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Gotowość szkolna jako efekt interakcji
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Gotowość dziecka

Gotowość rodziny

Kształtowanie

oraz swobodna wymiana opinii
jako źródło wiedzy na temat
potrzeb i możliwości dziecka
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aktywnej postawy wobec
procesu przyswajania wiedzy
i uczestniczenia w nim
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Najważniejsze czynniki
kształtujące specyficzny rodzaj
wsparcia dla nauki szkolnej:
1. Filozofia wychowania
(jaki jest cel oddziaływań
wychowawczych i edukacji?)
2. Osobiste kompetencje wychowawcze każdego z rodziców
3. Styl wychowawczy rodziców
(metody motywowania
i wspierania dziecka)
4. Struktura rodziny (kto uczestniczy w wychowaniu dziecka?)
5. Zasoby intelektualne rodziny
6. Zasoby ekonomiczne rodziny
7. Poziom zaangażowania w pracę
zarobkową rodziców
8. Własne doświadczenia
edukacyjne rodziców
9. Zaufanie do instytucji
państwowych
10. Stan zdrowia rodziny

Najważniejsze czynniki
kształtujące postawę wobec
nauki szkolnej:
1. Poziom rozwoju
emocjonalno – społecznego
2. Rozbudzenie potrzeb
poznawczych
3. Poziom rozwoju fizycznego
i stan zdrowia
4. Temperament, typ układu
nerwowego
Najważniejsze kompetencje
u progu szkoły:
1. Umiejętność samodzielnego
zaspokajania swoich potrzeb
w nowym środowisku
2. Zdolność do funkcjonowania
w grupie obcych dzieci
3. Zdolność do kontaktu
z wychowawcą i pracy pod
jego kierunkiem
4. Opanowanie wymagań podstawy programowej wychowania
przedszkolnego

Gotowość
szkoły
Dopasowanie

Najważniejsze czynniki
wspierające start szkolny:
1. Dostosowywanie wymagań oraz rodzaju
wsparcia do potrzeb konkretnego dziecka
2. Kompetencje wychowawców i nauczycieli
3. Różnicowanie aktywności dzieci w zależności
od ich płci, dojrzałości i możliwości
4. Nastawienie na różnego rodzaju aktywności
związane z wszystkimi obszarami rozwoju
5. Oferta różnorodnych form pomocy i wsparcia
w przypadkach wymagających szczególnego
zaangażowania
6. Identyfikowanie i wspieranie indywidualnych
talentów dzieci
7. Programy nastawione bezpośrednio na
ułatwienie dziecku przechodzenia do szkoły
8. Programy nastawione na wyrównywanie szans
dzieci ze specjalnymi potrzebami

Gotowość środowiska
lokalnego

Gotowość środowiska lokalnego
Najważniejsze czynniki uczestniczące
w kształtowaniu gotowości szkolnej:
1. Dostępność instytucji oraz grup nieformalnych oferujących rodzinie:
• programy nastawione na wzmacnianie kompetencji rodzicielskich
• wsparcie w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w procesie edukacji
2. „Klimat” wokół edukacji i wychowania tworzony przez najbliższe
otoczenie społeczne
3. Dostęp do przedszkoli lub punktów przedszkolnych
4. Dostęp do infrastruktury (parki, place zabaw, ścieżki edukacyjne)
5. Pomoc sąsiedzka

eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
Plakat przygotowny na konferencję pt. : „Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiał nie jest przeznaczony na użytek komercyjny.

Gotowość szkoły

pomiędzy ofertą
szkoły a potrzebami
i możliwościami dziecka

