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WPROWADZENIE

Twoje szczęście jest w Tobie 
John Powell

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który po-
mieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy 
rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umie-
jętności,  takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z  rówieśnikami, ade-
kwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania 
konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki.

Większość rodziców może nawet myśli, że ich dziecko to wszystko potrafi, ale 
z biegiem czasu zaczynają dostrzegać, że ich oczekiwania nie pokrywają się 
z rzeczywistością. Również dla dziecka konfrontacja ze szkolnymi obowiąz-
kami może okazać się zbyt trudna.Powstanie programu profilaktyczno-tera-
peutycznego dla uczniów w młodszym wieku szkolnym jest odpowiedzią na 
coraz częściej widoczne przez specjalistów problemy w zakresie kompetencji 
społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych rozpoczynających edu-
kację na etapie szkolnym.

W pierwszej części niniejszej monografii została ujęta problematyka rozwoju 
kompetencji emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. 
Autorki przybliżyły pojęcie i  definicje emocji oraz zdolność reprezentacji 
emocji w  okresie dzieciństwa. Niezwykle cennym podrozdziałem jest ten 
poświęcony doświadczaniu trudnych emocji w  młodszym wieku szkolnym. 
Krótko scharakteryzowane zostały strach i  złość, które są najczęściej do-
świadczane przez dzieci. Zakończenie tego rozdziału to wskazówka dla do-
rosłych – najprostszy sposób wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi 
emocjami, czyli rozmowa i modelowanie. Kolejny rozdział wprowadza w pro-
blematykę nabywania kompetencji społecznych przez dzieci. Autorki opi-
sały rozwój umiejętności interpersonalnych, wzory zachowań społecznych, 
zwróciły uwagę na istotę samopoznania w rozwoju relacji interpersonalnych 
oraz wskazały obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, 
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niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nie tylko w przestrzeni szkol-
nej, ale i poza szkolnymi murami. Trzeci rozdział dotyczy pracy w grupie jako 
formie wspomagania rozwoju i terapii dzieci. Zostały przybliżone po krótce 
specyfika pracy w grupie, tworzenie się procesów grupowych oraz wybrane 
metody technik pracy z grupą. 

W czwartym rozdziale opisane zostały założenia metodologiczne badań wła-
snych oraz dokonane próby opisu, analizy i  interpretacji uzyskanych wyni-
ków. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów dzieci 6-letnich, kończących 
edukację przedszkolną autorki poszukiwały odpowiedzi na pytanie o to, jakie 
aspekty z zakresu umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci w młod-
szym wieku szkolnym mogą wymagać podjęcia dodatkowych działań w pracy 
profilaktyczno-terapeutycznej. Druga część książki ma charakter praktyczny. 
Wyniki badań stanowiły podstawę do zaprojektowania autorskiego programu 
profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Plecak szczęśliwego ucznia”, przeznaczo-
nego szczególnie dla dzieci przedszkolnych 6-letnich oraz uczniów z klas 0–4. 

Skierowany jest także do dzieci starszych uczęszczających do placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, czy socjoterapeutycznych, biorących udział w za-
jęciach grupowych. Gotowe scenariusze mogą być wykorzystywane w pracy 
socjoterapeutycznej z  dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym 
lub w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. o obniżo-
nej sprawności intelektualnej, z zespołem Aspergera, itd.) podczas treningu 
umiejętności społecznych – TUS. Autorki stworzyły 45 scenariuszy zajęć, na 
których młodsi uczestnicy (a także i starsi) mogą rozwijać kompetencje emo-
cjonalne i społeczne. Udział w kolejnych, zaprojektowanych blokach tema-
tycznych zajęć pozwoli wyposażyć ucznia w przydatne umiejętności interper-
sonalne. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych odbędzie 
się przy jednoczesnym odkrywaniu siebie, swoich możliwości i  ograniczeń 
będących punktem wyjścia do poznania innych.

Wiele z tych propozycji mogą wykorzystać specjaliści w pracy terapeutycznej 
z dziećmi o specyficznych potrzebnych edukacyjnych. Założeniem programu 
była realizacja scenariuszy w pracy grupowej dzieci, natomiast Autorki zachę-
cają także do wykorzystywania pomysłów i materiałów zawartych w monogra-
fii także do pracy indywidulanej (np. w pracy z emocjami, czy samooceną). 
Scenariusze można realizować zarówno stacjonarnie, w  klasie szkolnej, jak 
również podczas spotkań grupowych online, które w  obecnym czasie stały 
się naturalną zastępczą drogą komunikacji i  podtrzymywania relacji inter-
personalnych. W dzisiejszym świecie, bogatym w nowe technologie i łączność 
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cyfrową niejednokrotnie obserwuje się paradoksalnie trudności w  relacjach 
międzyludzkich. Dzieci, które najpierw wybierały autoizolację pod wpływem 
fascynacji telefonem, Internetem, światem wirtualnym, obecnie są jeszcze 
mocniej na nią skazane przez problemy związane z pandemią, jaka ogarnę-
ła cały świat. Ogromnego znaczenia nabiera zatem opanowanie przez dzieci 
od najmłodszych lat umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z własnymi 
emocjami, postawy asertywności czy nabycie kompetencji rozwiązywania kon-
fliktów. Niniejsza książka ukazuje teoretyczne podstawy rozwoju kompetencji 
emocjonalnych i społecznych z punktu widzenia psychologiczno-pedagogicz-
nego. Zawiera także implikacje praktyczne, a  zaproponowane scenariusze 
stanowią inspirację dla nauczycieli (zwłaszcza przedszkolnych i wczesnoszkol-
nych, nauczycieli świetlicy) socjoterapeutów, pedagogów, psychologów, specja-
listów i wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju emocjonalne-
go i społecznego dzieci w średnim i późnym dzieciństwie. Publikacja ta stanowi 
źródło materiałów wykorzystywanych przez nauczycieli, pedagogów w  pracy 
profilaktycznej, wspierającej naturalny rozwój dzieci, jak i przez specjalistów 
w pracy terapeutycznej. 

Książka ta powstała przy pomocy i zaangażowaniu wielu osób. Szczególne po-
dziękowania Autorki chcą złożyć Pani dr hab. Marcie Czechowskiej-Bieludze, 
prof. UMCS, za wnikliwą recenzję tej monografii, za wszelkie sugestie i kon-
struktywne merytoryczne wskazówki. Autorki dziękują również Dyrekcji oraz 
kadrze pedagogicznej przedszkola za wsparcie i pomoc w prowadzeniu badań, 
na podstawie których opracowany został program rozwijający umiejętności spo-
łeczno-emocjonalne dzieci. Podziękowania skierowane są także do nauczycieli 
oraz wszystkich dzieci z przedszkoli i szkół, z którymi Autorki pracowały w cza-
sie powstawania tej publikacji – testując scenariusze i wciąż je doskonaląc. 


