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Wprowadzenie 

Mój głos w de ba cie „Sze ścio lat ki w szko le – re for ma czy mi sty fi ka cja oświa to wa?”

jest wy ra zem nie po ko ju na uczy cie la aka de mic kie go o zmia nę ja ko ści kształ ce nia naj młod -

szych dzie ci w wy ni ku re for my oświa to wej prze pro wa dzo nej w po li tycz nym uwi kła niu.

Zaj mę się czter na stym ob sza rem dzia łal no ści edu ka cyj nej przed szko la oraz tre ścia mi

na ucza nia w za kre sie umie jęt no ści czy ta nia i pi sa nia, czy li po lo ni stycz ną czę ścią Pod sta -

wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go i kształ ce nia ogól ne go dla szkół pod sta -

wowych. 

Zacz nę jed nak prze wrot nie od za ry so wa nia dwóch hi sto rii.

Pew ne go ra zu wiel ki na uko wiec, opie ra jąc się na wy ni kach wie lo let nich ba dań pe do -

lin gwi stycz nych i glot to dy dak tycz nych, opo wie dział się za ra dy kal ną zmia ną przy go to -

wa nia dzie ci do na uki czy ta nia i pi sa nia, spo so bu ucze nia tech ni ki płyn ne go czy ta nia ze

zro zu mie niem i płyn ne go pi sa nia, a ta kże kształ to wa nia na wy ków czy tel ni czych i świa do -

mo ści or to gra ficz nej naj młod szych dzie ci. Do ma gał się wła ści we go dla po trzeb ka żde go

dziec ka wy dłu że nia cza su na przy go to wa nie do na uki czy ta nia i pi sa nia oraz skró ce nia

w mia rę mo żli wo ści do mi ni mum cza su opa no wa nia względ nie płyn ne go pi sa nia i spraw -

ne go czy ta nia ze zro zu mie nie m1. 

Mo gło tak być? Mo gło i by ło. Nie mu sia ło.

Po tem na uczy cie le, w kli ma cie in te lek tu al ne go za an ga żo wa nia i z za ple czem teo re tycz -

nym do ty czą cym pro ce sów po znaw czych i roz wo jo wych, szcze gól ną opie ką lo go pe dycz ną

obej mo wa li dzie ci ma ją ce trud no ści z ko mu ni ko wa niem się, z za an ga żo wa niem ćwi czy li

spraw ność ana li za to ra słu cho we go, roz wi ja li pa mięć fo ne tycz ną i wzro ko wą, za cie ka wia li

dzie ci ucze niem się przez wpro wa dze nie do za baw kloc ków z czte re ma wa rian ta mi li te ry,

ćwi czy li umie jęt ność po rów ny wa nia i iden ty fi ko wa nia li ter, uczy li wła ści we go po słu gi -

wa nia się przy bo ra mi do pi sa nia i ry so wa nia, wska zy wa li le wą i pra wą stro nę cia ła, uświa -

da mia li zwią zek mię dzy li te ra mi i fo ne ma mi, wy trwa le i z suk ce sa mi – prze strze ga jąc

przed li te ro wa niem – ćwi czy li czy ta nie wy ra zów tech ni ką „śli zga nia się” z li te ry na li te rę,

za chę ca li do czy ta nia ksią żek i cza so pism, roz wi ja li świa do mość or to gra ficz ną przez kon -

stru owa nie re guł or to gra ficz nych i wresz cie za ogrom ny trud dzie ci na gro dzi li je „Zło tą

Odzna ką Czy tel ni ka” i „Zło tą Od zna ką Pi sa rza”. 

Mo gło tak być? Mo gło i by ło. Nie mu sia ło.

1 B. Ro cław ski, Na uka czy ta nia i pi sa nia. Gdańsk 1998, Glot ti spol.
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W in nej zaś rze czy wi sto ści przed szkol nej dzie ci sze ścio let nie po zo sta wio ne w przed -

szko lu na ła skę i nie ła skę władz oświa to wych bę dą okre śla ły kie run ki oraz miej sca na kart -

ce pa pie ru, bę dą ro zu mia ły po le ce nia ty pu: na ry suj kół ko w le wym gór nym ro gu kart ki,

bę dą dys po no wa ły spraw no ścią rąk oraz ko or dy na cją wzro ko wo -ru cho wą po trzeb ną do ry -

so wa nia, wy ci na nia i na uki pi sa nia, bę dą in te re so wa ły się czy ta niem i pi sa nie m2; i mi mo

że nie rzad ko bę dą już go to we do na uki czy ta nia i pi sa nia, to na tej go to wo ści bę dą mu sia -

ły w przed szko lu po prze stać. Na uczy ciel nie bę dzie mógł uczyć czy ta nia i pi sa nia dzie ci

sze ścio let nie – chy ba, że bę dzie uczył ich ró wie śni ków w szko le. A tam: nie po kój, strach,

prze ra że nie. Ni by coś się dzie je, ale jest to bez ład na krzą ta ni na wo kół spraw dru go rzęd -

nych. Nie ma cza su na oswo je nie no we go, trze ba przy śpie szyć: po skoń cze niu kla sy pierw -

szej ucznio wie bę dą mu sie li znać wszyst kie li te ry al fa be tu, czy tać i ro zu mieć pro ste, krót kie

tek sty, ro zu mieć sens ko do wa nia i de ko do wa nia in for ma cji, po słu gi wać się ze zro zu mie niem

okre śle nia mi: wy raz, gło ska, li te ra, sy la ba, zda nie, ko rzy stać z pa kie tów edu ka cyj nych

pod kie run kiem na uczy cie la3. 

W at mos fe rze po śpie chu, stra chu przed no wym, nie rzad ko w cha osie, na mysł nad isto tą

pro ce sów ucze nia się, wy zwa la nia po ten cja łu in te lek tu al ne go ka żde go ucznia nie za do mo wi się

w rze czy wi sto ści szkol nej. Zre for mo wa na szko ła za miast dać szan sę od kry cia i roz wi nię cia

in dy wi du al nych mo żli wo ści, bę dzie pra co wać na tzw. sła bych stro nach ucznia, wy ła pywać

to, cze go uczeń nie umie. Szko ła to po tę ga, a na uka to po tę gi klucz. Po rzą dek mu si być.

Mo że tak być? Mo że. Nie mu sia ło!

Ja ki mo rał z tych hi sto rii?

Po pierw sze ta ki, że bez wi zji, bez kon cep cji, z po mi nię ciem edu ka cji wi dzia nej w per -

spek ty wie roz wo ju ucznia, dzia ła nia re for ma tor skie po zo sta ną no wym opa ko wa niem 

dla psy cho lo gicz nej ska mie li ny i dy dak tycz ne go za co fa nia. Tra dy cja mia ła czas do brze się

za ko rze nić w po wszech nych wy obra że niach o na uce i tkwi w nich moc no do dziś, choć nie

wszy scy zda ją so bie spra wę ze źró deł swych wy obra żeń o edu ka cji. Ode rwa nie się od trady -

cji jest bar dzo trud ne i nie za cho dzi z dnia na dzień, gdyż ozna cza ko niecz ność opa no wa nia

cał kiem no wych ob sza rów wie dzy i umie jęt no ści, a ta kże za sad ni czych prze war tościo wań

men tal nych. Jed na kże nikt ni ko mu no we go spo so bu my śle nia nie za fun du je. Nad tym

trzeba pra co wać sa me mu – uwol nić umysł od sche ma tów i przy zwy cza jeń, potrak to wać

refor mo wa nie edu ka cji nie ja ko do pust Bo ży, lecz ja ko ko niecz ność i szan sę od no wy. Wart

szcze gól ne go prze my śle nia jest osąd Zbi gnie wa Kwie ciń skie go, że w do ko ny wa niu się

prze obra żeń głów ną prze szko dą jest „cał ko wi te ze ta ty zo wa nie świa do mo ści na uczy cie li,

któ rzy prze wa żnie nie po tra fią i nie chcą ko rzy stać z wol no ści my śle nia i dzia ła nia”4.

W re for ma tor skich dzia ła niach po mi ja się po trze bę rze tel ne go przy go to wa nia na -

uczycie li do po dej mo wa nia no wych wy zwań i cza su, któ ry jest nie zbęd ny do oswo je nia

nowego – re for ma struk tu ral na men tal no ści na uczy ciel skiej nie prze for mu łu je. 
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2 Umie jęt no ści i wia do mo ści, któ ry mi po win ny wy ka zać się dzie ci pod ko niec wy cho wa nia przed -
szkol ne go po cho dzą z czter na ste go ob sza ru dzia łal no ści edu ka cyj nej przed szko la Pod sta wy pro gra -
mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go dla przed szko li, od dzia łów przed szkol nych w szko łach pod sta-
wo wych oraz in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go. Za łącz nik nr 1, s. 5.
3 Pod sta wa pro gra mo wa kształ ce nia ogól ne go dla szkół pod sta wo wych. Za łącz nik nr 2, s. 5.
4 Z. Kwie ciń ski, Tro py – śla dy – pró by. Stu dia i szki ce z pe da go gi ki po gra ni cza. Po znań–Olsz tyn
2000, Wyd. Edy tor, s. 272.
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Po dru gie, ka te go rycz nie (nie ste ty nie czy tel nie i co gor sza ogól ni ko wo) w ję zy ku

wyma gań w pod sta wie pro gra mo wej wy ło żo ny jest zo pe ra cjo na li zo wa ny cel do ty czą cy

„kształ to wa nia go to wo ści do na uki czy ta nia i pi sa nia”. Dziec ko koń czą ce przed szko le

i roz po czy na ją ce na ukę w szko le pod sta wo wej ma in te re so wać się czy ta niem i pi sa niem; ma

być go to we do na uki czy ta nia i pi sa nia. Jak ro zu mieć, jak prze ło żyć na ję zyk prak ty ki

dziecię ce za in te re so wa nie się czy ta niem i pi sa niem, go to wość do na uki czy ta nia i pi sa nia?

Jak ró żnie cel ten mo że być in ter pre to wa ny i re ali zo wa ny w in sty tu cjach przed szkol nych?

Wdra ża nie nie do pra co wa nych re form i cią gła zmien ność stan dar dów kształ ce nia – znie -

chę ca ją i wy ha mo wu ją dzia ła nia uczest ni ków pro ce su kształ ce nia – dzie ci, wy cho wawców

i ro dzi ców. Dla te go tak wa żna jest nie zgo da klu czo wych śro do wisk spo łeczno -wy cho waw -

czych na wpro wa dze nie zmian pro gra mo wych. Nie zgo da ta da je re al ną szansę na roz wią -

za nie wa żnych pro ble mów współ cze snej edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej. 

Summary 

“Ring-a-ring o’roses, a pocket full of posies…” – the trivialization of pre-school education 

in the basis of the curriculum

This paper adds a personal voice to the debate surrounding the recent reforms in Polish education. 

It is that of an academic teacher unhappy about the changes in the quality of education for very young

learners, due to the reform, in effect carried out in a political context. The paper will concentrate on

the fourteenth section of the basis for preschool educational activity, as well as the contents

concerning the areas of reading and writing.
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