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Zagadnienie wspierania i  rozwija-
nia potencjału dziecka budzi po-
wszechne i  niesłabnące zainte-

resowanie rodziców i  nauczycieli. Ana-
lizowane bywa w  różnych kontekstach 
badawczych, odwołujących się zarów-
no do znaczenia czynników indywidu-
alnych, determinowanych biologicznie, 
jak też do aspektu związanego ze stymu-
lacją środowiskową. Przykładem empi-
rycznej realizacji koncepcji ukierunko-
wanej na uwzględnienie obydwu per-
spektyw są badania Stelli Chess i  Ale-
xandra Thomasa (1990), którzy w swo-
ich analizach posłużyli się ewolucyjnym 
pojęciem „dobroci dopasowania” (good-
ness of fit). Termin ten, wprowadzony 
przez Hendersona i Dubosa (za: Strelau, 
2006), odnosi się do sytuacji, w  której 
występuje adekwatność (zgodność) tem-
peramentu osoby i wymagań oraz ocze-
kiwań środowiska. Wedle założeń przy-
wołanych badaczy, charakteryzowana 
zgodność zwiększa szanse na zapewnie-
nie warunków do optymalnego rozwo-
ju dziecka; jeśli natomiast zaistnieją oko-
liczności sprzyjające wyraźnej rozbież-
ności pomiędzy cechami dziecka, a wa-
runkami środowiskowymi, zwiększa-
jącymi tzw. stres adaptacyjny, wówczas 
mówi się o  „sytuacji niedopasowania” 

(poorness of fit), zwiększającej również 
ryzyko nieprzystosowania społecznego 
dziecka i zaburzenia jego rozwoju.

Związek temperamentu dziecka
z osiągnięciami szkolnymi

Psychologowie motywacji podejmowali 
w przeszłości liczne badania weryfikują-
ce m.in. kwestię znaczenia temperamen-
tu dziecka w jego funkcjonowaniu szkol-
nym. Dotyczyły one np. relacji tempe-
ramentu ze sprawnością intelektualną 
ucznia, jego zdolnościami, szybkością 
uczenia się i  efektywnością przyswaja-
nia nowych informacji, a  także ogól-
nie – z  osiągnięciami szkolnymi. Przy-
kład cennych analiz, badających zwią-
zek temperamentu i  osiągnięć szkol-
nych dziecka, dostarczył Roy P. Martin 
(1988; 1992). Do oszacowania osiągnięć 
szkolnych dziecka, charakteryzowanych 
w  różnych odstępach czasu (od 6 mie-
sięcy do 4 lat) oraz do identyfikacji tem-
peramentu zastosował triangulację me-
todologiczną (wprowadził różne meto-
dy pomiaru). Znacząca część rezulta-
tów jego badań wskazuje, że osiągnięcia 
szkolne oceniane w sposób wystandary-
zowany wiążą się z trzema wymiarami 

Wspieranie rozwoju 
oraz osiągnięć dziecka 
w kontekście czynników 
indywidualnych 
i środowiskowych

dr Krzysztof Gerc

Jak zapewnić optymalne warunki rozwoju potencjału dziecka? 
W  jaki sposób, uwzględniając temperament dziecka, motywować 
je do doświadczenia sukcesu edukacyjnego? Czy pojęcie „dobroci 
dopasowania” ma zastosowanie w sytuacji szkolnej? W jaki sposób 
relacja pedagogiczna może wpływać na dobrostan ucznia i  jego 
osiągnięcia szkolne? Niniejszy esej jest próbą odpowiedzi na po-
wyższe pytania. Odwołując się do uznanych badań naukowych, 
dotyczących psychologicznych i społecznych aspektów funkcjono-
wania dziecka, przedstawiono w  nim analizę zjawisk tworzących 
rzeczywistość pedagogiczną, mających związek z rozwojem poten-
cjału dziecka i jego osiągnięciami szkolnymi. 
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tem pe ra men tu dzie cka, opi  sa ny mi 
jako: aktywność motoryczna, roz targ-
nie nie oraz wytr wa łość. Wymienio-
ne trzy wymiary tworzą czynnik zwa-
ny „koncentracją na zadaniu” (Strelau, 
2001).
 Martin (1992), podsumowując swo-
je badania, stwierdził, że istnieje dość 
silny związek pomiędzy temperamen-
tem dziecka a jego osiągnięciami szkol-
nymi. Wyniki przeprowadzonych przez 
niego badań wskazują, iż zależność ta 
jest pozytywna dla wytrwałości, ujemna 
zaś dla roztargnienia i aktywności. War-
to odnotować, że wyniki badań przepro-
wadzonych wśród uczniów klas 1‒5 su-
gerowały, że istotniejszy wpływ na wy-
niki uzyskiwane przez uczniów w  za-
kresie sprawności czytania i  prowadze-
nia rozumowania matematycznego wy-
wiera koncentracja i orientacja na zada-
niu, obejmująca skłonność do aktywno-
ści, roztargnienia oraz wytrwałości niż 
tzw. zdolności szkolne. Wynik ten wyda-
je się być dość oczywisty, jeśli uwzględ-
ni się, że za co najmniej 30% wariancji 
osiągnięć szkolnych odpowiadają czyn-
niki określane jako temperamentalne 
i osobowościowe.
 Odrębny aspekt analiz obejmował 
związki pomiędzy temperamentem a tzw. 
wyuczalnością, która – zgodnie z  ope-
racjonalizacją tego pojęcia zapropo-
nowaną przez Barbarę Keogh (2003) – 
dotyczyła takich cech, jakie zdaniem na-
uczyciela powinien posiadać wzorowy 
uczeń w  sferze: niezależności poznaw-
czej, zachowania w  szkole oraz osobi-
stych cech intrapsychicznych i  społecz-
nych. Wyniki cytowanych badań wska-
zują, że uczniowie określani jako „sła-
bo wyuczalni” prezentują repertuar cech 
temperamentu określanego przez Chess 
i  Thomasa (1990) jako trudny. Keogh 
(2003), stosując do uzyskanych przez sie-
bie wyników badań analizę czynnikową, 
wyróżniła trzy czynniki, ważne w  per-
spektywie tworzenia sprzyjających wa-
runków do uzyskiwania przez uczniów 
wyższych osiągnięć szkolnych: orientację 
zadaniową (wytrwałość, roztargnienie, 
aktywność), elastyczność w  kontaktach 
społecznych oraz osobistych (tenden-
cję do emocjonalnej bliskości, pozytyw-
ny nastrój, łatwość adaptacji), reaktyw-
ność (negatywny nastrój, wysoka wraż-
liwość, duża siła reakcji). Niższy poziom 
wyuczalności współwystępował ze słab-
szą orientacją, niską elastycznością oraz 
wysoką reaktywnością dziecka.

 Wymienione trzy wymiary tempera-
mentu: aktywność, roztargnienie oraz 
wytrwałość korelują istotnie ze zdol-
nościami szkolnymi. Analizując przed-
stawione wyniki w kontekście tempera-
mentu trudnego, można uznać, że wy-
soka aktywność, roztargnienie oraz 
mała wytrwałość są uznawane za prze-
jawy temperamentu trudnego wyłącz-
nie w  warunkach, w  których mówi 
się o  sytuacjach standardowych i  po-
wszechnych wymagań szkolnych. Mar-
tin (1992) wskazuje, że w  większości 
koncepcji, charakteryzujących tempe-
rament łatwy i  trudny w  perspektywie 
ram funkcjonowania rodziny, czynni-
ki takie jak wytrwałość lub roztargnie-
nie nie mają większego znaczenia. Po-
trzeba długotrwałej koncentracji na za-
daniach trudnych, odnoszących się do 
czynności uczenia się, nauki, w  więk-
szości środowisk rodzinnych ma drugo-
rzędne znaczenie w  codziennej aktyw-
ności. W szkole jest ona kryterium pod-
stawowym. Emocjonalność ucznia, jego 
nastrój raczej nie są łączone z osiągnię-
ciami szkolnymi, natomiast w relacjach 
rodzinnych kojarzone są na ogół z  do-
brym przystosowaniem.

Istnieje dość silny związek 
pomiędzy temperamentem 
dziecka a jego osiągnięciami 
szkolnymi

 James Barclay (1993) przedstawił czę-
sto przywoływaną charakterystykę tem-
peramentu, wskazującą na jego funkcjo-
nalną specyfikę. Pośrednio dotyczy ona 
również relacji pomiędzy temperamen-
tem ucznia i jego preferencją określonej 
formy organizacji kształcenia (por. też: 
Strelau, 2006). Barclay (tamże) wyod-
rębnił cztery typy temperamentu, okre-
ślając je jako: temperament myśliciela, 
temperament przywódcy, podporządko-
wanego oraz agitatora.
 Temperament myśliciela – zdaniem 
Barclaya – odnosi się do uczniów o tzw. 
wysokiej reaktywności, raczej mało od-
pornych na działanie bodźców, dostar-
czanych przez zespół klasowy; ujaw-
niających jednocześnie wysoką moty-
wację wewnętrzną, związaną z poznaw-
czą analizą zadań i  osobistymi zainte-
resowaniami. Typ przywódcy określa-
ny jest jako tzw. niskoreaktywny, zwią-
zany z  cechami ekstrawersji, wykazu-
jący dużą tolerancję w  odniesieniu do 

niejednoznaczności sytuacji społecz-
nych oraz wysoką wytrwałość w  reali-
zacji zadań poznawczych i społecznych; 
generalnie preferujący stymulację spo-
łeczną. Typ podporządkowany charak-
teryzuje się relatywną biernością w rea-
gowaniu na bodźce społeczne propono-
wane przez zespół klasowy; nie ujawnia 
wysokiej aktywności. Agitator ujawnia 
wyraźną potrzebę silnej stymulacji, jest 
jednocześnie mało odporny na działa-
nie czynników zakłócających aktywność 
poznawczą.
 Barclay zauważa, że temperament 
stanowi jeden z ważniejszych predykto-
rów adaptacji szkolnej dziecka, charak-
teryzowanej zarówno w  perspektywie 
społecznej, jak też edukacyjnej, zwią-
zanej z osiągnięciami szkolnymi. Zada-
niem nauczyciela jest w tym kontekście 
zidentyfikowanie potrzeb ucznia wyni-
kających z  typu jego układu nerwowe-
go i  podjęcie stymulacji adekwatnej do 
ujawnionych przez dziecko preferencji.

Znaczenie relacji pedagogicznej
we wczesnej edukacji dziecka
Adekwatność i głębokość relacji dydak-
tycznych pomiędzy nauczycielem i ucz-
niem, zwłaszcza tych odnoszących się 
do wczesnej edukacji, jest bardzo ważna, 
szczególnie w  zakresie wspierania roz-
woju emocjonalnego dziecka, kształto-
wania jego osobistych zasobów i odpor-
ności psychicznej (Gregoriadis, Gram-
matikopoulos, 2014) oraz stanowi waż-
ny aspekt prewencji zaburzonej adapta-
cji dla dzieci zagrożonych niepowodze-
niami szkolnymi (Rudasill, 2011). Pod-
kreśla się w tym kontekście, że pozytyw-
na relacja podmiotów kształcenia (na-
uczyciela i  ucznia) związana jest z  bli-
skością emocjonalną, ujawniającą się we 
wzajemnym szacunku, szczerości, kla-
rowności wymagań i  intencji zachowa-
nia. Relacja negatywna opisywana jest 
m.in. poprzez następujące, identyfiko-
wane we wzajemnych relacjach czyn-
niki: wysoki poziom frustracji, złości,
niską tolerancję sytuacji doświadcza-
nia porażki, nieadekwatność wymagań,
konfliktowość (Rudasill i in., 2010).

Dzięki doświadczaniu relacji pozy-
tywnych dziecko rozwija te umiejętności 
społeczne, które są konieczne dla bez-
piecznego funkcjonowania w grupie ró-
wieśniczej, negocjowania przez nie wy-
magań stawianych przez otoczenie i sku-
tecznej realizacji wyzwań, jakie stawia 
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przed nim środowisko szkolne. Dzie-
ci doświadczające pozytywnych rela-
cji z nauczycielem odbierają szkołę jako 
środowisko bezpieczne. W tych okolicz-
nościach również rzadziej unikają szko-
ły, a przymus szkolny jest dla nich mniej 
frustrujący (Rudasill i  in., 2010). Po-
twierdzają to również wyniki innych ba-
dań, np. Mariana Śnieżyńskiego (2008) 
czy Laury J. Colker (2008), według któ-
rej kreatywność nauczyciela (zwłaszcza 
w  edukacji młodszych dzieci) jest jed-
nym z wyznaczników jego skuteczności.
 Pozytywne relacje pedagogiczne – jak 
wynika z badań (Rudasill i  in., 2010) – 
mają również walor profilaktyczny, po-
nieważ wiążą się ze zmniejszaniem licz-
by symptomów przemocy dziecięcej 
oraz wzrostem identyfikowanych przez 
nauczyciela przejawów zdolności ucz-
nia. Negatywna relacja pedagogiczna, 
zwłaszcza w odniesieniu do dzieci młod-
szych, wiąże się z niższymi osiągnięcia-
mi dydaktycznymi uczniów, ich słab-
szym związkiem ze środowiskiem szkol-
nym oraz relatywnie niższym poziomem 

autonomii dziecka. Cytowane badania 
(Rudasill i in., 2010) dowodzą ponadto, 
że mniej satysfakcjonująca relacja dzie-
ci z  nauczycielem w  przedszkolu może 
implikować w przyszłości słabsze osiąg-
nięcia szkolne dziecka oraz nawet (przy 
równoczesnym uwzględnieniu wpływu 
innych zmiennych, np.: płci, pochodze-
nia dziecka, jego temperamentu) skut-
kować nieprzystosowaniem społecznym 
na wyższych etapach edukacji. Cytowa-
ny zespół badaczy (tamże) konkluduje, 
że wczesne pozytywne relacje z osobami 
bliskimi, będącymi autorytetami, w tym 
z nauczycielem, stanowią dla dzieci waż-
ny czynnik chroniący.
 Badania Roberta Pianty (2013) po-
twierdziły zależność, że bliska pozy-
tywna relacja dziecka z  nauczycielem 
stanowi dla ucznia ważne źródło po-
czucia bezpieczeństwa i  emocjonalne-
go wsparcia. Dysfunkcjonalność rela-
cji nauczyciel – dziecko, w  tym nad-
mierna zależność emocjonalna dziecka 
od nauczyciela, brak adekwatnych gra-
nic w  naturalnej komunikacji, wysoka 

konfliktowość przyczyniają się – poza 
zakłóceniem rozwoju emocjonalno-spo-
łecznego dziecka – również do osłabie-
nia osiągnięć szkolnych uczniów (Gre-
goriadis, Grammatikopoulos, 2014). 
W  przywołanych badaniach sprawdzo-
no, w  jaki sposób trzy przykładowe ce-
chy relacji nauczyciel – uczeń, określo-
ne jako: bliskość, zależność i konflikto-
wość są związane z wybranymi aspekta-
mi funkcjonowania dziecka w szkole.
 Okazało się, że silna zależność ujaw-
niana w relacji nauczyciel – dziecko oraz 
niska elastyczność komunikacyjna na-
uczyciela stanowią istotne statystycz-
nie korelaty trudności szkolnych dziec- 
ka, ujawniające się w niskich wynikach 
dydaktycznych, manifestacji przez dziec- 
ko negatywnych postaw społecznych 
oraz w  niższym poziomie zaangażowa-
nia ucznia w życie szkoły. Przedstawio-
ne cechy relacji pedagogicznej sprzyja-
ją również niskiej samodzielności dziec- 
ka w  zadaniach poznawczych, utrud-
niają rozwijanie repertuaru kompeten-
cji komunikacyjnych dziecka oraz częś-
ciej kreują postawę unikania przez nie 
szkoły (Gregoriadis, Grammatikopou-
los, 2014).
 Przedstawione wnioski odnoszące 
się do znaczenia relacji pedagogicznej 
w osiąganiu lepszych efektów kształcenia 
potwierdzają także rezultaty wcześniej-
szych analiz Sandry H. Birch i Gary’ego 
W. Ladda (1997). Dowodzą oni (tamże),
że wysoka zależność ucznia od nauczy-
ciela, odzwierciedlająca również niskie
dopasowanie aktywności pedagogicznej
do preferencji temperamentalnej i  po-
znawczej ucznia stanowi ważny ujem-
ny korelat tzw. przystosowania szkolne-
go, wyrażającego się m.in. w  osiągnię-
ciach szkolnych, stosunku do szkoły, za-
angażowaniu w życie szkoły. Można po-
średnio wnioskować, że dzieci ujawnia-
jące większą zależność od nauczyciela
są mniej dojrzałe poznawczo i  społecz-
nie od ich bardziej autonomicznych ró-
wieśników. Prawdopodobna jest rów-
nież inna interpretacja przedstawionych
wyników badania, wskazująca, że dzieci
częściej doświadczające w szkolnych sy-
tuacjach porażek (w  tym niepowodze-
nia edukacyjnego) oczekują istotniejsze-
go zaangażowania nauczyciela w bezpo-
średnią relację z  nimi, uzależniając od
tego wsparcia swoją aktywność.

Cytowani Birch i Ladd (1997) wska-
zują na jeszcze jedną ważna zależność 
dotyczącą czynnika konfliktowości Kałużysta, fot. A. Janiak
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w  relacji nauczyciel – uczeń. Twierdzą, 
że konflikt w  relacjach pedagogicznych 
może działać na zasadzie czynnika sa-
monapędzającego się. Niechęć ucznia 
do szkoły jest interpretowana przez pe-
dagogów jako ważny aspekt konflik-
tu z uczniem: jeśli uczeń nie lubi szko-
ły i  nie chce uczestniczyć w  zajęciach 
szkolnych, to jego relacja z nauczycielem 
jest oceniana jako bardziej konfliktowa. 
Doświadczenie istotniejszego konfliktu 
z nauczycielem przyczynia się następnie 
do jeszcze bardziej intensywnej niechęci 
ucznia wobec przymusu szkolnego.
 Znaczenie pozytywnej relacji peda-
gogicznej pomiędzy nauczycielem i ucz-
niem jako czynnika chroniącego i sprzy-
jającego osiąganiu wyższych efektów 
kształcenia potwierdzają również bada-
nia Michaeli Fraire z  zespołem (2008). 
Wskazują one, że dzieci doświadczają-
ce bezpiecznych i – adekwatnie do kon-
tekstu szkolnego – bliskich relacji z  na-
uczycielem na niższych etapach eduka-
cyjnych mają jednocześnie pozytywne 
relacje z rówieśnikami oraz pedagogami 
kolejnych etapów edukacyjnych, a  także 
osiągają lepsze efekty kształcenia.
 Sprzyjają temu również pewne cechy 
nauczyciela – doświadczane w percepcji 
uczniów, a  wyodrębniane w  badaniach 
różnych autorów: otwartość, radosne 
usposobienie, przewidywalność wyma-
gań (Rudasill, 2010), sprawność w budo-
waniu komunikatów o charakterze moty-
wującym (Gerc, 2012), sympatia okazy-
wana dzieciom, kultura osobista nauczy-
ciela (Szczotka, 2015) oraz zdolność do 
elastycznego wykorzystywania zaintere-
sowań i preferencji dziecka (Trubiłowicz, 
Butyńska, 2014).

Wybrane strategie kreowania 
pozytywnej relacji 
pedagogicznej

Dowody empiryczne przemawiają-
ce za znaczeniem relacji pedagogicznej 
w  kształtowaniu dobrostanu psychofi-
zycznego dziecka oraz zwiększaniu efek-
tów procesu dydaktycznego inspiru-
ją do poszukiwania różnych strategii jej 
optymalnego kreowania w  środowisku 
szkolnym.
 Wstęp do takich działań mogą pier-
wotnie stanowić naturalne, spontanicz-
ne zachowania nauczyciela wyrażają-
ce się w  jego dążeniu do: wysłuchania 
dziecka, utrzymywania z  nim kontaktu 
wzrokowego, wypowiadania się jasnym, 

komunikatywnym językiem, operowa-
nia neutralnym lub łagodnym tonem gło-
su. Następnie warto posłużyć się oddzia-
ływaniami metodycznymi dostosowa-
nymi do typu układu nerwowego dzie-
cka, poziomu jego rozwoju poznawcze-
go i  osobowościowego oraz zaintereso-
wań i  kompetencji. Bardzo istotne jest 
również umiejętne i refleksyjne motywo-
wanie dziecka. Jego podstawą jest auten-
tyzm i  intencjonalność samej pochwa-
ły, wyrażająca się w  przekonaniu osoby 
chwalącej, że służy ona dobru dziecka; że 
jest ważna. Kolejnymi cechami optymal-
nie realizowanego procesu wzmacniania 
dziecka są: spójność, szczerość, wyrażają-
ca się m.in. w zgodności werbalnego i po-
zawerbalnego przekazu komunikacyjne-
go, adekwatność pochwały do kontekstu 
sytuacyjnego oraz zaangażowania i trudu 
dziecka.

Konflikt w relacjach pedago-
gicznych może działać na zasa-
dzie czynnika samonapędzają-
cego się

 Pochwała, której celem jest tworzenie 
warunków do rozwoju dziecka nie po-
winna koncentrować się na eksponowa-
niu jednostkowego efektu pracy dziec- 
ka, lecz raczej odnosić się do całokształ-
tu jego wysiłku, podjętego starania czy 
samego postępu w  zakresie wykazywa-
nych umiejętności. Chwalimy dziecko, by 
udzielić mu informacji zwrotnej; by po-
kazać, w  jaki sposób postrzegamy jego 
działanie oraz aby uczynić je bardziej ot-
wartym i bezpiecznym w podejmowaniu 
nowych form aktywności (również o cha-
rakterze poznawczym).

Słowa kluczowe: temperament dziecka, 
dobroć dopasowania, relacja pedago-
giczna, motywowanie.
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