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Wprowadzenie 

Z miany społeczno-kulturowe, techniczne i ekonomiczne we współczesnym 
społeczeństwie wzmogły potrzebę posiadania przez młodych ludzi nowych 
kompetencji. Wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem rzeczywistość, 

wymagają bowiem nowego sposobu rozwiązywania problemów cywilizacyjnych, 
stąd rośnie zapotrzebowanie na ludzi kreatywnych i refl eksyjnych, którzy potrafi ą 
spojrzeć na owe problemy z wielu perspektyw i odkrywać nowe sposoby ich roz-
wiązywania. W kontekście dynamicznych przemian społeczno-kulturowych i potrzeb 
emancypacyjnych młodego człowieka, kompetencje są współcześnie traktowane jako 
„plastyczne, czyli modyfi kowalne w różny sposób przez nabywające je jednostki 
w zależności od ilości i jakości jej doświadczeń oraz indywidualnego sposobu prze-
żywania przez nią zdarzeń życiowych” (Straś-Romanowska, 2001, s. 96). Zdaniem 
Józefy Bałachowicz (2015, s. 17), wymagania nieustannie rozwijającego się społe-
czeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się przez całe życie pociągają za sobą 
potrzebę przebudowania dyskursu dziecka, na którym ma być usadowiony system 
wczesnej edukacji, zmiany nadawanych jej wartości, odejścia od paradygmatu instru-
mentalnego, behawiorystycznego oraz włączenie edukacji do procesu demokratyzacji 
społeczeństwa. W kontekście współczesnych teorii uczenia się, zwłaszcza konstruk-
tywizmu jako teorii wiedzy, poznawania i uczenia się, a konkretnie koncepcji socjo-
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kulturowej, uczniowie uczą się w interakcji z otoczeniem, wchodząc we „wspólnotę 
umysłów” i aktywnie konstruując wiedzę z wykorzystaniem wiedzy już przez siebie 
posiadanej. Wskazane oczekiwania wobec edukacji współczesnego dziecka znajdują 
także swój wyraz w postulatach tzw. nowej socjologii dzieciństwa (Corsaro, 2015) 
i współczesnej psychologii rozwojowej (Nelson, 2007), w świetle których dziecko 
traktowane jest jako aktywny podmiot, aktor społeczny kształtujący otaczający świat, 
nadający mu sens i powodujący zmiany. W tym rozumieniu dziecko przystosowu-
je, redefi niuje, interpretuje, negocjuje i podziela kulturę z dorosłymi i rówieśnikami, 
nadaje jej własne znaczenia i równocześnie podlega oddziaływaniom tejże kultury. 
Zgodnie z wymienionymi paradygmatami edukacji wczesnoszkolnej najistotniejszym 
celem uczenia się i nauczania staje się zdobycie „umiejętności elastycznego i kre-
atywnego stosowania nabytych w danym kontekście umiejętności i wiedzy ‒ w róż-
nych sytuacjach. Stanowi to przeciwieństwo biegłości rutynowej, czyli umiejętności 
radzenia sobie z typowymi szkolnymi zadaniami szybko i poprawnie, ale bez ich 
zrozumienia” (Dumont, Istance, Benavides, 2013, s. 78). 

Dla funkcjonowania zarówno poznawczego, jak i społecznego dziecka niezwykle 
istotne jest nabywanie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Jak pisze Danuta 
Waloszek (2014, s. 96), „doświadczenia językowe i komunikacyjne, nadawanie i ro-
zumienie znaczeń, przekładają się wprost na powodzenie w nauce w szkole, którego 
istota ‒ w kontekście współczesnych paradygmatów uczenia się ‒ wyraża się w umie-
jętności samodzielnego zdobywania wiedzy i myślenia oraz negocjowania znaczeń 
w toku interakcji z innymi podmiotami procesu edukacyjnego”. Ida Kurcz (2000, 
s. 130) ujmuje kompetencję komunikacyjną jako umiejętność posługiwania się języ-
kiem odpowiednio do sytuacji i słuchacza. Uważa, że jednostką kompetencji komuni-
kacyjnej jest wypowiedź. Pisze: „poza sądem przekazywana jest w niej intencja mó-
wiącego (dlaczego mówi to, co mówi), która wyraża się w akcie mowy. Wypowiedzi 
układają się w większe całości, czyli tworzą dyskurs”. Składnikiem tak rozumianej 
kompetencji komunikacyjnej i dyskursu edukacyjnego jest słuchanie. Yvonne Csányi 
(1994) w sposób następujący określa znaczenie słuchu dla człowieka: 
 przekazuje on bodźce ze wszystkich kierunków; 
 informuje o wydarzeniach rozgrywających się w większej odległości;
 przekazuje bodźce w sposób stały, ciągły; 
 wrażenia akustyczne, względnie mowa sterują odbiorem wrażeń wzrokowych; 
 bodźce akustyczne działają stymulująco dzięki stałemu pobudzaniu ciekawości, 

zainteresowania i uwagi; 
 wrażenia akustyczne zapowiadają nadchodzące wydarzenie; 
 słuch oraz mowa wewnętrzna wykształcona w procesie komunikacji sterują ludz-

kim zachowaniem; 
 w znacznym stopniu wpływa on na kształtowanie osobowości, umożliwiając prze-

kazywanie stanów emocjonalnych; 
 stała obecność mowy rozwijanej drogą słuchową jest najważniejszym środkiem 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich.
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Ze względu na to, że słuchanie leży u podstaw komunikacji z innymi ludźmi oraz 
powiązane jest z wykonywaniem różnych operacji intelektualnych, których wymaga się 
od ucznia w szkole, rozwijanie umiejętności efektywnego słuchania stanowi jedno z pod-
stawowych zadań edukacyjnych. W artykule podjęto próbę ukazania różnych wymiarów 
i sposobów rozumienia istoty słuchania jako kompetencji ucznia klas początkowych szko-
ły podstawowej oraz dokonano analizy czynników warunkujących efektywne słuchanie.

Wokół istoty słuchania w praktyce edukacyjnej

Słuchanie jako kompetencja komunikacyjna dziecka zdecydowanie nie jest przedmiotem 
wystarczającej refl eksji na gruncie pedagogiki, zwłaszcza dydaktyki, mimo że na proces 
kształcenia składają się ciągi sytuacji dydaktycznych o charakterze komunikacyjnym oraz 
warunki nauczania‒uczenia się, w których sytuacje te występują. Jak pisze Małgorzata 
Przanowska (2015, s. 59), „każde formujące, kształtujące doświadczenie jest przepełnione 
słuchaniem – bez słuchania nie ma kształtowania, słuchanie to duch kształtującego do-
świadczenia (również edukacji); w zależności od sposobu słuchania, edukacja przybiera 
rozmaite formy i odwrotnie ‒ rodzaj edukacji zawsze preferuje określone formy słucha-
nia”. Douglas Barnes (1988) twierdzi, że system komunikacyjny ustanawiany w szkole 
przez nauczycieli jest odbiciem ich przekonań i ideologii na temat uczenia się i nauczania. 
Wyraża się także w przyjęciu określonej postawy nauczyciela wobec słuchania. 

Często proces słuchania mylnie utożsamia się z procesem słyszenia. Istoty odróż-
nienia słyszenia od słuchania upatruje się w tym, że nie jest potrzebny trening, by 
dobrze słyszeć, ale potrzebny jest, by dobrze słuchać. Słuchanie jest bowiem szeroko 
rozumianym procesem rozróżniania odgłosów i stwierdzania, które z nich są znaczące 
i ważne dla jednostki, a które nie. Stąd, jak podkreślają Shewryn P. Morreale, Brian 
H. Spitzberg, J. Kevin Barge (2007), o ile słyszenie traktowane jest jako proces nie-
świadomy, automatyczny, stanowiący naturalną reakcję organizmu na dźwięki, o tyle 
słuchanie jest czynnością świadomą, wykonywaną aktywnie. Słyszenie stanowi pod-
stawę słuchania. Carol A. Roach i Nancy J. Wyatt (2005, s. 221) piszą: „Rzeczywiste 
słuchanie polega na przyswajaniu sobie nowych informacji i sprawdzaniu ich w kon-
tekście tego co już wcześniej wiedziałeś, na oddzielaniu idei ważnych od nieważnych, 
poszukiwaniu kategorii, którymi można by je objąć (ewentualnie tworzeniu kategorii 
nowych) […]. Gdy słuchasz, twój mózg ciężko pracuje, aktywnie rekonstruując to, co 
mówi mówca i nadając temu formę pewnych elementów, obarczonych znaczeniem 
w kategoriach twojego własnego doświadczenia”. Zdaniem Edwarda de Bono (1998) 
większość ludzi znacznie przecenia swoje umiejętności w zakresie słuchania. Charak-
teryzując wnikliwe słuchanie, stwierdza: „umieć słuchać to znaczy słuchać uważnie 
tego, co ktoś mówi. To znaczy nie wybiegać myślą naprzód i nie oceniać. To znaczy nie 
przygotowywać sobie z góry odpowiedzi. To znaczy słyszeć więcej, niż zostało powie-
dziane. To znaczy «wyciskać» z odpowiedzi maksimum informacji, zastanawiać się, 
w jakim celu coś zostało powiedziane” (tamże, s. 74‒75). Na ogół panuje przeświad-
czenie, że słuchanie, w porównaniu z mówieniem „przychodzi łatwiej”. Stąd „jesteśmy 
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uczeni mowy i uczymy się mówić; następnie uczymy innych mówić. Słuchanie jedynie 
zredukowane do posłuszeństwa bywa lekcją dyscypliny” (Opoczyńska-Morasiewicz, 
2016, s. 14). W tym kontekście jednym z istotnych wyzwań edukacji wczesnoszkolnej 
jest kształtowanie u dzieci umiejętności efektywnego słuchania. 

Kształcenie efektywnego słuchania w przestrzeni szkoły

Przyczyn traktowania słuchania jako wyłącznie aktywności receptywnej, biernej upa-
trywać można w postrzeganiu umysłu dziecka i jego relacji z kulturą w procesie ucze-
nia się zgodnie z tradycyjnym modelem edukacji, nader często nadal praktykowanym 
w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie dostrzega się: 
 „przewagę dyrektywnego (instrukcyjnego) sposobu komunikowania się nauczy-

ciela z uczniami; 
 koncentrację nauczycieli na formalnych aspektach posługiwania się przez dzieci 

językiem (ważniejsze staje się to, jak, a nie co dziecko mówi); 
 brak zachęcania dzieci do dyskusji i wymiany myśli, narzucanie sądów czy opinii 

przez nauczycieli” (Żytko, 2014, s. 325).
W analizowanym transmisyjnym modelu edukacji nauczyciel decyduje o jakości 

rozmowy w czasie zajęć w klasie, o jej przebiegu i konkluzji. Jak pisze Mirosława 
Nowak-Dziemianowicz (2014, s. 102), „nauczyciel zna wszystkie dobre odpowiedzi 
‒ jest właścicielem prawdy. Rozdaje gratyfi kacje (w pytaniu, pochwał, ocen) za te 
odpowiedzi, które są zgodne z posiadanymi przez niego samego. Nie dopuszcza do 
głosu niedowiarków, karze innowierców”. I choć małe dzieci uczą się wielu rzeczy 
poprzez słuchanie, rzadko uczy się je słuchania. Z góry zakłada się, że dziecko potrafi  
słuchać i „ma słuchać”, w związku z czym umiejętności tej się wymaga, a nie poddaje 
kształtowaniu i treningowi. Ponadto dorośli stosują wobec dzieci nakazy i pytania 
w rodzaju: „słuchaj uważnie”, „dlaczego nie słuchasz?” itd., które wskazują na to, że 
nauczyciel z gór zakłada, że dziecko już potrafi  słuchać.

Umiejętność słuchania ujęta została w Podstawie programowej edukacji wcze-
snoszkolnej wśród osiągnięć dziecka, głównie w zakresie edukacji polonistycznej 
i edukacji muzycznej. W ramach edukacji polonistycznej czynność słuchania odnosi 
się do następujących obiektów: 
 wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życio-

wych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
 lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby; 
 wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodo-

wych i innych zdarzeń kulturalnych; 
 tekstów interpretowanych artystycznie.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej usłyszana instrukcja ma być także 
podstawą wykonania zadania przez dziecko, zaś w przypadku braku pewności zrozu-
mienia słuchanej wypowiedzi uczeń może zadawać pytania. Kwintesencję oczekiwania 
od ucznia biernej postawy w trakcie słuchania stanowi zapis: „słucha i czeka na swo-
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ją kolej”. Wymienione osiągnięcia dziecka kończącego pierwszy etap edukacji szkol-
nej wymagają od niego głównie słuchania ukierunkowanego poleceniami nauczycie-
la. Wśród osiągnięć w obszarze edukacji polonistycznej ucznia w zakresie słuchania 
wymienia się takie, które pokazują, że ma on rozwinąć predyspozycje do słuchania 
w sposób służący recepcji pasywnej. W ramach efektów edukacji polonistycznej nie 
przewiduje się słuchania rówieśników oraz dyskusji, czyli stosowania metod i form, 
które opierają się na umiejętności aktywnego słuchania innych uczestników procesu 
kształcenia. Znacznie większej aktywności i kompetencji w procesie słuchania wymaga 
się od dziecka w ramach edukacji muzycznej, gdzie jego zakładane osiągnięcia, których 
podstawę stanowi słuchanie muzyki, współwystępują z takimi działaniami dziecka, jak: 
poszukiwanie źródeł dźwięku i ich identyfi kowanie; łączenie muzyki z aktywnością 
ruchową, gestami dźwiękotwórczymi i z towarzyszeniem prostych opracowań instru-
mentalnych; reagowanie na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych; od-
różnianie dźwięków muzyki, głosów ludzkich i wybranych instrumentów muzycznych; 
rozróżnianie muzyki wykonywanej przez solistę, chór, orkiestrę; rozróżnianie na pod-
stawie słuchanego utworu muzyki jej nastroju i charakteru. 

Niewątpliwie umiejętność słuchania jest procesem skomplikowanym i wymaga 
treningu na wielu płaszczyznach. Składają się na nią procesy fi zjologiczne i poznaw-
cze. Słuchanie wyznaczone jest przez stany psychiczne i neurologiczne możliwości 
oraz rozmaite konteksty. Percepcja dźwięków wymaga przede wszystkim prawidło-
wego funkcjonowania narządu słuchu. Zwłaszcza w okresie przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym następuje intensywny rozwój percepcji słuchowej, która według Ireny 
Polewczyk (2012) obejmuje następujące elementy:
 recepcję dźwięków mowy, związaną ze słuchem fi zjologicznym (fi zycznym) i z jego 

funkcjonowaniem; 
 wychwytywanie i tworzenie struktur dźwiękowych, szczególnie widoczne w słuchu mu-

zycznym, który odpowiedzialny jest za słyszenie rytmów w utworach muzycznych;
 odtwarzanie struktur dźwiękowych, opisywane jako umiejętność wiernego odtwo-

rzenia kolejności dźwięków w danym wyrazie, słów w zdaniu, zdań w dłuższej 
wypowiedzi; 

 rozpoznawanie i tworzenie jednostek podobnych brzmieniowo (rymów), trakto-
wane jako umiejętność rozpoznawania i tworzenia wyrazów rymujących się; 

 rozróżnianie dźwięków mowy, polegające na rozpoznawaniu co najmniej dwóch wra-
żeń słuchowych, różniących się między sobą jakąś cechą fonologiczną, jako różnych; 

 analizę i syntezę głoskową, sylabową i logatomową - odpowiedzialną za świado-
me wyodrębnianie sylab, głosek i logatomów w wypowiedzeniach przy zacho-
waniu odpowiedniej kolejności oraz łączenie ich w całość znaczeniową ‒ wyraz 
(synteza), i nieznaczeniową (sylabę czy logatom);

 pamięć słuchową wyrazów i zdań ‒ pamięć pojedynczych słów, dłuższych wy-
powiedzi oraz elementów prozodycznych, czyli pamięć sekwencyjna; to również 
umiejętność zapamiętania wrażeń emocjonalnych, związanych z wypowiadanymi 
słowami (np. gniewu, radości); 
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 asocjację dźwięków mowy ‒ umiejętność kojarzenia wzorców słuchowych wy-
razów z odpowiednimi pojęciami oraz desygnatami; to przypisywanie znaczeń 
odpowiednim przedmiotom i zjawiskom; 

 kontrolę słuchową wypowiedzi, polegającą na śledzeniu i ocenie cech własnej wy-
powiedzi w celu nadania jej odpowiedniej ekspresji.
Defi cyty percepcji słuchowej, niezdiagnozowane odpowiednio wcześnie u dzieci, 

mogą im utrudniać nabywanie ważnych umiejętności, takich jak: mówienie czy rozu-
mienie, poprawne artykułowanie dźwięków oraz czytanie i pisanie. Nabywanie świa-
domości językowej bez wcześniejszego usprawnienia analizy i syntezy słuchowej jest 
znacznie utrudnione (Przybyła, 2012, s. 302).

W kontekście podjętych w artykule rozważań szczególnego znaczenia nabiera 
analiza poznawczej perspektywy odbioru słuchowego. Tak rozumiany odbiór słucho-
wy składa się z pięciu równolegle przebiegających etapów (Morreale, Spitzberg, Bar-
ge, 2007, s. 209‒210): 
 aktywnego, świadomego odbioru dźwięków mowy (selekcji informacji); 
 zrozumienia przekazu, przypisywania znaczenia, interpretacji informacji;
 oceny komunikatu ze względu na różne kryteria; 
 zapamiętania wybranych i zrozumianych informacji;
 reagowania na przetworzone informacje. 

Wymienione etapy słuchania są jednocześnie sprawnościami, które powinny być do-
skonalone w trakcie zajęć w szkole. Kluczową rolę w procesie nabywania kompetencji 
efektywnego słuchania przypisuje się motywacji. Przyjmując motywację jako kryterium 
słuchania, autorzy (tamże, s. 211) wyróżnili dwa rodzaje słuchaczy: umiejętnego i kom-
petentnego. Umiejętny słuchacz jedynie rozumie, na czym polega proces słuchania i jest 
wyposażony we właściwe narzędzia pozwalające mu efektywnie słuchać. Natomiast 
kompetentny słuchacz odznacza się ponadto motywacją i umiejętnością słuchania we 
wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, nawet w takich, które nie są dla niego sprzyja-
jące. Potrafi  również zdecydować, kiedy słuchanie jest konieczne, a kiedy nie. Ma odpo-
wiednią wiedzę i jest wyposażony w przydatne umiejętności, dzięki którym wie, co ma 
zrobić, aby efektywnie słuchać. Tak rozumiana umiejętność słuchania warunkuje wcho-
dzenie uczniów w toku zajęć w szkole we „wspólnotę umysłów”, wymianę doświadczeń 
i wspólne konstruowanie wiedzy. Chodzi zatem o to, aby zgodnie z postulowanym od 
lat modelem wczesnej edukacji szkoła nie była miejscem suchej, bezpodmiotowej na-
uki, koncentrującej się na bezmyślnym przekazywaniu wiedzy, lecz miejscem, w którym 
uczeń dzieli się wiedzą osobistą i doświadczeniami pozaszkolnymi z innymi (Kochanow-
ska, 2018), aktywnie słucha, negocjuje znaczenia i rozwija własną kreatywność. 

 W związku z tym, że „słuchanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia kształ-
towania osobowości człowieka, ponieważ słowa mają moc opisywania i przekazy-
wania doświadczeń, ale także moc ich przekształcania i negowania” (Nichols, 2012, 
s. 36), powinno być ono przedmiotem kształcenia i rozwijania u uczniów. Efektyw-
ność słuchania zależy od wielu wskazanych już wcześniej czynników wewnętrznych 
związanych ze słuchaczem, ale także czynników zewnętrznych wobec niego, takich 
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jak: właściwa sytuacja odbioru, kompetencje komunikacyjne nadawcy itd. Kluczową 
rolę w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności słuchania u dzieci odgrywa postawa 
dorosłych w procesie komunikacji, zwłaszcza uważne słuchanie dzieci przez rodziców 
i nauczycieli. Jak twierdzi Klemens Stróżyński (2003), dziecko głównie drogą akwizy-
cji, tzn. w naturalny sposób, poprzez bezpośrednie przejmowanie umiejętności, drogą 
uczestniczenia w działaniu, bez ustalonych procedur dydaktycznych, bez świadomości 
uczenia się ‒ nabywa w rodzinie umiejętność słuchania. Ponadto zadaniem dorosłych 
jest prowadzenie częstych rozmów z dziećmi oraz zachęcanie ich do stawiania pytań. 
Im bardziej satysfakcjonujące są dla dziecka odpowiedzi udzielane przez dorosłych, 
odpowiedni sposób i ton odpowiadania, tym bardziej można je zachęcić do słuchania. 
Cierpliwe i uważne słuchanie dziecka jest istotnym przejawem empatycznego rozumie-
nia uczniów. Aktywne słuchanie dziecka polega na powstrzymywaniu się od wszelkich 
ocen i uwag krytycznych pod jego adresem. Dorosły jedynie ogranicza się do stwierdze-
nia pewnych faktów związanych z myślami i uczuciami ucznia. Wczuwanie się w prze-
życia dziecka i reagowanie na nie bez moralizowania, udzielania nadmiernie rad i wska-
zówek, wpływa korzystnie na jego sferę poznawczą, pozwala szerzej widzieć innych 
i siebie samego oraz przyczynia się do bardziej rozważnego postępowania pedagogicz-
nego (Łobocki, 1990). Istotną rolę odgrywa także wskazywanie przez dorosłych konse-
kwencji nieuważnego słuchania i uważnego słuchania. Zdaniem Stróżyńskiego (2003) 
szkoła nie tylko nie doskonali słuchania, lecz także tę umiejętność degraduje. Praktyka 
codzienna procesu edukacyjnego pokazuje bowiem, że nauczyciel jest przyzwyczajony 
do pełnienia głównie roli nadawcy. Z racji swego wykształcenia, wieku, doświadczeń 
uważa za naturalne i to, że to on powinien być nadawcą. Nauczyciele często zapominają 
o płynnej zamianie ról nadawcy i odbiorcy, które to role, na równych prawach, pełnić 
ma raz nauczyciel, raz uczeń. Uwagi w rodzaju „ja teraz mówię”, „słuchaj wreszcie”, 
„czy ktoś cię pytał?” są nie do przyjęcia w dialogowaniu, a niestety spotykane w na-
szych szkołach (Królica, 1998). Stosowanie tego typu praktyk przez nauczycieli prowa-
dzi do mylnego utożsamiania słuchania wyłącznie z bierną aktywnością dziecka.

Konkluzje

Jeżeli przyjąć za Bogusławem Śliwerskim (2005, s. 8), że „sedno edukacji polega na do-
starczaniu uczniom okazji do jak najczęstszego prowadzenia dialogów z samym sobą 
oraz innymi osobami”, to o jej efektywności w znacznej mierze decydują kompetencje 
nauczyciela w zakresie diagnozowania i rozwijania umiejętności efektywnego słuchania 
u dzieci. Skoro bowiem „w procesie dydaktycznym współistnieją oba elementy dialogu: 
mówienie i słuchanie, to nie można w sposób konstruktywny traktować ani dialogu, ani 
procesu dydaktycznego, bez zainteresowania się obydwoma tymi elementami. Pociąga to 
za sobą równowartość mówienia oraz słuchania” (Górniak-Kocikowska, 2014, s. 26). Jed-
nakże dorośli zbyt często zapominają o tym, że słuchanie jest świadomą i celową aktyw-
nością, która wymaga treningu. Rozwijaniu efektywnego słuchania u dzieci podczas zajęć 
w szkole mogą sprzyjać m.in. następujące działania podejmowane przez nauczycieli:
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 zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi wrażeniami, skojarzeniami, pierwszy-
mi myślami, jakie zostały wywołane przez słuchowy odbiór wypowiedzi innych 
osób, utworów literackich, muzycznych itd.;

 dobieranie materiału uczenia się i przeżywanie werbalnie w taki sposób, aby wywo-
łać zainteresowanie i ciekawość poznawczą ucznia, by treści prowokowały dzieci do 
wykonywania czynności, w toku których poszerzą swoją orientację w otoczeniu;

 stosowanie pytań i poleceń poprzedzających czynność słuchania, które ukierunko-
wują uwagę dziecka i motywują do wysiłku;

 rozpoznawanie słuchanych szczegółowych treści i przedstawianie ich przez dzieci 
w różnej formie, np. w formie ilustracji, zapisu;

 powiązanie słuchania z wykonywaniem złożonych operacji intelektualnych, do któ-
rych można zaliczyć: klasyfi kowanie informacji, eksponowanie najważniejszych 
treści, rozróżnianie, selekcjonowanie informacji, identyfi kowanie błędów itd.;

 odgrywanie ról nadawcy i słuchacza komunikatów oraz relacjonowanie treści 
usłyszanych wypowiedzi i sposobu ich przekazu.
Kluczem do zmiany praktyki edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nadania wła-

ściwej rangi kształtowaniu umiejętności efektywnego słuchania u dzieci jest jednak 
przede wszystkim pogłębiona wiedza nauczycieli na temat istoty słuchania jako kom-
petencji ucznia. Jak pisze Dorota Klus-Stańska (2018, s. 8), wiedza dydaktyczna „sta-
je się niezbędna, by zrozumieć własne głęboko ukryte założenia i być zdolnym do 
krytycznej refl eksji nad nimi, a czasem też do zmiany swoich uprzednich wyborów”. 
W omawianym kontekście wiedza nauczycieli na temat słuchania i jego znaczenia 
w edukacji dziecka może stanowić podstawę do zmiany nader często stosowanego 
w praktyce szkolnej transmisyjnego modelu kształcenia na model interakcyjny. 
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LISTENING AS (IN)COMPETENCE OF A CHILD AT EARLY SCHOOL AGE 
IN THECONTEXT OF CONTEMPORARY LEARNING PARADIGMS

Abstract
Listening is one of the basic communicative competences and language skills that enable proper 
functioning of a child in the social and educational environment. This competence, depending on the 
educational model, is assigned a different meaning, and each of them prefers specifi c forms of listen-
ing. The aim of the following article is to show the need to shape and develop the skills of effective 
listening in the process of educating children at early school age with the teachers’ recognition of 
the essence of the pedagogical relationship as a subject interaction. The author analyses factors 
conditioning effective listening understood on the one hand as a competence conditioning interper-
sonal communication, and on the other hand as a skill whose goals are related to the performance of 
complex intellectual operations, measured with self-learning competence indicators.

Keywords: early school education, child’s competences, listening


