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WPROWADZENIE

Ogólna teoria systemów, której podstawy stworzył von Bertalanffy (1984) proponuje 
ujmowanie rzeczywistości w postaci wzajemnie zależnych i wpływających na siebie sy
stemów i podsystemów. Taki sposób rozumienia procesów i zjawisk stwarza obraz dyna
miczny, dopuszczający wielość możliwych odpowiedzi na pytanie o przyczynę zmiany. 
Zakłada ponadto konieczność uwzględniania relacji pomiędzy ogniwami czy elementa
mi większej całości. Myślenie systemowe znalazło swoje zastosowanie we wszystkich 
naukach społecznych. W psychologii zaowocowało między innymi tworzeniem modeli 
rozwoju w oparciu o ten paradygmat (Bronfenbrenner, 1979), w psychoterapii pozwo
liło na stworzenie użytecznego klinicznie obrazu genezy zaburzenia (Minuchin, 1975; 
Selvini-Palazzoli, 1980; Namysłowska, 1989; Ludewig, 1995). 

Badania nad wpływami mikrosystemów na rozwój dziecka prowadzą do formuło
wania wniosków akcentujących znaczenie poszczególnych z nich. I tak rola rodziny 
dla rozwoju jednostki analizowana była między innymi w zakresie stosowanych me
tod wychowawczych oraz postaw rodzicielskich (Ziemska, 1986), przywiązania i więzi 
(Bowlby, 1973; Zazzo, 1978; Ainsworth, 1983). Koncepcje interakcyjne dotyczące wy
chowawczego środowiska rodziny koncentrowały się na wspólnych dążeniach rodzi
ców i dzieci oraz ich wspólnej linii działania w funkcjonowaniu rodziny jako systemu 
(Maccoby, Martin, 1983; Shugar, Babska, 1986). 

Uznanie dominującego wpływu rówieśników na rozwój dziecka znalazło odzwier
ciedlenie w teorii socjalizacji grupowej (Harris, 1998). W świetle tej koncepcji, obalającej 
mit nadrzędnej roli rodzicielskiego wychowania, proces wychowania przebiega w znacz
nym stopniu pod wpływem grupy rówieśniczej, która w okresie późnego dzieciństwa 
i dorastania przekazuje normy i wartości w bardziej atrakcyjnej formie niż rodzina. 

Na znaczeniu stymulującego wpływu otoczenia dla postępów rozwojowych dziecka 
koncentrowały się projekty dotyczące roli wczesnej edukacji. W szwedzkich bada
niach longitudinalnych FastStudy stwierdzono, że pozadomowa opieka instytucjonalna 
we wczesnym dzieciństwie wpływa pozytywnie na rozwój kompetencji poznawczych 
i społeczno-emocjonalnych. Dzieci, które przed ukończeniem pierwszego roku życia 
przebywały w placówkach opiekuńczo-pedagogicznych podczas pracy zawodowej ro
dziców, badane w wieku 8 i 13 lat okazały się w porównaniu z rówieśnikami, niemający- 
mi podobnych doświadczeń, bardziej wytrwałe i niezależne, lepiej rozwinięte werbalnie, 
mniej lękliwe, przejawiały większe zaufanie społeczne, łatwiej radziły sobie z przej
ściem z przedszkola do szkoły (Andersson, 1992). Amerykańskie badania nad relacjami 
pomiędzy rodzajem doświadczeń przedszkolnych dziecka a jego późniejszym statusem 
socjometrycznym dotyczyły trzech grup związanych kolejno: z placówką przedszkolną 
(nursery school), stawiającą sobie cele pedagogiczne, proponującą ustrukturowane za
bawy (play group) oraz z centrum fachowej opieki niestawiającym sobie jednak za cel 



wspierania rozwoju dziecka. Wyniki badań wykazały, iż dzieci, które uczęszczały do 
placówek z określonym programem rozwojowym (nursery school, play groups) prezen
towały wyższy poziom w zakresie rozwoju społecznego. Ich pozycja socjometryczna 
charakteryzowała się stabilnością w późniejszym okresie nauki w szkole podstawowej. 
Dzieci łubiane, lepiej przystosowujące się, o lepszych umiejętnościach społecznych, 
istotnie częściej posiadały doświadczenia przedszkolne typu nursery school lub play 
group (Erwin, Latehford, 2003). Inne amerykańskie badania dotyczące efektywności 
narodowego programu Head Start wykazały, iż zorganizowana edukacja dzieci do 6 
roku życia (preschool éducation) jest katalizatorem rozwoju poznawczego, językowego, 
społeczno-emocjonalnego oraz fizycznego, jakiego brak dzieciom pozostającym jedynie 
pod opieką domową (Colhoun, Collins, 2001). Duży program ewaluacyjny - Consor
tium for LongitudinalStudies, koncentrujący się na długotrwałym wkładzie rozwojowym 
wczesnej edukacji, wykazał takie jej zalety, jak: wyższe wyniki w zakresie inteligencji 
ogólnej utrzymujące się u dzieci do trzech lat po zakończeniu przedszkola, zdecydowa
ne zmniejszenie się liczby dzieci wymagających nauki w klasach specjalnych, większa 
dojrzałość społeczna i wyższe poczucie własnej wartości w porównaniu z grupą kon
trolną, nieposiadającą doświadczeń edukacyjnych (Mayer, 2002). Z kolei niemieckie 
badania longitudinalne Logik-Scholastik stwierdziły istnienie korelacji pomiędzy nie
którymi wskaźnikami z okresu przedszkolnego a późniejszymi osiągnięciami szkolny
mi (Weinert, 1998). Dzieci, które w przedszkolu uzyskiwały lepsze wyniki w testach 
matematycznych, były też lepszymi matematykami w szkole. Zdaniem autorów, fakt ten 
świadczy o stałości uzdolnień w tym zakresie ujawnianych już na poziomie wczesnej 
edukacji (Weinert, Stefanek, 1998). 

Interesujące badania prowadzono również na temat placówek związanych z alterna
tywnymi podejściami pedagogicznymi. Badano kompetencje edukacyjne dzieci z przed
szkola związanego z autorskim, alternatywnym podejściem pedagogicznym, objętego 
eksperymentem pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca nauczyciela z dzie
ckiem opierała się na „paradygmacie wyobraźni”, prowadziła do ukazania globalnego 
obrazu świata. Projekt ten ukazywał podmiotowe ujęcie człowieka w procesie edukacji 
(Zwiernik, 1996). Wychowankowie przedszkola przy Wrocławskiej Szkole Przyszło
ści, w porównaniu z rówieśnikami z przedszkoli standardowych, wykazywali się już na 
etapie szkolnym większą wrażliwością na stawiane problemy, większą pomysłowością 
i operatywnością wiedzy oraz lepszą koncentracją na zadaniu.

Ustrukturowane oddziaływania pedagogiczne wiążące się z systemami alternatyw
nymi przedstawiają amerykańskie badania longitudinalne - Longitudinal Assesment Siu
dy (Glenn, 1996). Ich celem była weryfikacja hipotezy, iż uczniowie, którzy nawet przez 
niedługi czas zetknęli się z edukacją montessoriańską, osiągają w testach kompetencji 
szkolnych co najmniej tak dobre wyniki, jak reszta populacji. Badacze, choć przypusz
czali, że warunki stwarzane przez przygotowane otoczenie w szkole czy przedszkolu 
montessoriańskim zaowocują lepszymi niż w tradycyjnych placówkach osiągnięciami 
uczniów, postawili jednak dość ostrożną hipotezę. Badania uczniów szkoły Montessori 
dały wyniki istotnie przewyższające średnie wyniki w populacji.

Polskie badania nad znaczeniem metody Montessori dla rozwoju integracji senso- 
ryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym wykazały wyższy poziom rozwo
ju zdolności audiwizualnych, rytmicznych, transformacyjnych oraz koordynacji rucho
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wej w grupie pięcio- i sześciolatków z przedszkola montessoriańskiego w porównaniu 
z dziećmi z przedszkoli tradycyjnych. Badacze wskazują w dyskusji otrzymanych wy
ników na rolę materiałów dydaktycznych pedagogiki Montessori dla rozwoju integracji 
sensoryczno-motorycznej poprzez umożliwienie na drodze zabaw i ćwiczeń tworzenia 
połączeń międzyanalizatorowych (Guz, 2001). Badania Bednarczuk (2000) nad wpły
wem edukacji montessoriańskiej na uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej wy
kazały stopniowe wygasanie wśród nich emocji negatywnych w toku nauki, nasilenie 
się pozytywnego nastawienia wobec szkoły oraz znaczny rozwój społeczny. Grupę po
równawczą stanowili w badaniach uczniowie klas tradycyjnych szkoły podstawowej, 
u których dynamika w zakresie omawianych aspektów posiadała kierunek przeciwny: 
nasilanie się emocji negatywnych oraz zanikanie pozytywnego nastawienia wobec szko
ły wraz z upływem czasu spędzanego w niej (Bednarczuk, 2000).

Karczewska badała współpracę nauczycieli z rodzicami w polskich przedszkolach 
waldorfskich. Rodzice pozytywnie oceniali wpływ przedszkola na rozwój emocjo
nalny dzieci (96 %), rozwój ruchowy (77,4 %), sprawność manualną (70%), rozwój 
struktur układu nerwowego (25%). Doceniali również rozwijanie fantazji, wyobraź
ni, spostrzegawczości, pamięci, uwagi i myślenia przez oddziaływania przedszkola. 
W mniejszym stopniu dostrzegali stymulowanie u dzieci potrzeby osiągnięć oraz 
mowy (Karczewska, 2000).

W świetle przedstawionej literatury interesujące wydaje się pytanie o zakres stymulu
jącego wpływu istniejących na terenie Polski różnych systemów pedagogicznych w od
niesieniu do postępów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, a więc uczęszcza
jących do placówek związanych z wczesną edukacją. Przedszkole stanowi mikrosystem, 
którego znaczenie dla rozwoju dziecka, obok wpływów rodziny, nabiera od momentu 
pierwszego z nim kontaktu coraz większej wagi. Prezentowana praca koncentruje się na 
zbadaniu, jaki jest zakres stymulujących oddziaływań na dziecko w wieku przedszkol
nym trzech odmiennych podejść edukacyjnych: pedagogiki Montessori, pedagogiki 
waldorfskiej oraz działań podejmowanych w standardowych placówkach wychowania 
przedszkolnego w Polsce.

Ponieważ w pracy pojawia się termin stymulacja rozwoju, ważnym będzie zdefinio
wanie tego pojęcia. Analiza semantyczna pól znaczeniowych terminów związanych ze 
wspomaganiem rozwoju pozwala na wyodrębnienie zawierających się w nim pojęć 
(Kielar-Turska, 2002). Wspomaganie uważane jest za zachowanie pomocne, występu
jące w różnych formach, polegające na polepszeniu lub umożliwieniu samodzielnego 
rozwiązywania problemów. Formy, w jakich występuje wspomaganie rozwoju związane 
są z potęgowaniem istniejącego niezaburzonego potencjału jednostki, z powstrzymywa
niem zagrożeń tego dobrostanu, poprawianiem wzorów niewłaściwych zachowań lub 
przywracaniem utraconych funkcji prawidłowych. Wspomaganie rozwoju ma często po
stać interwencji. Interwencja rozumiana jest jako przerwanie, zahamowanie lub mody
fikacja istniejącego stanu nieprzystosowawczego. Interwencja edukacyjna, posiadająca 
zawsze charakter podwójnego oddziaływania, ingeruje w rzeczywistość indywidualną 
oraz społeczną (Brzezińska, 1996).

Profilaktyka jest kształtowaniem i utrwalaniem zachowań prowadzących do zdro
wia jednostki, jej zadaniem jest propagowanie akceptowanych społecznie wzorców 
prawidłowego stylu życia oraz wskazywanie na wartość zdrowia w wymiarze indywi
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dualnym i zbiorowym (Sęk, 1991). Profilaktyka łączy się z kolejnymi pojęciami, a mia
nowicie z promocją - kształtowaniem nawyków prawidłowego funkcjonowania oraz 
z prewencją - zapobieganiem możliwości wystąpienia zaburzeń w zakresie rozwoju so
matycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Pojęciem związanym z obszarem 
wspomagania rozwoju jest wychowanie, rozumiane jako oddziaływanie na osobowość 
dziecka w celu wyzwalania i kształtowania pożądanych stanów, prowadzenia w kierun
ku samokształcenia i samorealizacji w procesie dialogu i wymiany ról (Sliwerski, 2000). 
Wspomaganie rozwoju to również formy, których zadaniem jest reakcja na powstałe 
nieprawidłowości. Psychokorekcja drogą wychowania i terapii stara się usuwać zakłó
cenia w sferze rozwoju psychicznego. Psychoterapia zaś jest procesem leczącym lub 
minimalizującym różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Wspomaganiem zaburzonego 
rozwoju jest reedukacja, ponowne nauczanie tych umiejętności, które zostały utracone, 
lub przeuczanie poprzez wskazanie nowych, bardziej przystosowawczych form zacho
wania (zachowania grupowe czy przestępcze). Rehabilitacja i rewalidacja dotyczą po
mocy w rozwoju osób z czasową lub trwałą utratą zdrowia. Rehabilitacja rozumiana jest 
jako przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie po doznaniu uszczerbku 
na zdrowiu (Szewczuk red., 1979). W przypadku rewalidacji mówimy o przywracaniu 
sprawności osobom osłabionym chorobą, urazem lub trwałym defektem.

Stymulacja rozwoju prowadzi do zmian, jednak nie poprzez usuwanie istniejącego 
stanu, a wskutek działań wzmagających, pobudzających procesy życiowe, doskonalenie 
warunków optymalnego rozwoju dziecka, a co za tym idzie, polepszanie i usprawnianie 
jego kompetencji. Stimulare (z łaciny) oznacza pobudzać, popędzać, a nie przyspieszać. 
Zgodnie ze źródłosłowem działanie stymulujące rozwój dziecka dąży do doskonalenia 
istniejącego potencjału. Czynność stymulowana, aby została utrwalona, powinna wiązać 
się z procesami adaptacyjnymi w postaci asymilacji i akomodacji. Powtarzanie czynno
ści (asymilacja funkcjonalna), wykonywanie jej na różnorodnym materiale (asymilacja 
uogólniająca) oraz różnicowanie czynności zależnie od warunków (asymilacja różnicu
jąca), prowadzi do trwałego opanowania danej umiejętności (Piaget, 1967). Tak więc 
wychowanie jest procesem obejmującym szereg zjawisk szczegółowych, angażującym 
wiele różnorodnych działań zewnętrznych wobec jednostki, ale i wymagających jej zgo
dy i współpracy. Ujęcie stymulacji rozwoju w opisany powyżej sposób jest zgodne z za
łożeniami prezentowanej pracy.

Zasadniczym celem prezentowanych w pracy badań było poznanie znaczenia 
trzech odmiennych mikrosystemów edukacyjnych dla rozwoju dziecka w wieku przed
szkolnym. Ze względu na niedługą jeszcze obecność na polskiej scenie wychowawczej 
pedagogik alternatywnych, istotne wydaje się skonfrontowanie relacji pomiędzy wyni
kami pomiarów pośrednich (relacje obserwatorów, np. nauczycieli) a danymi z pomia
rów bezpośrednich (wyniki wykonanych przez dzieci zadań testowych). Z uwagi na 
dotychczasowy brak badań porównawczych w obrębie omawianego zagadnienia, ważne 
wydaje się urealnienie opinii społecznych prezentujących często skrajnie pozytywne lub 
negatywne stanowiska wobec alternatywnych podejść do rozwoju i edukacji człowieka. 
Z założenia praca ma charakter eksploracyjny - jej celem było wyznaczenie kierun
ku szczegółowych badań pogłębionych w zakresie, który okaże się istotnie różnicujący 
badane mikrosystemy. Innym celem pracy było wyprowadzenie z wykonanych badań 
i analiz teoretycznych praktycznych wniosków dla optymalizacji procesu stymulowania 
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rozwoju dziecka. Współcześnie, łatwy i szybki przepływ informacji umożliwia korzy
stanie z pozytywnych doświadczeń wielu różnych systemów, zajmujących się pobudza
niem możliwości rozwojowych jednostki. Powstanie takiej formy wymiany doświad
czeń ma konkretne znaczenie inspirujące.

Część pierwsza książki, obejmująca rozdziały I-V, skupia się na edukacyjnych wpły
wach środowiskowych i ich znaczeniu dla poszczególnych obszarów rozwoju dziecka.

Rozdział pierwszy zawiera omówienie wpływu czynników środowiskowych na roz
wój dziecka. Szczegółowo przedstawione zostały w nim takie zagadnienia, jak: kształ
towanie się procesów poznawczych, rozwój zdolności strategicznych - koncentracja 
i pamięć, powstawanie twórczego nastawienia wobec świata, formowanie się umiejęt
ności społecznych oraz rozwój samodzielności i niezależności. Rozdział drugi zawiera 
charakterystykę jednego z badanych w pracy systemów pedagogicznych, a mianowi
cie pedagogiki Marii Montessori. Przedstawiono rozumienie rozwoju i rolę metod sty
mulujących rozwój w tym podejściu. Opisane etapy rozwoju człowieka oraz związane 
z nimi fazy wrażliwości mają kluczowe znaczenie dla organizowania procesu wychowa
nia i nauczania, natomiast przygotowane otoczenie jest uważane za niezbędny element 
dydaktyczny w pracy i zabawie dziecka. Rozdział trzeci zawiera prezentację specyfiki 
alternatywnego podejścia do rozwoju i edukacji dziecka - pedagogiki Rudolfa Steinera. 
Obok celów pedagogiki waldorfskiej oraz dróg ich osiągania, opisano, na czym polega 
tak istotne w tej pedagogice wychowanie w wolności i do wolności, wyjaśniono, czym 
jest dla rozwoju otwarte otoczenie oraz jakie zadania stoją przed nauczycielem. W roz
dziale czwartym zaprezentowane są podstawy pedagogiczne pracy standardowych pla
cówek edukacyjnych w Polsce. Ponadto przedstawione zostały tu cele edukacji w XXI 
wieku oraz podstawowa zasada pracy z dzieckiem - poznawanie świata w działaniu. 
Rozdział piąty zawiera wyniki analizy porównawczej wybranych trzech podejść peda
gogicznych w takich zakresach, jak: ideologia wychowania, cel oddziaływań pedago
gicznych, dominująca funkcja wychowania, mechanizm zmiany rozwojowej, specyfika 
otoczenia dziecka, funkcja grupy, charakter interakcji wychowywany - wychowujący, 
oferta edukacyjna, model socjalizacji oraz model wychowania.

Druga część pracy wiąże się z badaniami własnymi autorki. Zawiera przedstawie
nie schematu badań, zastosowanych procedur oraz uzyskanych wyników. W rozdziale 
szóstym zostały wyłożone cele podjętych badań, sformułowane problemy badawcze, 
opisane techniki i narzędzia służące do ilościowych pomiarów przyrostu kompetencji 
rozwojowych u dzieci. Jako podstawowa metoda badawcza, zostało omówione studium 
przypadku wraz z przedstawieniem argumentów przemawiających za wyborem tej me
tody w niniejszej pracy. Kolejny rozdział, siódmy, stanowi prezentację kontekstu edu
kacyjnego, w którym przez okres dwóch lat były obserwowane i badane przedszkolaki. 
W rozdziale ósmym znajduje się przedstawienie wyników. Uzyskane w badaniach tere
nowych dane ilościowe i jakościowe zostały opracowane w postaci bloków, prezentu
jących badane grupy przedszkolne w kontekście i w działaniu oraz weryfikujących po
stawione hipotezy. Forma prezentacji wyników została opracowana według schematu: 
kontekst społeczno-edukacyjny badanych grup przedszkolnych, formy pracy specyficz
ne dla danej placówki przedszkolnej, wyniki badań ilościowych w zakresie zmiennych 
osiowych dla badanych systemów pedagogicznych, interpretacja oraz dyskusja uzy
skanego wyniku. Zakończenie pracy stanowi rozdział dziewiąty, zawierający syntezę 
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uzyskanych wyników, która pozwala na wyłonienie obrazu rozwijającego się dziecka 
w różnych mikrosystemach edukacyjnych. Z podjętych prób podsumowania wypływają 
również wnioski dla praktyki stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 
w konkretnej, polskiej rzeczywistości.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które udzieliły mi cennych rad i wskazó
wek, inspirowały i wspierały przy powstawaniu tej książki. Przede wszystkim dziękuję 
Paniom Prof. Marii Kielar-Turskiej, Prof. Irenie Obuchowskiej oraz Prof. Władysławie 
Pileckiej, a także mojej Rodzinie i Przyjaciołom.



Część pierwsza





Rozdział I

ROLA ŚRODOWISKA W ROZWOJU

Kształtowanie się procesów poznawczych 
w kontekście środowiska

Znaczeniem wpływu społeczno-kulturowego na rozwój i funkcjonowanie poznawcze 
dziecka zajmowało się wielu badaczy (Wygotski, 1962; Bruner, 1987, 2006; Donaldson, 
1978; Hedegaard, 1996). Społeczna interakcja dziecka z jego otoczeniem stanowi bazę 
dla zdobywania narzędzi myślenia i uczenia się. Zrozumienie umysłowego funkcjono
wania jednostki możliwe jest jedynie dzięki uwzględnieniu procesów społecznych, leżą
cych u jego podstaw, ze szczególnym naciskiem na rolę języka (Smith, 2000). Wpływem 
otoczenia na rozwój człowieka zajmuje się w szczególny sposób społeczna psychologia 
poznawcza. Przedstawienie tego nurtu jest istotne dla niniejszej pracy, gdyż sytuuje się 
ona właśnie w paradygmacie poznawczym.

Według Jeana Piageta rola kontaktów społecznych w rozwoju poznawczym polega 
na wzbudzaniu konfliktu, prowadzącego do zburzenia istniejącej równowagi poznaw
czej w umyśle dziecka. Odmienność zaproponowanych przez inne dziecko rozwiązań 
sytuacji problemowej prowadzi do zderzenia się dziecka z innym punktem widzenia 
danej rzeczywistości. Konflikt poznawczy aktywuje proces równoważenia pomiędzy 
asymilacją a akomodacją. Posiadana wiedza ulega rekonstrukcji, powstaje nowa orga
nizacja struktur poznawczych. Nowo powstała wiedza umożliwia dziecku stosowanie 
szerszego repertuaru sposobów rozwiązywanie sytuacji problemowych. Kształtowanie 
się struktur inteligencji dziecka odbywa się dzięki działaniu wewnętrznego mechani
zmu tworzenia i przebudowywania zasobów wiedzy. Przyrost kompetencji poznaw
czych wiąże się przede wszystkim z aktywnym wpływaniem dziecka na środowisko. 
Rolą nauczyciela jest więc, według interpretatorów Piageta, zachęcanie, wspieranie 
i stymulowanie dziecka. Efektem konfliktu poznawczego staje się również zmniejsze
nie egocentryzmu poznawczego oraz stopniowa adaptacja dziecka do środowiska spo
łecznego (Wadsworth, 1998).

Najwybitniejszy z przedstawicieli nurtu kulturowo-poznawczego, Lew Wygotski, 
podkreślał znaczenie wpływów społeczno-kulturowych, stymulujących rozwój poznaw
czy dziecka (Wygotski, 1978). Wyższe funkcje umysłowe, takie jak mowa i myślenie 
mogą rozwijać się jedynie w kontekście społecznym, przechodząc drogę od zjawiska 
interpersonalnego do intrapersonalnego. Dzięki interakcji społecznej dziecko zyskuje 
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narzędzia intelektualnej adaptacji do środowiska. Kontakt z osobą dorosłą lub starszym, 
bardziej doświadczonym kolegą umożliwia dziecku opanowanie nowych sposobów 
nabywania i gromadzenia informacji o świecie oraz wyposaża je w wiedzę o drogach 
rozwiązywania problemów. Relacja społeczna stwarza również możliwość określenia 
poziomu rozwoju dziecka: aktualnego - na podstawie samodzielnie rozwiązywanych 
przez nie zadań oraz potencjalnego - z uwzględnieniem zadań wykonanych dzięki 
wskazówkom lub niewielkiej pomocy dorosłego. Przestrzeń pomiędzy wyznaczonymi 
poziomami wskazuje na tzw. jutro rozwoju dziecka, a więc zakres rozwijających się 
kompetencji, umiejętności będących jeszcze „w drodze”, ale już dających o sobie znać. 
Strefa najbliższego rozwoju określa obszar oddziaływań dorosłego, mających na celu 
stymulowanie umiejętności oraz potencjału dziecka. Jest to zakres, w którym udzielana 
z zewnątrz pomoc oraz instrukcje posiadają skuteczny wpływ na rozwiązywanie zadań 
przez dziecko. Ponieważ podstawowym narzędziem kontaktu społecznego oraz prze
kazu kulturowego jest język, zostaje on dzięki relacji społecznej przekazany dziecku. 
Umożliwia to nie tylko wzbogacenie słownictwa, ale też interioryzację języka owocu
jącą rozwojem myślenia. Czynniki społeczno-kulturowe, oddziałujące poprzez osobę 
nauczyciela, powodują internalizację wiedzy, a co za tym idzie przyrost kompetencji 
poznawczych dziecka (Wadsworth, 1998).

Piaget i Wygotski prezentowali odmienne podejście do roli kontekstu społeczne
go w procesie nabywania języka. Mowa dziecka w wieku przedszkolnym jest według 
pierwszego z badaczy jedynie głośnym powtarzaniem dźwięków nieposiadającym zna
czenia komunikacyjnego, mówi ono do siebie, jakby głośno myśląc. Dziecko używa mo
nologu w sytuacji społecznej, nie jest jednak w stanie wziąć pod uwagą punktu widzenia 
słuchacza. Prawdziwe dialogi pojawiają się dopiero około 7 roku życia. Inaczej relacje 
pomiędzy mową i myśleniem a wpływem społecznym rozumiał Wygotski. Dialog o cha
rakterze społecznym możliwy jest pomiędzy dorosłym a dzieckiem podczas wspólnych 
aktywności zabawowych. Monologi wywodzące się z dialogów społecznych podlegają 
internalizacji i pełnią funkcję regulującą aktywność dziecięcą. Mowa wewnętrzna jest 
zintemalizowaną formą indywidualnej mowy, tworzy się około 7 roku życia, jest bazą 
dla myślenia (Smith, 2000).

Rozwój poznawczy obejmuje również powstawanie i doskonalenie świadomości 
siebie i innych. Dotyczy to stopnia poznania, sposobów kategoryzacji, rozpoznawania 
i rozumienia stanów własnych oraz innych osób. Pierwsze oznaki rozpoznawania same
go siebie pojawiają się u 9-miesięcznych niemowląt, co sprawdzili badacze w „Teście 
lustra” (Lewis, Brooks-Gun, 1979 za: Smith, 2000). Z kolei społeczne otoczenie dziecka 
jest porządkowane przez nie według takich początkowych kategorii, jak: przynależność 
do rodziny, wiek i płeć. Wymiary te różnicowały zachowanie dzieci już od 6-9 miesiąca 
życia (wiek i osoby), 7-9 miesiąc rozpoznawanie bliskich i obcych oraz 9-12 miesiąc 
rozpoznawanie osób ze względu na płeć. Rozpoznawanie emocji u innych pojawia się 
już u 10-miesięcznych dzieci. W sytuacji dialogowej niemowlęta odpowiadały matce 
miną oraz natężeniem głosu podobnymi do tych, jakie ona sama prezentowała wobec 
dziecka. Jest to według badaczy (Haviland, Lelwica, 1987 za: Smith, 2000) dowód na 
bardzo wczesne różnicowanie emocji u osób w otoczeniu dziecka. Kolejnym etapem 
jest interpretowanie ekspresji emocjonalnej spostrzeganej przez dziecko u innych. Wiąże 
się to z rozwojem poznawczym oraz kształtowaniem się dziecięcych teorii umysłu. Od 
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2 roku życia następuje rozwój zdolności emocjonalnych oraz skłonność do mówienia 
o emocjach.

Mówiąc o roli środowiska w rozwoju poznawczym dziecka, należy pamiętać o zna
czeniu interakcji społecznych. Rola osoby dorosłej w stymulowaniu rozwoju poznaw
czego dziecka zajmuje znaczące miejsce w koncepcji rusztowania (scąffolding) Jerome 
Brunera (1987). Zadaniem rodzica lub nauczyciela jest wspieranie procesu uczenia się 
przez dziecko za pomocą zadawania pytań, kierujących je na rozwiązywany problem 
i wymagających większego skupienia i gromadzenia informacji. Pomoc dorosłego 
uwzględnia poziom aktualny i potencjalny rozwoju dziecka, dostosowując instrukcje 
do jego potrzeb i możliwości. Metoda tworzenia rusztowania opiera się przede wszyst
kim na podstawowym narzędziu komunikacji interpersonalnej - na języku. Czerpiąc 
z koncepcji swoich poprzedników Bruner kładł nacisk na rolę działania w uczeniu się 
(podobnie jak Piaget) oraz instrukcji podczas kierowania uwagą ucznia (podobnie jak 
Wygotski) (Smith, 2000). Wsparcie metodą rusztowania obejmuje zainteresowanie i za
chęcanie dziecka do podjęcia zadania, uproszczenie zadania poprzez zredukowanie ilo
ści koniecznych do jego rozwiązania kroków, podtrzymywanie dziecięcej motywacji, 
wskazywanie istotnych szczegółów w wykonaniu zadania, demonstracja rozwiązania 
zadania poprzez pokaz lub wytłumaczenie. Stosowanie metody rusztowania wymaga 
współpracy z osobą dorosłą lub bardziej doświadczonym dzieckiem.

Oprócz szeroko opisywanego znaczenia wpływu osoby dorosłej na przyrost kompe
tencji poznawczych dziecka, przyjrzeć należy się również roli środowiska rówieśniczego. 
Badania Anne Perret-Clermont (1979) wykazały istnienie związku przyczynowo-skut
kowego o charakterze cyrkularnym pomiędzy interakcją społeczną a rozwojem poznaw
czym. Badaczka wyszła z założenia, iż dziecko poprzez skoordynowanie własnego 
działania z aktywnością innych może osiągnąć nowe umiejętności natury poznawczej. 
Tak więc jednostka współdziałając z innymi, opanowuje nowe sposoby koordynowania 
aktywności poznawczej, co daje jej możliwość uczestniczenia w nowych interakcjach 
społecznych, które z kolei stają się źródłem przyrostu kompetencji poznawczych, a to 
w konsekwencji wpływa na jednostkę, zamykając krąg wzajemnych oddziaływań. Uzy
skane wyniki badań wskazywały na lepsze efekty dzieci pracujących w parach w po
równaniu z rozwiązującymi zadania pojedynczo. Oprócz tego postęp poznawczy nastę
pował w tych parach, gdzie pojawił się konflikt poznawczy jednej ze stron i zachodziła 
konieczność negocjacji i ustalenia stanowiska.

Tym, co wpływa na rozwój poznawczy jednostki, jest również kontakt z tutorem 
- dorosłym lub innym dzieckiem (Leontiew, Hedegaard,1966; Doise, 1990; Slavin, 
1987). Oprócz intencjonalnych sytuacji edukacyjnych tutoring pojawia się również 
w naturalnych warunkach codziennego życia, pojawia się w interakcjach dziecko - ro
dzic, w grach i rytuałach. Zjawisko to bazuje na celowym skoncentrowaniu się naucza
jącego na przekazaniu drugiemu określonej wiedzy bądź umiejętności. Badania Hedega- 
ard wykazały, że jest możliwe prowadzenie klasy z uwzględnieniem strefy najbliższego 
rozwoju dzieci, pracując metodą swobodnych dyskusji obejmujących całą klasę, w pod
grupach oraz poprzez wspólne rozwiązywanie problemów. Badany proces obejmował 
wzrost zrozumienia przez dzieci określonego zagadnienia na drodze działania, symbo- 
lizacji oraz końcowego sformułowania (Hadegaard, 1996). Zagadnienie to uważam za 

- 17 -



niezwykle ważne, gdyż w badanym przeze mnie okresie wzrasta ilość i różnorodność 
kontaktów społecznych, mogących owocować stymulowaniem w postaci tutoringu.

Tutoring rówieśniczy może opierać się ponadto na przekazaniu przez jedno dziecko 
umiejętności świeżo nabytej w kontakcie z dorosłym drugiemu dziecku. Według Wooda 
tutoring posiada szereg zalet: pozwala na tworzenie obrazu samego siebie w roli ucznia 
lub nauczającego, umożliwia budowanie poczucia własnej kompetencji, daje szansę na 
samodzielne odkrywanie heurystyk rozwiązywania problemów, stymuluje komunikację 
symboliczną oraz tworzy podstawy społecznej klasyfikacji doświadczenia (Wood, 1995, 
s. 242). Według Slavina (1987) nauczanie dzieci w tutoringu rówieśniczym posiada duże 
znaczenie motywacyjne oraz poznawcze w procesie nabywania wiedzy i umiejętności, 
z uwagi na zaangażowanie emocjonalne oraz powstający konflikt poznawczy. Metoda 
współpracy w grupie ośmiela do zadawania pytań, umożliwia odważne bronienie włas
nego zdania oraz aktywną rekonstrukcję wiedzy dziecka (Smith, 2000).

Sposoby doskonalenia poznania dziecka wiążą się nierozerwalnie z przyjętymi 
wcześniej założeniami teoretycznymi co do funkcjonowania jego umysłu. W zależności 
bowiem od przekonań co do natury ludzkiego umysłu inne będą wysiłki dotyczące sty
mulacji poznawczej. Dokonując podsumowania wiedzy końca XX wieku na ten temat, 
J. Bruner wskazuje na dwa zasadnicze nurty wyznaczające odmienne podejście do edu
kacji (Bruner, 2006). Komputacjonizm ujmujący umysł ludzki od strony przetwarzania 
informacji, czyli ich organizowania i wykorzystywania, proponuje opisanie go w takich 
kategoriach, jak czyni się to w przypadku sztucznej inteligencji. Podejście to podkreśla 
znaczenie jednoznaczności, „przejrzystości”, uwolnienia od kontekstu w poznaniu na
ukowym. Style edukacyjne bazujące na takim rozumieniu funkcjonowania umysłu to 
parafrazowanie, czyli powtarzanie klasycznych teorii nauczania, analizowanie bogactwa 
danych z użyciem aparatu teorii obliczeniowej oraz redeskrypcja czyli przejście w ucze
niu się na poziom „metapoznania”.

Drugie ujęcie umysłu człowieka to kulturalizm - nauka o podmiotowości - zakłada
jący niemożność jego istnienia poza kulturą, która to organizuje umysł poprzez system 
symboliczny wspólnoty kulturowej. Podejście to koncentruje się na tworzeniu i prze
kształcaniu znaczeń przez ludzi we wspólnotach kulturowych. Umysł człowieka trak
towany jest jako zdolny do refleksji i dyskusji o przedmiocie poznania, interpretujący, 
a nie jedynie gromadzący dane. Konsekwencje dla edukacji, płynące z powyższego uję
cia natury ludzkiego umysłu, to zgoda na wieloznaczność, świadomość wpływu sytuacji 
na poznanie w procesie uczenia i nauczania oraz przyznania znaczenia emocjom i uczu
ciom w wytwarzaniu znaczeń i konstrukcji rzeczywistości.

Dla organizacji sposobów wpływania na rozwój poznawczy dzieci duże znaczenie ma 
posiadanie przez rodziców i nauczycieli intuicyjnych teorii na temat działania umysłów 
innych. Określane jest to terminem potocznej psychologii i potocznej pedagogii (Bruner, 
2006). Tak więc z założeń dotyczących funkcjonowania umysłów uczniów mogą wyni
kać określone działania edukacyjne. Jeśli więc dzieci są postrzegane jako istoty uczące 
się poprzez naśladownictwo, otrzymają propozycję opartą na modelowaniu określonej 
czynności, co powinno poprowadzić je, dzięki ćwiczeniu, drogą od nowicjusza do eks
perta. W ten sposób są nabywane umiejętności praktyczne. Z kolei traktowanie dzieci 
jak jednostki uczące się zasad i reguł, które potrafią następnie samodzielnie zastosować, 
opiera się na przekonaniu, iż nabycie wiedzy deklaratywnej automatycznie uruchomi 
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wiedzę proceduralną. Podejście dydaktyczne bazuje w tym przypadku na przekazie 
jednokierunkowym, jest powiadamianiem jednej osoby przez drugą. Kolejny przykład 
potocznych założeń o umyśle dziecka to postrzeganie go jako istoty myślącej, z ko
niecznością uwzględniania jego perspektywy w procesie nabywania wiedzy. Dziecko 
jest traktowane jako podmiot poznający i uczący się, zdolne do refleksji, znajdowania 
sensu, dyskutowania. Model edukacyjny w tym przypadku opiera się na wymianie in- 
tersubiektywnej uczącego się z nauczającym. Ostatnie potoczne przekonanie zakłada, że 
dziecko jest osobą wiedzącą, posiadającą  już pewien zasób informacji o świecie. Celem 
nauczania jest tutaj pomoc w zauważeniu przez nie granicy pomiędzy wiedzą osobistą, 
subiektywną, a tą, która jest uznawana w danej kulturze za obiektywną.

Współczesne postępy w badaniach nad rozwojem człowieka zaczęły nam dostarczać nowych 
i solidniejszych podstaw, na których można zbudować lepiej zintegrowaną teorię uczenia się 
i nauczania. [...] dziecko powinno mieć świadomość swoich własnych procesów myślowych, 
a priorytetem [...] powinno być wspomaganie dziecka w rozwijaniu zdolności metapoznaw- 
czych, wspomaganie w tym, by stało się równie świadome sposobu uczenia się i myślenia, co 
przyswajanego przedmiotu (Bruner, 2006, s. 97).

Celem mojej pracy jest próba uwzględnienia różnych aspektów środowiska w relacji 
do rozwoju poznawczego dziecka, co w efekcie przynosi bogactwo zmian rozwojowych. 
Każda z badanych placówek, związana z inną koncepcją edukacyjną, stymuluje sferę 
umysłową dziecka w sposób nieco odmienny. Opisywane podejścia pedagogiczne opie
rają swoje działania na wiedzy o rozwoju dziecka i swoistym rozumieniu tego procesu.

Rozwój zdolności strategicznych: 
koncentracja i pamięć świeża

Gromadzenie doświadczenia, przyjmowanie informacji, wykorzystywanie posiadanego 
repertuaru sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych jest możliwe dzięki okre
ślonemu poziomowi zdolności strategicznych. Wpływają one na indywidualne funkcjo
nowanie jednostki, na precyzję percepcji, szybkość wykonania zadania, adekwatność 
reakcji w stosunku do wymogów zadania.

Uwaga dziecka rozwija się według większości badaczy w sposób samorzutny i bywa 
często ujmowana z perspektywy temperamentalnej oraz procesów dojrzewania (Żebrow
ska, 1985; Dobrołowicz, 1985; Ruff, Rothbart, 1996 za: Jagodzińska, 2003). Ponieważ 
jednak moim celem jest ujęcie rozwoju zdolności strategicznych ze względu na wpływy 
środowiskowe, spróbuję przyjrzeć się roli czynników zewnętrznych w omawianym za
kresie. Istotne znaczenie dla rozwoju mechanizmu uwagi ma kontakt dziecka z wycho
wującymi je osobami dorosłymi. Badania nad rodzinnymi charakterystykami pełniącymi 
rolę predyktywną dla funkcjonowania poznawczego dziecka, jego osiągnięć szkolnych, 
rozwoju językowego wskazują na związek pomiędzy intelektualnym klimatem domu 
rodzinnego, wykształceniem matki oraz jakością opieki nad dzieckiem a jego postępami 
rozwojowymi. Stwierdzono lepsze osiągnięcia szkolne u dzieci stymulowanych w roz
woju poznawczym poprzez takie formy, jak: wieczorne czytanie przed snem, wyjaśnia
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nie doświadczanych zdarzeń, zachęcanie do rozmów, celowe wzbogacanie doświadczeń 
dziecka (Bomstein, Tamis-LaMonda, 1989; Bradley, Caldwell, 1984 za: Damon, 1998). 
Również takie cechy środowiska rodzinnego, jak: ciepła atmosfera, reagowanie na po
trzeby dziecka, subtelne prowadzenie i wspieranie wiążą się w znacznym stopniu z roz
wojem uwagi jako jednej z funkcji poznawczych (Dunham, Dunham, Curwin, 1993). 
Procesy uwagowe stanowią podstawę zdolności samoregulacyjnych, ważnych dla spo
łecznego funkcjonowania dziecka. Rodzicielski styl wychowawczy opierający się na 
uznaniu autorytetu, lecz nie autorytarny, sprzyja kształtowaniu się zachowań asertyw
nych, związanych z wewnętrzną kontrolą wzmocnień oraz procesów samoregulacyjnych 
(Calkins, 1994). Procesy te w postaci skupiania uwagi (to focus attention), poświęcania 
czemuś uwagi (to pay attention), podzielania uwagi (to join attention) są stymulowane 
i ćwiczone w zabawie rodzica z dzieckiem. Podstawowymi formami wpływania na uwa
gę dziecka jest nazywanie, wskazywanie, opowiadanie o przedmiocie będącym obiek
tem wspólnego zainteresowania (Adamson, 1995; Bomstein, Tamis-LaMonda, 1989). 
Wygotski (1978) wymienia dwa sposoby pełniące rolę pomocniczą w stymulowaniu 
rozwoju uwagi. Pierwszym z nich jest gest wskazujący, stosowany przez otoczenie spo
łeczne od najwcześniejszych momentów życia dziecka. Celem tej metody wspierającej 
komunikację oraz wywołującej reakcję orientacyjną jest pomoc dziecku w poznawa
niu świata. Bezpośredni gest pełni funkcję naprowadzającą, ułatwiającą koncentrację. 
Drugim sposobem, istotnie wpływającym na rozwój uwagi, jest mowa. W początko
wym okresie życia dziecka posiada ona przede wszystkim znaczenie ze względu na 
inicjowanie reakcji orientacyjnej. Właściwa funkcja mowy polega w dalszym okresie na 
podporządkowaniu sobie działania, które zapoczątkowuje i którego przebieg reguluje. 
Wykonanie w milczeniu jakiegoś zadania jest możliwe dla dziecka dopiero po okresie 
ilościowego nagromadzenia się jego doświadczenia. Zachowania rodzica czy nauczy
ciela w postaci rusztowania (scąffolding) czy też celowego nauczania dziecka pomagają 
w kształtowaniu się jego umiejętności utrzymywania uwagi oraz hamowania zachowa
nia impulsywnego (Bates, Pettit, Dodge, Ridge, 1998).

Uwaga rozwija się od bieguna przypadkowości ku intencjonalności. Charakterystycz
na dla wczesnego dzieciństwa uwaga mimowolna jest wyznaczana poprzez uchwytną 
sensorycznie atrakcyjność przedmiotów i zjawisk w otoczeniu: ich barwę, związany 
z nimi dźwięk i ruch. Uwaga dowolna jest według Wygotskiego aktem społecznym, 
bazującym na relacji z drugim człowiekiem. Jest to funkcja rozdzielona między dwoje 
ludzi (matkę i dziecko lub nauczyciela i dziecko). W interakcji pojawiają się gest wska
zujący oraz przekaz werbalny, które nadają charakter społeczny procesowi koncentracji 
uwagi. W toku rozwoju funkcja ta staje się wewnętrznym czynnikiem organizującym 
procesy psychiczne o znaczeniu regulacyjnym. Dziecko potrafi wówczas samodzielnie 
wyróżnić znaczące społecznie zadania oraz ważne dla siebie czynności (Dobrołowicz, 
1985). Efekty celowego kształtowania możliwości pamięciowych dziecka są widocz
ne w wynikach badań międzykulturowych. Różnice w wykonaniu zadań przez dzieci 
uczęszczające i niechodzące do szkoły są wyraźnie widoczne w zakresie materiału zwią
zanego z wiedzą szkolną, zanikają jednak, gdy chodzi o zadania bliskie codziennym 
doświadczeniom, jak zapamiętywanie historyjek lub bazujące na pamięci przestrzennej 
(Rogoff, Waddell, 1982 za: Damon, 1998). Kształcenie uwagi poprzez oddziaływania 
zewnętrzne obejmuje co najmniej trzy wymieniane w literaturze przedmiotu strategie.
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Pierwsza z nich ma na celu podejmowanie całościowych zabiegów wychowawczych 
zmierzających do formowania się wszelkich pozytywnych cech osobowości. Rozwój 
sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz doskonalenie procesów poznawczych wpływają 
według niektórych badaczy stymulująco również na możliwości koncentracyjne dziecka 
(Dobrynin, 1977 za: Dobrołowicz, 1985).

Kolejne podejście kładzie nacisk na rolę mowy w mobilizowaniu i podtrzymywaniu 
uwagi. Według Szumana sygnały słowne pełnią funkcję nie tylko ukierunkowującą, ale 
i kształcącą uwagę dowolną dzieci i młodzieży (Szuman, 1961).

Trzecia strategia stymulowania rozwoju uwagi wiąże się ze stopniowym przecho
dzeniem od stanów nieuwagi poprzez etapowe kształcenie czynności do efektywnej 
uwagi rozumianej jako kontrola psychiczna (Galpierin, Kobylnicka, 1974 za: Dobro
łowicz, 1985). Podstawowym mechanizmem doskonalenia uwagi dowolnej jest tutaj 
interioryzacja.

Badania nad uwagą u dzieci koncentrują się nie tylko na poszukiwaniu czynników 
wpływających na jej rozwój, ale też nad wartością predyktywną mierzonej w warun
kach laboratoryjnych uwagi dzieci w wieku przedszkolnym, dla ich gotowości szkolnej 
oraz sukcesów szkolnych. U dzieci posiadających bardziej wrażliwe i stymulujące matki 
stwierdzono w wieku przedszkolnym wyższy poziom socjalizacji uwagi, przejawiający 
się w umiejętności samoregulacji zachowania oraz wyższy poziom kompetencji spo
łecznych, natomiast w drugim roku nauki szkolnej lepsze wyniki w nauce (NICHED, 
2003). Najnowsze badania nad uwagą ujmują ją jako jeden z elementów kompleksowej 
funkcji zarządzającej {executive function), posiadającej podstawowe znaczenie dla pla
nowania i wykonywania działań celowych (Hughes, 1998; Białecka-Pikul, Kantaruk, 
2003). Warunkiem prawidłowego funkcjonowania uwagi jest intencjonalne sterowa
nie jej selektywnością przez jednostkę. Umiejętność aktywnego ignorowania nadmia
ru bodźców warunkuje nabywanie doświadczenia indywidualnego, a więc uczenie się 
świata. Oprócz podłoża biologicznego zarządzająca funkcja uwagi posiada również po
datność na kształtowanie przez wpływy zewnętrzne. Wykazano, iż niewłaściwe procesy 
socjalizacji umiejętności samoregulacyjnych w środowisku rodzinnym lub w instytu
cjach wczesnej opieki pedagogicznej mogą owocować brakim współpracy ze strony 
dziecka, agresją lub podobnymi formami zachowań {externalizing behaviors) (Dogde, 
1994). Rozważania idące w tym kierunku, starają się wyjaśnić przyczyny zachowań 
u dzieci przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej (Borkowska, 1999; 
Hughes, 2002). Badania nad funkcją wykonawczą u dzieci w wieku przedszkolnym po
szukiwały jej związków z dziecięcymi teoriami umysłu {theory of mind). W projekcie 
badawczym (Hughes, 1998) uwzględniono trzy aspekty funkcji wykonawczej: pamięć 
roboczą, plastyczność uwagi oraz samokontrolę. Uzyskane wyniki wykazały związki 
pomiędzy wykonaniem zadań obejmujących funkcję wykonawczą oraz teorią umysłu. 
Istotną statystycznie korelację uzyskano pomiędzy wynikami w zakresie pamięci robo
czej a wynikami testu fałszywych przekonań.

Pamięć świeża, warunkująca gromadzenie doświadczenia oraz przekazywanie infor
macji do zasobów pamięci trwałej, rozwija się w kierunku pamięci słowno-logicznej, 
poczynając od materiału obrazkowego oraz czynności ruchowych i manipulacyjnych. 
Wskazując na złożone formy uczenia się, bazujące na pamięci, Vetulani (1998) przyta
cza zjawisko wpajania {imprinting), uczenia uśpionego {latent learning) oraz uczenia 
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obserwacyjnego. Wszystkie te formy opierają się na interakcji jednostki z otoczeniem. 
Wcześniejsze poznanie środowiska (uśpione uczenie się), w którym przychodzi później 
rozwiązywać zadanie, ułatwia i przyspiesza ten proces. Z kolei kontakt z innymi uczy 
zachowań społecznych oraz rozwiązywania problemów drogą naśladownictwa. Pamięć 
dziecka badana w obszarach analogicznych do badań nad dorosłymi (zakres pamięci 
bezpośredniej, szybkość uczenia się, trwałość pamięci) przynosi wnioski o słabości pa
mięci dziecięcej. Wzrost w zakresie wymienionych wskaźników pamięciowych nastę
puje wraz z wiekiem dziecka. Również z biegiem życia ulega zmianie dominująca forma 
pamięci - początkowo jest to zapamiętywanie niezamierzone, potem pamięć dowolna. 
Efekty pamięci mimowolnej są do młodszego wieku szkolnego lepsze od wyników za
pamiętywania związanego z instrukcją. W rozwoju pamięci znaczną rolę odgrywa ak
tywność podmiotu, wzajemne związki pomiędzy różnymi procesami poznawczymi oraz 
zaangażowanie posiadanej wiedzy w przyswajaniu nowych informacji. Właśnie dzieci, 
zapamiętując w sposób mimowolny, dokonują spontanicznie na danym materiale szere
gu operacji poznawczych (Jagodzińska, 1996).

Porównania z możliwościami pamięciowymi osób dorosłych doprowadziły do stwo
rzenia definicji pamięci dziecka, jako składającej się przede wszystkim z deficytów. Hi
poteza dziecięcych deficytów strategicznych autorstwa J. Flavella (1970) tłumaczy ni
skie wyniki uzyskiwane przez dzieci w testach pamięciowych brakiem intencjonalnych 
sposobów opracowywania materiału, który należy zapamiętać. Dzieci samodzielnie 
nie podejmowały żadnych strategii mogących ułatwić im zapamiętywanie określonych 
treści, np. stosując powtarzanie czy grupowanie kategorialne. Ponieważ na podstawie 
badań stwierdzono użyteczność strategii pamięciowych dla uzyskiwania dobrych efek
tów w zapamiętywaniu, brak takowych u dzieci stał się możliwym wytłumaczeniem ich 
słabości pamięciowej. Z kolei hipoteza dotycząca dziecięcych deficytów metapamięcio- 
wych wskazuje na małe jeszcze rozeznanie dziecka we własnych możliwościach pamię
ciowych oraz brak świadomości co do użyteczności stosowania jakichkolwiek sposo
bów celowego zapamiętywania (Flavell, 1971). Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 
więc, według badaczy, brak świadomej kontroli funkcjonowania własnej pamięci. Trzeci 
stwierdzony w badaniach deficyt dziecięcej pamięci został przedstawiony w hipotezie 
Underwooda (1969), zgodnie z którą małe dzieci skupiają się w kodowaniu materiału 
słownego jedynie na cechach akustycznych, a nie uwzględniają cech semantycznych. 
Weryfikacja hipotezy wykazała jednak, iż już dzieci 2-letnie kierują się wspólną kate
gorią pojęciową przy zapamiętywaniu materiału oraz że bardzo wcześnie pojawia się 
możliwość semantycznego kodowania bodźców (Jagodzińska, 1996).

W analizowaniu procesu rozwojowego pamięci dziecka istotne wydaje się skupie
nie na jego kompetencjach w tym zakresie. Postulowane podejście ekologiczne zamiast 
laboratoryjnego pozwoli ujawnić właściwości funkcjonowania pamięciowego dziecka 
w jego warunkach naturalnych. U dziecka w okresie przedszkolnym dominuje pamięć 
prestrategiczna, w której jednak, według Jagodzińskiej, są zauważalne już czynności 
pełniące funkcje mnemiczne, ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie informacji. 
Są to działania, które występują w zabawach i różnorodnej aktywności małego dziecka, 
takie jak: powtarzanie, nazywanie, grupowanie i kategoryzowanie. Prezentowana hipo
teza zakłada, iż czynności pełniące w późniejszym okresie funkcje strategii pamięcio
wych pojawiają się wcześniej w rozwoju w charakterze aktywności związanych z inny
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mi celami. Formami stymulującymi rozwój pamięci w okresie prestrategicznym mogą 
być wszelkiego rodzaju zabawy i rytuały związane z rytmem dnia, monologi i dialogi 
powtarzające się. Osiągnięcia pamięciowe małych dzieci stanowią wedle tych założeń 
efekt procesu przetwarzania informacji w zachowaniach ekstrapolacyjno-zabawowych 
i społecznych (Jagodzińska, 1996).

Doniesienia o możliwościach wczesnego stosowania treningu w zakresie uwagi 
i pamięci zaowocowały nowym spojrzeniem na potencjał dziecka, stały się też punktem 
wyjścia dla pomysłów aplikacyjnych (np. ćwiczenia w ramach pedagogik alternatywnych).

Powstawanie twórczego nastawienia wobec świata

Rozumienie twórczości z podziałem na 4 poziomy proponuje E. Nęcka (2002). Spośród 
obszarów opisywanych w terminach analogicznych do opisu inteligencji (twórczość 
płynna, skrystalizowana, dojrzała oraz wybitna), dwa pierwsze rodzaje mogą pojawić się 
w okresie dzieciństwa, twórczość dojrzała, wymagająca już wiedzy eksperckiej, dopiero 
od 10 roku życia. Twórczość płynna wiąże się z ciekawością poznawczą, giętkością 
i oryginalnością w wytwarzaniu pomysłów. Równocześnie wskazuje się na określony 
sposób przetwarzania informacji, osłabienie hamowania poznawczego, które pozwala 
generować nowe pomysły. Twórczość płynna jest uznawana za zjawisko powszechne. 
Z kolei twórczość skrystalizowana opiera się już na poznawczych reprezentacjach prob
lemu, wiąże się z motywacją zadaniową. Znaczenia nabiera w przypadku działań twór
czych niezależność, wolność od stereotypowego myślenia. Również twórczość skrysta
lizowana pojawia się dość często.

Twórczość pojawiająca się w okresie dzieciństwa posiada charakter twórczości pier
wotnej czy rozwojowej, bez typowej dla okresu późniejszego funkcji autokreacyjnej 
(Kubicka, 2003). Rozwój możliwości twórczych był analizowany w wielu modelach 
teoretycznych, różnorako rozumiejących rolę, zmian ilościowych i jakościowych oraz 
ich dynamikę. Dla uwidocznienia rozwojowego charakteru twórczości pomocne może 
być ujęcie jej dynamiki w postaci modeli, które obrazują przebieg zmian w rozwoju 
psychicznym człowieka (Brzezińska, Trempała, 2000).

Modele liniowe rozwoju twórczości akcentują stopniowy wzrost umiejętności twór
czych dzięki ciągłemu gromadzeniu doświadczeń w tym zakresie (Guilford, 1978; Tor- 
rance, 1962). Cechą wspólną liniowych modeli rozwoju twórczości i liniowych modeli 
rozwoju psychicznego jest zachodzenie w obu tych przypadkach ciągłego nabywania 
i kumulowania doświadczeń, podlegających regułom uczenia się i przystosowywania 
do otoczenia. Wpływy środowiskowe w postaci odpowiednio stworzonych warunków 
wyzwalających kreatywność pierwotną lub treningu, np. w zakresie stymulowania płyn
ności i giętkości myślenia, przynoszą efekty nie tylko w zakresie aktywności twórczej, 
ale sięgają również osobowości dziecka (Limont, 1994).

Modele stadialne z kolei, wydzielają etapy rozwoju, w których pojawiają się charak
terystyczne jakościowe zmiany funkcjonowania. Wczesnodziecięce formy twórczości 
znajdują się na etapie wyobraźni reprodukcyjnej, by wraz z wiekiem osiągnąć formę 
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wyobraźni kombinatorycznej. Dziecko rozwija swoje możliwości twórczego myślenia 
poprzez zabawę symboliczną i kontakt z opiekunami (Wygotski, 1967). Komponento
wy model twórczości Urbana ukazuje stadia rozwoju twórczego rysunku w powiązaniu 
z rozwojem procesów poznawczych według Piageta: zachowania irrelewantne, początki 
akomodacji, pierwsze asymilacje, własne schematy asymilacyjne, wprowadzanie relacji 
między elementami, tworzenia całościowych kompozycji tematycznych (Urban, 1991).

Modele cykliczne traktują rozwój twórczości jako cykl zmian wynikających z zadań 
podejmowanych przez jednostkę w trakcie jej życia. W tym ujęciu nie można mówić 
o ciągłości rozwoju procesów twórczych, gdyż każdy etap rozwoju stanowi odrębną 
jakość (Kubicka, 2003). Według Cohen twórczość jest uniwersalnym potencjałem roz
wojowym lub aspektem uczenia się nowości. Rozwój indywidualny zależy od uzdolnień 
w danym kierunku, zainteresowania i zaangażowania w tę dziedzinę, okazji do dzia
łania, pomocy otoczenia. Cohen opisuje różne rodzaje twórczości: uniwersalną - bę
dącą uczeniem się i odkrywaniem nowych rzeczy, unikatową - produkującą pomysły 
i działania rzadkie w grupie odniesienia, twórczość opartą na uzdolnieniach związaną 
z talentem, kierowaną - związaną z heurystykami i rozwiązywaniem problemów, pro
duktywną- będącą generowaniem informacji i pytań, wyjątkową - poszerzającą daną 
dziedzinę oraz twórczość genialną - prowadzącą do rewolucji w określonej dziedzinie 
(Kubicka, 2003).

We wszystkich opisanych modelach rozwoju twórczości istotny wpływ na doskona
lenie umiejętności w tym zakresie posiadają wpływy środowiskowe. Oprócz aktywności 
własnej podmiotu funkcję stymulującą posiadają również warunki wyzwalające potrze
by i możliwości twórcze, wyzwania otoczenia wymagające podejmowania decyzji i wy
boru zadań życiowych oraz kontakt z drugim człowiekiem. Podejście traktujące twór
czość jako charakterystykę immanentną każdemu dziecku, zbliża ten sposób rozumienia 
do nurtu pankreacjonizmu w zakresie myślenia o działaniu oryginalnym i kreatywnym 
(Nęcka, 1998). Sposób widzenia twórczości dziecka jako formy aktywności dostępnej 
każdej jednostce z jednej strony demitologizuje to pojęcie, z drugiej zaś pozwala na do
cenienie naturalnego, dziecięcego potencjału.

Okres dzieciństwa pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia jest czasem manifesto
wania się dziecka jako naturalnego geniusza, którego twórczość ulega z biegiem ży
cia zanikowi. Kolejne etapy, podczas których przejawy twórczej aktywności słabną, to 
okres niechętnego innowatora (6-9 lat) oraz stadium konformizmu (10-12 lat) (Barasch, 
1997). Twórczość jednostki przejawia się w jej ekspresji. Spośród trzech rodzajów eks
presji opisywanych w literaturze (Popek, 1988): naturalnej, zamierzonej i inspirowa
nej, właśnie pierwsza z nich jest nasycona w największym stopniu czynnikiem nowości 
i oryginalności. Ekspresja swobodna wyraża potrzebę samorealizacji dziecka, jest spon
taniczna, autentyczna, nieświadoma, instynktowna. Natomiast ekspresja zamierzona jest 
zwykle odtwórcza, podporządkowana regułom i algorytmom społecznego zachowania 
się. Cechuje ją brak autentyczności, ukierunkowanie, wewnętrzna organizacja, świado
mość podejmowanych działań. Ekspresja inspirowana stanowi rodzaj łączący w sobie ce
chy ekspresji swobodnej i kierowanej. Z powyższych rozważań wynikałby więc postulat 
stworzenia maksymalnie dużej przestrzeni dla dziecka, umożliwiającej mu jak najwięcej 
działań związanych z ekspresją swobodną. Okres przedszkolny jest czasem zwiększa
nia się ilości intencjonalnych oddziaływań wychowawczych wobec dziecka oraz ilości 
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ustrukturowanych form proponowanej mu aktywności. Nieuchronnie prowadzi to więc 
do ograniczania możliwości własnych działań twórczych z uwagi po pierwsze na mniej
szą ilość czasu przeznaczonego na zabawę swobodną, po drugie na realizowany przez 
wychowawcę określony program. Dziecko w wieku przedszkolnym wyraża się w sferze 
słownej, muzycznej, ruchowej, plastycznej i konstrukcyjnej oraz wszelkich formach po
średnich. Werbalna i plastyczna aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym 
stanowi istotny czynnik jego rozwoju. Z założenia, iż każdy człowiek dysponuje poten
cjałem twórczym i od oddziaływań otoczenia oraz istniejących w nim warunków zależy 
często, czy zdoła go ujawnić w swoim funkcjonowaniu, wynika podział na zdolności 
potencjalne i realizacyjne (Popek, 1988). Pierwsze określają dyspozycje jednostki, bę
dące warunkiem osiągnięcia przez nią wysokich wyników w danym zakresie. Należą do 
nich możliwości poznawcze i wykonawcze oraz czynniki motywacyjne czy podatność 
na naciski środowiskowe. Z kolei zdolności realizacyjne wskazują na rzeczywiste prze
jawy mierzalne na podstawie analizy wytworów czy osiągnięć w konkretnej dziedzinie 
(Strelau, 2000).

Potencjał twórczy właściwy każdemu człowiekowi może być właściwie rozwijany 
i wykorzystywany już w pierwszych latach życia dziecka (Debesse,1988; Lewis, 1988; 
Healy, 1996). Gwałtowne zmniejszanie się przejawów twórczej aktywności u dzieci po 
5 roku życia jest związane z jakością oddziaływań środowiska wychowawczego dziecka. 
Ponieważ jest to okres rozpoczęcia nauki szkolnej, najczęściej wskazuje się tutaj wpływ 
systemu edukacyjnego (Uszyńska-Jarmoc, 2000). Powyższe stanowisko stanowi kolejne 
potwierdzenie wspomnianego wcześniej znaczenia ekspresji swobodnej dla przejawia
nia się twórczych możliwości jednostki. Spontaniczne, naturalne zachowania dziecka 
zostają w biegu jego życia w coraz większym stopniu podporządkowane zewnętrznie 
narzucanym zasadom i rygorom, ograniczając znacznie możliwości swobodnego wy
powiadania siebie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania na temat teoretycznych 
modeli rozwoju twórczości, szczególnie modeli cyklicznych, można wskazać na zwią
zek pomiędzy nowymi zadaniami podejmowanymi przez dziecko w okresie rozpoczęcia 
edukacji a zmianą charakteru jego działań twórczych. Z jednej strony z całą pewnością 
ilość aktów swobodnej ekspresji ulega zmniejszeniu, z drugiej jednak wyobraźnia posia
dająca wcześniej charakter głównie odtwórczy, staje się bardziej kreatywna (Wygotski, 
1967). Z kolei intensywne gromadzenie wielu nowych doświadczeń związanych z edu
kacją i nowym kontekstem społecznym umożliwia dziecku, jak zakładają modele linio
we, wzrost umiejętności twórczych. W swoich badaniach nad zdolnościami twórczymi 
dzieci w wieku przedszkolnym Uszyńska-Jarmoc stwierdziła zmniejszającą się z wie
kiem współzależność zdolności potencjalnych i rzeczywistych, systematyczny wzrost 
myślenia twórczego ujawnianego w aktywności plastycznej i werbalnej wraz z wiekiem 
dziecka oraz predykcyjną funkcję oryginalności myślenia dla wyników twórczej aktyw
ności dzieci. Wyniki badań potwierdziły założenie o możliwości rozwijania, doskonale
nia i ćwiczenia myślenia twórczego u dzieci (Uszyńska-Jarmoc, 2000).

Spośród cech osobowości twórczej istotne jest kształtowanie się w kontakcie z oto
czeniem społecznym wewnętrznego poczucia kontroli, pozytywnie korelującego z nieza
leżnością sądów i potrzebą osiągnięć oraz niezależnością od pola percepcyjnego, a więc 
mniejszą zależnością społeczną i podatnością na naciski z tej strony (Matczak, 1982). 
Zatrzymanie się nad zagadnieniem poczucia kontroli jest istotne ze względu na wpływy, 
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jakie może wywierać otoczenie na jednostkę w tym zakresie. Ponieważ kształtowanie 
się poczucia kontroli rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, ważne jest wspomnie
nie o roli stymulującej środowiska wychowawczego.

Mimo iż okres dzieciństwa w sposób naturalny wiąże się z przejawami twórczości, 
istnieją również określone uwarunkowania środowiskowe sprzyjające przejściu zdolno
ści potencjalnych w realizacyjne. Ilość przestrzeni pozostawionej dziecku na zabawę do
wolną, która pozwala na samorealizację w swobodnej ekspresji jest również czynnikiem 
wyzwalającym twórcze działania dziecka. Na rozwój kreatywności w tym wieku ma po
nadto wpływ wychowanie pozwalające na ukształtowanie się, istotnego dla osobowości 
twórczej, wewnętrznego poczucia kontroli.

Na bazie powyższych rozważań chciałabym sprecyzować własny stosunek do twór
czości dziecka w wieku przedszkolnym, który jest zbliżony do propozycji twórczości 
pierwotnej, rozwojowej (Kubicka, 2003), ujęcia potencjału twórczego jako właściwo
ści danej każdemu dziecku (Nęcka, 1998) oraz traktowanie kreatywności w tym wieku 
jako ekspresji naturalnej potrzeby poznawania i dziwienia się, wolności od stereotypów 
(Nęcka, 1985; Barasch, 1997). Twórczość dziecka jako postawa twórcza, czy twórczość 
codzienna wymaga, według mnie, odmiennego traktowania tego zjawiska niż ma to 
miejsce w przypadku kreatywności osób dorosłych (Szmidt, 2002).

Formowanie się umiejętności społecznych 
w kontakcie z otoczeniem

Rozwój społeczny człowieka wiedzie od bezradności, zależności i egocentryzmu w kie
runku samodzielności, współpracy, allocentryzmu (Hellbruegge, 1994; Vasta, Heith, Mil
ler, 1995).Umiejętności społeczne, kształtujące się w toku rozwoju, pozwalają dziecku 
na odróżnianie bodźców społecznych, uczenie się konsekwencji zachowań, naśladowa
nie działań innych. Umożliwia to jednostce wchodzenie w interakcje społeczne i nawią
zywanie relacji z innymi. Badania wykazały, iż istnieją korelacje pomiędzy rozwojem 
poznawczym a społecznym (Vasta, Heith, Miller, 1995). Dla gromadzenia doświadczeń 
niosących informacje o życiu społecznym, istotne jest odtwarzanie działań innych osób 
na podstawie zapisów pamięciowych, operowanie posiadanymi już reprezentacjami, jak 
i wyciąganie wniosków o charakterze społecznym. Zarówno indywidualne cechy osobo
wościowe, jak i jednostkowe dyspozycje poznawcze wpływają na proces przekształca
nia informacji (Piaget, 1967).

Wyższy poziom funkcjonowania dziecka w sferze wyobrażeniowej wiąże się z umie
jętnością prezentowania w sytuacjach społecznych większej różnorodności zachowań 
w porównaniu z rówieśnikami o słabszych możliwościach wyobrażeniowych. Badania 
Singera (za: Sajdera, 2001) pokazały, że dzieci takie w sytuacjach konfliktowych wyka
zywały umiejętności rozwiązań kompromisowych, ujawniały emocje pozytywne, kon
centrowały się na przebiegu zabawy oraz przejawiały adekwatną ekspresję ruchową. 
Opisane sposoby radzenia sobie przez dzieci z sytuacjami trudnymi wiązały się, według 
badacza, z mechanizmem autonarracji, marzeń na jawie, pozwalającym na antycypa
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cję różnych rozwiązań stojącego przed dzieckiem problemu, pokonaniem napotkanych 
przeszkód (Sajdera, 2001).

Rozwój społeczny dziecka wiedzie od fiksacji i wodzenia wzrokiem za interesującą 
dziecko osobą, poprzez zachowania w sytuacjach kontaktu z drugim człowiekiem aż do 
umiejętności uczenia się od niej wielu czynności. Odbiór atrakcyjnych bodźców audio
wizualnych produkowanych przez osoby w otoczeniu jest sygnalizowany poprzez jego 
zachowanie. Z kolei różnorodne zachowania niemowlęcia spotykające się z odpowie
dzią ze strony jego opiekunów, uczą dziecko społecznych konsekwencji jego uśmiechu 
czy płaczu. Znajdowanie przyjemności w kontakcie z drugim człowiekiem wiąże się 
z reagowaniem z jego strony na sygnały wysyłane przez dziecko, dotyczące np. jego 
potrzeb. Bardzo wcześnie pojawiająca się umiejętność naśladowania otoczenia społecz
nego (miny czy gesty opiekunów) dowodzi, iż już 6-, 12-miesięczne dziecko potrafi 
imitować zachowania bliskich (Smith, 2000).

Według Bronfenbrennera prymamy kontekst społecznego rozwoju jednostki stanowi 
środowisko rodzinne. Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności od osób, z którymi łączy je 
pozytywny stosunek emocjonalny. Sekundamy kontekst rozwojowy w ujęciu ekologicz
nej psychologii rozwojowej to kontakty z szerszym niż rodzina otoczeniem społecznym, 
w które wchodzi dziecko po okresie wczesnego dzieciństwa. Są to grupy nieformalne 
i instytucje edukacyjne, z którymi jednostka nie musi pozostawać w bliskich relacjach 
emocjonalnych (Tyszkowa, 1996). Badania nad wpływem interakcji społecznych z gru
pą rówieśników dla rozwoju poznawczego i społecznego dziecka wykazały istnienie 
efektu uśpienia (sleeper efekt) w zakresie poziomu rozwoju tych obszarów do 8 roku 
życia (Broberg, 1997). Dzieci znajdujące się w kontekście instytucji „Child-care centre” 
mające mniej niż trzy i pół roku życia przejawiały wyższy poziom kompetencji werbal
nych, matematycznych i społecznych w 8 roku życia w porównaniu z dziećmi bez takich 
doświadczeń. Natomiast do tego czasu różnice w poziomie omawianych kompetencji 
nie były istotne.

Wpływ mikrosystemu rodzinnego na rozwój dziecka był analizowany w wielu uję
ciach teoretycznych. Pierwsza grupa teorii akcentowała rolę więzi emocjonalno-spo- 
łecznej powstającej na bazie zaspokajania potrzeb dziecka przez bliskie mu osoby. Pod
stawowym pojęciem wyjaśniającym powstawanie silnej, pozytywnej relacji było pojęcie 
przywiązania (bond theory) (Bowlby, 1973; Zazzo, 1978). Inną grupę stanowiły ujęcia 
teoretyczne kładące nacisk na społeczne uczenie się, bazujące na mechanizmach naśla
downictwa, modyfikacji i modelowania w obcowaniu dziecka z osobami pozostającymi 
w jego bezpośrednim otoczeniu (Bandura, Walters, 1968). Grupa teorii prezentujących 
orientację ekologiczną, podkreślała znaczenie interakcji dziecka nie tylko bezpośrednio 
z mikrosystemem rodzinnym, ale i pośrednio z mezosystemem (układem rodziny z in
nymi zbiorowościami czy instytucjami) oraz makro- i egzosystemem, które również za 
pośrednictwem najbliższej rodziny wchodziły w pośrednią relację z dzieckiem (Bron- 
fenbrenner, 1979).

Dzięki kontaktom dziecka ze środowiskiem społecznym, w początkowym okresie 
reprezentowanym głównie przez rodzinę, dokonuje się proces organizowania jego do
świadczenia indywidualnego. Odbywa się to w zakresie poznawczym, afektywnym oraz 
wartościującym. Doświadczenie jest opracowywane poprzez symbolizację za pomocą 
pojęć i symboli charakterystycznych dla danej kultury, ujęte emocjonalnie czyli przeżyte 
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pozytywnie lub negatywnie oraz włączone w system wartości jednostki (Piaget, 1967). 
Dziecko pozostające w rodzinie przejmuje jej sposoby interpretowania i kodowania do
świadczenia, wzory emocjonalne oraz standardy wartościowania. Rodzina oddziałuje 
świadomie na dziecko, kształtując je intencjonalnie wedle własnych celów i norm, co 
opatrywane jest terminem „rodzinnej ideologii wychowawczej” (Tyszkowa, 1996). Ro
dzic może stanowić dla dziecka model do naśladowania i identyfikowania się, może być 
osobą prezentującą standardy i celowo tworzącą sytuacje wychowawcze oraz występo
wać jako kontekst proponowanych ideałów i wzorców. Wraz z wiekiem rozszerza się 
spektrum kontaktów społecznych jednostki - pojawiają się w jej życiu kolejne mikrosy- 
stemy o dużym znaczeniu.

Wraz ze stopniowo pojawiającą się około 3 roku życia umiejętnością przyjmowania 
punktu widzenia drugiej osoby, dziecko w wieku przedszkolnym jest zdolne do nawią
zywania relacji i przyjaźni rówieśniczych. Dziecko-stając się bardziej świadome same
go siebie, lepiej rozumiejąc myśli i uczucia innych, będąc bardziej efektywne w komu
nikowaniu się - doskonali swoje umiejętności kontaktowania się z rówieśnikami (Berk, 
2002). Rozwój społeczny dzieci obserwowany w zabawach dowolnych został opisany 
przez Parten (1932) z uwagi na stopień zaangażowania bawiących się we współpracę 
z partnerem zabawy. Natężenie współdziałania było określane w kategoriach: obser
wacja innych bez podejmowania własnej aktywności lub zabawa samotna (nonsocial 
activity), zabawa równoległa z użyciem podobnego materiału, w pobliżu innych dzieci, 
jednak bez wpływania na ich zachowanie, bez wspólnego planu (parallelplay), zabawa 
asocjacyjna, gdzie aktywność dzieci skupia się wokół jednego tematu czy formy, jednak 
bez koordynacji czy podziału zadań (associativeplay), oraz zabawa kooperacyjna pole
gająca na zgodzie wszystkich bawiących się na współdziałanie i świadome przyjęcie na 
siebie określonych zadań czy ról (cooperative play) (Smith, 2000; Berk, 2002).

Rozwój społeczny wiąże się ze zwiększaniem rozumienia siebie samego i innych. 
Świadomość społeczna dotyczy możliwości antycypowania zachowań innych oraz moż
liwości wyjaśnienia przyczyn własnego działania. Rozwój społeczny jest związany moc
no ze sferą emocjonalną. Badania nad empatią wykazały związek empatii afektywnej 
z przebiegiem socjalizacji zachowań empatycznych. Czynnikami, które miały istotne 
znaczenie dla rozwoju tych umiejętności były: jakość relacji uczuciowej z rodzicami, 
indukcyjny styl wychowania przez matkę oraz własna empatia rodziców. Przyjmowanie 
ról w obszarze empatii to skłonność jednostki do percepcyjnego, poznawczego i afek- 
tywnego przyjęcia cudzej perspektywy. Umiejętność aktywnego przyjmowania ról ba
dana była w Teście Spostrzegania Interpersonalnego, a przedstawianą sytuacją budzącą 
dziecięce emocje było zaginięcie ulubionego zwierzątka (Borke 1971). Dostrzeganie 
przez inne dzieci emocji przedstawionego na rysunku dziecka po stracie, mogło być za
kłócone poprzez projekcję ich własnych uczuć wiążących się z taką sytuacją. W związku 
z tym do badania umiejętności spostrzegania emocji innych osób proponowano sytuacje 
nieznane dziecku, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa projekcji. Rozwój zacho
wań prospołecznych obejmujących udzielanie pomocy, dzielenie się i współdziałanie 
opiera się na możliwościach empatycznych dziecka. Według Eisenberga dzieci w wieku 
3^4 lat posiadają już prospołeczną zdolność odpowiadania na zmartwienia znajomych 
dzieci. Dzięki rozwojowi mowy w tym okresie potrafią również przejawiać empatię wo
bec innych, nawet nieobecnych (Hoffman, 1975 za: Cialdini et al. 2002).
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Społeczno-uczeniowa teoria osobowości Juliana B. Rottera wprowadza i szczegóło
wo omawia indywidualną właściwość człowieka w postaci poczucia kontroli wzmocnień 
(locus of control), która kształtuje się w toku życia jednostki w jej kontaktach z otocze
niem społecznym. Konstrukt ten jest niezwykle przydatny dla zrozumienia kształto
wania się sposobu, w jaki jednostka funkcjonuje w swoim życiu (Szmigielska, 1995). 
Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiaru osobowości polega na przypisywaniu 
sobie lub otoczeniu wpływu na wyniki własnego działania, dotyczy subiektywnego wi
dzenia sytuacji osiągnięcia powodzenia lub odniesienia porażki, wiąże się z pojęciem 
zgeneralizowanych oczekiwań jednostki. Analiza funkcjonowania ludzi pod tym kątem 
pozwala na uzyskanie informacji, w jakim stopniu wierzą oni, że ich zachowanie jest 
kontrolowane przez nich samych, a na ile sterowane wpływami zewnętrznymi, od nich 
w zasadzie niezależnymi. Ponieważ poczucie umiejscowienia kontroli jest względnie 
stałą własnością indywidualną, umożliwia przewidywanie prawdopodobnego zachowa
nia jednostki (z uwzględnieniem również innych kostruktów teorii Rottera). Tym, co dla 
rozważeń niniejszej pracy jest szczególnie interesujące okazuje się aspekt rozwojowy 
poczucia kontroli. W toku rozwoju człowieka można zaobserwować pewne prawidłowo
ści ewoluowania poczucia kontroli. W stadium początkowym występuje przede wszyst
kim zewnętrzne poczucie kontroli zarówno w sytuacjach sukcesów, jak i niepowodzeń. 
Dzieci mają tendencję do wiązania wyników swoich działań w głównej mierze z wpły
wami zewnętrznymi - są wszak zależne od potężnego świata dorosłych oraz sił, których 
jeszcze nie rozumieją. W stadium drugim pojawia się podział polegający na częstszym 
przypisywaniu własnych niepowodzeń czynnikom zewnętrznym, za to sukcesy są wią
zane z osobistymi zasługami. U dorosłych, a więc w stadium trzecim, kształtuje się 
względna równowaga pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym poczuciem kontroli oraz 
pojawia się typowa dla danej jednostki tendencja do przejawiania zgeneralizowanego 
poczucia kontroli (Szmigielska, 1995).

Oczywiście, oprócz prawidłowości rozwojowych, istnieje wiele zmiennych zewnętrz
nych wpływających na ukonstytuowanie się tego wymiaru osobowości. Wymienia się 
szereg czynników sprzyjających kształtowaniu się wewnętrznego poczucia kontroli. 
Przyzwalający sposób wychowania, akceptacja, chwalenie i ochranianie, elastyczne 
postawy i zachowania rodziców oraz wychowawców wpływają na kształtowanie się 
wczesnej niezależności dziecka. Istotna jest również spójność doświadczeń: niesprzecz- 
ność rodzicielskich wymagań i dyscypliny. Dopuszczanie samodzielności w działaniach 
dzieci, udzielanie wskazówek i nagradzanie wpływa na możliwość pojawienia się po
czucia, iż efekty dziecięcej aktywności zależą od samego dziecka. Wszystkie wymie
nione czynniki można scharakteryzować jako pożądany, modelowy sposób podejścia 
wychowawczego do dziecka. Zalecenia powyższe wydają się łatwiejsze do spełnienia 
w warunkach rodzinnych, trudniejsze dla instytucji edukacyjnej.

Poczucie kontroli wewnętrznej rośnie wraz z wiekiem dzieci. Ponieważ zyskują 
one coraz większe możliwości wpływania na otoczenie, w rezultacie pojawia się stabil
ność i pewność siebie. Dzieci przejawiające poczucie wewnętrznej kontroli, posiadają 
wyższą samoocenę, lepszą inicjatywę, wytrwałość, opanowanie, chętniej współpracują 
z kolegami. W przedszkolu więcej czasu spędzają na aktywności poznawczej, rucho
wej i społecznej. W szkole częściej osiągają sukcesy w nauce. Opisane powyżej cechy 
dzieci o wewnętrznym poczuciu kontroli są również charakterystyczne dla jednostek 
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twórczych. Intensywna aktywność poznawcza, inicjatywa i pomysłowość są znakomi
tą bazą dla działań kreatywnych oraz powstawania twórczych wytworów. Możliwość 
skonfrontowania własnych działań z opinią innych pojawia się u tych dzieci dzięki ich 
poczuciu własnej wartości, zaufaniu w swoje siły. Z kolei obrona własnej racji, pomysłu 
czy wykonanej już pracy udaje się dzięki poczuciu niezależności od opinii innych. Po
nieważ twórcze dzieci charakteryzujące się wewnętrznym poczuciem kontroli są mniej 
zależne społecznie i mniej podatne na naciski, częściej bywają nowatorskie i oryginale 
w swoim działaniu - nie obawiają się śmieszności czy odrzucenia przez grupę.

Jak przekonuje literatura przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych, wzajemne 
przenikanie się nurtu poznawczego i społecznego w badaniach nad rozwojem człowieka 
skłania do uważnego śledzenia ich interakcji i efektów.

Rozwój samodzielności i niezależności

Charakterystycznym stanem ludzkiego życia jest działanie pozwalające mu na aktyw
ne regulowanie stosunków ze światem zewnętrznym (Przetacznik-Gierowska, 1996). 
Aktywność podlega również kształtowaniu i doskonaleniu pod wpływem. czynników 
endo- oraz egzogennych. Realizacja potrzeb własnych i wyzwań otoczenia wymaga 
uwzględniania złożoności warunków zewnętrznych, doskonalenia i poszerzania reper
tuaru działań, które mają na celu optymalną regulację stosunków ze środowiskiem ze
wnętrznym.

Czynności i działania będące podstawowymi składnikami aktywności jednostki roz- 
wijająsię wtokujej życia, podlegając określonym zmianom rozwojowym pod względem 
strukturalnym i funkcjonalnym. Pierwsza z tych zmian wiedzie w kierunku zwiększania 
się świadomości wykonywania różnych czynności. Wzrost świadomości ekstroceptyw- 
nej prowadzi do tworzenia się adekwatnej i wyrazistej reprezentacji wewnętrznej, od
zwierciedlającej dane przedmioty działania. Rozwój w aspekcie introceptywnym daje 
w efekcie lepsze uświadomienie sobie przez jednostkę sekwencji operacji w ramach wy
konywanych czynności. Świadome i planowe działania dziecka można obserwować już 
w pierwszych latach jego życia (Szuman, 1955). Kolejna zmiana pojawiająca się wraz 
z rozwojem czynności, silnie związana z wymaganiami środowiska wymuszającego ko
nieczność powtarzania pewnych działań, polega na automatyzacji często wykonywa
nych operacji. W początkowym okresie życia dotyczy to przede wszystkim czynności 
ruchowych i manipulacyjnych. Wskutek ćwiczenia doskonalą się one na tyle, iż mogą 
odbywać się bez udziału świadomości, sprawnie i szybko, w sposób maksymalnie eko
nomiczny. Inna zmiana rozwojowa w obrębie czynności wiedzie od aktywności głównie 
indywidualnej do zespołowej. Socjalizacja czynności polega na coraz większym włącza
niu się dziecka w zabawę i współpracę ze swoim otoczeniem społecznym.

Z kolei indywidualizacja czynności ukazuje wraz z rozwojem w coraz większym stop
niu piętno konkretnych, jednostkowych właściwości. Nabyte drogą społeczną umiejęt
ności są prezentowane przez jednostkę z uwzględnieniem jej doświadczenia, preferencji 
i potrzeb indywidualnych (Przetacznik-Gierowska, 1996). W początkowej fazie rozwoju
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następuje wyodrębnianie się określonych czynności spośród innych, doskonalenie ich 
wewnętrznej struktury. Od początkowego synkretyzmu w działaniu dziecko przechodzi 
stopniowo do samodzielnego, zróżnicowanego regulowania swoich stosunków z otocze
niem. Kształtowanie i udoskonalanie czynności odbywa się drogą ćwiczenia, umożli
wiającego krystalizację ich wewnętrznej organizacji i struktury. Przechodzą one od form 
chaotycznych, opierających się na poszukiwaniu rozwiązania metodą prób i błędów oraz 
stereotypowych, bazujących na samonaśladownictwie, do czynności o strukturze doj
rzałej. Jej cechami charakterystycznymi są: logiczna spójność, ekonomia, efektywność, 
kompletność, prostota, wewnętrzne powiązanie elementów składowych (Przetacznik- 
Gierowska, 1996).

Aktywność dziecka wyrażająca się w okresie przedszkolnym głównie w zabawie, 
oprócz manifestacji jego osobowości, ekspansji własnego Ja, umożliwia mu również 
poprzez przyrost doświadczenia osiąganie coraz większej samodzielności i niezależno
ści (Przetacznik-Gierowska, 1993). Proces ten polega na doskonaleniu czynności samo
obsługowych, dbałości o otoczenie zewnętrzne, umiejętności rozwiązywania sytuacji 
problemowych oraz nabywania skryptów pozwalających na rozumienie, planowanie 
i efektywne realizowanie czynności oraz wykonywanie określonych działań (Schank, 
Abelson, 1977; Nelson, 1986).

Według Tyszkowej zmienną pośredniczącą w procesie powstawania zmian rozwo
jowych w systemie psychicznym człowieka jest doświadczenie wynikające z jego ak
tywności w środowisku (Tyszkowa, 1990). Dzięki takim cechom jak adaptabilność oraz 
ekosensytywność psychiki możliwe jest wpływanie otoczenia na zmiany rozwojowe 
jednostki (Wolański, 1982). Opracowywanie doświadczenia dokonuje się poprzez two
rzenie struktur wewnętrznych. Pełnią one rolę wzorców, matryc i modeli wewnętrznych 
dla aktywności człowieka. Ich nabywanie, przechowywanie i efektywne przywoływanie 
warunkuje podejmowanie skutecznych strategii radzenia sobie w środowisku.

Samodzielność dziecka rozwija się w zakresie opanowywania skryptów dotyczą
cych czynności dnia codziennego. Pozwala mu to na stopniowe uniezależnianie się od 
pomocy dorosłych, doskonalenie samodzielności oraz wzmacnianie poczucia własnej 
wartości. Pierwszymi samodzielnie wykonywanymi przez dziecko czynnościami są te, 
które dotyczą zaspokajania jego potrzeb, wiążą się z rytmem dnia i są wykonywane 
na przedmiotach z najbliższego otoczenia. Kolejność wykonywania poszczególnych 
operacji w ramach czynności, a sekwencji czynności w obrębie działania, jest uprzed
nio obserwowana wielokrotnie podczas aktywności bliskich dorosłych. Reprezentacje, 
skrypty i scenariusze obejmują indywidualne doświadczenie jednostki skoordynowane 
wewnętrznie z uwagi na sekwencję oraz aspekty przestrzenno-czasowe operacji. Kon
cepcja skryptów Schanka (1982) omawia zależność trwałego bądź przejściowego cha
rakteru skryptów od ponownego, wielokrotnego przetwarzania ich w obrębie pamięci 
trwałej.

Samodzielność dziecka przejawia się dobitnie w czynnościach samoobsługowych 
podejmowanych od najwcześniejszych lat życia. Ich rozwój zależy od przestrzeni pozo
stawionej dziecku przez rodziców (wyręczanie versus zachęcanie do ćwiczenia), moż
liwości ruchowych i sprawności manualnej oraz motywacji dziecka. Przejawy umiejęt
ności samoobsługowych dotyczą przyjmowania pokarmu, ubierania i rozbierania się, 
posługiwania się przedmiotami codziennego użytku, kontroli czynności fizjologicznych, 
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dbałości o czystość i własny wygląd, utrzymywania porządku we własnym otoczeniu. 
Precyzja i ekonomia samoobsługi zależy w znacznym stopniu od wpływów najbliższego 
otoczenia: początkowo zachęcania i instruowania, następnie przyzwolenia na pierwsze, 
niedoskonałe jeszcze próby, a w końcu systematycznego wymagania od dziecka jego 
własnej aktywności.

Rozwiązywanie problemów w wieku dziecięcym odbywa się początkowo metodą 
prób i błędów, na drodze czynnego eksperymentowania.

Powodzenie w poradzeniu sobie przez dziecko z sytuacją problemową zależy 
w znacznym stopniu od tego, na ile jest ona bliska jego doświadczeniu. Polemiki przed
stawicieli nurtu postpiagetowskiego (Donaldson, 1985) wykazały, iż zdolność do decen- 
tracji pojawia się u dziecka znacznie wcześniej niż wykazywał to sam Piaget, jeśli treść 
rozwiązywanego przez nie zadania jest znana mu z wcześniejszych doświadczeń.

Podsumowanie

Znaczenie środowiska dla rozwoju zostało przedstawione w zakresie kształtowania się 
procesów poznawczych człowieka, rozwoju zdolności strategicznych, takich jak kon
centracja i pamięć, powstawania twórczego nastawienia wobec świata, formowania się 
umiejętności społecznych oraz rozwoju samodzielności i niezależności.

Podsumowując prowadzone na ten temat rozważania, chciałabym się skupić na dwóch 
zasygnalizowanych już koncepcjach, ujmujących według mnie kompleksowo obszary 
rozwojowe będące przedmiotem mojego zainteresowania. Mam tu na uwadze zjawisko 
rusztowania (scaffolding) opisane przez J. Brunera (1966) oraz proces kształtowania się 
poczucia kontroli wzmocnień J. Rottera (1982). Wybór tych koncepcji dla zobrazowania 
istotnych procesów przebiegających w rozwoju dziecka w wieku od trzech do sześciu 
lat wydaje się uzasadniony ich zasięgiem, który obejmuje większość obszarów rozwojo
wych oraz rolą, jaką odgrywa w obu przypadkach środowisko zewnętrzne.

Według Brunnera rola drugiego człowieka - osoby dorosłej lub rówieśnika - zaj
muje w stymulowaniu rozwoju poznawczego dziecka znaczące miejsce. Rzeczywistość 
bowiem, zanim stanie się nasza, zawsze najpierw jest czyjaś (Brunner, 1966). W ramach 
stymulowania sfery poznawczej następuje doskonalenie zdolności strategicznych, takich 
jak uwaga i pamięć. Poprzez gesty wskazujące, komunikaty językowe następuje trening 
skupiania i utrzymywania uwagi (Wygotski, 1978; Bomstein, Tamis-LaMonda, 1989; 
Bates, Pettit, Dodge, Ridge, 1998). Proponowane przez dorosłego rusztowanie ułatwia 
nabywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, intemalizowanych następnie w po
staci skryptów. Poznawcze reprezentacje czynności i działań tworzą z kolei bazę dla 
samodzielnego funkcjonowania jednostki w otoczeniu (Schank, Abelson, 1977; Nelson, 
1986; Przetacznik-Gierowska, 1996). Samodzielność w sferze aktywności poznawczej 
oraz praktycznej jest istotna dla kształtowania się poczucia własnej wartości człowieka 
oraz jego sposobu kontaktowania się z innymi. W koncepcji rusztowania można znaleźć 
wyjaśnienia związane nie tylko z rozwojem kompetencji poznawczych.
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Budowanie rusztowania opiera się przede wszystkim na kontakcie społecznym. Może 
on przyjąć formę tutoringu dorosły - dziecko lub postać tutoringu rówieśniczego. W obu 
tych przypadkach uczestnicy interakcji nawiązują kontakt, angażują się we wspólną ak
tywność, uczą się od siebie nawzajem. Zalety tutoringu to tworzenie obrazu samego 
siebie w roli ucznia lub nauczającego, budowanie poczucia własnej kompetencji, sty
mulowanie komunikacji symbolicznej oraz tworzenie podstaw społecznej klasyfikacji 
doświadczenia (Wood, 1995; Smith, 2000). Znaczenie doświadczeń dziecka opartych na 
interakcji w przypadku budowania rusztowania można zauważyć w zakresie kształto
wania się rozumienia emocji. Rola dorosłego, najczęściej matki, nazywającego uczucia 
innych, wskazującego na przyczyny emocji pozytywnych i negatywnych przeżywanych 
przez ludzi w otoczeniu ma istotny wpływ na rozwój kompetencji społecznych dziecka 
(Berk, 2002). W tym miejscu można przytoczyć wspominaną już koncepcję A. Perret 
-Clemont (1979), wskazującą na silne wzajemne związki pomiędzy sferą poznawczą 
a społeczną w rozwoju dziecka. Umiejętność skoordynowania własnych działań dzie
cka z aktywnością innych, umiejętność współpracy wpływa na jego rozwój poznawczy, 
którego wyższy poziom z kolei umożliwia lepsze funkcjonowanie społeczne. Zdolność 
współdziałania z rówieśnikami opiera się na uczeniu się od nich, korzystania z ich do
świadczeń. Powyższe podsumowanie prowadzi do wniosku, iż pojęcie rusztowania sto
sowane pierwotnie dla wskazania roli dorosłego we wspieraniu rozwoju poznawczego 
dziecka może być używane do opisu interakcji społecznych również w innych obszarach 
rozwojowych.

Koncepcja indywidualnego poczucia kontroli wzmocnień J. Rottera (1982) koncen
truje się na znaczeniu wpływów środowiskowych dla kształtowania się wymiaru osobo
wości związanego z subiektywnym poczuciem posiadania wpływu na własy los. Aspek
ty otoczenia, istotne z punktu widzenia powstania poczucia wewnętrznej kontroli, to styl 
wychowawczy przyzwalający, spójny w przypadku różnych mikrosystemów, w których 
uczestniczy dziecko (Szmigielska, 1995). Atmosfera akceptacji, zgody na podejmowanie 
decyzji i inicjowanie nowych działań przez dziecko sprzyja kształtowaniu się poczucia 
sprawstwa i własnej wartości. Dużą rolę odgrywają ponadto takie oddziaływania oto
czenia, jak: zachęcanie do eksperymentowania, przyzwolenie na własne wybory, ochra
nianie i chwalenie (Matczak, 1982). Poczucie wewnętrznej kontroli wzmocnień wysoko 
koreluje z kreatywnością co wskazuje na umiejętność niezależnej aktywności poznaw
czej. Poleganie na własnych intuicjach, pomysłach czy rozwiązaniach wymaga zaufania 
do samego siebie i odwagi oderwania się od stereotypów. Oprócz znaczenia dla rozwoju 
twórczego i poznawczego jednostki, można wskazać również na rolę umiejscowienia 
poczucia kontroli dla praktycznej samodzielności dziecka. Nasuwa się w tym miejscu 
paralela z propozycjąE. Eriksona (1966), wskazującego na rolę otoczenia w kierowaniu 
dziecka ku biegunowi sprzyjającemu rozwojowi lub hamującemu ten rozwój w prze
żywanych kryzysach psychospołecznych. Z pewnością podstawowa nieufność, wstyd 
i zwątpienie, poczucie wstydu czy poczucie niższości nie będą sprzyjać kształtowaniu 
się u dziecka wewnętrznego poczucia kontroli. Z kolei zbliżenie się do takich biegunów, 
jak: ufność, autonomia, inicjatywą zmysł pracy może dawać większe szanse na poczu
cie posiadania wpływu na własne działanie, a co za tym idzie - podejmowanie takiego 
działania z nadziejąna jego powodzenie.
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Nie bez znaczenia jest funkcjonowanie społeczne jednostki, zależne od jej poczucia 
własnej wartości i świadomości własnego sprawstwa. Wpływa to na umiejętność nawią
zywania kontaktów z innymi oraz umiejętność zaistnienia w tych kontaktach zgodnie 
z własną tożsamością (Erikson, 1966; Boehme, 1998). W wymiarze praktycznym moż
na mówić o asertywności, odporności na naciski zewnętrzne, autentyczności i zgodzie 
z samym sobą. Tak więc, kształtujące się już w dzieciństwie, umiejscowienie poczucia 
kontroli wpływa na funkcjonowanie jednostki w obszarze poznawczym, społecznym, 
ma znaczenie dla jej możliwości twórczych oraz samodzielności i niezależności.

Dokonany w powyższym rozdziale przegląd koncepcji wskazuje na znaczenie wpły
wów środowiskowych na kształtowanie się najważniejszych sfer psychiki człowieka. 
Przedstawione przykłady dowodzą, iż rodzaj i jakość mikrosystemu, z którym rozwija
jąca się jednostka pozostaje w interakcji, może pełnić wobec niej funkcję stymulującą 
bądź hamującą.



Rozdział II

ISTOTA ROZWOJU
I METODY JEGO STYMULOWANIA

W UJĘCIU MARII MONTESSORI

Maria Montessori (1870-1952), włoska lekarka i pedagog, zaproponowała własnąmeto- 
dę pedagogiczną, zapewniającą optymalne wychowanie i edukację dziecka. Kontestacja 
istniejącej we Włoszech drogi edukacyjnej opartej na surowej dyscyplinie, bezosobo
wym traktowaniu ucznia, przewadze aspektu intelektualnego wobec działania i prze
żywania doprowadziła Montessori do zainteresowania się nurtem reformatorskim w tej 
dziedzinie. Pedagogikę montessoriańską można umiejscowić w grupie Nowego Wycho
wania, trendu, który na przełomie XIX i XX wieku był reprezentowany przez wielu 
myślicieli, poszukujących nowych sposobów rozumienia ludzkiego rozwoju oraz propo
nujących nowe rozwiązania edukacyjne. Do nurtu tego należeli również J.J. Rousseau, 
J. Pestallozzi, R. Steiner, J. Dewey, C. Freinet, F. Froebel. W przeciwieństwie do inte- 
lektualistycznej propozycji poprzedników np. XIX-wiecznego herbartyzmu, reformato
rzy przywiązywali dużą wagę do uwzględniania w toku wychowania naturalnego rytmu 
rozwoju dziecka, jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań, zaangażowania w pro
cesie edukacji całej jednostki, jako jedności psychofizycznej (Hellbruegge, 1977; Stan- 
ding, 1995). Sprzeciw Montessori wobec istniejącego stanu wiedzy i poziomu praktyki 
w postępowaniu z dziećmi pochodził z jej osobistych doświadczeń jako uczennicy, ale 
również z pracy lekarskiej w Rzymskiej Klinice Psychiatrycznej. Brak jakiejkolwiek 
terapii i edukacji w przypadku dzieci z obniżonym potencjałem intelektualnym będą
cych pacjentami kliniki skłonił młodą lekarkę do poszukiwań własnych pomysłów na 
stymulację rozwoju swoich podopiecznych. Stworzyła ona stopniowo zestaw pomocy 
do ćwiczeń prostych czynności dnia codziennego oraz doskonalenia percepcji. Inspira
cje do tworzenia swojej metody czerpała z prac francuskiego laryngologa Jeana Itarda 
dotyczących stymulowania rozwoju mowy u dzieci opóźnionych oraz z doświadczeń 
Edouarda Seguina, psychiatry pracującego z dorosłymi z upośledzeniem umysłowym.

Zabawowa aktywność dzieci mających do dyspozycji interesujące przedmioty 
o charakterze edukacyjnym, nie tylko posunęła naprzód ich rozwój. Wyniki dotyczące 
możliwości intelektualnych małych pacjentów znacznie się poprawiły, a ich osiągnię
cia edukacyjne były zadziwiające (Helming, 1995; Standing, 1996). Dostrzeżenie przez 
Montessori znaczenia manipulacji przedmiotami dla rozwoju zmysłów oraz inteligencji 
dziecka jest uważany przez jej biografów za moment narodzin pedagogiki montessoriań- 
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skiej. Po studiach psychologicznych i filozoficznych Montessori porzuciła medycynę, by 
zająć się pracą pedagogiczną, tworząc szkoły i przedszkola według nowych zasad oraz 
propagując idee nowego wychowania na wykładach i konferencjach.

Dzięki temu, iż początki systemu montessoriańskiego wiążą się z kliniką rozwoju 
dziecka, zawiera on metody pracy oparte na uwzględnianiu odmienności rytmu, tempa, 
kierunku rozwoju, indywidualności każdej jednostki oraz docenianiu roli stymulacji na
wet długotrwałej wszystkich obszarów rozwijającgo się człowieka (Hellbruegge, 1977; 
Montessori, 1994).

Podstawowe pojęcia w pedagogice Marii Montessori

Dynamizmy rozwojowe

Podstawy antropologiczne pedagogiki montessoriańskiej określają istotne przymioty 
istoty ludzkiej, definiują jej rozwój i potrzeby (Montessori, 1994, 1995; Helming, 1995; 
Standing, 1996).

A) Zasadniczym motorem ludzkiej aktywności jest według Montessori horme, siła 
życiowa porównywana przez nią do takich pojęć jak libido u Freuda czy elan vital 
u Bergsona. Ów napęd życiowy posiada charakter immanentny, naturalny, jest źródłem 
siły, towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie. Wszelka aktywność podejmowana 
przez jednostkę jest inicjowana tą niespecyficzną siłą wewnętrzną; od jej natężenia zale
ży dynamizm funkcjonowania indywidualnego.

B) Rozwój jednostki ludzkiej możliwy jest dzięki potrzebom i tendencjom {Huma
ne Tendenzen), które go wyznaczają. Są one naturalnymi wewnętrznymi siłami współ
działającymi przy wypełnianiu zadań rozwojowych. Odgrywają znaczącą rolę w two
rzeniu się osobowości dziecka oraz w przekształcaniu przez nie otoczenia. Zrozumienie 
przez dorosłego występowania i znaczenia tych tendencji w rozwoju dziecka, umożliwi 
mu nie tylko lepszy z nim kontakt, ale i uszanowanie jego aktualnych potrzeb w aspek
cie fizycznym, umysłowym i duchowym. Dorośli wspierający rozwój dziecka, powinni 
być, według Montessori, świadomi prawidłowości tego procesu, aby stworzyć dziecku 
optymalne warunki zdrowego dorastania oraz ciągłego doskonalenia się.

Pierwszą opisywaną przez Montessori tendencją jest potrzeba orientacji (Orientie
rung). Jest ona warunkiem dobrego dopasowania się jednostki do środowiska. Jasna 
orientacja warunkuje kształtowanie się pewności siebie, która umożliwia otwarcie na 
świat i zdobywanie nowych doświadczeń. Brak dobrej orientacji owocuje u dziecka lę
kiem i niezrozumieniem świata, w skrajnych przypadkach autyzmem, wycofaniem się, 
zachowaniami anankastycznymi.

Kolejna potrzeba dotyczy uporządkowania (Ordnung) i jest traktowana jako konty
nuacja wymienionej już orientacji. Wiąże się ona ze zrozumieniem zjawisk i reguł panu
jących w otoczeniu, jest fundamentem istnienia jednostki w konkretnej rzeczywistości. 
Uporządkowanie potrzebne jest człowiekowi w trzech obszarach:

1. Porządek fizyczny dotyczy opanowania własnego ciała, jego koordynacji i kon
troli umożliwiających dziecku poruszanie się zgodnie z własną wolą.

-36-



2. Porządek umysłowy jest możliwy do osiągnięcia dla dziecka poprzez internali
zację porządku w otoczeniu zewnętrznym. Wrażenia przyjmowane drogą senso
ryczną ze świata zewnętrznego są porządkowane i klasyfikowane, są bazą tworzą
cej się inteligencji.

3. Porządek psychiczny warunkuje przyjęcie i stosowanie norm społecznych, pro
wadzi do samodyscypliny i dobrowolnego dostosowania się dziecka do zwycza
jów własnej rodziny, kraju czy narodu. Uporządkowanie psychiczne jest istotne 
dla kształtowania się charakteru człowieka.

Trzecią tendencją rozwojową jest potrzeba eksploracyjna {Exploration oder Entde
ckung). Dzięki niej jest możliwe dla dziecka przejście drogi od ujmowania do pojmo
wania. Odkrywanie i badanie otoczenia, manipulowanie przedmiotami pozwala na bez
pośredni, dotykowy kontakt, w którym są one ujmowane zmysłowo i wypróbowywane. 
Eksploracja otoczenia wymaga rozpoczęcia procesu indywiduacji. Realizacja tej tenden
cji zapewnia dziecku uzyskiwanie pewności siebie w spotkaniach ze światem oraz coraz 
lepsze rozumienie i dopasowywania się do niego.

Potrzeba komunikowania się z innymi {Kommunikation) jest wyrażana werbalnie 
oraz pozawerbalnie. Niesie ona ze sobą, oprócz przekazu konkretnej informacji, całe 
bogactwo ekspresji człowieka, możliwość dzielenia się przez niego myślą i uczuciem. 
Duże znaczenie w przypadku tej tendencji przywiązywała Montessori do aspektu spo
łecznego komunikacji- osobowego kontaktu między ludźmi.

Potrzeba aktywności {Aktivität) towarzyszy człowiekowi podczas jego całego życia. 
Warunkuje ona realizację innych tendencji rozwojowych (eksploracja, manipulacja, po
wtarzanie). Aktywność skłania dziecko do ruchu, który z kolei jest cielesnym wyrazem 
dziecięcych uczuć, zapoznawaniem się z przebiegiem różnych działań, powoduje coraz 
większą samodzielność. Wybór formy, miejsca i czasu trwania aktywności powinien 
należeć do dziecka, gdyż narzucanie ich przez dorosłego hamuje naturalne potrzeby roz
wojowe.

Tendencja skłaniająca jednostkę do manipulacji {Manipulation oder Handhabung), 
wiedzie ją ku obcowaniu z konkretami w otoczeniu. Zmysłowe opracowanie obiektów 
stanowi bazę dla rozwoju inteligencji: tworzenia się reprezentacji poznawczych i pojęć. 
Najdoskonalszą formą wieńczącą drogę od konkretu do abstrakcji jest, według Montes
sori, ludzka mowa.

Kolejną siłą, wpływającą na rozwój, jest potrzeba pracy {Arbeit). Wszelkie for
my aktywności dziecka posiadają znamiona pracy, ponieważ w zabawie gromadzone 
są nowe doświadczenia oraz tworzone nowe jakości osobowości dziecięcej. Pracujące 
dziecko powinno otrzymać od dorosłego pomoc w postaci uszanowania jego godności, 
nieprzerywania aktywności, wskazówek, co do wykonywanej czynności. Lepsze zro
zumienie i opanowanie danej czynności następuje dzięki analizie koniecznych ruchów 
(rozbicie przebiegu działania na etapy), syntezie ruchów (ukazanie sekwencji i wzajem
nych związków) oraz ich ekonomii (wskazanie na oszczędność w ich wykonywaniu).

Tendencja rozwojowa związana z potrzebą powtarzania {Wiederholung) skłania do 
ćwiczenia umiejętności i sprawności aż do osiągnięcia mistrzostwa. Dostarcza jednostce 
pewności siebie po opanowaniu określonych działań, umożliwia jej też występowanie 
w roli pomocnika i nauczyciela innych. Montessori uważa, iż skłonność do powtarzania 
jest naturalnym pędem wewnętrznym.
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Potrzeba dokładności (Genauigkeit) przejawia się we wczesnym dzieciństwie dąże
niem do precyzyjnego wykonywania zaobserwowanych u dorosłych czynności. Tenden
cja ta dotyczy nie tylko działania, w okresie późniejszym daje o sobie znać w skłonności 
do definiowania, precyzowania, stawiania pytań i wymagania dokładnych odpowiedzi.

Tendencja rozwojowa związana z potrzebą abstrakcji (Abstraktion) w życiu, skłania 
człowieka do stopniowego zastępowania wyrażania się poprzez konkrety - operowa
niem materiałem abstrakcyjnym. Punkt czasowy, w którym dziecko staje się gotowe do 
funkcjonowania w obszarze abstrakcji, jest zawsze indywidualny.

Potrzeba samodoskonalenia (Selbstvervollkommnung), według Montessori, okre
śla bardzo dobitnie cel ludzkiego życia. Mówi ona o udoskonalaniu samego siebie, 
wszystkich sytuacji życiowych oraz otoczenia przy maksymalnym wykorzystaniu indy
widualnych zasobów wewnętrznych. Nie wystarcza sama myśl o sukcesie i zadowole
niu z niego, należy ustawicznie dążyć do szczęścia i powodzenia, dzieląc się z innymi 
i wspierając ich (Helming, 1995).

Dynamizmy rozwojowe są wedle podejścia montessoriańskiego naturalnymi siłami 
wewnętrznymi, bez których rozwój jednostki nie byłby możliwy.

Dyspozycje wewnętrzne

Kolejną grupę w obrębie montessoriańskiego aparatu pojęciowego stanowią dyspozycje 
właściwe każdemu człowiekowi, przejawiające się w różnym nasileniu na poszczegól
nych etapach jego rozwoju.

A) Ważnym pojęciem orientacyjnym w pedagogice Montessori jest chłonny umysł 
(Absorbierender Geist) charakteryzujący typ dziecięcego uczenia się. Umysł dziecka 
różni się od umysłu osoby dorosłej przede wszystkim ze względu na sposób przyjmowa
nia i opracowywania wrażeń świata zewnętrznego:

Jest sprawąjasną, iż w psychicznych możliwościach twórczych człowieka kryje się tajemni
ca. Jeżeli uważa się, że wszystko, czego się uczymy wiąże się z uwagą, wysiłkiem woli i ro
zumieniem, jak w takim razie udaje się małemu dziecku, niewyposażonemu jeszcze w zdol
ność rozumienia, kierowania własną wolą i uwagą osiągnąć tak wielki postęp rozwojowy? 
Wyraźnym staje się, iż umysł dziecka posiada takie właściwości, które różnią się od naszych 
oraz że oprócz świadomych funkcji umysłu muszą istnieć też inne, nieświadome (Montes
sori, 1994, s. 64)*.

Chłonny umysł posiada charakter nieświadomy i taka jest też droga dziecięcego 
uczenia się. Jest bezgraniczny w swoich możliwościach przyjmowania wrażeń oraz bez
krytyczny - nie stosuje żadnego filtra wobec przyjmowanej wiedzy, gdyż dziecko sa
modzielnie nie potrafi jeszcze odróżnić dobrego od złego. Chłonięcie wrażeń ze świata 
zewnętrznego odbywa się całościowo, bez wyboru i preferencji. Jest ono procesem nie- 
wykazującym oznak zmęczenia dziecka podczas obserwowania i uczenia się otoczenia. 
Umysł dziecka posiada również charakter twórczy - nie tylko rozwija się, ale i kształtuje 
samego siebie.

1 Cytaty z dzieł Marii Montessori w tłumaczeniu własnym autorki pracy.
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wrażenia nie tylko wnikająw umysł dziecka, ale też kształtujągo. Wrażenia podlegająin- 
karnacji umysłowej. Dziecko tworzy równocześnie swoje „umysłowe ciało”, włączając w nie 
przedmioty swojego otoczenia (Montessori, 1994, s. 70).

Montessori porównuje fenomen chłonnego umysłu z działaniem gąbki lub apara
tu fotograficznego. Istnienie tej dyspozycji umożliwia dziecku mimowolne rozwijanie 
inteligencji i pamięci poprzez obserwowanie otoczenia oraz dopasowanie się do niego. 
Najintensywniejsze funkcjonowanie chłonnego umysłu przypada na pierwsze 6 lat życia 
dziecka. Pierwsza faza obejmująca okres 0-3 roku życia jest czasem nieświadomego 
uczenia się, kiedy umysł pracuje najaktywniej. Dziecko wówczas sprawia na otoczeniu 
wrażenie biernego umysłowo. Odbiera w tym okresie świat w postaci wrażeń całościo
wych. W drugiej fazie, obejmującej wiek 3-6 lat, dziecko zaczyna uczyć się w sposób 
świadomy, jest aktywne umysłowo, odbiera świat w sposób zróżnicowany.

Czy nie uważalibyście tego za piękną baśń, gdybym opowiedziała wam o planecie, na której 
nie byłoby żadnych szkół, nauczycieli, gdzie nauka byłaby zbyteczna, gdzie wszelka wiedza 
odciskałaby się w umysłach mieszkańców bez jakiegokolwiek wysiłku z ich strony, w sytua
cjach, w których żyliby i działali? To, co brzmi jak nierzeczywisty wymysł wybujałej wyob
raźni, jest faktem i realnością: jest to nieświadomy sposób dziecięcego uczenia się. Przyjmuje 
ono w siebie wszystko w sposób nieświadomy i zmienia stopniowo w świadome na drodze, 
która pełnajest radości i miłości (Montessori, 1994, s. 70).

Świadomość dorosłych na temat specyfiki dziecięcego umysłu wyznacza, według 
Montessori, ważne zadanie dla opiekunów. Stosunek osób bliskich dziecku do niego 
powinien tworzyć podstawy pozytywnych więzi osobowych, stawać się wzorem pra
widłowych relacji międzyludzkich. Otoczenie, w którym rozwija się dziecko powinno 
być starannie przygotowane przez dorosłego: estetyczne, dostosowane do potrzeb i moż
liwości, związane z kulturą otoczenia, atrakcyjne - zachęcające do eksploracji, dające 
przestrzeń do różnorodnych aktywności, przede wszystkim ruchowych (Montessori, 
1994, 1995; Helming, 1994)2.

2 Cytaty z opracowań dotyczących metody montessoriańskiej w tłumaczeniu własnym autorki pracy.

B) Doświadczenie dziecka tworzy się dzięki uczeniu się z pomocą chłonnego umy
słu. Wszelkie docierające do niego wrażenia świata zewnętrznego są zapisywane dzięki 
mneme, pamięci działającej w okresie wczesnego dzieciństwa, również nieświadomie, 
bez selekcji zapamiętywanych bodźców. Dzięki tej dyspozycji otoczenie dziecka podle
ga procesowi inkamacji oraz jest opracowywane przez pewnego rodzaje „chemię umy
słową” w obrębie chłonnego umysłu (Montessori, 1995).

Etapy rozwoju człowieka oraz związane z nimi fazy 
wrażliwości

Rozwój człowieka rozumiany jest przez M. Montessori jako realizacja wewnętrzne
go planu budowy (Innerer Bauplari). Wskazuje ona na trzy czynniki w sposób istotny 
uczestniczące w procesie rozwojowym.
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1. Pierwszym z nich jest dziecięca psychika ze swoimi specyficznymi potrzebami, 
możliwościami oraz okresami wrażliwości, które wyznaczają tempo i kierunek 
indywidualnego rozwoju.

2. Drugi czynnik stanowi kulturowe otoczenie dziecka ze swoimi standardami, ide
ałami, wzorami zachowań oraz propozycjami cywilizacyjnymi.

3. Ostatnim jest materialne otoczenie, do którego wymagań musi się dostosować 
dziecko, aby móc zaspokoić swoje potrzeby.

Montessori spostrzega rozwój jako proces o charakterze stadialnym, obejmujący cztery 
sześcioletnie etapy od urodzenia do ok. 24 roku życia człowieka.

Tabela 1. Etapy rozwoju według Marii Montessori (1994)

Etap 
rozwojowy Nazwa Czas trwania Cechy 

charakterystyczne Osiągnięcia

I

Pierwsze stadium 
dzieciństwa

Od 0 do 6. 
roku życia

Tworzenie się 
jednostkowej 
indywidualności, 
czas wzrostu 
i przemiany, droga 
od nieświadomego 
twórcy do 
świadomego 
pracownika

Niezależność 
fizyczna

II

Drugie stadium 
dzieciństwa, 
wiek rozumu

Od 6. do 12. 
roku życia

Równomierny 
wzrost organizmu, 
głód wiedzy 
i niezależności 
w sferze umysłowej, 
wyrażanie sprzeciwu 
i stawianie oporu

Stabilność fizyczna 
i psychiczna, 
rozwój 
świadomości 
i inteligencji

III

Powtórne narodziny dla 
społeczeństwa

Od 12. do 18. 
roku życia

Okres dojrzewania 
jednostki, 
czas przejść 
i przeobrażeń

Pojawienie 
się nowych 
jakości życia 
psychicznego: 
wątpienia, 
drażliwości, 
niezdecydowania, 
osłabienia 
możliwości 
intelektualnych

IV

Stadium młodzieńcze Od 18. do 24. 
roku życia

Zakończenie 
edukacji, 
zainteresowanie 
i czynny udział 
w szerszym życiu 
społecznym

Równowaga 
wewnętrzna, 
niezależność 
moralna, poczucie 
własnej wartości

W rozwoju dziecka pojawiająsię okresy, gdy jego podatność na opanowanie nowych 
umiejętności jest szczególnie duża. Montessori nazywa je fazami wrażliwości (Sensible 
Perioderi) dla oddania wyjątkowego wyczulenia i podatności rozwijającego się organi
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zmu. Okresy te posiadają, biologiczne znaczenie dla rozwoju dziecka, gdyż umożliwiają 
powstawanie i kształtowanie się ważnych życiowo funkcji i właściwości. Jest to czas, 
gdy dziecko wykazuje szczególne zainteresowanie, łatwość przyjęcia i trwałego naucze
nia się pewnych umiejętności.

[...] (fazy wrażliwości) są bezpośrednio związane z teraźniejszością, nie utrzymują się w cza
sie. Jeśli chcemy rzeczywiście je wykorzystać, musimy pozwolić dziecku żyć w teraźniejszo
ści i korzystać z tego wspaniałego daru w danym momencie (Standing, 1995, s. 91).

Fazy wrażliwości dotyczą różnych obszarów rozwojowych, a ich występowanie to 
pierwsze lata do 6 roku życia dziecka. Cechą charakterystyczną tych faz jest okresowość 
ich występowania oraz przemijający charakter, wskazujący na zmniejszanie się i stop
niowe zanikanie wraz z wiekiem owej podatności.

[...] utracone okresy wrażliwości możemy dogonić w tak niewielkim stopniu, jak autobus, na 
który spóźniliśmy się, a który był ostatnim i jedynym (Standing, 1995, s. 89).

Pojęcie „okresy czy fazy wrażliwości” Montessori zapożyczyła od biologa Hugona 
de Vries, który opisał to zjawisko na podstawie badań rozwoju motyla. Posiadają one 
swoją specyfikę.

Jedną z cech faz wrażliwości jest możliwość uczenia się przez dziecko bez udziału 
świadomości, bez wysiłku wolicjonalnego, z wyjątkową łatwością.

1. Opanowywanie nowych umiejętności jest całkowicie naturalne, odbywa się 
w znanych dziecku, codziennych warunkach jego życia.

2. Kolejną zaletą związaną z okresami wrażliwości jest radość przeżywana przez 
uczące się dziecko, które chce wykonywać nowe czynności i stawać się w nich 
coraz lepszym. Emocje, których doświadcza ono w tym czasie, to głębokie za
interesowanie, fascynacja i zachwyt.

3. Na bazie emocji pozytywnych powstaje silna motywacja do opanowania nowe
go. Dziecko potrafi skoncentrować się na wykonywanym zadaniu tak intensyw
nie, że całkowicie zapomina o istniejącym wokół niego świecie.

4. Każda faza posiada, według Montessori, określoną strukturę: łagodny początek 
- punkt kulminacyjny - łagodne zanikanie.

5. Okresy te są zjawiskiem uniwersalnym: dotyczą rozwoju każdego dziecka nie
zależnie od warunków rodzinnych, społecznych czy kulturowych, w jakich 
przyszło mu żyć.

6. Przejawy okresów wrażliwości uchwytne sąw obserwacji zewnętrznej. Dorosły, 
zauważając określone zainteresowania dziecka, potrafi określić fazę jego roz
woju, którą powinien uwzględnić w pracy wychowawczej (Montessori, 1994).

M. Montessori wyróżnia sześć faz wrażliwości, odgrywających dużą rolę w rozwoju 
dziecka. Dotyczą one funkcji rozwijających się bardzo intensywnie w pierwszych 
sześciu latach życia dziecka (rycina 1).
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A) Rozwój mowy (Sprache], faza wrażliwości 0-6 lat 
Rycina 1. Fazy wrażliwości według Marii Montessori

Jest to najdłuższy ze wszystkich okresów wrażliwości. W tym czasie dziecko absorbuje 
mowę w sposób całościowy, bez wykształconego jeszcze zrozumienia, drogą naturalną 
bez odbywania „lekcji”.

[...] jedną z najwcześniejszych i najwspanialszych faz wrażliwości jest ta, która prowadzi do 
nabycia mowy. Bez nauki i bez świadomego wysiłku dziecko uczy się mowy swojego otocze
nia [...], słuchając go (Standing, 1995, s. 80).

B) Rozwój ruchu (Jłewegwng), faza wrażliwości 1-4 lata
Jest to droga od pierwszych prób lokomocyjnych w postaci pełzania, raczkowa

nia i chodzenia, aż do samodzielności i niezależności ruchowej. Doskonaleniu ulega 
równowaga, koordynacja i kontrola ruchów. Różnorodne sytuacje zadaniowe stwarzają 
możliwość ćwiczenia coraz doskonalszych wzorców ruchowych. Dzięki pamięci mięś
niowej dziecko zapamiętuje sposoby skutecznego funkcjonowania ruchowego w swo
im otoczeniu.

C) Uporządkowanie (Ordnung), faza wrażliwości 1-3 lata
Montessori uważa, iż „dziecko potrzebuje uporządkowania jak ryba wody lub nasze 

stopy podłoża” (Montessori, 1995, s. 54). O ile dla dorosłych porządek jest przyjemny 
i pomocny, dla dziecka jest on swego rodzaju koniecznością:

Dziecko potrzebuje uporządkowania, ponieważ za pomocą elementów swojego otoczenia 
buduje samego siebie. [...] Ten wewnętrzny zmysł porządkujący wymaga jednak wsparcia 
poprzez stabilny porządek rzeczy na zewnątrz (Standing, 1995, s. 84).

Potrzeby dziecka w tym zakresie obejmują uporządkowanie przestrzeni zewnętrznej, 
otoczenia w aspekcie materialnym, określonej organizacji czasowej, porządku i rytmu 
dnia oraz uporządkowania w zakresie zaspokajania jego oczekiwań.

D) Szczególne zainteresowanie małymi przedmiotami (Besonderes Interesse fur 
kleine Dinge), faza wrażliwości 1,4-2 lata
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Jest to dość niezwykły obszar w rozwoju dziecka, związany z powstaniem u niego 
zainteresowania drobiazgami i detalami większych całości. Stająsię one w pewnym wie
ku o wiele bardziej atrakcyjne i godne uwagi niż duże przedmioty „normalnego” świata.

E) Rozwój zmysłów {Verfeinerung der Sinne), faza wrażliwości 0-6 lat
Bodźce z otoczenia o różnych modalnościach są przyjmowane przez dziecko od 

początku jego życia. Spostrzeganie zmysłowe przechodzi drogę - od całościowego do 
coraz bardziej zróżnicowanego. Warunkiem prawidłowego rozwoju zmysłowego jest 
niezaburzone funkcjonowanie narządów zmysłów oraz całego systemu nerwowego. 
Rozwój zmysłowy jest podstawą potencjału intelektualnego człowieka.

F) Rozwój społeczny {Soziale Beziehungen), faza wrażliwości 2-6 lat
Od 3 miesiąca życia, dzięki obserwacji fenomenu „uśmiechu społecznego”, otocze

nie dowiaduje się o potrzebach i możliwościach kontaktu społecznego dziecka. Obser
wacja i naśladowanie osób z najbliższego otoczenia (mimika, dźwięki, sposób zachowa
nia) jest podstawą nawiązywania relacji społecznych z matką, rodziną, społeczeństwem. 
Wzmożony rozwój w tym zakresie datuje się od 2 roku życia i stopniowo umożliwia 
dziecku uczestniczenie w szerszym kontekście społecznym.

Dorosły, wychowujący dziecko, powinien, według Montessori, być świadomym wy
stępowania u swojego podopiecznego okresów wyjątkowej podatności w jego rozwoju, 
umieć je uszanować, a stymulując odpowiednie obszary w określonym czasie, wspierać 
ten dziecięcy rozwój.

Powinniśmy więc, jeśli to możliwe, pozwolić naturze tworzyć „plan nauki” dziecka z roku 
na rok. [...] prawdziwie dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie materiału z uwzględ
nieniem okresów wrażliwości. Takie wyjście nie zmniejszy efektów kształcenia, ale uczyni je 
intensywniejszymi (Standing, 1995, s. 92).

Pojęcie faz wrażliwości występuje w psychologii rozwoju człowieka. Okresy sensy- 
tywne oznaczają te momenty w rozwoju, które są optymalnym czasem dla opanowania 
określonej umiejętności, rozwoju danej funkcji (Schmidt, 1970; Nash, 1978; Colombo, 
1981). Propozycja teoretyczna M. Bomsteina (1989) porządkuje rozumienie znaczenia 
okresów sensy ty wnych poprzez zastosowanie 14 cech do pełnego opisu strukturalnego. 
Dzięki analizie czasu i nasilenia występowania badanego doświadczenia, mechanizmów 
zmian w tym okresie, następstw okresu oraz zmienności okresów sensytywnych. Nazwa 
okres sensytywny i okres krytyczny używana jest często zamiennie. Niektórzy badacze 
proponują jednak traktowanie pierwszego pojęcia jako określenie ogólnej, wzmożonej 
podatności nabywania doświadczenia indywidualnego, drugiego zaś dla oddania sytuacji 
utraty okazji do pełnego i efektywnego opanowania umiejętności po określonym czasie 
(Schmidt, 1970). Z takiego punktu widzenia propozycja faz wrażliwości M. Montessori 
jest zbliżona do podanego powyżej rozumienia okresów krytycznych.

Badania nad okresami sensytywnymi w rozwoju człowieka obejmowały takie obsza
ry, jak tworzenie się więzi emocjonalnej w okresie niemowlęctwa (Bowlby, 1951; Har
low, 1965), skutki rozłąki z matką w niemowlęctwie ( Spitz, 1946; Harlow, 1965) oraz 
niedobory w stymulacji rozwojowej (Hebb, 1969). Znaczenie wczesnych doświadczeń 
dla rozwoju człowieka badano, uwzględniając zmienne endo- i egzogenne (Bertenthal, 
Compos, 1987). A więc z jednej strony brano pod uwagę plastyczność neuronalną, 
z drugiej zaś deprywację w zakresie doświadczeń znajdujących się w danym momencie 
w okresie sensytywnym. Według Greenough i współpracowników, wyróżnikiem tego 
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okresu jest jakościowo inny efekt spowodowany przez określone doświadczenie w fazie 
sensytywnej w porównaniu z okresem, kiedy ona minie.

Przygotowane otoczenie, praca i zabawa 
w rozwoju dziecka

Otoczenie rozwijającego się dziecka

Przygotowane otoczenie (Vorbereitete Umgebung) jest rozumiane przez M. Mon
tessori jako specjalnie zorganizowana struktura środowiska dziecka, która posiada dla 
niego znaczenie inspirujące i stymulujące. Otoczenie takie w przedszkolu czy w szko
le powinno odpowiadać aktualnym potrzebom rozwojowym dziecka. Jego prawidłowa 
aranżacja umożliwia dziecku urzeczywistnienie jego indywidualności dzięki zachowa
niu przez nie własnego tempa pracy, koniecznego rytmu aktywności i odpoczynku oraz 
zaspokojenia i rozwijania zainteresowań.

Jest to jego (dziecka) koniecznością życiową, aby zapewnić mu z uwzględnieniem współczes
nych warunków naturalne, a równocześnie przygotowane otoczenie w przedszkolu i w szkole. 
W takim właśnie otoczeniu, dzięki zabawowemu i ukierunkowanemu na cel działaniu, może 
się kształcić (Helming, 1994, s. 33).

Przygotowane otoczenie powinno, według Montessori, spełniać szereg koniecznych 
warunków.

A) Po pierwsze powinno odpowiadać potrzebom, jakie przejawia dziecko w danym 
momencie swojego rozwoju.

1. Otoczenie powinno stwarzać dziecku warunki, aby mogło ono rozwijać swój po
tencjał wyznaczony poprzez tendencje rozwojowe, okresy wrażliwości oraz ab
sorbujący umysł.

2. Otoczenie powinno umożliwić dziecku samodzielność, uzyskanie jak największej 
niezależności od dorosłych pod względem poznawczym, emocjonalnym i spo
łecznym.

3. Dziecko potrzebuje, z uwagi na swój rozwój, wolnego wyboru aktywności. Przy
gotowane otoczenie powinno stwarzać odpowiednie do tego warunki.

4. Dziecko potrzebuje w swoim otoczeniu partnera, dzięki któremu rozwijałoby 
swój język, mogłoby dokonywać wymiany uczuć i myśli, z którym mogłoby się 
wspólnie uczyć.

5. Otoczenie powinno promieniować harmonią, atmosferą radości, zaufania, poczu
cia bezpieczeństwa.

B) Kolejny warunek dotyczy według Montessori wyglądu przygotowanej dla dzie
cka przestrzeni.

1. Powinna ona być zorganizowana estetycznie. Piękno kształtów i kolorystyki oraz 
atrakcyjność otoczenia materialnego przyciągają dziecko do siebie, wpływają na 
tworzenie się gustów i upodobań.
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2. Przedmioty otaczające dziecko powinny być w swoich rozmiarach dostosowane 
do potrzeb i możliwości dziecka. Ważne jest również, aby umożliwiały mu swo
bodne, samodzielne poruszanie się i badanie wybranych rzeczy.

3. Przedmioty wokół dziecka powinny stanowić pełne komplety (zabawek czy ma
teriałów do gier i ćwiczeń), dające obraz czynności od początku do końca. Umoż
liwia to dziecku efektywne poznanie, znalezienie prawidłowego rozwiązania.

4. Uporządkowanie w otoczeniu powinno wiązać się z klarowną strukturą i położe
niem poszczególnych zabawek i zestawów. Dzięki temu dziecko zyskuje lepszą 
orientację i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.

5. Wokół dziecka powinno się znajdować, wedle zasad pedagogiki montessoriań- 
skiej, jedynie to, co niezbędne do jego rozwoju, co działa pobudzająco i kształcą
co. Wymóg ten wiąże się ze stworzeniem warunków maksymalnej koncentracji 
na wykonywanych przez dziecko zadaniach, z ograniczeniem wszelkich rozpra
szających je bodźców.

6. Dobrze, aby w otoczeniu dziecka znajdowały się inne formy życia - rośliny 
i zwierzęta. Stwarza to okazję do wzbudzania zainteresowań światem przyrody 
oraz kształtowaniem postaw opiekuńczych (Helming, 1994).

W przygotowanym otoczeniu przedszkola czy szkoły znajduje się materiał rozwojo
wy o charakterze autodydaktycznym podzielony na cztery grupy. Pierwsza z nich obej
muje ćwiczenia praktycznego życia (Übungen des praktischen Lebens), dzięki którym 
dziecko doskonali swoją motoiykę globalną i precyzyjną, koordynację i kontrolę ru
chów. Poznaje znaczenie codziennych czynności znanych z obserwacji otoczenia spo
łecznego oraz uczy się je wykonywać. Udoskonala samoobsługę. Drugą grupę stanowi 
materiał przewidziany do stymulowania rozwoju zmysłów (Sinnesmaterial). Służy on 
wysubtelnianiu odczuć zmysłowych poprzez ćwiczenia doskonalące wszystkie modal- 
ności w zabawach z różnorodnym materiałem. Grupa trzecia stymuluje rozwój mowy 
(Sprache) poprzez ćwiczenie aspektu biernego i czynnego języka ojczystego. Przygoto
wany zestaw pomocy bogaci słownictwo dziecka, wprowadza je w aktywność pisania 
i czytania. Materiał matematyczny (Mathematik) służy doskonaleniu myślenia logiczne
go, liczenia linearnego, rozwiązywania problemów i stawiania pytań. Wprowadza cztery 
podstawowe operacje arytmetyczne, tworzy podstawy algebry i geometrii.

C) Przygotowane otoczenie, oprócz aspektu materialnego, obejmuje również znajdu
jących się w nim ludzi. Skład grupy dziecięcej (Zusammensetzung der Gruppe) został 
w pedagogice montessoriańskiej szczegółowo opisany. Powinny znajdować się w niej 
dzieci w różnym wieku. Jest to odbiciem naturalnych warunków rodzinnych, rzadko 
bowiem pod jednym dachem mieszka kilku równolatków.

W tej samej klasie powinny znajdować się dzieci z trzech roczników. Będzie to pomocne dla 
najmłodszych, którzy sami z siebie interesują się działaniem starszych i od nich też się uczą 
[...] (Helming, 1994, s. 95).

Grupa szkolna czy przedszkolna składająca się z dzieci młodszych i starszych ko
rzystnie wpływa na rozwój wszystkich swoich członków.

Pod względem społecznym taka organizacja umożliwia udzielanie sobie i otrzymy
wanie pomocy - nawzajem przez dzieci. Jest to podstawą tworzenia się pozytywnego 
nastawienia wobec świata zewnętrznego, budzenia się zaufania dziecka wobec innych, 
poczucia bezpieczeństwa w grupie.

-45-



Z uwagi na rozwój poznawczy korzyści grupy mieszanej wiekowo dają szansę wymiany 
doświadczeń, nauczania jednych dzieci przez inne. Na powstawanie motywacji młod
szych do pracy wpływa zachowanie starszych, które chętnie, z zapałem rozwiązują trud
niejsze zadania.

D) Część składową przygotowanego otoczenia stanowi przygotowany nauczyciel 
(Lehrkraft"). Nauczyciel pełni funkcję łączącą dziecko z jego otoczeniem: wyjaśnia, mo
tywuje do pracy, zapoznaje z nowym materiałem. Nie jest osobą wiodącą ani kierującą 
podąża za dzieckiem.

Maria Montessori widzi w nauczycielu osobę o roli pomocniczej w życiu dziecka. Uznaje ona, 
iż dziecko jest żywą istotą której rozwój napędza siła witalna, ale która jednak skazana jest 
przy tym na pomoc bliźniego (Helming, 1994, s. 162).

Aby być dobrym nauczycielem, rozumiejącym dziecko, należy się do tego odpo
wiednio przygotować. Dotyczy to przygotowania zawodowego, nie tylko pedagogicz
nego, jakie obowiązuje w danym kraju. Wymaga się również szkolenia w zakresie 
pedagogiki montessoriańskiej w celu poznania jej specyfiki warunkującej odpowiedni 
stosunek do dziecka.

Przygotowanie nauczyciela obejmuje również wiedzę teoretyczną dotyczącą fizjolo
gicznych i psychologicznych prawidłowości rozwoju dziecka. Umiejętności praktyczne 
przyszły nauczyciel powinien zdobyć, ucząc się dokładnej, wnikliwej obserwacji, czy
niącej go bardziej wrażliwym.

Bardzo istotne jest, według Montessori, wewnętrzne przygotowanie dorosłego. Mówi 
ona o swego rodzaju „nawróceniu”, konieczności przestrukturowania własnych poglą
dów, nowych refleksji i przemyśleń. Osobowość nauczyciela powinny charakteryzować 
cierpliwość, łagodność, skromność, bezinteresowność.

Dzieci nie potrzebują kolejnego dziecka, ale pełnej godności, dojrzałej osobowości. Dzieci 
muszą podziwiać nauczyciela za roztaczaną nad nimi opiekę. Jeśli brak jest autorytetu, brak 
też drogowskazu, a dzieci potrzebują takiego wsparcia (Helming, 1994, s. 166).

Nauczyciel powinien w swojej pracy wypełniać trzy główne zadania: dbać o przygo
towane otoczenie oraz materiał rozwojowy, obserwować dziecko - jego sukcesy i trud
ności oraz wprowadzać nowe nazwy, pojęcia czy umiejętności w lekcji 3-stopniowej. 
Dla dziecka powinien być nośnikiem stabilności, jasności oraz granic. Nauczyciel two
rzy wzór w zakresie komunikacji, współpracy, okazywania szacunku drugiemu człowie
kowi, uprzejmości, relacji społecznych.

Nauczycielka powinna pozostawać cicha i bierna w cierpliwym oczekiwaniu, wycofać się, 
prawie anulując własną osobowość, po to, aby umysł dziecka mógł otrzymać przestrzeń do 
swobodnego rozwoju (Montessori, 1995, s. 237).

Nauczyciel jest, według Montessori, drugą po rodzicach osobą pomagającą dziecku 
przygotować się do życia.

Otoczenie rozwijającego się dziecka jest czynnikiem katalizującym działanie indy
widualnych dynamizmów i dyspozycji w toku rozwoju.
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Cele wychowania według Marii Montessori

Rozwijające się dziecko znajduje się w okresie tworzenia i rozprzestrzeniania, i nie potrzebuje 
niczego innego, jak tylko, aby otworzono mu drzwi. To, co wówczas powstaje przechodząc ze 
stanu niebytu w istnienie, ze stanu potencjalności w aktualność, nie może ulegać komplikacji 
(Montessori, 1995, s. 116).

Wyniki badań Montessori dotyczące rozwoju dziecka, doprowadziły ją do zakwestio
nowania istniejących zasad tradycyjnej pedagogiki. Zaproponowała w opozycji do nich 
własne rozumienie pomocy, jaką może zaoferować dorosły rozwijającemu się dziecku.

1. W porównaniu do istniejącego założenia, że to wychowawca formuje swojego 
podopiecznego, Montessori uważała proces rozwoju za realizację wewnętrznego 
planu budowy zależnego przede wszystkim od własnej aktywności dziecka.

2. Wcześniejsze podejście do dzieciństwa, jako przejściowego stadium w drodze do 
dorosłości, zostało zastąpione rozumieniem tego okresu jako odrębnego, specjal
nego i bardzo ważnego w życiu człowieka.

3. Cechy dziecka, widziane przez poprzedników jako pomniejszone, zminiaturyzo
wane przymioty dorosłego, zostały uznane w pedagogice montessoriańskiej za 
charakterystyczne dla okresu dzieciństwa.

4. Potrzeby dziecka, określane wcześniej przez dorosłych, zyskały obecnie charak
ter indywidualnych, wewnętrznych konieczności.

5. Praca dziecka jest, według Montessori, działaniem nieświadomym, odbywającym 
się bez świadomości celu, kontynuowanym bez zmęczenia, w dużej koncentracji. 
Nakłanianie więc go do celowej, związanej z wysiłkiem aktywności rozmija się 
z jego naturalnymi właściwościami.

6. Porządku nie trzeba dziecku narzucać, gdyż taka potrzeba wypływa w sposób jak 
najbardziej naturalny z niego samego i dotyczy uporządkowania działania, zain
teresowań oraz aktywności zgodnej z rytmem.

7. Dziecko nie rozwija się w sposób linearny. Przyrosty jego umiejętności mogą 
następować eksplozyjnie, skokowo (Montessori, 1995).

Podstawowym celem wychowania, według Montessori, jest pomoc dziecku w przy
gotowaniu do życia. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele pełnią funkcję osób służących 
radą i wsparciem.

Rodzice są stróżami dziecka, ale nie jego budowniczymi. Powinni je pielęgnować i chronić 
w najgłębszym znaczeniu tego słowa, podobnie jak ten, który bierze na siebie święte zadanie 
[...] (Montessori, 1995, s. 212).

Zadanie osób wychowujących dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy z nich wiąże się 
z osobą dorosłego. Powinien on posiadać właściwy stosunek do dziecka, znajomości jego 
rozwoju, wrażliwość na jego potrzeby, umiejętność wspierania i usuwania przeszkód na 
drodze do rozwoju. Drugim obszarem jest odpowiednio przez dorosłego przygotowane 
otoczenie dziecka, dostarczające mu jedynie pozytywnych bodźców, zaspokajające jego 
potrzeby, stymulujące w optymalny sposób jego rozwój.

Efektem procesu wychowania powinna być zrównoważona, „znormalizowana” oso
ba. Jej cechy charakterystyczne umożliwiają doskonalenie się i harmonię osobowości. 
Przymiotami jej są upodobanie do ciszy, radość, uporządkowanie, pracowitość, nieza- 
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Ieżność, wewnętrzna dyscyplina, realizm, wybór dobra, posłuszeństwo. Z prawidłowo 
rozwiniętych jednostek tworzy się społeczeństwo, które jest z kolei składową ludzkości. 
Jeśli więc poszczególne części organizmu dobrze funkcjonują, istnieje szansa również 
na dobrą pracę całości.

Ponieważ życie wymaga samodzielności i niezależności, są one traktowane w peda
gogice montessoriańskej jako cele oddziaływań wychowawczych.

[...] rozwój jest dążeniem do coraz większej niezależności. Jest ono (dziecko) jak wypuszczo
na z łuku strzała, pewnie i z siłą mknąca przed siebie. Zdobywanie i niezależność zaczynają 
się od pierwszych dni życia (Montessori, 1993, s. 77).

Rozwój niezależności jest związany z dojrzałością i gotowością organizmu. Dziecko 
zdobywa je stopniowo pod względem ruchowym, poznawczym, społecznym i emocjo
nalnym.

Niezależność posiada duże znaczenie dla urzeczywistnienia się wewnętrznych, twór
czych sił dziecka, umożliwiających mu samorealizację. Droga do niezależności wiąże 
się z koniecznością przeżycia przez dziecko emocji pozwalających mu na pewne zaist
nienie w świecie. Zyskanie poczucia własnej kompetencji, pewności siebie jest możliwe 
dzięki otoczeniu dającemu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Na niezależność dzie
cka i jego stopniowe odchodzenie muszą wyrazić zgodę dorośli. Ich roląjest pomaganie, 
lecz nie wyręczanie dziecka.

Praca będąca zabawą

Stosowanie terminu „praca” na określenie dziecięcej zabawy posiada w systemie mon- 
tessoriańskim specyficzne znaczenie. Montessori zaobserwowała u dzieci silne dąże
nie do wykonywania prawdziwych, poważnych czynności związanych z realiami ich 
otoczenia. Podejmowana przez nie aktywność, aby robić to, co dorośli, była odmienna 
od nierealnych zabaw pełnych dziecięcych fantazji. Oprócz używania zabawek, prze
bywania w świecie wyobraźni dziecko potrzebuje również opanowywania konkretnej 
rzeczywistości i eksperymentowania w niej. Praca dziecka różni się zasadniczo od pracy 
dorosłego.

Dziecko pracuje nie po to, by osiągnąć jakiś zewnętrzny cel. Jego celem jest praca sama 
w sobie, a zakończenie powtarzanej czynności jest wyznaczane przez nie samo i nie ma nic 
wspólnego z działaniami zewnętrznymi. Przerwanie pracy jest reakcją indywidualną i nie wią
że się ze zmęczeniem. Jest to typową właściwością dziecka, że wstaje ono od swojej pracy 
odświeżone i pełne energii (Helming, 1994, s. 75).

Realizacja zadań rozwojowych dotyczących doskonalenia funkcji organizmu, naby
wania nowych umiejętności oraz tworzenia się osobowości dziecka, jest możliwa jedy
nie dzięki zabawowej, wolnej od celu aktywności - pracy. Istota ludzka jest stworzona 
do twórczego działania wyrażającego się w pracy.

Gdyby zanikła praca, ludzkość musiałaby przestać istnieć (Montessori, 1995, s. 43).

Naturalne dążenie dziecka do pracy jest, według Montessori, dowodem na początko
wą jedność radości, twórczości i wysiłku przynoszącego nowe efekty w postaci umie
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jętności czy wytworu. Dopiero u dorosłych jest zauważalny rozdział pomiędzy tym, co 
przyjemne - zabawa, hobby, a tym, co konieczne - praca zarobkowa.

Wszelka aktywność zabawowa dziecka powinna być związana z ruchem, bowiem 
okres dzieciństwa jest czasem najintensywniejszego rozwoju w tym zakresie.

Montessori uważa człowieka za najbardziej ruchliwe za wszystkich żywych stworzeń [...], 
jest istotą utrzymującą swoją równowagą dzięki swemu wnętrzu, a jej ciało jest znakiem 
i symbolem umysłu (Helming, 1995, s. 97).

Ruch w zabawie dziecka posiada znaczenie dla jego rozwoju motorycznego, społecz
nego, poznawczego i emocjonalnego. Wszystkie ćwiczenia i gry zaproponowane przez 
pedagogikę montessoriańska wiążą się z koniecznością przemieszczenia się i manipu
lowania.

Praca fizyczna jest ćwiczeniem w służbie duszy i umysłu. Kiedy człowiek pracuje, praca 
wspiera bezpośrednio obieg krwi i płuca przy oddychaniu. A więc problem zdrowia jest prob
lemem pracy (Montessori, 1991, s. 90).

Znaczenie ruchu wiąże się ze spełnianiem przez niego funkcji stymulującej w zakresie:
- rozwoju sensorycznego - poprzez bezpośrednie stykanie się z przedmiotami oto

czenia dziecko może poznać lepiej ich własności i przeznaczenie. Kontakt z kon
kretem wpływa doskonaląco na rozwój zmysłów;

- rozwoju myślenia abstrakcyjnego - aktywność ręki dziecka umożliwia mu po
znanie i nauczenie się świata dzięki pamięci zmysłowej. Wrażenia dotykowe są 
początkiem drogi od konkretnego „ujęcia” przedmiotu do wytworzenia się „po
jęcia” przedmiotu (vom Greifen zum Begreifen), a więc drogi do abstrakcyjnej 
reprezentacji otoczenia;

- rozwoju woli - ruch wraz z rozwojem człowieka staje się coraz bardziej dowolny, 
zależny od indywidualnych aktów wolicjonalnych, związany z własnymi decy
zjami i planami działania. Ważnym aspektem kierowania własnym ruchem jest 
intencjonalne powstrzymywanie się od aktywności w celu wyciszenia, odpoczyn
ku, uzyskania koncentracji;

- rozwoju społecznego - dzięki ruchowi jest możliwe nawiązywanie kontaktów 
społecznych, ekspresja własnych stanów, komunikowanie się niewerbalne.

Wszelka aktywność dziecka powinna, według Montessori, odbywać się w atmosferze 
wolności, jest bowiem warunkiem koniecznym pełnego rozwoju potencjałów osobo
wych, poczucia, iż jest się wolnym i szczęśliwym. Wolność nie jest przejawem samo
woli dziecka.

[...] wolność i dyscyplina są dwoma aspektami tej samej rzeczy, nierozerwalnymi, jak dwie 
strony monety [...] polega nie na tym, że robi się wszystko, co się chce i do czego zapraszają 
warunki, lecz na czynieniu tego, co uważa się za słuszne, prostolinijnie, bez ociągania się 
i zahamowań (Standing, 1995, s. 174).

Kształtująca się w prawidłowym rozwoju dziecka dyscyplina pomaga mu w dokony
waniu właściwych wyborów i rozsądnym korzystaniu z wolności. Konkretny wymiar 
wolności w pedagogice montessoriańskiej dotyczy pozostawienia dziecku:
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- wolnego wyboru w zakresie aktywności. Dziecko może samodzielnie podjąć de
cyzję o rodzaju zabawy, czasie i miejscu jej trwania, materiale do pracy oraz to
warzystwie;

- swobody komunikacji. Dziecko może wypowiadać swoje zdanie, określać pre
ferencje i brak ochoty na wykonanie określonego zadania. Nauczyciel kształtuje 
akceptowane społecznie formy rozmowy;

- indywidualnego rytmu pracy i odpoczynku. Okresy wyciszenia są konieczne dla 
wykonania przez chłonny umysł dziecka wewnętrznej pracy, polegającej na uwe- 
wnętrznieniu i przemyśleniu. U każdego dziecka fazy koncentracji i odprężenia 
są określane indywidualnie.

Przyzwalające wychowanie, pozostawiające dziecku miejsce dla jego wolności, pro
wadzi do ukształtowania się osobowości odznaczającej się poczuciem własnej wartości 
i pewności siebie, samoświadomością i zaufaniem do samego siebie. Osoba taka potrafi 
podejmować właściwe decyzje i przewidywać ich konsekwencje, brać odpowiedzialność 
za siebie, innych oraz środowisko. Uczy się bez lęku i swobodnie się rozwija. Cechuje ją 
umiejętność opanowywania się, jest rozsądna, zdyscyplinowana.

Podsumowanie - opinie o systemie pedagogicznym 
Marii Montessori

Pedagogika montessoriańska jest reprezentowana obecnie w wielu krajach świata 
w przedszkolach, szkołach, centrach szkoleniowych dla nauczycieli. Jej podstawowy 
nurt stanowi propozycja edukacyjna dla zdrowych dzieci, jednak obok niej rozwija się 
montessoriańska pedagogika terapeutyczna, stanowiąca pomoc dla dzieci o zaburzonym 
rozwoju (Hellbruegge, 1993). Centrum obecnej pedagogiki montessoriańskiej stanowi 
Holandia (siedziba zarządu stowarzyszenia Assoziatione Montessori Internationale oraz 
Firmy Nienhus produkującej materiał rozwojowy). Inne ważne ośrodki to: Stany Zjed
noczone (szkolenia w zakresie Wychowania dla Wszechświata), Niemcy (pedagogika 
terapeutyczna Montessori rozwijana w Monachium) oraz Włochy (Instytut Wychowania 
Religijnego Sophii Cavaletti w Rzymie).

Polskie tradycje związane z tym podejściem pedagogicznym sięgają roku 1913
- pierwszego wydania w języku polskim Domów dziecięcych. Metody pedagogiki na
ukowej stosowanej w wychowaniu najmłodszych dzieci. Pierwsze publikacje na temat po
glądów Marii Montessori miały w Polsce w latach 30. charakter apologetyczny - S. Kot, 
B. Górska, A. Szycówna (Kucha, 2002). Istniejące przed rokiem 1939 ośrodki montes- 
soriańskie we Wrocławiu oraz we Lwowie musiały wraz z wybuchem wojny całkowicie 
zawiesić swoją działalność. W okresie PRL pedagogika ta była krytykowana i określana 
jako indywidualistyczna, nieróżniąca się niczym od wcześniejszego herbartyzmu. Lata 
90. XX wieku to renesans fascynacji alternatywnymi podejściami w edukacji. Od 1994 
roku istnieje Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi. Studia podyplomo
we w zakresie tej pedagogiki prowadzi UMCS w Lublinie. Placówki montessoriańskie
- przedszkola i szkoły podstawowe działają w wielu miastach w Polsce. Pedagogika 
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M. Montessori jest coraz lepiej znana polskim pedagogom (86 opublikowanych artyku
łów w tym zakresie), w dalszym jednak ciągu jest ona marginalnym zjawiskiem w ogól
nej ofercie edukacyjnej (Kucha, 2002).

Dzięki rocznemu stypendium Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Roz
wojowego udało mi się studiować metodę Marii Montessorii zarówno w pierwotnej 
wersji - dla dzieci o niezaburzonym rozwoju, jak i jej podejście terapeutyczne. Szkole
nia prowadzone przez AMI (Assoziatione Montessori Internationale) charakteryzują się 
niezwykłą dbałością o wierność oryginalnym założeniom i wskazówkom Montessori. 
Pieczę nad zgodnością z metodą sprawuje, piastująca obecnie funkcję prezesa stowa
rzyszenia, Reglindis Montessori - wnuczka założycielki. Mój pobyt w Monachium był 
nie tylko okazją do nabycia bogatej wiedzy pedagogicznej, stanowił również możliwość 
odbycia stażu w instytucjach, gdzie od 25 lat to podejście edukacyjne jest uznaną metodą 
pracy z dzieckiem (Centrum Dziecięce, szkoła i przedszkole Montessori, prywatna prak
tyka terapeutyczna). Tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie podczas poznawania 
pedagogiki montessoriańskiej była prostota materiałów stymulujących rozwój dziecka, 
angażujących każdorazowo większość jego funkcji. Pomoce idealnie nadające się do 
zajęć reedukacyjnych w pierwotnym zamyśle miały tak wspierać proces edukacji, czy
nić ją zrozumiałą i ciekawą, po to, aby nie pojawiła się konieczność reedukacji. Kolejne 
zdziwienie dotyczyło klas szkolnych. Okazało się mianowicie, że społeczność złożona 
z trzech roczników, realizująca w jednym czasie różne indywidualne zainteresowania 
może efektywnie i pokojowo funkcjonować. Znakiem szczególnym wszystkich odwie
dzanych przeze mnie placówek niemieckich była radość dzieci z poznawania nowego, 
sympatia wobec przedszkola czy szkoły.

Na polskim gruncie miałam również do czynienia z instytucjami działającymi 
w oparciu o podejście montessoriańskie. Tutaj wierność metodzie była relatywizowa
na do zakresu „wolności” placówki: prywatne miały większą swobodę, samorządowe 
musiały czasem podporządkować się zasadom obowiązującym w standardowych pro
gramach nauczania.

Metoda Montessori jest obecnie stosowana z powodzeniem w wielu krajach całego 
świata. Dzięki solidnym podstawom teoretycznym oraz spektakularnym nieraz efektom 
edukacyjnym cieszy się zainteresowaniem rodziców i wychowawców poszukujących 
przyjaznego i bogatego w stymulację poznawczą środowiska wychowawczego dla dzie
cka. Absolwenci placówek związanych z tym podejściem są oceniani przez kolejnych 
nauczycieli jako ciekawi świata, odważni i asertywni.
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Rozdział III

RUDOLFA STEINERA ANTROPOZOFICZNE
ROZUMIENIE ROZWOJU CZŁOWIEKA

Rudolf Steiner (1861-1925), austriacki myśliciel i działacz społeczny, filozof związany 
z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi jest uważany za twórcę antropozofii. Wy
jaśnienia relacji pomiędzy światem duchowym a materialnym poszukiwał u takich filo
zofów, jak: Hegel, Fichte, Kierkegaard, interesował się prawami rządzącymi rozwojem 
człowieka, świata i ludzkości. Antropozofia jest według Steinera:

[...] naukowym badaniem świata duchowego, które przenika jednostronność zarówno czy
stego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej mistyki, i które - zanim podejmie próbę wniknię
cia w świat pozazmysłowy - w poznającej duszy rozwija najpierw nieznane jeszcze zwykłej 
świadomości i zwykłej nauce siły, które wniknięcie takie umożliwiają (Steiner, 1933, za: Lin
denberg, 1993, s. 4).

Antropozofia (dosłownie: mądrość człowieka) jest formą całościowego ujęcia czło
wieka i świata. W filozofii Steinera wszystkie zjawiska, procesy i czynności życiowe 
stanowią uporządkowaną całość nierozerwalnie związaną z siłami Kosmosu.

Antropologia antropozoficzna

Człowiek wedle antropozofii uczestniczy poprzez swoje istnienie w dwóch światach 
-duchowym i materialnym.

Jaźń, indywidualność jest częścią świata duchowego, ciało częścią świata material
nego, a człowiek jawi się jako „trójjednia” składająca się z ciała, duszy i ducha. Cało
ściowy obraz istoty ludzkiej łączy w sobie trzy aspekty: antropologiczny, który zajmuje 
się fizyczną cielesnością człowieka jako konsekwencją dziedziczenia; psychologiczny, 
który zajmuje się doznaniami i przeżyciami, który bada życie duszy oraz aspekt wiedzy 
duchowej, dzięki której jest możliwe poznanie indywidualności ludzkiej w świetle praw 
rządzących kolejami losu (Karczewska, 2000, s. 23).

Człowiek jest, według Steinera, jedyną istotą żywą piszącą własną biografię. Dzięki 
posiadanej jaźni może kształtować otoczenie i zapisywać w nim swój ślad. Biografia 
człowieka obejmuje fazy wyznaczone różnymi rytmami. Najważniejszym z nich jest 
rytm siedmioletni, któiy wiąże się z rozwojem indywidualności człowieka. Podział ży
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cia ludzkiego na okresy siedmioletnie wyznaczony jest występowaniem „czterech naro
dzin” (Dziurzyńska, 1993).
1. Narodziny ciała fizycznego, faza obejmująca lata od narodzin do 7 roku życia. Roz

wojowi w tym okresie podlega przede wszystkim ciało fizyczne człowieka. Szczegól
nie rozwija się głowa, mózg, dziecko całe jest jednym organem zmysłowym, poznaje 
całym sobą poprzez absorbcję bez stosowania jakichkolwiek filtrów. Jest to okres do 
osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

2. Narodziny ciała eterycznego (ciała życia), faza od 7 roku życia (początek zmiany 
zębów mlecznych na stałe) aż do 14 lat. Okres intensywnego rozwoju możliwości 
uczuciowych dziecka, podejmowanie przez nie wielu działań artystycznych, poznanie 
świata głównie drogą uczucia. Faza ta poprzedza osiągnięcie dojrzałości płciowej.

3. Narodziny ciała astralnego (ciała odczuwającego), faza od 14 do 21 roku życia 
związana z potrzebą wolności, nad burzą uczuć zaczyna dominować rozsądek. In
dywidualność jednostki przejawia się w jej odczuciach religijnych, moralnych i ar
tystycznych.

4. Narodziny ,ja”, faza po 21 roku życia. Okres wychowania zostaje zamknięty, rozpo
czyna się proces samowychowania na bazie podejmowania własnych decyzji i brania 
za nie odpowiedzialności, rozwinięcie zdolności poznawania świata i wpływania na 
niego (Dziurzyńska, 1993; Wasiukiewicz, 1994; Karczewska, 2000).
Ponieważ dla mojego obszaru zainteresowań jest ważny okres dzieciństwa, przy

taczam również periodyzację rozwoju człowieka do 18 roku życia z uwzględnieniem 
takich obszarów, jak myślenie, uczucia i wola (tabela 2). Charakterystyczne pojęcia 
używane przez Steinera przy opisie rozwoju: metamorfoza, rozciągnięcie, koncentracja, 
synteza pochodzą z często stosowanej, zapożyczonej od Goethego, metafory rozwoju 
rośliny (Die Metamorphose der Pflanzen).

Założenia dotyczące rozwoju człowieka posiadają swoje konsekwencje dla oddzia
ływań wychowawczych. Każde mianowicie stadium rozwojowe określa specyficzne po
trzeby człowieka oraz wskazuje najlepsze drogi wychowania.

Naśladowanie (Nachahmung und Vorbild) - jest formą poznawania świata charak
terystyczną dla pierwszego siedmiolecia życia dziecka. Naśladowanie dotyczy nie tylko 
spostrzeganego sposobu bycia osób z najbliższego otoczenia. Także ich charakter i uspo
sobienie stają się częścią życia i postępowania dziecka. Niezaspokojona w tym okresie 
potrzeba naśladowania powoduje, iż człowiek może pozostać imitatorem całe życie. 
Otoczenie dziecka powinno stwarzać mu jak najwięcej okazji do kontaktów z właści
wymi sposobami zachowania, z przedmiotami o harmonijnych kształtach i kolorysty
ce, ponieważ to wszystko jest przyjmowane bez selekcji i tworzy w rozwijającym się 
człowieku obraz jego świata. Zabawki dziecka powinny pozostawiać miejsce dla jego 
wyobraźni i fantazji.

Autorytet (Nachfolge und Autorität) - zaczyna odgrywać znaczącą rolę w rozwo
ju dziecka w drugim siedmioleciu. Potrzeba wzoru dotyczy poszukiwania osoby, którą 
można darzyć podziwem i naśladować jej postępowanie. W okresie szkolnym osobą taka 
staje się często w miejsce rodziców nauczyciel. W tym okresie należy zwracać uwagę na 
rolę wyobraźni i emocji w poznaniu dziecka, nie doprowadzać do przeintelektualizowa- 
nia procesu dydaktycznego.
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Tabela 2. Fazy rozwoju dziecka (za: Lievegoed, 1993)

Etap dojrzewania Myślenie Uczucia Woła
1. 0-2 lat Okres postrzegania 

zmysłowego
II. Dojrzewanie fizyczne
Od 2 lat

Od 4 lat

Od 5 i pół roku

Kojarzenie treści 
postrzeżeń zmysłowych

Rozwój uczuć. Twórcza 
fantazja

Rozwój 
ukierunkowanej woli. 
Dojrzałość do nauki 
w szkole

III. Dojrzewanie 
psychiczne

Od 7 lat

Od 9 lat

Od 11-12 lat

Metamorfoza myślenia. 
Zamknięty świat obrazów 
myślowych

Metamorfoza uczuć. 
Budzenie się postawy 
krytycznej. Oddzielenie 
się jaźni od świata 
zewnętrznego

Metamorfoza woli. 
Okres wstępny 
poprzedzający 
dojrzewania

IV. Dojrzewanie 
społeczne

Od 14 lat

Od 16 lat

Od 18 lat

Synteza myślenia. 
Powstanie obrazu świata

Synteza uczucia. 
Dążenia religijne

Synteza woli. 
Odpowiedzialność 
społeczna 
Przygotowanie do 
zawodu.

Zdolność formułowania własnych sądów (Urteilkraft) - trzecie siedmiolecie jest 
czasem indywidualnych poszukiwań, namiętnych sporów, wchodzenia na drogę nauko
wego poznawania świata. Wzrost możliwości intelektualnych młodego człowieka deter
minować powinien dobór materiału dydaktycznego w zakresie formy i treści pod kątem 
jego potrzeb (Wasiukiewicz, 1998).

Antropologia steinerowska (Menschenkunde) koncentruje się na następujących te
matach (Karczewska, 2000):

1. Psychofizjologia spostrzegania zmysłowego (nauka o zmysłach). Jest to nauka 
o takich przejawach aktywności duszy (osobowości), jak: wyobrażenia, wola, 
uczucia oraz ich zależności od ciała, umysłu i psychiki. Zmysły „dolne” służą 
spostrzeganiu własnego ciała (równowaga, ruch, dotyk, życie). Zmysły „środ
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kowe” decydują o odbiorze wrażeń w zakresie węchu, smaku, wzroku i ciepła. 
Zmysły „górne”, społeczne, pozwalają na wniknięcie do wnętrza drugiego czło
wieka, to - słuch, mowa, myśl i ,ja”. Według Steinera, od systemu nerwowego 
człowieka zależą jedynie procesy świadome, od systemu rytmicznego uczucia 
i odczucia, natomiast procesy związane z wolą zależą od przemiany materii.

2. Psychofizjologia rozwoju dziecięcego o nastawieniu biograficznym. Jest to po
dejście kładące nacisk na ścisłe powiązanie procesów edukacyjnych z etapami 
rozwoju dziecka. Steinerowska koncepcja nauczania dostosowanego do wieku 
bazuje na prawidłowościach dotyczących specyfiki poznawania przez dziecko 
świata w zależności od jego rozwoju. Małe dziecko poznaje świat drogą sym
bolicznych rytuałów, mowy i religii. W wieku szkolnym dominuje forma mitu 
i sztuki, natomiast młody, dojrzały człowiek wykorzystuje poznanie naukowe.

3. Etyka pedagogiczna. Postulaty w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim nie
zależności instytucji edukacyjnych od wpływów państwa i gospodarki. Wolność 
pedagogiki jest warunkiem koniecznym właściwego klimatu szkoły i przedszkola. 
Wszelkie ingerencje i ograniczenia zewnętrzne zakłócają wewnętrzną harmonię 
i nie sprzyjają wypełnianiu przez szkołę jej misji, którą jest sztuka wychowania.

Wiedza o człowieku będąca podstawą pedagogiki Steinera posiada pewne podobień
stwo do poglądów antropologów humanistycznych, takich jak: R. Guardini, E. Cassirer, 
biologów - K. Goldsteina, A. Portmana czy też psychologów postaci - M. Wertheimera 
i W. Kohlera (Karczewska, 2000). Podobieństwo to dotyczy głównie założenia o zor
ganizowanym charakterze zjawisk świadomości oraz krytyki podejścia atomistycznego 
w rozumieniu człowieka. Według Steinera, trzy elementy składowe istoty ludzkiej - ro
zum, duch i dusza, są koniecznymi składowymi całości; co więcej - elementy te uczest
niczą w budowie zarówno wspólnoty społecznej, jak i świata w ogóle {Dreigliederung 
des sozialen Organismus).

Cele pedagogiki waldorfskiej oraz drogi 
ich osiągania

System pedagogiczny związany z nazwiskiem R. Steinera jest również zwany „pedago
giką waldorfską” ze względu na nazwę miejsca pierwszej szkoły tego typu, powstałej 
w roku 1919 przy fabryce Waldorf-Astoria w Stuttgarcie, w Niemczech. Nazwy „steine
rowska” i „waldorfska” są stosowane w literaturze przedmiotu zamiennie, są synonima
mi jednego podejścia w rozumieniu rozwoju i edukacji człowieka (Wasiukiewicz 1993).

Pedagogika Steinera należy do nurtu naturalnych i holistycznych podejść do rozwo
ju i wychowania człowieka. Jego nazwisko jest wymieniane obok J.J. Rousseau, J.H. 
Pestalozziego, M. Montessori, G. Kerschensteinera w grupie reformatorów edukacji 
XX wieku. Człowiek, według nich, jest podmiotem ciała, psychiki i ducha, w związku 
z czym należy go traktować jako całość. Żyje on w ścisłym związku z otoczeniem spo
łecznym oraz ekologicznym i dzięki tym interakcjom kształtuje swoją tożsamość.
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Właśnie pedagogika steinerowska zwraca uwagę na harmonijny rozwój człowieka w aspekcie 
duchowym, psychicznym i fizycznym, a więc na harmonijny rozwój uczuć, woli, myślenia 
i traktuje każde dziecko jako całkowicie indywidualną, niepowtarzalną istotę duchową (Wa- 
siukiewicz, 1998, s. 63).

Zasady pedagogiki steinerowskiej:
- wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie;
- podstawą wychowania i nauczania jest radość tworzenia i odkrywania;
- zarówno nauczanie, jak i uczenie się są żywe, gdyż nauczyciel ponownie 

odkrywa przedmioty i zjawiska dla siebie, pracując z dzieckiem, uczeń zaś 
otwiera dla siebie nowy świat;

- głównym celem jest rozwój indywidualny jednostki z uwzględnieniem jej 
niepowtarzalnej indywidualności oraz jej własnych możliwości;

- wszelkie oddziaływania powinny mieć charakter całościowy wpływając na 
sferę intelektu, emocji i woli dziecka - stosownie do wieku;

- wychowanie religijno-moralne kształtuje w dziecku cześć dla mądrości, piękna 
i dobra w świecie oraz w ludziach;

- efektem właściwego wychowania jest w pełni dojrzały człowiek, który będzie 
współtworzył kulturę i przekazywał ją następnym pokoleniom (Karczewska, 
2000; Wasiukiewicz, 1998).

Przewodnią ideą wychowania jest nawiązywanie do faz rozwojowych człowieka, 
określonych przez czynniki wewnętrzne, tożsame z procesami dojrzewania oraz ak
tywizacją indywidualnych dyspozycji. Praca wychowawcza z dzieckiem opiera się na 
uwzględnieniu zasad posiadających istotne znaczenie dla skuteczności oddziaływań 
edukacyjnych.

1. Rytm dnia {Rythmus) - zachowanie naturalnej zmienności wiąże się z rytmem 
dobowym i dostosowaniem do niego organicznego planu wychowania. Rytm 
naprzemienności dotyczy takich biegunów, jak: sen/czuwanie, przypominanie/ 
zapominanie, zabawa/odpoczynek. Puls dnia oscyluje pomiędzy wdechem 
(przyjmowanie, przeżywanie) a wydechem (wykonanie, ekspresja).

2. Nauczanie w cyklach {Epochenunterricht) — zajęcia są prowadzone metodą 
cykli tematycznych opartych na treściowo pokrewnych zagadnieniach. Daje to 
pozytywny efekt w postaci ekonomii nauczania, umożliwiającej koncentrację 
i intensywny kontakt z materiałem. Praca w ten sposób to opracowywanie 
danego tematu przez kilka tygodni, przerwa i powrót po jakimś czasie do tego 
samego zagadnienia.

3. Działania artystyczne {Kunsterziehung) - zadaniem tego rodzaju zajęć jest 
kształtowanie fantazji, wychowanie wrażliwości muzycznej i samodzielnej 
ekspresji.

4. Żywe słowo - bezpośredni przekaz umożliwia dziecku przeżywanie, co 
powoduje, że przekazywana wiedza nie jest wyuczoną i wpojoną z zewnątrz.

5. Obcowanie z barwami {Farbenlehre) — jest ważnym elementem poznawania 
świata. W działaniach plastycznych pozwala na przeżywanie przestrzeni, 
powstawania barw. Kontakt ze światem barw umożliwia zarówno „wżycie” 
(impresję), jak i „wyżycie” (ekspresję).
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6. Prace ręczne i rzemiosło artystyczne (Handarbeiten) - ten obszar kształcenia 
jest uważany za ważny ze względu na kontakt dziecka z realnym światem. 
Akcentowanie znaczenia tej formy aktywności opiera się na przekonaniu, iż 
„niezręczność palców idzie w parze z niezręcznością umysłu, brakiem giętkości 
myśli i idei” (Steiner, 1973).

7. Gimnastyka bothmerowska - zestaw ćwiczeń stworzony przez Fritza von 
Bothmera jest praktycznym doświadczaniem trójwymiarowości przestrzeni. 
Pozwala na stopniowe osiąganie świadomej harmonii między lekkością 
a ciężarem, samodzielnym ruchem a współdziałaniem.

Doborem i układem treści w programie nauczania wychowującego rządzą trzy ściśle związane 
ze sobą zasady: całościowości, antropomorfizmu i rekapitulacji. Zgodnie z pierwszą zasadą, 
treści nauczania nie są izolowanymi od siebie informacjami zaczerpniętymi z różnych dyscy
plin naukowych, lecz składają się na uporządkowany obraz wszechświata, w którym nie ma 
miejsca na przypadek, w którym wszystkie rzeczy wiążą się ze sobą oraz mają głęboki sens 
i znaczenie w ramach całości. Zgodnie z drugą zasadą, [...] ukazując wszechświat, ukazują 
jednocześnie człowieka, gdyżjest on przecież „syntezą całej przyrody”, jego natura i jego roz
wój odzwierciedlają strukturę i stawanie się kosmosu. Zgodnie z darwinowską zasadą rekapi
tulacji [...] jednostka ludzka w swoim rozwoju psychicznym przechodzi fazy odpowiadające 
fazom rozwoju kulturowego ludzkości (Szymański, 1992).

Zasady organizacyjne instytucji zajmujących się wychowaniem w ujęciu steinerowskim 
powinno charakteryzować:

- antropologiczne ukierunkowanie wychowania i nauczania;
- współpracę rodziców i nauczycieli w organizacji swobodnie zrzeszających się 

ludzi;
- prowadzenie placówki na drodze kolegialnej samorządności, zamiast stanowiska 

dyrektora funkcje te pełni kolegium nauczycielskie;
- nauczycieli pracujących nad własnym rozwojem poprzez częste spotkania 

samokształceniowe;
- brak selekcji w postaci stawiania stopni, drugoroczności uczniów (Wasiukiewicz, 

1993).

Wychowanie do wolności

Rudolf Steiner uważany jest za twórcę filozofii wolności, która znalazła odbicie rów
nież w jego przemyśleniach pedagogicznych. Naczelną ideą pedagogiki waldorfskiej 
jest wychowanie w wolności i do wolności. Realizacja tego założenia jest możliwa, gdy 
instytucja wychowująca sama nie jest ograniczana w swoich działaniach. Zasada wolno
ści posiada konkretny wymiar w odniesieniu do instytucji edukacyjnej, nauczyciela oraz 
dziecka. Szkoła czy przedszkole posiadają status „wolnego”, to znaczy w maksymalnym 
stopniu dążą do uniezależnienia się od polityki oświatowej, wpływów ekonomicznych 
czy trendów polityki danego państwa. Niezależność owa przejawia się również w utrzy
mywaniu placówki z czesnego opłacanego przez rodziców.
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Każde dziecko posiada prawo do swobodnego rozwoju indywidualnych dyspozycji, do 
wolnego, odpowiedzialnego osądu rzeczywistości. Dziecko wychowywane jest w sza
cunku dla jego osoby, w tolerancji i akceptacji wszelkiej odmienności.

[...] pedagogika waldorfska nie popełnia tak powszechnego obecnie błędu polegającego na 
utożsamianiu wolności z chaosem i brakiem ograniczeń. Wychowanie nierepresyjne nie ozna
cza puszczenia na żywioł niekontrolowanych sił; dzieciom stwarza się harmonijne, piękne 
w swojej prostocie otoczenie, po to, aby mogły nauczyć się jak najgłębiej doświadczać, prze
żywać i rozumieć (Lindenberg, 1993, s. 23).

Sztuka pedagogiczna polega na tym, aby z nauczycieli wykorzenić ponuractwo i rozwinąć 
w nich postawę przyjazną, miłość do dzieci cechującą się poczuciem humoru, by dzieci nie 
widziały w nich uosobienia zakazów (Steiner, 1973).

Wolność człowieka przejawia się w jego dążeniu w ciągu całego życia do unieza
leżnienia się od praw natury i stworzeniu własnych praw. Dzięki świadomości włas
nej wolności możliwa jest prawdziwa samorealizacja. Proces rozpoznawania praw rzą
dzących własnym postępowaniem prowadzi do uświadamiania sobie własnej wolności 
(Schneider, 1987).

Otwarte otoczenie, zadania nauczyciela

Specyfika przedszkola waldorfskiego wyraża się w uwzględnieniu szeregu zasad w pra
cy z dzieckiem.

1. Tym, co niezwykle istotne w tym nurcie pedagogicznym, jest: bycie w prawdzie, 
stwarzanie osłon oraz postępowanie zgodne z naturalnym rytmem rozwoju. „Bycie 
w prawdzie” dotyczy samoświadomości nadawcy na poziomie myślenia, uczuć i woli. 
Zakłada zatem dojrzałość, a na pewno dojrzewanie, a więc drogę do uzyskania umiejęt
ności zdawania sobie sprawy z własnego działania i zdolności do kierowania nim. Jest to 
również określony poziom wrażliwości na drugiego człowieka, uwzględniający sposób 
i typ informacji przekazywanych mu. Przykładem może być tutaj reakcja nauczyciela 
na pytanie dziecka: Czy ładnie narysowałem ten rysunek? Gdy praca może być uzna
na za estetyczną, odpowiedź nie jest problemem. Jeśli jest inaczej, odpowiedź zgodna 
z zaleceniem „bycia w prawdzie” w kontakcie z drugim powinna się opierać na dostrze
galnych pozytywach sytuacji. Nauczyciel odpowiada: Cieszę się, kiedy rysujesz. Lubię 
twoje rysunki. O, jak dużo pracy włożyłeś w ten rysunek. Nauczyciel nie ocenia nikłych 
w tym wypadku walorów estetycznych pracy dziecka, za to wzmacnia poczucie własnej 
wartości i nadaje sens jego pracy.

2. Kolejną zasadą pedagogiki waldorfskiej jest stwarzanie osłon przez dorosłego 
dla delikatnych, podatnych na zranienie i zniekształcenie dzieci. Powstrzymanie się od 
kiytyki wartościującej i dostarczanie w zamian pozytywnych informacji, dotyczących 
relacji, pełni funkcję chronienia kiełkującej samooceny dziecka. Konieczność otocze
nia dziecka osłonami we wczesnym dzieciństwie wiąże się z troską o jego harmonijny, 
niezaburzony rozwój. Działania te można porównać do uważnego plewienia ogródka, 
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w którym rośnie kwiat-życie dziecka, a nie do spryskiwania rośliny środkami chemicz
nymi, mającymi ją rzekomo chronić.

3. Kolejną zasadą ważną dla Steinera jest uwzględnianie naturalnego rytmu. Jest on 
rozumiany jako ciągłe przechodzenie między biegunami, powtarzanie czegoś w jedna
kowych odstępach. Ustalona kolejność jest elementem orientacyjnym dla dziecka w jego 
rozwoju (Wasiukiewicz 1993). Rytm w pedagogice steinerowskiej traktuje się jako na
turalny przymiot życia w jego wymiarze geograficznym, przyrodniczym i ludzkim. Na 
rytmie wdechu i wydechu opiera się roczny cykl biologiczny w przyrodzie, dotyczy 
on też pór roku, cyklu dobowego oraz praw uczenia się. Można go zaobserwować na 
przykładzie krzywej aktywności człowieka w ciągu dnia oraz fluktuacji uwagi i kon
centracji. Rytm porządkuje życie, dzięki niemu dziecko uzyskuje klarowną orientację 
w czasie, następstwie zdarzeń. Przygotowuje się do samodzielnej antycypacji wydarzeń, 
oczekiwania cyklicznie powtarzających się uroczystości. Rytm w komunikacji to aktyw
ność i odpoczynek, przeplatanie się elementów werbalnych i niewerbalnych, dźwięku 
i ciszy.

4. Tym, co jest dziecku komunikowane na każdym kroku w pedagogice waldorfskiej 
to akceptacja, bezpieczeństwo, równowaga, piękno i harmonia świata. Przekaz ten 
jest istotny dla rozwijającego się człowieka, gdyż zapewnia go o spokojnym, przyjaznym 
otoczeniu i pomocnych ludziach wokół niego. Jedną z dróg, na której się to odbywa, jest 
wystrój sal w przedszkolach waldorfskich, a szczególnie kolor ścian. Łagodny odcień 
różowy jest szczególnie przyjazny małym dzieciom, gdyż niesie ze sobą wspomnienie 
najbardziej bezpiecznego otoczenia, w jakim dziecko mogło przebywać - łona matki. 
Kolor ten uspokaja i daje poczucie opieki. Komunikuje dziecku na drodze informacji 
zmysłowej, odwołując się do najbardziej podstawowych doznań, iż jest bezpieczne i za
akceptowane. Zabawki w przedszkolu waldorfskim wykonane przez rodziców lub na
uczyciela wyłącznie z naturalnych materiałów sprzyjają doświadczaniu i przeżywaniu 
piękna. Pozostawione do dyspozycji dzieci dary natury w postaci szyszek, kamieni, paty
ków, klocków drewna oraz lniane chusty, stojaki i ławy drewniane mają określony cel:

wpisać w nieświadome sfery dziecka poczucie prawdy o świecie, szacunek, podziw i miłość 
do natury, wpływać poprzez swoją prawdziwość i naturalność na rozwój zmysłów, rozwijać 
fantazję dziecka (Karczewska, 2000, s. 37).

Kolejnym sposobem sygnalizowania dziecku harmonii i równowagi jest muzycz
na oprawa życia w przedszkolu. Szczególnie polecana tonacja pentatoniczna w śpiewie 
oraz grze na lirze zapewnia głębokie i podniosłe doznania. Pentatonika, zwana „tonacją 
anielską” uspakaja i wycisza. Muzykowanie odbywa się zwykle wraz z grającym i śpie
wającym nauczycielem, który roztacza wokół spokój i poczucie bezpieczeństwa. Kon
takt z muzyką to nie lekcje, ale swobodne jej tworzenie i przeżywanie.

Szacunek dla potrzeb dziecka, uwzględnienie równowagi między jego aktywnością 
a odpoczynkiem, wzmacnia sam niesie ze sobą układ zajęć w ciągu przedszkolnego czy 
szkolnego dnia pracy. Aktywność zabawowa, nauka i chwile wymagające koncentracji 
rozumiane są jako wdech, po któiym konieczna jest relaksacja, swobodna ekspresja, od
poczynek. Układ dnia jest dla dziecka informacjąna temat rytmu życia w ogóle, pozwala 
na równomierny rozkład sił i optymalne funkcjonowanie.

5. Formą uduchowienia kultury fizycznej jest eurytmia oznaczająca piękno ruchu 
(Wasiukiewicz, 1993). Daje ona możliwość poznania własnego ciała w ruchu, lepszego, 
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pełniejszego wypowiedzenia się przez gest, mimikę i taniec, doskonali orientację w prze
strzeni. Dzięki zajęciom eurytmicznym ożywają postaci z bajek, zjawiska występujące 
w przyrodzie, czynności typowe dla różnych zawodów. Eurytmia jest formą nawiązy
wania przez dziecko więzi ze światem dźwięków. Taniec, melorecytacja prowadzone 
przez dorosłego stają się widzialną mową, widzialną pieśnią (Carlgren, 1994). Eurytmia 
wywodzi się z antycznej, helleńskiej trójjedynej chorei, która łączy słowo, recytację, 
deklamację oraz ruch (Passowicz, 2004). Zajęcia eurytmiczne przekazują informację 
o pięknie i harmonii świata. Dzięki płynności i współbrzmieniu słowa, dźwięku i ruchu 
dziecko doświadcza tych przeżyć całą swoją osobą.

6. Korowód jest codziennym spotkaniem całej grupy przedszkolnej. Jego zadaniem 
jest wprowadzenie dziecka w świat natury i kultury. Jest to rozmowa oraz artystyczne 
przetwarzanie (w postaci rytmicznych pląsów i zabaw pełnych gestów) ruchów wystę
pujących w przyrodzie lub w otoczeniu społecznym dziecka. Korowód posiada charak
ter źródła wiedzy o otaczającym świecie. Dzieci, naśladując, biorą udział w dyskusjach, 
grach i zabawach paluszkowych prowadzonych przez nauczyciela. Korowód jest formą 
zawiadamiania dziecka o funkcjonowania świata, nie tylko na drodze przekazu informa
cji w postaci werbalnej, ale przede wszystkim przez danie mu możliwości ruchowego 
opracowania zaobserwowanych aktywności otoczenia (Kluegelen, 1991).

7. Nabywanie wszelkich umiejętności w okresie wczesnego dzieciństwa, możliwe 
jest dzięki mechanizmowi naśladowania - podstawowej formie uczenia się do 7 roku 
życia. Umożliwia ona dziecku aktywne powtarzanie zaobserwowanych zjawisk i czyn
ności z otoczenia. W zabawie swobodnej jest miejsce na ćwiczenie, transformowanie 
i fantazyjne ubarwianie we własnej aktywności i przeżyciach poznanych wcześniej zajęć 
dorosłych lub konstruowanie swojego świata na wzór tego zaobserwowanego. Dzięki 
temu dziecko uczy się, w jaki sposób należy porozumiewać się z drugim człowiekiem, 
jak sygnalizować i przekazywać informacje (Carlgren, 1994).

8. Niezbywalnym elementem oddziaływań pedagogicznych jest osoba nauczyciela, 
który stanowi pozytywny wzór dla dziecka. Dzieci zanurzają się w atmosferę stworzo
ną świadomie lub nie przez nauczyciela. Swoją aktywnością, sposobem reagowania, 
stosunkiem do drugiego człowieka wpływa on w każdej chwili na kształtowanie się 
dziecięcych postaw i nawyków. Ważny jest pełen miłości i akceptacji stosunek do dzie
cka, umożliwiający nie tylko pełen z nim kontakt, ale też oddziaływania terapeutyczne. 
Dzieci przejmują zaangażowaniedorosłego w pracę, jego entuzjazm i zainteresowanie 
światem. Zabawa dziecka dzięki odpowiedniej postawie towarzyszącego mu nauczycie
la ma szansę przekształcić ogień i intensywność tej aktywności w energię i zaangażowa
nie w późniejszym życiu i zawodzie.

Nauczyciele powinni uczyć i wychowywać, włączając do zajęć element praktyczno-manualny 
i artystyczny. W uczeniu się aktywne, twórcze przeżywania i doświadczanie są równie ważne 
jak poznanie kognitywne (Carlgren, 1994, s. 12).

Wyzwaniem dla nauczyciela w przedszkolu czy szkole jest dostosowanie oferty pe
dagogicznej do potrzeb dziecka, które jeszcze nie marzy o informacjach. Procesy po
znawcze i motywacyjne przebiegają poprawnie tylko wtedy, gdy dziecko może „zanu
rzyć się w nie również emocjonalnie” (Lindenberg, 1993).

-61 -



Nauczyciel pełni w procesie edukacyjnym rolę służebną:

Zadaniem nauczyciela jest możliwie największe wyrzeczenie się siebie [...]. Nigdy nie wolno 
nam czynić z dziecka swojej kopii. Dziecko trzeba wychowywać tak, aby usuwać wszelkie 
fizyczne i psychiczne przeszkody z drogi i tworzyć wychowankom otoczenie, w którym ich 
duch może wejść w życie w pełnej wolności (Steiner, 1973).

Otwarte otoczenie proponowane dziecku w pedagogice waldorfskiej pozwala mu na 
indywidualną, twórczą aktywność przejawiająca się w kreowaniu rzeczywistości po
przez nadawanie jej znaczeń zgodnie z aktualną, jednostkową potrzebą.

Podsumowanie - miejsce podejścia waldorfskiego 
w edukacji polskiej

Celem podejścia waldorfskiego jest przede wszystkim pomoc człowiekowi w tworzeniu 
samego siebie. Wychowanie uwzględnia niepowtarzalną indywidualność dziecka oraz 
jego potrzebę radości w tworzeniu i odkrywaniu. Wszelkie oddziaływania adresowane 
są zarówno do umysłu, jak i serca i ciała dziecka (Wasiukiewicz, 1993).

Kluczowym pojęciem dla edukacji waldorfskiej jest wolność. Dotyczy to uznania 
prawa jednostki do swobodnego rozwoju własnych dyspozycji oraz do wolnego, indywi
dualnego osądu rzeczywistości. Wolność, według R. Steinera, nie może być pojmowana 
jako realizacja samowoli, lecz odpowiedzialne i samoświadome postępowanie prowa
dzące do samorealizacji (Schneider, 1987).

W końcu lat 80. XX wieku istniało na świecie ok. 450 szkół związanych z tą peda
gogiką. W chwili obecnej trudno jest dokładnie sprecyzować ich liczbę z uwagi na dużą 
dynamikę ich rozwoju. Dotyczy to szczególnie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
gdzie antropozofia Rudolfa Steinera, obejmująca wiedzę społeczno-ekonomiczną, peda
gogikę, medycynę i rolnictwo, jest traktowana jako ciekawa alternatywa cywilizacyjna. 
W okresie zmian politycznych w latach 90. XX wieku pedagogika waldorfska pojawiła 
się w Polsce, Rumunii, Jugosławii, Estonii, Gruzji, Rosji, na Węgrzech. Centrum myśli 
steinerowskiej znajduje się w Goetheanum, w Dornach, w Szwajcarii. Jest to siedziba 
zarówno instytucji wydającej dzieła Steinera, jak i wyższej szkoły humanistycznej. Goe
theanum jest niezwykłą budowlą położoną wśród lasów, zbudowaną według zasad an- 
tropozoficznych, czyli bez kątów ostrych oraz z uwzględnieniem naturalnej, pastelowej 
kolorystyki. Jest bardzo ciekawą bryłą architektoniczną, obecnie murowaną, wcześniej 
- przed pożarem w 1923 roku - drewnianą. Na polskiej scenie edukacyjnej pedagogika 
waldorfska obecna jest od początku lat 90. XX wieku. Najbardziej znane ośrodki jeśli 
chodzi o przedszkola to Bielsko-Biała, Kraków, Olsztyn, Warszawa. Oprócz prywatnych 
placówek prowadzonych przez stowarzyszenia (np. Sztuka Wychowania w Krakowie), 
istnieją też grupy w przedszkolach samorządowych wykorzystujące elementy tej peda
gogiki (Waśniewski, 1993). Nauczyciele pracujący w ramach podejścia steinerowskiego 
kształcą się na podyplomowych studiach w Studium Pedagogiki Niezależnej Uniwer
sytetu Warszawskiego oraz na kursach zagranicznych, głównie w Niemczech i Holan
dii. Podstawą pracy przedszkoli waldorfskich jest ścisła współpraca z rodzicami, którzy
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uczestniczą zarówno w spotkaniach przybliżających idee Steinera, jak i w codziennych 
przedsięwzięciach przedszkola.

Moje osobiste zetknięcie z pedagogiką waldorfską miało miejsce na początku lat 90. 
w Getyndze, w Niemczech. W porównaniu z obrazem polskiego przedszkola i szko
ły tamtych lat, podejście do dziecka w placówkach waldorfskich wydawało się urze
czywistnieniem idei, uważanych powszechnie za utopijne. Szacunek i przestrzeń dla 
wolności jednostki, negocjacyjny i dyskursy wny charakter edukacji oraz uwzględnianie 
w każdym obszarze życia aspektu naturalnego (pożywienie, ubrania, materiały do pra
cy i zabawy, kolorystyka otoczenia) nadawały szkole wymiar miejsca wymarzonego 
dla prawidłowego rozwoju dziecka. Tym, co mogło dziwić przybysza z tak wówczas 
odmiennego kraju, jak Polska, był stosunek do udogodnień technicznych i dobrobytu 
w ogóle. Stanowczy zakaz stosowania urządzeń mechanicznych w procesie kształcenia 
(magnetofon, telewizor, aparat fotograficzny, rzutnik pisma) był uzasadniany koniecz
nością „życia naprawdę”, bez zniekształceń i pośredników. Odmowa korzystania z dóbr 
materialnych znajdujących się w zasięgu ręki, ponieważ są wykonane z plastiku czy 
tworzywa sztucznego sprawiła, że poznanie stojącej za takim działaniem motywacji wy
dawało się niezwykle interesujące.

Recepcja myśli steinerowskiej w chwili obecnej jest w Polsce coraz szersza. Można 
bowiem znaleźć pewną paralelę w zakresie stosunku do edukacji i kultury pomiędzy 
myślicielami początku XX wieku a obecnie poszukującymi pedagogami. Otóż stwier
dzenie Steinera, iż dalszy rozwój cywilizacji oparty jedynie na wiedzy, rozumie i po
stępie technicznym jest ograniczeniem człowieka i może prowadzić do zagłady, jest 
niezwykle aktualne również obecnie (Nawrocka, 2002). Potrzeba włączenia wyobraźni, 
intuicji i kreatywności w proces wychowania i edukowania człowieka jest alternatywą 
dla kultury kształcącej ludzi niemających kontaktu z własnymi uczuciami. Reformatorzy 
współczesnej szkoły twierdzą za Steinerem, iż podstawą nauczania powinno być po
nowne odkrycie nauczanego przedmiotu przez ucznia i nauczyciela, a nie „przeżuwanie 
strawionego już wcześniej przez cywilizację pokarmu” (Passowicz, 2004, s. 1). Powrót 
do aktywności własnej, przeżywania i odkrywania wydaje się o tyle ważny, że mamy 
coraz częściej do czynienia z przykładami dzieciństwa zdominowanego przez media, 
charakteryzującego się niedoborem ruchu, zahamowaniem ciekawości poznawczej, 
niedorozwojem sfery językowej. Wskazywanie na potrzebę rozwoju człowieka suwe
rennego, a więc mającego kontakt z własnym ciałem i własnymi emocjami, jest zbież
ne z poglądami współczesnych antropologów filozoficznych, upatrujących również we 
wpływach cywilizacyjnych redukcję prawdziwego człowieczeństwa (Boehme, 1998). 
Doświadczanie siebie polega bowiem również na możliwości świadomego przeżywa
nia na przykład stanów dyskomfortu, które maksymalnie stara się ograniczyć jednostce 
cywilizacja. Umiejętność odmowy korzystania z osiągnięć naukowych i technicznych 
uważana za charakterystykę człowieka suwerennego w koncepcji Boehmego wydaje się 
być analogią do steinerowskich propozycji naturalnego życia w umiarze.

Podejście steinerowskie wykorzystywane jest dla tworzenia programów stymulują
cych rozwój dziecka w wieku przedszkolnym na poziomie poznawczym, uczuciowym 
i wolitywnym (Mackiewicz, 2000). We wszystkich tych obszarach jest ważne wykorzy
stywanie fantazji i rytmu w rozwijaniu dziecięcej pamięci, zmysłów, myślenia, uczuć, 
poczucia własnej wartości i kontaktów społecznych. Program Mackiewicz realizowany 
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w warszawskim przedszkolu integracyjnym łączy w sobie dorobek współczesnej psy
chologii i elementy pedagogiki waldorfskiej. Kilkuletnie doświadczenia pracy z progra
mem pozwalają autorce na wysnucie wniosków, iż rodzinny charakter więzi w grupie, 
artystyczny i obrazowy sposób uczenia, indywidualny charakter programów wychowa
nia sprzyjają rozwojowi dzieci i zadowoleniu rodziców.

Pedagogika waldorfska, postrzegana jako alternatywa wobec dotychczasowej pro
pozycji wychowawczej i edukacyjnej, jest oceniana jako podejście wyzwalające samo
rzutną aktywność dziecka, która dzięki przyzwoleniu na tworzenie przez nie własnej 
przestrzeni badań i poszukiwań umożliwia konstrukcyjną aktywność umysłu. Stosunek 
podmiotu do otaczającego świata cechuje wówczas twórcza aktywność pozwalająca na 
planowanie i wykonywanie nowych czynności, gdy dotychczasowe źródła informacji 
już nie wystarczają (Prokopiuk, 1992; Baranowicz, 1995; Śliwerski, 1995).

Zarzuty wobec podejścia waldorfskiego dotyczą przede wszystkim jego podłoża fi
lozoficznego. Antropozoficzne założenia w rozumieniu rozwoju człowieka, jego relacji 
i miejsca w świecie są uważane za niemożliwe do przyjęcia w społeczeństwie o tradycji 
chrześcijańskiej. Również w pedagogice waldorfskiej jej krytycy dopatrują się elemen
tów ezoteryki (Zwoliński, 1995). Teksty samego Steinera, pisane jęzkiem niełatwym, 
pełne metafor i dalekich odnośników, wymagające od czytelnika nie tylko erudycji, ale 
i obeznania z filozofią, stają się barierą w zrozumieniu jego propozycji pedagogicznej. 
Często pojawiającym się problemem, podważającym wartość podejścia waldorfskiego, 
jest zagadnienie nadmiernej wolności pozostawianej dziecku, mogącej prowadzić do 
samowoli i egocentryzmu. Kawula (1991) wśród zarzutów stawianych pedagogice wal
dorfskiej wymienia nienowoczesne realizowanie szkolnych treści programowych i ode
rwanie od życia współczesnej cywilizacji.

Poważnym argumentem wytaczanym przeciw steinerowskiemu postulatowi wycho
wania w wolności jest przytaczanie przez przeciwników faktu, iż znana niemiecka terro- 
rystka, Ulrike Meinhof była absolwentką szkoły waldorfskiej (Zwoliński, 1995).

Wszystkie przytoczone głosy krytyczne powodują, że wokół podejścia waldorfskie
go tworzy się atmosfera niezdrowej sensacji. Po dokładnym poznaniu całego systemu, 
a w każdym razie jego polskiej wersji, okazuje się, że większość zarzutów wypływa 
z cząstkowej wiedzy na temat założeń pedagogicznych lub błędnych czy zbyt dowol
nych ich interpretacjach. Proponowane przez pedagogikę waldorfską teoretyczne rozu
mienie rozwoju człowieka oraz realizacja związanych z nim działań wychowawczych 
zyskuje coraz więcej zwolenników wśród poszukujących alternatywnych dróg edukacji 
rodziców i nauczycieli. Podkreślanie znaczenia tego, co naturalne w otoczeniu dziecka, 
uwzględnianie właściwego mu rytmu i potrzeb, ochraniający i terapeutyczny charakter 
pracy z dzieckiem ułatwiają prawidłowy rozwój osobowy.
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Rozdział IV

PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWANIA 
W POLSKIM PRZEDSZKOLU 

STANDARDOWYM

Cele pracy wychowawczej z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym

Dla dobrego zrozumienia roli mikrosystemu przedszkola standardowego w rozwo
ju dziecka w wieku od trzech do sześciu lat, będzie pożyteczne zapoznanie się z jego 
przewodnimi ideami pedagogicznymi. Czynnikiem różniącym standardowe podejście 
pedagogiczne od omawianych poprzednio propozycji, jest brak jednolitych założeń an
tropologicznych, jednej wewnętrznie spójnej koncepcji rozumienia rozwoju człowieka 
oraz roli wczesnej edukacji. Współczesna pedagogika przedszkolna bazuje na wielo
letniej tradycji polskiego przedszkola, którego oblicze edukacyjne zmieniało się wraz 
z polityczno-ekonomicznymi przeobrażeniami naszej rzeczywistości. Konsekwencją 
tego faktu jest swoisty synkretyzm doboru celów i metod pracy. Jest zauważalne przy 
każdorazowym formułowaniu celów wychowania uwzględnianie szerszego kontekstu 
społecznego oraz realiów konkretnej przyszłości edukacyjnej czekającej dziecko, czego 
nie było w przypadku pedagogik alternatywnych.

Założenia i treści współczesnego systemu wychowania przedszkolnego opierają się 
na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Dzięki określeniu sylwetki rozwijającego 
się dziecka w wieku przedszkolnym pedagogika może sformułować cele wychowaw
cze na miarę jego potrzeb i możliwości. Edukacja przedszkolna dla dzieci w wieku od 
trzech do sześciu lat posiada dwa podstawowe kierunki działania, według A. Brzeziń
skiej (1985):

- zorganizowanie powszechnej możliwości wyrównania odchyleń od normy roz
woju, poprzez sieć placówek stopniowe objęcie wychowaniem przedszkolnym 
wszystkich 6-latków;

- stymulowanie rozwoju dziecka - przygotowanie go do samodzielności 
i współpracy, zaspokojenie jego aktualnych potrzeb oraz przygotowanie go do 
podjęcia wymogów następnych okresów rozwojowych.

Szczegółowe cele pracy z dzieckiem, według Kwiatowskiej (1982), to:
- zaspokojenie potrzeb dziecka warunkujących jego prawidłowy rozwój oraz 
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możliwość wpływu pedagogicznego. Potrzeby te to: poczucie bezpieczeństwa, 
czułości, uznania, potrzeba przeżywania radości, ekspresji ruchowej, pozna
wania świata oraz nawiązywania kontaktów społecznych;

- kierowanie rozwojem psychofizycznym dziecka w procesie wychowania 
i kształcenia przy zapewnieniu opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem;

- wprowadzenie w życie społeczne z uwzględnieniem realiów kultury najbliższego 
otoczenia, zwyczajów i norm powszechnie akceptowanych;

- wzbogacanie przeżyć dziecka poprzez dostarczanie mu okazji do kontaktów 
z przyrodą i sztuką oraz do ekspresji artystycznej;

- rozwijanie procesów poznawczych dziecka, jego wiedzy, zainteresowań, 
sprawności manualnej;

- przygotowanie do nauki i życia w szkole, stymulowanie dojrzałości szkolnej 
i wyposażenie w początkowe umiejętności szkolne.

Obecnie edukacja przedszkolna jest definiowana jako okres początkowy, inicjują
cy nauczanie i wychowanie zorganizowane, będący pomostem pomiędzy domem ro
dzinnym a atmosferą instytucji szkolnej, mający na celu wprowadzenie małych dzieci 
w środowisko szkolne. Ma na uwadze realizację potrzeb indywidualnych i społecznych, 
jest ukierunkowana na budowanie solidnych podstaw dla życia oraz harmonijny i au
tentyczny rozwój człowieka (Waloszek, 2003). Edukacja przedszkolna jest rozumiana 
ponadto jako przygotowanie do zadań życiowych, umożliwienie dzieciom, aby stały się 
świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej i kulturowej. Jest 
też ważne, by wychowankowie byli zdolni do samorozwoju oraz podejmowania zadań 
ponadosobistych (Kwieciński, 1992).

Wychowanie przedszkolne w Polsce opiera się na Ustawie o systemie oświaty 
z 7 września 1991 r. (artykuł 14) określającej wiek dzieci objętych wczesną edukacją na 
3 do 6 lat; na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. o przed
szkolach integracyjnych (tj. włączający system edukacji) oraz na ustawie z 23 czerwca 
2003 roku określającej obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla wszyst
kich dzieci w wieku 6 lat. Podstawa programowa pracy w przedszkolu stanowi, iż wy
chowanie przedszkolne jest pierwszym ogniwem systemu szkolnego, tak zwaną eduka
cją podstawową czy fundamentalną (Brańska, 2000; Kamińska, 2000). Rozważania nad 
edukacją elementarną sięgają 1998 roku, kiedy to próbowano określić kierunki rozwoju 
edukacji małego dziecka, biorąc pod uwagę zaspakajanie jego potrzeb rozwojowych oraz 
wspieranie całościowego rozwoju. Nurt rozważań dostrzegający znaczenie opieki i edu
kacji małego dzicka wywodzi się podejścia akcentującego wagę nauki w biegu całego 
życia (Lifelong Learning-LLL), popularnego w wielu krajach Europy i świata. Uznanie 
znaczenia edukacji małego dziecka dotyczyło zainteresowania środowiskiem domu ro
dzinnego, miejsc publicznych oraz instytucji edukacyjnych (Brańska, 2002). Powyższy 
sposób myślenia na temat wspierania rozwoju dziecka jest nowoczesnym i całościowym 
ujęciem korespondującym z nurtem psychologii rozwoju w biegu życia. Do końca lat 90. 
w edukacji przedszkolnej obowiązywał jeden program ministerialny, będący podstawą 
wychowania przedszkolnego. Od roku 1999 nauczyciele mają do dyspozycji 14 progra
mów już zatwierdzonych oraz możliwość tworzenia własnych propozycji autorskich. 
Powyższe podejście jest wynikiem dostrzeżenia znaczenia elastycznych ram programo
wych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Proponowane programy różnią się 
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między sobą stopniem ogólności w podejściu do stymulowanego obszaru. Część z nich 
obejmuje całościowo rozwój dziecka w wieku trzy do sześciu lat, jak na przykład „Pro
gram wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich, DKW-4013-2/01”, „Program 
edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat. Świat przedszkolaka. DKW-4013-4/01”. 
Inne programy kładą szczególny nacisk na wybrane obszary, jak na przykład program 
„Dziecięca matematyka. DKW-4013-5/01”, „Program nauczaniajęzyka angielskiego na 
poziomie przedszkolnym. DKW-4013-8/01” czy też „Jestem częścią świata. Program 
wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. DKW- 
-4013-6/01”. Podstawa programowa edukacji elementarnej określa zadania nauczyciela 
w przedszkolu. Korzysta on z potencjału, jaki wnosi dziecko w proces wychowania, 
stwarza warunki dla rozwoju i porządkowania wiedzy oraz nabywania nowych kom
petencji przez dziecko. Nauczyciel tworzy wzorce działania dla wychowanków oraz 
wspiera dziecko w realizacji zadań (Kochan-Wójcik, 2004). Przedszkole odpowiada
jące potrzebom dziecka i jego rodziny realizuje funkcję stymulującą rozwój dziecka 
i funkcję opiekuńczą, natomiast odpowiedzialność za proces edukacyjny stara się roz
dzielić pomiędzy nauczycieli, rodziców i dzieci. Statut przedszkola określa jego rolę, 
którąjest kontynuacja wychowania domowego, umożliwienie dziecku nauki zachowań 
społecznych, przygotowanie do nauki szkolnej, pomoc w opiece nad dzieckiem podczas 
pracy zawodowej rodziców oraz stworzenie miejsca dobrego samopoczucia dla dzieci 
i nauczycieli. Szczegółową organizację pracy poszczególnych placówek określają ich 
własne statuty. Przedstawione przeze mnie ramy, w jakich sytuuje się współczesna pe
dagogika przedszkolna, są jedynie konturem, który jest każdorazowo wypełniany przez 
inwencję dyrektora i nauczycieli placówki.

Pedagogika przedszkolna w znacznym stopniu koncentruje się na rozwoju dziecka 
wyznaczającym możliwości oddziaływań wychowawczych. Wychowanie ma na celu 
pomagać dziecku w jego rozwoju. Znajomość właściwości dziecka w wielu przedszkol
nym jest podstawą wyboru drogi stymulowania jego potencjału. Interesującą propozycję 
wychowania dziecka w wieku przedszkolnym przedstawia David Lewis (1988). Przyto
czenie jej wydaje się ważne z tego względu, iż wiele placówek przedszkolnych korzysta 
z zaproponowanych przez Lewisa dróg wychowania zdolnego dziecka. Autor wskazuje 
na trzy podstawowe dla stymulowania rozwoju poznawczego dziecka czynniki: postawa 
i własne twórcze podejście do świata wychowujących dziecko osób dorosłych, ocena 
cech charakteru dziecka i wykorzystanie jej wyników w procesie wspierania rozwoju, 
znajomość cech dziecka dążącego do zrealizowania swojego potencjału umysłowego 
i respektowanie ich w relacjach z dzieckiem. Wśród sposobów postępowania dorosłych 
sprzyjających rozwojowi dziecka Lewis wymienia: poważne traktowanie pytań i prob
lemów dziecięcych, udostępnianie przestrzeni fizycznej i czasu na aktywność dziecka, 
zachęcanie go do samodzielnego działania i myślenia, stwarzanie okazji do doświadcza
nia nowych sytuacji i nabywania wiadomości, przyzwolenie, chwalenie i akceptację dla 
aktywności dziecka. W ocenie dziecka autor proponuje uwzględnić poziom jego aktyw
ności, reakcje na nowe sytuacje, postawy społeczne oraz rozpiętość uwagi, gdyż z ich 
analizy powinien wynikać indywidualny sposób wpływania na rozwój. Potrzeby dziecka 
rozwijającego się napotykają często na niemożność zrealizowania wskutek niezrozu
mienia czy zakazów stawianych przez osoby dorosłe. Z tego względu Lewis podkreśla 
konieczność uświadomienia sobie przez wychowawców, jakie znaczenie rozwojowe ma 
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zaspokojenie tych potrzeb w życiu dziecka. Potrzeby te dotyczą: odkrywania i obserwo
wania tego, co nowe, zapamiętywania coraz to większej ilości informacji, poznawania 
przyczyn i pochodzenia przedmiotów i zdarzeń, sprawdzania, jak działają rzeczy, wy- 
próbowywanie ich, odkrywanie i tworzenie. Dziecko potrzebuje również możliwości 
skupiania się na wykonywanych zadaniach, głębokiej koncentracji. Rozwiązywanie no
wych problemów jest dla dziecka radosnym wyzwaniem, z którego się cieszy, a sposób 
postępowania, wyznaczania własnych celów czy radzenia sobie z trudnościami powinien 
być indywidualnie przez nie określany. Dziecko potrzebuje doznawania przyjemności 
związanej z aktywnością umysłową- z wymyślaniem nowych rozwiązań i wyszukiwa
niem zadań oraz odkrycia własnego sposobu myślenia pozwalającego na zaufanie do 
samego siebie.

Poznanie powyższych właściwości dziecka w wieku przedszkolnym pozwala na bu
dowanie programów adekwatnie trafiających w potrzeby tego wieku. Dzięki bacznej ob
serwacji dziecięcego rozwoju można tworzyć nowoczesne propozycje stymulujące. Rea
lizowane w przedszkolu programy powinny wpływać stymuluj ąco na rozwój poznawczy 
i rozwój mowy przedszkolaka. Stymulowanie jest tutaj rozumiane jako doskonalenie, 
uwzględniające Jutro rozwoju dziecka” według Wygotskiego, a niejako przyspieszanie 
(Kielar-Turska, 1992). Zadaniem nauczyciela jest pomoc w poszukiwaniu, odkrywa
niu oraz przekraczaniu przez dziecko jego dotychczasowych osiągnięć (Brańska, 2000). 
Zdobywanie wiedzy o świecie w okresie przedszkolnym opiera się na uczeniu i zapa
miętywaniu, mającym w tym wieku charakter mimowolny oraz na ruchowym opracowa
niu nowego materiału. Planowanie edukacji przedszkolnej uwzględnia również cztery 
drogi uczenia się dziecka: poprzez odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie i działanie. 
Scenariusze zajęć obejmujące formy pracy nauczyciela wiążąsię właśnie z tymi specy
ficznymi dla okresu przedszkolnego sposobami poznawania świata. Tworzenie propo
zycji dla praktyki przedszkolnej bazuje na podstawach teoretycznych wskazujących na 
drogi powstawania reprezentacji poznawczych świata - ich formy enaktywne, ikoniczne 
i wreszcie symboliczne (Bruner, 1978).

Twardowski (2004) omawia podstawowe strategie nauczania wspierające rozwój 
psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym, a związane z różnymi teoriami rozwoju. 
Przytoczenie ich jest istotne z uwagi na fakt, iż bywają one wykorzystywane w większo
ści placówek wychowania przedszkolnego. I tak, zgodnie z koncepcją L. Wygotskiego, 
nauczająca rola dorosłego obejmuje przekaz działań i narzędzi, w tym języka. W kon
cepcji strategią wspierającą rozwój dziecka jest stawianie przed nim zadań związanych 
z jego potencjalnym poziomem rozwoju, czyli strefą najbliższego rozwoju. Natomiast 
Stefan Szuman za najwłaściwszą i najskuteczniejsza formę nauczania w wieku przed
szkolnym uważa uczenie okolicznościowe, wykorzystujące w sposób celowy przygod
ne, potoczne i doraźne okazje, na które dziecko aktywnie reaguje. Interakcyjne strategie 
wspomagania rozwoju kompetencji ludzkich opisuje Burton White. Facylitujący wpływ 
dla doświadczeń dziecka posiadają według niego takie zachowania rodziców i nauczy
cieli, jak: sugerowanie, chwalenie, dostarczanie materiałów do badania i działania oraz 
udzielanie pomocy. Dzięki interakcji ze wspierającym dorosłym wzrasta poziom kompe
tencji dziecka, twierdzi w swojej koncepcji epizodów wspólnego zaangażowania Rudolf 
Schaffer. Wskazuje on na znaczenie dla rozwoju dziecka takich zjawisk towarzyszących 
interakcji dziecko - dorosły, jak: jednoczesne zwracanie uwagi na ten sam obiekt, wy
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soki stopień synchronizacji zachowań uczestników interakcji, prosta, przewidywalna, 
powtarzająca się struktura interakcji, strategie wspierające stosowane przez dorosłego, 
ukierunkowanie na strefę najbliższego rozwoju. Bardziej znaną strategią wspierania 
rozwoju dziecka, zaproponowaną przez Jerome’a Brunera, jest budowanie rusztowania, 
o czym wspominałam już w rozdziale pierwszym. Upośrednione uczenie się Reuvena 
Feuersteina zakłada konieczność treningu odbywanego przez dziecko pod okiem do
świadczonego dorosłego, aby to, co społeczne, stało się tym, co indywidualne. Pośred
nictwo odbywa się dzięki takim narzędziom psychologicznym, jak znaki i słowa, a dzie
cko rozwija dzięki interakcji z dorosłym własne poznawcze funkcje regulacyjne.

Wszystkie wymienione powyżej strategie mogą być wykorzystywane tak przez ro
dziców w codziennym kontakcie z dzieckiem, jak i przez nauczycieli w placówce edu
kacyjnej. Jednak stwierdzenie faktu, iż rodzicom brak profesjonalizmu do efektywnego 
wspierania rozwoju dziecka (Kamińska, 2000, 2003; Brańska, 2002) stało się argumen
tem na rzecz upowszechniania wczesnej edukacji. Wykorzystanie w pracy z dzieckiem 
wiedzy o prawidłowościach jego rozwoju w możliwie wielu zakresach pozwala na two
rzenie programów adekwatnych do jego potrzeb i możliwości oraz otwartych na najbliż
szą perspektywę rozwojową.

Celem wszelkich oddziaływań wychowawczych na dziecko w wieku przedszkol
nym jest stymulowanie jego rozwoju. Zródłosłów (łac. stimulare - pobudzać, popędzać) 
wskazuje za działania zewnętrzne mające za zadanie uzyskanie zmiany.

Można jednak wiązać stymulowanie nie z procesem przyspieszania, ale z procesem doskona
lenia rozwoju. Stymulowanie należałoby wówczas rozumieć jako stwarzanie sytuacji i zachę
canie do działań prowadzących do samorealizacji (Kielar-Turska, 1992, s. 20).

Cele wychowania przedszkolnego posiadają charakter podmiotowo-przedmiotowy, 
co oznacza konieczność uwzględniania zarówno potrzeb i zainteresowań dziecka, jak 
i planów oddziaływań wychowawczych nauczyciela. Idea zintegrowania celów dziecka 
z celami dorosłego jest wyrażona w myśli Wygotskiego, iż dziecko przedszkolne w spo
sób spontaniczno-reaktywny uczy się przede wszystkim według własnego programu. 
W przedszkolu „[...] robi to, co chce, a chce tego, czego chce jego wychowawca” (Wy
gotski, 1971).

Podstawę koncepcji pedagogicznej współczesnego wychowania przedszkolnego 
w Polsce stanowią prace Wygotskiego, Maslowa, Szumana i Piageta. Wykorzystuje 
się również wyniki prac badawczych i eksperymentalnych Brzezińskiej, Gruszczyk- 
-Kolczyńskiej, Kielar-Turskiej, Łukaszewicza. Pedagogika przedszkolna chętnie czerpie 
z doświadczeń tradycji pedagogicznych Montessori i Freineta, korzysta z metody ośrod
ków zainteresowań Decroly, stosuje w praktyce zasady oraz instrumentarium Orffa, pro
ponuje zajęcia ruchu rozwijającego Labana (Brańska, 2000). Proces wychowania w za
łożeniach swoich jest nastawiony na dziecko, nie na program. Konsekwencją takiego 
założenia jest konieczność dobrego poznania wychowanka. Podstawowymi metodami 
prowadzącymi do tego celu są: metoda obserwacji bezpośredniej dziecka, wywiad i an
kieta jako metody pośredniego zdobywania informacji od rodziców, wywiad socjome- 
tryczny czy też metody testowe. Wiedza o dziecku, jego rozwoju, możliwościach i trud
nościach, sposobach reagowania stanowi bazę dla tworzenia planów wychowawczych 
(Wilgocka-Okoń, 1990).
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Poznawanie świata w działaniu

W okresie przedszkolnym intensywności nabiera nabywanie przez dziecko doświadczeń 
w takich zakresach jak współdziałanie z dziećmi i dorosłym oraz planowanie i wyko
nywanie czynności. Formy aktywności dziecięcej w tym czasie to: zabawa, jako pod
stawowa forma wiążąca się z przyjemnością, elementy użytecznej pracy oraz elementy 
zamierzonego uczenia się (Olechnowicz, 1985).

Praca wychowawcza z dzieckiem w wieku przedszkolnym wiedzie ku wszechstron
nemu rozwojowi osobowości. Realizacja tego celu odbywa się drogą własnej aktywno
ści dziecka w zaproponowanych przez nauczyciela sytuacjach edukacyjnych. Sposoby 
zdobywania doświadczenia indywidualnego przez dziecko są wspierane odpowiednimi 
działaniami nauczyciela. Są to: zdobywanie informacji o rzeczach i zjawiskach, samo
dzielne rozwiązywanie zadań o charakterze werbalnym i praktycznym, przeżywanie 
wartości społecznych, moralnych i estetycznych, przekształcanie warunków otoczenia 
poprzez działanie (Wilgocka-Okoń, 1997).

Ze względu na specyficzny sposób, w jaki dziecko w wieku przedszkolnym zdobywa 
wiedzę o świecie, istotne jest dostosowanie do niego działań nauczyciela. Odmienność 
poznawcza dziecka w stosunku do dorosłego spowodowała konieczność stworzenia syl
wetki rozwijającego się przedszkolaka (Kielar-Turska, 1992).

Sposób przyswajania wiedzy w tym wieku posiada charakter spontaniczny i oka
zjonalny. Dziecko uczy się mimochodem, tego, co wywołało i utrzymało jego zainte
resowanie. Poznawcze dążenia dziecka wiążąsię z jego zapałem, a nie jak u dorosłego 
z planem.

Uczenie się przedszkolaka wiąże się z działaniem. Poprzez manipulację i ekspery
menty na przedmiotach lub ich symbolicznych zastępnikach rozwój poznawczy dziecka 
jest jakby zatopiony w jego aktywności fizycznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym opiera swoją wiedzą o świecie na doświadczeniach 
fizycznych i logiczno-matematycznych. Ich przekształcanie się w toku rozwoju powo
duje zmiany w organizacji doświadczenia indywidualnego. Treści edukacyjne w przed
szkolu powinny dotyczyć takich pojęć, jak: czas, przestrzeń, liczba, przyczynowość 
(Kielar-Turska, 1992).

Wiek przedszkolny to okres zainteresowania przedmiotami i zdarzeniami, a nie zasa
dami czy regułami działania. Dziecku bliski jest konkretny, otaczający je świat.

Przedszkolak kieruje się swoistą, indywidualną logiką różną od stosowanej przez 
osoby dorosłe. Największe możliwości rozwojowe dotyczą sfery jego wyobrażeń. Logi
ka jest w tym wieku, według Piageta, zastępowana przez intuicję dziecka.

W wieku przedszkolnym następuje rozwój funkcji symbolicznej, co przejawia się 
w charakterystycznym dla tego okresu ujmowaniu rzeczywistości: zabawie symbolicz
nej, stosowaniu zastępników, używaniu oznaczeń.

Dziecko w tym okresie przejawia zainteresowanie działaniami w sytuacjach pozoro
wanych: podejmowaniem ról, zabawami w udawanie.

Uświadomienie sobie przez nauczyciela typowych właściwości rozwojowych dzie
cka w wieku przedszkolnym pomaga uwzględniać dziecięce dążenia podmiotowe 
przy planowaniu i realizowaniu zamierzeń wychowawczo-edukacyjnych przedszkola. 
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Chciałabym przytoczyć dwa przykłady nowoczesnych programów stymulujących roz
wój dziecka w wieku przedszkolnym, które są obecnie wykorzystywane w pedagogice 
przedszkolnej. Opierają się one na takich formach pracy jak zabawa kierowana oraz 
elementy zamierzonego uczenia się.

Kielar-Turska (1992) proponuje stosowanie określonego rytmu pracy z dzieckiem, 
uwzględniającego jego możliwości działania na etapie eksplorowania sytuacji prob
lemowej i ekstrapolacji uzyskanego efektu na inne, podobne sytuacje, ruchowego 
opracowania problemu i przedstawienie własnych egzemplifikacji opracowywanego 
problemu.

Początkiem przedstawianej strategii pracy z dzieckiem jest stworzenie przez nauczy
ciela sytuacji problemowej, którą należy odkryć i rozwiązać. Zadanie nauczyciela to za
aranżowanie okazji edukacyjnych oraz wzbudzenie zainteresowania nimi dzieci. Ukie
runkowanie aktywności badawczej oraz zachęcanie do poszukiwania prób rozwiązania 
problemu wpływa pozytywnie na podejmowanie przez dzieci działań eksploracyjnych. 
Poprzez aktywność ruchową, percepcyjną i werbalną określają one zadanie i dążą do jego 
rozwiązania. Po wielu próbach dzieci odnajdują rozwiązanie motywujące do dalszej pra
cy. Ekstrapolacja opracowywanego problemu na inne treści lub obszar działania dziecka 
pozwala mu odkiyć powtarzalność rozwiązań w różnych sytuacjach zadaniowych.

Zabawa ruchowa związana tematycznie z problemem, na którym koncentrowało się 
dziecko ma za zadanie utrwalić omawiane zagadnienie poprzez uczenie się całym cia
łem. Aktywność ruchowa niesie ze sobą również możliwość odprężenia się dziecka i po
wiązania problemu z jego przeżyciami. Zaangażowanie aktywności ruchowej podczas 
zajęć stymulujących rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym może mieć 
dwa istotne powody (Kielar-Turska, 1992). Po pierwsze dziecko w tym okresie znaj
duje się ze względu na rozwój intelektualny na etapie myślenia konkretno-ruchowego 
później konkretno-wyobrażeniowego, co oznacza, że czynności eksploracyjne określo
nej sytuacji zadaniowej wiążąsię z czynnym manipulacyjnym badaniem przedmiotów. 
W początkowej fazie eksploracyjnej dziecko gromadzi doświadczenia fizyczne oraz 
logiczno-matematyczne drogą percepcyjną i ruchową. Również czynne eksperymento
wanie - droga do rozwiązywania problemów w wieku przedszkolnym - jest oparte na 
aktywności ruchowej dziecka.

Drugim powodem angażowania ruchu dziecka we wczesnej edukacji jest potrzeba 
przeżycia opracowywanego problemu drogą możliwie wielu kanałów informacyjnych. 
W zaproponowanej przez Kielar-Turską strategii pomagania dziecku w poznawaniu 
świata osobne miejsce zajmuje zabawa ruchowa, która oprócz rozluźnienia ma na celu 
również utrwalenie poznawanego zagadnienia, np. rozwijając zdolność rozumienia i sto
sowania symboli i znaków, dzieci bawią się, przedstawiając i odgadując pantomimiczne 
wizytówki różnych zawodów (Kielar-Turska, 1992, s. 113). Doświadczenia werbalne, 
sensoryczne i motoryczne są tutaj przenoszone na ruch całego ciała i powiązane z prze
życiami.

Na koniec pracy nad zadaniem pojawia się wyzwolona przez nauczyciela sponta
niczna aktywność dzieci, dotycząca produkowania przez nie własnych przykładów po
dobnych sytuacji problemowych i rozwiązań. Tego rodzaju ekstrapolacja utrwala efekty 
uczenia się oraz wskazuje dzieciom możliwości dokonywania transferu własnego do
świadczenia.
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Inną propozycją stymulowania rozwoju poznawczego dziecka poprzez działanie jest 
pobudzanie myślenia logicznego wprowadzane w programie Gruszczyk-Kolczyńskiej 
(1995), łączącym formę enaktywną, ikonicznąi symboliczną pierwszych operacji mate
matycznych. Powiązanie nabywanych umiejętności i wiedzy z osobistymi doświadcze
niami dziecka uważane jest przez pedagogów za najlepszą drogę uczenia się w wieku 
przedszkolnym. Tak jest również w przypadku propozycji wprowadzania dziecięcej ma
tematyki w przedszkolu i w szkole (Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska, 1995). W celu 
zdobycia orientacji przestrzennej jako podstawy myślenia matematycznego autorki pro
ponują poznawanie przestrzeni drogą własnych przeżyć: obserwacji, aktywności rucho
wej, odczuwania i nazywania doświadczeń. Dotyczy to orientacji w schemacie własne
go ciała, znakach ruchowych. Również zdolność przyjmowania swojego oraz cudzego 
punktu widzenia w rozpatrywaniu przestrzeni (kierunki, relacje pomiędzy położeniem 
przedmiotów) jest możliwa do osiągnięcia dzięki zabawom i ćwiczeniom w ruchu. Ko
lejne kompetencje, a więc spostrzeganie rytmicznej regularności, liczenie, szacowanie 
oraz klasyfikowanie zdobywane są przez dzieci w zabawach angażujących każdorazowo 
aktywność ruchową (np. ćwiczenia w przekładaniu rytmów: informacje wzrokowe są 
zamieniane na działanie motoryczne: klaskanie).

Stosowanie proponowanego programu wspomagającego dzieci w rozwoju umysło
wym jest ważne ze względu na ujawniające się, właśnie w wieku przedszkolnym, uzdol
nienia w tym zakresie:

Jednak rodzice i nauczyciele rzadko dostrzegają u dzieci to, co zapowiada nadzwyczaj
ne uzdolnienia do uczenia się matematyki. Przejawy takich zdolności są bowiem wtopione 
w zwyczajne czynności umysłowe dzieci i dlatego dorośli nieświadomie zaprzepaszczająje. 
Jeżeli nawet zauważą u dziecka nadzwyczajne możliwości intelektualne, to zwykle nie wie
dzą, co zrobić z takim darem (Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska, 1995, s. 6).

Według autorek wyniki edukacji matematycznej oraz efektywność wspomagania 
rozwoju zależą od korzystnego dopasowania treści edukacyjnych do możliwości rozwo
jowych dziecka.

Przedstawione propozycje stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, 
przede wszystkim pod względem poznawczym, nie są programem obowiązującym 
w każdym przedszkolu. Mimo niewątpliwie korzystnego wpływu na wzrost kompetencji 
dziecka, propozycje te włączane są w program wychowawczy wówczas, gdy nauczycie
le znająje oraz doceniają ich skuteczność.

Aktywność zabawowa dziecka w wieku 
przedszkolnym

Aktywność zabawowa jest podstawową formą aktywności dziecka w wieku od trzech 
do sześciu lat, która leży u podłoża indywidualnych procesów rozwojowych. Wspiera
nie zabawy otwiera dziecku wejście w świat. Spojrzenie na miejsce zabawy we współ
czesnej praktyce pedagogicznej wydaje się ważne z uwagi na cele wychowawcze, które 
zamierza ona osiągnąć.
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Z uwagi na formę można traktować zabawę jako wolne działanie, które odczuwane jest jako 
niezwykłe i stojące poza codziennym życiem, a mimo to całkowicie absorbujące bawiące
go się. Nie jest z nią związany żaden materialny interes i nie jest wykorzystywana dla ja
kichkolwiek korzyści. Przebiega ona w ramach określonego czasu, w określonej przestrzeni. 
Powoływana jest do życia w uporządkowany sposób, zgodnie z określonymi regułami we 
wspólnotach. Przenosi się chętnie dzięki przebraniu i tajemnicy w inne, niż zwykły, światy 
(Huizinga, 1967, s. 46-47).

Aktywność zabawowa posiada cechy pozwalające na wyróżnienie jej spośród innych 
form działalności człowieka. Johann Huizinga (1967), socjolog kultury proponuje nastę
pujące właściwości zabawy:

- dobrowolność - podejmowanie swobodne, z własnego wyboru, nie pod 
przymusem określonego działania;

- bezinteresowność - zabawa nie musi być pożyteczna, prowadzić do jakiegoś 
celu czy też wytworu;

- aspekt przestrzenno-czasowy - zabawa posiada sobie właściwe określone 
miejsce i czas, które mogą być również fikcyjne;

- napięcie wewnętrzne - towarzyszy ono zabawie, czyni ją atrakcyjną dla 
bawiącego się, wyzwala silne emocje, prowokuje inicjatywę i pomysłowość 
dziecka;

- reguły - zabawa posiada wewnętrzne uporządkowanie, rządzi się zasadami, 
które dają bawiącemu orientację i umożliwiają współdziałanie z innymi.

Znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka wiąże się ze spełnianiem przez nią ważnych 
funkcji - kształcącej, wychowawczej, terapeutycznej i projekcyjnej (Hurlock, 1961).

Cytując Arkina, M. Tyszkowa (1977) proponuje następujące ujęcie istotnych dla roz
woju dziecka w wieku przedszkolnym funkcji zabawy:

- zabawa zaspokaja potrzeby poznawcze dziecka oraz jego dążenie do przekształ
cania otoczenia, co posiada znaczenie dla jego rozwoju;

- dziecko rozszerza zakres swojej orientacji w realnym, otaczającym świecie 
w obszarze kontaktów społecznych, poznawania przedmiotów oraz przyrody;

- w zabawie dziecko uczy się kontrolować swoje impulsy i podporządkowywać 
je normom społecznym oraz regułom gry;

- bawiąc się, dziecko tworzy złożone formy działania związane z indywidualnym 
i odpowiedzialnym podejmowaniem zadań;

- w zabawie rozwija się myślenie przyczynowo-skutkowe dziecka poprzez 
możliwość przeżycia przez nie różnego rodzaju zależności pomiędzy wyda
rzeniami i zjawiskami;

- aktywne zabawowo dziecko doskonali swoje funkcje psychomotoryczne dzięki 
powiązaniu w zabawie funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych 
z ruchowymi;

- zabawy zespołowe angażujące grupkę stymulują w naturalny sposób rozwój 
społeczny jednostki.

Teoretycy edukacji przedszkolnej zwracają obecnie uwagę na niepokojące zjawi
sko, które pojawia się w stosunku nauczycieli do zabawy dowolnej dziecka (Waloszek, 
2003). Krytyka obecnej praktyki wychowania przedszkolnego wskazuje na marginalizo
wanie zabawy jako najważniejszej strategii uczenia się kosztem sformalizowanej edu
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kacji zadaniowej, na zawężanie obszaru emocji, uczuć i intuicji na rzecz logiki, rozumu 
i porządku oraz na niedocenianie rozwojowej i edukacyjnej roli zabawy. W związku 
z pojawieniem się świadomości ignorowania wartości aktywności zabawowej, warto 
przyjrzeć się wartościom, które niesie ona ze sobą, a które zdają się być doceniane przez 
omówione wcześniej systemy pedagogiczne.

S. Szuman (1966) wywodzi zjawisko zabawy z potrzeby dziecka, aby być czynnym, 
poznawać otoczenie, nawiązywać kontakt z rzeczami i z ludźmi. W zależności od rodza
ju zabawy rozwijają się różne formy aktywności dziecięcej, co z kolei owocuje dosko
naleniem się pewnych czynności. Zabawy można podzielić na manipulacyjne, konstruk
cyjne, tematyczne i zabawy z regułami.

Analiza zjawiska zabawy w różnych ujęciach teoretycznych przynosi bogactwo 
możliwości interpretacji jej funkcji i celów. Zainteresowanie rolą zabawy dla rozwoju 
dziecka owocuje projektami, które podsumowują istniejące i tworzą nowe koncepcje. 
Poniżej przedstawiam przegląd stanowisk wobec zjawiska zabawy bazujący na między
narodowym Projekcie Erasmus (Schmuck, 2002).

Według psychologii rozwojowej zabawy dziecięce służą procesowi rozwoju młodego 
człowieka (W. Stem, K. Biihler, H. Hetzer, J. Piaget). Piaget kładzie w nich nacisk prze
de wszystkim na rozwój inteligencji. Funkcja zabawy przejawia się w postępującym do
skonaleniu motoryki, świata wyobrażeń, myślenia (funkcja biologiczna i poznawcza).

Definicje zabawy z lat 70. podkreślały, iż zabawa posiada wewnętrzne reguły i nie
znane zakończenie oraz rządzona jest przeciwieństwami. Przeciwieństwo sił wyraża 
się w antytezach, w zachwianiu równowagi, które narzucają zabawie określone, często 
sprzeczne role. Podstawowe antytezy zabawy według Suttona-Smitha (1996) to: porzą
dek - nieład, przyjęcie - odrzucenie, wzbogacenie - zniszczenie, naśladowanie - od
chodzenie, kontrola - impuls, zbliżanie - unikanie, sukces - porażka, atak - obrona. 
Rozwój zachowania zabawowego osiąga pełnię poprzez gromadzenie i różnicowania 
hierarchicznych struktur tych antytez, tzn. w każdym przeciwieństwie istnieje uporząd
kowana kolejność następujących po sobie zabaw, przy czym każda zabawa zależna jest 
strukturalnie od poziomu poprzedniej.

Na początku małe dziecko przyjmuje najpierw rolę szukającego w zabawie w chowanego 
z osobą bliską potem uczy się roli poszukiwanego, na koniec opanowuje zabawy, w któ
rych dwie autentyczne role są zamieniane i kombinowane (uciekający - łapiący). W jeszcze 
późniejszym wieku dziecko potrafi przyjąć określoną rolę w ramach grupy (np. w zespole 
sportowym): atak i obrona przedstawiają tutaj dwie antytezy tej samej roli i prowadzą do 
zadziwiających zmian w wyglądzie zabawy (Sutton-Smith, 1996).

W takiej zabawie są wymagane umiejętności społecznego dopasowania, jak również 
strategiczne i planistyczne zdolności podejmowania decyzji.

Doświadczenie zabawy różni się od rzeczywistego doświadczenia pod dwoma wzglę
dami. Z rozwojowego punktu widzenia, bawienie się oznacza, że zachowanie popędo
we, dowolne kontrolowane jest nie tyle przez warunki otoczenia, co przez subiektywne 
emocje i fantazje. Z emocjonalnego punktu widzenia bawienie się oznacza odreagowa
nie napięcia przez bawiącego się.

Zabawa określana była długo przez psychologię rozwojową jako podstawowa czyn
ność dziecka do okresu szkolnego. Takiej zabawie przeciwstawiono typowe zachowanie 
związane z etapem rozpoczęcia pracy przez dziecko w szkole podstawowej.



Wiele aktywności dziecka jest rozumianych nie jako zabawa czy jako praca, lecz 
jako rozwiązywanie problemów. Zachowanie to dotyczy wszystkich aktywności po
znawczych jest wypróbowywaniem własnych sił oraz możliwości działania w zakresie 
konstruowania i naśladowania. Służy ono: przyswajaniu wiedzy, zaspokajaniu ciekawo
ści, opanowywaniu umiejętności i ćwiczeniu sprawności. Te formy aktywności powinny 
zawsze występować w postaci zabawy, same jednak nie są zabawą. Są one postaciami 
wczesnodziecięcego rozwiązywania sytuacji problemowych.

Psychologia społeczna ujmuje zabawę w aspekcie roli i jej odgrywania. Po pierw
sze: dzięki specjalnej dynamice interakcji zabawowych spełnia funkcję modelującą 
(S. Smilansky, R. Eiferman, E. Goffinan, L. Knappmann). Po drugie: wiadomo, że naby
cie osobowej tożsamości i kompetencji społecznych we wczesnym dzieciństwie umoż
liwia dynamiczne zachowanie się w roli, którą dziecko opanowuje poprzez zachowania 
zabawowe. Dostarcza to istotnych wskazówek dla kluczowej roli działań zabawowych 
przy tworzeniu się dziecięcej tożsamości.

Psychologia motywacji zakłada, iż momentami pobudzającymi zachowania zabawo
we są braki w sferze przeżyć i spostrzegania, które przejawiają się ciekawością, zasko
czeniem, konfliktem czy komplikacją(D.E. Berlyne, H. Heckhausen, C. Hutt, B. Sutton 
-Smith). Psychologia motywacji interesowała się zabawą przy okazji bliższego badania 
przyczyn i warunków negatywnych zachowań oraz stanów znudzenia. Stwierdzono, 
że zachowania związane z ciekawością oraz ogólną potrzebą aktywności pojawiają się 
nawet w sytuacji całkowitego zaspokojenia potrzeb popędowych. Zabawa pojawia się 
wówczas, gdy przekroczony zostaje średni poziom aktywacji lub znajduje się on poniżej 
średniej. Znudzenie i bodźce zewnętrzne motywują do zabawy tak samo, jak potrzeba 
odreagowania afektów i stanów pobudzenia. W tym miejscu można znaleźć ścisły zwią
zek psychologii motywacji z psychoanalizą.

Z psychoanalitycznego punktu widzenia wszystkie działania zabawowe są z uwagi 
na swoja formę i treść silnie zdeterminowane (S. Freud, A. Freud, M. Klein, R. Wael- 
der, E. Erikson, H. Zulliger). Zabawa jest znaczącą instancją pośredniczącą pomiędzy 
podświadomością a świadomością, zasadą przyjemności a zasadą realności. Daje ona 
możliwość, aby przeżytą rzeczywistość zabawowo przebudować lub się od niej uwol
nić. Celem jest w tym przypadku: przepracowanie wrażeń, uwolnienie się od lęków 
i konfliktów, projekcja wewnętrznych konfliktów, wzmocnienie ,ja”. Mają one funkcję 
mechanizmu równoważącego dla realnego przepracowania potężnych nacisków popę
dowych pochodzenia libidalnego lub agresywnego. Często stwierdzane wycofanie się 
do wyobrażonego świata zabawy pośredniczy nie tylko w symbolicznym pokonaniu re
alnych lęków, służy również temu, aby realne pragnienia niemożliwe do zrealizowania, 
spełnić symbolicznie. Symboliczne działania zabawowe służą psychoanalitykom w po
stępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym (terapia zabawą, „Świat” test projekcyjny 
Lowenfelda).

Ujęcie fenomenologiczne (F.J.J. Buytendijk, A. Ruessel, H. Scheuerl) wychodzi 
z podstawowego założenia, iż zabawa jest zjawiskiem pierwotnym, które nigdy nie po
siada charakteru racjonalnego. Jednak oprócz podstawowej kategorii można wyróżnić 
sześć zasadniczych aspektów zabawy: wolność od celowości, nieskończoność zabawy, 
zasada „tak-jakby”, powstanie napięcia (ambiWalencja), współczesność (tu i teraz), za
mknięcie w świecie gry.
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Dialektyczne podejście analizuje zabawę jako zamiennik wobec pracy. Podstawowe 
założenie mówi, że zabawa i praca znajdują się w dialektycznym związku. Historycz
nie ujmując, zabawa wywodzi się z pracy. W ujęciu pedagogicznym zabawa dziecięca 
przygotowuje je do aktywności produktywnej (pracy). Zabawa jest więc źródłem pracy, 
ale też praca stwarza warunki do zabawy. W zabawie dziecko skłania się ku treściom 
obiektywnej rzeczywistości. W aktywności zabawowej są reprodukowane z jednej stro
ny stosunki społeczne, z drugiej zaś oznacza ona zaufany instrument prowadzący do 
produktywnych działań dorosłego. Zabawa służy też wychowywaniu jednostki przez 
kolektyw (team).

Zabawa poddawana refleksji w aspekcie rzeczywistości całego społeczeństwa anali
zowana jest w ujęciu socjologicznym. Dotyczy tych zabaw, które istnieją w danym społe
czeństwie. Pierwsza teza stwierdza, iż dzięki preferowanym określonym formom zabawy 
przejawiają się typ oraz wewnętrzne mechanizmy każdego społeczeństwa. Kolejna teza 
mówi, że realne siły, potrzeby i impulsy życiowe przybierają celowe formy zachowania, 
które z kolei w zabawie społeczeństwa są opracowywane tematycznie zgodnie z typem 
społecznego myślenia. Zabawy społeczeństwa są z tego powodu zawsze zabawami, że 
poprzez nie odgrywane jest społeczeństwo. Każde społeczeństwo zaś tworzy abstrak
cyjne modele symboliczne swoich najważniejszych i wciąż powracających problemów. 
Każde społeczeństwo przywiązuje wagę do tego, by jego członkowie poprzez stykanie 
się z owymi modelami wprowadzeni zostali w normy leżące u ich podstaw. Ponieważ 
modele te przedstawiają autentyczne systemy, to znaczy same w sobie zawierają cel, są 
szczególnie chętnie wykorzystywane przez dzieci.

Pedagogiczna wartość zabawy i jej znaczenie w życiu dziecka wiąże się ze stwier
dzeniem, że: „Zabawa jest królewską drogą do świadomych i nieświadomych światów 
wewnętrznych dziecka” (B. Bettelheim) oraz „Zabawa jest mądrym nauczycielem dzie
cka” (M. Kereszturi). Przebiega na poziomie makrospołecznym (wpływy społeczne), 
mikrospołecznym (relacje interpersonalne) oraz intrapersonalnym (świadomość zasad).

Poprzez zabawę rozwija się cała osobowość dziecka, dopóki się ono bawi - ma szan
sę na rozwój, dopóki się rozwija - jest w stanie opanowywać coraz to bardziej skompli
kowane zabawy. Z pomocą zabawy uzewnętrzniają się wewnętrzne warunki psychiczne 
(w obszarze społecznym, umysłowym, somatycznym), które z kolei stanowią pomoc 
dla dziecka w podejmowaniu innych czynności i działań. Zabawy nie da się zastąpić 
niczym innym. Jest ona pierwszorzędową aktywnością małego dziecka oraz przedszko
laka, posiada wpływ na rozwój osobowości. W późniejszym okresie odgrywa znaczną 
rolę w nauce oraz spędzaniu wolnego czasu (Schmuck, 2003).

E. Bakosi (2003) określając pedagogiczny cel zabawy mówi o całościowym oddziały
waniu na kształtującą się osobowość. Warunkami zrealizowania celów pedagogicznych 
w zabawie jest świadomość, planowość działań nauczyciela. Warunki optymalne dla 
zabawy posiadają zarówno charakter obiektywny spełniany przez otoczenie (spokojna, 
przyjazna atmosfera, odpowiednie miejsce, dostateczna ilość czasu, środki i pomoce), 
jak i subiektywny. W tym zakresie można mówić o warunkach wypływających ze strony 
dziecka (potrzeba ruchu, potrzeba naśladowania, reakcje uczuciowe, myślenie, pragnie
nia, pęd do zabawy) oraz ze strony pedagoga (jego osobowość, umiejętność bawienia 
się, stosunek do zabawy, przygotowanie).
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W pedagogice przedszkolnej wykorzystuje się walory wychowawcze zarówno za
bawy swobodnej w pełnym tego słowa znaczeniu (w rozumieniu Huizingi), jak i tzw. 
zabawy organizowanej przez dorosłego. Może on ją organizować zarówno w sposób 
pośredni poprzez dostarczenie atrybutów, aranżację przestrzeni czy wzbogacenie świata 
przeżyć dziecka (np. wycieczka do zegarmistrza), jak i w sposób bezpośredni, stając się 
pomysłodawcą i uczestnikiem przebiegu zabawy. Teoretycy wychowania przedszkolne
go stoją obecnie na stanowisku, iż w tym okresie życia powinna dominować w aktyw
ności dziecka swobodna dowolna zabawa. W tym miejscu można wskazać na podobień
stwo do poglądów głoszonych w podejściu waldorfskim, gdzie prawdziwą zabawą jest 
jedynie pełna indywidualnej inicjatywy swobodna aktywność dziecka.

Podsumowanie - cele edukacji dla XXI wieku

Cele pedagogiki przedszkolnej na najbliższą przyszłość wypływają z założeń raportu 
Jacques’a Delorsa dla Międzynarodowej Komisji UNESCO do Spraw Edukacji dla XXI 
wieku zatytułowanego: „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb” (Delors, 1998). Raport for
mułuje misję edukacji na rzecz rozwoju ludzkiego, ujmując ją w cztery aspekty. Zadania 
poznawcze mieszczą się w obszarze: uczyć się, aby wiedzieć. Zadania pragmatyczne 
sformułowane są jako: uczyć się, aby działać. W zadaniach społecznych chodzi o to, 
aby: uczyć się, aby żyć wspólnie. Z kolei zadania osobowe określają obszar: uczyć się, 
aby być (Raport UNESCO, 1998). Na podstawie czterech filarów edukacji zapropo
nowanych przez Delorsa określono następujące sfery działania dziecka i nauczyciela 
w przedszkolu:

poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdy
wanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie oraz budowanie systemu wartości 
(Brańska, 1999, s. 486).

Wymagania, jakie stawia przed człowiekiem współczesny świat, wskazują rów
nież drogę edukacji. Postępujący proces globalizacji wymusza nabywanie umiejętności 
orientowania i poruszania się w świecie różnorodności, rozumienia siebie i innych. Ko
nieczność życia w społeczeństwie informacyjnym, obcowania z wieloma mediami jest 
wyzwaniem dla edukacji już na poziomie przedszkolnym. Niezwykle istotnym wska
zaniem dla przyszłości wychowania jest konieczność uczenia się również poza murami 
przedszkola czy szkoły, wykorzystywanie walorów edukacyjnych różnych sytuacji ży
ciowych (Ledzińska, 2000).

Nowe perspektywy dla pedagogiki przedszkolnej XXI wieku stwarza również konte
stacja obecnego jej stanu. Według Waloszek (2003) dominująca obecnie funkcja socjali
zująca wychowania przedszkolnego prowadzi do marginalizowania funkcji emancypa
cyjnej oraz przewagi przymusu nad wolnością. Przedmiotem zainteresowania edukacji 
elementarnej jest najczęściej obszar formalny i treściowy wychowania i nauczania, a nie 
aktywność, twórczość i odpowiedzialność dziecka. Deprecjonowanie roli zabawy jako 
podstawowej strategii gromadzenia doświadczenia przez dziecko w wieku przedszkol
nym prowadzi do trudności w dyskutowaniu specyfiki edukacji w tym okresie. Tradycyj
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na praktyka doboru grup na podstawie kryterium metrykalnego spostrzegana jest obec
nie jako ograniczenie podstawowej funkcji przedszkola czyli wspierania dziecka w jego 
rozwoju. Grupa jednorodna wiekowo utrudnia bowiem uwzględnianie indywidualnych 
zasobów, rytmu i tempa rozwoju dziecka. Kolejny zarzut dotyczy nierealnego obrazu 
dziecka stworzonego przez media, który nie wytrzymuje konfrontacji z codziennością. 
Zderzenie oczekiwań rodziców i nauczycieli z obrazem realnym prowadzi do ich nieza
dowolenia i nieumiejętności zrozumienia konkretnego małego człowieka.

Spojrzenie na obecny stan pedagogiki przedszkolnej pozwala jednak również na 
uchwycenie zjawisk pozytywnych. Są to na przykład nowe propozycje pedagogicz
ne w postaci edukacji z wyobraźnią R. Łukaszewicza, edukacji elastycznej A. Nala- 
skowskiego, edukacji alternatywnej B. Śliwerskiego, edukacji emancypacyjnej dzieci 
D. Waloszek. Zaletą tych podejść, co podkreślają ich autorzy, jest próba zrównoważenie 
rozumu i emocji w procesie edukacyjnym. Innym ważnym osiągnięciem, istotnym dla 
wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, może być decyzja Sejmu o obo
wiązkowym upowszechnieniu edukacji od 6 roku życia, co daje nadzieję na wyrówny
wanie szans dzieci w momencie startu szkolnego (Waloszek, 2003). Szansą dla eduka
cji przedszkolnej jest zaangażowanie się we wspieranie edukacji najmłodszego dziecka 
takich instytucji jak Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Towarzystwo Rozwoju 
Inicjatyw Oświatowych. Wymienione organizacje dbają o różnorodność i elastyczność 
programową przedszkoli, opracowują ramowy statut oraz katalog praw dziecka (Brań
ska, 2000).

Oddziaływania wczesnej edukacji dążą do zapewnienia dziecku optymalnych warun
ków harmonijnego rozwoju w sferze poznawczej, społeczno-emocjonalnej oraz rucho
wej. Uwzględniają one ponadto perspektywę kolejnego etapu kształcenia, a więc dbają 
o przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
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Rozdział V

PORÓWNANIE TRZECH 
ZAPREZENTOWANYCH SYSTEMÓW 

PEDAGOGICZNYCH

Podsumowując omówione w trzech poprzednich rozdziałach podejścia do rozwoju i wy
chowania dziecka, porównam je według zagadnień istotnych w procesie wychowania. 
Są to: ideologia wychowania, mechanizm zmiany rozwojowej, relacja pomiędzy osoba
mi zaangażowanymi w procesie wychowania, rozumienie relacji pomiędzy rozwojem 
a edukacją, oferta edukacyjna, model socjalizacji oraz model wychowania.

Kryteria dokonywanych porównań

Trzy ideologie wychowania: ideologia romantyczna, transmisja kulturowa oraz progre- 
sywizm porządkują podejścia edukacyjne ze względu na ich psychologiczne korzenie.

Podsumowując istniejące do końca XX wieku tradycje oddziaływań wychowaw
czych, można ująć je w trzy grupy: transmisję kulturową, progresywizm oraz podejście 
romantyczne (Kohlberg, Mayer, 1993). Krótka analiza różniących się między sobą spo
sobów rozumienia rozwoju i edukacji jednostki dokonana została z uwagi na charakte
rystyczną dla każdego podejścia metaforę rozwoju, epistemologiczne składniki wiedzy, 
aspekt aksjologiczny i edukację moralną, cele wychowania oraz ewaluację efektów pe
dagogicznych.

1. Transmisja kulturowa używa „maszyny” jako metafory rozwoju, traktując śro
dowisko jako punkt wejścia informacji, zaś organizm jako wyjście w postaci wypro
dukowanego zachowania. Ideologia bazuje tutaj na zdobyczach asocjacjonizmu i beha- 
wioryzmu. Rozwój postrzegany jest jako funkcjonowanie jednostki na coraz wyższym 
poziomie złożoności w oparciu o zasadę bodziec - reakcja. Wiedza jest tym, co obiek
tywne, powtarzalne, uchwytne zmysłami i poddające się pomiarom. Cel wychowania 
to umożliwienie dziecku osiągnięcia standardów wiedzy i zachowania uznawanych 
w społeczeństwie. Transmisja kulturowa zakłada relatywizm aksjologiczny, społeczną 
względność wartości, czyli uzależnienie ich ważności i obligatoryjności od interesu spo
łecznego. Ewaluacja efektów oddziaływań wychowawczych opiera się na akademickich 
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testach osiągnięć służących kwalifikacji, selekcji oraz predykcji przyszłego sukcesu ży
ciowego. Przykładami tego podejścia może być behawioryzm Watsona czy Skinnera.

2. Progresywizm widzi rozwój w postaci metafory „dyskursu i konwersacji”. Kie
runek ten zakłada aktywność jednostki w tworzeniu samej siebie. Wiedza to aktywna 
zmiana w strukturach myślenia, uzależniona od interpretacji danej sytuacji, dokonywa
nej przez jednostkę. Wartością istotną w progresywizmie jest demokracja, a edukacja 
moralna opiera się na liberalizmie etycznym. Celem wychowania jest osiągnięcie przez 
jednostkę wyższego stadium rozwoju ego w aspekcie moralnym, poznawczym oraz per
cepcji samego siebie.

Przykładami traktowania rozwoju w kategoriach progresywizmu może być poznaw
cza koncepcja J. Piageta czy społeczno-kulturowa L. Wygotskiego.

3. Idee romantyczne w edukacji chcą widzieć rozwój w postaci metafory „organicz
nego wzrostu”. Dziecko postrzegane jest jako roślina, o wbudowanym programie wzro
stu i różnicowania. Jednostka jest zdeterminowana czynnikami wewnętrznymi, zaś śro
dowisko dostarcza pożywki, umożliwiającej realizację wewnętrznego planu. Rozwój ma 
charakter stadialny, a źródłem wiedzy są wewnętrzne stany i doświadczenia. Cel wycho
wania to rozwój indywidualny, samorealizacja jednostki. Kierunek i tempo postępowych 
zmian rozwojowych są wyznaczane jednostkowym rytmem i potrzebami. Podstawową 
wartością w podejściu romantycznym jest wolność jednostki, dobro dziecka zakładające 
neutralność moralną. Wychowanie dąży tutaj do umożliwienia dziecku osiągnięcia cnót 
związanych z kulturą, w której żyje. Do tradycji romantycznej należeć będzie wycho
wanie personalistyczne, kształcenie wyzwalające (Pestallozzi, Steiner, Montessori) oraz 
wychowanie w świetle psychologii humanistycznej (Rogers).

Ideologie wychowania określają cel działań edukacyjnych, którym jest rozwój jed
nostki w takich kierunkach, jak na przykład: ku dobru (personalizm), ku wolności (po
dejście waldorfskie), ku samorealizacji i samoakceptacji (psychologia humanistyczna). 
Określają ponadto przeważającą funkcję wychowania, kładąc nacisk na emancypację 
lub socjalizację dziecka.

Jednym z podstawowych pojęć związanych z tematyką rozwoju jest termin zmiany 
rozwojowej. W definicji zaproponowanej przez Przetacznik-Gierowską (2000) jest to 
zmiana jednokierunkowa, trwała, nieodwracalna i autonomiczna o charakterze ilościo
wym i jakościowym. Z działaniem biologicznych czynników wewnętrznych w ontoge- 
nezie wiążą się takie pojęcia określające zmiany rozwojowe jak dojrzewanie, z działa
niem czynników społecznych wdrukowanie i socjalizacja. Uczenie się i różnicowanie 
mówią o mechanizmach dokonywania się zmian rozwojowych.

Zmiany rozwojowe według podziału H. Bee są ujmowane ze względu na zakres ich 
występowania. Traktowane jako uniwersalne (age-graded changes), dotyczą wszystkich 
w pewnym okresie ich życia, są wyznaczane funkcjonowaniem zegara biologicznego. 
Zmiany wspólne wiążą się z podobnymi procesami dotyczącymi określonej kohorty 
wiekowej, są charakterystyczne dla danego pokolenia. Zmiany indywidualne są charak
terystyczne dla człowieka w wymiarze jednostkowym, są wynikiem jednostkowej drogi 
życiowej (Bee, 1994).

Krajewski (1977) proponuje w „pojęciu rozwoju i postępu” podział zmian rozwojo
wych na takie, które dotyczą określonych obszarów funkcjonowania jednostki. Poziom 
zmian zachowania jest dostępny badaniu obiektywnemu i obserwacji. Zmiany na pozio
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mie struktur umysłowych są wynikiem gromadzenia doświadczeń, uczenia się i dojrze
wania. Zmiany na poziomie struktur osobowości prowadzą do trwałych przekształceń 
formujących trzon osoby. Zmiany na poziomie relacji pomiędzy osobą a otoczeniem są 
wynikiem procesów regulacyjnych, systemowych oraz interakcyjnych.

W propozycji klasyfikacji zmian w zakresie procesów psychicznych J.H. Flavella 
pojawiają się takie pojęcia, jak: dodawanie, substytucja, modyfikacja, inkluzja czy me
diacja (Flavell, 1977). Podstawową i najprostszą formą zmiany jest kumulowanie się 
doświadczeń, uzupełnianie posiadanego już zasobu poprzez nowe, zmienione postaci.

Substytucja polega na zastępowaniu istniejących uprzednio form czynności poznaw
czych przez ich nowe wersje. Wiąże się to z wypieraniem w całości lub w części stoso
wanych dotąd sposobów funkcjonowania psychicznego.

Modyfikacja jest według Flavella przekształcaniem stanów wcześniejszych w zakre
sie czynności czy funkcji pod wpływem różnicowania czy uogólniania.

Zmiany w zakresie struktury lub jej funkcji dokonywać mogą się na drodze inkluzji 
- włączenia w postaci zmodyfikowanej wcześniejszych czynności psychicznych czy za- 
chowaniowych. Nowopowstała struktura posiada charakter zintegrowany, hierarchicz
nie wyższy.

Mediacja jest zmianą rozwojową, w której koniecznym staje się włączenie istnieją
cego wcześniej stanu w kolejny krok rozwojowy, jest on bowiem nieodzowną częścią 
składową warunkującą proces dalszego rozwoju.

Zmiany rozwojowe posiadają charakter ilościowy, gdy pozwalają na analizowanie 
nasilania, ilości czy rozmiarów badanego zjawiska rozwojowego (sprawność, funkcja). 
Dane tego typu są wyrażane liczbowo w zakresie określonych wymiarów. Mogą być 
również zmianami jakościowymi, obrazującymi powstawanie nowych jakościowo po
staci czynności psychicznych czy zachowań. Informacji o nich dostarczają jakościowe 
wskaźniki strukturalne.

Stosowanie pojęcia wychowania w szerokim znaczeniu dotyczy oddziaływań wielu 
środowisk wychowawczych wiążących się z intencją wywołania oczekiwanej zmiany, 
a więc z interwencją w układ indywidualny lub społeczny. Wychowanie spośród innych 
oddziaływań społecznych wyróżnia kilka cech formalnych. W interakcji wychowawczej 
wyłaniają się dwie role: wychowywanego i wychowującego. Relacja pomiędzy nimi jest 
niesymetryczna z uwagi na różnicę kompetencji, wiedzy na temat celu i metod działa
nia wychowawczego oraz posiadanej władzy. Wychowanie zakłada sobie konkretny cel, 
jakim jest wywołanie zmiany w układzie indywidualnym (jednostka) lub społecznym 
(grupa). Może mieć charakter bezpośredni (kontakt z osobą lub grupą), bądź pośredni 
(kontakt z instytucją lub innymi osobami czy grupami pomocnymi w procesie wycho
wawczym). Wychowawca działa w oparciu o przyjęty program oparty na określonych 
wartościach, kierując się intencją wywołania zmiany u wychowanka lub w jego otocze
niu (Brzezińska, 2000). W procesie wychowawczym istotne jest otoczenie, w którym 
przebywa dziecko oraz grupa, z którą wchodzi ono w interakcje. Poglądy na temat ce
lowego przygotowania środowiska wychowawczecgo oscylują od preferowania natural
ności i autentyczności (jak największe podobieństwo do domu rodzinnego) do aranżo
wania otoczenia maksymalnie efektywnego pod wzglądem dydaktycznym.

Interakcja społeczna pomiędzy dwiema osobami posiadająca charakter wychowaw
czy, może być rozpatrywana ze względu na specyficzne wymagania społeczne wzglę
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dem jej uczestników (rola wychowującego i wychowywanego), stosunek do zmiany: 
oczekiwanie wychowawcy co do jej wywołania oraz oczekiwania jej wystąpienia u wy
chowywanego. W interakcji wychowawczej istotne jest posiadanie przez wychowujące
go określonej oferty edukacyjnej i dążenie do wywołania u wychowanka gotowości do 
jej przyjęcia.

Interakcja wychowawcza ze względu na charakter relacji pomiędzy partnerami może 
posiadać orientację quasi-podmiotową, w której nauczyciel nie wchodzi w relację pod- 
miotowąz wychowankiem, gdyż pełni funkcję narzędzia w zaspakajaniu potrzeb dziecka. 
Model ten cechuje się szybkim diagnozowaniem potrzeb i gotowości wychowanka oraz 
dopasowaniem do jego możliwości oferty edukacyjnej; działa w sposób reaktywny.

W modelu o orientacji przedmiotowej zarówno uczeń, jak i nauczyciel nie wykazują 
sprawczości i przyczynowości osobistej: wychowawca jest narzędziem realizacji pro
gramu, zaś wychowanek biernie przyjmuje go.

Prawdziwa orientacja podmiotowa wiąże się z sytuacją wspólnego decydowania 
i działania edukacyjnego, gdzie tak uczeń, jak i nauczyciel są osobami ważnymi. Kon
takty obu stron opierają się na współpracy i dialogu. Cechą charakterystyczną relacji 
dwu- i wielopodmiotowych jest podzielanie znaczeń, nie narzuconych a priori, lecz 
wypracowanych wspólnie w celu uzyskania intersubiektywnej komunikowalności prze
zywanych emocji i doświadczanych zjawisk. W modelu podmiotowym mieszczą się 
wspólne działania obu stron, opisane przez Schaffera w koncepcji epizodów wspólnego 
zaangażowania (Schaffer, 1994).

W relacji podmiotowej nauczyciel ma tendencje raczej do reagowania refleksyjnie na 
intencje zachowania uczniów niż impulsywnie i reaktywnie jedynie na ich zachowanie.

Zaletą takiej sytuacji może być powstanie zjawiska życzliwego koła, kiedy relacja 
opiera się na pozytywnych, korzystnych i czytelnych dla obu stron związkach.

Pytanie o relacje pomiędzy rozwojem człowieka a procesami dojrzewania i wy
chowania było rozpatrywane z trzech punktów widzenia.

Pierwsze podejście podkreśla rolę czynnika biologicznego oraz wewnętrznego pro
gramu rozwoju jednostki. Traktuje rozwój jako niezależny od procesów nauczania. We
dług Wygotskiego (1971) koncepcje mieszczące się w tej grupie stoją na stanowisku, 
iż nauczanie wlecze się za rozwojem, który zawsze je wyprzedza. Nauczanie zawsze 
musi dostosować się do poziomu rozwoju, ale niczego w nim zmienić nie jest w stanie. 
Przykładami takiego ujmowania relacji pomiędzy omawianymi procesami może być 
preformacjonizm, naturalizm romantyczny Rousseau, teoria maturacjonizmu Gessella, 
podejście Montessori, Piageta oraz psychologów humanistycznych.

Kolejne stanowisko traktuje rozwój i nauczanie jako synchronicznie przebiegające 
procesy. Nauczanie wyznacza kierunek rozwojowi. Według Wygotskiego każdy krok 
w nauce wiąże się z dokonaniem kroku rozwojowego. Grupa koncepcji związanych 
z tym podejściem przykładała dużą wagę do znaczenia otoczenia dla rozwoju człowieka. 
Reprezentantami powyższego stanowiska są teoria uczenia się Watsona i Skinnera oraz 
koncepcja Pawłowa.

Trzecie ujęcie proponuje rozpatrywanie obu procesów - dojrzewania i uczenia się we 
wzajemnym powiązaniu i uwarunkowaniu. Pierwszy stanowi bowiem konieczny grunt 
dla uczenia się, a ono z kolei może wpłynąć modyfikująco na dojrzewanie. Teorie miesz
czące się w tym podejściu posiadają charakter interakcyjny, ich przykładem może być 
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kulturowo-historyczne ujęcie rozwoju Wygotskiego, koncepcja socjalizacji Schaffera, 
teorie neopsychoanalityczne.

Ważnym zagadnieniem wiążącym się z wychowaniem jest oferta edukacyjna, któ
ra może być dopasowana różnorako do jej odbiorców. Przy jej wprowadzaniu nie bez 
znaczenia jest uwzględnienie dwu poziomów rozwoju odbiorcy: aktualnego oraz poten
cjalnego. Pierwszy z nich zwany przez Wygotskiego strefą aktualnego rozwoju, określa 
poziom rozwoju funkcji psychicznych ukształtowany po zakończeniu pewnych etapów 
rozwojowych. Jego diagnoza wynika z określenia poziomu kompetencji umożliwiają
cych samodzielne rozwiązywanie zadań z różnych zakresów.

Strefa najbliższego rozwoju, zwana Jutrem rozwoju dziecka” jest obszarem, w któ
rym dziecko porusza się dzięki pomocy i wskazówkom dorosłego. Rozwijające się do
piero umiejętności, pozwalają na wykonanie zadań pod kierunkiem opiekuna.

Osobą prowadzącą i wspierającą dziecko może być zarówno tutor dorosły, jak i star
szy kolega czy sprawniejszy rówieśnik. Relacja tworząca rusztowanie (scaffolding) ot
wiera przed wychowankiem możliwości eksperymentowania, ćwiczenia oraz przymie
rzania się do nowych wyzwań.

Rozważając rolę wychowania w rozwoju człowieka, analizuje się wpływ czynników 
zewnętrznych na proces dojrzewania organizmu. Pozwala to na wyróżnienie określo
nych modeli socjalizacji: laissez-faire, model lepienia z gliny, model konfliktowy oraz 
model wzajemności (Schaffer, 1994).

1. Pierwszy z nich zakłada zupełną swobodę wychowanka, który rozwija się bez 
jakiejkolwiek pomocy czy wpływu opiekuna. Rolą wychowawcy jest stwo
rzenie przyzwalającej atmosfery, w której w naturalny i spontaniczny sposób 
mogłyby się rozwijać indywidualne zdolności i realizować potrzeby dziecka. 
Aktywność podejmowana przez dziecko, zależna od jego motywacji i potrzeb 
w danym momencie, powinna być całkowicie akceptowana przez dorosłych. 
Takie podejście do wychowania reprezentuje na przykład Rousseau.

2. Model lepienia z gliny traktuje dziecko jako bierny materiał wyjściowy do two
rzenia określonej osoby. Dopiero dzięki zewnętrznym oddziaływaniom opieku
nów bezkształtna masa nabiera formy ustalonej przez pracujących nad nią wy
chowawców. Rozwój jest zdeterminowany przez doświadczenie, wyznaczony 
poprzez wpływy zewnętrzne oraz systemy kar i nagród kształtujących nawyki 
dziecka. Przedstawicielami tego stanowiska mogą być behawioryści.

3. Model konfliktowy zakłada sprzeczność pomiędzy potrzebami dziecka a wyma
ganiami jego opiekunów. Naturalny konflikt rodzi się ze zderzenia egocentrycz
nych preferencji dziecka dążącego przede wszystkim do zaspokajania własnych 
potrzeb z zamierzeniem opiekuna, by osiągnąć konformizm u wychowanka.

4. Model wzajemności zaproponowany przez Schaifera koresponduje z systemo
wym podejściem do rozwoju. Dziecko traktuje się tutaj jako aktywnego uczest
nika interakcji posiadającej dwustronne oddziaływanie na zaangażowane w nią 
osoby. Obie strony interakcji wnoszą w nią coś od siebie, a w procesie tym 
dochodzi raczej do wzajemnej adaptacji, nie konfliktu (Schaffer, 1994).

Modele wychowania wiążąsię z leżącymi u ich podstaw koncepcjami rozwoju czło
wieka (Przetacznik-Gierowska, 1996; Kohlberg, Mayer, 1993; Schaffer, 1994). Jako 
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podstawowe kryterium wyróżnienia czterech modeli wychowania uznawana jest prefe
rowana przez dane podejście wartość oraz cel oddziaływań (Brzezińska, 1996).

Pierwszy z modeli posiada wzbogacenie repertuaru zachowań jako swoją wartość 
naczelną, obszarem oddziaływań jest sfera zachowaniowa, kształtowana i doskonalona 
w celu zmiany systemu zachowania jednostki.

Kolejny model kieruje się zasadą kształtowania myślenia krytycznego jako tego, co 
uznaje za najbardziej wartościowe. Cel, jakim jest zmiana struktur poznawczych, stara 
się osiągnąć poprzez poszerzanie wiedzy oraz doskonaleniu zdolności umysłowych.

Produktywna niezależność jest główną wartością trzeciego modelu wychowania. 
Zmiana osobowości jednostki jest celem, do której dąży się poprzez oddziaływanie na 
sferę zdrowia psychicznego człowieka, kształtując je oraz wspierając możliwość samo
realizacji.

Kolejny model przywiązuje największą wagę do współpracy obywatelskiej. Zmia
nę relacji osoby z otoczeniem stara się osiągnąć poprzez pomoc okazywaną jednostce 
w poszukiwaniu własnego miejsca w społeczeństwie.

Co łączy, a co dzieli systemy edukacyjne?

Omówione powyżej zagadnienia związane z procesem wychowania stanowiły kryte
ria analizy porównawczej trzech systemów pedagogicznych. Tabela 3 prezentuje ich 
zestawienie.

Z powyższego zestawienia można wyprowadzić wnioski dotyczące praktyki pla
cówek związanych z omawianymi podejściami pedagogicznymi. W przedszkolu mon- 
tessoriańskim można oczekiwać dużej dbałości o zaprojektowanie otoczenia dziecka, 
dostarczanie mu jedynie pozytywnych wzorów do naśladowania, położenie nacisku 
na jego rozwój poznawczy, stymulowanie za pomocą przemyślanych materiałów auto- 
dydaktycznych. Placówka Montessori powinna ponadto uwzględniać indywidualność 
dziecka, jego zainteresowania i chęci. Tak więc realizacja zasady efektywnej stymu
lacji rozwojowej powinna odbywać się na bazie obserwacji dziecka i w porozumieniu 
z nim. Jako efektu pracy wychowawczej prowadzonej w tym systemie można oczekiwać 
osiągnięcia bardzo dobrego poziomu integracji sensorycznej, rozwoju wybiórczych za
interesowań i asertywności dziecka, poszerzenia jego wiedzy oraz ukształtowanie się 
pozytywnego stosunku do jej nabywania.

Przedszkole związane z pedagogiką waldorfską powinno, zgodnie z założeniami me
tody, kłaść nacisk przede wszystkim na naturalność otoczenia dziecka tak w aspekcie 
materialnym, jak i osobowym. A więc należy oczekiwać kontynuacji ról rodzinnych czy 
podziału czynności, aranżacji środowiska przedszkolnego podobnego do układu prze
strzennego domu. Szacunek dla wolności dziecka powinien zaowocować jego asertyw- 
nością, poczuciem wewnętrznej kontroli wzmocnień, rozwojem wyobraźni oraz eks
plozją działań twórczych. Sposób przekazywania wiedzy o świecie, mający charakter 
artystyczny i obrazowy, ma na celu ukształtowanie u dzieci holistycznej wizji świata 
i człowieka.
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Tabela 3. Porównanie trzech systemów pedagogicznych (oprać. I. Sikorska)

System 
montessoriański

System 
waldorfski

Podejście 
standardowe

Ideologia wychowania Romantyczna Romantyczna Progresywizm
Cel oddziaływań 
wychowawczych

Procesy 
poznawcze, 
samodzielność

Kreatywność, wolność 
jednostki

Całościowy rozwój 
dziecka

Przeważająca funkcja 
wychowania

Emancypacyjna Emancypacyjna Socjalizująca

Mechanizm zmiany 
rozwojowej

Powtarzanie, 
modelowanie

Eksperymentowanie, 
naśladowanie

Aktywność własna 
w zaproponowanych 
sytuacjach 
wychowawczych

Specyfika otoczenia Przygotowanie 
świata

Świat jest przygotowany 
w naturalny sposób

Czerpanie ze świata 
i kształtowanie go

Funkcja grupy Symulacja 
naturalnej sytuacji 
rodzinnej (grupa 
heterogenna 
wiekowo)

Symulacja naturalnej sytuacji 
rodzinnej
(grupa heterogenna 
wiekowo)

Wspólnota 
o podobnych 
umiejętnościach 
(grupa homogenna 
wiekowo)

Specyfika interakcji 
wychowujący - 
- wychowywany

Podmiotowy 
stosunek do 
dziecka, bazujący 
na podzielaniu 
znaczeń

Podmiotowy stosunek 
do dziecka, bazujący na 
podzielaniu znaczeń

Większe 
przywiązanie do 
realizowanego 
programu

Relacja rozwój - edukacja Edukacja 
wyprzedza rozwój

Edukacja podąża za 
rozwojem

Podejście 
synchroniczne 
- rozwój i edukacja 
to dwa równocześnie 
przebiegające 
procesy

Oferta edukacyjna Oferta 
dostosowana 
indywidualnie po 
diagnozie potrzeb 
i możliwości 
dziecka

Dziecko samo wybiera 
aktywność zgodną 
z indywidualnym rytmem 
i tempem rozwoju

Oferta wspólna 
dla wszystkich 
dzieci, oparta 
w największym 
stopniu na potencjale 
grupy

Modele socjalizacji Połączenie 
elementów modelu 
laissez-faire oraz 
wzajemności

Połączenie elementów 
modelu laissez-faire oraz 
wzajemności

Połączenie 
elementów modelu 
lepienia z gliny oraz 
wzajemności

Modele wychowania Doskonalenie 
struktur 
poznawczych 
i kształtowanie 
krytycznego 
myślenia

Dążenie do osiągnięcia 
produktywnej niezależności 
przez wychowanków

Wpływanie na 
zmiany zachowania 
oraz kształtowanie 
współpracy 
społecznej u dzieci

Oczekiwania dotyczące efektów pracy przedszkola bazującego na standardowym po
dejściu pedagogicznym, wiążą się z harmonijnym rozwojem dziecka, jego umiejętnoś
cią rozumienia świata oraz współżycia z nim. Poprzez wskazanie dziecku jego miejsca 
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w otaczającym świecie, przedszkole proponuje akceptowane społecznie wzory zacho
wań, uczy współpracy. Wychowanek przedszkola standardowego powinien być przy
gotowany do kolejnego etapu edukacyjnego, rozumieć siebie i świat, odnaleźć swoje 
miejsce w grupie rówieśniczej, budować własny system wartości.

Przedstawione zestawienie pozwala na porównanie specyfiki badanych przeze mnie 
mikrosystemów przedszkolnych. W założeniu stanowi punkt wyjścia dla szczegółowego 
opisu kontekstu i funkcjonowania tych przedszkoli, z których wywodzą się trzy grupy 
osób badanych. Prezentacja sposobów stymulowania poszczególnych sfer rozwojowych 
znajduje się w rozdziale VIII.



Część druga





Rozdział VI

BADANIA WŁASNE

Pytania i hipotezy badawcze

Na podstawie studiów literaturowych oraz analizy trzech omawianych wcześniej syste
mów wychowawczych zostały sformułowane pytania i hipotezy badawcze.

Pytania badawcze przedstawiają się następująco:
1. W jakim stopniu cele systemów pedagogicznych znajdują realizacyjne potwier

dzenie w osiągnięciach rozwojowych dziecka?
2. Jak indywidualny stosunek do dziecka w wybranych podejściach pedagogicznych 

wpływa na jego rozwój społeczny?
3. Jak stymulowanie określonej sfery (zmiennej osiowej dla danej placówki) wpły

wa na rozwój pozostałych kompetencji dziecka?
Z postawionymi pytaniami badawczymi wiążąsię następujące hipotezy:
H 1. Realizacja głównych celów określonego systemu pedagogicznego przynosi wy

mierne efekty w sferach szczególnie stymulowanych.
H 1.1 Przyrost w zakresie kompetencji poznawczych oraz strategicznych jest naj

większy u dzieci z przedszkola Montessori.
H 1.2 Przyrost w zakresie samodzielności jest największy u dzieci z przedszkola 

Montessori.
H 1.3 Przyrost w zakresie kreatywności osiąga najwyższe wyniki u dzieci z przed

szkola waldorfskiego.
H 2. We wszystkich trzech grupach przedszkolnych przyrost w zakresie kompetencji 

społecznych jest podobny.
Ze względu na to, że wszystkie badane placówki deklarowały dążenie w swojej pracy 

wychowawczej do całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, interesujące wydawa
ło się sprawdzenie, z jakimi innymi kompetencjami koreluje postęp w zakresie zmien
nych osiowych w poszczególnych przedszkolach. A więc kolejna hipoteza zakłada:

H 3. Stymulowanie określonej sfery wpływa również pobudzająco na inne kompe
tencje dziecka. Istnieje korelacja pomiędzy przyrostem kompetencji w poszczególnych 
obszarach.
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Studium przypadku jako metoda badawcza

Jako metoda badawcza z wyboru w prezentowanej pracy zostało zastosowane studium 
przypadku. Możliwości, które daje ta metoda, pozwalają w większym stopniu niż przy 
użyciu innych propozycji badawczych oddać bogactwo obserwowanej rzeczywistości.

Studium przypadku (case study)\est najbardziej znaną metodą badawczą stosowaną 
w paradygmacie jakościowym. Posiada ona długą tradycję związaną z naukami skon
centrowanymi na człowieku, stosowana jest głównie w odniesieniu do przypadków me
dycznych i prawniczych. Istotą ich jest integracja informacji pochodzących z różnych 
źródeł (wywiady, karty chorób, wyniki badań), wykorzystanie surowych danych do zbu
dowania koncepcji (choroby lub czynu) na bazie pewnych reguł (wiedza medyczna, ko
deks). Istnieje wiele zbieżności pomiędzy studium przypadku jako metodą w badaniach 
jakościowych, a zastosowaniem go w naukach prawniczych czy medycznych.

Studium przypadku w prezentowanej pracy opierało się na analizie materiału zgro
madzonego następującymi drogami:

- zapis filmowy przebiegu typowego dnia w każdym z obserwowanych przed
szkoli,

- zapis filmowy specyficznych dla każdej z placówek form stymulacji rozwoju 
dziecka,

- zapis filmowy oraz protokoły pięciominutowej obserwacji zabawy dowolnej 
dzieci z każdej badanej grupy,

- dokumenty: plany pracy oraz programy autorskie wykorzystywane w przed
szkolach,

- wyniki pomiarów ilościowych w zakresie przyrostu kompetencji rozwojowych 
u dzieci przy zastosowaniu metod testowych oraz kwestionariuszowych.

Techniką gromadzenia materiału była obserwacja uczestnicząca o typie uczestnika-ob- 
serwatora (Konecki, 2000). Obserwacja uczestnicząca ma miejsce wówczas, gdy badacz 
uczestniczy w aktualnie obserwowanych wydarzeniach lub grupach. Jest to proces badaw
czy, w którym badacz przebywa w środowisku społecznym dla celów naukowych, wcho
dząc bezpośrednio w bliskie stosunki z obserwowanymi i uczestnicząc w ich naturalnym 
życiu. Pozwala mu na uzyskanie informacji, których nie zebrałby w żaden inny sposób.

Techniki i narzędzia badawcze

Ponieważ metoda badawcza studium przypadku daje możliwość oparcia się w pozna
waniu danego zjawiska społecznego czy zbiorowości zarówno na technikach jakościo
wych, jak i ilościowych, uwzględniłam w swojej pracy również możliwość tradycyjnego 
pomiaru. Pomiar ten bazował na planie eksperymentu naturalnego.

Jego celem było poznanie znaczenia różnych systemów pedagogicznych stosowa
nych w wychowaniu przedszkolnym dla rozwoju dziecka. Badano oddziaływania peda
gogiki Montessori, waldorfskiej oraz tradycyjnej na dzieci w wieku od trzech do sześciu 
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lat. Trzy brane pod uwagę mikrosystemy edukacyjne były obszarami, z którymi badane 
dzieci wchodziły przez okres dwóch lat w codzienne interakcje. Postępy rozwojowe 
dzieci mierzono przyrostem ich kompetencji poznawczych, społecznych, ruchowych, 
w zakresie samodzielności i twórczości.

Badanie ilościowe bazowało na planie badawczym nawiązującym do badań inter
wencyjnych N.W. Denney dotyczących zmian w procesach poznawczych u osób doro
słych pod wpływem programu stymulującego (Denney, 1982).

W dokonywanym pomiarze przyjęto następujące zmienne:
- niezależna - oddziaływania pedagogiczne przedszkola na przestrzeni 2 lat wo

bec dzieci, które wraz z początkiem badań rozpoczęły swoją drogę przedszkol
ną. Występuje ona w postaci systemu pedagogicznego Montessori, pedagogiki 
waldorfskiej (steinerowskiej) oraz podejścia standardowego;

- zależna - przyrost kompetencji rozwojowych dzieci w takich zakresach, jak: 
inteligencja werbalna, dojrzałość umysłowa, poznawcza reprezentacja emocji, 
koncentracja, pamięć świeża, samodzielność (zmienne osiowe dla przedszko
la Montessori), kreatywność (zmienna osiowa dla przedszkola waldorfskiego), 
rozwój społeczny, rozwój ruchowy;

- zmienne pośredniczące kontrolowane - wiek dzieci, ich sytuacja zdrowotna 
i rodzinna, dotychczasowe doświadczenia i aktywności dzieci.

Tabela 4. Zestawienie hipotez, zmiennych oraz narzędzi badawczych

Hipoteza Zmienna Narzędzie

1.
W sferach szczególnie 
stymulowanych istnieje związek 
pomiędzy typem placówki 
pedagogicznej a przyrostem 
kompetencji u dzieci
1.1.
Przyrost w zakresie kompetencji 
poznawczych oraz strategicznych 
i jest największy u dzieci 
z przedszkola Montessori

Dojrzałość umysłowa

Inteligencja werbalna

Poznawcza reprezentacja 
emocji

Koncentracja

Pamięć świeża

Columbia Mental Maturity Scalę

WISC - Słownik

Rysunkowy Test Rozpoznawania 
Emocji Góreckiej-Mostowicz

Test Skreśleń „Gwiazdka”

Test Zapamiętywania Słów
1.2.
Przyrost w zakresie 
samodzielności jest największy 
u dzieci z przedszkola Montessori

Samodzielność Próby samodzielności: 
„Guzik"
„Szafa”
„Malowanie”

Dane obserwacyjne: 
„Arkusz obserwacyjny” 
M. Przełącznikowej
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1.3.
Przyrost w zakresie kreatywności 
osiąga najwyższe wyniki u dzieci 
z przedszkola waldorfskiego

Kreatywność Test Twórczości Graficznej 
Urbana-Jellena

2.
We wszystkich trzech grupach 
przedszkolnych przyrost 
w zakresie kompetencji 
społecznych jest podobny

Rozwój społeczny Test Zachowań Społecznych: 
„Drzwi"
„Gość"
„Balon"

Dane obserwacyjne: 
„Arkusz Obserwacyjny" 
M. Przełącznikowej

Zabawa dowolna - zapis filmowy
3.
Stymulowanie określonej sfery 
wpływa pobudzająco również na 
inne obszary rozwojowe

Dojrzałość umysłowa

Inteligencja werbalna

Columbia Mental Maturity Scalę

WISC - Słownik

Poznawcza reprezentacja 
emocji

Test Poznawczej Reprezentacji 
Emocji

Koncentracja Test Skreśleń „Gwiazdka”

Pamięć świeża Test Zapamiętywania Słów

Samodzielność Próby Samodzielności 
oraz „Arkusz obserwacyjny"

Kreatywność Test Twórczości Graficznej

Rozwój społeczny Test Zachowań Społecznych 
oraz „Arkusz obserwacyjny”

Rozwój ruchowy Test Zdolności Ruchowych 
Oziereckiego

Szczegółowe omówienie wskaźników przedstawia się następująco:
1. Inteligencja werbalna - wskaźnikiem jest wynik podtestu „Słownik” Skali 

Inteligencji dla Dzieci WISC-R. Ze względu na brak norm standardowych dla 
wieku trzech do sześciu lat brano pod uwagę przyrost w wynikach surowych. 
Dziecko proszone było o odpowiedź na pytania dotyczące znaczenia takich 
słów, jak np: parasol, rower, wędrować. Odpowiedź oceniana była punktowo od 
0 do 2, zgodnie z kluczem oryginalnego testu Wechslera;

2. Dojrzałość umysłowa - wskaźnikiem jest wynik centylowy Skali Dojrzałości 
Umysłowej Columbia. W teście tym dziecko znajdowało jeden rysunek nie 
pasujący do pozostałych w rzędzie, kierując się jego przynależnością do innej 
kategorii;

3. Poznawcza reprezentacja emocji - wskaźnik to punktowy wynik w Teście 
Rozpoznawania Emocji Góreckiej-Mostowicz. Osobie badanej prezentowano 
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kolejno sześć czarno-białych, graficznych przedstawień dzieci przeżywających 
takie emocje, jak: miłość, radość, ciekawość, smutek, złość, strach. Rysunki 
dostarczały informacji pantomimicznych związanych z postaciami dzieci oraz 
kontekstowo-sytuacyjnych.

4. Koncentracja - wskaźnikiem jest suma uzyskanych przez dziecko punktów 
w odnajdowaniu określonego znaku umieszczonego w zbiorze innych. Każda 
rozpoznana i zaznaczona „gwiazdka” to jeden punkt. Test trwał 3 minuty, w 3 
etapach. Po zakończeniu każdej minuty dziecko zmieniało kolor kredki i przy
stępowało do pracy w następnej minucie;

5. Pamięć świeża - wskaźnikiem jest suma punktów w próbach zapamiętywania 
wyrazów jednosylabowych, dwusylabowych i mieszanych. Za każdy zapamię
tany wyraz, niezależnie od kolejności jego odtworzenia, dziecko otrzymywało 
1 punkt;

6. Samodzielność - pierwszym wskaźnikiem jest suma punktów w wypełnianym 
przez nauczyciela „Arkuszu obserwacji zachowania dziecka” Przetacznikowej 
(1977) w zakresie pytań o samodzielność dziecka.
Drugim wskaźnikiem jest suma punktów uzyskanych przez dziecko w próbach 
samodzielności obejmujących samoobsługę, umiejętność rozwiązywania prob
lemu oraz posiadanie skryptu czynności. W zależności od stopnia rozwiązania 
zadania 0 do 2 punktów;

7. Rozwój społeczny - pierwszym wskaźnikiem była, podobnie jak w przypadku 
samodzielności, suma punktów w wypełnianym przez nauczyciela „Arkuszu 
obserwacji zachowania dziecka” Przetacznikowej w zakresie pytań o rozwój 
społeczny dziecka.
Drugi wskaźnik to wynik punktowy w próbach takich, jak: zachowanie w sy
tuacji społecznej, nawiązanie kontaktu, zachowanie prospołeczne. Rozwiązane 
zadanie oceniane było jako 1 punkt, nierozwiązane jako 0.

Rycina 2. Metody badania rozwoju społecznego (oprać. I. Sikorska)
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Założenia metodologiczne pracy (studium przypadku jako metoda badawcza) po
zwalały na integrację technik badawczych pochodzących z odmiennych paradygmatów: 
normatywnego i interpretatywnego (Miles, Huberman, 2000). Udział różnych technik 
w gromadzeniu materiału można przedstawić na przykładzie badania rozwoju społecz
nego dziecka.

Przyjmując za Kowalikiem (2000, s. 73) trzy aspekty badania nad rozwojem społecz
nym dziecka, można przyjąć, że osobowość społeczna poznawana była drogą obserwa
cyjnych ankiet nauczycielskich, osoby i grupy znaczące poprzez analizę zaangażowania 
dziecka we współdziałanie w zabawie dowolnej, zaś struktura społeczna i kultura dzięki 
deklarowanym przez dziecko zachowaniom w znanych sytuacjach społecznych (rycina 2).

Kreatywność - wskaźnik to wynik punktowy uzyskany w Teście Twórczości Gra
ficznej Urbana-Jellena.

Rozwój ruchowy - wskaźnikiem jest suma punktów będąca wynikiem wykonania 
przez dziecko zadań Testu Zdolności Ruchowych Oziereckiego, obrazujących takie jego 
kompetencje, jak koordynacja statyczna ciała, koordynacja dynamiczna całego ciała oraz 
rąk, szybkość i precyzja ruchów rąk, zdolność wykonywania ruchów równoczesnych.

Postępowanie badawcze - metoda badania

Prowadzony pomiar należy do typu krótkich badań podłużnych (short longitudinal 
study).

Badania terenowe prowadzono w okresie od jesieni 1999 roku do wiosny 2002 
w trzech przedszkolach krakowskich: Prywatnym Przedszkolu Integracyjnym Mon
tessori, Prywatnym Przedszkolu Waldorfskim oraz Samorządowym Przedszkolu nr 38. 
W badaniu brało udział 45 dzieci, reprezentujących trzy grupy przedszkolne. Każda gru
pa obejmowała po piętnaścioro dzieci, w wieku od trzech do sześciu lat.

Pomiar kompetencji miał miejsce trzykrotnie: przed oddziaływaniami edukacyjnymi 
przedszkola, po pierwszym roku oraz po dwóch latach pobytu dziecka w przedszkolu. 
Odbywał się w trzech grupach porównywanych (przedszkole Montessori, przedszkole 
waldorfskie, przedszkole standardowe). Badanie poziomu kompetencji dzieci w fazie 
konstatującej miało miejsce jesienią, po pierwszym miesiącu rozpoczętej przez nie drogi 
przedszkolnej. Pierwsza faza kontrolna następowała po zakończonym pierwszym roku 
wiosną, a druga faza kontrolna po dwóch latach spędzonych w placówce przedszkolnej 
- również wiosną. W badaniu brały udział tylko te dzieci, które w roku, gdy był prowa
dzony pomiar początkowy, po raz pierwszy zetknęły się z przedszkolem.

Badanie poziomu kompetencji odbywało się w czasie indywidualnego spotkania 
z dzieckiem w każdej z trzech placówek przedszkolnych. Pomiędzy badaniami, podczas 
dwóch lat pobytu w danym przedszkolu, dzieci uczestniczyły w zajęciach stymulujących 
ich rozwój, opartych na programie każdej z placówek. Formy pracy specyficzne dla 
każdej z badanych placówek przedszkolnych były filmowane w ciągu trzech lat badań 
i stanowiły podstawę opisu stymulacji w poszczególnych zakresach.

-94-



Nauczyciele pracujący z badanymi dziećmi proszeni byli o odpowiedzi na pytania 
zawarte w „Arkuszu oceny rozwoju i zachowania dziecka” Przetacznikowej (1977) 
w zakresie samodzielności oraz rozwoju społecznego dzieci. Arkusze wypełniali dwu
krotnie: na początku drogi przedszkolnej dziecka oraz po dwóch latach jego pobytu 
w przedszkolu.

Rodzice badanych dzieci byli proszeni o jednorazowe odpowiedzi na pytania ankiety 
związanej ze zdrowiem dziecka oraz jego sytuacją rodzinną. Ponadto rodzice dwukrot
nie odpowiadali na pytania Skali Silvy (1998) dotyczącej dotychczasowych doświad
czeń dziecka w ciągu ostatnich dwóch lat oraz jego aktywności na przestrzeni ostatnich 
6 miesięcy. Terminy wypełniania skali ściśle wiązały się z rozpoczęciem przez dziecko 
przedszkola oraz z zakończeniem okresu jego dwuletniego w nim pobytu.

Tabela 5. Zestawienie zgromadzonego w badaniach materiału

Osoby badane Arkusze 
testowe

Arkusze 
obserwacyjne 

wypełniane 
przez 

nauczycieli

Kwestionariusze 
i ankiety dla 

rodziców

Zapis filmowy 
w trzech fazach 

badawczych

45 osób
trzy grupy dzieci 
po 15 z każdej 
badanej 
placówki 
przedszkolnej

1215 arkuszy 
i protokołów 
testowych 
wyniki w zakresie 
kompetencji 
poznawczych, 
społecznych, 
kreatywności, 
samodzielności 
oraz zdolności 
motory cznych

135 arkuszy 
obserwacyjnych 
w zakresie 
samodzielności

135 arkuszy 
obserwacyjnych 
w zakresie 
rozwoju 
społecznego

90 arkuszy
Skala Aktywności 
Silvy

90 arkuszy
Skala Doświadczeń 
Silvy

45 ankiet
dotyczących 
Sytuacji rodzinnej
i zdrowotnej 
dziecka

360 minut
nagrań wideo zabawy 
dowolnej dziecka

180 minut
nagrań metod pracy 
charakterystycznych 
dla trzech placówek 
przedszkolnych

Uzyskane w badaniach terenowych dane ilościowe i jakościowe zostały opracowane 
i przedstawione w postaci podsumowujących badania not teoretycznych (tabela 5).

Podsumowanie

Powyższy rozdział prezentuje założenia pracy, która ze względu na perspektywę meto
dologiczną łączy tradycję naturalistyczną lub podejścia jakościowego (qualitative rese- 
arch) z tradycyjnym, ilościowym pojmowaniem badań.

Studium przypadku jako metoda badawcza zostało opisane szczególnie pod kątem 
zastosowania, które posiada w podejściu wyjaśniającym. Jest uważane za podstawową, 
pełnoprawną metodę badawczą, podlegającą tak ilościowej, jak i jakościowej analizie.
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W takim właśnie rozumieniu stosuję tę metodę w niniejszej pracy dla zbadania przyro
stów rozwojowych dzieci w relacji ze stymulującymi właściwościami trzech wybranych 
mikrosystemów edukacyjnych. Techniki, na których bazowało studium przypadku, obej
mowały analizę dokumentów, zapis filmowy, obserwację uczestniczącą, próby testowe, 
skale oraz ankiety.

Z uwagi na przedmiot niniejszej pracy wydaje się, iż najbardziej odpowiednim okre
śleniem na relacje pomiędzy opisywanymi paradygmatami uprawiania nauki jest kom- 
plementamość. Propozycje badania jednego problemu z przeciwstawnych stanowisk 
owocują powstawaniem podejścia „porównawczego”, pozwalającego na integrację in
formacji, kumulację wiedzy. Jest to swego rodzaju poznawcze zbliżanie się do badanej 
rzeczywistości z różnych kierunków (Konecki, 2000; Miles, Huberman, 2000; Straś- 
-Romanowska, 2000).



Rozdział VII

ŚRODOWISKO PREZENTOWANYCH GRUP
PRZEDSZKOLNYCH. WYNIKI BADAŃ

Zmiany sceny pedagogicznej końca XX wieku

Lata 90. XX wieku przyniosły renesans zainteresowań alternatywnymi podejściami do 
rozwoju i edukacji, co było efektem poważnego kryzysu edukacji i wychowania (Łuka
szewicz, 1998; Śliwerski, 2001). Niska ocena jakości usług oświatowych, przedsięwzięć 
dydaktyczno-wychowawczych, metod oraz pozornych sukcesów wychowawczych skła
niały do podejmowania prób przebudowy istniejącego systemu. Ze szczególnymi zarzu
tami spotykała się sztywność, konserwatywność i bezradność polskiej edukacji nienadą- 
żającej za duchem przemian.

Dotychczasowa pedagogika posiadająca charakter adaptacyjny czy instrumentalny 
za główny cel swoich działań uważała przygotowanie dzieci i młodzieży do istnieją
cych już warunków, a co za tym idzie reprodukcję struktur społecznych i kontynuację 
zastanego porządku (Feiner, 1995). Nowe poczynania i poszukiwania redefiniowały cele 
stawiane przed edukacją i wychowaniem młodego pokolenia. Dużego znaczenia nabrała 
funkcja emancypacyjna wychowania, kładąca nacisk na indywidualny potencjał jednost
ki i jej wewnętrzną motywację, jako najważniejszą siłę rozwojową.

Zaznaczyło się nowe pojmowanie procesu kształcenia, jego charakteru i funkcji. 
Uczeń jest traktowany jako współtworzący proces dydaktyczny, będący bogatym, wie
lokierunkowym komunikowaniem się. Prezentację własnego rozumienia oraz interpre
tację zjawisk przeciwstawia się dotychczasowemu bezrefleksyjnemu przyjmowaniu tre
ści nauczania. Wiele dyskusji toczyło się również wokół roli nauczyciela i jego relacji 
z uczniami. Od pełnienia funkcji informatora, kontrolera i przewodnika przechodzi on 
do wspierania i wspomagania rozwoju i samorozwoju podopiecznych. Kreatorem roz
woju staje się sam młody człowiek, dorosły powinien być dla niego empatycznym do
radcą otwartym, akceptującym partnerem.

Wśród przekształceń sceny pedagogicznej obserwuje się ponadto proces odchodzenia 
od jednostronnego rozumienia tego, co słuszne w oddziaływaniach wychowawczych na 
korzyść wielości koncepcji i form pracy. Dotyczy to nie tylko powstających przedszkoli 
czy szkół związanych z pedagogiką alternatywną ale również z wykorzystywaniem na 
terenie placówek standardowych metod zapożyczonych z innych podejść (Feiner, 1995). 
Zestawienie najważniejszych zmian w zakresie podejścia edukacyjnego omawianego 
okresu przedstawia tabela 6.
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Tabela 6. Zmiany w edukacji lat 90. XX wieku

Zakres zmian Dotychczasowe podejście Nowe podejście
1. Charakter 

oddziaływań 
edukacyjnych

Działania adaptacyjne 
oraz instrumentalne

Działania emancypacyjne, wyzwalające

2. Cel 
oddziaływań

Przygotowanie i wdrożenie ucznia 
w zastane warunki społeczne

Indywidualne potrzeby i jednostkowy 
potencjał ucznia

3. Proces 
kształcenia

Uczeń traktowany jako przedmiot 
edukacji

Uczeń współtworzy proces dydaktyczny

4. Rola 
nauczyciela

Przewodnik, informator, kontroler Partner, empatyczny doradca

5. Koncepcja 
pracy 
edukacyjnej

Standardowe podejście pedagogiczne 
bazujące na ogólnoobowiązującej 
pedagogice akademickiej

Wielość podejść pedagogicznych, 
pojawienie się pedagogik 
alternatywnych: Montessori, waldorfskiej, 
freinetowskiej oraz szczególnych metod 
wspierania edukacji, np. kinezjologii 
edukacyjnej Dennisona

6. Program Jeden ogólnoobowiązujący program 
ministerialny dla każdego poziomu 
edukacyjnego

Wielość koncepcji i form pracy, programy 
autorskie

Entuzjaści innych, niż kolektywne, koncepcji wychowania wykorzystując nowe 
możliwości społeczno-polityczne w naszym kraju, dążyli do zrealizowania idei peda
gogik wyzwalających poprzez zakładanie montessoriańskich, waldorfskich, freinetow- 
skich oraz bazujących na programach autorskich szkół i przedszkoli (Zwiemik, 1999; 
Karczewska, 2000). Poszukiwania optymalnego modelu wychowania były prowadzone 
głównie przez rodziców szukających dla swoich dzieci przyjaznego, bogatego w stymu
lacje rozwojowe środowiska przedszkola czy szkoły. Przykładami efektu owych poszu
kiwań są właśnie badane alternatywne placówki przedszkolne.

Opis badanych placówek
PRZEDSZKOLE MONTESSORI
Integracyjne Przedszkole Montessori działa od roku 1995 w Krakowie. Jest placówką 

prywatną pozostającą pod nadzorem pedagogicznym krakowskiego Kuratorium Oświa
ty i Wychowania. W przedszkolu pracuje czterech nauczycieli oraz dwie osoby persone
lu pomocniczego. Nauczyciele posiadają wyższe magisterskie studia pedagogiczne oraz 
roczne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki montessoriańskiej odbyte w Mona
chium, Rzymie lub Lublinie.

Przedszkole zajmuje część piętrowego budynku. Posiada do dyspozycji trzy po
mieszczenia, salę gimnastyczną, szatnię oraz ogród z piaskownicą i huśtawkami. W wy
posażeniu znajdują się rowerki, hulajnogi, piłki i inny sprzęt sportowy.

Przedszkole obejmuje jedną grupę dziecięcą w wieku 3-6 lat, która większość czasu 
spędza wspólnie, dzieląc się jedynie na zajęcia wymagające już pewnych umiejętności 
(zajęcia „zerówki”) lub wybrane przez rodziców (j. angielski, gimnastyka korekcyjna).
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W placówce znajduje się ok. 35 dzieci.
Zadania przedszkola określone w jego statucie to wszechstronny rozwój osobowości 

dziecka i przygotowanie do życia we współczesnym świecie w oparciu o zindywiduali
zowany proces nauczania i wychowania przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych 
pomocy dydaktycznych. Przedszkole wspomaga opiekuńczo-wychowawczą funkcje 
rodziny poprzez działania wychowawcze adekwatne do wieku i rozwoju dziecka oraz 
przygotowuje do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie I szkoły 
podstawowej. Przedszkole integruje dzieci zdrowe i niepełnosprawne w stosunku iloś
ciowym 4:1. Zaburzenia rozwoju występujące wśród dzieci to przepuklina oponowo- 
mózgowa, zespół Downa, astma, zaburzenia zachowania, porażenie mózgowe.

Przedszkole Montessori przywiązuje dużą wagę do aktywności dziecka wyznaczo
nej jego indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Wiele czasu w planie dnia 
przeznacza się na własne zajęcia dowolne, obejmujące najczęściej pracę z materiałem 
autodydaktycznym swobodnie wybieranym przez dziecko lub proponowanym przez na
uczyciela. Praca ta odbywa się indywidualnie, w parach lub w małych grupkach, w za
leżności od chęci dzieci. Wprowadzanie nowego materiału, demonstracja ćwiczenia czy 
zabawy są dokonywane przez nauczyciela lub dziecko zapoznane już z tym wcześniej. 
Inicjatorem zajęcia się czymś nowym może być dziecko albo nauczyciel. Przedszkole 
organizuje wyjścia do parku, teatru czy na wystawy. Dzieci odwiedzają pocztę, jednost
kę straży pożarnej. Wycieczki do zoo czy stadniny koni wiążąsię zwykle ze świętowa
niem Dnia Dziecka lub urodzin któregoś z przedszkolaków.

Po zakończeniu każdego dnia pracy przedszkola nauczyciel sporządza notatkę doty
czącą każdego dziecka, opisując wykonane przez nie tego dnia ćwiczenia: samodziel
nie oraz z pomocą, nabyte nowe umiejętności, zachowanie, trudności. Cotygodniowa 
analiza tego typu zapisów staje się podstawą budowania planu wychowawczego wobec 
poszczególnych dzieci. Obserwacja dziecka jest główną metodą pracy pedagogicznej.

PRZEDSZKOLE WALDORFSKIE
Krakowskie przedszkole waldorfskie powstało w roku 1989 z inicjatywy grupy ro

dziców skupionych w Stowarzyszeniu Sztuka Wychowania. Jest niezależną placówką 
prywatną prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Przedszkole znajduje się w parterowym, drewnianym domu położonym w ogrodzie. 
Dzieci mają do dyspozycji jedno duże pomieszczenie, w którym znajdują się kąciki te
matyczne: warsztat do prac ręcznych, kącik instrumentów, antresola, kącik domowy.

Dwoje nauczycieli posiada wyższe wykształcenie muzyczne oraz dwuletnie studia 
podyplomowe Pedagogiki Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego.

W przedszkolu jest jedna grupa dwadzieściorga dzieci w wieku 3-6 lat. Spędzają one 
wspólnie cały dzień. Zajęcia starszych, przygotowujących się do szkoły, odbywają się 
dodatkowo popołudniami.

Specyfiką przedszkola jest rodzinny charakter więzi w grupie, artystyczny i obrazo
wy sposób uczenia, indywidualny program wychowania każdego dziecka. Przedszkole 
dba o to, by dziecko miało możliwość przejść kolejne fazy rozwojowe we własnym 
rytmie i tempie, bez pośpiechu, realizując w każdej fazie to, co jest jej zadaniem. Daje 
to bowiem szansę, iż jako dorosły będzie ono charakteryzowało się twórczą wyobraźnią 
i gotowością realizacji pomysłów i idei. Przedszkole waldorfskie przywiązuje wagę do 

-99-



uczenia się przez dziecko drogą naśladownictwa, możliwą dzięki naturalnej empatii oraz 
zdolności imitacji. Realna aktywność dorosłego: fizyczna, myślowa i uczuciowa staje się 
wzorem dla dziecka. Praca wychowawczo-dydaktyczna wyznaczona jest rytmem dnia, 
pór roku oraz świąt. Wokół nich skupiają się cyrkularnie aktywności zabawowe grupy, 
dając dzieciom poczucie regularności i orientacji w świecie.

Zasadą pracy przedszkola jest ścisły kontakt z rodzicami, polegający, oprócz kon
sultacji indywidualnych, na comiesięcznych, wieczornych spotkaniach prezentujących 
pedagogikę waldorfską. Rodzice organizują wiele imprez dla wszystkich dzieci - wy
cieczki, ogniska i pikniki.

PRZEDSZKOLE STANDARDOWE
Samorządowe Przedszkole nr 38 znajduje się na jednym z dużych osiedli krakow

skich. Działa od roku 1987. Mieści się w nowoczesnym, parterowym budynku, posiada 
otoczony zielenią plac zabaw. Przedszkole obejmuje pięć grup, każda po 20-25 dzieci, 
w sumie około 130. W przedszkolu oprócz zdrowych znajdują się dzieci z różnego ro
dzaju problemami: opóźnienie rozwoju nieznacznego stopnia, niedowidzenie, zaburze
nia zachowania, jąkanie i tiki, stany po operacji mózgu.

Nauczyciele przedszkola są absolwentami seminarium nauczycielskiego, studiów 
pedagogicznych, niektóre panie posiadają również studia podyplomowe. Oprócz 10 na
uczycieli w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy kuchni, panie woźne oraz personel 
konserwatorski, w sumie 20 osób.

Praca wychowawcza placówki opiera się na dwóch programach nauczania przed
szkolnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Są to 
„Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integra
cyjnych” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej (DKW-4013-5/01) oraz 
„Jestem częścią świata. Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój 
aktywności twórczej dzieci” K. Nowak-Grobelskiej i B. Pileckiej (DKW-4013-6/01). 
Innymi podstawami pracy pedagogicznej jest propozycja wspierania twórczej ekspresji 
werbalnej oraz doskonalenie mowy i myślenia według M. Kielar-Turskiej. Przedszkole 
wykorzystuje ponadto metodę Bon De Part w zakresie usprawniania motoryki, ćwicze
nia ruchu rozwijającego W. Sherbom oraz propozycje pedagogiki zabawy stowarzysze
nia „Klanza”.

Ciekawą inicjatywą nauczycieli jest wprowadzenie programu adaptacyjnego, uła
twiającego dzieciom przystosowanie się do zbiorowości przedszkolnej. Ma on na celu 
maksymalne zmniejszenie kosztów psychicznych związanych z przejściem przez trudny 
okres początkowy. Podstawą opracowania programu stały się wieloletnie doświadcze
nia i sprawdzone działania nauczycielek uwzględniające potrzeby dzieci i ich rodziców. 
Program rozpoczyna się w miesiącu kwietniu od dostarczenia rodzicom pełnej informa
cji na temat pracy przedszkola. W maju jest organizowane spotkanie rodziców z psy
chologiem i nauczycielami. W czerwcu, podczas dni otwartych, dzieci poznają swoje 
przyszłe nauczycielki, zwiedzają salę zabaw, szatnię, ogród, są zapraszane do zabawy 
przez starszych przedszkolaków, otrzymują drobne upominki. W sierpniu przedszkole 
przygotowuje się na przyjęcie nowych dzieci, omawiając na spotkaniu Rady Pedago
gicznej wszystkich kandydatów oraz potrzebne działania ułatwiające ich adaptację. We 
wrześniu przedszkole zwraca szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa nowych 
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dzieci: rodzice mogą przebywać z nimi w salach, bawić się wspólnie z nimi. Rodziny 
biorą udział w zajęciach integracyjnych z zastosowaniem metody W. Sherbom. Nauczy
cielki wymieniają między sobą informacje o dzieciach w celu ustalenia kierunku pracy 
z nimi. Podczas całego roku szkolnego są podejmowane działania terapeutyczne i kom
pensacyjne w zakresie wzmacniania sfery emocjonalnej dziecka.

Poniższe zestawienie (tabela 7) obrazuje typową rzeczywistość dnia codziennego 
w trzech badanych przedszkolach:

Tabela 7. Przedszkola badane w latach 1999-2002

Przedszkole Samorządowe
Nr 38

Przedszkole Integracyjne 
Montessori

Przedszkole waldorfskie

I. Rytm dnia
7.00-16.30 8.00-16.00 8.45-14.00

7.00-9.00 
zabawa dowolna

8.00-10.00 
praca indywidualna 
z materiałem

8.45-10.30 
zabawa dowolna

10.30-11.00 korowód 
wyciszenie

9.00 śniadanie 10.00 śniadanie 11.00 śniadanie

9.30-12.00 zajęcia 
zorganizowane przez 
nauczyciela lub dochodzącego 
specjalistę, spacer

10.30-12.30
zajęcia zorganizowane przez 
nauczyciela lub dochodzącego 
specjalistę, zabawy ruchowe, 
ogródek lub sala gimnastyczna

11.30-14.00
zajęcia zorganizowane przez 
nauczyciela lub dochodzącego 
specjalistę, zabawy na świeżym 
powietrzu, ogródek

12.00-12.30 obiad 12.30-13.00 obiad

12.30 -14.00 leżakowanie 13.00-13.15 relaks - leżenie 
i słuchanie bajki

13.15-14.00 
zajęcia dowolne

14.00 podwieczorek 14.00 podwieczorek

14.15-16.30 zabawy dowolne 
w sali lub w ogródku

14.15-16.00 zabawy dowolne 
w sali lub w ogródku

II. Organizacja grupy
Podział dzieci na 5 grup ze 
względu na wiek

I- H. 3—4-latki
III. IV. 5-latki
V- 6-latki, „zerówka"

Jedna grupa dzieci (30) w wieku 
3-6 lat z ruchomym podziałem 
z uwagi na uczestnictwo 
w zajęciach typu: 
rytmika 
gimnastyka korekcyjna 
j. angielski 
teatr

Jedna grupa dzieci (20) w wieku 
3-6 lat uczestnicząca cały czas 
we wspólnych zajęciach
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Przedszkole Samorządowe
Nr 38

Przedszkole Integracyjne 
Montessori

Przedszkole waldorfskie

III. Stałe, zaplanowane oddziaływania pedagogiczne
1. Stymulowanie rozwoju 

poznawczego według 
propozycji Kielar-Turskiej

2. Matematyka w przedszkolu 
wg Gruszczyk-Kolczyńskiej

3. Nauka czytania wg Majchrzak

4. Język, angielski 
(raz w tygodniu)

5. Religia (raz w tygodniu)

6. Rytmika (raz w tygodniu)

1. Stymulowanie rozwoju 
metodami i za pomocą 
materiału Montessori: 
(codzienna praca z dowolnym 
materiałem):

a) ćwiczenia praktycznego życia 
(samoobsługa, koordynacja
i precyzja ruchów, 
samodzielność),

b) ćwiczenia rozwijające zmysły 
(doskonalenie wzroku, 
słuchu, dotyku, smaku
i powonienia),

c) ćwiczenia rozwijające mowę 
(bogacenie słownictwa, 
pisanie i czytanie),

d) doskonalenie logicznego 
myślenia, wprowadzanie 
pojęć i operacji 
matematycznych

e) wychowanie religijne,
f) wychowanie dla

Wszechświata

2. Język angielski 
(raz w tygodniu)

3. Zajęcia teatralne 
(raz w tygodniu)

4. Rytmika (raz w tygodniu)

5. Gimnastyka korekcyjna 
(raz w tygodniu)

1. Eurythmia (raz w tygodniu)

2. „Mokre malowanie” 
(raz w tygodniu)

3. Pieczenie chleba 
(raz w tygodniu)

4. Korowód (codziennie)

Zaprezentowane porównanie ukazuje wiele podobieństw pomiędzy przedszkolami 
będącymi przedmiotem mojego zainteresowania (istnienie zabawy dowolnej, zajęcia 
prowadzone przez specjalistę, wspólne posiłki). Interesujące sąjednak przede wszyst
kim różnice pomiędzy nimi tworzące specyficzną atmosferę i nietypowość tych placó
wek. Należy wspomnieć o wyraźnie różniącym trzy opisywane placówki rodzaju kon
taktu z nauczycielem, obszarze przedmiotów materialnych proponowanych w edukacji 
oraz o podstawowych formach aktywności ruchowej dziecka, jako tej, która w okresie 
przedszkolnym jest najważniejszą aktywnością rozwojową.

W przedszkolu standardowym nauczyciel kontaktuje się najczęściej z całą grupą rów
nocześnie, wysyła komunikaty do wszystkich dzieci. Mają one charakter głównie infor
macyjny. W placówce montessoriańskiej najczęstszą formą kontaktu dziecka z dorosłym 
jest indywidualna praca z materiałem rozwojowym, kontakt o charakterze edukacyjnym 
oparty na prezentacji i podaniu instrukcji zabawy. Relacja ma charakter indywidualnego, 
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zadaniowego spotkania. Przedszkole waldorfskie zapewnia dziecku indywidualny kon
takt z nauczycielem zarówno w sytuacji dwuosobowej, jak i wobec całej grupy. Jest to 
bliski, osobisty kontakt werbalny i pozawerbalny, bezpośrednie komunikaty, codzienne 
witanie i żegnanie się podaniem ręki. Wydaje się, że w przedszkolach alternatywnych 
dziecko częściej jest spostrzegane jako jednostka ze swoim niepowtarzalnym poznaw
czym i społeczno-emocjonalnym potencjałem.

Zabawki w omawianych przedszkolach różnią się od siebie zasadniczo, co tworzy 
specyficzny klimat związany z danym podejściem pedagogicznym. W przedszkolu stan
dardowym znajdują się przedmioty do zabawy będące miniaturkami przedmiotów real
nych, występujących w otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Sąto zabawki 
fabryczne, wykonane ze wszystkich rodzajów materiałów, takich jak: drewno, tkanina, 
metal, plastik. Placówka Montessori proponuje dzieciom materiały do zabawy przede 
wszystkim o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. Są one wykonane z drewna, 
szkła, ceramiki. Oprócz typowo montessoriańskich pomocy, przedszkole posiada rów
nież gry planszowe i edukacyjne dostępne na rynku krajowym i zagranicznym. Nie ma 
tutaj żadnych typowych zabawek jak lalki, maskotki czy autka. W przedszkolu waldorf- 
skim zabawki wykonane są przez nauczycieli, rodziców lub przez same dzieci jedynie 
z materiałów naturalnych, takich jak len, wełna, drewno. Również w tym przedszkolu 
nie ma żadnych wytworzonych fabrycznie przedmiotów do zabawy, są za to dary natury 
w postaci koszy z szyszkami, patykami, kamykami. Rodzaj zabawek w prezentowanych 
przedszkolach przedstawia obrazowo cele wychowawcze placówek: zapoznanie i wy
jaśnienie otaczającego świata w przypadku przedszkola standardowego, doskonalenie 
możliwości poznawczych i samodzielności w przedszkolu Montessori oraz pozostawie
nie przestrzeni dla twórczej aktywności dziecka w placówce waldorfskiej.

Aktywność ruchowa jest kolejnym obszarem znacznie różniącym pracę trzech oma
wianych przedszkoli. W placówce standardowej odbywają się codzienne, grupowe zaję
cia ruchowe posiadające określone ramy w postaci reguł i ograniczenia czasowego. Jest 
to gra, spacer lub swobodna zabawa ruchowa w ogrodzie. Proponowane formy aktywno
ści ruchowej wynikają z przyjętych przez nauczycieli założeń o potrzebach ruchowych 
dziecka w wieku przedszkolnym. Przedszkole Montessori zapewnia dzieciom wiele 
atrakcyjnych pomocy i sprzętów do zabaw ruchowych. Sąto piłki, tunele, płachty ma
teriału, drewniane wieże i drabinki. Interesujące zestawy materiałów do indywidualnej 
aktywności ruchowej czyniąją ciekawą dla dziecka i chętnie podejmowaną. Przedszkole 
waldorfskie daje dziecku przyzwolenie na nieskrępowaną zabawę ruchową, wynikającą 
zjego aktualnych potrzeb. Najbardziej typowymi aktywnościami tego rodzaju jest wspi
nanie się na drzewa, huśtanie na linie, tworzenie budowli z krzeseł i desek i pokonywa
nie różnorodnych przeszkód (kałuże, kamienie, murki). Ruch traktowany jest we wszyst
kich przedszkolach jako ważny obszar aktywności dziecka. Jednak każda prezentowana 
placówka, z uwagi na wcześniejsze założenia antropologiczne, inaczej pomaga dziecku 
realizować jego potrzeby w tym zakresie.

Wydaje się, iż opisane powyżej odmienności mogą mieć znaczenie dla rozwoju 
dziecka przebywającego w takich właśnie warunkach. Swoistości badanych grup przed
szkolnych obrazuje zamieszczona w aneksie dokumentacja fotograficzna.
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Kontekst rodzinny

Badane grupy przedszkolne podlegały kontroli ze względu na takie obszary, jak: mo
tywacja wyboru przedszkola przez rodziców dane o rodzinie dziecka: ilość generacji 
wspólnie zamieszkujących, wykształcenie i praca rodziców, kontakty dziecka z dziad
kami, status dziecka w rodzinie; możliwości wyjazdów, stan zdrowia oraz ogólna 
sprawność dziecka w oczach rodziców. Narzędziem dla uzyskania powyższych infor
macji była ankieta skonstruowana dla potrzeb badania (załącznik nr 5). Dodatkowo 
kontrolowano aktywności i doświadczenia dzieci w ciągu dwóch lat, stosując narzędzie 
oparte na Skali Philipa Silvy (załącznik nr 6).

Średnie wieku badanych grup dziecięcych nie różniły się statystycznie i wynosiły 
w przedszkolu Montessori 3,80, w przedszkolu waldorfskim 3,64 oraz w standardowym 
3,60 w chwili pomiaru początkowego.

Motywacja, a więc powód wyboru danej placówki przedszkolnej przez rodziców 
dziecka, została uporządkowana według następujących kategorii:

1 - (Z) znajomość metody pedagogicznej i form pracy placówki
2 - (W) osobiste kontakty z wychowawcą przedszkola
3 - (P) przypadek
4 - (R) oczekiwanie dobrego rozwoju dziecka w danej placówce
5 - (B) bliskość w stosunku do miejsca zamieszkania
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W przypadku przedszkola Montessori oraz waldorfskiego dominującym rodzajem 
motywacji wyboru takiej, a nie innej placówki edukacyjnej dla własnego dziecka była 
znajomość metod pracy wychowawczej, zainteresowanie danym podejściem pedago
gicznym (Z) - ponad 40% wyborów. Motywacja ta nie występuje w przypadku przed
szkola standardowego. Najważniejszym z kolei powodem decyzji wyboru przedszkola 
w przypadku standardowego była nadzieja na dobry rozwój dziecka (R) 53% wybo
rów, bazująca na własnej obserwacji placówki oraz informacjach uzyskanych od osób 
znajomych. Motywacja związana z oczekiwaniem dobrego rozwoju dziecka stanowiła 
również znaczny procent w grupach rodziców z przedszkola Montessori i waldorfskie
go - 33% wyborów. Motywacja związana z bliskością miejsca zamieszkania (B), bę
dąca drugim powodem wyboru przedszkola standardowego - 47% wyborów, w ogóle 
nie pojawia się w przypadku placówek alternatywnych. W przedszkolu Montessori oraz 
waldorfskim zostały podane jeszcze przyczyny wyboru, które można ująć w kategorie 
przypadkowej decyzji (P) - odpowiednio 7% i 20% oraz osobistej znajomości z wycho
wawcą przedszkola (W) - odpowiednio 13% i 7%. Podsumowując, można stwierdzić, 
iż rodzice dzieci z przedszkoli alternatywnych kierowali się w poszukiwaniach odpo
wiedniej placówki przede wszystkim atrakcyjną i dobrze rokującą dla rozwoju swojego 
dziecka metodą pedagogiczną. Rodzice dzieci z przedszkola standardowego wybierali 
placówkę głównie z uwagi na jej możliwości stymulowania rozwoju dziecka oraz na bli
skie usytuowanie względem miejsca zamieszkania. Można stwierdzić, że dla wszystkich 
grup rodziców podstawowymi motywacjami wyboru przedszkola była troska o dobry, 
wszechstronny, przebiegający w przyjaznych warunkach, rozwój ich dziecka.

Tabela 8. Zestawienie danych dotyczących rodziny dziecka
Kategoria Przedszkole 

Montessori
Przedszkole 
waldorfskie

Przedszkole 
standardowe

1. Skład rodziny
Peina 87% 93% 100%
Niepełna 13% 7% 0%
2. Liczba generacji pod jednym dachem
2 generacje 20% 26% 67%
Więcej niż 2 80% 74% 33%
3. Opieka nad dzieckiem
Rodzina 60% 27% 80%
Opiekunka 40% 73% 20%
4. Częstotliwość kontaktu z dziadkami 
Bardzo rzadki 13% 20% 7%
Częsty, 1-2 w miesięcu 33% 6% 53%
Bardzo częsty 54% 74% 40%
5. Wykształcenie rodziców 
Podstawowe 0% 0% 0%
Średnie 13% 7% 53%
Wyższe 87% 93% 40%
6. Praca rodziców
Kierownicza/wolny zawód 54% 60% 33%
Wykonawcza 46% 40% 67%

7. Status dziecka 
Jedynak 40% 40% 67%
Rodzeństwo 60% 60% 33%
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Obszary, w których pojawiły się różnice istotne statystycznie to częstsze korzystanie 
z pomocy opiekunki do dziecka w grupie rodziców z przedszkola waldorfskiego niż 
standardowego. Fakt ten pojawił się mimo najczęstszego mieszkania rodzin z przed
szkola waldorfskiego w układzie więcej niż dwupokoleniowym oraz najczęstszych 
kontaktów dzieci z tego przedszkola z dziadkami. Dodatkowe zatrudnianie opiekunki 
zapewniało dzieciom z jednej strony bardziej różnorodny kontakt społeczny - kolejna 
bliska osoba dorosła, z drugiej zaś pozwalało rodzicom zajmować się swoimi sprawa
mi zawodowymi poza domem. Częste korzystanie z pomocy opiekunki może wiązać 
się z najkrótszym ze wszystkich placówek czasem pobytu w niej dziecka, zdecydowa
nie krótszym niż czas pracy większości rodziców. Kolejna istotna różnica pomiędzy 
sytuacją rodzinną badanych grup dziecięcych dotyczyła częstości kontaktów dziecka 
z dziadkami. W przedszkolu standardowym najczęstszy był model spotkań co miesiąc 
lub dwa miesiące. Z kolei dzieci z przedszkoli alternatywnych kontaktowały się z włas
nymi dziadkami bardzo często, jeden do kilku razy w tygodniu. Oczywiście wiązać 
się to może z układem wspólnie zamieszkującej rodziny wielopokoleniowej, częściej 
reprezentowanym w grupach z tych przedszkoli. Podsumowując uzyskane od rodziców 
informacje na sytuacji rodzinnej dziecka, można stwierdzić, że - oprócz dwóch wymie
nionych obszarów - generalnie brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi 
grupami.

Tabela 9. Zdrowie i sprawność dziecka

Kategoria Przedszkole 
Montessori

Przedszkole 
waldorfskie

Przedszkole 
standardowe

Narodziny
Żadnych trudności okołoporodowych 87% 80% 100%
Trudności okołoporodowe 13% 20% 0%
Zdrowie dziecka 
Pełne zdrowie 67% 46% 93%
Alergia, choroba przewlekła 33% 54% 7%
Sprawność psychoruchowa 
Słaba 0% 0% 0%
Średnia 20% 20% 33%
Bardzo dobra 80% 80% 67%

Podsumowując uzyskane od rodziców informacje na temat zdrowia dziecka, można 
stwierdzić generalnie brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami. 
Jedynym obszarem, w którym ujawniły się różnice była ilość dzieci z alergią. Istotnie 
mniej było ich w przedszkolu standardowym w porównaniu z placówką waldorfską. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż przy wyborze przedszkoli alternatywnych rodzice kierowali 
się częściej znajomością metod pracy przedszkola (motywacja Z) oraz oczekiwaniem 
stymulowania rozwoju (motywacja R), można przypuszczać, że znając trudności zdro
wotne swojego dziecka, poszukiwali dla niego specjalnych warunków edukacyjnych 
(mała grupa, indywidualizacja podejścia wychowawczego).
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Aktywności i doświadczenia dziecka

Skala badająca aktywność dziecka (na podstawie Skali Silvy, 1998) obejmowała 32 
działania jakie mogą znaleźć się w repertuarze zachowań dziecka w wieku od trzech do 
sześciu lat (patrz załącznik 2 - aneks).

Seria testów t proporcji wskazuje na to, że w czasie pierwszego pomiaru w przed
szkolu Montessori było istotnie (p < 0,05) więcej niż w przedszkolu waldorfskim dzie
ci przejawiających aktywności nr 2 (grało w gry stolikowe) i 3 (słuchało radia), zaś 
w przedszkolu waldorfowskim było istotnie (p < 0,05) więcej niż w przedszkolu Mon
tessori dzieci przejawiających aktywność nr 29 (bawiło się ze zwierzętami domowymi).

Test t proporcji wskazuje na to, że w czasie drugiego pomiaru w przedszkolu Montes
sori było istotnie (p < 0,05) mniej niż w przedszkolach waldorfowskim i standardowym 
dzieci przejawiających aktywność nr 29 (bawiło się ze zwierzętami domowymi).

Aktywność dotycząca kontaktu ze zwierzętami może być ograniczona sytuacją zdro
wotną dzieci - w grupie z przedszkola Montessori stwierdzono znaczną ilość dzieci 
z alergią. Zdrowotne problemy uczuleniowe mogą dawać w efekcie reakcje alergiczne 
na sierść zwierzęcia.

Skala dotycząca możliwych sytuacji, które mogą znaleźć się w repertuarze doświad
czeń dziecka w wieku przedszkolnym obejmowała 33 pozycje.

Test t proporcji wskazuje, że w czasie pierwszego pomiaru w przedszkolu Montesso
ri było istotnie więcej niż w przedszkolu waldorfowskim dzieci z doświadczeniami nr 6 
- (płynięcie statkiem) (p < 0,001) i nr 9 (oglądanie filmu w kinie) (p < 0,01) oraz więcej 
niż w przedszkolu standardowym dzieci z doświadczeniami nr 21 (oglądanie spektaklu 
w teatrze) (p < 0,05) i 25 (zwiedzanie wystawy obrazów) (p < 0,05). W przedszkolu stan
dardowym było istotnie więcej niż w przedszkolu waldorfowskim dzieci z doświadcze
niami nr 7 (udział w przedstawieniu lalkowym) (p < 0,05), zaś w przedszkolu waldorf
skim było istotnie (p < 0,05) więcej niż w przedszkolach standardowym i Montessori 
dzieci z doświadczeniami nr 28 (wędrówka ponad 5 km).

Test t proporcji wskazuje, że w czasie drugiego pomiaru w przedszkolu Montessori 
było istotnie więcej niż w przedszkolu waldorfskim dzieci z doświadczeniami nr 6 (pły
nięcie statkiem) (p < 0,01) i nr 9 (oglądanie filmu w kinie) (p < 0,05). Na tej podstawie 
można stwierdzić utrzymującą się od pierwszego pomiaru tendencję większej ilości ta
kich doświadczeń w dzieci z przedszkola Montessori. W przedszkolu waldorfskim było 
istotnie (p < 0,05) więcej niż w przedszkolach standardowym i Montessori dzieci z do
świadczeniami nr 28 (wędrówka pond 5 km), co również wskazuje na utrzymanie się 
stanu stwierdzonego w pierwszym pomiarze.

Interpretując otrzymane wyniki związane z doświadczeniami badanych dzieci, wy- 
daje się, że rodzice z przedszkola Montessori starali się dostarczyć swoim dzieciom 
wielu atrakcyjnych okazji rozwijających ich poznanie (teatr, kino, wystawa, statek), 
zaś rodzice z przedszkola waldorfskiego przywiązywali wagę do kontaktu dziecka 
z naturą (wycieczki piesze). Rodzice z przedszkola standardowego dbali o przeżycia 
estetyczne dzieci, zapewniając im najczęstszy udział w teatralnych widowiskach lal
kowych.



Analiza wyników uzyskanych w zakresie obszarów kontrolowanych w trzech gru
pach przedszkolnych pozwala na stwierdzenie daleko idącego podobieństwa piymar- 
nego kontekstu rozwojowego. Pozwala to na wnioskowanie o wpływach sekundamego 
kontekstu w postaci mikrosystemu edukacyjnego na rozwój dzieci w przypadku poja
wienia się różnic w przyroście kompetencji rozwojowych pomiędzy grupami z trzech 
badanych placówek.



Rozdział VIII

GRUPY PRZEDSZKOLNE W DZIAŁANIU. 
WYNIKI BADAŃ

Uzyskane w badaniach terenowych dane ilościowe i jakościowe zostały zaprezentowane 
w następujący sposób dla każdej badanej placówki:

1. formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistości przedszkolnej w zakresie sty
mulowania kompetencji związanych ze zmienną osiową

2. wyniki badań ilościowych,
3. interpretacja i dyskusja uzyskanego wyniku.

Rozwój procesów poznawczych w badanych 
grupach

Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistości przedszkolnej

Mikrosystem przedszkola Montessori

Przedszkole Montessori przywiązuje dużą wagę do pracy z tzw. materiałem rozwojo
wym, celowo przygotowanym i w określony sposób wprowadzanym zestawem pomocy 
dydaktycznych. Oprócz takich zakresów, jak proste czynności codzienne i samoobsługa 
materiał rozwojowy obejmuje to, co istotne dla stymulowania procesów poznawczych, 
a więc: doskonalenie rozwoju zmysłów, myślenie logiczne i matematyczne, doskonale
nie kompetencji językowych w aspekcie czynnym i biernym, wychowanie religijne oraz 
wychowanie dla Wszechświata (obejmujące elementy biologii, geografii, fizyki i che
mii) (Helming, 1994; Montessori, 1995). Zadaniem materiału montessoriańskiego jest 
wywołać radość z zabawy i chęć powtórzenia aktywności, a oczekiwaną konsekwencją 
pracy z nim powinien być postęp rozwojowy.

Połączenie procesu uczenia się z emocjami pozytywnymi oraz możliwość wielo
krotnego powtarzanie nabywanej umiejętności na różnorodnym materiale daje szansę 
utrwalenia jej, a potem zastosowania dzięki transferowi w innych sytuacjach życiowych. 
Poznawanie świata poprzez zdobywanie orientacji w nazwach i cechach przedmiotów 
oraz zjawisk, rozumienie relacji przyczynowo-skutkowych, nabywanie umiejętności 
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klasyfikowania, różnicowania, abstrahowania jest dla dzieci w przedszkolu Montesso
ri przygodą (Montessori, 1992). Bazą dydaktyczną jest atrakcyjny, kolorowy, dostępny 
dla wszystkich materiał rozwojowy, ciekawe ćwiczenia i eksperymenty, przyjazny i po
mocny nauczyciel. Charakterystyczna dla przedszkola montessoriańskiego jest praca 
z nowym słownictwem w oparciu o tzw. lekcję 3-stopniową, obejmującą podanie nazwy 
przedmiotu realnego, jego miniaturki lub reprezentacji ikonicznej (pierwszy stopień), 
prośbę o wskazanie lub podanie nazwanego przedmiotu spośród innych (drugi stopień) 
oraz polecenie nazwania danego obiektu (trzeci stopień). Zdobyte umiejętności werbal
ne dzieci ćwiczą w zabawach z kolegami, rozmowach z nauczycielem, w grach i ąuizach 
(Helming, 1994; Montessori, 1993, 1995; Standing, 1990).

Umiejętności strategiczne takie jak pamięć i koncentracja posiadają w metodzie 
montessoriańskiej swoje ważne miejsce. Każda zabawa czy gra jest doprowadzana do 
końca ze względu na dziecięcą potrzebę uporządkowania i orientacji. Celem wdrażania 
dzieci do takiego postępowania jest ponadto wyrabianie w nich wytrwałości i cierpliwo
ści w działaniu. Koncentrację doskonalą w przedszkolu Montessori ćwiczenia z użyciem 
atrakcyjnego materiału rozwojowego oraz atmosfera skupienia towarzysząca pracy dzie
cka. Zadaniem wszystkich pomocy dydaktycznych i zabawek jest uzyskanie maksymal
nego zainteresowania dziecka, co z kolei warunkuje długotrwałe utrzymanie jego uwagi 
na określonej aktywności. Skupienie na zadaniu pokazuje nauczyciel prezentujący dzie
cku nowy materiał czy ćwiczenie.

Pamięć w podejściu montessoriańskim jest ćwiczona w oparciu między innymi o „za
bawy na odległość”. Polegają one na doskonaleniu umiejętności utrzymania w pamięci 
obrazu zadania rozpoczętego w jednym końcu sali, a kontynuowanego w drugim (np. 
szeregowanie klocków od najdłuższego do najkrótszego: początek szeregu na jednym 
dywaniku, zaś rozrzucone pozostałe klocki, z których trzeba wybrać kolejny według 
długości leżą w znacznej odległości na innym dywaniku). Również indywidualne oma
wianie dnia, wykonanych w nim prac ma na celu doskonalenie pamięci dziecka poprzez 
odpamiętanie własnej aktywności i przeżyć.

Mikrosystem przedszkola waldorfskiego

Oddziaływania pedagogiczne przedszkola waldorfskiego, stymulujące rozwój pojęcio- 
wo-werbalny, mają postać korowodu - codziennych, cyklicznych zajęć grupowych, któ
re poprzez zabawy ruchowe, pląs, śpiew i rozmowę wprowadzają dzieci w realny świat 
wokół nich (Kluegelen, 1991). Jest to wiedza o otoczeniu przyrodniczym i społecznym, 
np. zapoznanie z zawodami ludzi dorosłych. Korowód ma cykl tygodniowy - w tym 
czasie jest powtarzany jeden temat w postaci tych samych informacji prezentowanych 
w tej samej formie. Celem takiego działania jest doskonalenie pamięci dziecka poprzez 
wielokrotny, oddziałujący różnymi drogami kontakt z określonym tematem.

Rozwój poznawczy następuje również w kontakcie z realnymi przedmiotami, na
turalnymi materiałami. Opiera się na naśladowaniu aktywności nauczyciela, osiąganiu 
zrozumienia sensu i celu jego pracy (Jaffke, 1992). W przedszkolu waldorfskim dziecko 
uczy się „przez życie dla życia”. Styka się więc z przedmiotami i materiałami, które są 
odzwierciedleniem bardziej organicznego niż produkcyjnego aspektu życia człowieka. 
Rozwój poznawczy i rozwój mowy opiera się na obcowaniu z darami natury, kontak
cie z zabawkami wykonanymi przez rodziców, nauczycieli lub dzieci. Podstawowymi 
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elementami wychowania są rytm i powtarzanie, przykład i naśladowanie. Okres przed
szkolny charakteryzuje się rozwojem fantazji, spontanicznie kształtowanej zabawy, 
a pod jego koniec, około piątego - siódmego roku życia, pojawia się tworzenie pojęć 
i zabawa zaplanowana.

Koncentracja dziecka w przedszkolu waldorfskim może doskonalić się dzięki na
śladowaniu działań nauczycieli, którzy uważnie i z powagą wykonują różne prace dnia 
codziennego (pieczenie chleba, prasowanie, zamiatanie, drobne naprawy). Szczególne 
znaczenie dla ćwiczenia uwagi dziecka mają zabawy paluszkowe włączane w zabawy 
w kręgu każdego dnia. Dziecko powtarza układ ruchów palców prezentowany przez na
uczyciela wiążący się z aktualnie omawianą w przedszkolu tematyką (np. zawody ludzi 
- zabawy paluszkowe: kominiarz, krawiec).

Środowisko przedszkola standardowego

Pedagogika tradycyjna wykorzystuje nowoczesne programy stymulowania rozwoju 
poznawczego w zakresie poznawania świata, nabywania umiejętności czytania i ro
zumowania matematycznego (Gruszczyk-Kolczyńska, 1995; Kielar-Turska, 1992; 
Majchrzak, 1995).

Stymulowanie w przedszkolu standardowym jest rozumiane jako doskonalenie 
uwzględniające Jutro rozwoju dziecka”, według Wygotskiego, a niejako przyspieszanie 
(Kielar-Turska, 1992). Zdobywanie wiedzy o świecie w okresie przedszkolnym polega 
na uczeniu się i zapamiętywaniu, ma w tym okresie charakter mimowolny i w znacz
nej mierze opiera się na ruchowym opracowaniu nowego materiału. Pomoc dziecku 
w poznawaniu świata to stwarzanie sytuacji, pozwalających mu na odkrycie problemu, 
wytworzenie rozwiązań, ekstrapolację na inne działania lub treści, utrwalenie opracowy
wanego problemu w zabawie ruchowej dzięki uczeniu się całym ciałem oraz na koniec 
pobudzenie do spontanicznych egzemplifikacji w zakresie proponowania problemów 
i ich rozwiązań (Kielar-Turska, 1992). Dzieci pod kierunkiem nauczyciela uczą się my
śleć w zabawie, wspólnie znajdując i rozwiązując sytuacje problemowe oraz poznając 
świat zewnętrzny w coraz szerszym zakresie.

Stymulowanie myślenia logicznego jest wprowadzane w programie „Matematyka 
w ruchu” łączącym formę enaktywną, ikonicznąi symboliczną pierwszych operacji ma
tematycznych (Gruszczyk-Kolczyńska, 1995). Włączenie apektu ruchowego w proces 
poznawania pisma zachęca dziecko do kontaktu z cyfrą i czyni ten kontakt ciekawym. 
Pierwsze zabawy matematyczne angażują wiele zmysłów dziecka (np. dotykanie liczo
nych przedmiotów, wycinanie i przyklejanie określonej ilości kwadratów, podskakiwa
nie tyle razy, ile posiadamy kwiatów, rozpoznawanie i nazywanie cyfr) i pozwalają na 
uczenie się wieloma kanałami informacyjnymi.

Zapoznawanie z literami oraz pierwsze czytanie odbywa się w przedszkolu standar
dowym w oparciu o koncepcję Majchrzak, uwzględniającą potrzebę bliskiego kontaktu 
emocjonalnego dziecka z zapamiętywanym materiałem. Sprzyja temu inicjacja rozpo
czynająca naukę czytania od własnego imienia dziecka (Majchrzak, 1995). Pierwsze 
kontakty z alfabetem to czytanie całościowe, bazujące na zapamiętywaniu wyglądu wy
razu będącego początkowo etykietą konkretnego przedmiotu. Rozpoznawanie własnych 
zapisanych imion czy prostych wyrazów jest ćwiczone w grach i zabawach muzyczno- 
-ruchowych.
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Koncentracja i pamięć dziecka doskonalą się przede wszystkim za pomocą nauki 
wierszyków i piosenek, ról do przedstawień teatralnych bazujących na propozycjach 
Klanzy (Stowarzyszenia Pedagogiki Zabawy).

Każda z badanych placówek edukacyjnych stymuluje sferę umysłową dziecka 
w sposób nieco odmienny. Opisywane podejścia pedagogiczne opierają swoje działania 
na wiedzy o rozwoju dziecka i swoistym rozumieniu tych procesów. Przedszkole Mon
tessori w największym stopniu bierze pod uwagę Jutro rozwoju dziecka”, proponując 
formy aktywności mieszczące się w tym obszarze. Również ta placówka zachęca naj
bardziej do tutoringu koleżeńskiego - uczenia dziecka przez dziecko. Przedszkole wal- 
dorfskie pozwala w największym stopniu na swobodną eksplorację, eksperymentowanie 
na przedmiotach i zjawiskach w najbliższym otoczeniu. Poznawanie świata bazuje tu
taj w głównej mierze na werbalnym przekazie w postaci baśni, opowiadania, dyskusji. 
Przedszkole standardowe spośród wymienionych powyżej form najczęściej stosuje pro
wadzenie grupy przez tutora dorosłego oraz metodę rusztowania pomagającą dziecku 
w opanowaniu nowych wiadomości czy umiejętności.

Wyniki badań ilościowych w zakresie wybranych zmiennych 
sfery poznawczej

Testowana hipoteza zakładała, że w sferach szczególnie stymulowanych istnieje zwią
zek pomiędzy typem placówki pedagogicznej a przyrostem kompetencji poznawczych 
u dzieci do niej uczęszczających. W przedszkolu Montessori w porównaniu z pozostały
mi dwoma oczekiwano większego przyrostu kompetencji poznawczych oraz strategicz
nych ze względu na wyraźny priorytet sfery poznawczej pośród obszarów stymulowa
nych (Montessori, 1994; Helming, 1994).

Inteligencja werbalna. Wskaźnikiem w zakresie inteligencji werbalnej jest wynik 
podtestu „Słownik” Skali Inteligencji dla Dzieci WISC-R. Ze względu na brak norm 
standardowych dla wieku trzech do sześciu lat brano pod uwagę przyrost w wynikach 
surowych. Dziecko proszono o wyjaśnienie znaczenia takich słów, jak np: parasol, ro
wer, wędrować. Odpowiedź oceniana była punktowo od 0 do 2, zgodnie z kluczem ory
ginalnego testu Wechslera.

Aby sprawdzić, czy grupy dzieci z różnych placówek różniły się pod względem przy
rostu kompetencji poznawczych, wskaźniki przyrostu inteligencji werbalnej, dojrzało
ści umysłowej oraz poznawczej reprezentacji emocji pomiędzy trzecim a pierwszym 
pomiarem poddano analizie wariancji z placówką, jako właściwą zmienną niezależną 
i wyjściowym poziomem kompetencji, od którego był mierzony przyrost, jako zmienną 
kontrolowaną.

W pomiarze początkowym, mającym miejsce w chwili rozpoczynania przez dzie
ci ich drogi przedszkolnej, porównanie placówek pod względem poziomu kompetencji 
dzieci w zakresie inteligencji werbalnej wykazało istotnie wyższy jej poziom w grupie 
dzieci z przedszkola Montessori.

-112-



Tabela 10. Średnie i odchylenia standardowe w zakresie inteligencji werbalnej 
w badanych grupach podczas pierwszego pomiaru

Przedszkole Montessori Przedszkole waldorfskie Przedszkole standardowe
Średnia 15,36 a 10,52b 11,08 b
Odchylenie 
standardowe 5,79 6,46 6,73

Uwaga: Średnie oznaczone różnymi subskryptami różnią się istotnie na poziomie p < 0,05 (test Duncana)

Wyniki te były kontrolowane i uwzględniane przy obliczaniu przyrostu pomiędzy 
poszczególnymi pomiarami. Przyrost rozumiany jest jako różnica pomiędzy wynikiem 
pomiaru danej zmiennej zależnej w pierwszym badaniu kontrolnym (pomiar 2) a wyni
kiem badania w fazie konstatacyjnej (pomiar 1) oraz jako różnica pomiędzy wynikiem 
w drugim badaniu kontrolnym (pomiar 3) a wynikiem w pierwszym badaniu kontrolnym 
(pomiar 2).

Wykres 2. Przyrost kompetencji poznawczej inteligencja werbalna w trzech 
badanych grupach przedszkolnych: średnie wskaźniki różnicy

Wynik otrzymany po dokonaniu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) nie 
daje podstaw do stwierdzenia, iż w porównywanych placówkach przyrost w zakresie 
inteligencji werbalnej pomiędzy trzecim a pierwszym pomiarem różnił się w sposób 
istotny statystycznie (F (4,84) = 0,60, p< 0,6615). We wszystkich przedszkolach nastąpił 
wzrost możliwości dzieci w zakresie inteligencji werbalnej, wyższy w drugim roku po
bytu dzieci w placówce. W pierwszym roku przyrost nastąpił w przedszkolu waldorfskim 
i standardowym, natomiast w montessoriańskim utrzymywał się na podobnym pozio
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mie. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pomiarze dzieci z tej placówki cechował 
najwyższy poziom kompetencji w sferze werbalnej, porównywalny z tym, jaki osiągnęły 
dzieci z dwóch pozostałych przedszkoli po pierwszym roku swojej drogi edukacyjnej.

Kolejną zmienną należącą do grupy poznawczych była dojrzałość umysłowa. 
Dojrzałość umysłowa. Wskaźnikiem dojrzałości umysłowej jest wynik centylowy Skali 
Dojrzałości Umysłowej Columbia. W teście tym dziecko znajdowało jeden rysunek 
niepasujący do pozostałych w rzędzie, kierując się jego przynależnością do innej 
kategorii

Również tutaj zastosowany test nie wykazał istotności statystycznej: porównanie wy
ników pierwszego i trzeciego pomiaru wskazuje na przyrost kompetencji w tym zakresie 
we wszystkich grupach, natomiast nie różnicuje ich w sposób istotny.

Wykres 3. Przyrost kompetencji poznawczej dojrzałość umysłowa w trzech 
badanych grupach przedszkolnych: średnie wskaźniki różnicy

Wniosek wyprowadzony z wyniku testu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANO
VA) wskazuje na brak podstaw do stwierdzenia, że przyrost kompetencji poznawczych 
mierzonych w zakresie dojrzałości umysłowej testem Columbia jest w porównywanych 
placówkach istotnie różny (F (4,84) = 1,66, p < 0,1674).

Również w przypadku zmiennej dojrzałość umysłowa wyjściowy poziom kom
petencji znajdował się na najwyższym poziomie w przedszkolu Montessori, najniższy 
poziom w fazie konstatacyjnej prezentowało przedszkole standardowe. Najwyższy 
przyrost badanej kompetencji pojawił się w grupie dzieci z przedszkola waldorfskiego 
pomiędzy pierwszym a drugim pomiarem. W zakresie dynamiki wzrostu kompetencji 
w ramach badanej zmiennej obserwuje się większy przyrost w pierwszym roku pobytu 
w przedszkolu w porównaniu z drugim. Najniższe przyrosty dotyczą przedszkola Mon-
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tessori, w którym jednak poziom wyjściowy (pomiar poziomu kompetencji w fazie kon- 
statacyjnej) był najwyższy. W przedszkolu standardowym, gdzie poziom początkowy 
dojrzałości umysłowej był najniższy, dynamika wzrostu wykazywała stałą, wznoszącą 
tendencję.

Poznawcza reprezentacja emocji. Wskaźnikiem w zakresie poznawczej reprezen
tacji emocji jest punktowy wynik w Teście Rozpoznawania Emocji Góreckiej-Mosto
wicz. Osobie badanej prezentowano kolejno sześć czarno-białych, graficznych przedsta
wień dzieci przeżywających takie emocje jak: miłość, radość, ciekawość, smutek, złość, 
strach. Rysunki dostarczały informacji pantomimicznych związanych z postaciami dzie
ci oraz kontekstowo-sytuacyjnych (załącznik nr 3). Dziecko było proszone o odpowiedź 
na pytanie o to, co czuje, przeżywa dziewczynka lub chłopiec na rysunku. Rozpoznanie 
właściwej emocji lub jej znaku (pozytywna/negatywna) oceniano jako 1, nierozpoznanie 
jako 0.

Analiza uzyskanych wyników nie wykazała istotności statystycznej w zakresie przy
rostu tej kompetencji pomiędzy poszczególnymi pomiarami, ani poszczególnymi pla
cówkami. We wszystkich typach przedszkoli dzieci lepiej rozpoznawały emocje w dru
giej fazie kontrolnej w porównaniu z faząkonstatacyjną. Z uwagi na jedynie niewielkie 
zmiany zaobserwowane po pierwszym roku pobytu dzieci w przedszkolu, przy analizie 
wyników bazowano na pomiarze pierwszym i trzecim.

Empiryczne rozkłady wskaźników przyrostu kompetencji w zakresie poznawczej re
prezentacji emocji istotnie różniły się od rozkładu normalnego. Dlatego do porównania 
placówek pod względem przyrostu poznawczej reprezentacji emocji pozytywnych mię
dzy pomiarami 1 i 2 (PREMPR21), 1 i 3 (PREMPR31), 2 i 3 (PREMPR32), poznaw
czej reprezentacji emocji negatywnych 1 i 2 (PREMNR21), 1 i 3 (PREMNR31), 2 i 3 
(PREMNR32), poznawczej reprezentacji emocji obu rodzajów 1 i 2 (PREMR21), 1 i 3 
(PREMR31), 2 i 3 (PREMR32), zastosowano testy nieparametryczne. Seria 9 ANOVA 
rang Kruskala-Wallisa nie wykazała istotnych różnic między trzema placówkami. Tak 
samo porównanie każdej placówki z każdą pod względem rozkładów każdego ze wskaź
ników przyrostu kompetencji za pomocą serii 27 testów Kołmogorowa-Smimowa, nie 
ujawniło istotnych różnic.

Odczytywanie i interpretowanie przez dziecko informacji pantomimicznych oraz 
kontekstualnych związanych z określoną emocją było wykonywane z dużym zaintere
sowaniem. W zakresie rozpoznawania emocji pozytywnych, takich jak: miłość, radość 
i ciekawość, zaobserwowano przyrost we wszystkich przedszkolach. O ile w placówce 
Montessori i standardowej wyraźnie zmniejszyła się ilość nierozpoznawanych emocji, 
o tyle w przedszkolu waldorfskim relacje pomiędzy rozpoznanymi a nierozpoznanymi 
nie zmieniły się w sposób tak widoczny.

We wszystkich trzech przedszkolach nastąpił przyrost w zakresie rozpoznawania 
emocji negatywnych, więcej rozpoznanych niż nierozpoznanych zaobserwowano w pla
cówkach Montessori oraz standardowej w porównaniu z waldorfską.

Uzyskane wyniki nie potwierdzajątestowanej hipotezy, iż przyrost kompetencji w za
kresie procesów poznawczych w postaci inteligencji werbalnej, dojrzałości umysło
wej oraz poznawczej reprezentacji emocji jest najwyższy w przedszkolu Montessori, 
które jako cel swojej pracy edukacyjnej stawia stymulowanie procesów poznawczych.
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Do obszaru zdolności poznawczych należą również umiejętności strategiczne takie, 
jak pamięć świeża i koncentracja. Ze względu na ich funkcję regulacyjną wobec wy
mienionych poprzednio zmiennych poznawczych zostały one ujęte w osobną podgrupę.

Pamięć świeża. Wskaźnikiem w zakresie pamięci świeżej jest suma punktów w pró
bach zapamiętywania wyrazów jednosylabowych, dwusylabowych i mieszanych. Dzie
cko proszone było o powtórzenie za badającym ciągu wyrazów, od 3 do 5. Za każdy 
zapamiętany wyraz, niezależnie od kolejności jego odtworzenia w szeregu, dziecko 
otrzymywało 1 punkt. Lista słów obejmowała wyrazy znane dziecku z własnego do
świadczenia (załącznik nr 4).

Wykres 4. Przyrost kompetencji strategicznej pamięć świeża w trzech badanych 
grupach przedszkolnych: suma wszystkich zapamiętanych wyrazów

Analiza wariancji (ANOVA) nie wykazała istotnych statystycznie różnic w przyro
stach kompetencji pamięć świeża pomiędzy trzema placówkami przedszkolnymi.

F (4,78) = 0,20, p < 0,9351) ani w całym badaniu, ani też w zakresie poszczególnych 
grup wyrazów. We wszystkich placówkach zaobserwowano przyrost kompetencji po
między pierwszym a trzecim pomiarem, a dynamika tego przyrostu jest we wszystkich 
grupach podobna.

Przyrosty w zakresie zapamiętywania słów jednosylabowych kształtują się podob
nie w badanych grupach. Poziom wyjściowy jest najwyższy w przedszkolu Montessori, 
najniższy w standardowym, natomiast dynamika przyrostu jest w tych grupach bardzo 
podobna.

Przyrosty w zakresie zapamiętanych słów dwusylabowych posiadają podobną dy
namikę w grupie dzieci z przedszkola Montessori oraz standardowego. W przedszkolu 
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waldorfskim, po znacznym wzroście kompetencji w pierwszym roku, nastąpiła sta
gnacja.

W zakresie zapamiętywania słów mieszanych dynamika przyrostu we wszystkich 
trzech grupach badanych wykazuje znaczne podobieństwo.

Drugą spośród badanych zmiennych strategicznych była koncentracja, rozumiana 
jako zdolność skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu pozwalająca na optymalne 
(szybkie i poprawne) wykonanie go.

Koncentracja. Wskaźnikiem w zakresie badanej zmiennej jest suma uzyskanych 
przez dziecko punktów w odnajdywaniu określonego znaku umieszczonego w zbiorze 
innych. Każda rozpoznana i zaznaczona „gwiazdka” to jeden punkt. Test trwał 3 minuty, 
w 3 etapach. Po zakończeniu każdej minuty dziecko zmieniało kolor kredki i przystępo
wało do pracy w następnej minucie. Narzędzie zostało skonstruowane na bazie „Testu 
dwóch skreśleń” R. Zazzo (1967) wymagało jednak od osoby badanej poszukiwania 
i skreślania tylko jednego elementu umieszczonego w zbiorze innych (załącznik nr 5).

Wykres 5. Przyrost kompetencji strategicznej koncentracja w trzech badanych 
grupach przedszkolnych. Pierwsza minuta badania

1-PLAC, 2-CZAS

Tabela 11. Koncentracja w pierwszej minucie badania

df MS df MS
Efekt Efekt Błąd Błąd F poziom p

1 2 154,9852 42 27,10476 5,71801 0,006364
2 2 255,6963 84 7,42063 34,45747 0,000000
12 4 29,9852 84 7,42063 4,04078 0,004796
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Analiza wariancji wykazała istotną statystycznie różnicę w zakresie przyrostu pod 
względem koncentracji uwagi w pierwszej minucie badania pomiędzy porównywanymi 
przedszkolami. Najwyższy poziom koncentracji zaobserwowano w przedszkolu Mon
tessori (F (4,84) = 4,04, p < 0,0048).

Wykres 6. Przyrost kompetencji strategicznej koncentracja w trzech badanych 
grupach przedszkolnych. Druga minuta badania

Tabela 12. Koncentracja w drugiej minucie badania

1-PLAC, 2-CZAS

df MS df MS
Efekt Efekt Błąd Błąd F poziom p

1 2 84,9556 42 31,65926 2,68343 0,080033
2 2 230,9556 84 5,55132 41,60370 0,000000
12 4 13,2778 84 5,55132 2,39182 0,057062
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Wykres 7. Przyrost kompetencji strategicznej koncentracja w trzech badanych 
grupach przedszkolnych. Trzecia minuta badania

Tabela 13. Koncentracja w trzeciej minucie badania

1-PLAC, 2-CZAS

df MS df MS
Efekt Efekt Błąd Błąd. F poziom p

1 2 71,87408 42 12,98413 5,53553 0,007349
2 2 80,89629 84 5,92222 13,65979 0,000007
12 4 3,51852 84 5,92222 0,59412 0,667845

Test badający różnice pomiędzy przyrostami w zakresie koncentracji w drugiej i trzeciej 
minucie badania nie wykazał istotności statystycznej.
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Wykres 8. Przyrost kompetencji strategicznej koncentracja w trzech badanych 
grupach przedszkolnych. Całe badanie

Tabela 14. Koncentracja podczas całego badania

Zestawienie efektów; układ: całe badanie 
1-PLAC, 2-CZAS

df MS df MS
Efekt Efekt Błąd Błąd F poziom p

1 2 769,119 42 151,2212 5,08605 0,010520
2 2 1567,430 84 23,7958 65,87010 0,000000
12 4 78,074 84 23,7958 3,28101 0,015013

Analiza wariancji wykazała istotną statystycznie różnicę w zakresie przyrostu pod 
względem koncentracji uwagi w całym badaniu pomiędzy porównywanymi przed
szkolami. Najwyższy poziom koncentracji zaobserwowano w przedszkolu Montessori 
(F (4,84) = 3,28, p< 0,0150).

Uzyskane wyniki pomiaru ilościowego potwierdziły hipotezę o największym przy
roście w zakresie możliwości koncentracji w grupie dzieci z przedszkola Montessori. 
Rozwój w tym obszarze postępował w sposób ciągły na przestrzeni dwóch lat, co przed
stawiano na wykresie 8.
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Interpretacja i dyskusja wyników

Uzyskane wyniki badań potwierdziły hipotezę o największym przyroście kompetencji 
w zakresie jednej ze zmiennych strategicznych - koncentracji, w grupie dzieci z przed
szkola Montessori. Obrazować może to efekty pracy edukacyjnej opierającej się na 
intencjonalnym wprowadzaniu zabaw i ćwiczeń wymagających celowego skupienia 
uwagi przez dziecko. Ponieważ większość proponowanych aktywności w podejściu 
montessoriańskim posiada charakter indywidualny, również w ten sposób odbywa się 
poszukiwanie drogi do uzyskiwania optymalnej koncentracji. Celowa selekcja bodź
ców wielosensorycznych (równoczesny dopływ wielu informacji dla wielu modalno- 
ści zmysłowych), intersensorycznych (wiele różnych typów informacji) oraz bodźców 
intrasensorycznych (np. równoczesne polecenia nauczyciela i szepty kolegów) ułatwia 
samoregulację procesów uwagowych (Kirk, 1984). Praca w przedszkolu zakłada dopro
wadzenie każdej rozpoczętej aktywności do końca, a więc przejście wszystkich etapów 
zabawy czy ćwiczenia, uporządkowanie miejsca pracy oraz odniesienie materiału na 
ustalone miejsce. Konieczność pamiętania sekwencji wykonywanych w zabawie czyn
ności, miejsca, gdzie zawsze znajduje się materiał wymaga umiejętności skupiania uwa
gi. Również forma zapoznawania dziecka ze sposobem pracy z określonym materiałem, 
prezentacja dokonywana przez nauczyciela lub kolegę, stymuluje celowe kierowanie 
i utrzymywania uwagi na odbywającej się aktywności.

Ze względu na tryb pracy przedszkola montessoriańskiego (każde dziecko może 
zajmować się w tym samym czasie czymś innym) ważne staje się wykształcenie przez 
dziecko umiejętności aktywnego ignorowania niepotrzebnych bodźców przy wyborze 
istotnych dla jego indywidualnego działania (Hughes, 1998). Silnym predyktorem roz
woju poznawczego, w tym umiejętności skupiania uwagi, jest rodzaj zajęć prowadzonych 
w przedszkolu. Stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy jakością pracy przedszkola 
w postaci proponowanych dziecku materiałów, aktywności, tworzonych relacji a pozio
mem jego koncentracji w kolejnych latach edukacji (Preisner-Feinberg, 2001). Przed
szkole oprócz nauki selekcjonowania bodźców proponuje również ćwiczenie kolejnych 
umiejętności, istotnych z punktu widzenia ukierunkowanego na cel działania oraz wyma
gań szkolnych (Kirk, 1984). Jest to podtrzymywanie uwagi uzyskiwane poprzez zwięk
szanie stopnia trudności kolejnych zadań, uwzględnianie indywidualnych właściwości 
dziecka oraz doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Kolejnym zakresem 
jest przerzutność uwagi ćwiczona w przedszkolu za pomocą sygnałów oznaczających 
rozpoczynanie czy kończenie indywidualnych i grupowych aktywności. I ostatni z ob
szarów wymienianych jako istotny dla samoregulacji działania - utrzymywania uwagi 
na całych seriach, ciągach czy sekwencjach. Również w tym zakresie pojawiają się pro
pozycje przedszkola Montessori w postaci zabaw składających się z elementów, które 
w miarę możliwości dziecka tworzą coraz to większe całości (ćwiczenia z materiałem 
zmysłowym czy matematycznym). Jeśli uwzględnić to, co istotne dla rozwijania uwagi, 
a więc: stosowanie jedynie ważnych komunikatów, redukcję liczby bodźców, zwiększa
nie intensywności bodźców istotnych, stosowanie efektu nowości i oryginalnych rozwią
zań, wykorzystywanie ruchu i dotyku, prezentowanie materiału w pokazach i zabawach, 
odwoływanie się do wcześniejszego doświadczenia (Kirk, 1984) - można stwierdzić, że 
oferta pedagogiczna przedszkola Montessori spełnia te wymagania.
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Druga zmienna strategiczna brana pod uwagę w badaniach - pamięć świeża - nie 
była czynnikiem różnicującym grupy przedszkolne. Różnice przyrostów kompetencji 
w tym zakresie nie osiągnęły istotności statystycznej. Analizując możliwości pamięci 
sensorycznej dziecka w wieku przedszkolnym zauważa się, że w zakresie wizualno- 
przestrzennym poziom rozwoju jest wyższy od poziomu w sferze werbalnej. Charakte
rystyczny dla badanego wieku jest również brak strategii pamięciowych (Damon, 1998). 
W zadaniach polegających na odtwarzaniu listy słów dziecko jeszcze w początkach 
szkoły podstawowej prezentuje bierne powtórzenia, podczas gdy w wieku późniejszym 
pojawia się styl aktywny, polegający między innymi na stosowaniu grupowania (Orn- 
stein, Siemens, 1987).

Uzyskany wynik wskazywać może na fakt, że badane placówki nie stwarzają warun
ków różnicujących dla rozwoju możliwości pamięciowych dziecka. Inne wyjaśnienie za
kłada małą podatność tej funkcji na oddziaływania zewnętrzne. Przedszkole Montessori 
wykorzystując przede wszystkim potencjał pamięci mimowolnej dziecka (atrakcyjne 
pomoce do ćwiczeń, element niespodzianki pobudzający zainteresowanie w zabawach), 
wprowadza też w niewielkim zakresie aktywności wymagające pamięci dowolnej (na
uka piosenek, ról teatralnych). Proponowane strategie pamięciowe stosowane w pracy 
z materiałem rozwojowym Montessori to upraszczanie zadań oraz dzielenie ich na eta
py (simplifying) oraz wykorzystywanie znanego kontekstu dla wspierania efektywnego 
zapamiętania zadania (situating in the familiar context) (Damon, 1998). W przedszkolu 
waldorfskim ćwiczenie pamięci bazuje na powtarzających się przez określony odcinek 
czasu rytuałach wyzwalających przede wszystkim możliwości pamięci mimowolnej. 
Standardowe podejście pedagogiczne wprowadza intencjonalne ćwiczenia pamięci wy
magające od dziecka świadomości wykonywanej w danej chwili czynności (nauka pio
senek, nauka samodzielnych działań samoobsługowych). We wszystkich przedszkolach 
stymuluje się pamięć prospektywną dziecka, poprzez wdrażanie go w plan codziennych 
aktywności, naukę utrzymywania w myśli poszczególnych etapów działań oraz powią
zania określonych wydarzeń z danymi punktami czasowymi. Badania nad pamięcią pro
spekty wną dzieci w wieku przedszkolnym wykazały, iż lepiej są pamiętane wydarzenia 
interesujące (Damon, 1998). O to, by proponowane zajęcia edukacyjne były atrakcyjne 
i zajmujące, starają się dbać wszystkie badane placówki.

Druga część hipotezy dotycząca oczekiwanego największego przyrostu kompetencji 
w zakresie inteligencji werbalnej, dojrzałości umysłowej oraz poznawczej reprezentacji 
emocji, nie uzyskała potwierdzenia w wynikach badań. Przy interpretacji uzyskanego 
wyniku należy wskazać na prawidłowości rozwojowe, stanowiące główny wyznacznik 
przyrostu kompetencji poznawczych dziecka w wieku od trzech do sześciu lat (Berk, 
2002). W tym czasie stopniowo wzrasta rozumienie przyczyn, oznak oraz konsekwencji 
przeżywanych emocji. Oczywiście w wyjaśnianiu nacisk jest położony w tym wieku 
głównie na czynniki zewnętrzne, a nie stany wewnętrzne. Dziecko zauważa wzajemną 
zależność pomiędzy myśleniem a przeżywaniem: wspomnienie smutnych doświadczeń 
wywołuje smutek. Rozwojowe osięgnięcie wieku przedszkolnego to imponująca umie
jętność interpretowania, przewidywania oraz wpływania na zmianę uczuć innych. Trud
nością są jeszcze „uczucia mieszane” (mixed feelings) - przyjęcie do wiadomości, że 
człowiek może równocześnie przeżywać więcej niż jedno uczucie.

-122-



Brak istotnych różnic pomiędzy wynikami trzech badanych grup dzieci nie powi
nien dziwić, gdy weźmie się pod uwagę kontrolowany poziom wykształcenia rodziców. 
Odwołując się do psychoekologicznej perspektywy Bronfenbrennera (1998), można 
wskazać na znaczenie prymamego kontekstu rozwoju dziecka, a więc mikrosystemu 
rodzinnego. Badania nad wpływem placówki przedszkolnej na długofalowy rozwój 
poznawczy dziecka wykazały, że najsilniejszym predyktorem w tym zakresie jest wy
kształcenie matki. Dopiero w przypadku niskiego poziomu wykształcenia matki znaj
dowano korelacje pomiędzy oddziaływaniami placówki przedszkolnej a postępami po
znawczymi dziecka (Preisner-Feinberg, 2001). A więc w przypadku badanych przeze 
mnie grup, gdzie rodzice wszystkich dzieci posiadali wykształcenie co najmniej średnie 
i nie było pomiędzy grupami istotnych różnic w tym zakresie, można wskazać na po
ziom edukacyjny rodziców jako na czynnik kształtujący rozwój poznawczy dzieci. Po
nieważ kontekst rodzinny odgrywa podstawową rolę stymulującą, należy wspomnieć 
również o kontrolowanym obszarze doświadczeń i aktywności dziecka (na podstawie 
Skali Silvy), który zależy przede wszystkim od działań podejmowanych przez rodzinę 
dziecka - rodziców i dziadków. Doświadczenia i aktywności badanych dzieci różniły 
się jedynie w kilku zakresach (istotne różnice to 6 doświadczeń na 33 oraz 3 aktyw
ności na 32 możliwe). Świadczy to o dbałości rodziny o dostarczanie dziecku przeżyć 
i nowych sytuacji stymulujących jego rozwój. Ponieważ dzieci w większości posiada
ły podobne doświadczenia oraz podejmowały podobne aktywności, efekt rozwojowy 
w postaci braku różnic w przyrostach rozwoju poznawczego wydaje się zrozumiały. 
Wpływ domu rodzinnego dotyczy również kształtowania się samoregulacji emocjonal
nej dziecka, empatii oraz współczucia. Ciepli, zachęcający rodzice, wrażliwi i współ- 
odczuwający ze swoimi dziećmi, wychowują dzieci podobnie reagujące na cierpienie 
innych (Berk, 2002).

Uzyskany wynik braku istotnych różnic w przyrostach poszczególnych kompetencji 
na przestrzeni dwóch lat może wskazywać, że przedstawione sposoby pobudzania po
znawczego dziecka w wieku przedszkolnym nie modyfikują procesu rozwoju, prowa
dząc do podobnych efektów we wszystkich trzech grupach. Badane placówki podejmują 
określone działania edukacyjne mające na celu stymulowanie sfery poznawczej dziecka, 
które mogą posiadać znaczenie dla jego rozwoju w tym zakresie. Przedszkole Montesso
ri kładąc nacisk na ćwiczenia rozwiązań algorytmicznych, wskazuje drogę poznawczego 
rozwiązywania sytuacji problemowych. Założenie o wartości indywidualnego poszuki
wania poznawczego drogą prób i błędów jest charakterystyczne dla podejścia waldorf- 
skiego. Z kolei prowokowanie aktywności własnej dziecka w sytuacjach problemowych, 
zaaranżowanych przez nauczyciela jest główną drogą stymulowania rozwoju poznaw
czego w przedszkolu standardowym.

Sposób stymulowania rozwoju poznawczego w opisanych przedszkolach posiada 
analogie w podejściu teoretycznym prezentowanym przez badacza procesu optymalnego 
organizowania doświadczenia indywidualnego. Jest to koncepcja podwójnego kodowa
nia A. Paivio (1988, 1991). Podejście to zdaje się odpowiadać w największym stopniu 
założeniom pracy edukacyjnej w systemie Montessori, gdzie kodowanie informacji wie
loma drogami należy do kanonu pedagogicznego. Włączenie specjalnego materiału dy
daktycznego (bodźce wielozmysłowe, udział pamięci mięśniowej) oraz elementu ruchu 
w proces nabywania wiedzy i umiejętności wydaje się spełniać kryteria optymalnego 
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rozwoju poznawczego według Paivio (1991). Koncepcja podwójnego kodowania A. Pa
wio (1988, 1991) wskazuje na znaczenie dla procesu nabywania doświadczenia (uczenia 
się) zapisu informacji za pomocą zaangażowania dwóch systemów: werbalnego oraz 
wyobrażeniowego. Badania neurologiczne dostarczają dowodów na to, że informacje 
lingwistyczne i nielingwistyczne są opracowywane przez różne systemy symboliczne. 
Obydwa systemy nie są statycznymi sposobami reprezentacji, posiadają zdolność do re
organizowania, manipulowania i przetwarzania przyjmowanych informacji. Wewnętrzne 
połączenia pomiędzy tymi systemami mogą pobudzać ich wzajemną aktywność w tych 
zakresach, w jakich istnieją wzajemne związki. Wprowadzanie nowych informacji na 
bazie przedstawień ikonicznych czy doświadczeń enaktywnych umożliwia powstanie 
reprezentacji nie tylko o charakterze językowym, ale również przestrzennym. Podczas 
odtwarzania posiadanych już zapisów następuje bezpośrednie pobudzenie systemu 
werbalnego przez słowa i opisy, pośrednie zaś poprzez prezentacje ikoniczne. Z kolei 
bezpośrednie pobudzenie systemu wyobrażeniowego odbywa się za pomocą obrazu, 
a pośrednie dzięki użyciu słowa. Koncepcja podwójnego kodowania zakłada istnienie 
bogatej sieci połączeń pomiędzy dwoma opisanymi systemami. Powtarzanie słowa jako 
obrazu dwukrotnie wzmacnia wspomnienie, podczas gdy powtórzenie dwa razy obrazu 
lub dwa razy słowa nie przynosi tego efektu. Uważa się, że stosowanie wielu kodów po
zwala na większą różnorodność i plastyczność operacji umysłowych oraz dostosowanie 
do zmiennych warunków zadaniowych (Paivio, 1991).

Programy kładące nacisk na przeżycie dziecka i zaangażowanie jego ruchu w pro
cesie edukacyjnym pojawiają się również w przedszkolu standardowym (Kielar, 1992; 
Gruszczyk-Kolczyńska, 1995). Włączenie aktywności własnej dziecka, równocześnie 
w aspekcie poznawczym i ruchowym zajmuje dużo miejsca w przedsięwzięciach wy
chowawczych.

Przygotowanie do swobodnego, samodzielnego zdobywania nowych umiejętności 
i wiadomości odbywa się poprzez pozostawienie przestrzeni na swobodny ruch dziecka 
w przedszkolu waldorfskim. Tutaj w największym chyba stopniu uwzględnia się zna
czenie aktywności motorycznej dla całościowego rozwoju dziecka (Karczewska, 2000; 
Wasiukiewicz, 1998).

Kreatywność w wieku przedszkolnym

Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistości przedszkolnej

Mikrosystem przedszkola Montessori

Wzbudzanie entuzjazmu i zapału do poznawania świata to zadanie nauczyciela w edu
kacji montessoriańskiej. Bardzo ważny jest tutaj osobisty przykład dorosłego, interesu
jącego się zdobywaniem wiedzy. Ciekawość świata, fascynacje i hobby wychowawcy 
działają wzmacniająco na kształtowanie się potrzeb poznawczych dziecka w równej 
mierze, jak atrakcyjne materiały i pomoce do pracy, pokazy czy eksperymenty. Wpajanie 
dziecku od najwcześniejszych lat przekonania, że świat jest interesujący i wart poznania, 
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owocuje w późniejszym wieku aktywnością i samodzielnością w zdobywaniu wiedzy 
oraz akceptacją edukacji szkolnej (Montessori, 1994). Szkoła nie jest wówczas postrze
gana jako nudna, sztywna instytucja, ale miejsce, gdzie można przeżyć fascynującą 
przygodę (Helming, 1994). Dziecko bawi się chętnie z własnej inicjatywy, zaś zadaniem 
dorosłego jest takie przygotowanie otoczenia dziecka i zaproponowanie mu takich form 
zabawy, aby służyło to jak najlepiej harmonijnemu rozwojowi. Wyobraźnia i fantazja 
dzieci rozwija się szczególnie w czasie zajęć wychowania religijnego czy kosmicznego 
(obejmującego elementy biologii, geografii, fizyki i chemii), w ekspresji plastycznej, 
muzycznej czy teatralnej. Dzięki połączeniu przekazywanych w opowiadaniach treści 
z konkretnymi przedstawieniami bohaterów historyjek (figurki, scenografia wydarzeń) 
jest możliwe odwoływanie się do wielu zmysłów dziecka i dostarczanie bogatej pożywki 
dla jego wyobraźni (załącznik 12).

Mikrosystem przedszkola waldorfskiego

Rozwojowi wyobraźni w pedagogice waldorfskiej sprzyja przede wszystkim, posiadają
cy głębokie uzasadnienie, wystrój sal, w których przebywa dziecko: pastelowa kolory
styka ścian, wyposażenie wyłącznie z drewna, wikliny, lnu, papieru. Zabawki oferowane 
dziecku są wytwarzane ręcznie przez nauczyciela i rodziców, z materiałów naturalnych, 
nigdy nie są pochodzenia fabrycznego. Do zabawy wykorzystuje się ponadto dary na
tury takie, jak: kamienie, patyki, szyszki, kloce drewna, kolorowe płachetki lnianego 
płótna. Rozwojowi fantazji sprzyjają zajęcia z eurytmii - tanecznej i wokalnej ekspresji 
związanej z baśnią i opowiadaniem. „Mokre malowanie” przy użyciu trzech kolorów 
podstawowych na nasączonej wodą kartce papieru pozwala na obserwację spontanicznej 
gry barw i powstawania kolorów pochodnych, posiada ponadto charakter terapeutyczny 
(Kluegelgen, 1993). Jednym ze sposobów sygnalizowania dziecku harmonii i równowa
gi świata jest oprawa muzyczna towarzysząca edukacji. .Szczególnie polecana tonacja 
pentatoniczna w śpiewie oraz w grze na lirze dostarcza głębokich doznań. Pentatonika, 
zwana „tonacją anielską”, jak żadna inna uspokaja i wycisza, ogarnia i osłania, pobudza 
wyobraźnię. Muzykowanie odbywa się zwykle wraz z grającym i śpiewającym nauczy
cielem, którego zachowanie niesie ze sobą spokój i poczucie bezpieczeństwa. Aktywność 
zabawowa w pedagogice waldorfskiej ma na celu nie tylko rozwój sprawności fizycznej 
oraz umiejętności ruchowych. W zabawie przejawia się fantazja dziecięca, przekształ
cająca i ulepszająca rzeczy, nazywana w okresie późniejszym inicjatywą i twórczością. 
Intensywność zabawy jest przygotowaniem do umiejętności zaangażowania się w życie 
i zawód. Powaga zabawy przygotowuje dziecko do traktowania z miłością i akceptacją 
własnej inicjatywy i pracy. Zabawa oddziałuje na zewnątrz, pozwalając dziecku na pro
jektowanie własnej indywidualności oraz do wewnątrz - odciskając swoje znamię na 
kształtującej się osobowości (Wasiukiewicz, 1998; Lindenberg, 1993).

Zabawa dziecięca ma charakter bezcelowy, jest pełna życia i fantazji. Dziecko w wie
ku przedszkolnym jest traktowane jako „narząd zmysłów”, tą drogą też pobiera z oto
czenia pożywkę dla swego rozwoju. Wrażenia zmysłowe są porównywane z wdechem, 
zaś naśladownictwo w zabawie z wydechem, jako z koniecznym dopełnieniem cyklu 
(Karczewska, 2000).
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Środowisko przedszkola standardowego

Czas spędzany w przedszkolu standardowym podzielony jest na zajęcia indywidualne 
i grupowe. Przestrzeń i czas dany dziecku na zabawę dowolną pozwalają na ujawnianie 
rozwijającej się w tym okresie funkcji symbolicznej. Miniatury przedmiotów realnego 
świata otaczającego dziecko, ilustracje, zabawy w role i udawanie umożliwiają rozwój 
funkcji symbolicznej i wyobraźni dziecka (Kielar-Turska, 1992). Pożywką dla rozwoju 
postawy twórczej dziecka stają się wszelkie okazje wychowawcze aranżowane przez 
nauczyciela: wycieczki, uczestnictwo w spektaklu teatrzyku, wizyta u strażaków, oglą
danie wystawy. Podczas zabawy swobodnej dziecko odtwarza poznany świat, jedno
cześnie przekształcając go i nadając mu indywidualne piętno.

Przedszkole standardowe bazuje na programach zatwierdzonych do realizacji przez 
ministerstwo, które sprzyjają rozwojowi kreatywności dzieci. Jednym z nich jest pro
pozycja „Jestem częścią świata” - program wspomagający rozwój aktywności twórczej 
(Nowak-Grobelska, Pilecka, 2000). Jego celem jest stworzenie warunków dla kształto
wania się aktywnej i twórczej postawy dziecka w wieku przedszkolnym. Autorki zakła
dają, że metody i ćwiczenia wzmacniające twórczość (zaproponowane w ich programie), 
wzmocnią również dziecięcą potrzebę tworzenia oraz umożliwią odkrywania możliwo
ści tkwiących w ich ciałach i umysłach. Obejmuje on takie tematy, jak:

- Jestem częścią świata - szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart (po
znawanie samego siebie, nawiązywanie kontaktu z innymi, zaznajamianie się 
z regułami panującymi w grupie, samoakceptacja i tolerancja).

- Jestem częścią świata - próbuję go zrozumieć (poznawanie świata przyrody, 
techniki społeczeństwa i kultury, wprowadzenie w świat symboli, znaków 
i mowy).

- Jestem częścią świata - bawię się i tworzę (muzyka, sztuka, własna ekspresja 
twórcza).

- Jestem częścią świata - umiem dbać o niego i siebie (poznawanie zasad bezpie
czeństwa i zdrowego stylu życia).

Przedszkole standardowe stymuluje ciekawość poznawczą dziecka, postrzegając ją 
jako podstawę rozwoju twórczości. Stanowi ona ponadto przesłankę eksploracji, poszu
kiwań, wszelkich działań związanych z nabywaniem i przetwarzaniem wiedzy i umiejęt
ności (Nowak-Grobelska, Pilecka, 2000) (załącznik 16c).

Wyniki pomiarów ilościowych w zakresie zmiennej osiowej 
„kreatywność"

Zmienną zależną braną pod uwagę była kreatywność (wskaźnikiem jest wynik w Teście 
Twórczości Graficznej Urbana-Jellena).

Test używany do pomiaru przyrostu kompetencji został poddany badaniu zgodności 
z rozkładem normalnym dla wskaźników różnicy testem Kołmogorowa-Smirnowa oraz 
prawdopodobieństwa Lillieforsa. Otrzymane wyniki (K.-S d = 0,06946, p > 0,20, p Lil- 
lieforsa > 0,20) wskazują na zgodność narzędzia z rozkładem normalnym.
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Aby sprawdzić, czy placówki różniły się między sobą pod względem przyrostu kom
petencji w zakresie kreatywności, wskaźniki przyrostu zmiennej osiowej kreatywność 
między drugim a pierwszym pomiarem (KREATR21), trzecim a pierwszym (KRE- 
ATR31), trzecim a drugim (KREATR32) poddano 24 jednozmiennowym ANOVA z pla
cówką (PLAC) jako zmienną niezależną.

Wykres 9. Przyrost w zakresie kompetencji twórczych w trzech placówkach 
przedszkolnych

Okazało się, że rodzaj placówki (PLAC) różnicuje istotnie wielkość przyrostu w za
kresie kreatywności pomiędzy trzecim a pierwszym pomiarem [K.REATR31; F(2, 42) 
= 10,04; p < 0,001] oraz pomiędzy trzecim a drugim [KREATR32; F(2, 42) = 4,31; 
P<0,05],

Na podstawie analizy wariancji (ANOVA) można stwierdzić, że przyrost w zakresie 
kompetencji kreatywność jest istotnie różny w porównywanych typach placówek.

Porównując placówki pomiędzy sobą testami post hoc (NIR Fishera), można stwier
dzić istotnie wyższy przyrost kompetencji w zakresie kreatywności w grupie dzieci 
z przedszkola waldorfskiego w porównaniu z wynikami grupy montessoriańskiej i tra
dycyjnej (F (4,84) = 4,59, p < 0,0021). W pozostałych dwóch przedszkolach przyrost 
w tym obszarze nie osiągnął wartości istotnych statystycznie.
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PLAC; średnie nieważone
Bieżący efekt: F(2, 42) = 4,3069, p = 0,01989 

Dekompozycja efektywnych hipotez 
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

Wykres 10. Średnie wskaźniki różnicy w zakresie kreatywności, 
pomiar 3 - pomiar 2

PLAC; średnie nieważone
Bieżący efekt: F(2, 42) = 10,042, p = 0,00027 

Dekompozycja efektywnych hipotez 
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

Wykres 11. Średnie wskaźniki różnicy w zakresie kreatywności, 
pomiar 3 - pomiar 1
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Uzyskane wyniki pomiaru dokonanego przy użyciu metody ilościowej potwierdza
ją hipotezę o największym przyroście kompetencji w zakresie kreatywności w grupie 
dzieci z przedszkola waldorfskiego. Po dwóch latach pobytu w środowisku związanym 
z pedagogiką waldorfską dzieci, dla których to przedszkole było pierwszą placówką tego 
typu, uzyskały istotnie statystycznie większy przyrost kompetencji twórczych. Fakt, iż 
przyrost ten był istotny dopiero w drugim roku może wiązać się z tym, że dziecko roz
poczynające przedszkole potrzebuje jeszcze czasu, aby się z nim oswoić, poczuć cał
kiem swobodnie i twórczo rozwijać. Kolejnym czynnikiem istotnym dla pojawienia się 
twórczych przekształceń jest gromadzenie doświadczeń, którym sprzyja również upływ 
czasu.

Interpretacja i dyskusja wyników

Wyniki badania obszaru twórczości w trzech grupach przedszkolnych (obserwacji form 
pracy, aranżacji otoczenia, aktywności dzieci oraz wyniki ilościowe) potwierdziły zało
żenie, że dzieci z przedszkola waldorfskiego uzyskują najwyższy przyrost w zakresie tej 
kompetencji w porównaniu z pozostałymi grupami przedszkolnymi.

W prowadzonych badaniach analizie podlegał przyrost kompetencji twórczych mie
rzony testem twórczości graficznej. Jest to jeden z zakresów przejawiania się możliwo
ści twórczych jednostki. Twórczość graficzna wiąże się z takimi sferami funkcjonowa
nia jednostki jak wyobraźnia, wrażliwość sensoryczna, szczególnie wzrokowa. Autorzy 
chcą widzieć w wyniku testu globalny wskaźnik twórczości. Twórczość potencjalna jest 
traktowana przez nich jako zespół zdolności intelektualnych oraz właściwości motywa- 
cyjno-osobowościowych (Urban, 1991).

Dla rozwoju poznania dziecka znaczenie posiada otoczenie o. charakterze heurystycz
nym, stawiającym przed nim wiele pytań i problemów do rozwiązania. Realizując swój 
potencjał umysłowy, dziecko chętnie tworzy własne teorie wyjaśniające, staje się od
krywcą i wynalazcą, interesuje się rozwiązywaniem nowych problemów (Lewis, 1988; 
Piaget, 1977). Takim warunkom zdaje się odpowiadać w największym stopniu metoda 
pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim, pozostawiająca dużo przestrzeni dla 
inicjatywy, zainteresowań i wyobraźni dziecka. Zabawki i całe otoczenie przedszkola 
dają dziecku możliwość spontanicznego nadawania znaczeń, dowolnego interpretowa
nia i indywidualnego stwarzania zgodnej z własnymi potrzebami rzeczywistości. Nie- 
dookreśloność w postaci braku a priori typowych, standardowych form muzycznych 
(gamy molowe i durowe) czy plastycznych (wszystkie barwy podstawowe i pochodne) 
zachęca dziecko do tworzenia własnego świata, którego scenografia i poetyka może być 
każdorazowo zależna od nastroju i potrzeb kreatora. Zarówno pentatonika w zakresie 
przeżywania świata dźwięków, jak i trzy barwy podstawowe (zielony, czerwony i żół
ty) w doświadczeniach plastycznych otwierają przed dzieckiem możliwości twórczego 
„bawienia się nimi”, eksperymentowania i uzyskiwania nowych, często zaskakujących 
jakości (np. barwy pochodne w mokrym malowaniu). Duża ilość czasu przeznaczonego 
na zabawę dowolną, brak dyrektywnej roli nauczyciela sprzyjają naturalnej ekspresji 
swobodnej pozwalającej na wyrażanie się dziecka w oryginalnych, twórczych działa
niach (Popek, 1988).
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Do istotnych cech osobowości twórczej należy wewnętrzne poczucie kontroli wiążą- 
ce się z poczuciem autonomii jednostki w otoczeniu społecznym oraz niezależnością od 
pola percepcyjnego (Drwal, 1978; Popek, 2001; Szmigielska, 1995). Przyzwalający spo
sób wychowania, akceptacja, chwalenie i ochranianie, elastyczne postawy i zachowania 
rodziców oraz wychowawców wpływają na kształtowanie się wczesnej niezależności 
dziecka. Istotna jest również spójność doświadczeń dziecka - niesprzeczność rodziciel
skich wymagań i dyscypliny. Dopuszczanie samodzielności w działaniach dzieci, udzie
lanie wskazówek i nagradzanie wpływa na możliwość pojawienia się poczucia, że efekty 
ich aktywności mogą zależeć od nich samych. Taki styl wychowania charakterystyczny 
jest dla przedszkola waldorfskiego i on właśnie zdaje się wpływać na nonkonformizm, 
samosterowność i większą kreatywność dzieci.

Bogata stymulacja środowiska zewnętrznego w postaci zabaw i ćwiczeń katalizują
cych tworzenie się struktur zdolności twórczych może być czynnikiem przypadku we
dług koincydentalnej teorii zdolności (Feldman, 1990). Przypadek ów w formie specy
ficznych dla waldorfskiego programu edukacyjnego zajęć (euiytmia, korowód, mokre 
malowanie, muzyka pentatoniczna) może posiadać charakter wydobywający, uaktyw
niający kreatywność dziecka. Według Feldmana rozwój twórczy zakłada możliwość 
przesunięcia poziomego, czyli pojawienia się u tego samego dziecka, w tym samym 
czasie struktur charakterystycznych dla różnych etapów rozwoju. Oprócz uniwersalne
go rozwoju poznawczego przyjętego za Piagetem istnieje również aktywność własna 
dziecka, wpływająca na nieuniwersalny charakter rozwoju wewnątrz poszczególnych 
obszarów.

O wpływie otoczenia na możliwość ujawnienia się i zrealizowania zdolności twór
czych przekonują badacze zakładający, iż każdy dysponuje potencjałem twórczym, któ
ry może zostać zaktywizowany przy spełnieniu określonych warunków (Debesse, 1988; 
Lewis, 1988). Środowisko wychowawcze może posiadać pozytywny lub negatywny 
wpływ na rozwój potencjału twórczego dziecka.

Interakcyjna teoria zdolności Renzulliego (1977) zakłada rozwój zdolności dzięki 
interakcjom triady: zdolności intelektualne, uzdolnienia kreacyjne i motywacja, które 
są integrowane przez osobowość i środowisko życia człowieka. Podejście to przyjmuje, 
iż konkretne środowisko społeczne posiada znaczenie dla ujawniania, aktywizowania 
i rozwoju zdolności. Interakcyjna teoria zdolności uwzględnia interakcje genotypu i śro
dowiska.

Pozostawienie przestrzeni dla własnej aktywności owocuje powstawaniem pomy
słów, niebanalnym myśleniem, nowatorską aktywnością - słowem działaniem posiada
jącym piętno kreacji. Badania eksperymentalne stymulowania rozwoju zdolności twór
czych z wykorzystaniem aktywności plastycznej Limont (1994) potwierdziły znaczenie 
wpływu środowiskowego w postaci treningu, na rozwój płynności i giętkości werbalnej 
i figuralnej u dzieci. Tak więc z jednej strony, sprzyjający kontekst środowiskowy, z dru
giej zaś oddziaływania otoczenia mogą mieć wpływ na pobudzanie i rozwijanie krea
tywności jednostki.

Przytoczone propozycje teoretycznego wyjaśniania wzajemnych zależności pomię
dzy rozwojem zdolności twórczych dziecka a środowiskiem mówią o znaczącym wpły
wie aktywizującym i utrwalającym tak zdolności myślenia dywergencyjnego (Renzulli, 
Monks, 1977), jak i uzdolnienia kierunkowe. Nieuniwersalny rozwój człowieka zwią- 
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zany jest z wektorami, wśród których wpływy edukacyjne mogą zajmować poczesne 
miejsce (Feldman, 1990).

Znaczącą rolę w stymulowaniu kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym odgry
wa osoba nauczyciela. Badania wykazały, iż kształcenie dla twórczości powinno wiązać 
się przede wszystkim z kształtowaniem twórczych postaw nauczycieli (Nęcka, 1985). 
Pożądane składniki postawy nauczyciela wobec twórczej aktywności dziecka obejmują 
udzielanie indywidualnych wzmocnień i zachęt, tworzenie zachęcających do kreatyw
ności norm grupowych, ochronę przed sankcjami ze strony rówieśników, pomoc me
rytoryczną i metodyczną oraz wspólną z dzieckiem aktywność twórczą. Jako drogę do 
uzyskania właściwej postawy nauczyciela Nęcka proponuje grupowy trening twórczości 
pozwalający nauczycielom na odhamowania, wzrost zdolności twórczych oraz wzrost 
kompetencji heurystycznej. Analizując działania wychowawcze podejmowane przez na
uczycieli przedszkola waldorfskiego, można stwierdzić, że spełniają one większość wy
magań stawianych twórczemu nauczycielowi takich, jak: zachęcanie, ochrona, własny 
przykład, wspólne tworzenie.

Wyniki badań nad znaczeniem intencjonalnych oddziaływań na rozwój twórczości 
dzieci znalazły swoje odbicie w powstaniu programów stymulujących te kompetencje 
podczas zajęć szkolnych lub klubowych. Działające od roku 2000 Polskie Stowarzysze
nie Kreatywności opracowało, z powodzeniem propaguje oraz stosuje programy „Po
rządek i przygoda” i „Żywioły” jako lekcje twórczości dla dzieci i młodzieży (Szmidt, 
Piotrowski, 2002).

Sądzę, że najlepszym oddaniem charakteru twórczości dziecka będzie przywołanie 
koncepcji postawy twórczej (Komiłowicz, 1926; Radlińska, 1935; Dobrołowicz, 1995; 
Popek, 2001; Nęcka, 2001; Szmidt, 2002). Kreatywna postawa w stosunku do życia, 
twórczość codzienna są warunkami rozwoju skrystalizowanej twórczości wybitnej. 
Twórcza postawa wobec środowiska ma charakter czynny, jest wyrazem dojrzałości psy
chicznej i społecznej jednostki (Radlińska, 1935). Według Maslowa postawa twórcza 
i jej cechy składowe mają duże znaczenie dla samorealizacji. Szerokie rozumienie po
stawy twórczej, wykraczającej poza uzdolnienia czy myślenie twórcze proponuje Popek 
(2000). W jego ujęciu jest to indywidualna właściwość poznawcza i charakterologiczna 
wykazującą gotowość do przekształcania świata i siebie samego na drodze własnej ak
tywności. Choć w przypadku dziecka trudno jeszcze mówić o ukształtowanej w pełni po
stawie (względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowań 
wobec określonego obiektu), właśnie takie rozumienie kreatywności dziecięcej wydaj e 
się najbardziej zbliżone do wspomnianego już pojęcia twórczości pierwotnej (Kubicka, 
2003). Koncepcja postawy twórczej znajduje wsparcie w nurcie badań nad twórczością 
codzienną (everyday creativity), pozostającym w opozycji do nurtu akcentującego prze
de wszystkim znaczenie twórczości wybitnej (Richards, 1999). Twórczość codzienna 
jest uważana za cechę ciągłą, rozwijającą się w sprzyjającym środowisku wychowaw
czym, związaną z aktywnością niezbędną w rozwiązywaniu codziennych problemów 
(Szmidt, 2002).

Tak więc badana kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym, mimo że jedynie 
przy użyciu testu graficznego, dotyczyła przede wszystkim opisanej wyżej predyspozy
cji, początków postawy twórczej czy twórczości codziennej.
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Ciekawe wnioski dotyczące wpływu wychowawczego na stymulowanie twórczo
ści można wysnuć biorąc pod uwagę wyniki badań nad nagradzaniem dzieci (Amabi- 
le, 1996). Nagroda wpływa na zmianę motywacji wykonywania określonego działania 
z samoistnej na zadaniową, a ta z kolei nie sprzyja procesom twórczym. Motywacja 
osiągnięć jest uważana za niekorzystną dla twórczości płynnej i skrystalizowanej, nato
miast twórczość dojrzała nie jest możliwa bez tego rodzaju motywacji (Nęcka, 2002). 
W przedszkolu waldorfskim działania dziecka same w sobie stanowią cel, w związku 
z czym kierowanie ku określonemu celowi, motywowanie zadaniowe oraz nagradzanie 
za sukces nie występują. Wpływać może to korzystnie na rozwój twórczej postawy wo
bec świata na poziomie twórczości płynnej i skrystalizowanej.

Rozwój społeczny

Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistości przedszkolnej

Mikrosystem przedszkola Montessori

Współżycie społeczne w przedszkolu Montessori opiera się przede wszystkim na re
spektowaniu praw indywidualnych. Konkretne sytuacje z tym związane to na przykład 
poszanowanie pracy kolegi, który odszedł na chwilę od zabawy, ale pozostawił przy niej 
wizytówkę ze swoim imieniem. Jest to również uznawanie indywidualnego rytmu wy
konywania różnych działań, odrębnych preferencji zabawowych oraz zróżnicowanych 
umiejętności mimo tego samego wieku. Przyzwolenie na wolny wybór rodzaju zabawy, 
jej miejsca, czasu trwania oraz towarzystwa owocuje poczuciem własnej wolności dzie
cka oraz szacunkiem dla wyborów kolegi (Standing, 1993).

Uznanie indywidualności drugiego człowieka to również codzienne przebywanie 
w przedszkolu dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Integracja jest celowym zabie
giem formującym relacje społeczne dziecka, pozwalającym na przeżycie różnorodno
ści i odmienności wśród ludzi. Pomoc świadczona mniej sprawnym wzmacnia ponadto 
poczucie własnej wartości zdrowych dzieci opiekujących się kolegami. Z kolei dzieci 
posiadające trudności ruchowe (porażenie mózgowe), komunikacyjne (zespół Downa) 
czy związane z kontrolą zachowania (zachowania autystyczne) mają szansę poznać pra
widłowy wzorzec zachowania poprzez codzienne przebywanie w grupie integracyjnej. 
Dzieci te są angażowane we wszystkie zabawy grupowe i nakłaniane do wspólnych 
z innymi działań.

Przedszkole Montessori posiada tylko po jednym egzemplarzu z każdego zestawu 
do ćwiczeń i zabaw. Jest to naturalny sposób zachęcenia dzieci do negocjacji na temat 
tego, kto kiedy będzie używał danego materiału. Tak więc cierpliwe czekanie, aż kolega 
skończy się bawić, umawianie się i zajmowanie sobie kolejki należą do codziennych, 
koniecznych zachowań społecznych.

W programie stymulowania rozwoju społecznego dziecka znajduje się nauka form 
grzecznościowych. Rozpoczynają się one od dbałości o własny wygląd i zachowanie 
wśród innych (czyste ręce, ubranie, stonowane wypowiedzi i ruchy). Dotyczą również 
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umiejętności zachowania się w sytuacjach okolicznościowych (składanie życzeń, dzię
kowanie, odmawianie) (Helming, 1995).

Pobudzanie rozwoju społecznego w przedszkolu montessoriańskim opiera się z jed
nej strony na zaszczepieniu w dziecku szacunku dla indywidualności każdego człowie
ka, z drugiej zaś na wskazaniu wagi norm i zwyczajów grupowych (Montessori, 1994).

Mikrosystem przedszkola waldorfskiego

Przedszkole waldorfskie przywiązuje również dużą wagę do poszanowania indywidu
alnej osoby. Oparcie na naturalnych prawidłowościach rozwoju człowieka zakłada, że 
młodsze dzieci są mniej sprawne i samodzielne niż starsze. Powoduje to w konsekwen
cji sprawowanie opieki i niesienie pomocy przez starszych kolegów przebywających 
przez cały czas w tej samej, podobnie jak i młodsi, grupie. Rodzinny charakter grupy 
przedszkolnej powoduje spontaniczne przyjęcie roli starszego rodzeństwa. Starsze dzie
ci nakrywają do stołu i sprzątają po śniadaniu, ubierają maluchy przed wyjściem do 
ogrodu. Aktywności nauczyciela zajmującego się dorosłymi czynnościami (prasowanie 
płachetek do zabawy, naprawianie drobnych sprzętów, sprzątanie) stwarzają warunki do 
poznawania przez dzieci działań związanych z rolą społeczną.

Uznanie indywidualności prowadzi w przedszkolu waldorfskim do respektowania 
odmowy dziecka, zarówno jeśli chodzi o zabawę, jak i pomoc w porządkowaniu zaba
wek. Nauczyciel podejmując różne aktywności zaprasza dziecko do współpracy, naśla- 
dowaniajego działań. Prawo do odmowy uczy dziecko aserywności, łagodzi rodzący się 
konflikt, daje czas na oswojenie się z nową sytuacją i zareagowanie zgodnie z indywi
dualną potrzebą.

Ponieważ grupy przedszkolne składają się z dzieci w różnym wieku (od 3 do 6 lat), 
młodsi mogą korzystać z doświadczenia starszych kolegów i- obserwując, uczyć się 
adekwatnych w danej sytuacji sposobów zachowania. Przy przygotowaniu posiłków 
uczestniczą starsze dzieci, zaznaczając w ten sposób również swój udział w opiece nad 
młodszymi oraz stopień samodzielnego działania naśladującego nauczyciela. Osobą roz
dzielającą posiłek jest zawsze nauczyciel. Sposób wspólnego spędzania czasu przy stole 
informuje o wadze i pewnym rytualnym charakterze tego wydarzenia: spokój, unikanie 
hałasu i głośnych rozmów, określona struktura i dynamika posiłku wprowadzają dziecko 
w fazę wydechu po okresie intensywnej aktywności.

Niezwykle ważną okazją wychowawczą jest reagowanie przez nauczyciela na nie
właściwe, agresywne lub destrukcyjne zachowanie dziecka. Jest to zwykle komunikat 
zaadresowany bezpośrednio do niego, zaczynający się imieniem, wypowiedziany pół
głosem w sytuacji kontaktu wzrokowego, w bliskiej odległości, twarząw twarz. Czasem 
zdarza się uwaga „wyśpiewana” do dziecka, również opatrzona jego imieniem, płynnie 
dająca znak, że dane rozwiązanie nie jest najlepsze. Nauczyciel podchodzi do dziecka 
lub prosi je o koncentrację, wołając cicho po imieniu. Zdarza się zwracanie uwagi za po
mocą ułożonego na poczekaniu wierszyka, co jest interesującą i zabawną formą łatwiej 
docierającą do „winowajcy”.

Korygowanie niewłaściwych społecznie zachowań (agresja, nieodpowiednie słow
nictwo) odbywa się drogą łagodnych, żartobliwych uwag nauczyciela i równoczesnym 
wskazaniem drogi pozytywnego rozwiązania problemu. Bliski kontakt fizyczny i wzro
kowy dziecka z nauczycielem jest warunkiem rozpoczęcia rozwiązywania indywidual
nego problemu z zachowaniem.
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Podejście waldorfskie w zakresie stymulowania rozwoju społecznego opiera się na 
wzorze rodziny w obszarze kształtowanie podziału ról, relacji, opieki i pomocy.

Środowisko przedszkola standardowego

Pozytywne wartości społeczne w postaci dzielenia się i współpracy są proponowane 
w przedszkolu standardowym, jako obowiązujące formy relacji międzyludzkich. Dzieci 
zachęca się do dzielenia się w postaci częstowania słodyczami czy pożyczania zabawek 
i atrakcyjnych przedmiotów innym.

Zabawy podejmowane przez dzieci w wieku przedszkolnym posiadają funkcję 
uspołeczniającą. Pole aktywności dziecka przechodzi od koncentracji na przedmiocie, 
do stopniowego włączenia jednego, a później większej ilości partnerów. Przedszkole 
standardowe zachęca do zabaw zespołowych i kooperacyjnych. Ich formy ćwiczone są 
podczas zajęć grupowych prowadzonych przez nauczyciela, w czasie przygotowania 
wspólnych działań, np. teatralnych czy sportowych. W zabawie uwidaczniają się co
raz silniejsze związki z życiem społecznym obserwowanym przez dziecko na co dzień. 
Przejawami tego są zabawy w udawanie oraz podejmowanie ról, szczególnie częste po 
zapoznawaniu się z zawodami dorosłych podczas wycieczek, np. na pocztę.

Duże znaczenie dla uspołecznienia posiadają również zabawy strategiczne: tema
tyczne czy konstrukcyjne. Uzgodnienie wspólnego planu wymaga od dzieci podporząd
kowania się regułom obowiązującym w zabawie (Topińska, 1985).

Wspólna zabawa i współpraca są nagradzane pochwałą i oceniane jako dojrzałość 
społeczna.

Zabawy zawierające element rywalizacji mają za zadanie motywować dziecko do 
optymalnego wykonania zadania (wyścigi, konkurs ze zdobywaniem punktów). Formy 
pracy zachęcające do konkurencji dziecięcej pojawiają się jedynie w przedszkolu stan
dardowym, nie występują w dwóch poprzednio omówionych.

W kalendarzu imprez przedszkole standardowe posiada szereg wydarzeń odzwier
ciedlających kulturę otoczenia dziecka. Poznanie znaczenia społecznego różnego rodzaju 
świąt, sposobów obchodzenia uroczystości włącza dziecko w realia świata, w którym żyje.

Przedszkole standardowe przygotowuje dziecko do rozumienia i efektywnego włą
czania się w życie społeczne bliższego i dalszego otoczenia.

Wyniki badań ilościowych w zakresie wybranych zmiennych sfery 
społecznej

Rozwój społeczny. Metoda pośrednia
Pierwszym wskaźnikiem była podobnie jak w przypadku samodzielności, suma punk
tów w wypełnianym przez nauczyciela „Arkuszu obserwacji poziomu rozwoju i zacho
wania dziecka” Przetacznikowej (1977) w zakresie pytań o rozwój społeczny dziecka. 
Społeczne zachowania dziecka oceniano w zależności od stopnia dojrzałości w skali 1-5 
(załącznik nr 6).
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Rozwój społeczny
Wykres średnich, 2-czynnikowa interakcja

F(4,84) = 0,61; p< 0,6567

Wykres 12. Przyrost kompetencji społecznych w trzech badanych grupach 
przedszkolnych. Wynik metody pośredniej - ocena nauczyciela

Analiza wariancji (ANOVA) nie wykazała istotnych statystycznie różnic w przyrostach 
kompetencji rozwój społeczny pomiędzy trzema placówkami przedszkolnymi.

(F (4,84) = 0,61, p < 0, 6567). Analiza wykresu wskazuje na.znaczny przyrost kom
petencji dopiero w drugim roku pobytu dzieci w przedszkolu - dotyczy to wszystkich 
trzech placówek. Powodem takiego zjawiska może być początkowa trudność związana 
z adaptacją do nowego środowiska, koniecznością uzyskania poczucia bezpieczeństwa 
i akceptacji emocjonalnej w życiu przedszkolnym.

Rozwój społeczny. Metoda bezpośrednia

Drugi wskaźnik to wynik punktowy w próbach takich, jak: zachowanie w sytuacji spo
łecznej, nawiązanie kontaktu, zachowanie prospołeczne. Dziecko odpowiadało na pyta
nia o swoje zachowanie w sytuacjach przedstawionych na trzech czarno-białych obraz
kach, posługując się figurką swojej postaci wyciętą z kartonu (załącznik nr 7). Deklaracja 
podjęcia adekwatnej do sytuacji aktywności (np. otwieranie drzwi, rozmowa z gościem, 
pocieszanie plączącego kolegi) było oceniane jako rozwiązane zadanie i oceniane jako 1 
punkt, nierozwiązane jako 0. Ponieważ przyrosty pomiędzy pierwszym a drugim bada
niem były bardzo nieznaczne, w analizie wzięto pod uwagę pomiar pierwszy i trzeci.

- Reakcja na sytuację
We wszystkich badanych grupach nastąpił wyraźny wzrost ilości rozwiązań 
ocenianych na 1 pkt. Wskazuje to na częstszy wybór przez badane dzieci zacho
wań adekwatnych do sytuacji oraz własnych możliwości (np. „pójdę otworzyć 
drzwi”, „zapytam - kto tam?”).

- Nawiązanie kontaktu
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We wszystkich grupach przedszkolnych nastąpiło zmniejszenie się ilości roz
wiązań sytuacji ocenianych na 0 pkt. (np. „nie wiem”, „idę do drugiego poko
ju”). Dzieci częściej wybierały rozwiązanie sytuacji, wskazujące na rozumienie 
oczekiwań społecznych w relacji gość - gospodarz („Będę rozmawiać”, „usiądę 
koło pana i coś opowiem mu”).

- Zachowania prospołeczne
We wszystkich grupach przedszkolnych nastąpił wzrost ilości zachowań pro
społecznych w pomiarze trzecim. Dzieci częściej podawały przykłady reakcji 
wskazujące na rozwój empatyczny („powiem, żeby nie płakał, bo mu kupię 
nowy balon”, „pocieszę go”).

Wynik testu nieparametrycznego Kruskala-Wallisa zastosowanego do oceny wyni
ków w przypadku trzech sytuacji nie daje podstaw do stwierdzenia, iż przyrosty w za
kresie poszczególnych kompetencji wchodzących w skład rozwoju społecznego, róż
nią się istotnie pomiędzy porównywanymi placówkami. We wszystkich trzech grupach 
przedszkolnych przyrosty kompetencji społecznych w obszarze reagowania na społecz
ny kontekst sytuacji, nawiązywania kontaktu oraz zachowań prospołecznych kształto
wały się podobnie.

Stopień zaangażowania społecznego w zabawie
Obszar ten był badany za pomocą analizy pięciominutowych próbek zapisu filmowego 
zabawy dowolnej dziecka. Zapis filmowy był dokonywany trzykrotnie, równocześnie 
z pomiarami pozostałych badanych kompetencji. Opracowanie materiału filmowego od
bywało się początkowo drogą transkrypcji (sporządzenie protokołów obserwacyjnych, 
patrz załącznik 12), a następnie poprzez przyporządkowanie do pięciu kategorii zabawy 
(Parten, 1932).

Pomiar 1
Wykres 13. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, faza konstatacyjna
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Tabela 15. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, faza konstatacyjna 

ANOVA rang Kruskala-Wallisa
Zmienna niezależna (grupująca):
Test Kruskala-Wallisa H(2, N = 45) = 6,169576 p = 0,0458

Przedszkole Kod N ważnych Suma rang

Montessori 1 15 252,50
waldorfskie 2 15 363,00
standardowe 3 15 419,50

W pierwszym pomiarze placówki różniły się istotnie pod względem społecznego za
angażowania dzieci w zabawie. W przedszkolu Montessori zdecydowanie mniej było 
dzieci bawiących się wspólnie w grupce. Dwa pozostałe przedszkola nie różniły się 
istotnie w tym zakresie.

Wykres 14. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, pomiar po pierwszym 
roku pobytu dziecka w przedszkolu

-137-



Tabela 16. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, pomiar 2

ANOVA rang Kruskala-Wallisa
Zmienna niezależna (grupująca):
Test Kruskala-Wallisa H(2, N = 45) = 8,662197 p = 0,0132

Przedszkole Kod N ważnych Suma rang

Montessori 1 15 280,00
waldorfskie 2 15 293,00

standardowe 3 15 462,00

W drugim pomiarze (po pierwszym roku przebywania dziecka w przedszkolu) wystą
piła istotna statystycznie różnica pomiędzy placówkami w zakresie stopnia społecznego 
zaangażowania dzieci w zabawie. W przedszkolu standardowym zaobserwowano istot
nie większe zaangażowania przejawiające się w większej ilości zabaw asocjacyjnych 
i kooperacyjnych. We wszystkich przedszkolach nastąpił zanik obserwacji zachowania 
innych (kategoria sygnowania 1).

Stopień zaangażowania społecznego w zabawie
Zabawa dowolna

Wykres 15. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, pomiar po dwóch 
latach pobytu dziecka w przedszkolu
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Tabela 17. Zaangażowanie społeczne w zabawie dowolnej, pomiar 3

ANOVA rang Kruskala-Wallisa
Zmienna niezależna (grupująca):
Test Kruskala-Wallisa H(2, N = 45) = 6,020141 p = 0,0493

Przedszkole Kod N ważnych Suma rang

Montessori 1 15 288,50
waldorfskie 2 15 307,50
standardowe 3 15 439,00

W pomiarze trzecim (po dwóch latach pobytu dziecka w przedszkolu) wystąpiła istotna 
statystycznie różnica w stopniu społecznego zaangażowania dzieci w zabawie pomiędzy 
placówkami. Podobnie jak w pomiarze drugim, zaobserwowano wyższy stopień uspo
łecznienia w przedszkolu standardowym. Zabawy asocjacyjne i kooperacyjne stanowiły 
podstawowe formy aktywności dowolnej dzieci w tej placówce. W porównaniu z pomia
rem drugim wzrosła ilość zabaw kooperacyjnych, a zmniejszyła się ilość równoległych. 
Fakt, że w pomiarze trzecim suma rang wynosi nieco mniej niż w drugim (II = 462,00, 
III = 439), a więc i stopień zaangażowania społecznego jest nieco niższy, może wiązać 
się z występowaniem zabaw, które nie posiadają charakteru społecznego (konstrukcyjne, 
funkcyjne). Są one konieczne dla ćwiczenia różnych sprawności, a ich wykonanie doty
czy często tylko jednej osoby. Ilość tego rodzaju zabaw może wzrastać z wiekiem z uwagi 
na pojawiające się i kształtujące szczegółowe zainteresowania dziecka.

W pomiarze trzecim we wszystkich przedszkolach pojawiła się ponownie obser
wacja zachowania innych (kategoria 1). Może się to wiązać z rozwojem refleksyjności 
dziecka oraz jego preferencjami pozytywnymi i negatywnymi w wyborze poznanych już 
kolegów zabaw.

Interpretacja i dyskusja wyników

W ocenie nauczycieli dzieci we wszystkich badanych przedszkolach poczyniły postępy 
w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami. Wyniki dotyczące przyrostów w zakre
sie rozwoju społecznego uzyskane drogą pośrednią (ankieta obserwacyjna nauczyciela) 
nie różnicują dzieci z trzech placówek przedszkolnych na poziomie istotności staty
stycznej.

Obszarem, w którym zaznaczyły się istotne statystycznie różnice była zabawa do
wolna. Początkowy niższy stopień zaangażowania społecznego w zabawę przez dzie
ci z przedszkola Montessori może się wiązać z ich dotychczasowymi doświadczenia
mi w postaci kontaktu głównie z osobą dorosłą, preferowaniu zajęć indywidualnych. 
Można przypuszczać, że motywacja rodziców dotycząca wyboru przedszkola, bazująca 
głównie na celowym poszukiwaniu przyjaznego, bogatego w stymulację rozwojową 
miejsca edukacji, wiązała się ze świadomością specyficznych potrzeb własnego dziecka 
(problemy zdrowotne, duża wrażliwość). Z kolei największe zaangażowanie społeczne 
w zabawie stwierdzono w przedszkolu standardowym (pomiar 2 i pomiar 3), co potwier
dza skuteczność realizacji założenia tego podejścia pedagogicznego, kładącego nacisk 
na współpracę i współdziałanie.

-139-



Uzyskany wynik, dotyczący częstszych zabaw wspólnych w przedszkolu standardo
wym, potwierdzają badania nad zaangażowaniem w zabawie dzieci z grup jednorodnych 
i mieszanych wiekowo (Goldman, 2001). Porównanie trzech grup przedszkolnych: trzy
latków, czterolatków oraz grupy założonej z dzieci z obydwu poziomów wiekowych wy
kazało, iż w grupie mieszanej czterolatki częściej bawiły się samotnie lub w oddaleniu 
od innych dzieci. Badacze interpretowali fakt zabawy indywidualnej jako częstsze po
dejmowanie aktywności edukacyjnej przez dziecko w wieku czterech lat, zaangażowa
nie ukierunkowane na cel oraz umiejętność inicjowania i wykonywania działań bez kie
rownictwa i pomocy osoby dorosłej. W grupie mieszanej czterolatki stanowiły podgrupę 
starszych, bardziej doświadczonych, co dawało im poczucie większej niezależności i po
zwalało na odważne wybory aktywności zabawowej. Również w tej grupie zauważono 
mniejszą ilość zachowań negatywnych pomiędzy dziećmi - sprzeczek czy zaczepek. 
Badania wykazały, że skład grupy istotnie wpływa na wzory uczestnictwa społecznego 
w aktywności zabawowej. Samotna zabawa dziecka w starszym wieku przedszkolnym 
nie musi rodzić obaw o jego późniejszy prawidłowy rozwój społeczny. Jedynie określo
ne typy zachowań: zabawy funkcjonalne oparte na niedojrzałych, powtarzających się 
działaniach ruchowych, chodzenie bez celu czy unikanie rówieśników, mogą być pod
stawą do zastanowienia. Zabawa samotna ma również pozytywne znaczenie, daje czas 
na zapoznanie się z własnościami zabawki, pozwala na spokojne jej zbadanie i zastoso
wanie według własnego pomysłu (Coplan et al., 1994).

Uzyskany przeze mnie wynik w zakresie porównania zaangażowania społecznego 
w zabawie dowolnej również wykazał częstsze zabawy samotne w przedszkolu Montes
sori i waldorfskim, gdzie grupy mają charakter mieszany. W placówce montessoriańskiej 
dzieci są zachęcane do podejmowania indywidualnych aktywności badawczych i tre
ningowych z rozwojowym materiałem Montessori, a więc zabawa samotna jest ściśle 
związana z metodą tej pedagogiki. Z kolei przedszkole waldorfskie pozostawia dziecku 
dużo przestrzeni na aktywności eksploracyjne, daje przyzwolenie na zabawę zgodnie 
z własną chęcią i scenariuszem.

We wszystkich badanych grupach dzieci zaobserwowano oddziaływania wychowaw
cze stymulujące wrażliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Dotyczyły one pomo
cy ze strony nauczycieli w interpretacji kontekstu społecznego określonych wydarzeń 
w życiu przedszkolnym oraz wskazywania dróg rozwiązania problemów intrepersonal- 
nych pomiędzy dziećmi. Zachowania pomocne, a więc ukierunkowane na spowodowa
nie czyjejś korzyści o charakterze materialnym, biologicznym czy psychologicznym są 
wyjaśniane przez szereg teorii.

Model decyzyjny interwencji w sytuacji kryzysu zakłada, że samo podjęcie działania 
poprzedzone bywa zwykle kilkoma etapami (Darley, Batson, 1973). Tak więc decyzja 
o udzieleniu pomocy drugiej osobie opiera się przede wszystkim na konieczności do
strzeżenia potrzebującego. Kolejnym etapem jest adekwatna interpretacja spostrzeganej 
sytuacji. Warunkiem koniecznym dla pojawienia się decyzji o udzieleniu pomocy jest 
przyjęcie osobistej odpowiedzialności oraz rozstrzygnięcie, co do własnych kompetencji 
w zakresie pomocy osobie potrzebującej.

Z kolei teoria pobudzenia zakłada, iż do udzielenia pomocy osobie potrzebującej 
motywuje jednostkę ujmowanie pomocy jako skutecznego sposobu zredukowania włas
nych, nieprzyjemnych emocji wywołanych cudzym nieszczęściem. Według Batsona 
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(1991) istotne znaczenie posiada pobudzenie empatyczne, kierujące uwagę pomagające
go przede wszystkim na potrzebę czy cierpienie potrzebującego. Empatia w znacznym 
stopniu może być traktowana jako produkt socjalizacji. Zarówno oddziaływania rodzi
ny, jak i placówki edukacyjnej mogą poprzez wzmacnianie i modelowanie kształtować 
zdolności empatyczne dziecka (Bamett, 1987 za: Matczak, 2000).

W okresie przedszkolnym wzrasta potrzeba relacji interpersonalnych. Dzięki prze
bywaniu w grupie dziecko podlega treningowi społecznemu, który obejmuje adekwat
ne komunikowanie, zdolność przyjmowania innych niż własny punktów widzenia oraz 
efektywne zawieranie i utrzymywanie przyjaźni (Michael, Argyle, 1994). We wszyst
kich badanych grupach przedszkolnych dzieci potrafiły spontanicznie inicjować kontak
ty, chętnie bawiły się z kolegami. We wszystkich przedszkolach w programie dnia znaj
dował się czas na zabawę dowolną, do której dziecko mogło zawsze zaprosić kolegę, jak 
i czas aktywności wspólnych, gdy dzieci zachęcano do współdziałania z innymi.

Przyrost kompetencji w zakresie rozwoju społecznego stwierdzony u dzieci we 
wszystkich placówkach opiera się z jednej strony na wzrastającej w okresie przedszkol
nym motywacji do podejmowania interakcji z rówieśnikami, z drugiej zaś na uczeniu się 
społecznym poprzez naśladowanie i modelowanie. Znacząca rolę w społecznym uczeniu 
się odgrywa właśnie model w podobnym wieku (Vasta, 2001).

W okresie przedszkolnym rozwojowi ulega sposób komunikowania się z innymi 
(Piaget, 1992). Mowa uspołeczniona przechodzi drogę od egocentrycznej do skierowa
nej do słuchacza. Są to pytania o intencje i realia zabawy oraz o wyjaśnienia. Są to rów
nież polecenia i rozkazy wydawane kolegom, krytykowanie czy wymiana myśli. Kom
petencja komunikacyjna rozwijająca się intensywnie do siódmego roku życia pozwala 
na opanowanie form grzecznościowych, reguł interakcyjnych, umiejętności słuchania 
rozmówcy. Zdolność ta jest definiowana jako możliwość indywidualnego wpływania 
na środowisko oraz podejmowania efektywnej interakcji z innymi. Kompetencja komu
nikacyjna składa się z zdolności interakcyjnych, socjolingwistycznych oraz zdolności 
używania języka w różnych funkcjach: informacyjnej, ekspresywnej, heurystycznej, 
kontrolującej (Kielar-Turska, 1989). Wszystkie powyższe aspekty podlegają intensyw
nemu rozwojowi u dziecka w wieku przedszkolnym zarówno dzięki zwiększeniu się 
ilości potencjalnych rozmówców, jak i wskutek zaplanowanych oddziaływań wycho
wawczych placówki edukacyjnej. Warunkiem efektywnych relacji w sferze komunikacji 
jest zjawisko uzgadniania znaczeń i kodów komunikacyjnych (Newcomb, 1970).

Na rozwój społeczny podstawowy wpływ ma prymarny kontekst rozwojowy, a więc 
środowisko rodzinne. Amerykańskie badania longitudianalne (CQO, 2001) wykazały 
silną własność predyktywną wykształcenia matki dla rozwoju poznawczego i społeczno- 
-emocjonalnego dziecka. Jedynie w przypadku niższego wykształcenia matki i gorszych 
warunków bytowych rodziny wpływ kontekstu sekundamego (edukacji przedszkolnej) 
był silniejszy i przyczyniał się w istotny sposób do stymulowania rozwoju społeczne
go dziecka. Badania nad wpływem sekundamego kontekstu rozwojowego na dziecko 
wykazały, że silnym predyktorem rozwoju umiejętności społecznych jest bliska relacja 
z nauczycielem przedszkolnym (Preisner-Feinberg et al., 2001). Dzieci, które znajdowa
ły się w bliskiej relacji z wychowawcą przejawiały w kolejnych latach po zakończeniu 
przedszkola utrzymujący się, istotnie wyższy od dzieci bez takiej relacji poziom rozwoju 
społecznego. W badanych przeze mnie przedszkolach atmosfera pomiędzy dziećmi a ich 
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nauczycielami była przyjazna. Najbardziej bezpośredni kontakt werbalny z dorosłym 
miały dzieci w placówce Montessori (indywidualne prezentacje zabaw i ćwiczeń z ma
teriałem), najwięcej kontaktu fizycznego i komunikacji pozawerbalnej wiązało się z do
świadczeniami dzieci z przedszkola waldorfskiego (np. przytulanie, witanie i żegnanie 
się przez podanie ręki). Z kolei placówka standardowa stwarzała dzieciom możliwość 
różnorodnych kontaktów z wieloma osobami dorosłymi (dwie nauczycielki, pani woźna, 
kucharki, pedagog przedszkola, personel konserwatorski). Wszystkie zatem przedszkola 
dawały szansę na bliskie kontakty z nauczycielem, a więc ten czynnik mógł wpływać na 
rozwój społeczny każdej badanej grupy.

Dla wyjaśniania rozwoju społecznego w wieku przedszkolnym użyteczny wydaje się 
model zakładający ograniczoną determinację przyczynowo-skutkową (Kowalik, 2003). 
Środowisko społeczne traktowane jest tutaj jako przyczyna wszelkich zmian w osobo
wości człowieka, który jednak nie pozostaje wobec nich całkowicie biemy. Dotyczy to 
podmiotowego ograniczenia wpływów socjalizacyjnych dzięki indywidualnemu zróżni
cowaniu posiadanych kompetencji społecznych takich, jak: inteligencja społeczna (We
instein, 1969), wewnętrzne lub zewnętrzne poczucie kontroli (Rotter, 1982), poziom 
rozwoju moralnego (Kohlberg, 1969). Powstające w toku życia kompetencje społecz
ne są doświadczeniem stabilizującym, indywidualizującym i autonomizującym rozwój 
społeczny człowieka. Są one niezbędne do włączania się w coraz szersze obszary życia 
społecznego przy zachowaniu własnej autonomii.

Podsumowując uzyskane wyniki przyrostu kompetencji w zakresie rozwoju spo
łecznego można stwierdzić, że do braku wyraźnych różnic pomiędzy badanymi grupa
mi dzieci mogły przyczynić się podobne warunki prymamego kontekstu rozwojowego 
(Bronfenbrenner, 1979), stymulowanie kompetencji komunikacyjnej we wszystkich pla
cówkach (Kielar-Turska, 1989), przyjazne kontakty dzieci z dorosłym w przedszkolu 
(Preisner-Feinberg et al., 2001) oraz postępujący naturalnie proces rozwoju. Zaobser
wowane jednak zróżnicowania mogą wynikać z określonych nastawień edukacyjnych. 
W przedszkolu standardowym jest to ukierunkowanie na relacje współdziałania, a nawet 
rywalizację, podczas gdy w pozostałych ważne są przede wszystkim sytuacyjne zacho
wania społeczne, związane z rolą i miejscem dziecka w tej sytuacji.

Rozwój samodzielności

Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistości przedszkolnej

Mikrosystem przedszkola Montessori
Pomoc dziecku w zdobywaniu samodzielności należy do podstawowych zadań edukacji 
montessoriańskiej. Polega ona na wyposażaniu w sposoby niezależnego radzenia sobie 
w sytuacjach życia codziennego. Metoda Montessori posiada specjalnie przygotowany 
zestaw pomocy służący do ćwiczenia precyzyjnego i efektywnego wykonywania czyn
ności samoobsługowych (ramki z guzikami, sprzączkami, zamkami). Samodzielność 
ruchowa jest stymulowana w zakresie przenoszenia przedmiotów, wkładania ich i wyj
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mowania, porządkowania. Poprzez wskazanie prawidłowej drogi rozwiązania problemu 
(zapięcie guzika, nalanie wody do kubka, przygotowanie miejsca do rysowania) przed
szkole montessoriańskie dostosowuje funkcjonowanie dziecka do wzorca uznanego za 
optymalny. Pomoc oferowana dziecku dotyczy jakości oraz kolejności sekwencji czyn
ności w ramach jakiegoś działania (np. szeregowanie klocków od najmniejszego do naj
większego). Nauczyciel lub starszy kolega prezentuje dziecku drogę do uzyskania pożą
danego rozwiązania, która staje się wzorem do późniejszych samodzielnych aktywności.

Przedszkole Montessori zachęca dziecko do ćwiczeń z materiałami uznawanymi 
zwykle za zarezerwowane dla dorosłych. Transportowanie naczyń szklanych czy por
celanowych, używanie noża, nożyczek, dłuta spotyka się z przyzwoleniem nauczyciela, 
służąc nie tylko rozwojowi samodzielności, ale i doskonaleniu koncentracji i sprawności 
ruchowej.

Samodzielność w podejściu montessoriańskim obejmuje również umiejętność wyda
wania własnych ocen i sądów, opierających się na spostrzeganiu i interpretacji faktów. 
Wiele zabaw i ćwiczeń posiada tak zwane punkty kontrolne, które pozwalają dziecku 
na samodzielne, bez konieczności pytania o to nauczyciela, uznanie czy zadanie zostało 
prawidłowo rozwiązane. Przygotowanie dziecka do niezależności obejmuje oprócz mo
tory cznego i poznawczego również aspekt motywacyjny. Przedszkolak jest zachęcany 
do indywidualnego podejmowania decyzji, co do preferencji zabawowych. Otrzymuje 
też przyzwolenie na odroczenie czy odmowę działania w zakresie aktywności mniej 
ulubionych (załącznik 12).

Mikrosystem przedszkola waldorfskiego

Swoboda ruchowa jest uznawana za najważniejszy obszar w rozwoju dziecka do lat 
sześciu (Wasiukiewicz, 1996). Zabawy polegające na wspinaniu się, pokonywaniu prze
szkód ze spiętrzonych przedmiotów w pionie i poziomie są uznawane przez nauczy
ciela za typowe dla potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko w przedszkolu 
waldorfskim podejmuje spontanicznie czasem nie całkiem bezpieczne aktywności i pod 
bacznym okiem nieingerującego nauczyciela próbuje poznać ograniczenia wynikające 
z sytuacji oraz własnych możliwości. Działanie w oparciu o metodę prób i błędów po
woduje z pewnością wolniejsze znajdowanie rozwiązania danego zadania, jest natomiast 
drogą przebytą całkowicie samodzielnie. W podejściu waldorfskim na żadnym etapie 
edukacyjnym nie ma mowy o zbyt wolnym tempie pracy. Jest ono sprawą indywidualną 
każdego człowieka i nie wpływa na ocenę jego aktywności. Nieskrępowanej aktywności 
ruchowej dziecka służą zabawy wodą oraz błotem, ulubione w wieku przedszkolnym. 
Wiążąsię one oczywiście z zabrudzeniem, które jest z kolei naturalną okazją do ćwicze
nia dbałości o własną czystość.

W przedszkolu waldorfskim przywiązuje się wagę przede wszystkim do indywidu
alnej drogi zdobywania samodzielności, pozwalając dziecku poznać granice własnych 
możliwości (załącznik 12).

Środowisko przedszkola standardowego

Przedszkole standardowe zachęca dziecko do podejmowania zadań odpowiednich dla 
jego wieku. Prowadzenie ku samodzielności wiedzie drogą kierowania rozwojem psy
chofizycznym dziecka. Nauczyciel przyjmując standardy wynikające z postępów rozwo
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jowych dziecka w określonym wieku stawia przed nim zadania wymagające oczekiwa
nych w jego wieku umiejętności. Ponieważ praca wychowawcza odbywa się w grupach 
równolatków istnieje założenie o dość podobnym poziomie kompetencji prezentowanym 
przez znajdujące się w nich dzieci. W zakresie samoobsługi oczekuje się sprawnego wy
konywania czynności możliwych dla dziecka w wieku 3-6 lat. Przedszkole zachęca do 
wykonywania ich, przedstawiając je jako oczywiste działanie w wieku przedszkolnym.

Wyniki pomiarów ilościowych w zakresie zmiennej osiowej 
„samodzielność"

Samodzielność. Metoda pośrednia

Pierwszym wskaźnikiem jest suma punktów w wypełnianym przez nauczyciela „Arkusza 
obserwacji poziomu rozwoju i zachowania dziecka” Przetacznikowej (1977) w zakresie 
pytań o samodzielność dziecka (załącznik nr 9).

Samodzielność
Wykres średnich, 2-czynnikowa interakcja 

F(4,84) = 1,10; p< 0,3601

Wykres 16. Samodzielność - badanie pośrednie: ocena nauczyciela

Analiza wariancji (ANOVA) nie wykazała istotnych statystycznie różnic w przyro
stach kompetencji samodzielność pomiędzy trzema placówkami przedszkolnymi.

Na wykresie widoczny jest znaczny przyrost kompetencji dopiero w drugim roku 
pobytu dzieci w przedszkolu. Efekt ten dotyczy wszystkich trzech placówek. Powodem 
takiego zjawiska może być początkowa trudność związana z adaptacją do nowego śro
dowiska, koniecznością uzyskania poczucia bezpieczeństwa i akceptacji emocjonalnej 
w życiu przedszkolnym.
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Samodzielność. Metoda bezpośrednia

Drugim wskaźnikiem w zakresie samodzielności jest suma punktów uzyskanych przez 
dziecko w próbach obejmujących samoobsługę, umiejętność rozwiązywania problemu 
oraz posiadanie skryptu czynności (załącznik nr 10).W zależności od stopnia rozwiąza
nia zadania 0 do 2 punktów.

- Samoobsługa
We wszystkich grupach uwidacznia się przyrost w zakresie ilości rozwiązań 
ocenianych jako 2 (rozpięcie i zapięcie dużego guzika przy ubranym na siebie 
sweterku). Wyraźnie zmniejszyła się również ilość zadań nierozwiązanych - 0. 
Świadczy to o nabyciu umiejętności samoobsługowej w postaci zapinania i roz
pinania guzików.

- Posiadanie skryptu „malowanie”
W pomiarze 3 w porównaniu z 1 zwiększyła się ilość odpowiedzi dzieci zali
czanych na 2. Wskazuje to na wzbogacenie się posiadanego skryptu dotyczące
go czynności malowania. W drugim pomiarze kontrolnym wzrosła ilość dzieci 
wymieniających co najmniej dwie czynności szczegółowe wchodzące w skład 
malowania (np. „bierzemy kartkę i moczymy pędzelek” lub „otwieramy farby, 
przynosimy wodę, potem sprzątamy stolik”).

- Rozwiązywanie problemu
We wszystkich grupach zaobserwowano przyrost umiejętności rozwiązywania 
problemu jedynie na drodze werbalnej (dziecko opowiada, co można zrobić, 
aby zdjąć z szafy pudełeczko, ale nie próbuje tego wykonać). Produkowanie po
mysłów (1 pkt) przychodziło dzieciom łatwiej niż rozwiązanie zadania w dzia
łaniu (2 pkt).

Zestawienie narzędzi zastosowanych w badaniu samodzielności dziecka narzędzi za
wiera tabela zbiorcza. Pierwsze trzy wiersze przedstawiają wyniki metod bezpośrednich, 
ostatni zaś wyniki skali obserwacji dziecka wypełnianej przez nauczycieli.

Tabela 18. Średnie pomiaru 1 i pomiaru 3 w zakresie poszczególnych wskaźników 
samodzielności w badanych placówkach

Samodzielność

Typ przedszkola
OgółemPrzedszkole 

Montessori
Przedszkole 
waldorfskie

Przedszkole 
standardowe

pomiar
1

pomiar
3

pomiar 
1

pomiar
3

pomiar
1

pomiar
3

pomiar 
1

pomiar
3

Guzik 0,93 1,73 1,13 1,86 0,66 1,73 0,91 1,77
Szafa 0,67 0,80 0,93 0,93 0,06 0,40 0,55 0,71
Malowanie 0,93 1,47 1,00 1,60 0,50 1,47 0,91 1,51
Ankieta 9,00 14,20 7,6 11,06 8,27 12,67 8,29 12,64
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Tabela 19. Średni przyrost samodzielności w zakresie poszczególnych wskaźników 
w kolejnych placówkach

Samodzielność
Typ przedszkola

OgółemPrzedszkole 
Montessori

Przedszkole 
waldorfskie

Przedszkole 
standardowe

Guzik 0,80 0,73 1,06 0,87
Szafa 0,13 0,00 0,33 0,16
Malowanie 0,53 0,60 0,66 0,60
Ogółem 0,93 0,86 1,40 1,06
Rozwój 
samodzielności 5,20 3,40 4,40 4,35

Porównanie średnich przyrostów w zakresie badanych kompetencji szczegółowych 
w ramach samodzielności dzieci w trzech grupach przedszkolnych wskazuje na najwyż
szy przyrost w obszarze samoobsługi, rozwiązywania problemu oraz posiadania skryp
tu czynności w przedszkolu standardowym. Natomiast największy przyrost w ocenie 
samodzielności dzieci przez nauczycieli dotyczy przedszkola Montessori. Pojawia się 
więc rozbieżność pomiędzy wynikiem uzyskanym drogą bezpośrednią (zadania wyko
nywane przez dzieci) a danymi pośrednimi (ankieta dla nauczycieli).

Interpretacja i dyskusja wyników

Uzyskane wyniki nie potwierdziły hipotezy o największym przyroście kompetencji 
w zakresie samodzielności w grupie dzieci z przedszkola Montessori. We wszystkich 
badanych placówkach nastąpił przyrost kompetencji, wyraźnie większy w drugim roku 
pobytu dzieci w przedszkolu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomię
dzy placówkami ani w wynikach metody pośredniej, ani bezpośredniej. Interesującym 
faktem jest rozbieżność pomiędzy oceną poziomu samodzielności dzieci, a stanem fak
tycznym w tym zakresie. Może się to wiązać z tendencją u nauczycieli montessoriań- 
skich do przeceniania kompetencji dzieci w zakresie samodzielności. Przypomnijmy, 
że praktyka przedszkola Montessori wyraźnie jest nastawiona na ćwiczenie umiejęt
ności zapewniających dziecku jak największą niezależność i możliwość wykonywa
nia samemu wielu działań. Tak więc trening na materiale rozwojowym, wskazujący 
poprawne rozwiązanie określonego zadania, powinien umożliwić przeniesienie nowo 
nabytej umiejętności (zapinanie guzików, sprawne transportowanie przedmiotów itp.) 
na inny materiał i inne sytuacje. Brak równie wysokiego poziomu realnych kompetencji 
jak ich ocena w oczach nauczycieli, może prowadzić do wniosku o niedostatecznym 
transferze nowych umiejętności. To z kolei może być wynikiem nadmiernego stymulo
wanie jednym rodzajem materiału, prowadzącego do trwałego powiązania określonego 
działania z danym kontekstem.

Interesującym jest fakt, że dzieci przebywające w zróżnicowanych środowiskach 
edukacyjnych (co zostało opisane w części o formach stymulowania samodzielności 
w poszczególnych placówkach) po dwóch latach swojej drogi przedszkolnej znajdująsię 
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na dość podobnym poziomie. Wydaje się, że interpretacji tego faktu należy poszukiwać, 
szacując efektywność metod, na których opierają swoje oddziaływania wychowawcze 
badane przedszkola. Wszystkie propozycje stosowane w praktyce przedszkoli posiadały 
swoje uzasadnienie w założeniach danego podejścia pedagogicznego.

Podejście montessoriańskie uwzględniając w największym stopniu strefę najbliższe
go rozwoju dziecka, zachęcało do podejmowania i doskonalenia na drodze ciekawych 
zabaw nawet takich aktywności, które mogłyby się wydawać przeznaczone dla starszych 
dzieci.

Zarówno przedszkole Montessori, jak i waldorfskie poprzez programową indywidu
alizację podejścia, przyzwolenie na zachowania asertywne - mogą posiadać znaczenie 
dla kształtowania się u dziecka niezależności od oceny zewnętrznej, niezależności od 
pola percepcyjnego. Samodzielna aktywność, samodzielne podejmowanie decyzji mogą 
posiadać wpływ na powstanie autonomii wewnętrznej w postaci wewnętrznego poczu
cia kontroli własnych działań (Drwal, 1978; Szmigielska, 1995).

Przedszkole standardowe wychodząc z założenia, iż dziecko w wieku przedszkolnym 
powinno spełniać oczekiwania społeczne w zakresie pewnej już samodzielności, uczy 
je aktywności odpowiednich dla jego wieku. Realizuje w ten sposób socjalizującą funk
cję wychowania przedszkolnego (Kohlberg, Meyer, 1998). Najwyższy wynik uzyskany 
przez grupę dzieci z tej placówki może wskazywać na skuteczność stawiania wymagań 
z równoczesnym apelowaniem do dojrzałości dziecka i uznawaniem jego samodzielno
ści za rzecz oczywistą i oczekiwaną.

Oprócz interakcji dziecka z mikrosystemem wczesnej edukacji nie należy zapomi
nać o środowisku rodzinnym, którego wpływ na rozwój jednostki posiada podstawowe 
znaczenie. Jak pokazano w analizie wyników zmiennych kontrolowanych, środowiska 
rodzinne badanych dzieci nie różniły się istotnie.

Samodzielnie podejmowane działania oraz adekwatnie realizowane czynności wiążą 
się z możliwościami rozwojowymi z jednej strony oraz z poziomem umiejętności wy
konawczych z drugiej.

Neuropsychologiczna koncepcja funkcji samoregulacyjnych R.A. Barkleya (1997) 
opisuje funkcje wpływające na system motoryczny służący zachowaniu celowemu. 
Cztery funkcje o charakterze autodyrektywnym: pamięć operacyjna, mowa wewnętrzna, 
samoregulacja wzbudzenia emocjonalno-motywacyjnego oraz rekonstrukcja wpływają 
na hamowanie zachowania, kontrolując system motoryczny (Borkowska, 1999).

Dzięki pamięci operacyjnej są możliwe takie czynności psychiczne, jak: utrzymy
wanie w świadomości przebiegu wydarzeń, zapamiętywanie i przypominanie sobie 
przeszłości, złożonych sekwencji zachowań, antycypacja oraz organizacja zachowania 
w czasie i przestrzeni.

Mowa autodyrektywna pozwala na internalizację norm społecznych i moralnych, 
stanowi narzędzie refleksji, formułowania planów i zasad, jest podstawą w rozwiązy
waniu problemów. Mowa wewnętrzna posiada aspekt informacyjny: tworzenie prawideł 
kierujących zachowaniem oraz aspekt instrukcyjny: wpływ posiadanych zasad na ak
tualne zachowanie. Dzięki tym aspektom kontrola zachowania motorycznego zostaje 
przeniesiona do wewnętrznie reprezentowanych informacji.
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Samoregulacja pobudzenia impulsywno-motywacyjnegó obejmuje samokontrolę 
w zakresie emocji, motywacji oraz pobudzenia związanych z realizacją zachowania ce
lowego.

Rekonstrukcja opiera się na procesach syntezy i analizy, dotyczy umiejętności bu
dowania nowych, złożonych sekwencji w zachowaniu motorycznym oraz kreatywności 
w działaniu celowym. Rekonstrukcja przejawia się w werbalnym opisie strategii stoso
wanych przy rozwiązywaniu zadania (Borkowska, 1999).

Koncepcja Barkleya została przytoczona z uwagi na ukazanie przez nią w perspek
tywie neuropsychologicznej znaczenia funkcji, których stymulowanie ma miejsce w ba
danych przedszkolach. W największym stopniu działania opisywanych systemów pe
dagogicznych zdają się odnosić w proponowanych zabawach i ćwiczeniach do obszaru 
pamięci operacyjnej oraz rekonstrukcji.

Znaczenie funkcji zarządzającej (executive function) w planowaniu, prowadzeniu 
i kontrolowaniu zachowania omawiali również inni badacze (Hughes, 1998; Hughes, 
Graham, 2002). Wskazywali oni na takie aspekty funkcji zarządzającej, jak: samoregula
cja, planowanie i organizowanie zachowania, powstrzymanie, selektywność w odbiorze 
informacji, podatność na interferencje oraz kontrola własnej aktywności. Są to procesy 
leżące u podstaw plastycznego, ukierunkowanego na cel zachowania. Każda z badanych 
placówek przedszkolnych wdraża dziecko w umiejętności działania w sposób celowy.

W szerszym stopniu koncepcja funkcji zarządzającej została wykorzystana w inter
pretacji korelacji przyrostów poszczególnych badanych kompetencji (patrz rozdział VIII).

Samodzielne działanie dziecka jest możliwe dzięki posiadaniu przez nie w pamięci 
sekwencji czynności nabytych głównie drogą naśladownictwa. Badania nad pamięcią 
odtwórczą w postaci reprodukcji swobodnej (free recall) lub ukierunkowanej (cued re
call) wykorzystują techniki zarówno werbalne (od 3 roku życia), jak i niewerbalne (Ja
godzińska, 2003). Metoda wywołania naśladownictwa odroczonego (elicited imitation) 
pozwala na zbadanie stopnia zapamiętania przez dziecko określonych czynności. Bada
nia nad pamięcią sekwencji uzasadnionych i arbitralnych wykazały bardziej dokładne 
pod względem kolejności odtworzenia w przypadku sekwencji zawierających przyczy
nowe relacje pomiędzy elementami (Bauer, 1997). Taki sposób uczenia czynności pro
wadzących do samodzielności jest prezentowany szczególnie wyraźnie w przedszkolu 
Montessori, gdzie na przykład czynności samoobsługowe są rozkładane na poszczegól
ne elementy, a ich sekwencja jest wielokrotnie powtarzana. Przedszkole standardowe, 
stymulując samodzielność dziecka, dba również o logiczny i uporządkowany pod wzglę
dem czasowym tok wykonywanych czynności. Przedszkole waldorfskie nie koncentruje 
się na celowym skłanianiu dziecka do podejmowania działań samodzielnych, natomiast 
daje na nie przyzwolenie.
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Wzajemne relacje pomiędzy stymulowanymi 
kompetencjami

Prezentacja analiz korelacyjnych

Zgromadzone dane jakościowe i wyniki pomiarów ilościowych potwierdziły hipotezę 
o korelacji pomiędzy przyrostem stymulowanej kompetencji (zmienna osiowa dla danej 
placówki) a przyrostem w zakresie innych obszarów.

Każda badana zmienna koreluje dodatnio z wiekiem, jednak jest widoczne staty
stycznie istotne zróżnicowanie pomiędzy placówkami w zakresie liczby zmiennych, któ
re ze sobą korelują, co wskazywałoby na to, że rodzaj placówki przedszkolnej stwarza 
warunki różnicujące.

Analizie korelacyjnej (wskaźnik korelacji liniowej Pearsona) poddano zmienne 
opisane poprzednio oraz dodatkowo zmienną rozwój ruchowy. Jako wskaźnik uznana 
została w tym wypadku suma punktów będąca wynikiem wykonania przez dziecko za
dań Testu Zdolności Ruchowych Oziereckiego, obrazujących takie kompetencje, jak: 
koordynacja statyczna ciała, koordynacja dynamiczna całego ciała oraz rąk, szybkość 
i precyzja ruchów rąk, zdolność wykonywania ruchów równoczesnych. Zadania ocenia
ne były jako 0 (w przypadku niezaliczenia zadania) lub 1 punkt (w sytuacji zaliczenia) 
(załącznik 11).

Wyniki analizy korelacyjnej w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się na
stępująco:

Przedszkole Montessori

Tak więc uzyskane wyniki wskazują na wysoką korelację dodatnią pomiędzy przyro
stem inteligencji werbalnej a kreatywnością (r = 0,53, p < 0,05), pomiędzy przyrostem 
inteligencji werbalnej a poznawczą reprezentacją emocji (r = 0,62, p < 0,05) oraz pomię
dzy przyrostem pamięci świeżej a kreatywnością (r = 0,57, p < 0,0).

Przedszkole waldorfskie

Analizując graficzne przedstawienie wyników, widzimy wysoką korelację dodatnią po
między przyrostem samodzielności a koncentracją (r = 0,62, p < 0,05) oraz przyrostem 
samodzielności a rozwojem ruchowym (r = 0,69, p < 0,01), pomiędzy przyrostem w roz
woju społecznym a rozwojem ruchowym (r = 0,63, p < 0,05) i pomiędzy przyrostem 
pamięci świeżej a poznawczą reprezentacją emocji (r = 0, 81, p < 0,01).

Przedszkole standardowe

Wynik interkorelacji w placówce standardowej wskazuje na wysoką korelację dodatnią 
pomiędzy przyrostem inteligencji werbalnej a koncentracją(r = 0,59, p < 0,05), a samo
dzielnością (r = 0,67, p <0,01), a rozwojem społecznym (r = 0,69, p < 0,01), a rozwojem 
ruchowym (r = 0,76, p < 0,01). Wysoka korelacja dodatnia wystąpiła pomiędzy przyro
stem samodzielności a koncentracją (r = 0,54, p < 0,05), a rozwojem społecznym (r =
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0,61, p > 0,05), a rozwojem ruchowym (r = 0, 52, p < 0,05). Wysoką korelację dodatnią 
zaobserwowano również pomiędzy przyrostem w rozwoju społecznym a poznawczą re
prezentacją emocji (r = 0,55, p < 0,05), a rozwojem ruchowym (r = 0,61, p < 0,05), a pa
mięcią świeżą (r = 0,83, p < 0,01) oraz pomiędzy przyrostem w zakresie pamięci świeżej 
a poznawczą reprezentacją emocji (r = 0,57, p < 0,05).

Interpretacja i dyskusja wyników

Interesujące wydaje się spojrzenie na korelacje wspólne dla badanych przedszkoli. Jest 
to mianowicie wysoka korelacja dodatnia pomiędzy przyrostem samodzielności a kon
centracją, która wystąpiła zarówno w przedszkolu waldorfskim, jak i standardowym. 
Kolejną wspólną dla tych obydwu przedszkoli jest korelacja pomiędzy przyrostem w za
kresie pamięci świeżej a poznawczą reprezentacją emocji. Wzajemne związki koncen
tracji i samodzielności można przybliżyć, przytaczając koncepcję funkcji wykonawczej 
(zarządzającej), która w sposób szczegółowy omawia relacje pomiędzy zdolnością kie
rowania własną uwagą a celowym, samodzielnym działaniem.

Koncepcja funkcji wykonawczej (executivefunctioń) rozwijająca się dynamicznie od 
lat 80. XX wieku przynosi odpowiedź na pytanie o mechanizmy leżące u podstaw pla
stycznego, ukierunkowanego na cel zachowania (Hughes, 1998). Opisywany konstrukt 
poznawczy łączy w sobie elementy psychologii kognitywnej i podejścia neurobiologicz- 
nego. Funkcja zarządzająca łączona z aktywnością kory czołowej, zawiera aspekty pro
gramujące i regulujące zachowanie poznawcze jednostki (Baron-Cohen,1999) oraz po
zwala odróżnić procesy automatyczne od kontrolowanych (Hughes, Graham, 2002). Jest 
ona odpowiedzialna za procesy samoregulacyjne, planowanie i organizację działań, po
datność na interferencję informacyjną, umożliwia selektywność w przyjmowaniu bodź
ców - aktywne ignorowanie tego, co nieistotne, warunkuje aktywną kontrolę polegającą 
między innymi na powstrzymaniu. Badania nad teoriami umysłu w dzieci dowiodły, że 
umiejętności meta-reprezentacyjne zaangażowane w rozumienie stanu umysłu są ko
niecznym pre-rekwizytem funkcji zarządzającej (Hughes, 1998).

Pamięć, uwaga oraz samokontrola są aspektami funkcji wykonawczej, które wiązały 
się z wykonaniem wielu zadań testowych w prowadzonych przeze mnie badaniach. Do
skonalenie w ramach któregokolwiek z obszarów podrzędnych (np. uwagi) może prowa
dzić do rozwoju całej funkcji wykonawczej, posiadającej nadrzędny charakter. W kon
sekwencji wyższy poziom funkcji zarządzającej wpływać może zwrotnie na poprawę 
wykonania w zakresie innych składających się na nią obszarów (np. pamięci).

Koncepcja rozumienia zachowania człowieka w terminach poznawczych oraz neuro- 
biologicznych pozwala na interpretację pojawiających się w rozwoju jednostki korelacji 
przyrostów w zakresie poszczególnych kompetencji.

Korelację pomiędzy przyrostem kompetencji w zakresie pamięci świeżej a poznaw
czej reprezentacji emocji można próbować ująć w świetle koncepcji L. Wygotskiego.

Stanowisko Wygotskiego (1978) dotyczące świadomości poznawczo-emocjonalno- 
-zadaniowej zakłada, że każda zmiana w którejkolwiek sferze pociąga za sobą zmia
ny w pozostałych obszarach. Tak więc zmiany w zakresie jednej funkcji poznaw
czej (np. myślenie) wiążą się ze zmianą relacji tej wpływu na emocje i wykonywanie 
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zadań. Podejście kulturowo-poznawcze wskazuje na znaczenie, jakie w przyroście kom
petencji rozwojowych posiada stymulujące otoczenie dziecka. Obydwa obszary wy
mienione przy okazji omawiania wyników interkorelacji należą do grupy zmiennych 
poznawczych. Tak więc zarówno mogą być podatne na podobne oddziaływania natury 
społeczno-emocjonalnej (prymamy kontekst rozwojowy, pozytywne relacje z rówieśni
kiem i nauczycielem), jak i na sytuacje związane z doświadczeniem poznawczym typu 
rusztowania czy tutoringu.

Obydwie przytoczone koncepcje wyjaśniające wzajemne wpływy pomiędzy skła
dowymi jednego systemu psychicznego cechuje podobieństwo, dotyczące przekonania 
o zmianach wywoływanych w zakresie jednej funkcji przez zmiany zaistniałe w zakresie 
innej. Jest to przekonanie o możliwości pojawiania się zmian progresywnych w danym 
obszarze, będących efektem niespecyficznego oddziaływania przyrostu kompetencji 
w innym zakresie.

Przedszkole Montessori

Silna korelacja dodatnia występująca pomiędzy przyrostem inteligencji werbalnej a kre
atywnością i poznawczą reprezentacją emocji może wiązać się z typowymi dla przed
szkola montessoriańskiego formami pracy w zakresie rozwoju poznawczego dziecka. 
Oryginalnymi sposobami stymulowania rozwoju poznawczego jest wprowadzanie no
wych pojęć poprzez lekcję trzystopniową, bazującą na ciekawych pomocach oraz zapo
znawanie z pismem z wykorzystaniem wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych 
i kinestetycznych.

Przykładem aktywności dobrze obrazującym stymulujące oddziaływanie na wymie
nione powyżej obszary może być doświadczenie z zachowywaniem się przedmiotów 
w wodzie. Do szklanego naczynia (np. małego akwarium) są wrzucane przez dzieci ko
lejno przedmioty takie, jak: korek od butelki, gumowa kulka, plastikowy krążek, klucz, 
kamyk. Zachowanie każdego z nich jest obserwowane i komentowane przez grupkę. 
Nauczyciel zadaje pytanie: „Co tonie?”. Dzieci nazywają przedmioty, które zatonęły 
i określają materiał, z którego są one zbudowane. Jeśli jest on dla nich nieznany - nazwę 
podaje nauczyciel. Wyliczone przedmioty są zapisywane przez nauczyciela na arkuszu 
ćwiczenia w odpowiedniej kolumnie. Następnie pada pytanie: „Co pływa?”. Dzieci od
powiadają, a wyniki są notowane jak poprzednio.

Zabawa poznawcza pozwala na twórcze podejście dziecka do nabywania nowych 
umiejętności oraz na wytworzenie pozytywnych związków emocjonalnych wobec 
edukacji.

Kolejną parą zmiennych pozostających w zależności korelacyjnej jest pamięć świeża 
i kreatywność. Szczególne znaczenie mogą mieć w tym zakresie ćwiczenia ciszy oraz 
ćwiczenia pamięciowe należące do standardowych metod pracy przedszkola, zawierają
ce w sobie element tajemniczości i niedopowiedzenia.

Przedszkole waldorfskie

Uzyskany wynik współzmienności dodatniej dotyczy samodzielności oraz rozwoju ru
chowego i koncentracji uwagi. Korelacja ta jest możliwa do wyjaśnienia dużym obsza
rem wolności w zakresie ruchu i podejmowanych przez dziecko spontanicznie działań. 
Przyzwolenie na indywidualnie wybierane aktywności, dowolnie aranżowane formy 

-154-



zabaw ruchowych stymulują zarówno samodzielne rozwiązywanie problemów, jak 
i sprawność ruchową oraz uważne skupienie się na wykonywanej czynności. Wszystkie 
wymienione obszary są angażowane w poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, 
która w sytuacji, gdy nie stosuje się strategii rusztowania ani wyprzedzania rozwoju 
przez edukację, jest drogą indywidualnego zdobywania doświadczenia.

Przykładem aktywności rozwijającej wymienione powyżej obszary jest samodzielnie 
aranżowana przez dzieci zabawa dowolna w statek. Drewniana antresola w rogu sali 
przedszkolnej pełni funkcję pokładu, uczestnicy zabawy opierają o nią drewniane ław
ki używane jako pomosty do wchodzenia na pokład, wiążą liny zwisające do podłogi, 
umożliwiające wciąganie na pokład towarów w drewnianych koszach. Dzieci ubierają 
się w duże lniane chusty. Część bawiącej się grupki nawołuje z pokładu, jakie przed
mioty koledzy powinni włożyć do kosza. Na hasło Jedzenie” do kosza trafiają szyszki, 
kilka kamyków oraz jeden nieokorowany kawałek drewna. Kosz jest szybko wciągany 
na pokład wśród okrzyków „Szybko!! Odpływamy!”. Grupka z podłogi wspina się po 
ławkach i linach na pokład. Wszyscy machają rękami i krzyczą słowa pożegnania.

Kolejną parą zmiennych, pozostających w zależności korelacyjnej, jest pamięć 
i poznawcza reprezentacja emocji. Formami wpływającymi na rozwój pamięci są bez 
wątpienia wszystkie aktywności o charakterze rytualnym powtarzające określone treści 
w niezmiennej postaci (np. korowód).

Przedszkole standardowe

Przyrost w zakresie rozwoju społecznego korelujący z samodzielnością, pamięcią świe
żą poznawczą reprezentacją emocji, rozwojem społecznym oraz rozwojem ruchowym 
może się wiązać z funkcją socjalizującą przedszkola standardowego. Programowe 
wzbudzanie zainteresowania drugim człowiekiem, wskazywanie na znaczenie norm 
społecznych, nauka współżycia i współpracy w grupie może powodować pobudzanie 
tą drogą rozwoju innych obszarów. Wszystkie wymienione powyżej sfery, w których 
zaobserwowano również przyrost wiążą się z kontaktem z drugim człowiekiem (kolegą 
lub nauczycielem), który może działać zachęcająco i stymulująco na doskonalenie wielu 
kompetencji.

Duża ilość silnych korelacji dodatnich pomiędzy przyrostem w zakresie inteligencji 
werbalnej a innymi czterema zmiennymi (koncentracja, samodzielność, rozwój społecz
ny oraz rozwój ruchowy) pozwalają dostrzec regulacyjne znaczenie mowy dla rozwoju.

Aktywności dobrze obrazujące zorganizowany wpływ na wymienione obszary to 
zajęcia wprowadzające naukę czytania metodą Majchrzak. Zaznajamianie się dzieci 
z zapisem słów rozpoczyna się od inicjacji bazującej na graficznym obrazie ich imie
nia. Kiedy wiedzą już, jak wygląda słowo „Kasia”, „Tomek” czy „Antek”, ćwiczą ich 
rozpoznawanie i czytanie. Zabawa ruchowa związana z przykładową lekcją wygląda 
następująco: na środku sali w okręgu są ustawione krzesełka z naklejonymi imionami 
dzieci. Grupa w takt muzyki maszeruje wkoło sali. Na dźwięk bębenka dzieci rozbiegają 
się w poszukiwaniu swoich krzesełek i zajmują miejsce na tym, gdzie widnieje ich imię. 
Następnie wszyscy siadają na dywanie, zasłaniają oczy, a nauczyciel w tym czasie zmie
nia ustawienie krzeseł. Po chwili dzieci ponownie maszerują i szukają swoich imion.

W przedszkolu standardowym praca wychowawcza opiera się przede wszystkim na 
komunikacji werbalnej, słownym przekazie nowych treści oraz poleceń. Wiodąca rola 
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nauczyciela stwarza warunki do oddziaływań drogą werbalną zarówno w celu kształ
towania języka u dzieci, jak i wpływania na ich zachowanie oraz takie sprawności, jak 
koncentracja (Wygotski, 1971; Szuman, 1961).

Kolejną zmienną silnie korelującą pozytywnie z czterema innymi jest rozwój ru
chowy (poznawcza reprezentacja emocji, rozwój społeczny, samodzielność, inteligencja 
werbalna). Wynik ten może zostać wyjaśniony poprzez stosowane w przedszkolu pro
gramy zawierające w swoich oddziaływaniach integralny element ruchu (Gruszczyk- 
-Kolczyńska, 1995; Kielar, 1992; Majchrzak, 1994). Zaangażowanie manipulacji oraz 
eksploracji ruchowej w proces edukacji może - dzięki wzbudzeniu zainteresowania 
i motywacji dzieci - prowadzić do szybszego i bardziej efektywnego przyrostu kompe
tencji rozwojowych.

Typowe dla każdego przedszkola aktywności zabawowe oraz zabawki i materiały 
prezentuje dokumentacja fotograficzna zamieszczona na końcu książki. Podsumowu
jąc powyższe rozważania można stwierdzić, że każde oddziaływanie stymulujące może 
wpłynąć pozytywnie na rozwój dziecka zarówno w sposób bezpośredni (doskonali się 
stymulowana funkcja) lub też pośredni (zmiany progresywne innych funkcji).

Dowodami na słuszność takiego ujęcia mogą być badania nad plastycznością układu 
nerwowego, obrazujące znaczące efekty w odzyskiwaniu utraconych funkcji na drodze 
wielomodalnej, niespecyficznej stymulacji (Annunciato, 1996). Jeśli więc aktywność 
podejmowana w celach leczenia i usprawniania przynosi dobre skutki, tym bardziej 
można oczekiwać efektów rozwojowych od pracy wychowawczej placówek stawiają
cych sobie za cel wszechstronny rozwój dziecka. Cel taki jest związany z każdym z ba
danych przeze mnie przedszkoli.
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Rozdział IX

WNIOSKI DLA PRAKTYKI STYMULOWANIA
ROZWOJU DZIECKA

Podstawowym celem badań prezentowanych w publikacji było poznanie znaczenia dla 
rozwoju dziecka trzech mikrosystemów wczesnej edukacji. W tym kierunku prowadzo
no rozważania teoretyczne i badania empiryczne.

Sformułowano pięć hipotez badawczych, których weryfikacja odbywała się drogą 
analizy danych jakościowych i ilościowych.

W badaniach przyjęto pojęcie zmiennej zależnej osiowej, czyli obszaru, którego sty
mulowanie jest szczególnie istotne w danym mikrosystemie pedagogicznym. Były to: 
dla przedszkola Montessori - inteligencja werbalna, dojrzałość umysłowa, poznawcza 
reprezentacja emocji (grupa zmiennych poznawczych), koncentracja, pamięć świeża 
(grupa zdolności strategicznych) oraz samodzielność. Dla przedszkola waldorfskiego 
- kreatywność.

W prowadzonych badaniach nie we wszystkich obszarach dane były gromadzone 
jednakową ilością technik. I tak na przykład w przypadku zmiennej „kreatywność” za
stosowano jedną technikę ilościową, gdyż dane z obserwacji uczestniczącej dostarczyły 
dowodów wskazujących na wysoki poziom kompetencji twórczych u dzieci z przed
szkola waldorfskiego. W przypadku zmiennej „rozwój społeczny”, ze względu na nie
jednoznaczne wyniki pochodzące z literatury przedmiotu na temat rozwoju społecznego 
dzieci w alternatywnych placówkach pedagogicznych (Guz, 2000; Bednarczuk, 2001), 
zastosowano trzy techniki gromadzenia danych, uwzględniające pośrednią i bezpośred
nią drogę gromadzenia materiału (rycina 2). Zastosowanie zróżnicowanych technik ba
dawczych miało na celu oddanie swoistości badanych rzeczywistości trzech mikrosy
stemów przedszkolnych. Postępowanie badawcze opierające się na różnych sposobach 
gromadzenia danych, a więc równoczesnym użyciu wielu metod i technik, ma na celu 
jak najpełniejsze poznanie badanego zjawiska (Konecki, 2000).

Weryfikacja hipotez badawczych doprowadziła do częściowego potwierdzenia pierw
szej hipotezy głównej, zakładającej, iż realizacja głównych celów określonego systemu 
pedagogicznego przynosi wymierne efekty w sferach szczególnie stymulowanych.

Hipoteza szczegółowa H 1.1 koncentrowała się na zmiennych osiowych dla placów
ki montessoriańskiej i przyjmowała, że przyrost w zakresie kompetencji poznawczych 
oraz strategicznych jest największy u dzieci z przedszkola Montessori. Wyniki badań po
twierdziły tylko częściowo tę hipotezę - w zakresie jednej ze zmiennych strategicznych: 
„koncentracji”. Tak więc mikrosystem tej placówki wydaje się sprzyjać w największym 
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stopniu kształtowaniu się tej sprawności. Opisane oddziaływania wychowawcze przed
szkola Montessori każdorazowo obrazowały troskę o formowanie umiejętności skupia
nia uwagi przez dziecko.

Analiza wyników wykazała tendencję pojawiającą się w grupie dzieci z przedszkola 
Montessori polegającą na wyższym wyjściowym poziomie kompetencji poznawczych, 
zaznaczającym się już w badaniu konstatacyjnym.

Hipoteza H 1.2 zakładająca, że przyrost w zakresie „samodzielności” jest największy 
u dzieci z przedszkola Montessori nie została potwierdzona w wynikach badań. Wszyst
kie trzy badane grupy osiągnęły podobny przyrost w zakresie tej kompetencji, różnice 
pomiędzy placówkami nie były istotne statystycznie. Obraz ten pozwala przypuszczać, 
iż wszystkie badane mikrosystemy edukacyjne stwarzają warunki dla rozwoju „samo
dzielności” dziecka.

Weryfikacja hipotezy H 1.3 przyjmującej, że przyrost w zakresie „kreatywności” 
osiąga najwyższe wyniki u dzieci z przedszkola waldorfskiego potwierdziła to oczeki
wanie. Wskazuje to, iż twórczość, będąca zmienną osiową dla podejścia waldorfskiego, 
rozwija się najintensywniej właśnie w tym systemie.

Hipoteza H 2. zakładała podobny przyrost w zakresie „kompetencji społecznych” we 
wszystkich trzech grupach przedszkolnych. Hipoteza ta została częściowo potwierdzo
na: w metodzie pośredniej - obserwacji nauczyciela oraz w prowokowanych próbach 
zachowań społecznych. Natomiast trzecie narzędzie, spontaniczne zachowanie społecz
ne w zabawie dowolnej, wykazało istotnie większy stopień zaangażowania społecznego 
w zabawie przez dzieci z przedszkola standardowego. Wynik ten wydaje się być realiza
cyjnym potwierdzeniem celów socjalizacyjnych pracy wychowawczej w tej placówce.

Hipoteza H 3. brzmiała: stymulowanie określonej sfery wpływa również pobudza
jąco na inne kompetencje dziecka, istnieje korelacja pomiędzy przyrostem kompetencji 
w poszczególnych obszarach. Uzyskała ona potwierdzenie w wynikach badań, ujaw
niając podobieństwo pomiędzy korelującymi zmiennymi: w przedszkolu waldorfskim 
i standardowym wystąpiła silna korelacja dodatnia pomiędzy „rozwojem ruchowym” 
a „samodzielnością” i „rozwojem społecznym” oraz pomiędzy „koncentracją” a „samo
dzielnością”. Natomiast korelacje uzyskane w przedszkolu Montessori nie pojawiły się 
w żadnym innym. Wskazywałoby to na swoistość w tym zakresie związaną z placówką 
montessoriańską.

Uzyskane w badaniach wyniki posiadają ograniczone możliwości generalizacyjne. 
Wymogiem koniecznym dla rzutowania wyników w celach predyktywnych jest podo
bieństwa kontekstu (Konecki, 2000). Trudnością, na jaką napotkałam podczas badań nad 
alternatywnymi podejściami edukacyjnymi, jest pytanie o reprezentatywność określonej 
placówki dla całego nurtu pedagogicznego. Ponieważ moje badania posiadały z zało
żenia charakter idiograficzny, nie rościły sobie pretensji do wyrokowania o zgodności 
praktycznej metody montessoriańskiej czy waldorfskiej w wydaniu krakowskim z ich 
ortodoksyjnymi założeniami.

Uzyskane w badaniach wyniki potwierdzają założenia modelu rozwoju proponowa
nego przez psychologię ekologiczną, wskazującego na znaczenie interakcji pomiędzy 
jednostką a właściwymi jej mikrosystemami (Bronfenbrenner, Morris, 1998). Wpływy 
prymamego kontekstu rozwojowego, jakim jest środowisko rodzinne dziecka uwidocz
niły się w braku różnic w zakresie przyrostów kompetencji rozwojowych pomiędzy
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trzema grupami w tych obszarach, gdzie rola rodziny może być znacząca. Ponieważ 
charakterystyki rodzin badanych dzieci wykazywały znaczne podobieństwo w zakresie 
poziomu wykształcenia matek, aktywności i doświadczeń dostarczanych przez rodziców 
dziecku, silnej motywacji zapewnienia dobrych warunków stymulujących rozwój włas
nego dziecka, można mówić o prawdopodobnym wzorze oddziaływania mikrosystemu 
rodzinnego. Właśnie owe oddziaływania mają znaczenie dla rozwoju dziecka w zakresie 
sfery poznawczej i społeczno-emocjonalnej (Preisner-Feinberg et al., 2001). Sekundamy 
kontekst rozwojowy w postaci mikrosystemu przedszkolnego uwidocznił się w takich 
obszarach, jak kreatywność, uwaga oraz zaangażowanie społeczne w zabawie. Można 
więc spróbować wysnuć wniosek, iż zróżnicowane propozycje wychowawcze trzech 
placówek przedszkolnych w tych zakresach mają znaczenie dla odmiennych wzorów 
kształtowania się kompetencji twórczych, społecznych oraz koncentracji uwagi.

Wspólnym zjawiskiem, charakterystycznym dla wszystkich badanych grup dzieci 
była podobna dynamika przyrostu kompetencji rozwojowych. Przyrosty pomiędzy fazą 
konstatacyjnąa pierwszym pomiarem kontrolnym (po upływie jednego roku) były w wie
lu przypadkach nieznaczne (zmienne poznawcze, społeczne, samodzielność). Widoczny 
przyrost pojawił się w drugim roku pobytu dziecka w przedszkolu, co może wiązać się 
z zakończeniem okresu adaptacji do nowych warunków, oswojeniem z otoczeniem i gru
pą wytworzeniem pozytywnych relacji społecznych, pozwalających na otwarcie się na 
nowe informacje i podejmowanie nowych działań. We wszystkich badanych obszarach 
dzieci z trzech badanych grup wykazywały postępy rozwojowe, co wiąże się z przebie
gającym w sposób naturalny procesem dojrzewania i doskonalenia funkcji.

Wyniki badań dostarczają argumentów na rzecz pozytywnego wpływu każdej ba
danej placówki przedszkolnych na rozwój dzieci. Wnioski o stymulowaniu rozwoju są 
o tyle ważne, iż mogą pomóc zwolennikom przedszkoli i szkół waldorfskich i montesso- 
riańskich w budowaniu swojej pozycji w oczach opinii publicznej. Na przestrzeni ostat
nich 10 lat nietradycyjne koncepcje pedagogiczne spotykały się bowiem z zarzutami 
przynależności do nurtu New Age, ugrupowań typu sekty, marginalnych a niebezpiecz
nych zjawisk społecznych (Zwoliński, 1992). Zarówno rodzice, jak i nauczyciele kon
frontowani byli z powierzchowną wiedzą na temat alternatyw pedagogicznych, często 
powiązaną z elementem ocennym.

Refleksja rodząca się na bazie prowadzonych badań dotyczy antycypowanej przyszło
ści edukacyjnej grup dzieci z placówek związanych z alternatywnymi podejściami peda
gogicznymi. Dzieci ucząc się wzorów relacji z nauczycielem w okresie przedszkolnym, 
przenoszą oczekiwania podobnych stosunków na kolejne etapy edukacyjne i następne 
placówki. Podstawąjest w tym przypadku założenie podejścia bioekologicznego, iż ce
chy osobowe ukształtowane w jednym kontekście środowiskowym (np. w przedszkolu), 
wpływają na najbliższe procesy w kolejnych kontekstach (np. w szkole) (Bronfenbren- 
ner, Morris, 1998). Tak więc można przypuszczać, że dzieci, które nauczyły się wzorów 
relacji z nauczycielami w przedszkolu montesoriańskim i waldorfskim, będą w przy
szłości oczekiwały podobnej wersji interakcji w kontaktach z kolejnymi nauczycielami. 
Oczekiwania mogą dotyczyć tak bliskości w relacji, jak i podobnego wzorca reagowania 
(Pianta, Steinberg, 1992). W polskich warunkach ilość alternatywnych placówek przed
szkolnych jest zdecydowanie większa od ilości szkół tego typu. W Krakowie dotąd nie 
ma jeszcze szkoły Montessori, choć działają już dwie waldorfskie na podstawowym 
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poziomie edukacyjnym. Powstaje więc pytanie o dalszą drogę szkolną dzieci będących 
w przyszłości absolwentami przedszkoli alternatywnych. Pytanie to jest często stawiane 
przez rodziców nauczycielom tak placówek montessoriańskich i waldorfskich, jak i na
uczycielom szkół podstawowych. Pytanie jest o tyle ważne, że wyraża często niepokój 
o swobodny rozwój takich sfer funkcjonowania dziecka jak kreatywność, asertywność, 
indywidualny rytm i tempo zabawy czy nauki.

Kolejna refleksja dotyczy właściwości predyktywnych poziomu kompetencji po
znawczych i społecznych obserwowanych w wieku przedszkolnym dla osiągnięcia suk
cesu szkolnego w okresie późniejszym (Weinberg, 1998; Preisner-Feinberg et al. 2001). 
Silnym predyktorem rozwoju poznawczego, w tym umiejętności skupiania uwagi jest 
rodzaj zajęć prowadzonych w przedszkolu. Wspominana już była zależność pomiędzy 
jakością pracy przedszkola w postaci proponowanych dziecku materiałów, aktywności, 
tworzonych relacji a poziomem jego koncentracji w kolejnych latach edukacji (Preis
ner-Feinberg, 2001). Wnioskiem z uzyskanych wyników badań może być w związku 
z tym stwierdzenie, iż dzieci, które nabyły w wieku przedszkolnym lepszą umiejętność 
kierowania swoją uwagą, mogą osiągnąć na kolejnym etapie edukacji - czyli w szkole 
podstawowej, lepsze wyniki.

Przyrost kompetencji w zakresie koncentracji był najwyższy w przedszkolu montes- 
soriańskim, co może prowadzić do przypuszczenia, że dzieci z tej placówki dobrze będą 
sobie radziły w zadaniowych sytuacjach szkolnych.

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować sugestie dla stymulowania 
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Wszystkie badane rzeczywistości edukacyjne 
posiadają oparcie w solidnych podstawach teoretycznych, dotyczących rozwoju dziecka. 
Wszystkie również dostosowują działania praktyczne do wyznawanych przez siebie za
łożeń. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na podobny rozwój dziecka w wielu ob
szarach. Oczywiście pierwsza nasuwająca się interpretacja może wskazywać na związek 
poziomu rozwoju kompetencji z wiekiem dziecka. Kolejna jednak pozwala na przypusz
czenie, iż poszczególne przedszkola stwarzają warunki różnicujące rozwój dziecka, cze
go odzwierciedleniem jest wynik analizy korelacyjnej pomiędzy badanymi zmiennymi.

1. Z tego punktu widzenia wartościowe może się okazać czerpanie z doświadczeń 
podejścia montessoriańskiego w zakresie stymulowania zdolności strategicz
nych, szczególnie koncentracji. Proponowane w przedszkolu Montessori za
bawy i ćwiczenia mogą wpływać pozytywnie na formowanie się umiejętno
ści sterowania własną uwagą i kontrolowania swojej aktywności. Stosowanie 
w praktyce stymulowania rozwoju dziecka materiałów i pomocy budzących 
ciekawość poznawczą, jasna instrukcja wprowadzająca w zadanie oraz kształ
towanie wytrwałości i konsekwencji w działaniu jest godne polecenia również 
dla innych wychowawców i terapeutów.

2. Formy pracy pedagogiki waldorfskiej zdają się stwarzać optymalne warunki dla 
rozwoju kreatywności, dzięki otwartemu otoczeniu wyzwalającemu możliwo
ści heurystyczne dziecka. Nadawanie znaczeń oraz wieloaspektowe kreowanie 
rzeczywistości pobudza dziecięcą wyobraźnię i daje pole do popisu jego fan
tazji. Plastyczne i muzyczne formy stymulowania sfery przeżyć estetycznych 
i emocjonalnych z pewnością są godne polecenia wszystkim praktykom wspo
magającym rozwój dziecka.
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3. Umiejętność współpracy i współdziałania jest często wynikiem wcześniejszych 
doświadczeń wspólnej zabawy wymagającej negocjacji i wspólnego planowa
nia. Zachęcanie do aktywności grupowych w przedszkolu standardowym stwa
rza częstą okazję do ćwiczenia umiejętności społecznych. Propozycje stymulo
wania rozwoju społecznego znajdujące się w repertuarze form pracy podejścia 
standardowego mogą być dobrymi przykładami oddziaływań w tym zakresie 
również dla innych placówek.

4. Podejście eklektyczne lub integrujące, prezentowane przez praktykę przedszko
la standardowego, czerpie nie tylko z własnej tradycji, ale i doświadczeń za
pożyczonych z innych podejść wychowawczych. Uzyskane przez grupę dzieci 
z tego przedszkola wyniki wskazują, że przyrostowi kompetencji w jednym za
kresie towarzyszy przyrost innej kompetencji. Ponieważ ilości korelacji pozy
tywnych jest największa w tej placówce, można by przypuszczać, iż otwarcie 
na wszelkie ciekawe propozycje stymulacji rozwoju, daje efekty w postaci wie
lostronnego rozwoju dziecka.

Prezentowana praca stanowi próbę naświetlenia interesującego i wciąż niedostatecz
nie poznanego obszaru wpływu pedagogicznych podejść alternatywnych na rozwój dzie
cka w wieku przedszkolnym. Z racji wielości zakresów, którym starałam się przyjrzeć 
w swoich badaniach, nie było to poznanie dogłębne, ani wyczerpujące. Mam nadzieję, 
że uzyskane przeze mnie wyniki staną się asumptem do prowadzenia dalszych badań 
w bardziej szczegółowych obszarach.

Jako odniesienie do najnowszych propozycji psychokulturowego podejścia do edu
kacji chciałabym na koniec przedstawić czytelnikowi kilka uwag J. Brunera w tym za
kresie (Bruner, 2006). Psychologia kulturowa spostrzega dziecko jako osobę zanurzoną 
w kulturze swego otoczenia, której nauczanie powinno odbywać się w duchu kultura- 
lizmu, wspomnianego w rozdziale II. Rozwój indywidualnego potencjału dziecka jest 
możliwy dzięki określonym środkom dostarczanym przez kulturę.

Perspektywizm jest postulatem zgody na miejsce interpretacji w edukacji, a więc 
możliwość spoglądania z różnych punktów widzenia.

[...] Zasada perspektywizmu uwydatnia interpretacyjny, znaczeniotwórczy aspekt ludzkiej 
myśli, ukazując jednocześnie niezbywalne ryzyko dysonansu, który może wynikać głęboko 
ludzkiego aspektu życia umysłowego (Bruner, 2006, s. 32).

Zasada ograniczeń wskazuje na wpływ uprzednich doświadczeń i stanów psychicz
nych dziecka na jego dalsze życie. Jednak przekraczanie granic wrodzonych predyspo
zycji umysłowych jest możliwe dzięki edukacji, która powinna pozwalać na to dzięki 
wyposażaniu jednostki w systemy symboli. Myślenie o własnym myśleniu usprawnia 
konstruowanie rzeczywistości.

Postulat konstruktywizmu kładzie nacisk na przekazywanie dziecku kulturowych 
narzędzi myślenia, dzięki którym jego poznanie i nadawanie znaczeń będzie bogatsze, 
a przystosowanie do świata pełniejsze.

Interakcyjność w procesie edukacyjnym zakłada intencjonalne, wzajemne naucza
nie odbywające się dwukierunkowo. Postulat ten jest wyraźny w przypadku tutoringu 
rówieśniczego, gdzie monopol na posiadanie wiedzy przechodzi w inne niż nauczyciel
skie ręce.
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Zasada ekstemalizacji podkreśla znaczenie wytworu zbiorowej aktywności dla two
rzenia się spójności grupy i jej poczucia solidarności. Budowanie wspólnoty to podzie
lanie i negocjowanie sposobów myślenia pomiędzy jej członkami podczas wytwarzania 
wspólnego dzieła.

Instrumentalizm mówi o tym, że:

[...] edukacja dostarcza dziecku umiejętności, sposoby myślenia, przeżywania i wyrażania 
się, które można następnie wymienić na „wyróżniki” na zinstytucjonalizowanych „rynkach” 
społecznych (Bruner, 2006, s. 45).

Tak więc kompetencje zdobyte i rozwinięte w szkole mogą ułatwić dziecku dalszą 
drogę życiową.

Zasada instytucjonalizacji głosi, że edukacja w rozwiniętym świecie podlega licz
nym regulacjom i wpływom jako instytucja. Jest traktowana jako przygotowanie mło
dzieży do aktywności w kulturze, która to podczas całego procesu kształcenia wywiera 
na wszystkich młodych ludzi przemożny wpływ.

Tożsamość i poczucie własnej wartości są tematami niezwykle istotnymi z punktu 
widzenia rozwoju człowieka. Uniwersalnym aspektem osobowości jest sprawstwo, czyli 
indywidualne przekonanie o możliwości samodzielnego działania i wpływania na wyda
rzenia. Przedszkole i szkoła są miejscami, gdzie po raz pierwszy dziecko może przeżyć 
zaangażowanie „Ja rozszerzonego” włączając te systemy (osoby, przedmioty) we własne 
Ja. Tak więc miejsca te należą niejako do dziecka, pozwalają na utożamienie się, ziden
tyfikowanie z nimi. Poczucie własnej wartości tworzy się poprzez ocenę przez dziecko 
własnej skuteczności w wykonywaniu zadań edukacyjnych.

Idealna szkoła powinna niewątpliwie stanowić otoczenie, w którym nasza aktywność pociąga 
za sobą mniej konsekwencji zagrażających poczuciu własnej wartości niż w „prawdziwym 
świecie” prawdopodobnie dlatego, by uczącego się zachęcić do spróbowania wielu rzeczy 
(Bruner, 2006, s. 62). ~

Zasada narracyjna mówi o ułatwieniu dzieciom w procesie edukacji znalezienie ta
kich sposobów myślenia i odczuwania, które pozwoliłyby im odnaleźć swoje miejsce, 
swój świat. Postulat ten opiera się na przekonaniu o doniosłej roli opowiadania nie tylko 
dla spójności danej kultury, ale i dla strukturowania życia jednostki. „System edukacyj
ny musi pomóc jednostkom wzrastającym w kulturze odnaleźć w niej swoją tożsamość” 
(Bruner, 2006, s. 68).

Propozycje psychokulturowego rozumienia nowoczesnej edukacji kładą nacisk na 
świadomość i refleksję dziecka, możliwość dialogu i negocjacji. Proces uczenia i na
uczania jest postrzegany jako dopasowywanie kultury do potrzeb jej uczestników, ale 
i jej członków do potrzeb kultury.

Myślę, że prezentowane w mojej pracy przedszkola, choć realizują edukację na 
poziomie elementarnym, wiele z powyższych założeń urzeczywistniają. Można więc 
stwierdzić, że pracując według zasad wynikających z określonych systemów pedago
gicznych, odpowiadają wielu standardom nowoczesnej edukacji w nurcie kulturalizmu.
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Załącznik 1

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECKA

DANE O RODZINIE DZIECKA

1. Dziecko wychowuje się w rodzinie
a) pełnej b) niepełnej

2. Rodzina dziecka wspólnie mieszkająca jest:
a) dwupokoleniowa (dziecko + rodzice)............
b) wielopokoleniowa............

3. Dodatkowa pomoc w opiece nad dzieckiem, częstotliwość
a) dalsza rodzina...........
b) opiekunka.............

Częstotliwość kontaktu dziecka z dziadkami............

4. Wykształcenie rodziców (podstawowe - średnie - wyższe) 
matka
ojciec

5. Praca zawodowa rodziców (kierownicza - wykonawcza) 
matka
ojciec

6. Status dziecka w rodzinie
a) jedynak........
b) posiada rodzeństwo.....

7. Możliwości wyjazdu turystycznego rodziny
a) jedynie poza miasto
b) również za granicę

DANE O ZDROWIU DZIECKA

1. Ewentualne trudności związane z przyjściem dziecka na świat.......
2. Alergie, choroby przewlekłe dziecka................................

3- Ogólna sprawność psychofizyczna dziecka według oceny rodziców 
(bardzo dobra - średnia - słaba)
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Załącznik 2

SKALA DOŚWIADCZEŃ DZIECKA
na podstawie Skali Philipa Silvy (1998)

Proszę Państwa o zaznaczenia tych doświadczeń, które były udziałem dziecka 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

1. Jazda autobusem, trolejbusem lub tramwajem
2. Zwiedzanie fabryki
3. Wysłuchanie koncertu
4. Jazda pociągiem
5. Wyjazdy samochodem w obrębie miejsca zamieszkania dziecka
6. Płynięcie statkiem
7. Udział w przedstawieniu lalkowym
8. Płynięcie małą łódką
9. Oglądanie filmu w kinie
10. Lot samolotem
11. Zwiedzanie muzeum
12. Jazda na koniu
13. Spotkanie ze św. Mikołajem
14. Zakupy w dużym sklepie (hipermarkecie)
15. Jedzenie w restauracji
16. Zwiedzanie zoo
17. Pobyt poza własnym miastem - co najmniej kilka dni
18. Uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich rodziców w domu
19. Zwiedzanie gospodarstwa rolnego
20. Oglądanie zawodów sportowych (nie w TV)
21. Oglądanie spektaklu w teatrze
22. Pobyt na plaży
23. Długa podróż ponad 300 km
24. Wakacje na campingu
25. Zwiedzanie wystawy obrazów
26. Oglądanie pociągów na stacji
27. Spędzenie nocy poza domem u przyjaciół lub krewnych
28. Wędrówka ponad 5 km
29. Oglądanie statków w porcie
30. Wizyta w cyrku
31. Uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich rodziców poza domem
32. Udział w obrzędach kościelnych, np. we mszy
33. Pobyt poza własnym krajem co najmniej przez kilka dni
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Załącznik 2

SKALA AKTYWNOŚCI DZIECKA
na podstawie Skali Philipa Silvy (1998)

Proszę Państwa o zaznaczenie tych aktywności, które dziecko wykonało w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy.

1. Kolorowało obrazki
2. Grało w gry stolikowe, np. w karty
3. Słuchało radia
4. Rysowało obrazki
5. Bawiło się na huśtawkach
6. Lepiło z ciasta
7. Samo czytało lub czytano mu
8. Wycinało i kleiło obrazki
9. Bawiło się w piaskownicy
10. Bawiło się plasteliną lub modeliną
11. Zbierało, kolekcjonowało przedmioty
12. Bawiło się wodą
13. Zrywało kwiaty
14. Bawiło się zabawkami, z których można konstruować (klocki, modele)
15. Grało w piłkę
16. Sadziło, pielęgnowało kwiaty
17. Bawiło się lalkami lub samochodami
18. Jeździło na rowerku 3-kołowym lub podobnym pojeździe
19. Bawiło się w przebieranie
20. Kopało dziury lub doły
21. Oglądało TV
22. Bawiło się w podejmowanie ról bajkowych
23. Wspinało się na drzewa lub ploty
24. Bawiło się w budowlach na placu zabaw
25. Słuchało nagrań z magnetofonu
26. Układało puzzle
27. Pływało w basenie
28. Organizowało w pomieszczeniu zabawę w budowę domu (namiot, domek)
29. Bawiło się ze zwierzętami domowymi
30. Pomagało matce
31. Grało na instrumencie muzycznym
32. Pomagało ojcu
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Załącznik 3

Test Rozpoznawania Emocji Góreckiej-Mostowicz (2001)
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Załącznik 4

TEST ZAPAMIĘTYWANIA WYRAZÓW
„Powiem ci teraz kilka słów, które znasz. Kiedy skończę, powtórzysz je po mnie”

a) dom bat pies

b) stół kot wóz las (wyrazy jednosylabowe)

c) rak but ząb ul ptak

a) Ola plecak szafa

b) wiadro głowa mama ryba (wyrazy dwusylabowe)

c) okno koza drzewo lala lizak

a) ołówek koń myszka

b) torebka lód samochód noga (wyrazy mieszane)

c) widelec dąb kubek przedszkole ćma
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Załącznik 6

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Arkusz do oceny poziomu rozwoju i zachowania się dziecka w wieku przedszkolnym 
M. Przetacznikowej (1977) (ocena dokonywana przez nauczyciela)

1. Nawiązywanie kontaktów

a) bardzo trudno nawiązuje kontakt, zwłaszcza z obcymi
b) pewne trudności w kontakcie, czuje się dłuższą chwilę skrępowane
c) bywa rozmaicie
d) dość łatwy kontakt, początkowe onieśmielenie szybko mija
e) bardzo łatwo i często samorzutnie nawiązuje kontakt prawie z każdą osobą

2. Współpraca i współdziałanie z innymi

a) odmawia współpracy w zajęciach, zabawie, lubi wszystko robić sam i na własne konto
b) współpracuje niechętnie z innymi, tylko z musu
c) bywa rozmaicie, ale stać go na współpracę i nie unika jej
d) chętnie współpracuje z innymi
e) zawsze gotowe i chętne do współpracy i współdziałania z innymi

3. Wyrażanie uczuć wobec innych

a) nie lubi okazywać innym swoich uczuć
b) robi raczej wrażenie mało uczuciowego, rzeczowego
c) okazuje uczucia w sposób umiarkowany
d) lubi okazywać innym swoje uczucia i dawać ich dowody
e) bardzo tkliwy i czuły wobec innych, lubi wciąż się pieścić, szuka kontaktu 

fizycznego lub słownego
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Załącznik 7

ROZWÓJ SPOŁECZNY
Trzy obrazki, postać dziecka (, ja”) wycięta z kartonu

1. „Chcę cię poprosić, abyśmy razem wymyślili historyjkę. Popatrz na ten obrazek: Je
steś z mamą w domu. Mama jest zajęta w kuchni. A tu ktoś puka do drzwi mieszka
nia. Słyszysz to. Co robisz? Gdzie ty jesteś?”.

2. „Znajomy rodziców, którego wcześniej nie znałeś siedzi w fotelu w waszym pokoju 
gościnnym. Mama przygotowuje w kuchni herbatę dla gościa. Jesteś z nim sam w 
pokoju. Co robisz? Gdzie będzie twoja postać?”.

3. „Bawisz się na podwórku z kolegami. Wszyscy macie kolorowe, piękne balony. Jacek
podskakuje ze swoim balonem. Ojej, nagle jego balon pękł. Jacek płacze. Widzisz to. 
Co robisz? Gdzie ty jesteś na tym rysunku?”.

Uwaga: Po zaprezentowaniu każdego z obrazków prosimy dziecko, aby umieściło swo
ją postać z kartonu w wybranym przez siebie miejscu na rysunku.
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Załącznik 8

Transkrypt zapisu filmowego zabawy dowolnej
Przedszkole waldorfskie, faza konstatacyjna, 28.09. 2000 
(przykład)

Gabryś H. (10.20-10.25)
Stoi samotnie blisko nauczycielki. Rozgląda się po sali. Po chwili wychowawczyni 
pokazuje mu coś na obrazku w książce, którą podnosi za stołu. Gabryś przypatruje się 
obrazkowi, kiwa głową. Znów przenosi wzrok na salę, patrzy na inne dzieci.

Kod O - obserwacja

Iza (10.30-10.35)
Iza wykonuje przez chwilę akrobacje na krześle - leży na nim na brzuchu, zwisając 
w dół głowę, siada podkurczając pod siebie nogi zgięte w kolanach. Wstaje z krzesła 
i podchodzi do mniejszej od siebie dziewczynki, bierze ją za rękę i prowadzi do 
nauczycielki. Chwilę wszystkie rozmawiają. Po chwili dziewczynki podchodzą do kosza 
z drewnianymi klockami. Wyjmują je i budują murek, a potem przeskakują go, biegają 
wokół niego, dokładają dalsze klocki.

Kod A - zabawa asocjacyjna

Ania W. (10.40-10.45)
Kręci się po sali. Siada na podłodze obok krzesła nauczycielki. Wstaje, podchodzi do 
okna. Wraca ponownie do nauczycieli i siada przy jej krześle po turecku na podłodze. 
Nauczycielka robi coś na szydełku z wełny. Ania bierze koszyk z nieprzędzioną wełną, 
stojący obok krzesła. Wyjmuje nieco wełny i oglądają. Końcówkę nitki zaczyna nawijać 
na swój palec.

Kod S - zabawa samotna

Mikołaj (10.50-10.55)
Biega po sali z dużym drewnianym widelcem w ręce. Co chwilę podbiega do jakiegoś 
dziecka i lekko kłuje je widelcem w ramię lub w plecy. Po chwili podczas przebiegania 
obok jakiegoś kolegi zaczepia go słownie: „A kto tam śpiewa?”. Kilku chłopców 
przyłącza się do Mikołaja. Biegają w czwórkę wokół sali. Wymachują rękami, śmieją 
się i nawołują okrzykami.

Kod R - zabawa równoległa
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Załącznik 9

SAMODZIELNOŚĆ
Arkusz do oceny poziomu rozwoju i zachowania się dziecka w wieku przedszkolnym 
M. Przetacznikowej (1977) (ocena dokonywana przez nauczyciela)

1. Czystość i dbałość o wygląd zewnętrzny

a) zupełnie nie dba o wygląd zewnętrzny, gdyby go nie dopilnowano, byłoby stale brud
ne i niechlujne

b) na ogół nie troszczy się o czystość i staranny wygląd
c) umiarkowanie schludne
d) czyste i schludne, zwłaszcza gdy wymaga tego sytuacja
e) nadzwyczaj staranne, dba o to, żeby wyglądać zawsze czysto i ładnie

2. Porządek

a) bardzo nieporządne, nie składa po sobie zabawek, ubrania, rozrzuca rzeczy
b) raczej nieporządne, sprząta za sobą tylko wtedy, gdy mu się karze i to ociągając się
c) przeciętnie porządne na swój wiek
d) porządne, przeważnie lubi po sobie składać i sprzątać
e) nadzwyczaj porządne jak na swój wiek, nawet pedantyczne (składa równo, sprząta nie 

tylko za sobą)

3. Samodzielność

a) zupełnie niesamodzielne, nie chce i nie umie nic koło siebie zrobić
b) mało samodzielne, ma trudności w samoobsłudze
c) przeciętnie samodzielne na swój wiek
d) samodzielne, jeśli czegoś nie potrafi, to próbuje się tego nauczyć
e) bardzo zaradne i samodzielne w zakresie prostych czynności codziennych i samoob

sługi

4. Inicjatywa

a) nie podejmuje żadnych czynności z własnej inicjatywy, robi tylko to, co wszyscy 
lub na polecenie

b) przejawia niewielką inicjatywę, raczej podpatruje i naśladuje
c) przeciętna inicjatywa
d) przejawia dużo inicjatywy, lubi zabawy dowolne
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Załącznik 10

Próby samodzielności

A. Sprawność manualna „Guzik”
Dziecko proszone jest o ubranie „testowego” sweterka z trzema dużymi guzikami na 
przodzie.
„Ciekawa jestem, czy już umiesz rozpinać i zapinać guziki. Pokażesz mi?”.
Badający zapina guzki przy sweterku. Prosi dziecko o ich rozpięcie i zapięcie. Do zali
czenia zadania wystarczy rozpięcie lub zapięcie guzika (1 pkt) lub wykonanie obu tych 
czynności (2 pkt).

B. Rozwiązywanie sytuacji problemowej „Szafa”
Badający wskazuje dziecku stojące na wysokiej szafie kolorowe pudełko.
„Czy potrafisz zdjąć to pudełko z szafy? Spróbuj, proszę”.
Zaliczenie zadania tylko w przypadku podjęcia przez dziecko konkretnej czynności 
zmierzającej do zdjęcia pudełka.

C. Posiadanie skryptu „Malowanie”
Badający pyta dziecko: „Co się dzieje, kiedy malujemy?”.
W przypadku podania tylko jednej czynności, badający dopytuje: „I co jeszcze robimy, 
gdy malujemy?”. Ocena wykonania zadania zależna jest od ilości podanych czynności 
wchodzących w skład badanego skryptu.
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Załącznik 11

ROZWÓJ RUCHOWY

Bateria testów Oziereckiego (opracowanie K. Barański, 1969)

Badanie możliwości motorycznych dziecka w zakresie 6 obszarów:

I Równowaga - koordynacja statyczna

II Koordynacja ruchów rąk

III Koordynacja ruchów całego ciała

IV Zdolność wykonywania ruchów szybkich

V Zdolność wykonywania różnych ruchów równocześnie (inne ruchy nóg, inne rąk)

VI Precyzja ruchów i zdolność koncentrowania się wyłącznie na czynnościach 
zadanych (występowanie lub nie synkinezji)
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ROZWÓJ POZNAWCZY

Przedszkole Montessori
Praca indywidualna z matriałem 
wzorcowym

Przedszkole waldorfskie
Poznawanie świata: dokładne oglądanie 
drzewa w ogródku przy przedszkolu

Przedszkole standardowe
Rozpoznawanie zapisu własnego 
imienia rozpoczyna naukę czytania 
według koncepcji Majchrzak



ROZWÓJ SPOŁECZNY

Przedszkole Montessori
Razem z kolegami wiele potrafię 
zrobić i dużo się jeszcze nauczyć

Przedszkole waldorfskie
Jak dobrze mieć starszą koleżankę!

Przedszkole standardowe
Wspólne świętowanie pozwala na poznanie zasad 

zachowania przy stole



ROZWÓJ KREATYWNOŚCI

Przedszkole Montessori
Pokaz ruchu Ziemi wokół Słońca.
To dopiero rozbudza wyobraźnię

Przedszkole waldorfskie
Opowiadanie baśni: dzieci samodzielnie wykonują 
stroje i planują podział ról

Przedszkole standardowe
Inscenizacja jasełek z okazji Dnia Babci 
i Dziadka: Krakowiacy, aniołki i Święta 
Rodzina



ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI

Przedszkole Montessori
Nauka wiązania kokardy krok po kroku. 

Oczy i ręce muszą dobrze 
współpracować

Przedszkole waldorfskie
Mamy prawdziwe narzędzia 

i pracujemy jak tata!

Przedszkole standardowe
Przygotowanie kompotu na zimę. 

Pokrojone jabłka w cząstkach trafiają 
do słoika



ROZWÓJ RUCHOWY

Przedszkole Montessori
Ile uwagi i precyzji wymaga ta praca

Przedszkole waldorfskie
Gdzie można lepiej ćwiczyć sprawność 
ruchową jeśli nie na drzewie

Przedszkole standardowe
Organizowane przez nauczyciela konkursy 
i gry ruchowe z okazji Święta Sportu



ZABAWA DOWOLNA

Przedszkole Montessori
Spośród wielu propozycji materiału 

rozwojowego dziecko wybiera to, co dla 
niego jest interesujące

Przedszkole waldorfskie
Wyczarowanie bajki z drewna, 

włóczki i lnu

Przedszkole standardowe
Zabawa w małej grupce: autka, droga, 

znaki drogowe
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