Wpływ umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem na
powodzenia dydaktyczne uczniów.

Sprawdziany kompetencji stały się szkolną rzeczywistością. Aby uczeń osiągał w nich
zadowalające wyniki musi być przygotowany do nich możliwie najwcześniej.
Zdobywanie wiedzy w kolejnych latach edukacji ułatwia przede wszystkim czytanie ze
zrozumieniem. Pozwala ono samodzielnie i skutecznie korzystać z różnych źródeł
wiedzy.
Czytanie ze zrozumieniem ma szczególne znaczenie w nauce. Umiejętność takiego
czytania odgrywa ważną rolę w rozwoju intelektualnym każdego dziecka, jest również
jednym z zasadniczych warunków powodzenia w szkole i stanowi podstawę do
samodzielnej nauki, a później pracy przez całe życie.
Czytanie ze zrozumieniem - to inaczej czytanie "dla życia". Nauka czytania umożliwia
bycie człowiekiem samodzielnym, niezależnym od innych osób, jest umiejętnością
praktyczną, potrzebną w różnych okolicznościach życia. Kształcenie opiera się przede
wszystkim na czytaniu ze zrozumieniem, a rozwój nauki i techniki niesie coraz więcej
instrukcji, opisów i informacji niezbędnych każdemu człowiekowi. Zdobyta
umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem daje uczniowi wielką szansę
samodzielnego i skutecznego uczenia się i na pokonywanie trudności w pozyskiwaniu
wiedzy.
Uczniowie, którzy wykazują brak postępów w cichym czytaniu ze zrozumieniem mają
trudności w dalszej nauce. Braki te utrudniają korzystanie z podręczników i jest
powodem słabszych zainteresowań czytelniczych. Podstawą powodzenia w nauce jest
wczesne i sprawne opanowanie czytania w klasach młodszych, które pozwala na
łatwiejsze zdobywanie wiedzy w kolejnych klasach.
Braki powstałe w pierwszych latach nauki w zakresie czytania ograniczają sprawność
uczenia się. Braki te wyrażają się w nierozumieniu czytanej treści w wolnym tempie,
szeptaniem i wąskim zakresem uwagi wzrokowej przy czytaniu.
Czytanie powinno prowadzić do zrozumienia tekstu, wówczas jest czytaniem
efektownym, wzbogaca warsztat pracy ucznia i może być spożytkowane przez niego
dla rozwoju własnej osobowości. Podstawowe umiejętności wnikliwego i twórczego
czytania dziecko powinno opanować już w pierwszych latach nauki. W związku z tym
naukę czytania należy jak najbardziej bogacić i uatrakcyjniać, aby uczeń był
zaangażowany w nią intelektualnie i emocjonalnie. Wyrobienie nawyku poprawnego
cichego czytania otwiera przed uczniem perspektywy systematycznego i skutecznego
uczenia się, pokonywania trudności w uczeniu się, opanowania i pogłębiania wiedzy
oraz, że proces wykształcenia przyszłego czytelnika, rozbudzenie zamiłowania do
książek, rozsmakowanie w nich zaczyna się już w klasie I - II na gruncie
zorganizowanego i poprawnie stosowanego cichego czytania.
Błędy i niedopatrzenia tego okresu pozostawiają trwałe ślady, gdyż nawyki
ukształtowane w czasie pierwszych kontaktów dziecka ze słowem drukowanym mają
mu towarzyszyć bardzo długo, a często przez całe życie.
J. Konopnicki zwraca uwagę, że "bez umiejętności cichego czytania i koncentracji
uwagi uczeń nie będzie mógł skutecznie korzystać z pisanych i drukowanych tekstów,
a zatem musi się to odbić nie tylko na umiejętnościach z zakresu języka polskiego, ale
na wszystkich przedmiotach szkolnych".

Ciche czytanie ma duży wpływ na wyniki w matematyce, szczególnie przy
rozwiązywaniu zadań z treścią. Uczniowie nie umieją rozwiązywać zadań nie dlatego,
że nie potrafią, lecz dlatego, że nie zrozumieli dobrze wszystkich danych czytając
treść zadania.
Aby zapobiec trudnościom w czytaniu należy podjąć systematyczną i celową pracę
nad kształtowaniem tej umiejętności już od pierwszej klasy, a nawet w przedszkolu.
Odpowiednia działalność wychowawczo-dydaktyczna na poziomie wychowania
przedszkolnego jest czynnikiem dominującym w przygotowaniu dzieci do nauki
czytania.
Dzieci dobrze przygotowane lepiej radzą sobie w szkole. Kształtowanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem wymaga nie tylko stosowania odpowiednich ćwiczeń, ale
także właściwej organizacji z tekstem. Tylko takie czytanie, które prowadzi do
zrozumienia treści tekstu jest czytaniem efektownym, wzbogaca warsztat pracy
ucznia i przyczynia się do rozwoju jego własnej osobowości.
Dzieci lubią książki. A jeszcze bardziej lubią, gdy się im je czyta. Istnieje szansa, że
jeśli będziemy dużo czytać dzieciom, miłość do książek pozostanie im na całe życie. Jest to gorąca prośba bibliotekarzy i wszystkich nauczycieli.
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