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Budowa wartościowych i bezpiecznych kontaktów 
społecznych pozwala na zmniejszenie napięcia 
u dzieci, budowę ich poczucia wartości, łatwiejszą 
komunikację i zmniejszenie zachowań agresywnych.

Według badań na temat natury społecznej i tego jak zdobywamy 
wiedzę, jedna odpowiedź jest jasna: Dzieci uczą się zaangażowania 
w działanie społeczne i naukę poprzez ich naturalną zdolność 
do interakcji z innymi.

Wszystkie dzieci, zarówno ekstrawertycy 
jaki i introwertycy,  mogą nauczyć się 
pracować razem, aby budować umiejętności 
uczenia się społeczno-emocjonalnego 
niezbędne dla ludzkiego rozwoju.

Kluczowe aspekty towarzyskości pochodzą z umiejętności, 
które pomagają dzieciom zrozumieć i wyrazić uczucia 
i zachowania w taki sposób, aby ułatwić pozytywne relacje. 
Aspekty te to: samoregulacja, aktywne słuchanie, 
współpraca i efektywna komunikacja.

Towarzyskość nie tylko daje dzieciom przewagę 
w szkole, dzisiejsi liderzy biznesu postrzegają ją 
jako klucz do zarządzania i tworzenia innowacji 
w świecie. 

3 ważne rzeczy jakie wspierają dzieci w rozwoju 
ich umiejętności współpracy i towarzyskości:

1. Nauczyć jak najwcześniej odpowiednich 
zachowań społecznych - tutaj szkoła może np.: 
wdrożyć już w klasach początkowych system nauki 
odpowiednich wzorców, nauka komunikacji, która 
wspiera słuchanie, pokazywanie wdzięczności, 
uczy proszenia i przepraszania.

2. Tworzenie wspólnych norm społecznych 
- problemem w wielu szkołach i klasach jest 
zaniżona współpraca. Zamiast tego, wiele dzieci 
czuje potrzebę. Zamiast myśleć o tym, jak stworzyć 
porządek w klasie musimy pomyśleć o tym, jak 
stworzyć społeczność szkolną współpracującą ze sobą 
i dzięki temu więcej się uczącą. 

3. Angażowanie uczniów w projekty edukacyjne 
realizowane w małych grupach - wg badań praca 
i nauka w małych grupach jest bardziej efektywna niż 
nauka indywidualna i rozwĳa większą ilość kompetencji 
i umiejętności. Stworzenie współuczenia się poprzez 
współpracę przy realizacji celów edukacyjnych powoduje 
większą kooperację, tworzenie więzi społecznych, szybciej 
identyfikowane są problemy grupowe i także znaczenie 
szybciej są one rozwiązywane. 

Najlepszym środowiskiem do uczenia kooperacyjnego jest stworzenie takich warunków kiedy uczniowie: 
muszą współpracować, aby zakończyć zadanie; każdy odpowiada za końcowy wynik (opadają lub wygrywają 
razem); pomagają sobie wzajemnie; wykorzystują umiejętności interpersonalne w sytuacjach, takie jak: 
podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie konfliktów; zastanawiają się, jak i kiedy ich zespół dobrze funkcjonuje 
i jak można to jeszcze poprawić. 

Kiedy dzieci uczą się w tego rodzaju grupach 
wspierających nie tylko lepiej się uczą, ale także 
rozwĳają swoją towarzyskość i umiejętności 
społeczne, które wzmacniają ich relacje 
i przygotowują ich do udanej kariery 
w dorosłym świecie.

Co pomaga
dzieciom w nauce
i funkcjonowaniu

społecznym?


