
Gotowość szkolna dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

Rozpoczęcie  obowiązku  szkolnego  powoduje  wiele  zmian  w

dotychczasowym życiu dziecka, albowiem szkoła stawia przed dzieckiem nowe

wymagania  i  obowiązki  wynikające z  roli  ucznia.  Warunkiem spełnienia  tych

wymagań jest osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej. 

Gotowość szkolną można rozpatrywać w aspekcie najbliższego rozwoju.

Strefa najbliższego rozwoju według Wygotskiego to obszar gotowości dziecka

do zdobywania kompetencji leżących w zasięgu jego możliwości, przy wsparciu

otoczenia społecznego. 

B. Wilgocka- Okoń wiąże dojrzałość szkolną ze zmianami rozwojowymi, które

mają  charakter  spontaniczny  i  z  samym  dojrzewaniem  biologicznym

organizmu.  Autorka  ta  przypisuje  kierowanie  rozwojem  mechanizmowi

biologicznemu,  jakim  jest  dojrzewanie.  Dojrzałość  zaś  traktuje  jako  etap

charakteryzujący się  wrażliwością na oddziaływania  zewnętrzne,  które mogą

modyfikować kierunek zmian zachodzących w procesie rozwoju. 

Inna autorka A.  Brzezińska  opisuje holistyczne podejście do problemu

dojrzałości szkolnej opierając się na modyfikacji poglądów  S.  Szumana. W tym

ujęciu  dojrzałość  szkolna  ujmowana  jest  jako  wrażliwość  na  naukę  szkolną,

obejmująca pewien stopień zainteresowania dziecka nauką i wiedzą w takim

zakresie,  w  jakim  podaje  się  w  szkole.  Opisuje  ona  również  podatność  na

nauczanie,  które  wiąże  się  z  posiadaniem  pewnej  umiejętności

podporządkowania  się  wymaganiom  szkoły  w  zakresie  skupiania  uwagi,

wykonywania powierzonych zadań oraz zgodnego współdziałania i współżycia z

kolegami.

Zatem gotowość dziecka do wejścia w rolę ucznia i pójścia do szkoły jest

determinowana  stopniem  rozwoju  jego  kompetencji  i  funkcji,  zależy  od

posiadanych  doświadczeń  oraz  od  właściwego  przygotowania  szkoły  na

dziecko,  od  zadań  edukacyjnych,  jakie  będą  dziecku  stawiane,  które  będą

zgodne z jego potrzebami rozwojowymi i możliwościami.

Dziecko  dojrzałe  do  szkoły  to  dziecko  gotowe  do  przekraczania  własnych

możliwości,  podejmowania  wyzwań  oraz   zmagania  się  z  obowiązkami  i

trudnościami.



Sfery dojrzałości szkolnej

Poziom dojrzałości szkolnej rozpatrywany jest z uwzględnieniem integralnych

aspektów obejmujących rozwój fizyczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny

dziecka.

PRZEJAWEM DOJRZAŁOŚCI FIZYCZNEJ SĄ:

 zadawalający stan zdrowia i odporność na zmęczenie,

 prawidłowo funkcjonujący wzrok i słuch, układ artykulacyjny,

 sprawność ogólna ruchowa i manualna,

 znajomość  orientacji  kierunkowo  –  przestrzennej,  stron  prawa  –  lewa,

preferencja ręki prawej,

 zrównoważona dynamika procesów nerwowych

O DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNO – SPOŁECZNEJ ŚWIADCZĄ:

 chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami jak również

nauczycielem,

 samodzielność i zaradność w podstawowych sprawach codziennych,

 zdolność przystosowania się w nowym środowisku,

 równowaga  uczuciowa  –  zdyscyplinowanie  i  podporządkowanie  się

normom współżycia w grupie,

 wrażliwość na potrzeby innych 

 obowiązkowość, wytrwałość, sumienność w zalecanych zadaniach,

 wiara w siebie, niezniechęcanie się trudnościami,

 samokontrola swego zachowania i wykonywanej pracy

 DZIECKO DOJRZAŁE W SFERZE POZNAWCZEJ:

 przejawia aktywność poznawczą, zainteresowane jest tym co je otacza,

 wykazuje chęć do nauki czytania, pisania, matematyki,

 posługuje  się  mową  poprawną  pod  względem  gramatycznym,

artykulacyjnym, w sposób zrozumiały, logiczny przekazuje swoje myśli,

 wypowiada się na temat swoich przeżyć oraz formułuje poprawnie własne

sądy,



 koncentruje przez dłuższy czas uwagę na określonym temacie,

 łatwo przyswaja i utrwala nowe pojęcia, informacje,

 wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce,

 różnicuje, porównuje, odtwarza figury geometryczne,

 zapamiętuje proste melodie, rymowanki,

 przeprowadza analizę i syntezę liter/ głosek, sylab, odwzorowuje, czyta

proste wyrazy,

 zna podstawowe pojęcia matematyczne

Na dojrzałość szkolną mają wpływ pewne czynniki, do których należą m. in.: 

1 Czynniki indywidualne – są to przekazane drogą genetyczną lub wrodzone

właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego,

podłoża  wyższych  czynności  psychicznych.  Należą  tu  również  potrzeby,

skłonności i dążenia dziecka. 

2 Czynniki  środowiskowe –  chodzi  tutaj  głównie  o  wpływy  rodziny  i

przedszkola. Literatura podaje 3 główne grupy czynników rodzinnych mających

wpływ na dojrzałość szkolną dziecka. Są to: 

 Warunki ekonomiczno – materialne 

 Warunki kulturalne 

 Warunki społeczno – psychologiczne 

Wszystkie elementy dojrzałości szkolnej są jednakowo ważne, choć niestety nie

zawsze rozwijają się harmonijnie. Jeśli cokolwiek budzi państwa niepokój, warto

zasięgnąć rady specjalisty.
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