
 

Współpraca się opłaca! 

Człowiek jest istotą społeczną, toteż nikogo nie zdziwi stwierdzenie, że współpraca z innymi ludźmi jest 

niezbędna, by mógł prawidłowo funkcjonować w rodzinie, wśród przyjaciół, a także w społeczeństwie. 

Zasad współżycia dziecko uczy się już od najmłodszych lat, na początku w otoczeniu najbliższej rodziny, 

a następnie w dalszych kręgach. Jednak dopiero kontakt z większą grupą rówieśników na terenie 

przedszkola czy później szkoły wystawia na poważną próbę umiejętności adaptacji i współpracy. Nie 

wszystkim przychodzi to łatwo i często zdarza się, że dziecko potrzebuje wsparcia od dorosłych. 

Dlaczego współpraca jest taka ważna? 

Współdziałanie z rówieśnikami rozwija dziecko w trzech sferach: poznawczej, emocjonalnej                                    

i społecznej. Stanowią one fundament prawidłowego funkcjonowania psychiki małego człowieka 

odnajdującego swoje miejsce w społeczeństwie. Podstawą odpowiedniego kierunku dla rozwoju 

każdej z tych sfer jest kontakt z innymi. Wspólna zabawa pozwala we właściwy sposób budować 

osobowość dziecka i tym samym ułatwić mu w przyszłości funkcjonowanie w  społeczeństwie. 

Co daje zabawa z innymi dziećmi? 

Wspólna zabawa i praca w grupie rówieśniczej rozwija w dziecku umiejętność komunikacji. Dzięki niej, 

dziecko uczy się jak aktywnie i ze zrozumieniem słuchać oraz jak mówić, by chciano go wysłuchać.                      

W efekcie dziecko łatwiej nawiązuje kontakty i potrafi je utrzymać, kształtuje swoją akceptacje, a także 

uczy się akceptować i szanować innych. Wpływa to również na rozwój takich umiejętności jak 

asertywność i wyrażanie swoich opinii i emocji. Ponadto, dziecko nabywa w ten sposób umiejętność 

przestrzegania reguł, rozwiązywania konfliktów a także dążenia do wspólnego celu.  Wszystko to 

sprawia, że młody człowiek uczy się zachowań społecznych, ich przewidywania i konsekwencji, co jest 

niezbędne w byciu aktywnym członkiem większej grupy. Jednym słowem, zabawa to najlepszy sposób 

nauczenia się przez dziecko pracy zespołowej, bez której w dzisiejszym świecie po prostu nie można 

funkcjonować. Dlatego warto wspierać je w tej sferze już od najwcześniejszych lat życia, a z pewnością 

zaowocuje to w kontaktach z rówieśnikami. 

Dlaczego współpraca jest ważna w szkole? 

Umiejętność współdziałania i właściwej komunikacji w grupie jest niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego. Dziecko, które posiada te kompetencje bez trudności odnajdzie się                     

w klasie, a także nawiąże zdrowe i trwałe relacje z innymi. Niejednokrotnie ta umiejętność jest 

wykorzystywana podczas lekcji i podlega ocenie, wynika to również z podstawy programowej. Na 

lekcjach w-fu, podczas większości sportowych aktywności, współdziałanie jest wykorzystywana np. w 

grze w piłkę nożną. Poza tym, współpracując dzieci mają szanse osiągnąć ogromne sukcesy biorąc 

udział w tworzeniu projektów naukowych czy konkursach. 

Jak wspierać swoje dziecko w budowaniu umiejętności współdziałania? 

Nie jest to łatwe zadanie, aby nauczyć młodego człowieka tak trudnych umiejętności, które 

niejednokrotnie są wyzwaniem dla nas, dorosłych. Jednak możemy starać się wspierać dziecko                           

w odkrywaniu siebie i modelować pewne sytuacje. Jak to zrobić? Oto kilka rad. 

1. Kochaj i stawiaj wymagania. 

Każdy potrzebuje miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, w szczególności dziecko. 

Okazywane uczucia dają młodemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. 



Jednak należy pamiętać, że miłość nie polega na dawaniu dziecku wszystkiego, czego chce. To 

przede wszystkim czas poświęcony tylko dla niego.  

2. Pokaż dziecku, że ma wpływ. 

Bardzo istotne jest, aby pokazać dziecku, że ma wpływ przede wszystkim na siebie i swoje 

emocje. Jednak to, że mamy wpływ na wiele rzeczy, nie oznacza, że możemy wszystko. 

3. Pokazuj pracę jako wartość. 

Oczywiste jest, że wykonujemy określoną prace by osiągnąć zamierzony cel. Jednak dobrze 

pokazać dziecku, że droga do osiągnięcia tego celu również jest ważna i może przynieść wiele 

satysfakcji. 

4. Towarzysz, ale nie wyręczaj. 

Bądź blisko, słuchaj, okazuj zrozumienie, interesuj się, doceniaj sukcesy. Zachęcaj i pozwalaj na 

własną aktywność. 

5. Ucz czekania. 

Wytrwałość i cierpliwość są bardzo ważne. Niewiele rzeczy w naszym życiu dostajemy tu                       

i teraz. 

6. Stwarzaj sytuacje do współpracy. 

Dzieci najszybciej nabywają nowe umiejętności poprzez własne doświadczenia. Warto 

umożliwiać dziecku odkrywanie siebie i świata poprzez swobodne aktywności  mogą to być: 

spontaniczna zabawa z kolegami z podwórka, współpraca z rodziną np. podczas porządków 

domowych, gry planszowe. 

 

Współpraca naprawdę się opłaca! 

  

Anna Dubieniecka 

  

 


