
GŁÓWNE WARTOŚCI I CELE  PRACY                                                    

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

     Podczas pierwszych trzech lat dzieci są uczniami klas edukacji 

wczesnoszkolnej. Zespół prowadzi jeden wychowawca, który spędza z uczniami 

około czterech, pięciu godzin dziennie. Zajęcia pod względem treści kształcenia 

są zintegrowane.  

    Mówi się często o dużej, decydującej roli tego okresu w życiu dziecka. 

Trwały fundament wiedzy, podstawa podstaw… Uważam, że głównym 

zadaniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest  nauczanie, jak się uczyć. 

Umiejętność uczenia się obejmuje szereg czynności związanych z opanowaniem 

wiedzy: nauką czytania, pisania, obserwacją zjawisk otaczającego świata,   

nauką myślenia oraz wyrażania własnych myśli za pomocą słów. Umiejętności           

te są instrumentami, bez pomocy których nie sposób przyswoić wiedzy. Lata 

nauki w klasach początkowych to wytężony okres rozwoju moralnego, 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i estetycznego. 

Uczenie się nie jest ciągłym gromadzeniem wiadomości i uciążliwym 

treningiem pamięci. Celem uczenia się jest urozmaicanie życia psychicznego, 

rozwijanie i wzbogacanie umysłu dziecka. Prawidłowa droga rozwoju ucznia   

to ożywiona działalność  umysłowa i fizyczna przebiegająca w świecie zabaw, 

bajek, piękna, muzyki, fantazji i różnorodnych  twórczości. Dzieci powinny   

być podróżnikami, odkrywcami i twórcami, a cechować ich powinna 

umiejętność obserwowania, myślenia, zastanawiania się, przeżywania                 

i czerpanie radości z samodzielnie wykonanej pracy. Równocześnie nie wolno 

zapominać o wyraźnym, ściśle określonym celu: co rzeczywiście powinny 

wiedzieć dzieci, jakich słów używać, jakie reguły arytmetyczne zapamiętać     

na zawsze. 

W edukacji wczesnoszkolnej często naucza  się poprzez zabawę. Podręczniki 

pełne są dydaktycznych kolorowanek, ciekawych rebusów, wesołych 

umysłowych gier. Nie można jednak uczenia się czynić tylko przyjemnością, 

celowo je ułatwiać z myślą wyłącznie o tym, żeby dziecku nie wydawało         

się nudne. Atrakcje fundowane dzieciom przez dorosłych spowodowały,          



że trudno jest obecnie zainteresować dzieci czymkolwiek na dłuższy okres 

czasu. Bez częstej zmiany metod pracy dzieci bardzo szybko się nudzą. 

Ważne jest, żeby wiele osób uświadomiło sobie, że w edukacji wczesnoszkolnej 

odbywa się kształcenie, a nie zabawa dziecięca. W kształceniu tym wiodąca jest 

nauka czytania, Pod koniec klasy trzeciej dziecko powinno nauczyć się czytać 

biegle, wyraziście i ze zrozumieniem. Czytanie to jedno ze źródeł myślenia        

i rozwoju umysłowego, które powinno stać się dla dziecka precyzyjnym 

instrumentem służącym do opanowania wiedzy i zarazem źródłem bogatego 

życia wewnętrznego. 

Zadaniem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest przygotowanie dziecka   

do poważnej, wytrwałej, często pełnej poświęcenia pracy, która nie jest możliwa 

bez wysiłku umysłowego. Już od najmłodszych lat dziecko powinno, choć na 

moment, umieć zapomnieć o wszystkim co je w danej chwili otacza, 

skoncentrować się i skierować swój umysł na osiągnięciu celu, który najlepiej, 

żeby określiło samo. 

Celem nadrzędnym jest osiągnięcie stanu przyjemności wynikającego z pracy 

umysłowej. W żadnym wypadku nie można dopuścić, żeby wszystko 

przychodziło uczniom lekko, żeby dziecko nie wiedziało, co znaczy trudność. 

Jeśli uczniowi łatwo przychodzi nauka, to pojawia się u niego lenistwo 

umysłowe. Zjawisko to paradoksalnie dotyczy częściej dzieci zdolnych, 

ponieważ  w nauczaniu zbiorowym proces uczenia się nie nasuwa im trudności 

na miarę ich możliwości. Nauczyciele różnicują prace podczas zajęć, ale jest    

to czynność, która często zmienia przebieg zajęć i wprowadza chaos. 

Teoretycznie nauczyciel w klasach młodszych nie powinien dopuszczać           

do bezczynności uczniów, ale, ze względu na bardzo zróżnicowane tempo pracy 

poszczególnych uczniów,  w praktyce jest to bardzo trudne. 

Podręczniki szkolne narzucają nauczycielowi ogromną ilość materiału             

do wykonania. Doświadczony pedagog korzysta z podręczników wybiórczo, 

pamiętając o tym, żeby aktywność umysłowa ucznia przebiegała bez 

przemęczenia i bez pośpiechu. Ważnym elementem jest zharmonizowanie 

zdolności umysłowych każdego ucznia z pracą na miarę jego sił i dlatego 

jednym z najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  jest 

prawidłowe zdiagnozowanie dzieci, opracowanie treści kształcenia do profilu 

klasy i poszczególnych uczniów, ustalenie odpowiedniego tempa osiągania 

celów oraz określenie zasad oceniania. Nauczyciel troszczy się o twórcze 



wykorzystanie umiejętności każdego ucznia oraz na bazie jego zdolności 

rozwija słabsze obszary inteligencji. 

Już od pierwszych dni w szkole nauczyciel uświadamia swoim uczniom, jaki 

jest cel nauczania, jak i gdzie będą mogły wykorzystać zdobytą wiedzę. 

Pracując z dziećmi, nauczyciel uwzględnia w maksymalnym stopniu swoistość 

postrzegania świata przez dzieci. Pedagog nie tylko poznaje swoich uczniów,     

ale stara się je zrozumieć. 

Świat dziecka jest światem osobliwym. Dzieci żyją własnymi wyobrażeniami    

o tym, co dobre i złe, sprawiedliwe i niesłuszne. Mają własne kryteria oceny 

piękna, posiadają swój wymiar czasu. W celu porozumienia się z dzieckiem, 

czasami trzeba w jakimś stopniu stać się dzieckiem. Istnieją właściwości 

psychiki, bez których człowiek nie może być prawdziwym wychowawcą,           

a wśród tych właściwości na pierwsze miejsce wysuwa się umiejętność 

przenikania do świata duchowego dziecka. Tylko ten pedagog staje się 

prawdziwym wychowawcą, który nigdy nie zapomina, że sam był dzieckiem. 

Dzięki temu, że przebywa cały czas z tą samą grupą, jeśli chce, jest w stanie 

wczuć się w ich przeżycia i sposób myślenia. Bez umiejętności wczuwania się  

w świat doznań i przeżyć dzieci, nie jest w stanie rozbudzić ich zapału do pracy. 

Przez trzy lata nauczyciel realizuje bardzo szeroki program działalności 

wychowawczej. Nie chodzi tylko o rozwój intelektualny, lecz głównie               

o zaszczepienie wychowankom pozytywnych cech człowieka. W natłoku   

spraw codziennych, w świecie ciągłego pośpiechu i narastającego zalewu 

bodźców, w wiecie komputerowej techniki - jakże często zapomina się,                            

że kształtowanie człowieka, to przede wszystkim prawidłowy rozwój 

emocjonalny. 

Wielu rodziców skupia się na rozwoju intelektualnym swoich pociech, 

zapominając o przekazywaniu dzieciom umiejętności rozwijających ich świat 

duchowy. Niektóre dzieci nie potrafią zachwycać się pięknem przyrody, 

przeżywać radość pracy, tworzyć samemu piękno, przeżywać nieszczęścia          

i radości innych ludzi. 

Reformy oświaty w sposób zdecydowany zmieniły pracę w edukacji 

wczesnoszkolnej. Podczas przebywania ucznia w szkole nie ma jednostkowych 

lekcji, zniknęły tradycyjne oceny, podręczniki spełniają inną funkcję. Praca       

w szkole przypomina łańcuszek powiązanych działań. 



W edukacji wczesnoszkolnej nagradza się dzieci za wkład pracy, a nie wyniki 

pracy. Niestety, mimo częstej agitacji w tym kierunku, wielu nauczycieli nie 

rozumie idei oceniania kształtującego. 

Nauczyciel może mówić o sukcesie, gdy uczeń traktuje szkołę jako swój drugi 

dom, gdzie czuje się bezpieczny i akceptowany, w którym wychowawczyni 

przypomina trochę własną mamę. Wysiłek nauczyciela, żeby osiągnąć ten cel 

jest bardzo duży. Żeby dojść do niego nauczyciele poświęcają ogromną ilość 

czasu dzieciom,  rodzicom, a nawet  dziadkom. 

Obserwując zmiany w ówczesnym świecie, dochodzę do wniosku, że 

wychowawca powinien być opiekunem niedużego zespołu dziecięcego. Tylko 

wtedy w pełni będzie mógł być prawdziwym przyjacielem dzieci. Wychowawcę 

i wychowanka musi łączyć mnóstwo zainteresowań i pasji. Emocjonalne więzi 

są większe, jeśli nauczyciel spotyka się z uczniami poza zajęciami szkolnymi, 

dlatego tak ważne są kółka zainteresowań.  

Wychowanie małego dziecka to nie są intuicyjne poczynania. Wychowanie 

opiera się przede wszystkim na wiedzy o człowieku, dlatego tak ważne jest 

wykształcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Niewybaczalnym błędem 

jest pozwolenie ludziom źle wykształconym pracować z dziećmi. Młodzi 

uczniowie bardzo szybko, bez weryfikacji i selekcji kodują przekazywane       

im informacje. Błędy zrobione we wczesnym wychowaniu i nauczaniu  trudne 

są do naprawienia. 

Dzieciństwo to najważniejszy okres życia ludzkiego. To, jakim człowiekiem 

stanie się dzisiejszy maluch, w dużej mierze zależy od tego, kto prowadził 

dziecko za rękę w latach dziecięcych i co w tym okresie przeniknęło do jego 

rozumu  z otaczającego świata. 
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