
 

 

Czy Spark Academy jest dobrym wyborem dla Twojego dziecka? 

Dzień dobry :). Skoro dotarłeś/dotarłaś aż tutaj, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Jesteś 

rodzicem, który szuka szkoły dla swojego dziecka. Zgadza się? Bardzo nas to cieszy - jesteśmy bowiem 

szkołą, która ma dużo zalet ;). Jedną z nich jest to, że już od grupy 1-3 stawiamy na współpracę 

i samodzielność dzieci. Samodzielność zarówno w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, jak w radzeniu 

sobie z trudnymi sytuacjami. Nasze - spore już - doświadczenie pokazuje, że nie dla wszystkich dzieci 

taki sposób pracy jest korzystny.  

Chcesz się upewnić, czy Twoje dziecko będzie czerpało z naszej oferty w 100%? Odpowiedz sobie na 

kilka poniższych pytań, być może Ci to pomoże :) 

 

Jak czuje się Twoje dziecko, gdy otrzymuje możliwość wybrania własnego sposobu wykonania 

zadania? Czy uskrzydla je sytuacja, kiedy wie, jaki ma cel, natomiast sposób realizacji może wybrać 

samodzielnie? Czy dobrze mu się pracuje, kiedy może szukać, badać, dowiadywać się, sprawdzać? Czy 

nie gubi się w sytuacji, w której nikt mu nie podaje konkretnych wytycznych, nie wyznacza kolejnych 

kroków, nie pokazuje wzoru, nie wyznacza linijek, nie prowadzi krok po kroku do rozwiązania? Słowem 

- czy potrafi angażować się i wytrwać w zadaniu bez zewnętrznej presji? 

 

Jak Twoje dziecko czuje się wśród innych, rówieśników i dorosłych? Czy potrafi współpracować  

z innymi? Czy chętnie podejmuje zadania wymagające porozumienia się z innymi co do sposobu 

wykonania zadania? Jak myślisz, czy Twoje dziecko jest gotowe wysłuchiwać propozycji innych, brać je 

pod uwagę? Czy na równi z innymi umie angażować się w wykonanie zadania? 

 

Oczywiście może się zdarzyć, że Twoje dziecko nie do końca czuje się dobrze pracując w zespole. Jak 

myślisz, dlaczego? Czy wynika to z onieśmielenia? Z braku okazji do ćwiczenia takich umiejętności? A 

może Twoje dziecko lubi dominować w grupie, oczekuje podporządkowania? Może nie lubi rezygnować 

ze swoich pomysłów i dlatego jest mu trudno porozumieć się z innymi w sprawie sposobu wykonania 

zadania? 

 

Gotowość do uczenia się, samodzielność i współpraca z innymi są w Sparku bardzo ważne. Bez takich 

predyspozycji dziecku może być trudno korzystać z tego, co oferujemy w naszej szkole. Są to 

oczywiście umiejętności, których dziecko dopiero się uczy i w Sparku jest dużo możliwości, żeby 

dziecko je w sobie rozwijało. Jesteśmy jednak przekonani, że uczciwe odpowiedzenie sobie na 

powyższe pytania pomoże Ci zobaczyć, czy Spark i nasze sposoby pracy z dziećmi są właśnie tym, co 

będzie odpowiedzią na potrzeby i możliwości Twojego dziecka. Jeśli tak, to z przyjemnością Was 

poznamy :) 


