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CZY DZIECI SZEŚCIOLETNIE SĄ GOTOWE DO NAUKI 
W SZKOLE? 

REFLEKSJE NA KANWIE DYSKUSJI SPOŁECZNEJ 
DOTYCZĄCEJ ZMIANY W STRUKTURZE EDUKACJI

Streszczenie: Przygotowanie do nauki w szkole wiąże się znaczeniowo z przygotowaniem (się) 
do podjęcia zadań nowych, innych, możliwych, koniecznych. Jest zjawiskiem występującym 
w każdej dziedzinie życia. W dzieciństwie jest wiele osiągnięć, społecznie uznanych za ważne, 
momentów przygotowania (się), w tym między innymi gotowość do wejścia w przestrzeń pu-
bliczną pozarodzinną (wejście do żłobka, do przedszkola), i wejścia do społeczności szkolnej. 
Ten ostatni moment celebrowany jest z największą uwagą przez rodziców i nauczycieli, przypi-
sywane są mu najbardziej znaczące dla życia wartości.

Czy słusznie? Raczej nie, gdyż na stan przed szkołą składają się doświadczenia z przeszło-
ści dziecka, na pewno daleko wcześniej niż od momentu urodzenia. Oznacza to przyjęcie tezy 
organizującej dalsze rozważania, iż gotowość do nauki jest wypadkową wszelkich osiągnięć roz-
wojowych, ich jakości do czasu uzyskania wieku szkolnego, w środowisku rodzinno-przedszkolnym. 
Jakość ta jest zróżnicowana wprost proporcjonalnie do wartości środowiska życia dziecka. Za-
miast więc mierzyć dojrzałość szkolną dzieci, sensowniej byłoby zwrócić uwagę na cechy codzien-
ności dzieci w domu i przedszkolu i stosownie do wyników tego rozpoznania dokonać wyboru 
treści, metod i form nauki w szkole. Dziecko sześcioletnie jest gotowe do nauki, także szkolnej. 
Badania prowadzone przeze mnie w przedszkolach potwierdzają ponad wszelką wątpliwość ist-
nienie tejże gotowości. Niezwykle ważne jest natomiast pytanie o stan gotowości szkoły na przy-
jęcie dzieci o innych niż dotychczas potrzebach rozwojowo-edukacyjnych.

Słowa kluczowe: gotowość do nauki, oferty edukacyjne, oczekiwania od dzieci, warunki edukacji

Głównym problemem rozważań wokół edukacji dzieci jest systemowe do niej 
podejście, którego podstawowym założeniem, zgodnie z dokonaną zmianą, jest po-
moc człowiekowi w poznawaniu siebie, świata i związków siebie ze światem, czyli 
edukacja dla rozwoju własnego i państwa. Zatem każda jej forma z założenia ma 
służyć rozwojowi, pomagać człowiekowi w stawaniu się coraz bardziej samodziel-
nym i niezależnym w kontekście doświadczeń pokoleń, ustroju, społecznym. Każda 
szkoła, przedszkole założenie to musi spełniać. Nie ma więc zagrożenia, że które-
kolwiek z nich mogą zagrażać uczącemu się w nich dziecku. Jeśli miałoby tak być 
– powinny zostać zlikwidowane. System nadzoru oświatowego poprawność tę powi-
nien zapewniać.

Systemowi edukacji, tak jak każdemu innemu, przysługuje, jak stwierdza Bar-
bara Żechowska, niepowtarzalna charakterystyka pozwalająca na wyodrębnienie go 
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z otoczenia, odnosi się bowiem do człowieka i jego działania. Dlatego nie można 
go redukować do własności, wyłączności (oddzielności) poszczególnych elementów 
składowych1. Człowiek jest całością, a nie sumą procesów, cech niezależnie od sie-
bie się rozwijających. Edukacja musi takiemu ujęciu odpowiadać. Inaczej będzie 
działaniem szkodliwym indywidualnie i społecznie. Dyskusja nad usytuowaniem 
dzieci w edukacji jest więc dyskusją o jej systemie.

Podstawowym źródłem poszukiwań i refleksji wynikających z postawionego 
tematu rozważań są zależności interstadialne w rozwoju człowieka i konieczność 
ich respektowania przez projektodawców edukacji w określaniu jej etapów i celów. 
Zmiana w jej strukturze może być uzasadniona przede wszystkim i jedynie wzglę-
dami przyszłości państwa i ludzi. Uzasadnieniem ogólnym jest konieczność dosto-
sowania się do prawa unijnego. Uzasadnieniem rozwojowym jest akceleracja w roz-
woju współczesnych dzieci. Uzasadnieniem społecznym jest szybsze wejście tych 
dzieci w przyszłości na rynek pracy i skutki z tego faktu wynikające. Dlaczego więc 
pojawia się tak wiele oporu, emocji, zaprzeczeń, heroicznej wręcz walki o niezabie-
ranie dzieciom dzieciństwa? Przecież ustawa o systemie edukacji od dawna umoż-
liwia dzieciom sześcioletnim rozpoczynanie nauki w szkole. Sprawdzają się w roli 
uczniów, nauczyciele radzą sobie z indywidualizacją (a raczej z profilowaniem) tre-
ści na ich możliwości rozwojowe. Skąd więc tyle obaw? Czyje to w gruncie rzeczy 
obawy – dzieci czy dorosłych? Spróbujmy rozważyć argumenty obu stron, a miano-
wicie przeciwników i zwolenników zmiany w strukturze edukacji w kilku zakresach:

1. Całościowe podejście do rozwijającego się dziecka. Czy obniżenie obowiązku 
szkolnego do lat sześciu uwzględnia zależności interstadialne w rozwoju i czy zosta-
ły uwzględnione w projektowanym usytuowaniu edukacyjnym dzieci sześcioletnich? 
Krótko odpowiedzieć można, że i tak, i nie. Tak, dlatego, że dzieci współcześnie roz-
wijają się szybciej niż dawniej, że wiedzą znacznie więcej niż sądzimy, że pójście do 
szkoły wiąże się dla nich z powagą, otwarciem, nobilitacją społeczną. Tak, dlatego, 
że w dokumentach MEN zawarte zostały ogólne zasady edukacji dzieci sześciolet-
nich w szkole. Nie, dlatego, że zabrakło w nich konkretów, szczególnie programo-
wo-metodycznych, jak również sugestii w zakresie kształcenia nauczycieli do nowej 
sytuacji, skierowanych do szkół wyższych prowadzących kierunki nauczycielskie.

2. W czyim interesie prowadzimy spory? Toczący się od dłuższego już czasu 
spór o usytuowanie szkolne dzieci sześcioletnich (co najmniej 40 lat), a także pię-
cioletnich koncentruje się przede wszystkim na ich obronie przed szkołą i podejmo-
wany jest bez wsłuchania się w racje dzieci. O to, co sądzą same dzieci, tradycyjnie 
nikt nie pyta, bo przecież dzieci i ryby głosu nie mają. Dzieje się tak mimo zapisu 
w Konstytucji, w Konwencji o Prawach Dziecka o ich prawie udziału w stanowie-
niu o swoich sprawach. Usta nasze są pełne deklaracji o szanowaniu tych praw, ale 
w rzeczywistości rzadko kto podejmuje „ryzyko” zapytania dzieci o to, co one sądzą 

1 B. Żechowska, Holizm, globalizm i podejście systemowe w pedagogice, czyli o nadziejach i złu-
dzeniach tworzenia całości w refleksji pedagogicznej, „Problemy Rozwoju Edukacji” 1991, nr 2, s. 12.
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o naszych wobec nich propozycjach. Wiele niesłusznych, moim zdaniem, emocji 
pojawia się w publicznej debacie na temat stanu przygotowania szkół, nauczycieli 
na przyjęcie dzieci młodszych niż 7-letnie do szkoły. Wiele też słusznych racji pada 
po obu stronach społecznego konfliktu, a więc między rodzicami i organizatorami 
edukacji, i jej badaczami. Kto ma rację i dlaczego?

3. Na czym polega obrona dzieci przed szkołą? Czy rzeczywiście trzeba chronić 
dzieci przed szkołą? Jeśli tak, to przed jaką? Czy rzeczywiście nasi nauczyciele nie 
spełniają podstawowych obowiązków edukacyjnych, są niedouczeni, niekompetent-
ni, niezatroskani szkolnym losem dzieci – jak to wynika z prasowych artykułów? 
Jeśli tak, to co na to szkoły ich kształcące? Jeśli murarz „partaczy robotę”, to mamy 
pretensje do szkoły zawodowej o takim profilu. A jeśli zarzuty padają pod adresem 
nauczycieli, to do kogo należałoby kierować krytykę? Kto jakimi argumentami szer-
muje?

Z badań naszych wynika, iż logistycznie i organizacyjnie coraz więcej szkół 
w Małopolsce i w Świętokrzyskiem spełnia wymogi i kryteria określone przez MEN2. 
Braki i niedociągnięcia natomiast wiążą się wyraźnie z warstwą programowo-meto-
dyczną. Wielu nauczycieli jest zaniepokojonych nową dla nich sytuacją zawodową, 
zgłaszają konieczność dokształcania się w tym zakresie. Są to jednak zjawiska towa-
rzyszące każdej zmianie, nie tylko w edukacji. Zmiana zawsze wywołuje niepokój 
o najbliższą przyszłość, o to, czy i jak sobie poradzimy z nowymi zjawiskami. Jak 
więc jest? Co możemy w tej sprawie zrobić?

Wspólnie ze studentami pedagogiki podjęliśmy się zebrania podglądów/opinii 
nauczycieli, rodziców, dzieci na ich szkolną przyszłość. Mimo regionalnego zasięgu 
zebrany materiał pozwala nakreślić obraz ustosunkowania się do szkoły, nauki 
w niej dzieci 5 -,  6-  i 7-letnich, a więc ludzi najbardziej zainteresowanych losem 
szkolnym.

Rozpoznanie3 przeprowadzone zostało na kanwie sformułowanych wstępnie tez:
Teza pierwsza: nieprawdą jest, że dzieci sześcioletnie nie są gotowe do uczenia 

się, do nauki w szkole.
Po pierwsze, same tego bardzo chcą. Warto podtrzymać ten akt intencjonalny 

i zastanowić się nad warunkami umożliwiającymi im spokojną naukę, a nie spierać 

2 Rozpoznaliśmy problem w 25 szkołach woj. małopolskiego i 15 świętokrzyskiego. W dużym 
mieście – w 25 szkołach, w małym mieście – w 10 i na wsi – w 5 szkołach podstawowych. Badania 
prowadzone były w ramach rozpraw magisterskich w latach 2011 – 2012. Rozpoznanie prowadzone 
było w szkołach publicznych, wyznaniowych i społecznych. Pytaliśmy wójtów, burmistrzów, dyrek-
torów, nauczycieli, rodziców i dzieci. Wiele jest jeszcze do zrobienia i o tym wiedzą przedstawiciele 
samorządów, dyrektorzy, mówią też o tym nauczyciele, ale nie znaczy to, że wszystkie szkoły na-
leżałoby zamknąć, bo „krzywdzą dzieci”. Wypowiadamy się ogólnikowo, roszczeniowo, na kanwie 
badań wycinkowych, sferycznych, żeby nie powiedzieć regionalno-lokalnych. Formułujemy wnio-
ski arbitralne i radykalne, krzywdzące i dzieci i nauczycieli. Mając dowody na takie sytuacje, na 
złe praktyki nauczycielskie, powinniśmy zgłosić to do kuratorium, na policję, do Rzecznika Praw 
Dziecka.

3 Analiza zebranych danych i informacji miała cechy jakościowej opinii o faktach.



14 DANUTA WALOSZEK

się o to, czy powinny iść do szkoły, czy nie. Uważam, że argumenty zwolenników 
pozostawienia dzieci w obecnym położeniu edukacyjnym przeczą dynamice postę-
pu jaki osiągają współczesne dzieci, dyskredytują ich potrzebę uczenia się, zamykają 
niepotrzebnie możliwości pójścia dalej, czyli osiągania postępu. Ich dramatyzm, ra-
dykalizm, nieustępliwość szkodzi dzieciom, a nie pomaga.

Wyniki rozpoznania 
1. Wśród ponad 250 zapytanych dzieci nie ma ani jednego, które nie wypo-

wiadałoby się o szkole z oczekiwaniem czegoś ważnego, poważnego, zagadkowego. 
Chcą się uczyć, chcą się uczyć w szkole, „bo, proszę pani, szkoła to taka ważniejsza 
jest od przedszkola. Tu jest fajnie, ale tam to idą duże dzieci, a ja taka już jestem. 
Maluszkiem jak byłam i potem średniakiem to chodziłam do przedszkola, a teraz 
to już chciałabym być w szkole” (dziewczynka 6 lat i 4 mies.). Nieuzasadnione jest 
więc stwierdzenie, że szkoła wywołuje lęk u wszystkich dzieci. Wywołują go niestety 
rodzice i to nie tylko dzieci sześcioletnich. Na 76 zapytanych rodziców (głównie 
matek) o najważniejsze kwestie związane z przejściem ich dziecka do szkoły, aż 51 
wskazało na konieczność porzucenia zabawy na rzecz nauki. Wypowiedzi te do-
wodzą odwoływania się do przeszłych już rozwiązań szkolnych. Większość z zapy-
tanych o mocne cechy dzieci nie potrafiła wskazać, czym ich dzieci się ciekawią 
najbardziej, czego uczą się z pasją, a czego z przymusu. Podobnie z zabawą – żadna 
z zapytanych osób nie potrafiła określić rodzaju straty w jej obszarze po przejściu 
dziecka do szkoły. Badani rodzice nie bardzo też byli zorientowani, w czym tak 
naprawdę szkoła może dzieciom zaszkodzić, powtarzali prasowo-telewizyjne newsy 
o zabieraniu dzieciństwa.

2. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szko-
łach w środowisku wsi i małego miasta, tam gdzie zlikwidowano przedszkole, stwier-
dzały, że „lepiej już być w klasie pierwszej, bo zerówkowicze to są traktowani gorzej. 
Muszą ustępować na podwórku, w szatni i na korytarzu. A już do sali gimnastycznej 
to nigdy się nie dostaliśmy. No bo jest jedna i już, i tam tylko starsi uczniowie mają 
wstęp wolny” (chłopiec 6 lat i 8 mies.). Nie rozumieją powodu, dla którego będąc 
już w szkole nie mogą być w klasie i „normalnie się uczyć” (dzieczynka 6 lat i 5 
mies.). Fakty te wskazane przez dzieci mogą budzić niepokój o „falę”, czyli okolicz-
nościowe wykorzystywanie pozycji starszego przez uczniów wyższych klas, ale jest 
to do organizacyjnego opanowania. Niepokoi, iż nauczyciele klas I – III nie bardzo 
są zorientowani w opisywanym zjawisku, wręcz zaprzeczają jego istnieniu. Może 
to prowadzić do braku czujności, a w konsekwencji zagrażać dzieciom młodszym.

Po drugie, sami rodzice przekonują, że dzieci uczą się z ogromnym zaanga-
żowaniem tego, co jest dla nich przystępne, ciekawe, mądre i trudne. Posyłają 
je w związku z tym na różne zajęcia dodatkowe bez specjalnego niepokoju o to, 
czy w ten sposób nie odbierają im dzieciństwa. Wystarczy przejrzeć listy zapisów 
w przedszkolach, szkołach, w domach kultury, w centrach językowych, szkołach 
nauki języka. Badania nasze pokazały, iż zdecydowana większość rodziców postę-
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puje tak, bo nie chcą, by ich dziecko było gorsze od innych, że to taka moda na 
dodatkowe zajęcia, że tak wypada, że TV promuje taki sposób prowadzenia dziecka. 
Zatem jest gotowe do nauki, czy nie? Jeśli tak, to do jakiej? Czym różni się nauka 
pobierana przez dziecko w szkole języka od nauki w szkole powszechnej biorąc pod 
uwagę jego potrzeby?

Po trzecie, nie zawsze zastanawiamy się nad tym, czy dziecko trzyletnie nadaje 
się do przedszkola, zapisujemy je tam ufając, że rozwinie się szybciej i bardziej wie-
lostronnie niż poza nim. Przedszkole jest pierwszą po rodzinie przestrzenią pierw-
szego upublicznienia osoby dziecka, wprowadzania go w związki z innymi dziećmi, 
a są to umiejętności zdecydowanie trudniejsze niż nauka czytania, pisania czy li-
czenia. Skąd więc takie obawy wobec szkoły? Same dzieci stwierdzają, że „nie boję 
się wcale iść do szkoły, bo tam przecież będą też moi koledzy z przedszkola i nowi. 
Chciałbym już wiedzieć, jacy będą i co potrafią” (chłopiec 6 lat i 2 mies.); „Moja 
koleżanka z VIa mówi, że w szkole to jest lepiej niż w przedszkolu, bo w szkole to 
się od razu jest uczennicą, a nie tak jak w przedszkolu starszakiem czy średniakiem. 
I mówi jeszcze, że tam się niektórzy rozpychają, ale pani nie pozwala. W przedszko-
lu chłopacy też się rozpychają i co?” (dziewczynka 5 lat i 11 mies.)

Po czwarte, w rozwój człowieka wpisany jest postęp (to potrzeba gatunkowa). 
Współczesne dzieci zdecydowanie różnią się od standardowych opisów ich rówie-
śników sprzed wielu lat i musimy nauczyć się patrzeć na nie inaczej, inaczej oceniać 
ich możliwości4. Dzieci są dziś aktywnymi uczestnikami postępu cywilizacyjnego 
i nie możemy tego lekceważyć, lecz zwyczajnie pomóc im w wejściu w ten „nowy 
wspaniały świat” (A. Huxley). Wiele z nich jeszcze przed wejściem do szkoły potrafi 
czytać, pisać i matematyzować świat. Dlaczego chcemy to zatrzymać wpisując je 
„na siłę” w czas i przestrzeń edukacji przed-szkolnej? Czytać potrafi prawie 70%, 
liczyć do 100 prawie 100%, pisze mniej lub bardziej poprawnie ponad 50%. Czego 
oczekują od nauki w szkole? Ćwiczeń w czytaniu i pisaniu (nie nauczania). Ocze-
kują na przykład wiedzy o kosmosie (głównie chłopcy), wiedzy o świecie nauki, 
przede wszystkim przyrodniczej („takiej prawdziwej, a nie bajkowej”), możliwości 
uprawiania sportu (głównie chłopcy), dostępu do komputera. Ponad 90% badanych 
dzieci chce się uczyć w szkole różnych trudnych ale ciekawych rzeczy5. Wiele wska-
zuje, że spór o to, czy posłać dziecko sześcioletnie do szkoły, nie ma podstaw w ich 
oczekiwaniach. Dyskusja natomiast powinna być skierowana na rewizję treści pro-

4 Wspólnie ze studentami i nauczycielami zastosowaliśmy test Weschlera, udostępniony do 
użycia. Okazało się, że współczesne dzieci 6-letnie z powodzeniem wykonały zadania przeznaczo-
ne przez autora dla 16-latków. Może warto rozważyć właściwy sens pojęcia akceleracja rozwoju?

5 R. Feynman, Przyjemność poznawania, Warszawa 1999, s. 43. Autor stwierdza, że człowiek 
(dziecko) jest tak skomplikowanym systemem, że nie można eksperymentować na nim. Badanie 
dziecka jest jak badanie jabłka – można poznawać to, co się chce, ujmując to w liczby i wiedzieć 
wszystko o jego masie, o tym jak i dlaczego spada, ale wciąż nie wiemy, dlaczego ma taki a nie inny 
smak i zapach.
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gramowych, zmianę ich rodzaju i nasilenia a także formy wprowadzania dzieci w ich 
zakres.

Teza druga: im bardziej sensowna, odpowiedzialna z naszej strony będzie dba-
łość o warunki tego uczenia się/doświadczania przez dzieci, tym bardziej będzie 
efektywna ich edukacja, zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i indywidual-
nych.

Po pierwsze, rozmawiamy o wstępnym etapie edukacji, dawniej określanej jako 
elementarna, a więc na podstawowym poziomie jej treści ułatwiających życie i wpro-
wadzających w dalszą historię nauczania. Zatem dzieci nie muszą nadawać się do 
szkoły, lecz zdecydowanie przedszkole, szkoła ma się nadawać na ich przyjęcie i to 
nie tylko logistycznie, ale przede wszystkim programowo.

Po drugie, przedszkole6, szkoła powinny być gotowe na przyjęcie każdego dziec-
ka o zróżnicowanej własnej, indywidualnie kształtowanej mocy rozwojowej, prefe-
rencjach i odpowiedzialności za siebie, dzieci zróżnicowanych między sobą, goto-
wości wyrażającej się w warunkach aktywności wielostronnie prowokującej dzieci/
uczniów. Dostęp dzieci do różnych źródeł wiedzy i umiejętności wyraźnie różnicuje/
dynamizuje (lub opóźnia ekspozycję) ich potrzeby edukacyjne, co oznacza, że każ-
de mogą być nieporównywalne, w związku z czym każde z nich kwalifikuje się do 
pojęcia „dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Po trzecie, wszelkie próby orzekania o poziomie/stopniu/zakresie dojrzałości 
dzieci do szkoły są rozwojowo nieuzasadnione a klasyfikowanie/stygmatyzowanie 
przez dorosłych na początku ich szkolnej/edukacyjnej drogi najmniej służy dzie-
ciom. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ma zadania propedeutyczne w sfe-
rze nauczania, z przewagą ogólnorozwojowych, zintegrowanych, a nie przedmio-
towo dekretowanych. Każda próba mierzenia testem dojrzałości jest orzekaniem, 
zamykaniem problemu, działaniem dla „spokoju dorosłych”7, dziecko zaś stygmaty-
zuje, klasyfikuje, krzywdzi.

Psychologia rozwoju człowieka w dzieciństwie wskazuje, że rozwój może być 
nierównomierny, skokowy, trudny do przewidzenia i określenia. Dokonuje się także 
w nieprzewidzianych warunkach. Tym bardziej nie można go ujmować w słupki, 
procenty. Jestem zdecydowanie po stronie odrzucenia takiej tendencji. Na tym tle 
rysują się także inne zadania współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Dziecko, jak 

6 Ilekroć używam tego określenia, tylekroć mam na myśli wszelkie instytucje edukacji dzieci 
przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, a nie tylko ustawowe przedszkola.

7 Że tak jest, przekonują rozmowy z nauczycielami (tłumaczące powody niesatysfakcjonują-
cych wyników w nauczaniu, także wśród nauczycieli przedszkolnych panuje przekonanie, że zajęcia 
się nie udają, bo dzieci są jakieś takie inne niż poprzednie), z rodzicami, którzy intuicyjnie bronią 
dzieci przed takim orzekaniem (i być może na tym właśnie tle powstał ruch obrońców dzieci przed 
pójściem o rok wcześniej do szkoły). Testy nie dają obrazu rozwoju, mierzą stan w określonym mo-
mencie bez uwzględnienia ważnych czynników, takich jak stan wypoczynku, cechy meteo (co do 
których wiemy na pewno, że wyznaczają sprawność działania nie tylko dzieci), emocje, pouczenia 
rodziców, nauczycieli (aby nie zrobić wstydu, by „dobrze” wypaść) itd.
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już podkreślałam, nie musi nadawać się do szkoły w ramach oczekiwań dorosłych 
(nauczycieli, rodziców). To pierwszy etap nauki opartej na dominacji zadań nad 
zabawą, w związku z czym jako uczeń musi mieć mnóstwo okazji do zrozumienia 
tej inności w uczeniu się. Jak dowodziłam, ono chce się uczyć, nie ma dziecka, które 
nie chciałoby iść do szkoły. Nie wiedzą tylko, na czym zmiana ta polega, co takiego 
znaczy lekcja, co można, a czego nie na przerwach, jak korzystać z pomocy, po co 
jest książka, zeszyt, co to znaczy wykonywać zadania domowe, po co, z kim, gdzie 
są toalety… Potrzebują pomocy nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 
Całym sobą chcą uzyskiwać jak najlepsze wyniki, nie wiedzą tylko (może aż?) jak 
to zrobić.

Zatem, orzekać o dojrzałości czy nie? Jestem zdania, że nie. Dlaczego?
1. Mierzenie dojrzałości do szkoły czy poprawniej – do nauki nie ma sensu 

rozwojowego, bowiem nauka szkolna jest przecież podstawowa, elementarna i każ-
de dziecko powinno poradzić sobie z zadaniami, przy rozumnym wsparciu nauczy-
ciela, różnicowaniu zadań w treści, metodzie, czasie ich wykonania. Jeśli dzieci 
przeżywają już niepowodzenia na elementarnym etapie nauki, to zamiast obarczać 
je winą, należałoby zrewidować programy, podręczniki, metody kształcenia dzieci. 
Musielibyśmy jednak wówczas przyjąć model drugi relacji edukacyjnej, zakładający 
prawo człowieka do zachowania różnicy, do uczenia się w swoim tempie i zakresie. 
Czy nas na to stać?

Z niepokojem wsłuchuję się zawsze we wnioski z badań efektywności procesu 
kształcenia na etapie przedszkolnym, pokazujące słupki z dojrzałości dzieci do róż-
nych zachowań (fizycznych, umysłowych, emocjonalnych, społecznych) i w klasach 
I – III, wskazujące procentowe ujęcia prymusów i zagrożonych uczniów, ukazujące 
wady, błędy, braki w różnych zakresach wiedzy i umiejętności – żal mi tych dzieci. 
Dlaczego? Dlatego, że nauczycieli zazwyczaj się nie rozlicza z błędów w stosowanej 
przez nich metodyce ani z ich wiedzy. Przyjmujemy na ogół, że dobrze uczą, tylko 
dzieci/uczniowie jacyś tacy inni…

2. Stan wewnętrzny dziecka powodowany jest przez wiele trudnych do uchwy-
cenia procesów. Zbadaliśmy już wiele z nich, ale ciągle jeszcze nie wiemy, jak działa 
nasz mózg, od którego przecież zależy nasze funkcjonowanie. Jeśli tak jest, to tym 
bardziej nie powinniśmy rozstrzygać, kto jest, a kto nie jest dojrzały i do czego. 
O dziecku szczególnie, ponieważ ono dopiero się rozwija w wielu sferach. Moim 
zdaniem, nadużyciem są wszelkie próby manipulowania tym, co nieobserwowalne 
i co tak naprawdę nie zależy od nas. Także sporządzanie profilu inteligencji dziecka/
ucznia i dostosowywanie do niego propozycji edukacyjnych uważam za niedopusz-
czalne, bowiem zagraża stygmatyzacją.

3. Dojrzałość jako wynik procesu dojrzewania powodowana jest wzrastaniem, 
czyli zmianą ilościową i różnicowaniem, czyli zmianą jakościową wyrażającą się 
w powstawaniu nowych funkcji. Z tego względu w domu, w przedszkolu i szkole 
powinniśmy zadbać o warunki ich powstawania, prowokowania, a nie mierzyć, czy 
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i w jakim zakresie się pojawiły. Zwolennikom mierzenia dojrzałości warto postawić 
pytanie o praktyczny sens jego wyników. Po co mierzyć, jeśli nie idą za tym zmiany 
w programach, organizacji edukacji, kształceniu nauczycieli? Psychologia, biologia 
przekonują, że w warunkach sprzyjających uczeniu się rozwój będzie przebiegał 
rytmicznie, harmonijnie i dynamicznie. Powstrzymajmy się więc od wystawiania 
dziecku cenzury z rozwoju, dajmy natomiast szansę na spokojny jego przebieg, nie 
zakłócony naszymi jedynie oczekiwaniami i kwalifikacjami.

Gotowość dziecka do nauki jest wynikiem nieustannych możliwości wewnętrz-
nych i zewnętrznych, ich krzyżowania się i uzupełniania, dopełniania. W tym zna-
czeniu jest stanem aktualnym dziecka. Po wejściu do szkoły ulega przekształceniom, 
przenosi się na inne sposoby myślenia o nowych zadaniach, wynikających już z peł-
nienia roli uczennicy/ucznia, a nie przygotowywania się do niej, przybiera więc 
formę ponownego gotowienia się do podjęcia nowych zadań wynikających z roli 
ucznia. W ten sposób jest to proces permanentny, ustawiczny, powodowany zmia-
ną usytuowania programowo-organizacyjno-strukturalnego w edukacji. Nauczyciel 
szkolny ma więc podobne zadania do wypełnienia jak przedszkolny, czyli kształto-
wanie gotowości do uczenia się nowych zachowań społecznych w grupie uczniow-
skiej, szkolnej, koleżeńskiej, uczenia się przez dzieci uczestniczenia w zbiorowej 
formie kształcenia, organizowanego nie przez potrzeby indywidualne, ale wspólne.

Teza trzecia: W procesie kształtowania gotowości do nauki szkolnej w przed-
szkolnych formach edukacji dziecko powinno mieć sposobność do gromadzenia do-
świadczeń w zakresie różnych zachowań w różnych sytuacjach, do rozpoznawania 
własnych preferencji/uzdolnień, sprawstwa i jego ograniczeń. Zatem stan myślenia 
i przeżyć związanych ze szkołą (gotowość) jest zawsze rezultatem przygotowywania 
dzieci do wyjścia z przedszkola i momentu wejścia do niej, czyli:

a) Wszystko, co zdarzyło się w okresie „przed”, czyli tego, co zapisane zostało 
jako ślady w umyśle będące wynikiem doświadczania8. Odwołując się do A. Lewic-
kiego, można związać je z zespołem informacji wpisanych w mózgu, czyli śladami 
pamięciowymi9. W tym sensie referowany w dalszej części opracowania model per-
cepcyjno-pamięciowych schematów przygotowywania dziecka do wejścia w prze-
strzeń społeczną szkoły, można uznać za słuszny i skuteczny, ale nie wystarczający. 
Powołując się na badania J. Piageta, doświadczenia można wiązać także z rodzajami 
obrazów umysłowych mających znaczenie w poznawaniu figuratywnym, które sta-
nowią coś w rodzaju wewnętrznego naśladownictwa polegającego na odtwarzaniu 
z pamięci wykonywanych kiedyś działań ciągłych bądź sekwencyjnych10. Zadbajmy 
więc o takie pozytywne doświadczanie siebie prze dziecko w różnych kontekstach 
i zakresach.

8 Zob.: T. Tomaszewski, M. Tyszkowa, L. S. Wygotski, A. Brzezińska i inni.
9 A. Lewicki, Niektóre problemy teorii zachowań, [w:] Psychologia kliniczna, [red.] A. Lewicki, 

Warszawa 1972, s. 34.
10 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa 1992, s. 171.
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b) Aktywność własna człowieka, poszerzająca zapisane ślady o nowe, wypra-
cowane przez dziecko wzorce zachowań, będące wynikiem przeżywania wartości 
informacji dla działania w nowych, podobnych sytuacjach. Wiązanie osiągania go-
towości z własną aktywnością dziecka uzasadnia wybór modelu przygotowywania 
przez zastosowanie gry symulacyjnej, przez aktywizowanie w różnych sytuacjach 
w czasie pobytu w przedszkolu. Bezpośredni, aktywny udział w różnych rodzajach 
gry umożliwia dziecku „doświadczanie” stanów kreowanych na podobieństwo rze-
czywistych relacji szkolnych, przybliża dziecku role, w które wejdzie po opuszczeniu 
przedszkola. Dziecko po wejściu do szkoły mimo wszystko przeżywa szok poznaw-
czy, społeczny, emocjonalny, organizacyjny.

Co należałoby zmienić? Jak dowodzi T. Luckmann, szok pojawia się zawsze 
przy przekraczaniu granicy między tym, co znane i tym, co mniej lub w ogóle nie-
znane11, jest poniekąd organizacyjnie i ideologicznie wpisany w szkołę przez wy-
pełnienie jej rytuałami, których autorami są nauczyciele, i którzy traktują niepowo-
dzenia uczniów jako ich własne. Pracownicy szkoły wykonują swe zadania często 
bezosobowo, uprawiają, jak stwierdza B. Bernstein, „obok pedagogii widzialnej, 
swoistą negatywną pedagogię niewidzialną”12 przejawiającą się tym, że od momentu 
wejścia dziecka do szkoły władzę nad nim przejmuje nauczyciel, a zadaniem dziecka 
i rodziców jest nieprzeszkadzanie mu i wypełnianie zleconych im zadań. Szok wiąże 
się również z osłabieniem statusu wieku i płci, silnie zaznaczanego, zrytualizowane-
go w rodzinie i po części w przedszkolu. Rodzice niepotrzebnie i na wyrost opisują 
dzieciom szkołę jako miejsce swoistej walki o pozycję, o oceny, w związku z czym 
lęk dziecka o to, czy spełni ich oczekiwania szok ten pogłębia. Co trzeba zmienić? 
Wprowadzić w życie szkoły, konsekwentnie i bezdyskusyjnie, założenia edukacji zin-
tegrowanej z potrzebami dzieci (nie tylko 6-letnich).

c) Doświadczenia kulturowe, doświadczenia pokoleń związane z uczestnicze-
niem w edukacji i przekazem ich jako wzorców zachowań lub wzorców wartościo-
wania nauki w szkole, ze szkołą jako instytucją, nauczycielem w niej zatrudnionym, 
czyli pedagogii. Z naszych badań wynika, iż rodzice, nauczyciele posługują się naj-
częściej zapamiętanym własnym obrazem szkoły w kształtowaniu nastawień dzie-
ci do niej. Są to niestety obrazy przepełnione lękiem o powodzenie, obowiązkami 
ponad miarę, przeciwstawianymi zabawie, obraz końca beztroski na rzecz ciężkiej 
pracy. Szkoła przeciwstawiana jest rodzinie, przedszkolu. Międzypokoleniowy prze-
kaz doświadczenia szkolnego zawiera doświadczenia indywidualne przodków i przy-
swojoną przez nich część doświadczenia społecznego. Przekaz doświadczeń zwią-
zanych ze szkołą odbywa się jednokierunkowo, od starszych ku młodszym. Dziecko 
właściwie nie ma uprawnień do krytykowania szkoły, powinno się podporządkować 
obowiązującemu w niej regulaminowi. Jeśli cokolwiek dzieje się nieprawidłowego, to 
raczej ono jest obciążone przyczynami tego stanu.

11 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 43.
12 Zob.: B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa 1990, s. 106.
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Przygotowanie jest procesem sposobienia dzieci do opuszczenia przedszkol-
nej formy edukacji, bazującym na procesach wzrastania, różnicowania i w konse-
kwencji dojrzewania „do”. Sposobić można i trzeba dziecko od najwcześniejszych 
okresów rozwojowych, gdyż wszystkie osiągnięcia przed szóstym rokiem życia de-
cydują o osiąganiu powodzenia w uczeniu się/nauczaniu. Gotowość jest więc wy-
nikiem przygotowywania. Oznaczać to może tyle, że proces przygotowywania może 
zostać zakończony stanem oczekiwanych warunków, ale dziecko niekoniecznie uzyska 
stan gotowości. Sądzę nawet, iż najprawdopodobniej nie ma takiej możliwości, by 
dziecko, przez edukację przedszkolną, uzyskało pełną gotowość do podjęcia nauki. 
Osiąga ją w niektórych zakresach, a w niektórych nie i dlatego proces ten powinien 
być kontynuowany w szkole. Pomijam tu zróżnicowanie czasowe i przestrzenne 
form organizacyjnych edukacji przedszkolnej. Najważniejszym jej wskaźnikiem, 
na co wskazuje literatura przedmiotu, jest chęć wejścia przez dziecko w nową 
zbiorowość, orientacja w nowej przestrzeni i czasie aktywności, w zasadach jej 
organizacji, a także umiejętność radzenia sobie z innymi niż w przedszkolu zadania-
mi, niepoddawanie się lękowi o nieporadzenie sobie w nowym usytuowaniu.

Co to znaczy być gotowym do przejścia z przedszkola do szkoły? Szkoła, podob-
nie jak przedszkole, jest instytucją. Obie mają do spełnienia zadania edukacyjne. 
Inaczej jednak sformułowane i realizowane. Szkoła to miejsce pobierania nauki. 
Przedszkole – głównie zabawy. Szkoła to budynek o specyficznej, innej niż przed-
szkolna architekturze. Szkoła i przedszkole to miejsce spotykania się ludzi w różnym 
wieku, o różnych zdolnościach i umiejętnościach, a także różnych celach działania. 
Przejście do szkoły wiązane jest więc bardziej z pojęciem czasu, głównie rozwo-
jowego, aniżeli przestrzeni. Szkoła stanowi miejsce podstawowego/elementarnego 
wykształcenia osadzonego na treściach alfabetyzujących, cywilizacyjnie niezbęd-
nych, rozpoznawania i poznawania możliwości działania z kimś dla określonego 
celu, dla osiągania postępu indywidualnego, gratyfikowanego oceną. Przedszkole 
stanowi miejsce wielostronnego rozwoju, rozpoznawania i poznawania siebie. Przy-
gotowanie do wejścia w przestrzeń szkoły to czas pierwszych sześciu lat życia. Przy-
gotowanie dziecka do pójścia/przejścia do szkoły obejmuje zatem przygotowanie do 
nauki w kontekście uczenia się w przedszkolu, do ról w kontekście ról przedszko-
laka, dziecka, kolegi, do rytmu życia wyznaczanego przez plan lekcji w kontekście 
planu zajęć w przedszkolu, do korzystania z podręcznika w kontekście korzystania 
z książek, przyborów, do uczenia się w domu. Dziecko w naturalny sposób oczekuje 
wyjścia z domu na podwórko, do przedszkola, do szkoły. Jeśli wybawi się, chce się 
uczyć, także w szkole.

Nauczyciele, rodzice ogólnie nie dostrzegają różnicy w określeniach wchodzą-
cych w ich zakres, takich jak przygotowanie i gotowość do wejścia do szkoły jako 
budynku, jako odmiennej od przedszkola instytucji edukacyjnej, jak przygotowanie 
i gotowość do nauki w warunkach zadań zlecanych do wykonania, do roli ucznia 
w szkole, roli członka zbiorowości szkolnej, przygotowanie do roli ucznia w domu, 
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czy wreszcie przygotowanie materiałowe, formalne. Nie wypowiadają się w ogóle na 
temat szoku przeżywanego przez dziecko, uznając, że problemu nie ma, bowiem do-
brze przygotowują i przygotowali je do szkoły. Jeśli natomiast dziecko go przeżywa, 
oznacza, że jest ono za „miękkie, albo nie chodziło regularnie do przedszkola i stąd 
te trudności” (nauczycielka, 36 lat). Wypowiedź ta wyraźnie wskazuje na rozumie-
nie przygotowania jako zadania nauczyciela wobec dziecka i zakładanie (magiczne), 
że zostało ono dobrze wykonane. 

Jeśli zdawalibyśmy sobie sprawę z zakresu ciążących na nas obowiązków pro-
wadzenia dziecka ku takiej gotowości, nie byłoby powodów do dramatycznych apeli 
o odrzucenie projektu obniżenia obowiązku szkolnego o rok. Dzieci szybciej dojrze-
wają, w związku z czym chcą „iść szybciej do szkoły” (dziewczynka 6 lat i 7 mies.). 
Czy zabierzemy takim dzieciom dzieciństwo? W jakim sensie? Dzieciństwo trwa, 
jest bowiem etapem w rozwoju, dotyczy każdego człowieka, niezależnie od tego 
gdzie mieszka, jaką ma płeć, przybierze jedynie inną formę urzeczywistniania po-
trzeby badania, osiągania postępu, przynależności do elit, dominacji, zabawy, nauki. 
Wejście do przedszkola jest pierwszym momentem zaistnienia obok innego, niezna-
nego, niespowinowaconego dziecka, wobec obcej dorosłej kobiety, innej niż matka. 
Podobna sytuacja ma miejsce w szkole, tyle że nie jest już tak nieznana jak przy 
wyjściu z rodziny do przedszkola. Nie bójmy się więc, że dziecko sobie nie poradzi, 
zaufajmy mu, a nie dramatyzujmy.

Wejście do przedszkola „wystawia dziecko” na socjalizację rzeczową, wtórną 
w odróżnieniu od rodzinnej „twarzą w twarz”, bezpośredniej. Dziecko jest więc ele-
mentem systemu społecznego instytucji przed-szkolnej, złożonego z wielości inte-
rakcji, z wielości osób zajmujących pozycje i role, z możliwością zajęcia własnej 
pozycji i roli. Zaczyna odgrywać role kolegi/koleżanki, przedszkolaka. Wypraco-
wuje sobie pozycję lidera, satelity, podporządkowanego, pierwszo- lub drugorzęd-
ną. Zaczyna się orientować w ich uwarunkowaniach, ale też zostaje poddane presji 
nauczyciela, innych dzieci, samo także taką presję podejmuje. Najpełniejszych do-
świadczeń w tym zakresie dostarcza zabawa. Dlatego nie wolno jej ograniczać. Tak-
że po wejściu do szkoły. Wypracowywanie pozycji i roli zaczyna się od działania na 
rzecz zabawy, w zabawie. Rola dobrego jej pomysłodawcy i organizatora wyznacza 
znaczącą pozycję wśród innych. W szkole pozycję wyznacza rola dobrego ucznia, 
osiągnięcia w nauce wyrażone ocenami, kształtowane na doświadczeniach przed-
szkolnych. I dzieci o tym wiedzą: „Mama mi mówi, że w szkole to trzeba się poka-
zać od pierwszych dni jako dobra uczennica, bo potem to już tak będzie zawsze” 
(dziewczynka 5 lat i 12 mies.); „Ja tam wiem, że sobie poradzę w szkole. Jestem 
dobry w sportach, umiem się bawić i tam też będę miał kolegów, bo wiem, jak ich 
zapoznawać” (chłopiec 6 lat i 6 mies.); „Martwię się, moja koleżanka pójdzie do 
innej szkoły niż ja, bo tak jej rodzice ją zapisali. Nie wiem, czy znajdę taką koleżan-
kę. Moja siostra mówi, że nie będzie to trudne i ja jej wierzę. Może znajdę jeszcze 
lepszą niż Ania?” (dziewczynka 6 lat i 4 mies.).
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Systemy przedszkolny i szkolny są swoistym mikroświatem, w którym dziecko 
dokonuje pierwszych identyfikacji siebie w różnych zakresach, a także, z uwagi na 
zgromadzenie w jednym miejscu wielu osób w podobnym wieku, wystawia je na ko-
nieczność rywalizowania o pozycję i role, szczególnie te znaczące. Czy przedszkole 
przygotowuje dzieci do takiego nowego usytuowania? I tak, i nie. Tak, dlatego, że or-
ganizuje również grupy homogeniczne, w których dzieci uczą się rywalizacji, czasa-
mi bardzo drapieżnej i niszczącej. Nie, dlatego, że treści związane z zachowaniami 
społecznymi zajmują bardzo niską pozycję w wymienianych przez nauczycieli jako 
ważnych z punktu widzenia edukacji i przygotowania do szkoły13.

Inną kwestią, która pozostaje do dyskusji i rozstrzygnięcia, jest formuła edu-
kacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z obowiązującym prawem, nauka dzieci w wieku 
7 – 10 lat ma być zintegrowana, całościowa, prowadzona przez jednego nauczyciela. 
W wielu krajach taki model także funkcjonuje. Z punktu widzenia jednak przyszło-
ści szkolnej dziecka-ucznia nie jest to rozwiązanie do końca korzystne. Dlaczego? 
Otóż opóźnia proces identyfikacji i autoidentyfikacji. Uczennica/uczeń zmuszeni 
są przez trzy pierwsze lata szkolne, po najczęściej trzech latach edukacji przed-
szkolnej, do przebywania z tym samym nauczycielem, przede wszystkim kobietą, 
podczas gdy rozwojowo nastawiony jest na poszukiwanie różnorodności, kompe-
tentnych osób, znawców, specjalistów. Zbyt długie w czasie obcowanie z jednym 
nauczycielem, koncentrowanie dziecka na całościowej formule uczenia się, na au-
torytarnej wiedzy może opóźniać autoidentyfikację i specjalizację, co z kolei jest 
potrzebne cywilizacyjnie i kulturowo. Czy powrót do rozwiązań z ubiegłego wieku 
byłby uzasadniony? Być może, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie młodych ludzi 
na specjalizację wiedzy, nie rozciąganie w czasie dostępu do niej dałoby widoczne 
rezultaty, ale wymaga to zbadania w czasie od pomysłu do efektu, a więc co najmniej 
do zakończenia gimnazjum.

Nie ulega już wątpliwości, że przedszkole i szkoła stanowią system społeczny, 
w którym podmioty wchodzą ze sobą w stosunek społeczny, kształtowany przez wie-
lość interakcji, uczestniczenie w nich całym sobą/partnerstwo, przez ich trwałość, 
normatywną regulację, czyli wzajemność praw i obowiązków14. Sytuacji takich nie 
dostarcza człowiekowi rodzina i dlatego jest to ważny argument na rzecz edukacji 

13 Być może jest tak dlatego, że zdecydowana większość pedagogów wczesnoszkolnych to 
kobiety, które nie „czują” problemów społecznych z racji macierzyństwa, dominacji emocji nad 
racjami. Być może. Ale jest w tym również pewien pozytywny związek z otwieraniem młodego 
człowieka na uwolnienie się od zależności od matki, które powinno przebiegać spokojnie i powoli, 
by nie wywołać całożyciowej traumy z powodu zbyt szybkiej i radykalnej emancypacji od niej. To 
ciekawe zjawisko w rozmowie o socjalizacji człowieka. Nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkol-
na może wiec stanowić swoisty pomost w przedostawaniu się dziecka ze świata emocji do świata 
zdominowanego przez racje, chociaż w zadaniu tym kryją się niebezpieczeństwa przedłużenia zbyt 
daleko w rozwoju zależności człowieka od matki, szczególnie w stosunku do chłopców (zob.: ba-
dania J. Bowlbyego).

14 T. Parsons, System społeczny, Kraków 2009. Stosunek społeczny może być symetryczny 
i niesymetryczny, zrównoważony i niezrównoważony, eksploratorski czy roszczeniowy; w stosunku 



23CZY DZIECI SZEŚCIOLETNIE SĄ GOTOWE DO NAUKI W SZKOLE?...

zinstytucjonalizowanej. Inaczej nieco kształtują się elementy sytemu w przedszko-
lu, inaczej w szkole: a) w przedszkolu, z uwagi na czas doświadczania siebie jako 
członka zbiorowości przedszkolnej układ jest w miarę symetryczny, zrównoważony, 
mniej roszczeniowy; b) w sytuacji szkolnej rozkład oczekiwań i zobowiązań jest 
nierównomierny, niesymetryczny i niezrównoważony, bowiem dziecko-uczeń ma 
zdecydowanie mniej doświadczeń w świadczeniu stosunku społecznego, mimo iż 
pozycję, czyli status społeczny osoby w miejscu i czasie oraz role społeczne, czyli 
oczekiwanie normatywnej zgodności, reguł dla określonej pozycji15, próbuje sobie 
dopiero wypracowywać16. Równoważenie oczekiwań i zobowiązań jest treścią relacji 
społecznych ważnych w ciągu całego życia. Szkoła jako system społeczny wpisuje się 
na listę czynników je kształtujących. Sensytywnym okresem w rozwoju umożliwiają-
cym te doświadczenia jest 5—7 rok życia.

Czym jest więc i co oznacza przygotowanie do roli ucznia w szkole? Czym się różni 
od wypełniania roli przedszkolaka w przedszkolu? Aby odpowiedzieć na tak ważne dla 
losów dziecka pytanie, najpierw trzeba zdefiniować rolę ucznia. Zgodnie z wyżej ana-
lizowanym polem znaczeniowym, można przyjąć, iż rola jest zestawem zadań do wy-
konania, opisanych tradycją, oczekiwaniami, ekonomiką. To także działanie w jakimś 
charakterze, w naszym przypadku dziecka w charakterze ucznia. Rola przedszkolaka 
ma węższe umocowanie historyczne niż rola ucznia, stąd jej bardziej liberalne i ogól-
nikowe ujęcie. Rola ucznia bazuje na społecznym i kulturowym opisie i doświadcza-
niu, historycznie przenoszonym na kolejne pokolenie i właściwie w ogólnych zary-
sach jest niezmienna od co najmniej 100 lat. Rola przedszkolaka opisana została 
w Polsce stosunkowo niedawno, bo w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Czego wymaga społeczeństwo od małego człowieka zapisanego do szkoły, 
a czego nie wymaga od niego w przedszkolu? Niezmiennie obowiązkowości, punk-
tualności, wykonywania zadań w szkole i w domu na rzecz szkoły, posłuszeństwa 
wobec nauczyciela, zaliczania wyznaczanych mu treści do zapamiętania, zdyscy-
plinowanego uczestnictwa w lekcji, siedzenia w ławce, nie wiercenia się, słuchania 
poleceń. Przedszkolakowi darowane jest jeszcze nieposłuszeństwo, brak odpowie-
dzialności, częściej pobłaża mu się, tłumaczy niedojrzałością. Od „szkolaka” wyma-
ga się akuratności, prawie nieomylności, rozeznania w tym co ważne i mniej ważne, 
zrozumienia ważności nauki. Przedszkolakowi wybacza się błędy, niepoprawności. 
Tradycja w tym zakresie jest więc silna i nie podlega modyfikacji. Niektórzy po-
nadto dodają, że uczeń powinien być sumienny, odpowiedzialny i grzeczny. Tak też 

społecznym każdy z jego uczestników przyjmuje na siebie wyznaczona pule oczekiwań i zobowią-
zań.

15 Tamże, s. 93.
16 Pozycja społeczna to hierarchia znaczenia dla kogoś (i dla siebie), dzieci o takie znaczenie 

usilnie zabiegają w sytuacji zabawy, gry, nauki. Rolę przedszkolaka i ucznia opisujemy przez listę 
zadań do wykonania, stąd moje przypuszczenia o transferze z roli przedszkolaka na role ucznia 
w szkole – zadania są podobne, dotyczą bowiem respektowania wspólnych uregulowań, uważnego 
wsłuchiwania się w polecenia, wykonywania zadań do końca, porozumiewania się.
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przygotowanie do szkoły rozumie większość nauczycieli przedszkolnych. W oczeki-
waniach tych brak jest nastawienia na ciągłość oddziaływań – przedszkole odcinane 
jest od zadań szkoły. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających wejściu do szkoły 
należałoby ciągłość tę uwzględniać. Zadanie to dotyczyć powinno rodziców, nauczy-
cieli przedszkolnych i szkolnych.

Funkcjonowaniu w roli ucznia niewątpliwie pomaga koncentracja na warun-
kach zewnętrznych działania, wyznacza bowiem obszar powodzenia, zysków, korzy-
ści, jak również niepowodzeń, strat, porażek17. „Uczeń to już coś więcej niż przed-
szkolak” – stwierdza nauczycielka. „Po prostu uczeń to uczeń i już”. Pytanie, co to 
znaczy – pozostało bez odpowiedzi. Co na to dzieci? „Uczeń to dziecko, które się 
uczy w szkole. Jak był w przedszkolu, to jest przedszkolak, a jak w zerówce, to ze-
rówkowicz” (dziewczynka 6 lat i 2 mies.).

Co to znaczy przygotowanie do roli ucznia w domu? Czym się różni od wypeł-
niania roli przedszkolaka w domu? Przejście z przedszkolnej aktywności zabawo-
wej w tryb nauki szkolnej zmienia całkowicie rytm życia w rodzinie, istoty czego 
dziecko do końca nie rozumie. Odrabianie zadań okazuje się ważniejsze niż potrze-
ba zabawy, czas pobytu na podwórku ograniczany jest także ich ilością do wyko-
nania. Swoboda działania zastąpiona została nakazem działania. Wyraźnie widać 
braki w przygotowaniu dzieci do takiej diametralnej zmiany warunków aktywności. 
Zaniedbania pochodzą zarówno ze strony rodziny, jak i przedszkola. Co powinni 
uczynić dorośli? Dokonać opisu sytuacji domowej po wejściu w rolę ucznia, zakre-
su koniecznej zmiany organizacji warunków do uczenia się w domu, zmiany ról 
domowników wobec nowych zadań i obowiązków ucznia na tle zapotrzebowania 
dziecka–ucznia na zabawę, zmiany porządku dziennego, organizacji czasu, miejsca 
do nauki. Rodzice powinni także dokonać zmiany w swoim podejściu do dziecka – 
ucznia i próbować zrozumieć inność położenia ich dziecka jako ucznia. Wymaga to 
wyjścia z roli rodzica przedszkolaka i ustalenia nowego porządku w otoczeniu dziec-
ka, a więc wejścia empatycznie w nowe zadania dziecka. Na ogół wiemy, że trzeba 
przygotować miejsce do nauki, wyposażyć dziecko w potrzebne pomoce, książki, 
środki. Przypomnieć o lekcjach, o wstawaniu, o śniadaniu: „Najgorsze to będzie, jak 
lekcje będą od 8 rano, bo ja jestem śpioch. Ale nastawię sobie zegarek, bo już się 
na nim znam i mama mnie też dobudzi” (chłopiec 6 lat i 2 mies.). „No i czego tu 
się bać? Przecież normalny człowiek wstaje rano do pracy, do przedszkola, to i do 
szkoły wstanie” (dziewczynka 6 lat i 7 mies.). „Ja idę do szkoły teraz. Mama i tata 
już zmienili mi meble w pokoju na biurko, żebym miał gdzie odrabiać lekcje, uczyć 
się. Cieszę się z tego” (chłopiec 5 lat i 8 mies.).

Na ogół też każdy z rodziców, przynajmniej w początkowym okresie pobytu 
dziecka w szkole, motywuje, przypomina, podpowiada, czasami wykonuje zadania 
za niego. Ale nie tylko na tym polega zmiana. Głównie chodzi tu o współuczestni-
czenie rodziców w wyborze programu kształcenia, w dyskusji o warunkach aktyw-

17 Zob.: T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, s. 120 – 142.
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ności dziecka w szkole, współdziałaniu z nauczycielem na ich rzecz, uczestniczeniu 
w spotkaniach instruktażowych, dyskusyjnych z psychologiem, pedagogiem, socjo-
logiem, lekarzem, głównie dotyczących skutków zmiany usytuowania dzieci zgod-
nie z regulaminem szkolnym. Niewielu niestety zdaje sobie sprawę z adaptacyjnych 
trudności dzieci, a są one podobne do przedszkolnych, czy z trudności w pokony-
waniu emocji (lęku, strachu, wstydu) w publicznych prezentacjach przed innymi 
kolegami, przed nauczycielką18.

Co oznacza przygotowanie dziecka do roli członka zbiorowości szkolnej? Co to 
jest zbiorowość? Co to jest zbiorowość szkolna? Czym się różni od zbiorowości 
przedszkolnej? Przestrzeń i czas szkolny charakteryzuje regulamin, karność, sank-
cje, profity z sytuacji „wspólnego bytu”, znajomy – kolega – przyjaciel i wynikające 
z tych opisów zachowania, podporządkowanie się masie społecznej i uczenie się 
unikania presji, przyjmowania ofert konstruktywnych, a odrzucania niszczących 
(odmawianie). Przygotowanie do roli członka zbiorowości szkolnej może odbywać 
się jedynie w szkole. Trzeba jej doświadczać, czasami na własnej skórze19. Byłoby 
więc bardziej problemem nauczycieli klas początkowych, niż nauczycieli przedszko-
li. Można zatem przyjąć, iż istotą procesu przygotowywania (od najwcześniejszych 
lat życia, nie tylko od 6 roku życia) „powinno być stopniowe przechodzenie od 
koncentracji na sobie do koncentracji na parametrach otoczenia (zadań w nowej 
przestrzeni i czasie) czego wymaga pełnienie ról społecznych ucznia, kolegi w kla-
sie, ucznia w domu. Przygotowanie do wejścia w zbiorowość szkolną” [polegać 
powinno na wykorzystaniu przez nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego 
szczególnych potrzeb społecznych dziecka – budzącego się] „sensus communis”20 
do budowania w nim powoli, w miarę obiektywnych oczekiwań, nastawień wobec 
grupy ludzkiej, wyzwalania wyobrażeń dotyczących wspólnego bycia, oprawionych 
silnymi, pozytywnymi emocjami związanymi ze wspólnym dziełem, wspólnymi za-
daniami (a mniej uprzedzania tego, co ma się wydarzyć w szkole, gdyż to pozna 
dziecko po wejściu do niej – nigdzie bowiem, poza nią, nie ma takich ławek, takich 
korytarzy, takich nauczycieli, takich kolegów, książek, itd.). Czas i przestrzeń szkoły 
w procesie doświadczania bycia członkiem zbiorowości są niezastąpione. Nie ma 
więc podstaw do obrony dzieci przed szkołą, lecz by przestrzeń tę zmodyfikować 
pod udział bezpośredni dzieci jako jej współorganizatorów.

Dodać trzeba, iż, jak wynika z argumentacji socjologów, w obrębie pozycji jak 
i ról często występują konflikty na tle odczucia ich znaczenia dla siebie. Szczególnie 
widoczne są one w zachowaniach dzieci w przedszkolu i szkole na pierwszym jej eta-
pie, gdzie pojawia się rywalizacja o względy kolegi, nauczyciela, wyścig do dobrych 
ocen, bycia ważnym. Dane badawcze dotyczące przemocy między dziećmi/ucznia-
mi dowodzą, iż nauczyciele nie radzą sobie z tymi problemami. Jest tak głównie dla-

18 Z badań moich seminarzystów.
19 Zob.: zjawisko fali.
20 Zob.: H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, s. 50 i nast.
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tego, że w programach edukacyjnych treści społeczne zajmują miejsce marginalne. 
Nie znaczy to jednak, że dzieci nie powinny pójść do szkoły. Wręcz przeciwnie, fakt 
ten niezwykle ważny jest w procesie socjalizacji. Szkoła jest przestrzenią, w której 
dziecko samodzielnie próbuje poruszać się w niej, bez pomocy/opieki nauczyciela, 
podobnej do tej, jaką spełnia „pani w przedszkolu”. Wchodzi w relacje rzeczowe, co-
raz bardziej formalne. Do wejścia w nią musi przygotować przedszkole poszerzając 
pole uwagi z intelektualnych na społeczne doświadczenia.

Badania pokazują, że w tym obszarze instytucje te nie spełniają wobec dziecka 
zadań rozwojowych. Dzieci gromadzą doświadczenia społecznego bycia w sytuacji 
okolicznościowo bez „obecności korygująco-kontrolnej” ze strony nauczyciela w po-
prawnym tego słowa znaczeniu. Wiele jest pouczeń, karcenia, napominania, „dyscy-
plinowania”, prawie śladowo systematycznej, ciągłej i regularnej pracy edukacyjnej. 
W szkole sytuacja kształtuje się podobnie. Pokazały to także badania prowadzone 
przez Marzennę Nowicką – nauczyciele ujmują socjalizację szkolną przede wszyst-
kim jako: a) zbiór norm do opanowania przez ucznia, b) wdrażanie przez perswa-
zję, c) organizowanie doświadczeń, d) akcja interwencyjna, e) podporządkowanie 
władzy. Organizowanie doświadczeń jest najrzadziej reprezentowane w przestrzeni 
szkoły.21 Najczęściej „dyscyplinują” dzieci, wdrażają do poprawności zachowań, ale 
głównie przez nacisk, przymus, kreślenie konsekwencji braku „zgodności” w zacho-
waniu. Jak łatwo wnioskować, sytuacja taka nie sprzyja nabywaniu przez dzieci/
uczniów orientacji w normach, regułach zachowań, nie pomaga w kształtowaniu 
poprawnych warunków dla uczenia się mechanizmów tychże zachowań. Badania 
A. Olczak pokazały niepokojąco wąski zakres ich stosowania a także wiele niepo-
prawności w ich formułowaniu i przestrzeganiu22.

Przygotowanie dzieci do szkoły, a więc kształtowanie u nich gotowości do wej-
ścia w czas i przestrzeń jej organizacji, obejmuje cały szereg zabiegów umożliwiają-
cych im rozpoznanie cech nowej sytuacji i należą do nich przede wszystkim: a) przy-
gotowanie do roli ucznia, b) do roli członka zbiorowości szkolnej, c) do roli ucznia 
w domu. Od jakości tego przygotowania zależy nie tylko powodzenie w nauce, ale 
przede wszystkim pozycja dziecka w grupie uczniowskiej23. Wiele zadań w tym pro-
cesie powinno być podjętych przez rodziców i przez przedszkole. Gdybyśmy sobie 

21 M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki. Przestrzenie. Koncep-
tualizacje, Toruń 2010, s. 364 – 388.

22 A. Olczak, Umowa społeczna z dzieckiem, Zielona Góra 2011.
23 Podczas prowadzonej ze studentami pedagogiki dyskusji na temat, niewątpliwie zaczep-

nych i bulwersujących myśli M. Dekkersa, zamykających się w tytułowym stwierdzeniu dziecko – od 
poczwarki do człowieka, młodzi ludzie wyrażali sprzeciw i oburzenie wobec takiej, jak dowodzili, 
nieuzasadnionej dyskredytacji człowieka w dzieciństwie. Doszli do wniosku końcowego, że jednak 
autor ma rację. Jakiego argumentu użyli? Głównie takiego, że to dorośli zamykając dziecko we wła-
snych przekonaniach o tym, co ma jeść, w czym chodzić ubrane, jak się ruszać, zachowywać, or-
ganizując rytm biologicznego istnienia, zachowują się wobec niego jakby niczego nie potrafiło, nie 
rozumiało, nie odczuwało. Także przygotowując do szkoły w rozumieniu wyprzedzanie jej metod, 
treści. Zamykają w kokonie. Poczwarka tego potrzebuje, człowiek jest jednak czymś więcej – potrze-
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zdawali z tego sprawę, to być może niepotrzebna byłaby dyskusja o tym, czy dziecku 
zabierzemy dzieciństwo przez wejście przez nie w czas i przestrzeń szkoły.

Na podstawie referowanych tu badań zachęcam do odrzucania opracowań styg-
matyzujących dzieci, zarządzających ich życiem na rzecz proponujących zrozumie-
nie istoty zmiany, zrozumienie uwarunkowań rozwoju współczesnego człowieka, 
w dzieciństwie którego zdarzają się najważniejsze procesy będące podstawą wszyst-
kiego, co w życiu najważniejsze.

Jakie to dziecko gotowe do nauki w szkole?
Dziecko gotowe do wejścia do szkoły powoli zaczyna się wyodrębniać jako jed-

nostka społeczna, rezygnuje z prymatu spraw własnych na rzecz wspólnych. To wy-
nik dojrzewania. Czyni to nieśmiało ale konsekwentnie, rezygnuje stopniowo z za-
chowań charakteryzujących je jako przedszkolaka. Chce być uczniem. Jest gotowe 
do wyjścia z przedszkola tam, gdzie dzieją się magiczne rzeczy. Do szkoły. Podobnie 
jak oczekiwało wyjścia z domu do przedszkola. Jest w tym wiele jeszcze niejasności, 
niepewności, obawy. Ale chęć ta jest widoczna, wsparta oczekiwaniem szczególnej 
nobilitacji społecznej – będzie uczniem, uczennicą. Nie przedszkolakiem, nie malu-
chem, średniakiem, muchomorkiem, krasnalem, lecz uczniem.

Jacy wokół niego dorośli? Nauczyciele, rodzice, znając te oczekiwania zadbali 
o warunki ich urzeczywistniania; opisują, pokazują, jak można skutecznie wykonać 
zadania, jak się porozumieć w każdej nowej sytuacji, namawiają do badania, szuka-
nia rozwiązań, do stawiania pytań. Przygotowują do nowej sytuacji, a taką jest wej-
ście do szkoły. Nie przenoszą metod, form szkolnych do przedszkola lecz wiedzą, na 
czym polega istota nauki szkolnej. Ćwiczą więc pamięć zadaniową, namawiają do 
szukania programu ich wykonania, prowadzą do kończenia zadania, do uważnego 
słuchania poleceń, do rozpoznawania reguł, znaków. Nie niszczą chęci i optymizmu 
dziecka. Wiedzą, że jeśli ono chce się uczyć – trzeba mu zwyczajnie w tym pomóc. 
Zdecydowanie włączyli się w działania na rzecz poprawy warunków edukacji. Nie 
walczą o obronę dzieciństwa odsuwając dziecko od przyjemności poznawania24.
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Are Six-Year Olds Prepared for Primary School Enrolment?
Reflections against the Background of the Public Debate on The 

Changes in the Educational Structures

Summary: Getting prepared for primary school enrolment involves being prepared to take over 
new Types of potential and essential tasks. This is a phenomenon that encompasses all aspects 
of life. Early childhood comprises a whole set of achievements which, under social aspects, are 
considered essential, phases of preparation, such as doing the first steps out of the immediate 
family environment and entering public life ( such as attending day-nursery, kindergarten or pre-
school) and entering the school- community. Parents and teachers will pay particular attention 
to this latter event, assigning pre-eminent significance for the child’s future to it.

But is this attitude really justified? Rather not, as to the individual „status ante scholam” 
contribute various previous experiences that may even precede the moment of birth itself. In 
this case we have to admit the thesis which organizes the child’s further development, which in 
itself means that “ being prepared for school education is a random buildup of all educational 
achievements and their respective quality as provided by the family and preschool environment 
that precedes the stage of the so called school-readiness. “ The quality therefore is directly pro-
portional to the quality of the environment the child has spent its first years in. Instead of as-
sessing the child’s school-readiness it seems more reasonable to take under consideration the 
reality of everyday life as experienced by the child at home or in preschool and adjust the learn-
ing contents, methods and organization of the learning process according to the results of these 
investigations. A six year old is prepared for school education. The investigations I carried out in 
preschools leave no doubt about this fact. The crucial issue : is the school presently prepared to 
enroll children with modified developmentally and educational demands, remains open.

Key words: school readiness, educational offers, expectations of the child, existing educational 
realities.


