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Ramy programowe wychowania przedszkolnego określają, w jakie kompetencje
należy wyposażyć dziecko, aby było gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole, czyli
uczenia się w grupie pod kierunkiem nauczyciela. Intuicyjnie czujemy, że kompetencje te obejmują wiedzę, różnorodne umiejętności społeczne, dojrzałość emocjonalną, różne procesy poznawcze, potrzebne do rozumienia otoczenia, sprawność
ruchową, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, odpowiedni poziom rozwoju
mowy i gotowości do nauki czytania i pisania. Innymi słowy, o rozpoczęciu edukacji
w szkole – bez względu na wiek metrykalny dziecka – warto, by decydowała jego
gotowość do podjęcia nauki pod kierunkiem nauczyciela, funkcjonowania w instytucji, umiejętności w zakresie samoregulacji itp.
Na kształt tej gotowości wpływa przede wszystkim środowisko rodzinne dziecka,
jego kontakty rówieśnicze i z różnymi osobami dorosłymi, a dalej – żłobek i przedszkole, dające pewien trening w zakresie funkcjonowania w instytucji. Przygotowanie do podjęcia i satysfakcjonującego realizowania roli ucznia jest procesem
długotrwałym, rozpoczynającym się we wczesnym dzieciństwie, który w wieku ok.
5–7 lat zbiera żniwo wszystkich dotychczasowych naturalnych, preinstytucjonalnych
i instytucjonalnych doświadczeń dziecka.
W pierwszej części książki przedstawiamy różnorodne metody pracy w szkole,
adekwatne do uniwersalnych potrzeb edukacyjnych dzieci 6-letnich, w bliższej
perspektywie nastawione po prostu na realizowanie założonych celów kształcenia
i mogące jednocześnie stanowić atrakcyjną ofertę edukacyjną dla współczesnych
6-latków, ale w dalszej perspektywie rozwijające u nich gotowość do uczenia się
przez całe życie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą stanowiły inspirację dla
nauczycieli doskonalących swój warsztat pracy nie tylko z 6-latkiem.
W drugiej części analizujemy sytuację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W kategorii tej mieszczą się zarówno dzieci doświadczające chorób przewlekłych bądź różnych ograniczeń sprawności i z problemami utrudniającymi proces
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uczenia się (np. dysleksja, zaburzenia w rozwoju mowy), jak i te, które z powodu
znacznie wyższego niż u rówieśników poziomu funkcjonowania poznawczego czy
posiadania specjalnych uzdolnień stanowią wyzwanie dla systemu edukacji i mogą
sprawiać kłopot swym rodzicom i nauczycielom. Pomoc dziecku w procesie adaptacji w szkole, szczególnie dziecku z wysoce zindywidualizowanymi i specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, polega na tworzeniu odpowiedniego społecznego środowiska uczenia się. Sprzyjające rozwojowi dziecka środowisko to takie, w którym
splatają się ze sobą nauka i zabawa, praca indywidualna i w zespole, samodzielna
i przy pomocy kolegów czy nauczyciela. Dziecko rozwija się wtedy emocjonalnie
i społecznie, poszerza wiedzę, opanowuje wiele nowych umiejętności. Te wszystkie nowe kompetencje pomagają mu nie tylko w wywiązywaniu się z obowiązków
szkolnych. Pomagają mu także w radzeniu sobie z problemami pozaedukacyjnymi
i pozaszkolnymi.
Książka jest efektem naszej współpracy – ludzi w różnym wieku i o różnych
doświadczeniach osobistych i zawodowych: studentów psychologii, którzy rozpoczynali pisanie swoich rozdziałów jeszcze na III roku studiów, przygotowując się do
egzaminu z Psychologii edukacji, absolwentów psychologii – doktorantów i młodszych oraz starszych pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Efekt w postaci tej książki jest w naszym mniemaniu najlepszym dowodem na
skuteczną pracę zespołową, opartą na tutoringu nauczycielskim i rówieśniczym,
stanowi bowiem wynik refleksji nad różnorodnością naszych osobistych i zawodowych doświadczeń edukacyjnych.
Bardzo dziękujemy Pani Profesor Marii Ledzińskiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za niezwykle życzliwą i konstruktywną recenzję – za
wszelkie uwagi, podpowiedzi i sugestie zmian, ale przede wszystkim za uznanie dla
autorów najmłodszych za ich odwagę podjęcia trudnych tematów.
Wyrazy wielkiego podziękowania składamy za wsparcie finansowe JM Rektorowi
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Panu Profesorowi Zbigniewowi
Pilarczykowi, Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych UAM – Panu Profesorowi
Zbigniewowi Drozdowiczowi oraz Dyrektorowi Instytutu Psychologii UAM – Panu
Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu.
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