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Refleksje nad tym, jak jest...
Gotowo�æ szkolna 6-latka to obecnie temat �pal¹-

cy�. Debaty wokó³ s³uszno�ci uczestnictwa dziecka
w edukacji od wczesnych lat, splata siê z nies³uszno�ci¹
oraz zamêtem wokó³ jego gotowo�ci. Efekt debat jest
znikomy� i pozorny � chocia¿by w tym, ¿e wydaje nam
siê, co jest dla dziecka �dobre�. Nawi¹zuj¹c do klasy-
ków naturalizmu (J. J. Rousseau), to My powinni�my
pod¹¿aæ za rozwojem dziecka, a ono samo poka¿e nam
w³a�ciw¹ drogê. Gotowo�æ szkoln¹ nale¿y percypowaæ
w kontek�cie holistycznego podej�cia do rozwoju dziec-
ka i jego edukacji. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 19 marca
2009 r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw, obowi¹zek szkolny
dotyczy dziecka, które w roku kalendarzowym koñczy
6 lat. Poza tym rodzic mo¿e z³o¿yæ wniosek, by jego
dziecko mog³o rozpocz¹æ naukê ju¿ w wieku lat piêciu,
je�li oczywi�cie wykazuje psychofizyczn¹ dojrza³o�æ do
jej podjêcia.

Chaos edukacyjny, bo tak mo¿na nazwaæ
kolejn¹ reformê edukacji, ma swoich zwolenników
i przeciwników. Ci pierwsi za punkt centralny problemu
przyjmuj¹ mo¿liwo�æ lepszego i szybszego rozwoju dziec-
ka. Poza tym wierz¹, ¿e dzieci w tym wieku gotowe s¹
do podjêcia nauki szkolnej. Przeciwnicy z kolei podkre-
�laj¹ fakt, i¿ dziecko sze�cioletnie jest jeszcze niegoto-
we, niedojrza³e, by pój�æ do szko³y. G³osy oporu nabra³y
na sile w roku 2011, kiedy to po raz ostatni rodzice mogli
decydowaæ o pój�ciu dziecka do szko³y.

Dlaczego �w³a�ciwa� gotowo�æ szkolna dziecka jest
tak istotna? Otó¿ w³a�ciwe przygotowanie dziecka do
szko³y wymaga rozumienia pojêcia dojrza³o�ci szkol-
nej, która okre�lana jest jako �poziom wszech-
stronnego rozwoju dziecka, który pozwala mu roz-
pocz¹æ naukê szkoln¹ i bez trudno�ci sprostaæ
wynikaj¹cym z tego faktu obowi¹zkom�. To z kolei
wi¹¿e siê ze szko³¹ oraz wymaganiami, jakie ona nak³a-
da na dziecko oraz indywidualno�ci¹ rozwojow¹ ka¿de-
go dziecka. Pozostaj¹c w tym kontek�cie, dziecko jest
zdolne do podjêcia obowi¹zków szkolnych, kiedy osi¹-
gnie taki poziom rozwoju fizycznego, umys³owego i spo-
³ecznego, umo¿liwiaj¹cy mu udzia³ w ¿yciu szkolnym.
Dziecko musi posi¹�æ umiejêtno�æ rozumowania i wy-
konywania poleceñ oraz zadañ, wspó³¿ycia i wspó³dzia-
³ania z grup¹. Do opanowania nawyków czytania i pisa-
nia niezbêdna jest umiejêtno�æ rozpoznania i odtwarzania
prostych znaków graficznych (Wilgocka-Okoñ, 1972).
Generalnie powinna (za)istnieæ równowaga miêdzy roz-
wojem dziecka a wymaganiami, oczekiwaniami ze stro-
ny szko³y.

Wilgocka-Okoñ (2003, s. 10-11) zwróci³a uwagê na
fakt, i¿ dojrza³o�æ szkolna wynika g³ównie z dokonuj¹-
cych siê w dziecku zmian rozwojowych, które maj¹ cha-
rakter spontaniczny. W zakres pojêcia dojrza³o�ci
szkolnej wchodzi: dojrza³o�æ fizyczna, emocjonal-
na, umys³owa, emocjonalna, wolicjonalna.

�Ma³e dziecko uczy siê wed³ug
w³asnego programu,

dziecko w wieku szkolnym wed³ug
programu nauczyciela,

a przedszkolak mo¿e siê uczyæ
na miarê tego,

jak program nauczyciela staje siê
jego w³asnym programem�.

L.S.Wygotski

Gotowo�æ szkolna 6-latka
RAPORT Z BADAÑ
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Dojrza³o�æ szkolna dziecka 6-letniego:
1. Jest dostatecznie rozwiniête fizycznie i ruchowo,

zw³aszcza w zakresie precyzyjnych ruchów r¹k i pal-
ców.

2. Posiada dobr¹ orientacjê w otoczeniu oraz okre�lo-
ny zasób wiedzy ogólnej o �wiecie.

3. Posiada na tyle rozwiniête zdolno�ci komunikacyj-
ne, aby móc porozumiewaæ siê w sposób zrozumia³y
dla rozmówcy (zarówno doros³ego jak i rówie�nika).

4. Potrafi dzia³aæ intencjonalnie, tzn. podejmuje celo-
we czynno�ci i wykonuje je do koñca.

5. Jest uspo³ecznione w stopniu pozwalaj¹cym na zgod-
ne i przyjazne wspó³dzia³anie z rówie�nikami, licze-
nie siê z chêciami i ¿yczeniami innych oraz wykony-
wanie poleceñ kierowanych przez doros³ych do ca³ej
grupy dzieci.

6. Jest na tyle dojrza³e emo-
cjonalnie, aby rozstaæ siê
z matk¹ na czas pobytu
w szkole oraz kontrolowaæ
do�wiadczane emocje (lêk,
z³o�æ i inne) nie uzewnêtrz-
niaj¹c ich w sposób zbyt
gwa³towny (Stefañska-Klar,
2000).

Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e
ka¿dy cz³owiek ma swój indy-
widualny plan rozwoju. Dopie-
ro zgodno�æ na wszystkich jego
poziomach determinuje u dziec-
ka mo¿liwo�æ sprostania wyma-
ganiom, stawianym mu przez
szko³ê. St¹d tak silna potrzeba wzmacniania gotowo�ci
dzieci sze�cioletnich do podjêcia nauki szkolnej przez od-
powiednie przygotowanie i nabycie okre�lonych umie-
jêtno�ci.

Dziecko dojrza³e do szko³y � poza swoim do�wiad-
czeniem � posiada tak¿e wyobra¿enia bêd¹ce podstaw¹
do rozwoju my�lenia, procesów analizy i syntezy. O spo-
³ecznej dojrza³o�ci dziecka �wiadczy stopieñ jego samo-
dzielno�ci, zaradno�ci, a tak¿e chêæ i umiejêtno�æ na-
wi¹zywania kontaktów z lud�mi, pewna równowaga
uczuciowa i opanowanie, bêd¹ce podstaw¹ zdyscypli-
nowania i umiejêtno�ci w zespole. Umys³owa i spo³ecz-
na dojrza³o�æ w znacznej mierze uwarunkowana jest
dojrza³o�ci¹ fizyczn¹, dobrym stanem zdrowia i ogóln¹
sprawno�ci¹ organizmu (Wrzosek, nieopublikowana pra-
ca magisterska).

Osi¹gniêcie gotowo�ci szkolnej jest uwarun-
kowane wieloma czynnikami. Jednak w niniejszym tek-
�cie skoncentrujê siê tylko na dwóch: na czynnikach wro-
dzonych oraz tych wynikaj¹cych z �zasobów� rodziny.

Zarówno zdrowie dziecka, jak i jego stan psychofi-
zyczny zdeterminowany jest przez kapita³ fizyczny i emo-
cjonalny, który przek³adaæ siê bêdzie na jego odporno�æ
na pracê. Pracê rozumian¹ jako podejmowanie dzia³a-
nia, tkwienie w nim oraz sumienno�æ w realizacji prze-
widzianych zadañ. Bior¹c to pod uwagê, dzieci z ró¿ny-
mi anomaliami rozwojowymi, chore, niepe³nosprawne,
z nadpobudliwo�ci¹ psychoruchow¹, a tak¿e z du¿¹ wra¿-
liwo�ci¹ emocjonaln¹, maj¹ du¿o wiêksze, ni¿ ich ró-
wie�nicy, trudno�ci z aktywn¹ adaptacj¹ do szkolnego
�rodowiska (Frydrychowicz i in., 2006).

Z kolei system rodzinny oraz jego wygórowane ocze-
kiwania wzglêdem dziecka w stosunku do jego mo¿li-
wo�ci, czasem tak¿e nadopiekuñczo�æ, mo¿e stanowiæ
problem adaptacyjny. Poza tym relacje konfliktowe w ro-

dzinie lub typologia rodziny
w teorii Boltona �wystarcza-
j¹co dobrej�1  tak¿e utrudniaæ
mog¹ dzieciêc¹ adaptacjê.

Rol¹ rodziców jest
przede wszystkim wsparcie
dziecka w tak wa¿nym dla
niego momencie ¿ycia. Jak
pisa³ Erikson, pój�cie do
szko³y to etap najbardziej zna-
cz¹cy socjalizacyjnie. Ce-
chuje go nabywanie kompe-
tencji, otwarto�æ i ciekawo�æ
poznawcza.

Ró¿nice w poziomie gotowo�ci
szkolnej dzieci 5- i 6-letnich

� raport z badañ
W niniejszym tek�cie chcia³abym odwo³aæ siê do

badañ pani Sylwii Wrzosek, które prowadzone by³y
w zwi¹zku z pisan¹ przez ni¹ prac¹ magistersk¹ w 2012
roku 2 . Praca pisana by³a pod kierunkiem dr S³awomira
Pasikowskiego z Akademii Pomorskiej w S³upsku.

Pytania, jakie postawili sobie realizatorzy badania,
dotyczy³y przede wszystkim takich kwestii jak:
1. Czy 5- i 6-latki ró¿ni¹ siê pod wzglêdem poziomu

gotowo�ci szkolnej?
2. Czy wystêpuj¹ ró¿nice w rozwoju fizycznym u dzie-

ci 5- i 6-letnich?
3. Czy wystêpuj¹ ró¿nice miedzy 5- i 6-latkami pod

wzglêdem w³a�ciwo�ci rozwoju umys³owego?3

W badaniach autorzy pos³u¿yli siê Arkuszem Ba-
dania Gotowo�ci Szkolnej, autorstwa Ma³gorzaty
Kwa�niewskiej i Wies³awy ¯aby-¯abiñskiej. Arkusz
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Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy
cz³owiek ma swój indywidualny
plan rozwoju. Dopiero zgodno�æ
na wszystkich jego poziomach de-
terminuje u dziecka mo¿liwo�æ
sprostania wymaganiom stawia-
nym mu przez szko³ê. St¹d tak
silna potrzeba wzmacniania goto-
wo�ci dzieci sze�cioletnich do pod-
jêcia nauki szkolnej przez odpo-
wiednie przygotowanie i nabycie
okre�lonych umiejêtno�ci.



7

2/2013

INFORMATOR OSWIATOWY

zosta³ zbudowany z 36 zadañ, badaj¹cych sferê rozwo-
ju: umys³owego, fizycznego i spo³ecznego-emocjonalne-
go. W trakcie badania dziecko mog³o osi¹gn¹æ maksy-
malnie 108 punktów. Okre�lone zosta³y 3 poziomy
gotowo�ci szkolnej: wysoki (82-108 pkt.), przeciêtny (55-
81 pkt.), niski (poni¿ej 80 punktów).

W sferze rozwoju fizycznego badano: sprawno�æ
ruchow¹, sprawno�æ r¹k i lateralizacjê.

W sferze umys³owej badano: spostrzeganie wzro-
kowe, koordynacjê wzrokowo-ruchow¹ (przygotowanie
do pisania), spostrzeganie s³uchowe, s³ownictwo i po-
prawno�æ jêzykow¹, wiadomo�ci ogólne, wiadomo�ci
i pojêcia matematyczne, pamiêæ s³uchow¹, wzrokow¹
i ruchow¹, uwagê.

W przypadku sfery spo³ecznej badano: rozwój
moralny, stosunek do doros³ych i rówie�ników, rozwój
emocjonalny.

Badaniu poddano dzieci w wieku 5 i 6 lat � wycho-
wanków Przedszkola Samorz¹dowego w Rosnowie.
£¹cznie przebadano grupê 5-latków, licz¹c¹: 28 dziew-
czynek i 30 ch³opców, oraz grupê 6-latków: 32 dziew-
czynki oraz 28 ch³opców4.

Wyniki
Odpowiadaj¹c na pierwsze postawione w badaniu

pytanie, okazuje siê, ¿e w badanej grupie, brak jest ró¿-
nic pod wzglêdem gotowo�ci szkolnej dziecka pomiêdzy
dzieæmi piêcioletnimi i sze�cioletnimi nie ma ¿adnej ró¿-
nicy (Tabela 1). Czy to dowód na to, ¿e sze�ciolatki nie
powinny i�æ do szko³y? Czy te¿ na to, ¿e do szko³y mo¿-
na wys³aæ ju¿ piêciolatka i nie bêdzie to stanowi³o wiêk-
szego problemu?

Te pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

Zgodnie z obowi¹zuj¹ca Ustaw¹ z dnia 19 marca
2009 r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, je�li rodzic wyra-
¿a zgodê mo¿e tak¿e i swoje piêcioletnie dziecko (o ile
wcze�niej zostan¹ spe³nione wymogi) pos³aæ do szko³y.

Sk³aniam siê jednak ku sugestii pierwszej. A mia-
nowicie, ¿e zaistnia³y brak ró¿nic pokazuje tylko brak
gotowo�ci, a tym samym uniemo¿liwienie dziecku w³a-
�ciwego planu rozwoju. Schematyczno�æ szko³y, system
lekcyjny dyrektywny, mo¿e wp³ywaæ w tym wieku nie-
korzystnie na rozwój spontaniczno�ci, twórczo�ci dziec-
ka. Poza tym ma³e dzieci szybciej siê mêcz¹ i trudniej
skupiæ im uwagê d³u¿ej ni¿ 15 minut. Poza tym jêzyk
symboliczny wymiaru szkolnictwa przyt³acza ciê¿arem
surowo�ci i donios³o�ci. To, co powinno staæ siê nobili-
tacj¹, mo¿e staæ siê piêtnem na resztê ¿ycia.

Tabela 1. Ró¿nice pod wzglêdem gotowo�ci szkolnej dzieci
5 i 6-letnich

Z kolei odpowied� na pytanie drugie: Czy wystê-
puj¹ ró¿nice w rozwoju fizycznym u dzieci 5- i 6-let-
nich? brzmi: NIE (Tabela 2). Okaza³o siê, ¿e w niniej-
szych badaniach brak jest ró¿nic w rozwoju fizycznym.
Sugeruje to, ¿e badane elementy, takie jak: sprawno�æ
ruchowa, sprawno�æ r¹k i lateralizacja, jest taka sama
u obu grup badanych.

Tabela 2. Ró¿nice w rozwoju fizycznym dzieci 5 i 6-letnich

Podobnie zreszt¹ wygl¹da sytuacja, kiedy prowa-
dz¹cy badania analizowali ró¿nice w rozwoju umys³o-
wym dzieci. W tym wypadku kwestia ta wygl¹da po-
dobnie, jak we wcze�niejszych dwóch pytaniach.
Oznacza, to ¿e w badanej grupie nie ma ró¿nic w roz-
woju umys³owym dzieci.

Na my�l przychodz¹ mi badania prowadzone przez
S. N. Brilleslijper-Kater i H. E. M. Baartman�a (2000,
s.166-182). Faktem jest, ¿e dotycz¹ innej problematyki,
bo wiedzy o seksualno�ci, ale cytujê je w tym miejscu
ze wzglêdu na istotny w¹tek poznawczy. Badania te  po-
twierdzi³y tak¿e spostrze¿enia J. Piageta, ¿e sposób
my�lenia dziecka oraz zasób pojêciowy, znaczeniowy,
dotycz¹cej w tym wypadku badanej przez nich sfery
seksualnej, ró¿ni siê zasadniczo. Wiedza dziecka w wie-
ku przedszkolnym na temat seksualno�ci, a mianowicie
na temat funkcji genitaliów, to¿samo�ci p³ciowej, czê�ci
cia³a i ró¿nic miêdzy nimi, jest tak naprawdê ¿adna lub
bardzo podstawowa. W przypadku dzieci miêdzy 5 a 6
rokiem ¿ycia wiedza nadal jest ograniczona, mimo ¿e s¹
one w stanie powiedzieæ nam wiêcej o sferze seksual-
nej ni¿ dzieci miêdzy 3 a 5 rokiem ¿ycia (tam¿e, s.177).

Tabela 3. Ró¿nice pod wzglêdem w³a�ciwo�ci rozwoju umy-
s³owego dzieci 5 i 6-letnich
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Refleksje koñcowe�
Moje refleksje nie bêd¹ mieæ pozytywnego wy-

d�wiêku. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e to kolejny raz mamy
do czynienia z sytuacj¹ nie do koñca przemy�lan¹,
a ju¿ wprowadzon¹ w ¿ycie. Sami nauczyciele, a tak-
¿e gremium akademickie, sprzeciwiaj¹ siê tej usta-
wie. Ostatni wywiad w Angorze z prof. A. Nalaskow-
skim5  potwierdza tylko ten sprzeciw. Zatem dlaczego
zostaje wprowadzony obowi¹zek szkolny od 6 roku ¿ycia
dziecka? Na pierwszy plan wysuwa siê kwestia dorów-
nania  Europie � w wiêkszo�ci krajów europejskich wiek
rozpoczêcia nauki szkolnej to 6 lat. Tylko, ¿e �tam� to
ju¿ �normalne�, a wiêc programy kszta³cenia, programy
nauczania dostosowane s¹ do wieku dziecka, a tak¿e
placówki, ich wyposa¿enie itp. Jak zauwa¿a prof. Nala-
skowski �Finlandia kszta³ci od siódmego roku ¿ycia
i ma najlepsze na �wiecie wyniki nauczania. Trzech
rzeczy nie wolno narodowi zmieniaæ i dopasowywaæ
do Unii. To: kuchnia, religia i szkolnictwo�6.

Dzieci w tym wieku s¹ �podzielone�, ze wzglêdu
na mo¿liwo�ci rozwojowe. Czê�æ z nich jest ponad �red-
ni¹ wynikaj¹c¹ z rozwoju przeciêtnego dziecka. Odpo-
wiednia stymulacja, �w³a�ciwe� kreowanie rzeczywi-
sto�ci dziecka, jego wzmacnianie, sprzyja osi¹ganiu
wy¿szego progu gotowo�ci. Ale mamy te¿ grono dzieci,
które tego szczê�cia nie maj¹ i s¹ � jak podkre�la Pro-
fesor � kompletnie nieprzygotowane. A poza tym �nowe
prawo niemal z automatu wepchnie du¿¹ grupê dzie-
ci w przestrzeñ wczesnej pora¿ki szkolnej�7. Jak
podkre�laj¹ niektórzy politycy, konieczne jest obni¿enie
wieku rozpoczêcia nauki szkolnej ze wzglêdu na: z jed-
nej strony ni¿ demograficzny, a z drugiej bud¿et pañ-
stwa, w nie najlepszej kondycji. A zatem: im szybciej
dziecko pójdzie do szko³y, tym szybciej pójdzie do pracy
i tym samym zwiêkszy lub polepszy bud¿et.

Pozostaje mi jednak byæ optymistk¹, która wierzy,
¿e w koñcu przyjdzie opamiêtanie, i ¿e naprawdê naj-
wiêksz¹ warto�æ dla nas bêdzie mia³ cz³owiek, tylko dla-
tego, ¿e jest cz³owiekiem w³a�nie, a nie trybikiem w ma-
szynie pn. pañstwo. ö

dr Justyna Ratkowska-Pasikowska
Akademia Pomorska w S³upsku

PRZYPISY:
1. Odwo³anie do teorii Boltona, który wraz ze wspó³pracow-

nikami wyró¿ni³ osiem typów �rodowisk rodzinnych, któ-
re w za³o¿eniu teoretycznym dotycz¹ rodzin, w których
dochodzi do wykorzystania, nadu¿ycia seksualno�ci dziec-
ka, ale ogólny zarys odpowiadaæ mo¿e tak¿e rodzinie zdro-
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wej i funkcyjnej.  �rodowisko �wystarczaj¹co dobre� to
taki typ gdzie na pierwszy plan wy³ania siê brak spójno�ci,
lecz mimo to stwarza mu mo¿liwie jak najbardziej popraw-
ne warunki do rozwoju. Nie zawsze jednak rodzice wyra-
¿aj¹ podobny stosunek do nich, przez co dziecko otrzy-
muje mniej pozytywne wzorce. Warto jednak podkre�liæ,
¿e dziecko nie jest �wiadkiem nieadekwatnych, niepo¿¹-
danych zachowañ ze strony rodzica, a tak¿e ¿e informacje
przez rodziców przekazywane mog¹ byæ dla nich trudne,
ale nie oznacza, ¿e s¹ niezgodne z prawd¹.

2. Nieopublikowana praca magisterska, S.Wrzosek, Ró¿nice
w poziomie gotowo�ci szkolnej dzieci 5- i 6-letnich (na
podstawie badañ przeprowadzonych  w Przedszkolu Sa-
morz¹dowym w Rosnowie), S³upsk 2012

3. W badaniu autorzy uwzglêdnili tak¿e aspekt emocjonalny
i spo³eczny, ale ze wzglêdu na podobny wynik, jak w po-
przednich pytaniach, zdecydowano o ich pominiêciu w ni-
niejszym tek�cie.

4. Dobór do próby nie by³ doborem losowym, dlatego te¿ nie
mo¿na generalizowaæ wyników, a uzyskane rezultaty od-
nosiæ jednie do grupy objêtej badaniem.

5.  Szko³y nie s¹ przygotowane na przyjêcie sze�ciolatków �
uwa¿a prof. Aleksander Nalaskowski. Potem siê zobaczy,
Angora, Nr 15, 2013

6. Tam¿e.
7. Tam¿e.
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