robić dokumentację fotograficzną i opisową. Kolejne strony Księgi
Podróży Zippiego stawały się coraz piękniejsze i obszer-

niejsze. I – co najważniejsze – dzieci i rodzice spędzali
w ten sposób wspólnie czas, a „wizyty” Zippiego stały
się pretekstem do planowania rodzinnych wypraw, wycieczek, a także dzielenia się wrażeniami z innymi. Jako
trener byłam pod ogromnym wrażeniem tej inicjatywy,
gdyż uruchomiła ona ogromne pokłady kreatywności,
a jednocześnie pomagała budować więzi rodzinne – tak
bardzo ostatnio nadwątlone.
Jak pokazuje moje wieloletnie doświadczenie w zakresie
doskonalenia i rozwoju osobistego nauczycieli, realizacja
przez nich programów promocji zdrowia psychicznego
skutkuje wzrostem kompetencji społecznych i emocjonalnych zarówno dzieci, jak i samych nauczycieli. Tego
typu programy i działania są często tylko pretekstem,
który uwalnia w nauczycielach wielkie pokłady kreatywności, zaangażowania i przyczynia się do poprawy relacji
interpersonalnych oraz klimatu społecznego w przedszkolu czy w szkole. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
wielu nauczycieli przy tej okazji mówi o przezwyciężaniu kryzysów i ucieczce przed wypaleniem zawodowym.
Nie jest możliwe rozmawianie o uczuciach, potrzebach,
uważne słuchanie czy poszukiwanie z dziećmi rozwiązań trudnych sytuacji bez osobistego zaangażowania
i przyglądania się swoim emocjom, refleksji nad własnymi wartościami, postawami i sposobami funkcjonowania w relacjach społecznych. Dlatego wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci
przynosi korzyści zarówno dzieciom, ich rodzicom, jak
i samym nauczycielom.
Ilustracją tej tezy niech będzie wypowiedź jednej z nauczycielek: Pracuję od 25 lat, wychowałam trójkę dzieci.
Szkoda, że dopiero teraz poznałam program „Przyjaciele
Zippiego”. Program pozwolił mi się wyciszyć, nawiązać
lepsze relacje z dziećmi, nauczył radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. Jest to program nie tylko dla
dzieci, dorośli też zyskują.
Elżbieta Nerwińska
Centrum Pozytywnej Edukacji
– ogólnopolska, niepubliczna placówka
doskonalenia nauczycieli w Warszawie
www.pozytywnaedukacja.pl



