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Wstęp 

 Pracownicy Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów przedkładają 

czytelnikom kolejny tom pracy zbiorowej, tym razem poświęcony pedagogice przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, widzianej z perspektywy przemiany społecznej, kulturowej i oświatowej. 

 Główny akcent, w przygotowanym materiale, położony został na systemowe podejście 

do edukacji, związane z dokonywaną w różnych obszarach przeobrażania się współczesnej 

rzeczywistości. Ważnym zadaniem przedstawianej monografii tematycznej stała się idea 

wsparcia człowieka w poznawaniu i zrozumienia samego siebie, otaczającego go świata, 

a także intencjonalnej interakcji ze światem. Zaprezentowana koncepcja edukacji dla rozwoju 

ma pomóc każdej osobie (w tym uczniowi wczesnoszkolnemu) w jej wszechstronnym 

rozwoju, a na kolejnym etapach kariery edukacyjnej w stawaniu się coraz bardziej 

samodzielną i niezależną jednostką, zarówno w kontekście już własnych przeżyć, jak 

i doświadczeń starszego rodzeństwa i rodziców oraz systemu oczekiwań społecznych. 

Motywem przewodnim publikowanych rozważań stały się relacje, jakie powstają pomiędzy 

dwoma głównymi uczestnikami działań edukacyjnych: nauczycielem i dzieckiem, przy 

wzięciu pod uwagę, że dziecko (uczeń) zajmuje wyjątkową pozycję w procesie edukacyjnym, 

stając się pierwszoplanową postacią pedagogicznych oddziaływań.  

Współcześnie młody człowiek, żyjący w świecie ciągłych przewartościowań, 

dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, dużego zagrożenia 

ekologicznego, natłoku informacji, wzrastającej liczby i rodzajów przekazów medialnych, 

ograniczeń aktywności ruchowej i kontaktów ze środowiskiem naturalnym oraz narastającego 

chaosu w zakresie świata wartości, powinien być już od najmłodszych lat przygotowywany 

do postrzegania i analizy nowych zjawisk, procesów i zdarzeń, aby mógł prawidłowo 

funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, realizować swoją karierę 

edukacyjną, aby wejść w dorosłe życie z ukształtowanymi umiejętnościami funkcjonalnymi. 

Już od najmłodszych lat w procesie edukacji powinien kształtować jasną wizję tego, do czego 

chce zmierzać oraz świadomość jakie wartości mają wspierać jego egzystencję. Powinien 

wiedzieć, jak żyć, jako istota wolna, autonomiczna, odpowiedzialna za siebie, za każdy swój 

czyn. Dziecko często samo boryka się ze swoimi słabościami i niedostatkami, ale zdarza mu 

się być osobą ponadprzeciętną. Zazwyczaj jednak jest zwykłym wychowankiem i uczniem ze 

swoimi błahymi problemami (w opinii dorosłych osób), które jednak dla niego urastają do 

bardzo ważnych.   

Nauczyciel w tym procesie pełni funkcję opiekuna, przewodnika oraz sprawnego 

organizatora edukacyjnych zmagań. Z tego powodu, powinien być wrażliwym obserwatorem, 

empatycznym i cierpliwym partnerem, potrafiącym reagować adekwatnie do zaistniałej 

sytuacji.  W swojej pracy winien podejmować różne wyzwania, które mogą być reakcją 

i kierunkiem działań powstałych pod wpływem jakiegoś pedagogicznego celu, wewnętrznej 

potrzeby lub dostrzeganego dla edukacji zagrożenia. Najcenniejsza jest oczywiście jego 

aktywność i zaangażowanie, budzące się pod wpływem twórczej i krytycznej refleksji nad 

własnym działaniem i uzyskanymi wynikami. Nauczyciel taki uprawianie swojego zawodu 

traktuje jako źródło swej inspiracji pedagogicznej, realizacji własnych zamierzeń, a także 

satysfakcji ze swojej pracy. Analizuje doświadczenia innych nauczycieli, ich idee i poglądy 
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często traktuje jako cenne źródło motywacji, a także refleksji nad własną pracą. Jest ona dla 

niego zbiorem zasobów, które może wprowadzić w strukturę indywidualnego myślenia 

i działania. Tylko taki nauczyciel może sprostać wymogom współczesnej edukacji 

i wychowania dla przyszłości. 

Kreatorami zmian w edukacji mogą okazać się również rodzice wychowanków 

i uczniów. W nich tkwi potencjał, który dobrze zagospodarowany z pewnością przyniesie 

korzyści dla edukacji i funkcjonowania szkoły. Nauczyciele nie powinni postrzegać rodziców 

jako przeciwników w swojej pracy. Rodzice natomiast, winni wykazywać większe 

zainteresowanie jakością przedszkola i szkoły dla wszystkich, a nie tylko dbać o komfort 

funkcjonowania i dobro własnego dziecka. Zakres i strategia działania rodziców, mogą zostać 

ukierunkowane chociażby w stronę reorganizacji przestrzeni placówki oświatowo-

wychowawczej lub uruchomiania nowych ścieżek komunikacji między członkami wspólnoty 

edukacyjnej. 

Istotnym aspektem z perspektywy zmiany, jest także proces doposażenia placówek 

oświatowych w nowoczesne media i materiały dydaktyczne. Coraz więcej szkół szczyci się 

posiadaniem nowoczesnych mediów elektronicznych, które są sprawnie włączane w proces 

nauczania i uczenia się. Jednak niekiedy, w bogato wyposażonej szkole, w najlepszych 

warunkach lokalowych, zajęcia pozbawione twórczego pomysłu, stają się dla uczniów 

pewnym aktem zniewolenia i ubezwłasnowolnienia. Od nauczyciela bowiem zależy, czy 

potrafi samodzielnie pokonać rutynę i przyciągnąć uwagę i zainteresowanie uczniów, 

wczuwać się w ich pragnienia i upodobania, zrozumieć i respektować ich potrzeby, a nie 

tylko traktować jako posłusznych wykonawców odgórnych poleceń. Wszak, nawet 

najbogatsze instrumentarium medialne pozostanie bezużyteczne, jeśli nie znajdą się ludzie, 

którzy będą chcieli i potrafili swoją inwencją tchnąć w nie życie. Bez nauczycieli 

innowatorów szkoła, choćby najlepiej doposażona, pozostanie mało atrakcyjna dla uczniów.  

W niniejszej publikacji przedstawiamy opracowania, w których Autorzy starają się 

ukazać określone kierunki, a także sposoby i środki oddziaływania pedagogicznego 

w odniesieniu do wybranych sfer rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Nie jest naszym zamysłem stworzenie ostatecznej, rozstrzygającej 

koncepcji, zawierającej odpowiedzi na wszystkie problemy badawcze związane 

z procesem wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia. Zmiana rzeczywistości 

społecznej, technicznej i kulturowej, stawia szkołę wobec wciąż nowych zadań i wyzwań. 

Obliguje aktywnych nauczycieli i wychowawców do ciągłych poszukiwań rozwiązań oraz 

profesjonalnej twórczości w pedagogicznym działaniu. W powiązaniu z budowaną 

i modernizowaną wiedzą, w odmiennych warunkach i zmieniających się relacjach 

społecznych, pedagogika i wczesna edukacja dziecka, posiada pierwiastek prekursorski. 

Przygotowana praca zbiorowa składa się z pięciu rozdziałów, które w tematyce 

i zakresie odpowiadają następującym tytułom: Przemiany i dylematy wczesnej edukacji,  

Aplikacyjny wymiar wczesnej edukacji, Z doświadczeń pedagogów i nauczycieli edukacji 

początkowej państw sąsiedzkich (Słowacji, Czech i Niemiec), Sprawozdania, recenzje, 

komunikaty oraz Materiały dydaktyczne – prezentacje PowerPoint.   
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Naukowy dyskurs rozpoczyna wypowiedź Stanisława Juszczyka Polska rzeczywistość 

edukacyjna w sytuacji zmiany społecznej, w której opisano wielowymiarową przestrzeń życia 

współczesnego dziecka, funkcjonowanie polskich placówek edukacyjnych w okresie reform, 

a także scharakteryzowano współczesne cele i obszary badawcze pedagogiki przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej.  

Rozdział zatytułowany „Przemiany i dylematy wczesnej edukacji dziecka” otwiera 

praca  Barbary Czarnoty-Palenik. Autorka uważa, że w procesie uczenia się nauczyciel 

powinien dostrzegać specyficzne różnice między uczniami w zakresie odbioru i przetwarzania 

treści. Znajomość stylów poznawczych uczących się ma kluczowe znaczenie dla 

efektywności procesu uczenia się. Marcin Musioł sądzi, że do procesu kształcenia 

wprowadzanych jest wiele nowych technologii, w celu podwyższenia jego efektywności. 

Media dydaktyczne w rękach nauczyciela specjalisty wspomagają proces dydaktyczny, 

wychowawczy i opiekuńczy. Praca Hewilii Hetmańczyk przybliża tematykę kształtowania 

kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz omawia teoretyczne 

modele kompetencji społecznych oraz edukacyjne i wychowawcze walory Teorii Ograniczeń 

E.M. Goldratta. Zdaniem Marty Mączki, celem edukacji matematycznej jest wspieranie 

rozwoju umysłowego dziecka oraz wyposażenie go w matematyczne środki poznawania 

i porządkowania otaczającej go rzeczywistości. Za najważniejszą umiejętność 

w zakresie matematyki Autorka uznaje myślenie matematyczne jako umiejętność korzystania 

z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenie elementarnych 

rozumowań matematycznych. W swojej pracy Alicja Gałązka przedstawia zagadnienie 

wykorzystania dramy w edukacji lingwistycznej, która mając szerokie spektrum zastosowania 

rozwija potencjał ucznia oraz stymuluje proces twórczego myślenia na lekcjach języka 

angielskiego. Tekst przedstawiony przez Beatę Mazepę-Domagałę jest wynikiem rozważań 

prowadzonych nad zagadnieniem edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym. 

Zaprezentowano w nim autorską koncepcję organizacji dziecięcych działań plastycznych 

w ramach procesu edukacji wczesnoszkolnej. Praca Katarzyny Joniec i Natalii Matlak 

charakteryzuje rolę, jaką pełni wychowanie muzyczne w procesie rozwoju. Autorki 

skoncentrowały się na muzyce artystycznej, która niesie ze sobą wartości estetyczne. 

Interpretacja ruchowo-przestrzenna muzyki jest szczególną formą wypowiedzi artystycznej, 

w której, zdaniem Barbary Dutkiewicz, wątek edukacyjny odgrywa bardzo istotną rolę. 

Przyglądanie się interpretacji słuchanego utworu sprawia, że jest on bardziej czytelny 

i łatwiejszy w odbiorze. Praca Mirosława Kisiela, opisuje zajęcia rytmiczne w przedszkolu 

jako środek rozwijający predyspozycje muzyczne dzieci. Autor rytmikę ujmuje jako metodę 

i formę pracy oraz rodzaj zajęć nadobowiązkowych w edukacji przedszkolnej. Zofia Malec 

charakteryzuje przejawy motoryczności u dzieci oraz wybrane sposoby ich kształtowania, 

które weryfikuje poprzez stosowanie odpowiednich testów. Celem pracy Ireny Polewczyk 

jest przedstawienie zmian dotyczących diagnozowania dziecka przedszkolnego w nowej 

sytuacji edukacyjnej. Zwrócono uwagę na ewaluację narzędzi diagnostycznych dostępnych 

nauczycielom oraz na nowe narzędzie służące do badań przygotowania dziecka do podjęcia 

nauki szkolnej. Praca Tomasza Huka stanowi próbę scharakteryzowania sytuacji 

dydaktycznej występującej podczas zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnych. 

Autor zwraca uwagę na czynniki materialne i personalne wybranych sytuacji dydaktycznych. 
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Stanisław Juszczyk dokonuje analizy wpływu przekazów medialnych na proces wychowania 

dzieci. Prezentowane wyniki badań empirycznych skłaniają do refleksji pedagogicznej nad 

koniecznością kształtowania u najmłodszych odbiorców krytycznego odbioru mediów oraz 

selekcji przekazów medialnych oglądanych zwłaszcza w czasie wolnym przez dzieci. 

Problematykę wykorzystania czasu wolnego przez uczniów klas trzecich podjęła też Izabela 

Josz. Z prezentowanych wyników badań empirycznych wynika, że zainteresowania dzieci są 

zróżnicowane i rozległe, dlatego ich preferencje w zakresie wykorzystania czasu wolnego 

różnią się znacząco. Hiacynta Krupa w swojej pracy dokonała empirycznej analizy wpływu 

kolorów i rysunków na samopoczucie dzieci w trakcie leczenia szpitalnego. Okazuje się, że 

wprowadzenie kolorowych motywów do sal i korytarzy szpitalnych zmniejsza dziecięce lęki 

i niepokoje, działa relaksująco i zachęca dziecko do walki z chorobą.  

W drugiej części tomu Aplikacyjny wymiar wczesnej edukacji zamieszczono trzy 

artykuły. Rozdział rozpoczyna praca Aliny Budniak, która opisuje znaczenie doświadczeń 

we wprowadzaniu zagadnień związanych z pogodą w pracy z dziećmi przedszkolnymi i w 

młodszym wieku szkolnym. Obok informacji merytorycznych dotyczących znaczenia 

bezpośredniego poznania w edukacji środowiskowej dzieci młodszych, opracowanie zawiera 

wskazania metodyczne dotyczące przygotowania nauczyciela i dzieci do eksperymentowania 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz sposobu wyjaśnienia wyników. Przygotowany 

przez Sabinę Pawlik i Agnieszkę Lewko tekst podejmuje tematykę stosowania 

zróżnicowanych form teatralnych w procesie wychowania i stymulowania rozwoju dziecka 

w wieku przedszkolnym. Praca Mirosława Kisiela ukazuje rolę i znaczenie prezentacji 

multimedialnej we współczesnej dydaktyce wczesnoszkolnej. W materiale podano zasady 

pozwalające twórczemu nauczycielowi przygotowanie interesującego i zrozumiałego dla 

ucznia pokazu tematów z użyciem programu PowerPoint, komputera i rzutnika 

multimedialnego. 

Kolejna część tomu to naukowe relacje i doniesienia, będące konfrontacją  

doświadczeń pedagogów i nauczycieli edukacji początkowej ze Słowacji, Czech i Niemiec. 

Zamieszczone artykuły prezentują interesujący materiał naukowo-badawczy o charakterze 

empirycznym, teoretycznym i porównawczym, przygotowany w ramach współpracy naszej 

Katedry z grupami badawczymi zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych. W tym rozdziale 

głos w dyskusji zabrali: Erich Petlák, Vera Kurincová, Peter Seidler, Tomáń Turzák, Viktor 

Gatial, Juraj Komora, Jana Duchoviĉová, Jana Luprichová, Jana Hanuliaková, Dana 

Kollárová, Jiří Kusák, Ondřej Ńimik, Zuzana Babulicová, Svetlana Gablasová, Anna Zembala 

i Alexandra Pavliĉková. 

W czwartej części opublikowane zostały sprawozdania, recenzje i komunikaty 

przygotowane przez pracowników aktywnie włączających się w przebieg zajmujących 

przedsięwzięć naukowych oraz anonse wydawnicze wartościowych pod względem 

poznawczym publikacji naukowych, wydanych w kraju i za granicą. 

Ostatni blok tematyczny zawiera materiały dydaktyczne przygotowane w formie 

prezentacji multimedialnej PowerPoint. W nim znalazły się takie prace, jak: Plastelina 

środkiem wyrazu artystycznego w ekspresji odtwórczej i twórczej dziecka, Webquest dla 

uczniów klasy III szkoły podstawowej – woda, Języka cięcie – gięcie czyli wierszyki 
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logopedyczne dla najmłodszych, Na traperskiej ścieżce, Co powinniśmy wiedzieć o naszym 

Hymnie Narodowym, 200 lat z nutą Fryderyka Chopina oraz Poznajemy instrumenty 

perkusyjne.  

Przygotowana wielowątkowa praca zbiorowa jest głosem w dyskusji pracowników 

naukowo-dydaktycznych katowickiego ośrodka akademickiego, nad nowym wymiarem 

wczesnej edukacji dziecka oraz kształceniem nauczycieli, którzy mają stać się specjalistami 

w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. 

Intencją wszystkich autorów naszej pracy jest, aby zaprezentowany materiał, stał się 

inspiracją do dalszych studiów i badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej. Mamy nadzieję, że książka, wydana w formie elektronicznej spotka się 

z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli edukacji elementarnej, słuchaczy studiów 

podyplomowych dotyczących wczesnej edukacji, młodzieży studiującej na specjalnościach: 

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja 

wczesnoszkolna i edukacja informatyczna oraz zintegrowana edukacji wczesnoszkolna 

i oligofrenopedagogika, a także rodziców interesujących się rozwojem i edukacją swoich 

dzieci.  

                                                                                                

Katowice, 2011                                                                         Stanisław Juszczyk,  

                                                                                           Mirosław Kisiel i Alina Budniak 
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Stanisław Juszczyk 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

 

Polska rzeczywistość edukacyjna w sytuacji zmiany społecznej 

 

 

Streszczenie 

W pracy scharakteryzowano polską rzeczywistość edukacyjną w okresie transformacji 

społecznej, politycznej i kulturowej. Przybliżono pojęcie zmiany społecznej oraz rewolucji 

informacyjnej. Opisano wielowymiarową przestrzeń życia współczesnego dziecka oraz 

funkcjonowanie polskich placówek edukacyjnych w okresie reform. Pracę kończy 

charakterystyka współczesnych celów i obszarów badawczych pedagogiki przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej.  

Słowa kluczowe: zmiana społeczna, rewolucja informacyjna, reforma systemu edukacji, 

przestrzeń życia dziecka, placówki edukacyjne, pedagogiki przedszkolna, pedagogika 

wczesnoszkolna 

 

Wprowadzenie 

Na przełomie XX i XXI w. zachodzi burzliwy proces trudnej psychospołecznej 

adaptacji  do nowych warunków współczesnego społeczeństwa postindustrialnego. W trakcie 

tegoż  procesu występują konflikty i animozje typowe dla każdego okresu przemian, a wiele 

osób doświadcza społecznej, ekonomicznej i edukacyjnej degradacji. Wpływa to na 

samopoczucie poszczególnych jednostek i grup społecznych. Niektórzy, niezależnie od tego, 

jakie środowisko reprezentują, czują się zagubieni w świecie nowych reguł postępowania, 

a znaczna część społeczeństwa nie rozumie znaczenia aktualnie obowiązujących norm bądź 

propagowanych wartości. Analizując system społecznych interakcji oraz wiele 

przebiegających wokół nas procesów, Andrzej Radziewicz-Winnicki odróżnia wpływy 

zasadnicze, istotne dla egzystencji – w tym przystosowania – jednostek i grup społecznych do 

zastanych i stale zmieniających się realiów, od tych, które mają wpływ pośredni na zmiany 

w strukturze i na funkcjonowanie poszczególnych systemów społecznych
1
. W sytuacji zmiany 

społecznej dynamicznie przebiegają także przemiany kulturowe i edukacyjne.  

W pracy dokonano szkicowej analizy dokonującej się zmiany społecznej, a na jej tle 

zmian zachodzących w polskiej edukacji, w szczególności w pedagogice przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. 

Charakterystyka zmiany społecznej 

Gwałtowny i powszechny rozwój, a przede wszystkim zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, inżynierii genetycznej, badań sztucznej inteligencji wpływa 

                                                           
1
 A. RADZIEWICZ-WINNICKI: Pedagogika społeczna. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne 2008, s. 19–20. 
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na niespotykane do tej pory tempo przeobrażeń we współczesnej cywilizacji. Wzrastające 

przyśpieszenie wywiera także wpływ – w sposób pośredni – na homogenizację i unifikację 

występujących zachowań. Coraz większa liczba dóbr materialnych (i niematerialnych) staje 

się przedmiotem społecznego pożądania, ale rynek dystrybucji cechuje coraz większe 

zróżnicowanie.  

Nowym zjawiskiem jest poszerzanie się luki między najbogatszymi a najbiedniejszymi 

– zarówno państwami, jak i grupami społecznymi reprezentującymi narodowe struktury. 

Doszło zatem do asynchronizacji rozwoju, prowadzącej do szybkiego wzbogacenia się 

niewielkich grup ludzi – z jednej strony, z drugiej zaś – do ubóstwa i marginalizacji coraz 

większej rzeszy ludzi, tracących pracę, a nawet doświadczających wykluczenia ze 

społeczności (rosnąca liczba osób bezdomnych). Mnożą się dewiacje społeczne. Na rynku 

pracy zarysowały się liczne trendy i przejawy powtarzalnych zachowań, świadczące 

o głębokiej dehumanizacji natury ludzkiej. W ramach – inicjowanej przez różne 

stowarzyszenia, organizacje i instytucje społecznej – profilaktyki podejmuje się próby  

stymulowania aktywności, wsparcia i samopomocy w środowiskach lokalnych.  

Prowadzone w ramach nowej subdyscypliny, zwanej socjologią transformacji, badania 

i analizy dotyczące współczesności maja na celu opis wielu nowych i niespotykanych 

dotychczas form działania, aktywności struktur, postaw, ideologii, zachowań, preferencji, 

nagle pojawiających się w przekształcających się społeczeństwach. Stałym przeobrażeniom 

podlegają nie tylko różnorodne normy życia zbiorowego, ale również niektóre sprawcze 

prawidłowości, decydujące o kierunkach dalszego rozwoju, a więc kolejnych etapach 

ewolucji. Stany przejściowe, będące przedmiotem wyjaśniania i dociekań, z wolna nabierają 

względnie trwałych i stabilnych właściwości. Składają się na nie zarówno spontaniczne 

doświadczenia indywidualne „dnia codziennego”, jak i systematyczne, poprawnie 

prowadzone przez ludzi nauki studia i eksplikacje empiryczne
2
.  

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa i edukacyjna stanowi trudny 

przedmiot badań. Z powodu stale dokonujących się przeobrażeń, powstających i zanikających 

zjawisk nasza wiedza o poddanych eksploracji procesach szybko się dezaktualizuje. To 

skłania badaczy do podejmowania szybkich, krótkich, ale intensywnych badań zarówno 

ilościowych, jak i jakościowych, a także do aktywnego percypowania szybko 

przebiegających, często ulotnych zjawisk. Prowadzone analizy również charakteryzują się 

szybkością i często powierzchownością, co – bez analizy kontekstu sytuacyjno-

środowiskowego – prowadzi do błędnych interpretacji. Większym błędem obarczone są 

analizy ilościowe (idiograficzne) niż jakościowe (nomotetyczne). Stąd idiografizm może stać 

się realnym niebezpieczeństwem i i prawdopodobną konsekwencją  szybko zmieniających się 

realiów, tworzących rzeczywistość społeczną i edukacyjną, pozostającą stale w polu widzenia 

badacza
3
. Dlatego w wielu opracowaniach empirycznych dotyczących zjawisk społecznych, 

edukacyjnych czy kulturowych często widoczna jest określona ich fragmentaryczność oraz 

monoaspektowość refleksji pedagogicznych czy socjologicznych. 

                                                           
2
 IDEM: Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii 

transformacji. Gdańsk, GWP  2004, s. 8–11. 
3
 Zob. E. TARKOWSKA: Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza. 

„Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3, s. 117–118. 
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Zdaniem Andrzeja Radziewicz-Winnickiego polskie społeczeństwo jest nie tyle 

tradycyjne czy też konserwatywne i przeciwne wprowadzanym innowacjom, ile przerażająco 

ubogie w wiedzę ogólną o dokonanych i dokonujących się w świecie przeobrażeniach oraz 

prawach rozwoju demokratycznych społeczeństw, które implikuje wysoko rozwinięta 

gospodarka rynkowa. Naszkicowany przez badacza wizerunek rozwoju naszego 

społeczeństwa, mimo pewnych założeń upraszczających, jest trafny, wskazujący na 

kreowanie nowego ładu ekonomicznego, społecznego, kulturowego i edukacyjnego. Jesteśmy 

świadkami niespotykanej dotychczas w Polsce ofensywy na rzecz naprawy oświaty 

i skierowania jej na nowe tory. Problemy lokalnych społeczności zostaną przesunięte na 

dalszy plan, a każdy problem natury egzystencjalnej będzie rozpatrywany w kontekście 

rozwiązania go w sposób profesjonalny w innym kraju Europy
4
.  

Rewolucja informacyjna 

Kolejne rewolucje informacyjne wprowadzały istotne zmiany do funkcjonowania nie 

tylko jednostek czy grup społecznych, ale całych społeczeństw. Zmieniały zarówno codzienne 

życie ludzi, sposób spędzania wolnego czasu, jak i ich pracę, edukację, kulturę oraz aspiracje 

życiowe i edukacyjne, kształtowały postawy oraz dokonywały często zmian w hierarchii 

wartości ogólnohumanistycznych. Obecna rewolucja informacyjna jest silnie związana 

z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, z ich wykorzystaniem oraz 

z transformacjami ekonomicznymi.  

Informacja nie jest wyróżnikiem tylko obecnego społeczeństwa, ponieważ bez 

informacji każde społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. Informacja stała się 

paradygmatem opisującym funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i społeczności czy 

społeczeństwa. Jest podstawą naszego życia biologicznego (np. kod DNA czy też informacja 

typu elektrycznego i chemicznego przetwarzana w naszym mózgu) oraz podstawą życia 

społecznego, stanowiąc treść edukacji i kultury. Informacja może być postrzegana także jako 

wynik działalności gospodarczej. Z tego powodu różne organizacje generują informacje, 

gromadzą je, przetwarzają, a następnie przesyłają do zainteresowanych, czyli komunikują się. 

Komunikacja społeczna jest zatem niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego 

społeczeństwa. Stanowi podstawę edukacji i kultury. Staje się więc jedną z podstawowych 

wartości społecznych
5
.  

Rewolucja informacyjna to konstrukt teoretyczny, w ramach którego mogą być 

konceptualizowane we współczesnym społeczeństwie różne trendy. Pojęcie to występuje  

często z używanymi wymiennie określeniami „informacyjna gospodarka” czy „informacyjne 

społeczeństwo”, nawiązującymi do wcześniejszych terminów wskazujących na istotne zmiany 

w strukturze społecznej, takich jak „rewolucja agrarna / rolnicza” czy „rewolucja 

przemysłowa”. 

                                                           
4
 A. RADZIEWICZ-WINNICKI: Społeczeństwo w trakcie zmiany..., s. 167. 

5
 S. JUSZCZYK: Rola komunikacji wirtualnej w transformacji społecznej oraz w edukacji i kulturze. 

W: Wartości w komunikowaniu. Red. M. WAWRZAK-CHODACZEK. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, 

s. 131–142. 
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W opinii Petera Druckera
6
 rewolucja informacyjna dotyczy koncepcji, opartej na  

pytaniach: Co oznacza informacja i jaki jest jej cel? Jak można zdefiniować zadania do 

wykonania za pomocą informacji? Jak zdefiniować instytucje realizujące te zadania? Od kilku 

dekad obserwujemy kolejną rewolucję informacyjną. Pierwsza rewolucja dotyczyła 

wynalezienia pisma i rozwinęła się w Mezopotamii od około 5000 do 6000 lat temu – 

niezależnie pismo rozwinęło się kilka tysięcy lat później w Chinach oraz około 1500 lat 

później w kulturze Majów w Ameryce Środkowej. Druga rewolucja informacyjna związana 

była z koncepcją pisania książek, najpierw w Chinach około 1300 r. p.n.e., a następnie 800 lat 

później w Grecji. Trzecia rewolucja informacyjna została zapoczątkowana przez Gutenberga 

poprzez druk. Obecna rewolucja informacyjna obejmuje wszystkie najważniejsze instytucje 

zmieniającego się społeczeństwa. To w dużym stopniu podkreśla nową definicję funkcji 

sektora biznesu „kreowanie wartości i bogactwa”, co z kolei wywołało obecną debatę 

o „zarządzaniu korporacjami” i o tym, dla kogo sektor biznesu kreuje wartość i bogactwo. 

W niedalekiej przeszłości właściciele mediów drukowanych mieli całkowitą kontrolę 

nad publikowanymi treściami. Tylko oni akceptowali artykuły ludzi posiadających wysokie 

umiejętności w zakresie pisarstwa naukowego lub publicystycznego oraz dużą wiedzę 

naukową pochodzącą ze społecznie akceptowanych źródeł. Opinia publiczna była tworzona 

i kształtowana przez tych ludzi. Dziś, po raz pierwszy w historii, ludzie z różnych warstw 

społecznych mogą swobodnie publikować swe opinie na stronach WWW, które inni ludzie 

czytają. Przeszukiwacze informacji umieszczonych w Internecie poszukują informacji 

sprawdzonych lub opracowanych na podstawie doświadczeń praktycznych, a nie 

teoretycznych rozważań. To także prowadzi – zdaniem Roberta L. Webba – do rewolucji 

informacyjnej
7
. 

Rewolucja informacyjna dokonała się pod wpływem rozwoju technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK), a także na skutek wzrostu roli i znaczenia informacji, powodujących  

wystąpienie szeregu zjawisk społecznych, kulturowych i edukacyjnych w społeczeństwach 

czy społecznościach, korporacjach, grupach społecznych oraz wśród poszczególnych ludzi. 

Rewolucja informacyjna prowadzi do zmian kompleksowych i wielopłaszczyznowych, 

oddziałując na lokalne inicjatywy gospodarcze, miasta, podsystemy urbanizacyjne 

i miejscowości, sposoby podróżowania, komunikowanie się, edukację, kulturę, a zatem na 

wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, w końcu wpływając na relokację pracy 

człowieka: z biura do domu, stanowiącą odwrócenie trendu o 200-letniej tradycji. 

Rewolucja informacyjna związana jest z rozwojem nowych mediów: telewizji 

interaktywnej, wideo interaktywnego, telefonii stacjonarnej i komórkowej, ale najczęściej 

komputera mającego łączność z siecią globalną Internet. Przede wszystkim wykorzystywane 

są jej możliwości usługowe oraz zawartość informacyjna (bazy danych i bazy wiedzy) wideo 

konferencji i konferencji komputerowych, a wreszcie poczty elektronicznej, która 

zapoczątkowała tę rewolucję. Sieci komputerowe pozwalają na realizację zróżnicowanych 

funkcji przez organizacje biznesowe, których lokalizacja (miejscowości, miasta, regiony, 

                                                           
6
 P. DRUCKER: ASAP: The Next Information Revolution. 

http://www.versaggi.net/ecommerce/articles/drucker-inforevolt.htm  [data dostępu: 8.02.2008].  
7
 R.L. WEBB: How the Internet is Changing Society. Goose Creek, South Carolina, USA. 

http://www.motivation-tools.com/changing_society.htm  [data dostępu: 10.02.2008]. 
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państwa) oraz zasięg zależą bezpośrednio od specyfiki działalności firmy. To z tego powodu 

w 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej przedmiot o nazwie „Zajęcia komputerowe”, dostrzegając znaczenie i rolę 

komputera we współczesnej edukacji, już na etapie wczesnoszkolnym. 

Rozwój Internetu w latach 90. doprowadził do tego, że coraz więcej osób ma dostęp do 

literatury w postaci elektronicznej i coraz częściej z takiej literatury korzysta. To 

przyspieszyło transfer informacji, a w przypadku literatury naukowej także wiedzy. 

Obserwuje się przesunięcie w kierunku poszukiwania informacji (np. poprzez serwisy 

informacyjne czy streszczenia online) a nie jej przeglądania (np. poprzez przeglądanie 

czasopism drukowanych). Internet doprowadził do tego, że biblioteki zaczęły się łączyć 

w konsorcja, a wydawcy zaczęli proponować sprzedaż całych grup czasopism, ponieważ ich 

liczba sięga już wielu tysięcy tytułów. Ta zmiana jakościowa zagwarantowała otwarty dostęp 

do informacji, to zaś zmieniło komunikację wśród uczących się. Można wyróżnić dwa 

kluczowe czynniki, prowadzące do fundamentalnych zmian w komunikacji w procesie 

uczenia się: uczący się i naukowcy muszą rozpoznać, jakie są zalety takiej zmiany, oraz 

zastosować mechanizmy systematycznego zmniejszania kosztów dostępu do profesjonalnej 

informacji. Liczba czasopism wysokiej jakości dostępna bez ograniczeń, a przez to 

recenzowana przez wiele osób wzrasta z roku na rok. Wydaje się, że swobodny dostęp sprzyja 

większemu upowszechnianiu literatury oraz zwiększa jej oddziaływanie na czytelników. 

Zdaniem tysięcy bibliotekarzy, autorów, czytelników, wydawców i fundatorów wolny dostęp 

do literatury jest przyszłością w komunikacji społeczeństwa uczącego się, zmieni bowiem 

dostęp do kultury i efektywność edukacji. 

Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka 

 Według Kurta Lewina świat psychofizyczny każdej jednostki jest dynamiczną 

przestrzenią życia, obejmującą stany rzeczy oraz dążenia, cele, aspiracje i zachowania 

człowieka
8
. W tym ujęciu przestrzeń oznacza ogół dynamicznych stosunków między siłami 

działającymi w jednostce i poza nią, w środowisku, do którego została ona włączona 

w sposób aktywny. Przestrzeń życia jest doświadczana przez człowieka.  

Florian Znaniecki, wyodrębniając przestrzeń społeczną z przestrzeni fizycznej, 

geometrycznej, wprowadził pojęcie „wartość przestrzenna”, oznaczające, że przestrzeń nie 

jest abstrakcyjna, uniwersalna, ale dana człowiekowi ze współczynnikiem humanistycznym, 

zawsze jest to czyjaś przestrzeń. Ludzie nie doświadczają jakiejś obiektywnej, 

bezjakościowej, niezmiennej przestrzeni. Jednostka przez samą swą obecność, doświadczenia, 

przeżycia wchodzi w zakres przestrzeni jakiegoś zespołu
9
. 

Problematyką przestrzeni w kontekście pedagogicznym zajmuje się także Anna 

Przecławska. Jej zdaniem przestrzeń życia człowieka rozciąga się między perspektywą mikro 

i makro, a jej analiza oraz zagospodarowanie są drogą do zrozumienia środowiska 

wychowawczego, w którym żyje i dojrzewa człowiek. Środowisko ma charakter kręgu 

                                                           
8
 K. LEWIN: A dynamic theory of personality, New York 1935. 

9
 F. ZNANIECKI: Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. „Ruch Prawniczy, Ekologiczny 

i Socjologiczny” 1938, z. 1.  
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bardziej zamkniętego, natomiast przestrzeń stanowi sferę otwartą, jest tworzywem, w którym 

formuje się środowisko wychowawcze
10

. 

Przestrzeń życia dziecka w dwóch wymiarach: lokalnym i globalnym oraz łączenie obu 

tych perspektyw powinno prowadzić – zdaniem Jadwigi Izdebskiej – do dostrzegania 

wzajemnych związków, poznania potencjalnie tkwiących możliwości rozwoju i edukacji, ale 

także zagrożeń. Przestrzeń życia dziecka tworzą:  

 sfera fizyczna, środowiskowa w ujęciu lokalnym i globalnym, 

 sfera mentalna (współczynnik humanistyczny), tworzona przez świadomość, przeżycia, 

doświadczenia dziecięce, relacje, jakie dziecko podejmuje, i zachowania.  

J. Izdebska określa przestrzeń życia dziecka, przyjmując orientację humanistyczną, jako 

pole psychofizyczne, które tworzą ludzie i ich otoczenie. Jest to przestrzeń kształtowana przez 

świadomość poszczególnych osób, ich myśli, przeżycia, doświadczenia, relacje, zachowania, 

uznawane wartości symboliczne. Dziecko wzrasta na przecięciu różnych przestrzeni, 

odkrywając poszczególne ich wymiary. Są to: przestrzeń fizyczna, społeczna, temporalna, 

symboliczna, psychologiczna, moralna, transcendencji, informacyjna. Od najmłodszych lat 

dziecko uczy się rozpoznawać różne przestrzenie, poruszać się w nich, odkrywać ich cechy, 

właściwości, różne wymiary. Dzisiaj przestrzeń życia dziecka cechują: ogromna złożoność, 

zmienność jej struktury, nasycenie wielością bodźców, wpływów, oddziaływań. Zmienia się 

i jednocześnie poszerza codzienna przestrzeń życia dziecka, wyznaczona rodzajem kontaktów 

społecznych oraz pojawiającymi się nowymi źródłami kształtującymi dziecięce 

doświadczenia i przeżycia
11

.  

Zmiany powstające w wyniku procesów globalizacji oraz rodzimej transformacji 

społecznej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej i edukacyjnej, zachodzące w obrębie 

każdej przestrzeni życia dziecka, stają się asumptem do formułowania następujących pytań: 

W jakich warunkach wzrasta dziecko? Jakie możliwości stwarza mu przestrzeń edukacyjna, 

medialna czy rodzinna? Rozwój i upowszechnienie mediów elektronicznych powodują, że 

przestrzeń informacyjna jest swoistym przedłużeniem przestrzeni fizycznej i komunikacyjnej. 

Nowe media wspomagają rozwój i edukację dziecka za pomocą wizualnych form związanych 

z ruchomym obrazem, muzyką, dźwiękiem i mową. Wykorzystując zasoby i usługi Internetu, 

komputera, telefonu komórkowego, dziecko może być w różnych miejscach globalnej 

przestrzeni
12

. Może odbierać informacje, przesyłać je, odtwarzać, przetwarzać i generować 

w postaci tekstu, obrazu, dźwięku i multimediów. Może komunikować się z różnymi 

                                                           
10

 A. PRZECŁAWSKA: Przestrzeń życia człowieka między perspektywą mikro a makro. W: Pedagogika 

społeczna. Red. A. PRZECŁAWSKA, W. THEISS. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1999. 
11

 J. IZDEBSKA: Wstęp. W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka. Red. 

J. IZDEBSKA, J. SZYMANOWSKA. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana 2009, s. 9. Zob. także: Dziecko 

w świecie wiedzy, informacji i komunikacji. Red. S. JUSZCZYK, I. POLEWCZYK. Toruń, Wydawnictwo Adam 

Marszałek 2005; Media wobec wielorakich potrzeb dziecka. Red. S. JUSZCZYK, I. POLEWCZYK. Toruń, 

Wydawnictwo Adam Marszałek 2005. 
12

 A. BROSCH: Text-messaging and its effect on youth’s relationships. “The New Educational Review” 

2008, Vol. 14, No. 1, s. 95–100; EADEM: Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży. „Kultura 

i Edukacja” 2007, nr 2, s. 90; EADEM: Interakcje pośrednie młodzieży w kontekście komunikacji społecznej. 

W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjne, społecznej i kulturowej. 

Red. S. JUSZCZYK, M. MUSIOŁ, A. WATOŁA. Katowice, Wydawnictwo „Para” 2007, s. 299. 
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osobami, tworząc nową dla nich rzeczywistość wirtualną. Jest to przestrzeń w zasadzie 

indywidualna, prywatna, w której dominuje komunikacją pośrednia
13

.   

Według Neila Postmana nie ma informacji w telewizji czy innych mediach, do których 

dziecko nie dotrze. Zaciera się podział międzypokoleniowy w korzystaniu z nowych mediów. 

Stają się one przestrzenią użytkową zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jednak przestrzeń 

medialna coraz bardziej dominuje wśród innych przestrzeni życia dziecka. Codzienne, 

wielogodzinne przebywanie dzieci w świecie nowych mediów, zakres i charakter korzystania 

z nich wyznacza określone oblicze ich dzieciństwa. Zdaniem Jadwigi Izdebskiej istnieje 

bardzo silny związek pomiędzy technologiami informacyjno-komunikacyjnymi a obrazem 

dzieciństwa współczesnych dzieci. Stąd też w literaturze przedmiotu współczesne dzieci 

często określa się mianem: „pokolenie wideo kids”, „millenium kids”, „dzieci telewizyjne, 

medialne, sieciowe”
14

. 

Przestrzeń informacyjna tworzona przez media elektroniczne nasycona jest obrazami 

destrukcji, przemocy i patologii. Destrukcja dotyczy sfery poznawczej, emocjonalnej, sfery 

zachowań i relacji społecznych. Obserwując werbalne i niewerbalne zachowania agresywne 

bohatera kreskówek, dziecko uczy się zachowań aspołecznych
15

. 

Poszerza się również przestrzeń psychologiczna. Pojawiają się nowe źródła dziecięcych 

przeżyć, doznań, emocji
16

. Ale jednocześnie kurczy się przestrzeń społeczna, 

egzemplifikowana w bezpośrednich interakcjach interpersonalnych. Z kolei przestrzeń 

temporalna doświadczana jest dzisiaj głównie w wymiarze teraźniejszości, jako „chwilowe” 

dzisiaj. Przyszłość ujmowana jako czynnik motywujący do działania nie istnieje 

w świadomości młodego pokolenia, przeszłość zaś, jej wartość, opiera się na ogół na 

stereotypach
17

. 

Do lat 90. XX w. przestrzeń aktywności dziecięcej w Polsce była dość stabilna, 

a dokonujące się w jej obrębie przemiany nie zachodziły gwałtownie. Dzisiejszą przestrzeń 

życia dziecka charakteryzuje zmienność, ogromna złożoność, zróżnicowanie elementów jej 

struktury. Jest to przestrzeń bliska, lecz jednocześnie daleka, zarówno prywatna, jak 

i publiczna, własna i obca, zarazem bezpieczna i niebezpieczna, dozwolona i zakazana, 

edukacyjna, kształcąca, kreatywna, ale również niezaprzeczalnie zagrażająca rozwojowi 

dziecka, niszcząca go, zniewalająca. Polskie dzieci funkcjonują zatem w warunkach 

typowych dla społeczeństwa transformującego się. Różnorodne pozytywne i negatywne 
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 Zob. S. JUSZCZYK: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk” 1998; IDEM: 

Człowiek w świecie elektronicznych mediów. Szanse i zagrożenia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego 2001; IDEM: Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. „Kwartalnik Pedagogiczny”  

2009, nr 4 (214), s.  83–104. 
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 Zob. następujące prace Jadwigi IZDEBSKIEJ: Dziecko w świecie elektronicznych mediów. Teoria, 

badania, edukacja medialna. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana 2007; Dziecko osamotnione w rodzinie. 

Białystok, Wydawnictwo Trans Humana 2004; Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia 

telewizji. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana 1996. 
15

 S. JUSZCZYK: Media influence on children and adolescents. “The New Educational Review” 2004, 

Vol. 2, No 3, s. 93–112. 
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 J. IZDEBSKA: Przestrzeń dziecka i jej różne oblicza. W: Wielowymiarowość przestrzeni życia 

współczesnego dziecka…, s. 140–141. 
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 A. PRZECŁAWSKA, I. ROWICKI: Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku. Warszawa, 

Wydawnictwo „Żak” 1997. 



22 
 

skutki tego procesu mają wpływ zarówno na ich sytuację życiową, jak i na jakość 

oraz charakter dzieciństwa. Bardzo często przestrzeń życia współczesnego dziecka 

wypełniają: bieda, ubóstwo, sieroctwo, osamotnienie, dysfunkcyjność rodziny, spowodowane 

m.in. bezrobociem, alkoholizmem, przemocą, osłabieniem więzi emocjonalnej, chorobą czy 

nieporadnością życiową. Dlatego wiele dzieci potrzebuje wsparcia, pomocy, opieki, oczekuje 

działań, które przyczynić się mogą do budowania kreatywnej, sprzyjającej im przestrzeni 

życia
18

. 

Polskie placówki edukacyjne w okresie transformacji społecznej i reform oświatowych 

Polska szkoła przez wiele lat po II wojnie światowej (około 45 lat) podlegała  

biurokratyzacji i ideologizacji. Stale była niedofinansowana i nie potrafiła sprostać 

widocznym zmianom rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej. Zdaniem Lecha 

Witkowskiego była hamulcem, a nie promotorem zmian
19

. Wielu pedagogów poddawało 

krytyce jej strukturę oraz funkcjonowanie
20

, co potwierdzały ówczesne raporty oświatowe
21

. 

Ustawa o systemie oświaty
22

 z dnia 7 września 1991 r., która znosiła ustawę obowiązującą od 

1961 r., była znaczącym czynnikiem wprowadzającym zmiany. Nowa ustawa nie spełniła 

jednak pokładanych w niej nadziei, ponieważ zakładany program wychowania i nauczania nie 

był skorelowany z reformą gospodarki oraz modernizacją instytucji społecznych 

i politycznych
23

. Znaczącą rolę w procesie modernizacji polskiego systemu edukacyjnego 

odegrała dopiero reforma systemu oświatowego wprowadzona 1 września 1999 r., inicjująca 

szereg istotnych zmian we wszystkich ważnych obszarach edukacji oraz zmieniająca 

paradygmat rozwoju szkolnictwa i szkoły, nawiązujący do międzynarodowych raportów 

oświatowych
24

. W literaturze przedmiotu pojawiały się określenia: „szkoła jako ucząca się 

organizacja”
25

 oraz „szkoła jakości”
26

. 

Szkoła, stając się „areną działań edukacyjnych”
27

, znalazła się w centrum dyskusji 

społeczno-politycznych w Polsce i w innych krajach. W systemie oświatowym ważną rolę 
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 Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Red. J. IZDEBSKA, J. SZYMANOWSKA. Białystok, 
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19
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24
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zawsze odgrywa szkoła podstawowa jako szkoła obowiązkowa, ogólnodostępna i jednolita, 

zapewniająca jednostce minimum wykształcenia oraz przygotowująca ją do dalszych etapów 

edukacji. Dlatego dokonywana na tym etapie edukacji transformacja wpływa bezpośrednio na 

osiągnięcia lub niepowodzenia szkolne uczniów oraz determinuje ich dalszą karierę 

edukacyjną. Wprowadzone w wyniku reformy zmiany objęły wszystkie sfery szkoły: 

zarządzanie, finansowanie i nadzorowanie, strukturę, programy, ocenianie oraz rozwój 

zawodowy nauczycieli. Szkoła podstawowa stanowi zatem istotny z punktu widzenia 

realizowanych przez nią funkcji, a jednocześnie ważny pod względem poznawczym 

i praktycznym przedmiot badań
28

. 

Zdaniem Rafała Piwowarskiego rodzice dziecka już w chwili jego narodzin mogą 

odczuwać spory dyskomfort z powodu nieodpowiedniego przygotowania 

wyspecjalizowanych placówek do opieki nad dzieckiem. Jest to wynik wielu współzależności, 

rozpoczynając od nietrafnej prognozy demograficznej. Niż demograficzny odnotowany od lat 

90. do połowy następnej dekady spowodował, że w latach 1990–2006 zlikwidowano wiele 

żłobków, prawie 4600 przedszkoli, a w tych działających zawieszono wiele oddziałów, 

zamknięto także wiele szkół podstawowych. Wprowadzono nauczanie w systemie klas 

łączonych, z którym od wielu lat polski system szkolny nie bardzo umie sobie poradzić. 

Nastąpiła także redukcja liczby zatrudnianych nauczycieli. Dotyczyło to zwłaszcza naboru 

młodych nauczycieli, którzy często byli autorami innowacji pedagogicznych. Wszystko to 

zadecydowało o niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie szkoły. W warunkach 

malejącej liczby uczniów wydłużyła się ich droga do szkoły (czas dojścia czy dojazdu).  

Generalnie pogorszyła się dostępność placówek edukacyjnych. Obecny wyż demograficzny –  

nieprzewidziany przez demografów – spowodował od 2008 r. przepełnienie, szczególnie 

w dużych miastach, żłobków i przedszkoli, a w wielu z nich stosowanie żenujących 

i upokarzających procedur rekrutacji, takich jak: nocne dyżury przed zapisami lub 

„społeczne” listy organizowane przez zdeterminowanych rodziców. Okazało się także, że 

wiele szkół podstawowych nie zostało dostosowanych do przyjęcia sześciolatków do edukacji 

szkolnej
29

. 

Nasilające się negatywne zjawiska społeczne, takie jak: ubóstwo, marginalizacja, 

a nawet ekskluzja społeczna (często egzemplifikowana w postaci zjawiska bezdomności), 

wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, wzrost przemocy w domu i w grupie 

rówieśniczej, a generalnie wzrost zjawiska niedostosowania społecznego wśród młodzieży, 

zaczęły odzwierciedlać się, jak w soczewce, w przeciętnej polskiej szkole. Coraz więcej 

uczniów przychodzi do szkoły głodnych, poddanych domowej przemocy psychicznej 

i fizycznej, coraz więcej rodzin nie stać na zakup kompletu podręczników dla swych dzieci. 

Dlatego przeciętna szkoła w większym niż dotąd stopniu wspiera swych uczniów pod 

względem nie tylko edukacyjnym, ale także socjalnym i psychologicznym. 
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 K. BŁASZCZYK: Szkoła wobec zmian (1999–2003).  Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007. 
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 R. PIWOWARSKI, Dziecko i edukacja w zmieniających się warunkach demograficznych. W: Dziecko 

w zmieniającej się przestrzeni życia…, s. 43–48. 
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Pedagogika przedszkolna – jej cele i obszary badawcze 

Terminu „pedagogika przedszkolna” nie można znaleźć w Nowym słowniku 

pedagogicznym Wincentego Okonia, występuje natomiast w Encyklopedii pedagogicznej XXI 

wieku, a to oznacza, że pedagogika przedszkolna jest już na dobrej drodze do swej 

instytucjonalizacji, do stania się subdyscypliną w naukach o wychowaniu, podlegającą  

podobnym zasadom, jak pedagogika ogólna, budującą specyfikę metodologii badań 

naukowych zajmujących się problematyką wczesnej edukacji dziecka oraz kompetencjami 

nauczyciela przedszkola.  

Historię wychowania przedszkolnego przypomniała w 1978 r. Wanda Bobrowska-

Nowak
30

. Zagadnienia metodyki wychowania przedszkolnego były przedmiotem wielu 

opublikowanych prac
31

. Podstawy pedagogiki przedszkolnej w 1985 r. przedstawiła 

M. Kwiatkowska, która sformułowała następujące cele wychowania przedszkolnego
32

: 

 Zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychologicznych dzieci, czuwanie 

nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. 

 Uspołecznianie dzieci. 

 Rozbudzanie ich wrażliwości estetycznej. 

 Rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zakresu wiadomości i umiejętności. 

W latach 80., podobnie jak w latach 70., nie kładziono nacisku na intencjonalny rozwój 

myślenia, kształtowanie umiejętności dotyczących rozpoznawania barw, kształtów, 

stosunków przestrzennych oraz wszechstronnego rozwoju sfer rozwojowych dziecka, a także 

nie akcentowano wagi procesu przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. 

Dla procesu wychowania przedszkolnego zwykle przygotowywano centralny (ministerialny) 

program, np. Program wychowania w przedszkolu (z 1973r.), nieuwzględniający 

zróżnicowania rozwojowego dzieci.  

Współczesna pedagogika przedszkolna zwraca uwagę na wielostronne rozwijanie 

osobowości dziecka, obejmuje oddziaływanie na jego rozwój somatyczny, umysłowy, 

społeczno-moralny (postawy i świat wartości, normy społeczne), język (mowa 

i komunikowanie się w grupie) oraz estetyczny, uwzględniając ekspresję twórczą dziecka. 

Dlatego wychowanie przedszkolne wiąże się z odpowiednim wzbogaceniem form aktywności 

dziecięcej, obejmujących poznawanie przez dzieci środowiska przyrodniczego i społecznego, 

zróżnicowane odmiany zabaw (funkcjonalne, tematyczne, konstrukcyjne), gry rozwijające 

umysł i kształtujące postawy, zajęcia z zakresu plastyki, muzykowanie, ćwiczenia fizyczne, 

spacery i wycieczki. Podejmowane są także: nauka pisania, czytania i liczenia, zajęcia 

korekcyjne wyrównujące braki rozwojowe. Głównym celem jest przygotowanie dziecka do 

podjęcia nauki szkolnej
33

. W edukacji przedszkolnej dokonuje się intensywny rozwój dziecka, 

szczególnie w zakresie społecznym, gdy dziecko po raz pierwszy ma możliwość spotkać 

wielu tak różnych ludzi, z którymi musi współpracować w czasie zabawy czy wspólnej pracy 
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 W. BOBROWSKA-NOWAK: Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa, WSiP 1978. 
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 Zob. M. KWIATOWSKA, Z. TOPIŃSKA: Metodyka wychowania przedszkolnego. Warszawa, Państwowe 
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zorganizowanej przez nauczyciela. Te kontakty są motorem do rozwoju dziecka w wielu 

zakresach. Oprócz umiejętności komunikacji w grupie dziecko rozwija sposób myślenia, 

nabywa nowych nawyków współdziałania i współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. 

W Polsce wychowanie przedszkolne stanowi pierwszy etap kształcenia w systemie 

oświaty. Obejmuje ono swoim zakresem dzieci w wieku 3–6 lat. Realizowane jest w dwóch 

typach jednostek organizacyjnych: w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych. Do przedszkola chodzą dzieci w wieku 3–6 lat, natomiast do 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczają głównie dzieci 

sześcioletnie. Obecnie w Polsce oferta wychowania przedszkolnego jest zróżnicowana 

zarówno pod względem jakości placówek, jak i różnorodnych form pracy, form 

organizacyjnych i innych. Są przedszkola państwowe, prywatne, artystyczne, o profilu 

integracyjnym czy specjalnym oraz te, które realizują różne idee edukacji przedszkolnej, np. 

przedszkola Montessori, przedszkola waldorfskie i inne. 

Krytyczną analizę dostępnych programów wychowania przedszkolnego, zawierających: 

szczegółowe cele edukacyjne, tematykę materiału edukacyjnego i wskazówki metodyczne
34

, 

można znaleźć m.in. w pracy Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk
35

. Jej zdaniem „autorzy 

alternatywnych programów formułują globalne i długoterminowe cele edukacji przedszkolnej, 

używając pojęć, które świadczą o przyjmowaniu albo perspektywy romantycznej, jak: 

wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju, wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie jego 

możliwości twórczych, stwarzanie i prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego 

wspomagającego kompleksowy rozwój w wymiarze psychoduchowym, rozbudzanie wiary 

dziecka we własne siły, albo wyrażającej zamiary ucywilizowania dziecka, aby sprostało 

wymaganiom kultury, w jakiej żyje, np. przygotowanie do życia w grupie, kształtowanie 

postawy kreatywnej, przygotowanie do szkoły, osiągnięcie gotowości szkolnej. W takim 

ujęciu program zmierza do zachowania wartości, które funkcjonują, a działania pedagogiczne 

nastawione są na zachowanie ładu społecznego, reprodukcje wartości starszych generacji 

w generacjach młodszych. Jednak język pedagogiki i aparatura pojęciowa wykorzystane 

w programach są bardzo nieprecyzyjne, niejasne, nieścisłe i ogólnikowe. Sprawia to, że na 

poziomie ogólnych celów programy są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o sposób ich 

formułowania, jak i znaczenia, które przekazują”
36

.  

Zatwierdzony przez ministra edukacji narodowej program wychowania przedszkolnego 

staje się narzędziem pracy nauczycieli, po opracowaniu przez ekspertów, jakimi są naukowcy 

czy metodycy, szczegółowych celów i czynności do wykonania przez nauczycieli i dzieci. 

Zadaniem nauczyciela staje się zaplanowanie zintegrowanych tematów kompleksowych 

i szczegółowych, poszczególnych celów oraz określenie typów i rodzajów aktywności dzieci. 

Wnioski na przyszłość, płynące z wieloletniej pracy pedagogicznej, tylko wówczas będą 

wartościowe, gdy będą przez nauczycieli dokumentowane i związane z ich pedagogiczną 

refleksją o znaczeniu predyktywnym. 
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W nocy z 19 na 20 marca 2009 r. ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał 

nową ustawę oświatową dotyczącą zmian w kształceniu dzieci sześcioletnich. Najnowsze 

zmiany w edukacji przedszkolnej Ministerstwo Edukacji Narodowej uzasadnia prawem dzieci 

do edukacji i wyrównywaniem szans edukacyjnych. W celu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego podejmowane są następujące działania
37

:  

 Wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

pięcioletnich. Proces ten zostanie rozłożony na okres dwóch lat. Od 1 września 2009 r. 

dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego 

(zostanie przygotowana oferta edukacji przedszkolnej dla każdego pięciolatka). Od 

1 września 2010 r. dzieci w wieku 5 lat miały podlegać obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Na gminę nałożono obowiązek zorganizowania 

bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu, jeżeli droga dziecka do przedszkola, 

zespołu lub punktu przedszkolnego jest dłuższa niż 3 km.  

 Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszym dzieciom – obniżenie wieku 

rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, umożliwiające wykorzystanie 

potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans edukacyjnych oraz wczesnego 

odkrywania uzdolnień. Obniżenie wieku szkolnego miało być wprowadzane – jak 

zakładano – w ciągu 3 lat, z uwzględnieniem daty urodzin dziecka: od 1 września 2009 r. 

miały rozpocząć naukę w szkole dzieci sześcioletnie urodzone od 1 stycznia do 30 

kwietnia 2003 r., od 1 września 2010 r. – dzieci urodzone od 1 stycznia do 31 sierpnia 

2004 r., a od 1 września 2011 r. – cały rocznik dzieci sześcioletnich. W tym okresie 

rodzice dzieci mogli – na swój wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – odroczyć lub przyśpieszyć o jeden rok rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego. Obecnie ze względów finansowych zrezygnowano 

z dzielenia dzieci według miesiąca urodzenia i do pierwszej klasy rodzice mogą 

zapisywać dzieci bez względu na datę ich urodzenia
38

. 

Pedagogika wczesnoszkolna – rozwój badań teoretycznych i empirycznych 

Wincenty Okoń określa pedagogikę wczesnoszkolną jako dział pedagogiki, którego 

przedmiotem jest nauczanie i wychowanie dzieci w kilku pierwszych klasach szkoły 

podstawowej, w tym działalność nauczyciela wychowawcy w powiązaniu z pracą uczniów, 

również psychospołeczne właściwości dzieci 7–10-letnich oraz dydaktyka i metodyka 

kształcenia dzieci z uwzględnieniem różnych treści, metod i środków, a także braków 

rozwojowych dzieci
39

. Warto nadmienić, że we wcześniejszych wydaniach Słownika 

pedagogicznego nie było hasła związanego z pedagogiką wczesnoszkolną, lecz jedynie hasło 

„nauczanie początkowe” („nauczanie elementarne”), na co zwracał już uwagę w połowie lat 
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90. Stanisław Palka
40

. Dopiero zatem dynamiczny rozwój teoretycznych i empirycznych 

badań naukowych podejmowanych w czołowych polskich uniwersytetach
41

 w Polsce 

doprowadził do instytucjonalizacji w naukach o wychowaniu tej subdyscypliny naukowej, 

bardzo ważnej dla całościowego procesu edukacji człowieka i jego rozwoju, ponieważ 

właściwie realizowane kształcenie wczesnoszkolne (od 1999 r. zwane zintegrowanym 

nauczaniem wczesnoszkolnym, podkreślającym integrację metod i treści nauczania) wpływa 

na wszechstronny rozwój dziecka w jego różnych sferach: poznawczej, społecznej, 

emocjonalnej, motywacyjnej i aksjologicznej, dając dziecku właściwe podstawy do dalszej 

edukacji. 

Pedagogika wczesnoszkolna – w przeszłości związana z nauczaniem zwanym: 

elementarnym, początkowym lub wczesnoszkolnym – zawsze stanowiła pierwszy szczebel 

edukacji dziecka. Kształcenie wczesnoszkolne realizowane było przeważnie w cyklu 

trzyletnim w formie indywidualnej (nauczanie domowe) lub zbiorowej (grupa, klasa). Rozwój 

demograficzny społeczeństw poszczególnych krajów sprawił, że optymalna stała się ta druga 

forma organizacyjna. Rosnące wyzwania cywilizacyjne powodowały, z jednej strony,  

konieczność poszerzania programu kształcenia wczesnoszkolnego, z drugiej zaś – jego 

upowszechnianie przez wprowadzenie obowiązku szkolnego
42

. 

Przeprowadzane systematycznie w różnych krajach świata eksperymenty 

pedagogiczne
43

 wniosły znaczący wkład w rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej. Autorzy 

eksperymentów (np. P.J. Galperin, W.W. Dawidow,  A.E. Markowa – w ZSRR, G. Papa – 

w Belgii, P.Z. Dienes – w Australii, D.A. Page, C. Stem – w USA, L.G. Sealey, C. Gategno – 

w Wielkiej Brytanii) potwierdzili, że poziom rozwoju uczniów zależy zarówno od stopnia 

ogólności treści kształcenia, jak i od metod nauczania, o czym wcześniej pisał już 
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Jerome Bruner
44

. Według eksperymentatorów, chcąc stymulować rozwój umysłowy dzieci, 

należy od początku nauki zaznajamiać je z rzetelnymi treściami naukowymi, przy czym 

powinny one zawierać pojęcia podstawowe, konstytutywne dla rozumienia wiedzy 

w określonych dziedzinach. Najważniejsze są pojęcia matematyczne i językowe, gdyż ich 

struktury determinują proces tworzenia się wszelkich innych pojęć. Nauczanie powinno 

rozpoczynać się od zapoznawania uczniów z najogólniejszymi pojęciami z tych dziedzin. 

Następnie wokół nich należy grupować treści szczegółowe. Struktury treści powinny mieć 

zatem układ hierarchiczny, pozwalający na stałe pogłębianie rozumienia pojęć. Zdaniem 

Marii Cackowskiej i Adama Winiarza
45

 można w tym kontekście przywoływać słynną tezę 

Lwa Wygotskiego, głoszącą, że „tylko takie nauczanie jest dobre, które wyprzedza rozwój”
46

. 

Nauczanie stymulujące rozwój opiera się nie tyle na zakończonych fazach rozwojowych, ile  

na dopiero dojrzewających funkcjach psychicznych, których rozwój w procesie nauczania 

może zostać przyśpieszony.  

W latach 60. zaczęto wprowadzać do programów nauczania początkowego matematyki 

elementy teorii mnogości, algebry, a nawet rachunku prawdopodobieństwa, a do programu 

nauki języka – podstawy fonetyki, morfologii, składni oraz abstrakcyjne pojęcia z zakresu 

językoznawstwa. Liczne eksperymenty pedagogiczne potwierdzały słuszność takiego 

postępowania, jednak powodowało ono przeciążenie przeciętnego ucznia zakresem nowych 

treści merytorycznych oraz poziomem ich trudności, co w rezultacie prowadziło do wzrostu 

niepowodzeń szkolnych wśród uczniów wczesnoszkolnych.  

Reforma szkolna z 1978 r. oparta była na stwierdzeniu, że dzieci powinny zdobywać 

w trakcie nauki w klasach I–III (obniżono wtedy w Polsce czas nauczania  początkowego 

z 4 do 3 lat) nie namiastki wiedzy, ale wiedzę rzetelną, przystosowaną do ich możliwości 

psychofizycznych. Argumentem autorów reformy był wpływ mass mediów, a szczególnie 

telewizji, na wzrost wiedzy dzieci, w tym większą znajomość języka. Nawiązując do teorii 

J. Piageta
47

, uważali, że ówczesne dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest już bardziej 

dojrzałe, niż wcześniej, stąd potrafi nie tylko myśleć konkretnie-obrazowo, ale pod wpływem 

intencjonalnie zorganizowanego procesu kształcenia, zwłaszcza wykorzystania 

czynnościowych metod nauczania, może myśleć abstrakcyjnie i logicznie. Intencjonalne 

kształtowanie rozwoju wyższych form myślenia związane było równolegle z kształtowaniem 

zainteresowań i zdolności dzieci. Jednak poziom rozwoju dzieci podejmujących naukę 

w szkole był silnie zróżnicowany; szczególnie niski był on wśród dzieci nieuczęszczających 

do przedszkola, co wymagało podejścia indywidualnego do procesu nauczania oraz 

poddawania wielu uczniów działaniom korekcyjnym. 

Kolejną reformę ustroju szkolnego przeprowadzono w 1999 r. W opublikowanej przez 

MEN Biblioteczce Reformy sformułowano cele „zintegrowanego kształcenia w klasach I–III” 

– wyeliminowane zostało kształcenie przedmiotowe, a kształcenie zintegrowane miało 
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wspomagać wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, poprzez kształtowanie następujących 

tzw. umiejętności kluczowych: 

 umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i rachowania – co było 

działaniem uniwersalnym w wielu krajach); 

 umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, 

osobami niepełnosprawnymi (co było przygotowaniem do tworzenia klas, a nawet szkół 

integracyjnych), z przedstawicielami innej narodowości i rasy (kształtowanie poczucia 

tolerancji); 

 poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju;  

 umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

 rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

W ramach reformy szkoły zostały przekazane samorządom. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zrezygnowało z centralnego narzucania programów kształcenia i podręczników na 

rzecz autorskich programów opracowanych przez nauczycieli lub wyboru jednego 

z programów zatwierdzonych przez MEN. Wprowadzono zamiast oceny cyfrowej ocenę 

opisową, obejmującą ogólną charakterystykę rozwoju i postępów uczniów w toku nauki, 

sprzyjającą motywowaniu ucznia do nauki oraz pozwalającą uczniowi i jego rodzicom 

zaplanowanie dalszego rozwoju. 

Dnia 23 grudnia 2008 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała 

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
48

. Kształcenie według nowej podstawy 

programowej rozpoczęło się od 1 września 2009 r. w klasach pierwszych szkoły 

podstawowej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi główny instrument 

regulujący programy kształcenia ogólnego realizowane w przedszkolach i szkołach, ocenianie 

wewnątrzszkolne oraz system oceniania zewnętrznego. Wiadomości i umiejętności 

ukształtowane w określonym obszarze kształcenia zostały sformułowane w języku wymagań 

ogólnych i szczegółowych. Wymagania ogólne określają zasadnicze wyniki kształcenia 

i określają strukturę wymagań szczegółowych. Wymagania szczegółowe opisują oczekiwany 

zakres wiadomości i umiejętności. W zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym zostały 

wyodrębnione wymagania dla ucznia kończącego klasę pierwszą i trzecią. Od absolwentów 

klasy pierwszej i trzeciej wymaga się przyswojenia określonej wiedzy oraz umiejętności, co 

gwarantuje im otrzymanie promocji do następnej klasy. Nauczyciele formułują szczegółowe 

czynności swoje i ucznia w trakcie zajęć, określają ich zawartość merytoryczną, cele 

operacyjne lekcji, metody i formy pracy z uczniami pozwalające osiągać cele, planują 

współpracę z rodzicami. W ten sposób mogą sformułować wymagania edukacyjne. 

Wymagania te – w postaci  informacji o aktualnych i wymaganych (docelowych) 

kompetencjach uczniów, sposobach ich kształtowania, utrwalania i doskonalenia – powinny 

stać się znane rodzicom.   

Proces przygotowywania każdej reformy, a następnie jej wdrażania zazwyczaj jest 

długotrwały. Wymaga zaangażowania rzeszy specjalistów, zaplecza logistycznego oraz 

określonych nakładów finansowych. Do samej reformy, jej celów powinni być intencjonalnie 
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przygotowani w toku studiów na uczelniach wyższych lub na kwalifikacyjnych studiach 

podyplomowych oraz przekonani wewnętrznie o słuszności reformy sami nauczyciele. Bez 

ich zaangażowania reforma systemu oświaty zawsze zakończy się fiaskiem. Dlatego w trakcie 

studiów przyszli nauczyciele powinni być kompetentnie kształceni, aby ich wiedza 

i umiejętności stały się skutecznym narzędziem w ich pracy pedagogicznej, pozwalającym 

sprostać nie tylko współczesnym problemom edukacyjnym, ale także społecznym 

i kulturowym. To nakłada na nauczycieli obowiązek nie tylko uaktualniania / doskonalenia 

swej wiedzy i umiejętności, ale także rozwijania swej wiedzy i kształtowania nowych 

umiejętności, niezbędnych w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie. 

Nauczanie początkowe jest fundamentem dalszej edukacji uczniów i w sposób 

decydujący determinuje ich przyszłe sukcesy lub niepowodzenia szkolne. Dlatego 

prowadzenie systematycznych analiz teoretycznych i badań empirycznych w zakresie 

wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, dotyczących: 

procesu kształcenia nauczycieli, współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami, 

funkcjonowania tych instytucji edukacyjnych w lokalnym środowisku, metod i form pracy 

nauczycieli przedszkola i szkoły z dziećmi, własnej pracy badawczej nauczycieli, realizacji 

treści merytorycznych oraz programów wychowania i nauczania, roli mediów w procesie 

wychowania, nauczania i czasie wolnym, ekspresji twórczej dziecka oraz jego zdolności, 

diagnozy czynników sprzyjających i zakłócających oba procesy, funkcjonowania dzieci 

w przedszkolu i uczniów w szkole, relacji interpersonalnych w grupach rówieśniczych, pracy 

korekcyjno-wyrównawczej i wielu innych problemów, ma podstawowe znaczenie dla 

prawidłowego rozwoju dzieci oraz realizacji ich dalszych aspiracji edukacyjnych, później 

również zawodowych. Proces wychowania przedszkolnego, a następnie edukacja 

wczesnoszkolna opierają się na pracy organicznej z dziećmi, obejmującej m.in. kształtowanie 

kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz podstawowych pojęć typu: barwy, kształty, 

czy stosunki przestrzenne. Ukształtowane kompetencje i znajomość podstawowych pojęć 

pozwalają dzieciom prawidłowo funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Dlatego badania prowadzone w tej 

grupie wiekowej dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli można zaliczyć do ważnych pod 

względem społecznym badań stosowanych. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej 

i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez ponad 30 lat swego 

funkcjonowania wniosła do tych badań istotny wkład. 

Konkluzje 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki 

Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukują optymalnych rozwiązań 

problemów edukacyjnych, społecznych i kulturowych. Publikują wyniki własnych badań, 

często łącznie z wynikami badań pedagogów z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za 

granicą. Katedra pragnie realizować misję Uniwersytetu – służenia ludziom i odpowiadania 

na zapotrzebowania społeczne. Chcemy prowadzić rzetelne badania naukowe o jak 

najwyższej trafności, a ich wyniki omawiać w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych ze 

studentami pedagogiki.  
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Działalność Katedry jest przykładem ciągłości prowadzenia badań naukowych i ich 

upowszechniania oraz organizowania życia naukowego wokół aktualnych problemów 

polskiej szkoły, przedszkola, funkcjonowania dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym 

nauczycieli), także rodziny w sytuacji zmiany społecznej i wszechobecnych mediów. 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, edukacyjna i kulturowa stanowi dla nas wyzwanie, 

a zarazem uświadamia potrzebę systematycznego prowadzenia badań naukowych 

i zastosowania w praktyce pedagogicznej ich wybranych, najbardziej istotnych wyników. 
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Preferowane style uczenia się dzieci i ich znaczenie dla efektywnego kształcenia 

uczniów w młodszym wieku szkolnym 

 

 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad stylami uczenia się dzieci i ich 

znaczeniem dla efektywnego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym. W części 

pierwszej autorka charakteryzuje poszczególne style uczenia się: wzrokowców, słuchowców, 

kinestetyków i dotykowców, z kolei w drugiej części przedstawia założenia badawcze 

przeprowadzonych badań oraz analizę uzyskanych wyników. Badania miały na celu 

uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak kształtuje się rozkład stylów uczenia się w klasie 

trzeciej szkoły podstawowej ze względu na strukturę modalności (pojedyncze dominujące czy 

hybrydyczne) oraz poszczególne typy modalności? Jakie style uczenia się dominują 

u chłopców, a jakie u dziewczynek? 

 

Słowa kluczowe: styl uczenia się, modalność, wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk, 

dotykowiec, uczeń w młodszym wieku szkolnym 

 

Wprowadzenie 

W procesie uczenia się widoczne są specyficzne różnice pomiędzy jednostkami 

w zakresie odbioru treści i ich przetwarzania. W literaturze przedmiotu dla określenia różnic 

w procesie uczenia się wyróżnia się terminy, takie jak: „style poznawcze”, „postawy 

poznawcze”, „style uczenia się”, „modalność”.  

Style poznawcze Herman A. Witkin definiuje jako charakterystyczne dla 

poszczególnych jednostek, stałe dla nich sposoby funkcjonowania w zakresie czynności 

poznawczych i intelektualnyc
1
. Podobnie określa je Jerome Kagan, uznając je za stałe 

preferencje indywidualne, dotyczące sposobu spostrzeżeniowego organizowania 

i pojęciowego kategoryzowania świata zewnętrznego
2
.  

Znajomość stylów poznawczych w zakresie uczenia się ma kluczowe znaczenie dla 

efektywności tego procesu. Dzięki wiedzy na temat preferowanych stylów uczenia się 

uczniów nauczyciel może realizować proces dydaktyczno-wychowawczy w sposób, który 

każdemu dziecku da optymalne szanse i możliwości w wyborze sposobu uczenia się, a także 

sprawi, że proces ten będzie skuteczny. Szczególnego znaczenia wiedza o indywidualnych 

                                                           
1
 Cyt. za: A. MATCZAK: Style poznawcze. Warszawa, PWN 1982, s. 11. 

2
 Ibidem. 



35 
 

preferencjach modalnych nabiera w pracy indywidualnej z dzieckiem z trudnościami 

w uczeniu się, a także w pracy z uczniem zdolnym.  

Style uczenia się 

Do każdego człowieka w każdej chwili dociera olbrzymia ilość informacji i bodźców. 

Ich źródłem jest świat zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Gdyby kilka osób jednocześnie 

było ukierunkowanych na odbiór jednakowych informacji, to każda z nich inaczej by je 

postrzegała i odbierała. Wynika to z indywidualnych preferencji każdego człowieka
3
. Te 

indywidualne różnice w odbieraniu informacji mają również wpływ na sposób uczenia się 

każdego człowieka.  

Człowiek odbiera informacje za pomocą czterech kanałów sensorycznych: 

wzrokowego, słuchowego, dotykowego, kinestetycznego
4
. W zależności od stopnia rozwoju 

poszczególnych kanałów u danej jednostki będzie dominował jeden z kanałów odbioru 

bodźców lub kilka jednocześnie z dominacją jednego z nich. Na tej podstawie wyróżniono 

cztery podstawowe style uczenia się, które są analogiczne do wymienionych kanałów 

sensorycznych, czyli: styl wzrokowy, styl słuchowy, styl dotykowy oraz styl kinestetyczny
5
.  

Charakterystyczne cechy wzrokowców 

 Osoby, u których występuje styl wzrokowy, nazywane są wzrokowcami. Dominuje 

u nich odbiór informacji i bodźców kanałem wzrokowym, czyli w przewadze 

wykorzystywany jest narząd wzroku i percepcji wzrokowej.  

Wzrokowcy są osobami wrażliwymi na efekty wizualne otoczenia, w którym się 

znajdują. Wolą przebywać w uporządkowanym miejscu, gdzie panuje ład, niż w miejscu 

zdominowanym przez chaos i bałagan. Zwracają uwagę na zdobienia, dekoracje, kolory, 

kształty i desenie. Uczenie się w miejscu nieuporządkowanym powoduje u nich trudności 

z koncentracją. Wybierają więc do nauki miejsca takie, jak biblioteka, ponieważ tam mogą 

czytać, oglądać. Dlatego też notatki, z jakich się uczą, również są uporządkowane, pełne 

ilustracji, tabel, wykresów, często uczą się z druku
6
. 

 Spotykając nieznaną osobę, wzrokowcy zwracają uwagę na jej wygląd, czyli twarz, 

ubranie, kolory, które w nim dominują, dodatkowe elementy stroju, takie jak biżuteria itp. 

W łatwy sposób nawiązują także kontakt wzrokowy z ludźmi. W czasie rozmów osoby 

o dominacji tego stylu potrzebują kontaktu wzrokowego, zarówno wtedy, kiedy sami mówią, 

jak i wówczas, gdy tylko słuchają wypowiedzi rozmówcy. Podczas rozmowy opisują 

elementy wizualne. Koncentrują się na kształtach, wielkości, kolorach, wyglądzie 

omawianego przedmiotu. Wzrokowcy podczas rozmowy bardzo gestykulują, ponieważ 

                                                           
3
 J. WĄSOWSKA: Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk – wpływ indywidualnych wzorów myślenia na 

uczenie się. „Gazeta Szkolna” 2008 nr 27 (429), s. 12. 
4
 Zob. J. GROCHULSKA: Granice możliwości edukacyjnych człowieka. Kraków, Staromiejska Oficyna 

Wydawnicza 1994, s. 53 i 58; zob. też M. TARASZKIEWICZ: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk  

w działaniu. Warszawa, Wydawnictwa CODN 2000, s. 38. 
5
 Por. K. KRASOŃ, B. MAJKUT-CZARNOTA: Szansa na porozumienie w diadzie nauczyciel – uczeń  

a poznanie preferencji modalnych dziecka. W: Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako 

wartość. Red. M. GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA, J. WOŁOSZEJKO, A. ZDUNIAK. Poznań, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa 2007 
6
 D. KONDRAT: Style uczenia się. „Remedium” 2005, nr 1, s. 11. 
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ułatwia im to niejako przedstawianie rzeczywistości w sposób obrazowy.  W wypowiedziach 

tych osób często pojawiają się takie zwroty typu: „Czy wyobrażasz to sobie…?”; „A jak ty to 

widzisz?”; „To wygląda całkiem dobrze”
7
. Tłumacząc komuś drogę, wykonują schematyczne 

rysunki, na których zamieszczają często szczegółowe informacje, ułatwiające orientację  

w terenie
8
.  

Wzrokowcy dobrze zapamiętują wykresy, tabele, ilustracje, zdjęcia, dlatego jest ich 

dużo w notatkach, które prowadzą. Dzieci z dominującym wzrokowym stylem uczenia się 

piszą ładnym, kształtnym i czytelnym pismem. Posługują się także kolorem w swych 

notatkach, wyróżniając różne treści różnymi kolorami. To dodatkowo ułatwia im 

zapamiętywanie ich
9
. Zeszyty dzieci mających wzrokowy styl uczenia się są zazwyczaj 

uporządkowane. Z faktu łatwego zapamiętywania wizualnych elementów wypływa 

zamiłowanie do rozwiązywania zagadek wzrokowych, do których należą puzzle, 

wyszukiwanie brakujących elementów na obrazkach, wskazywanie różnic pomiędzy 

obrazkami, a także różnego rodzaju gier słownych, takich jak np. scrabble
10

.  

 Spośród metod stosowanych w nauce szkolnej jedną z odpowiednich dla wzrokowców 

jest praca z książką. Metoda ta pozwala na zdobycie nowych informacji poprzez czytanie. 

Wzrokowiec w trakcie czytania wykonuje notatki, które po uporządkowaniu i zaznaczaniu 

najistotniejszych treści stanowią dla niego dobry materiał do nauki
11

. Kolejną metodą 

wykorzystywaną w nauce przez wzrokowców jest obserwacja. Opiera się ona na dokładnym 

„śledzeniu przebiegu zjawiska lub wyglądu przedmiotu”
12

. Dzięki zdobywaniu wiedzy za 

pomocą narządu wzroku wzrokowiec zapamiętuje znacznie więcej niż przy uczeniu się 

metodami, w których dominuje wykorzystanie innych kanałów odbioru niż wzrokowy.  

 Inną metodą, za pomocą której wzrokowiec zapamięta więcej materiału, jest metoda 

pokazu, która opiera się na demonstrowaniu naturalnych przedmiotów, ich modeli, 

schematów je przedstawiających czy obrazów. Wzrokowiec poznając różne przedmioty 

i zjawiska w taki sposób, zapamięta je dobrze, a krótki komentarz pozwoli mu zapamiętać 

przeznaczenie danego przedmiotu i jego funkcje. Gordon Dryden i Jeannette Vos zwracają 

uwagę na jeszcze jedną metodę uczenia się, a mianowicie Mapy Skojarzeń. Ich tworzenie 

umożliwia przedstawienie struktury uczonych pojęć, zależności i powiązań pomiędzy nimi. 

Wskazują oni również te czynności, które mogą być pomocne uczącemu się wzrokowcowi, 

czyli rysowanie symboli, rysunków lub obrazków, które ułatwiają zapamiętywanie treści, 

ponieważ rysunek może stanowić alternatywę wielu słów dla wzrokowca
13

. 

Charakterystyczne cechy słuchowców 

 Osoby z dominacją stylu słuchowego nazywane są słuchowcami. Informacje i bodźce 

są przez nich odbierane przede wszystkim kanałem słuchowym, czyli w przewadze 

wykorzystywany jest narząd słuchu i percepcji słuchowej. 

                                                           
7
 M. SARO SITKO: Preferencje sensoryczne. „Magazyn Szkolny” 2005, nr 8 (278), s. 12. 

8
 M. LIPIEC: Wszystkiego możesz się szybko nauczyć. „Nowa Szkoła” 2004, nr 9 (627), s. 20–21. 

9
 J. WĄSOWSKA: Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk…, s. 12. 

10
 D. KONDRAT: Style uczenia się…, s. 11. 

11
 C. KUPISIEWICZ: Dydaktyka ogólna. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt 2000, s. 145–146. 

12
 S. NALASKOWSKI: Metody nauczania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 1998, s. 102. 

13
 G. DRYDEN, J. VOS: Rewolucja w uczeniu się. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2003, s. 365. 
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 Osoby o stylu słuchowca posiadają nieustanną potrzebę przebywania w świecie 

dźwięków, odbierania bodźców dźwiękowych. Kiedy znajdują się w miejscu, gdzie jest cicho, 

sami zaczynają wydobywać dźwięki. Nucą, mruczą lub śpiewają znane im piosenki, 

wystukują dowolny rytm palcami lub przedmiotami, które mają pod ręką, gwiżdżą, a także 

mówią do siebie. Przebywając w domu, zazwyczaj mają włączone radio lub telewizor, mimo 

iż nie koncentrują się na przekazywanych za pomocą tych środków informacjach. 

Podczas spotkań z osobami nieznanymi słuchowcy zwracają uwagę na to, jak dana 

osoba się nazywa, jaki jest jej głos, w jaki sposób mówi, jak artykułuje wyrazy, zdania. 

Słuchowcy raczej nie mają trudności w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi, chociaż nie 

utrzymują dłuższego kontaktu wzrokowego z rozmówcą, raczej spoglądają na boki – 

w kierunku własnych uszu
14

.  

W przypadku słuchowców zauważa się znaczną aktywność mimiczną wokół ust, 

oblizywanie warg, nadymanie policzków podczas słuchania, potakiwanie głową
15

. Podczas 

wypowiadania się tych osób można zaobserwować pewne charakterystyczne używane przez 

nie zwroty, takie jak: „słucham cię”; „to brzmi całkiem dobrze”; „coś mi to mówi”; „jakby ci 

to teraz powiedzieć”, a także fonacje, takie jak: „aha”; „hm”; „o”; „eh”. 

Po wejściu do jakiegoś miejsca, np. środka komunikacji miejskiej, słuchowcy od razu 

rozpoczynają rozmowę z kimś, kto się tam znajduje
16

. Podczas rozmów „lubią słuchać, ale 

z pewnym zniecierpliwieniem czekają, aby się wtrącić, często nie dając dojść innym do 

słowa”
17

. Słuchowcy są osobami, które mają zawsze coś do powiedzenia. Ich wypowiedzi są 

bardzo często stosunkowo długie w porównaniu z wypowiedziami innych osób. Dzieci 

z dominującym stylem słuchowym są aktywne na zajęciach, ponieważ zawsze chcą coś 

powiedzieć, dlatego rękę zawsze trzymają w górze. 

 Słuchowcy najłatwiej i najchętniej zapamiętują informacje, które usłyszą. Zapamiętują 

słowa piosenek, reklam, dowcipów, a także te informacje, które usłyszą podczas wykładów, 

prelekcji. Bez większego trudu zapamiętują również dialogi. Słuchowcy nie lubią czytać. 

Podczas uczenia się czytają na głos, powtarzają na głos zapamiętywane treści. Szybko się 

uczą podczas wygłaszania referatów, zabierania głosu w dyskusji, odgrywania różnych ról 

w scenkach dramowych. Osoby o dominacji tego stylu potrzebują porównywać i zestawiać 

naukę z rzeczywistością
18

. 

Jedną z metod nauczania preferowanych przez słuchowców jest pogadanka. Metoda ta 

umożliwia im wypowiadanie się na dany temat, poznawanie nowych pojęć i zjawisk w trakcie 

ich naturalnej aktywności, czyli mówienia. Metodą umożliwiającą wypowiadanie się ucznia 

jest także referowanie. Wówczas uczeń sam przedstawia zdobytą wiedzę, a ta ugruntowuje się 

i utrwala w jego pamięci. Tak zdobyta wiedza zostaje zapamiętana przez słuchowca na długi 

czas
19

. Również w trakcie wykładu, będącego metodą podającą wiedzę, a wiedza 

                                                           
14

 M. LIPIEC: Wszystkiego możesz się szybko nauczyć…, s. 20–21. 
15

 K. KRASOŃ, B. MAJKUT-CZARNOTA: Szansa na porozumienie…, s. 325. 
16

 G. DRYDEN, J. VOS: Rewolucja w uczeniu się…, s. 357. 
17

 K. KRASOŃ, B. MAJKUT-CZARNOTA: Szansa na porozumienie…, s. 325. 
18

 M. SARO SITKO: Preferencje sensoryczne…, s. 12.  
19

 D. KONDRAT: Style uczenia się…, s. 11 
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przekazywana jest za pomocą słów, na które szczególną uwagę zwracają właśnie słuchowcy, 

zapamiętają oni znacznie więcej niż osoby o innym dominującym stylu uczenia się
20

.  

Metody takie, jak opis i wyjaśnienie, są metodami, za pomocą których słuchowiec 

stosunkowo szybko przyswoi sobie wiedzę, gdyż „słuchowcy najlepiej się uczą, kiedy słyszą 

informacje”
21

. Kolejną metodą uczenia się preferowaną przez słuchowców jest dyskusja, 

która „polega na wymianie poglądów na określony temat”
22

. Dyskusja pozwala słuchowcom 

zarówno na zaprezentowanie własnego zdania oraz wiedzy, jak i na wysłuchanie wypowiedzi 

innych osób. Sposobem ułatwiającym słuchowcom zapamiętywanie materiału jest nagrywanie 

własnych notatek, własnych wypowiedzi, którym towarzyszy muzyka, a następnie 

odtwarzanie ich. Jest to sposób uczenia się, który wykorzystuje kanał słuchowy, dzięki czemu 

słuchowcy uczą się wydajnie i szybko
23

. 

Charakterystyczne cechy dotykowców 

 Osoby o dominującym stylu dotykowym, określanym również jako styl czuciowy,  

nazywane są dotykowcami. Docierające do nich informacje oraz bodźce odbierają oni przede 

wszystkim kanałem dotykowym, czyli wykorzystując narządy dotyku, czucia, m.in. dłonie 

i palce
24

.  

Osoby o dominującym stylu czuciowym charakteryzują się wysoką wrażliwością na 

doznania cielesne, fizyczne. Dużą uwagę kierują na uczucia zarówno innych osób, jak 

i własne. Dotykowcy odbierają świat poprzez uczucia, emocje oraz zmysłowe wrażenia
25

. 

W trakcie rozmowy z innymi osobami posługują się słowami, które opisują ich usposobienie 

fizyczne i psychiczne. Często można usłyszeć z ich ust takie zwroty, jak: „bardzo się z tego 

cieszę”; „nie czuję się dobrze z tą sytuacją”; „rozumiem twoje odczucia”; „chyba wiem, co 

czujesz”
26

. 

 W czasie spotkań z nieznajomymi zwracają uwagę na komunikację pozawerbalną. 

Ważny jest dla nich język ciała, czyli wyraz twarzy, mimika, wykonywane za pomocą rąk, 

a także nóg gesty i ruchy. Ich uwaga koncentruje się również na głosie drugiej osoby. Jednak 

ponad to wszystko najważniejsze dla dotykowców przy spotkaniu z nieznajomym jest ich 

własne samopoczucie w towarzystwie poznanej osoby. Od tego, jak się czują w jej 

towarzystwie, często będą zależały kolejne spotkania i kontakty
27

.  

W czasie rozmów dotykowcy raczej utrzymują kontakt wzrokowy z rozmówcą. Dzięki 

niemu mają możliwość obserwowania twarzy drugiej osoby, jej mimiki, wyrazu, a to z kolei 

pomaga im w określeniu uczuć i emocji tkwiących w drugiej osobie. Bardzo często jednak ich 

kontakt wzrokowy jest krótki. Gdy dotykowiec przyjrzy się twarzy rozmówcy, wówczas 

spuszcza wzrok w dół lub odwraca go w inną stronę i tak dalej słucha drugiej osoby. Takie 
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 J. PÓŁTURZYCKI: Dydaktyka dla nauczycieli. Płock, Wydawnictwo Naukowe NOVUM 2002, s. 168–
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zachowanie świadczy o analizowaniu słyszanych informacji na poziomie emocjonalnym. 

Podczas mówienia osoby z dominującym stylem dotykowym, wypowiadając się, zwracają 

uwagę na własne uczucia i emocje, podkreślają je. Wykorzystują bogaty język ciała 

i gestykulację. Dotykowcy są bardzo wrażliwi na odczucia innych osób. Przebywając 

w czyimś towarzystwie, potrzebują poczucia bycia akceptowanymi, czują się dobrze 

w przyjaznej atmosferze i przyjaznych relacjach z innymi ludźmi
28

. 

Dotykowcy podczas nauki, a także w codziennych sytuacjach unikają miejsc, 

w których czują się źle, niekomfortowo. W nauce pomaga im odpowiedni nastrój i atmosfera, 

poczucie komfortu i wygody, pozytywne nastawienie do innych ludzi i innych osób do nich
29

. 

Wykazują się łatwością w zapamiętywaniu wydarzeń lub czynności związanych z uczuciami 

oraz przeżyciami fizycznymi. Najszybciej zapamiętują wówczas, gdy uczą się za pomocą 

zmysłu dotyku: dotykają i odczuwają. W czasie nauki pomocne jest im również 

manipulowanie dłońmi i palcami, czyli trzymanie narzędzia pisarskiego, kreślenie nim, 

pisanie, poruszanie. Efektywnym sposobem nauki jest dla nich konstruowanie lub budowanie 

czegoś własnoręcznie
30

. Dotykowcy poznają świat za pomocą zmysłu dotyku i w taki sam 

sposób najlepiej przyswajają wiedzę.  

Metodą, która sprawdza się podczas nauki tych osób, jest metoda laboratoryjna, 

polegająca na samodzielnym przeprowadzaniu eksperymentów przez uczniów
31

. Stosując tę 

metodę, dotykowcy mają możliwość poznawania przedmiotów samodzielnie; m.in. 

samodzielnie mogą budować lub konstruować to, co potrzebne jest do wykonania danego 

eksperymentu, a to sprawia, że zapamiętują szybko i sprawnie poznawane zjawisko.  

Metoda pracy z książką również może okazać się skuteczna w nauczaniu 

dotykowców. Jeżeli osoba będzie samodzielnie wykonywała notatki, zarówno sporządzając je 

na papierze, jak i pisząc na klawiaturze, zapisywana wiedza będzie się utrwalała i zostanie 

zapamiętana
32

.  

Metoda zajęć praktycznych również jest metodą skutecznego uczenia się przez 

dotykowców. Pracując tą metodą, dotykowcy mają możliwość posługiwania się dominującym 

u nich kanałem odbioru, a więc kanałem czuciowym. Ułatwia im to zapamiętywanie 

poznanych w ten sposób zjawisk i przedmiotów.  

Inną metodą adekwatną dla dotykowego stylu uczenia się jest wycieczka. Podczas niej 

istnieje wiele możliwości bezpośredniego poznawania m.in. środowiska. Dotykowcy mają 

wówczas możliwość poznawania za pomocą dotyku i czucia właściwości poszczególnych 

obiektów lub zjawisk
33

. 

Każda z metod, która daje możliwość poznawania nowych przedmiotów, pojęć, 

obiektów za pomocą narządu czucia, zmysłu dotyku, sprzyja sprawnemu i efektywnemu 

uczeniu się dotykowców. 
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Charakterystyczne cechy kinestetyków  

 Osoby o dominacji stylu kinestetycznego nazywane są kinestetykami. W przypadku 

tych osób informacje i bodźce odbierane są przede wszystkim kanałem kinestetycznym, czyli 

za pomocą narządów ruchu, grup mięśniowych odpowiadających za ruch ciała
34

.  

W trakcie rozmowy kinestetyk używa charakterystycznych zwrotów, takich jak: 

„łapiesz to?”; „oprzyj się na czymś innym”; „gładko poszło”; „zaskoczyłem, o co chodzi” 

itp.
35

  

 Osoby z dominującym stylem kinestetycznym wyróżniają się wysoką wrażliwością na 

ruch oraz działanie, wykonywane w otoczeniu, w którym się znajdują. Ich uwagę przyciąga 

ruch zarówno przedmiotów, jak i innych osób. Kinestetycy potrzebują miejsca i przestrzeni, 

aby się poruszać. Odczuwają nieustanną potrzebę przebywania w ruchu. Gdy mają siedzieć, 

zaczynają się kołysać na krześle, machać nogami, bawić się długopisem, wiercić na krześle. 

Jednak ruch innych osób często dekoncentruje kinestetyków, gdy muszą się uczyć lub 

wykonać jakieś zadanie
36

. 

 Gdy kinestetycy spotykają nieznaną osobę, wówczas ich uwaga koncentruje się na 

zachowaniu tej osoby, na tym, jak postępuje, co robi, jakie gesty towarzyszą jej wypowiedzi. 

Po spotkaniu z nieznajomym kinestycy długo pamiętają, co razem robili, jakie czynności 

wykonywali, mimo iż często nie pamiętają imienia lub nazwiska tejże osoby
37

. W trakcie 

rozmów z innymi ludźmi kinestetycy bardzo często spoglądają na prawo oraz w dół. 

Słuchając wypowiedzi, wykazują się dużą ruchliwością, często reagują całym ciałem na 

usłyszane informacje lub dźwięki. Jeśli sami mają mówić, mówią raczej powoli i mało, od 

razu przechodząc do sedna sprawy. Ich słowa opisują ruch i działanie, mówią „o robieniu 

czegoś, wygrywaniu i zdobywaniu”
38

.  

Kinestetycy lubią kontakt z innymi ludźmi. Podczas rozmowy klepią rozmówcę 

w ramię, dotykają go, na przywitanie zazwyczaj wyciągają rękę
39

. Kinestetycy nie utrzymują 

jednakże kontaktu wzrokowego. Jest on raczej krótki i nikły. Gdy jednak coś dzieje się w 

pobliżu, wzrok kinestetyka wędruje tam od razu. Dzieci z przeważającym stylem 

kinestetycznym nie lubią siedzieć w miejscu. W czasie lekcji często wychodzą z ławki pod 

pretekstem wyrzucenia śmieci z ławki, zatemperowania ołówka. Siedząc, kołyszą się na 

krześle, bawią się przyborami szkolnymi, wycinają, sklejają. Nie lubią tych części lekcji, gdy 

muszą siedzieć i słuchać. Ich ulubionymi zajęciami są zajęcia ruchowe
40

. 

 Ucząc się, kinestetycy angażują w ten proces całe ciało. Najlepiej i najłatwiej 

zapamiętują to, co wykonują. Uczą się poprzez bezpośrednie działanie, dlatego te zadania, 

w których potrzebny jest ruch, zapamiętują najlepiej. Czytając książki, wybierają te o wartkiej 

akcji, w których wiele się dzieje.  
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Dla kinestyków najskuteczniejszym sposobem nauki jest nauka poprzez bezpośrednie 

działanie i ruch. Na wykładach potrzebują dodatkowych instrukcji, demonstracji
41

. W trakcie 

zajęć sporządzają notatki, ale raczej z nich nie korzystają, ponieważ nowy materiał 

zapamiętują podczas samej czynności pisania, która pobudza u nich pamięć kinestetyczną. 

Pismo kinestetyków często jest niestaranne i niewyrobione
42

.  

Wśród metod uczenia się, które będą zaspakajały potrzebę ruchu tych osób, można 

wyróżnić metody problemowe. Dają one możliwość samodzielnego poszukiwania wiedzy 

w sposób odpowiedni dla każdego, rozwijania własnych zainteresowań, dochodzenia do 

wiedzy drogą własnych poszukiwań
43

. Inną metodą uczenia się odpowiednią dla kinestetyków 

jest metoda zajęć praktycznych. Jej istota została omówiona już wcześniej, warto jednak 

zwrócić uwagę, że nie wymaga ona od uczącego się stałej pozycji ciała, daje mu możliwość 

poruszania się, przemieszczania, a to istotne jest właśnie dla osób o dominacji stylu 

kinestetycznego. Metoda gier dydaktycznych stosowana w różnych formach również 

umożliwia kinestetykowi sprawne uczenie się. Jedną z jej form jest inscenizacja. Może ona 

mieć zarówno formę dialogu, jak i improwizacji danej sytuacji
44

. Kinestetycy chętnie 

posługują się tą metodą, ponieważ sprzyja ona zdobywaniu wiedzy w aktywny sposób, 

a zarazem zaspokaja potrzebę ruchu. Inne gry dydaktyczne realizowane w ramach nauki także 

są metodami odpowiednimi dla kinestetyków. Metodą, w której również odnajdą się, jest 

dyskusja, dająca możliwość zaangażowania się zarówno słowem, jak i ruchem.  

Gordon Dryden i Jeannette Vos udzielają pewnych wskazówek na temat tego, jak  

można usprawnić kinestetykom proces uczenia się. Proponują rozpoczynanie nauki od 

globalnego przyjrzenia się materiałowi, którego się uczą, np. za pomocą wykonanej wcześniej 

na dużym arkuszu papieru Mapy Skojarzeń. Następnym krokiem jest rozłożenie jej na 

podłodze, a po włączeniu klasycznej muzyki – rysowanie podczas nauki zapisanego materiału 

zgodnie z rytmem muzyki. Po zapoznaniu się z treścią materiału wskazują wysiłek fizyczny, 

podczas którego należy dokonać wizualizacji narysowanych wcześniej elementów. Ważne 

jest, aby podczas nauki kinestetyk znajdował się w wygodnej pozycji, która nie będzie 

wywoływała uczucia dyskomfortu
45

.  

W pracy z tymi osobami ważne jest odpowiednie zorganizowanie procesu nauki. Duże 

znaczenie mają stosowane formy pracy. Kinestetycy lubią współzawodnictwo i rywalizację, 

dlatego w czasie zajęć prowadzonych w takiej formie zapamiętują znacznie więcej niż 

podczas pracy indywidualnej w ciszy i skupieniu
46

.  

Założenia badawcze  

W pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w młodszym wieku szkolnym 

można spotkać dzieci o dominacji różnych stylów. Style te mają ogromny wpływ na 

skuteczność i sposób uczenia się. Dlatego też, aby dowiedzieć się, jakie style dominują 

u uczniów w tym wieku, podjęto się badań nad nimi.  
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Głównym ich celem uczyniono dokonanie charakterystyki poszczególnych stylów 

uczenia się. Chodziło także o ukazanie struktury występowania poszczególnych modalności  

w badanej grupie. Badania miały również dowieść, jak ważna jest znajomość preferencji 

modalnych uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Głównym problemem badawczym stało się pytanie: Jakie style uczenia się występują 

u uczniów klas trzecich szkoły podstawowej?  

Pytania szczegółowe brzmiały: 

1. Jak kształtuje się rozkład stylów uczenia się w klasie trzeciej szkoły podstawowej ze 

względu na strukturę modalności (pojedyncze dominujące czy hybrydyczne)?  

2. Jak kształtuje się rozkład stylów uczenia się w klasie trzeciej szkoły podstawowej ze 

względu na poszczególne typy modalności? 

3. Jakie style uczenia się dominują u chłopców, a jakie style uczenia się dominują 

u dziewczynek? 

Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania miały charakter 

diagnostyczny. W tym rodzaju badań stawianie hipotez nie jest konieczne, dlatego 

zrezygnowano z ich formułowania.   

W ramach procedury diagnostycznej badań zdefiniowano i zoperacjonalizowano 

zmienne, którymi były style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, dotykowy i kinestetyczny. 

Ustalono również skalę pomiarową badanej zmiennej (zob. tabelę 1.). 

Metodą wykorzystaną w badaniach był test niestandaryzowany. Opierał się na teście 

autorstwa Ricki Linksman. Został jednak zmodyfikowany w taki sposób, aby odpowiadał 

możliwościom uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Test, który wypełniały dzieci, 

polegał na przeczytaniu poszczególnych twierdzeń, a następnie zaznaczeniu jednej z dwóch 

możliwych odpowiedzi: „tak” lub „nie”, zależnie, czy uczniowie w czasie uczenia się 

postępują zgodnie z opisanym w danym punkcie zachowaniem czy nie. Test składał się z 64 

twierdzeń ułożonych w kolejności losowej; 16 spośród nich wskazywało na wzrokowy styl 

uczenia, 16 – na styl słuchowy, 16 – na styl dotykowy, 16 – na styl kinestetyczny. Taka 

konstrukcja testu umożliwiła sprawne i precyzyjne opracowanie danych (zob.  załącznik 1.). 

Przyjęto, że aby dany styl uczenia się został uznany za dominujący u badanego, 

konieczne jest udzielenie przez niego co najmniej 10 pozytywnych odpowiedzi na 16 

możliwych w ramach danego stylu uczenia się.  
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TABELA 1. Skala pomiarowa badanej zmiennej 

Styl uczenia się 

 

Wskaźnik dominacji stylu  

wzrokowy słuchowy dotykowy kinestetyczny 

Liczba pytań dotycząca 

danego stylu uczenia się 
16 16 16 16 

Minimalna liczba odpowiedzi 

świadcząca o dominacji stylu 
10 10 10 10 

Podczas weryfikacji danych pomocne były proste techniki statystyczne. Dzięki nim 

można było wyodrębnić liczby oraz typy modalności poszczególnych stylów uczenia się 

u badanych osób, a także przedstawić struktury występowania wśród nich preferencji 

modalnych. 

Badania zostały przeprowadzone w marcu 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 28 

im. Królowej Jadwigi w Bytomiu przez panią Dorotę Gizę – słuchaczkę Kolegium 

Nauczycielskiego w Bytomiu pod kierunkiem naukowym autorki niniejszego opracowania.  

Grupę osób stanowiących próbę badawczą tworzyli wybrani losowo uczniowie klas 

trzecich oraz ich rodzice. Uczniowie, którzy zostali objęci badaniem, byli uczniami dwóch 

trzecich klas – klasy IIIa (19 dzieci) oraz IIIb (17 dzieci). W badaniach udział wzięły zarówno 

dziewczynki, jak i chłopcy. W grupie badanych dzieci 50% stanowiły dziewczynki (18 osób), 

również 50% – chłopcy (18 osób). 

Style uczenia się badanych uczniów klas trzecich  

Na podstawie dominującego u danej osoby kanału odbioru można wskazać 

dominujący u niej styl uczenia się. Możliwe jest występowanie dwóch typów stylów uczenia 

się:  

 stylu pojedynczego-dominującego – jeżeli u danej osoby dominuje tylko jeden z kanałów 

odbioru; jest to styl wzrokowy, słuchowy, dotykowy lub kinestetyczny;  

 stylu hybrydycznego, będącego połączeniem pojedynczych dominujących stylów – styl 

hybrydyczny występuje wówczas, gdy u danej jednostki jednocześnie dominuje więcej niż 

jedna modalność; w ramach stylu hybrydycznego może wystąpić wiele kombinacji, gdyż 

każdy pojedynczy dominujący styl uczenia się może dowolnie połączyć się z pozostałymi 

stylami. 

Style uczenia się badanych uczniów klas trzecich w ujęciu badanych dzieci  

Wśród uczniów objętych badaniem zaobserwowano występowanie obu typów stylów 

uczenia się. Pośród badanych dzieci były osoby z wyraźną dominacją jednego stylu, a także 

osoby, u których dominowało kilka modalności.  

Style uczenia się przejawiane przez uczniów poszczególnych klas rozłożyły się 

w różnorodny sposób, dlatego też zdecydowano, że analiza będzie uwzględniała podział na 
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dwie klasy. U 18 badanych dzieci występował pojedynczy dominujący styl, u pozostałych 18 

– styl hybrydyczny. Te informacje wskazują na to, że w ramach poszczególnych klas obydwa 

typy modalności występowały równomiernie. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie metod 

nauczania odpowiednich dla wszystkich możliwych stylów uczenia się. Jednak głębsza 

analiza pokazuje, że style uczenia się w poszczególnych klasach są zróżnicowane; ukazują to 

dane zestawione w tabeli 2. 

TABELA 2. Style uczenia się występujące w badanej grupie 

Styl uczenia 
Klasa 

Razem 
klasa IIIa klasa IIIb 

Pojedynczy 7 11 18 

Hybrydyczny 12 6 18 

R a z e m  19 17 36 

W klasie IIIa znaczna część dzieci odznaczała się stylem hybrydycznym. Spośród 

badanych 19 uczniów tej klasy aż u 12 dzieci dominował ten styl, co stanowiło 63% badanej 

klasy. W tej grupie znalazło się 7 chłopców oraz 5 dziewczynek. Natomiast 37% badanych 

uczniów tej klasy odznaczało się stylem pojedynczym. Wśród tych uczniów znalazło się 

4 chłopców i 3 dziewczynki. Dane te zestawiono w tabeli 3. 

TABELA 3. Style uczenia się występujące u uczniów klasy IIIa 

Styl uczenia 
Płeć 

 

Razem 

chłopcy dziewczynki 

Pojedynczy 4 3 7 

Hybrydyczny 7 5 12 

R a z e m  11 8 19 

 

 Taki rozkład typów uczenia się w klasie IIIa pozwala na stwierdzenie, że nauczyciel 

pracując w tej klasie powinien zwrócić szczególną uwagę na to, jakie modalności dominują 

w ramach poszczególnych typów uczenia się, i na tej podstawie dostosować metody pracy. 

Wiedza ta, bez znajomości poszczególnych dominujących stylów, jest jednak 

niewystarczająca. Zastosowanie metod, które w jednakowy sposób oddziaływałyby na 

wszystkie możliwe style w ramach obydwu typów, byłoby błędne, ponieważ tylko takie dane 

uniemożliwiają wskazanie dominanty spośród możliwych stylów uczenia się.  

Przyglądając się uczniom klasy IIIb, odnotowano odwrotną tendencję. W klasie tej 

występowały style pojedyncze dominujące. Łącznie 11 uczniów tej klasy (7 dziewczynek i 4 

chłopców) wskazało na pojedynczy styl uczenia się. Grupa ta stanowiła 65% całej klasy. 



45 
 

Natomiast pozostałe 35% uczniów (3 dziewczynki i 3 chłopców) wykazało się stylem 

hybrydycznym. Dane dotyczące stylów uczenia się uczniów klasy IIIb przedstawia tabela 4. 

TABELA 4. Style uczenia się występujące u uczniów klasy IIIb 

Styl uczenia Płeć 

 

Razem 
chłopcy dziewczynki 

Pojedynczy 4 7 11 

Hybrydyczny 3 3 6 

R a z e m  7 10 17 

 

W badanej grupie dzieci nie ma wyraźnej dominacji jednego z typów, ponieważ ich 

rozkład jest równomierny. Jednak w każdej z klas sytuacja kształtuje się odmiennie. W klasie 

IIIa 63% dzieci to uczniowie, u których dominuje kilka pojedynczych stylów uczenia się 

jednocześnie, niemniej jednak bez głębszej analizy nie sposób wskazać, które możliwe style 

hybrydyczne dominują. Natomiast w klasie IIIb 65% uczniów przejawia style pojedyncze 

dominujące. Ta informacja również jest niewystarczająca, by móc wnioskować o metodach 

pracy z tą klasą.  

Dlatego kolejnym podjętym krokiem, było dokonanie analizy występowania stylów 

pojedynczych dominujących u uczniów w obydwu klasach. 

Rozkład pojedynczych dominujących stylów uczenia się wśród badanych uczniów 

Wśród badanych uczniów można wyróżnić cztery style spośród pojedynczych 

dominujących stylów uczenia się:  

 styl wzrokowy, który charakteryzuje osoby wrażliwe na efekty wizualne, detale 

i dekoracje, wygląd innych ludzi, porządek w otoczeniu, w którym przebywają;  

 styl słuchowy, który odznacza ludzi zwracających uwagę na dźwięki, głosy, mających 

dużą potrzebę mówienia;  

 styl dotykowy, który cechuje ludzi o wysokiej wrażliwości na przeżycia i doznania 

cielesne, emocje, uczucia;  

 styl kinestetyczny, który opisuje ludzi o nieustannej potrzebie ruchu, koncentrujących swą 

uwagę na czynnościach innych ludzi, przedmiotów. 

Gdyby poprzestać na wyróżnieniu występujących stylów pojedynczych dominujących 

w badanej grupie, należałoby wnioskować, że w każdej klasie występują wszystkie cztery 

style. Jednak po przeprowadzeniu głębszej analizy wniosek ten został obalony. W każdej 

klasie struktura pojedynczych dominujących stylów uczenia się kształtuje się różnorodnie. 

I tak, mimo że w badanej grupie wystąpiły wszystkie cztery modalności, to w każdej z klas 

występują tylko trzy style pojedyncze dominujące z czterech możliwych. Te dane znacznie 

różnicują obydwie klasy i wymagają dokładniejszej analizy, która pozwoli na sformułowanie 

wskazówek do dalszej pracy z tymi uczniami.  
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Tabela 5. przedstawia rozkład stylu wzrokowego, słuchowego, dotykowego 

i kinestetycznego w podziale na dwie klasy. 

TABELA 5. Pojedyncze dominujące style uczenia się występujące u uczniów badanej grupy 

 

Dane zestawione w tabeli 5. wskazują, że najwięcej dzieci spośród tych, które 

odznaczają się stylem pojedynczym dominującym, to dotykowcy. W pracy z nimi nauczyciel 

winien wykorzystywać metody praktyczne, które umożliwią im pracę w głównej mierze 

narządem czucia, gdyż właśnie kanał czuciowy stanowi u nich drogę do najszybszego 

i najskuteczniejszego uczenia się. Kolejną grupą ze względu na częstotliwość występowania 

stanowią słuchowcy. Dla nich nauczyciel powinien tak prowadzić zajęcia, aby mogli 

wykorzystywać dominujący u nich kanał słuchowy. Następną grupą dzieci są wzrokowcy, 

którzy najefektywniej uczą się podczas stosowania przez prowadzącego zajęcia metod 

graficznych, wizualnych. Ostatnią grupą ze względu na częstotliwość występowania są 

kinestetycy, dla których najodpowiedniejsze będą metody umożliwiające im impresję 

i ekspresją ruchową. 

Po zapoznaniu się z danymi na temat pojedynczych dominujących stylów uczenia się 

postanowiono przedstawić strukturę tego typu stylów uczenia się w obydwu badanych 

klasach. 

Przyglądając się pojedynczym dominującym stylom w klasie IIIa, można stwierdzić, 

że oprócz stosowania m.in. metod praktycznego działania, dających dotykowcom możliwość 

wykorzystywania narządu czucia w procesie nauki, nauczyciel powinien wykorzystywać  

w swej pracy w dużej mierze metody i techniki wizualne, ponieważ spośród 7 uczniów 

odznaczających się pojedynczym dominującym stylem uczenia się trzykrotnie wystąpił styl 

wzrokowy. Wzrokowcami w tej klasie okazali się jedynie chłopcy. Tymże chłopcom 

nauczyciel może proponować samodzielną naukę z książek, zwłaszcza zaś powinien 

dokonywać pokazów lub prezentacji tak, aby mogli w proces nauki angażować narząd 

wzroku, który u nich dominuje. Mimo że słuchowcem w tej klasie okazała się tylko jedna 

Styl uczenia się 

Klasa 
Razem 

klasa IIIa klasa IIIb 

Wzrokowy 3 0 3 

Słuchowy 1 3 4 

Dotykowy 3 6 9 

Kinestetyczny 0 2 2 

R a z e m  7 11 18 
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osoba, również dla niej nauczyciel powinien dobrać odpowiednie metody nauczania. Rozkład 

pojedynczych dominujących stylów uczenia się w klasie IIIa ilustruje tabela 6. 

TABELA 6. Pojedyncze dominujące style uczenia się występujące u uczniów klasy IIIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca nauczyciela w klasie IIIb powinna wyglądać inaczej. Wynika to faktu, że wśród 

11 dzieci charakteryzujących się pojedynczymi dominującymi stylami uczenia się trzykrotnie 

wystąpił styl słuchowy, sześciokrotnie – styl dotykowy, dwukrotnie – styl kinestetyczny. 

Największą grupę dzieci stanowią w tej klasie dotykowcy, którzy wymagają metod nauczania 

wykorzystujących palce, dłonie i łączących nauczane treści z dotykiem i emocjami. 

Słuchowców w tej klasie jest znaczenie więcej niż w klasie IIIa. Wymagają oni słownych 

opisów, instrukcji. Zwracają uwagę na to, co i w jaki sposób mówi do nich nauczyciel, gdyż 

właśnie narząd słuchu oraz percepcja słuchowa stanowią dla nich najskuteczniejszy sposób 

zapamiętywania i uczenia się. Przygotowując się do zajęć w tej klasie, nauczyciel powinien 

uwzględnić także metody wyzwalające ekspresję ruchową, pozwalające na wyrażanie siebie, 

zdobytej wiedzy i umiejętności za pomocą ruchu, gdyż 18% uczniów o pojedynczym 

dominującym stylu uczenia się to kinestetycy (zob. tabelę 7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styl uczenia się 

Płeć 
Razem 

chłopcy dziewczynki 

Wzrokowy 3 0 3 

Słuchowy 1 0 1 

Dotykowy 0 3 3 

Kinestetyczny 0 0 0 

R a z e m  4 3 7 
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TABELA 7. Pojedyncze dominujące style uczenia się występujące u uczniów klasy IIIb 

 

Dotychczasowa analiza pozwoliła na stwierdzenie, że wśród badanych uczniów 

o pojedynczym dominującym stylu uczenia się w obydwu klasach najliczniejszą grupę 

stanowią dotykowcy. Jednakowoż uzyskane dane nie są pełne, toteż uniemożliwiają 

przedstawienie kompletnych wniosków oraz wskazówek do dalszej pracy z tymi zespołami 

klasowymi. Dlatego też następnym krokiem w interpretacji materiału badawczego było 

dokonanie analizy drugiego typu stylu uczenia się, czyli stylów hybrydycznych. 

Rozkład hybrydycznych stylów uczenia się wśród badanych uczniów 

 Hybrydyczne style uczenia się łączą w sobie co najmniej dwie modalności. W ramach 

tego stylu może dojść do wielu konfiguracji, ponieważ każdy styl uczenia się może połączyć 

się z jednym, dwoma lub trzema pozostałymi. Taki typ stylu uczenia się wynika 

z jednoczesnej dominacji u danej osoby dwóch, trzech lub czterech możliwych kanałów 

sensorycznych. W takim przypadku każdy z narządów przypisanych danemu kanałowi 

sensorycznemu może pracować jednakowo wydajnie lub nieco zróżnicowanie, ale tak 

wyraźnie, że determinuje wystąpienie danego stylu hybrydycznego. 

 U 4 uczniów z badanej grupy wystąpił styl hybrydyczny stanowiący połączenie dwóch 

stylów pojedynczych. Stylem hybrydycznym będącym połączeniem trzech pojedynczych 

stylów charakteryzowało się 8 dzieci, a 6 – stylem hybrydycznym stanowiącym połączenie 

czterech pojedynczych stylów. Strukturę stylów hybrydycznych w badanej grupie przedstawia  

tabela 8. 

 

 

 

 

Styl uczenia się 

Płeć 

Razem 

chłopcy dziewczynki 

Wzrokowy 0 0 0 

Słuchowy 3 0 3 

Dotykowy 0 6 6 

Kinestetyczny 1 1 2 

R a z e m  4 7 11 
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TABELA 8. Struktura stylów hybrydycznych występujących w badanej grupie 

Liczba 

połączonych stylów 

Klasa  

Razem klasa IIIa klasa IIIb 

2 2 2 4 

3 4 4 8 

4 6 0 6 

R a z e m  12 6 18 

 Wśród połączeń hybrydycznych pojedynczych stylów możliwe są różne konfiguracje. 

Każdy pojedynczy styl może połączyć się z innym pojedynczym stylem. Wśród badanych 

dzieci wystąpił styl słuchowo-dotykowy, wzrokowo-dotykowy, wzrokowo-kinestetyczny, 

dotykowo-kinestetyczny. Ujawniły się także potrójne style: wzrokowo-słuchowo-dotykowy, 

wzrokowo-dotykowo-kinestetyczny, słuchowo-dotykowo-kinestetyczny, a nawet pojawił się 

styl hybrydyczny łączący wszystkie cztery możliwe style pojedyncze, czyli styl wzrokowo-

słuchowo-dotykowo-kinestetyczny.  

Gdyby pozostawić analizę bez podziału na dwie badane klasy, możliwe byłoby 

wysnucie wniosku, że style hybrydyczne występują w równych proporcjach w obydwu 

klasach. Jednak proporcje te w obu klasach kształtują się odmiennie (zob. tabelę 9.). 

TABELA 9. Hybrydyczne style uczenia się występujące w badanej grupy 

Styl hybrydyczny Klasa 

 

Razem 
klasa IIIa klasa IIIb 

Wzrokowo-dotykowy 0 1 1 

Słuchowo-dotykowy 1 0 1 

Wzrokowo-kinestetyczny 1 0 1 

Dotykowo-kinestetyczny 0 1 1 

Wzrokowo-słuchowo-dotykowy 2 0 2 

Wzrokowo-dotykowo-kinestetyczny 1 3 4 

Słuchowo-dotykowo- kinestetyczny 1 1 2 

Wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetczny 6 0 6 

R a z e m  12 6 18 

 

 Dogłębna analiza hybrydycznych stylów uczenia się pozwala na stwierdzenie, że 

w pracy z uczniami o dominacji tego typu stylu uczenia się w klasie IIIa należy pracować 

polisensorycznie, tak jak w przypadku uczniów klasy IIIb. Warto jednak pamiętać, że w obu 

klasach dominują osoby, u których w stylu hybrydycznym pojawia się styl dotykowy, 

w różnych konfiguracjach z innymi stylami pojedynczymi dominującymi.  
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Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału pozwala stwierdzić, że u uczniów 

klas trzecich występują zarówno style pojedyncze, jak i hybrydyczne z jednakową 

częstotliwością. Jednakże występowanie każdego z nich przedstawia się w różny sposób.  

Spośród stylów pojedynczych dominujących u uczniów zdecydowanie przeważa styl 

dotykowy, przejawiany przez 24% badanych. Pozostałe style ze względu na częstotliwość 

występowania układają się następująco: styl słuchowy, styl wzrokowy oraz styl 

kinestetyczny. W grupie osób spostrzegających siebie jako hybrydy najwięcej osób (16% 

badanych dzieci) wskazało połączenie wszystkich czterech pojedynczych stylów uczenia się.  

Występowanie poszczególnych typów uczenia się kształtuje się w sposób bardzo 

zróżnicowany. Częste występowanie różnych stylów hybrydycznych może być spowodowane 

właściwościami rozwojowymi dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jest to bowiem okres, 

w którym większość procesów poznawczych jeszcze się rozwija, doskonali i kształtuje. Poza 

tym aktywność ruchowa dziecka w tym okresie również jest wysoka, tak jak ciekawość 

poznania i badania świata. Te właściwości mogą wpływać na określenie stylu uczenia się. 

Mimo wszystko, bez względu na przyczynę, wyniki te stanowią ważną wskazówkę dla 

nauczycieli uczniów w młodszym wieku szkolnym.  

Nauczyciel powinien więc w pracy z dziećmi stosować wszelkiego rodzaju metody 

polisensoryczne, wykorzystujące w procesie nauki każdy z kanałów sensorycznych, którymi 

posługuje się dziecko. Planując pracę w takich klasach, jak te, które stanowiły grupę 

badawczą, należy uwzględniać różnorodność występujących u dzieci stylów uczenia się. 

Trzeba przy tym pamiętać, że spośród wszystkich stylów najczęściej pojawia się – zarówno 

wśród dzieci o stylach pojedynczych dominujących, jak i hybrydycznych – styl dotykowy. 

Praca metodami dostosowanymi do potrzeb uczniów sprawi, że uczniowie będą uczyć się 

szybko, efektywnie i skutecznie. 

Dominacja poszczególnych stylów uczenia się u dziewczynek i chłopców 

 Analiza zebranych danych umożliwiła wyróżnienie pewnych tendencji 

w występowaniu stylów uczenia się u dzieci ze względu na płeć. Tendencje te ujawniły się 

zarówno w przypadku stylów pojedynczych dominujących, jak i stylów hybrydycznych. 

 U dziewczynek dominował styl dotykowy, nazywany także czuciowym. Styl ten 

występował aż u 90% badanych dziewczynek ze stylem pojedynczym dominującym. Tylko 

jedna dziewczynka okazała się kinestetykiem, czyli osobą odznaczającą się dużą ruchliwością 

zarówno w obrębie gestykulacji, jak i całego ciała. Ten styl uczenia się wśród badanych 

dziewczynek stanowił jedynie 10%. 

Wśród badanych chłopców o pojedynczym dominującym stylu uczenia się ujawniły 

się trzy style: styl wzrokowy, styl słuchowy oraz styl kinestetyczny. Dominantę wśród tych 

stylów stanowił styl słuchowy. To on charakteryzuje aż 50% badanych chłopców. Styl 

wzrokowy również pojawił się dość często w badanej grupie chłopców o pojedynczym 

dominującym stylu uczenia się. Wystąpił on jednak jeden raz mniej niż w przypadku 

dominanty, a więc trzykrotnie. Tylko jeden z chłopców wykazał się stylem kinestetycznym.  
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Żaden ze stylów uczenia się nie dominuje u chłopców w tak znaczący sposób, jak styl 

dotykowy u dziewczynek. Wśród chłopców o pojedynczych dominujących stylach uczenia się 

przeważały dwa style: styl słuchowy – z lekką przewagą, oraz styl wzrokowy.  

Drugim aspektem analizy było określenie hybrydycznych stylów uczenia się. Również 

w ich przypadku zauważono pewne tendencje. Wśród dziewczynek dominował spośród 

stylów hybrydycznych styl wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetyczny, czyli łączący 

wszystkie cztery pojedyncze dominujące style uczenia się. Styl ten wystąpił aż u 50% 

badanych dziewczynek z tej grupy. Drugim stylem hybrydycznym – dokonując klasyfikacji 

według częstotliwości występowania – był styl wzrokowo-dotykowo-kinestetyczny. Stanowił 

on 25%. W grupie dziewczynek o hybrydycznych stylach uczenia się wystąpiły jeszcze dwa 

style hybrydyczne: styl wzrokowo-dotykowy oraz styl wzrokowo-słuchowo-dotykowy. Oba 

te style – odnotowane tyle samo razy – stanowiły po 12,5%.  

Co ciekawe, w każdym stylu hybrydycznym występującym u dziewczynek pojawił się 

styl dotykowy, stanowiący – tak jak w przypadku stylów pojedynczych dominujących – 

dominantę. W pracy z dziewczynkami z badanej grupy będącymi dotykowcami należy zatem 

przede wszystkim opierać się na doznaniach dotykowych i emocjach.  

Wśród chłopców o hybrydycznych stylach uczenia się żadna z możliwych hybryd nie 

zdominowała badanej grupy. Aż trzy style hybrydyczne – wzrokowo-dotykowo-

kinestetyczny, słuchowo-dotykowo-kinestetyczny oraz wzrokowo-słuchowo-dotykowo-

kinestetczny – wystąpiły z jednakową częstotliwością, stanowiąc po 20%. Na kolejnym 

miejscu pod względem częstotliwości występowania pojawiły się cztery style hybrydyczne: 

słuchowo-dotykowy, wzrokowo-kinestetyczny, dotykowo-kinestetyczny, wzrokowo-

słuchowo-dotykowy. Każdy z nich stanowił 10%. Również w przypadku chłopców wyniki 

uzyskane od uczniów o pojedynczych dominujących stylach są zbliżone do wyników uczniów 

o stylach hybrydycznych. W obu przypadkach żaden styl wyraźnie nie dominuje. Każdy ze 

stylów pojedynczych przeplata się z pozostałymi. Stosunek częstotliwości ich występowania 

również jest proporcjonalny.  

W pracy z chłopcami z badanej grupy należy wykorzystywać wszystkie dostępne 

metody nauczania, tak aby każdy uczeń mógł w pełni czerpać z procesu dydaktycznego. 

Wysoka częstotliwość występowania stylów hybrydycznych może być spowodowana 

właściwościami rozwojowymi dzieci, które w tym okresie są bardzo aktywne. Ich ciekawość 

poznawcza jest wówczas bardzo duża. Wywołuje u nich motywację do nauki, pobudzając 

wszystkie obszary aktywności i działania. Dlatego nauczyciel pracujący z dziećmi w tym 

wieku powinien poznać ich modalność, dzięki czemu będzie mógł stymulować i jeszcze 

bardziej rozwijać aktywność uczniów poprzez działania, w których ci będą czuć się 

komfortowo. 

W badaniach wzięły udział dzieci o bardzo zróżnicowanych stylach uczenia się. 

Wśród nich wystąpił każdy styl uczenia się – zarówno pojedynczy dominujący, jak 

i hybrydyczny. Wśród badanych dziewczynek większość była dotykowcami, natomiast 

wśród chłopców dominowali słuchowcy. 
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Zakończenie i wnioski 

Wyróżnione w niniejszym opracowaniu na podstawie literatury przedmiotu 

preferencje modalne znalazły pełne odzwierciedlenie w badanej grupie. Wśród badanych 

uczniów znaleźli się wzrokowcy, słuchowcy, dotykowcy oraz kinestetycy, a także dzieci 

o stylach hybrydycznych, stanowiących połączenie kilku pojedynczych dominujących stylów.  

Przeprowadzona analiza danych pokazała, że spośród dwóch typów stylów uczenia 

się, czyli pojedynczych dominujących i hybrydycznych, wyodrębniły się –  według  określeń 

uczniów – dwie równoliczne grupy. W ramach stylów pojedynczych dominujących 

najczęściej u badanych uczniów występował styl dotykowy, na kolejnych miejscach pod 

względem częstotliwości występowania znalazły się style: słuchowy, wzrokowy – 

występujący nieco rzadziej niż poprzedni, kinestetyczny – pojawiający się najrzadziej.  

Struktura stylów hybrydycznych w badanej grupie jest bardziej urozmaicona. 

W ramach tego typu stylu uczenia się wystąpiły różne konfiguracje, jednak w ich ramach 

najczęściej pojawiały się połączenia stylu dotykowego z innymi stylami. Dane te wyraźnie 

wskazują, że styl dotykowy jest stylem dominującym w badanej grupie. 

Warto zwrócić uwagę na wyniki otrzymane od dzieci w podziale ze względu na płeć. 

Wśród dziewczynek wyraźną dominantę stanowił styl dotykowy – zarówno jako styl 

pojedynczy dominujący, jak i styl hybrydyczny. Natomiast wśród chłopców występowały 

różne style – wszystkie cztery style pojedyncze zarówno jako style dominujące, a także w 

różnych konfiguracjach stylu hybrydycznego – co świadczy o większym zróżnicowaniu tej 

grupy. 

Jak pokazały badania, nie ma jednej struktury występowania stylów uczenia się 

w każdej klasie. Uczniowie są indywidualnościami. Sposoby uczenia się u każdego z nich 

różnią się. Dlatego niemożliwe jest uśrednienie wyników i wskazanie jednej struktury 

preferowanych, odpowiednich dla nich wszystkich metod nauczania. 

Znajomość modalności u poszczególnych uczniów jest ważna, dzięki takiej wiedzy 

bowiem nauczyciel jest w stanie prowadzić proces dydaktyczno-wychowawczy tak, aby 

każdemu dziecku stworzyć równe szanse i możliwości w wyborze sposobu uczenia się, 

sprawiając, że proces ten będzie efektywny i skuteczny. Będzie to miało szczególne znaczenie 

w pracy indywidualnej z dzieckiem, np. w pracy dydaktyczno-wyrównawczej lub w pracy 

z uczniem zdolnym.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

Bibliografia 

DRYDEN G., VOS J.: Rewolucja w uczeniu się. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka  2003. 

KONDRAT D.: Style uczenia się. „Remedium” 2005, nr 1. 

KRASOŃ K., MAJKUT-CZARNOTA B.: Szansa na porozumienie w diadzie nauczycie – uczeń 

a poznanie preferencji modalnych dziecka. W: Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. 

Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA, J. WOŁOSZEJKO, 

A. ZDUNIAK. Poznań,
 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2007. 

KUPISIEWICZ C.: Dydaktyka ogólna. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt 2000. 

LIPIEC M.: Wszystkiego możesz się szybko nauczyć. „Nowa Szkoła” 2004, nr 9 (627). 

MATCZAK A.: Style poznawcze. Warszawa, PWN 1982. 

NALASKOWSKI S.: Metody nauczania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek  1998. 

NOSAL Cz.: Mechanizmy funkcjonowania intelektu: zdolności, style poznawcze, przetwarzanie 

informacji. Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1979. 

PÓŁTURZYCKI J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Płock, Wydawnictwo Naukowe NOVUM 2002. 

SARO SITKO M.: Preferencje sensoryczne. „Magazyn Szkolny” 2005, nr 8 (278). 

TARASZKIEWICZ M.: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa, 

Wydawnictwa CODN 2000. 

WĄSOWSKA J.: Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk – wpływ indywidualnych wzorów 

myślenia na uczenie się. „Gazeta Szkolna” 2008, nr 27 (429). 



54 
 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

Test do badania stylów uczenia się u uczniów klas trzecich szkoły podstawowej 

(modyfikacja testu Ricki Linksman) 

 

Przeczytaj każdą wypowiedź w tabelce, a następnie zastanów się, czy ty tak robisz. Jeśli tak, 

zakreśl kółeczkiem słowo TAK, jeśli tak nie robisz, zaznacz słowo NIE. 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………….. 

1.  
Gdy spotykam nieznaną osobę, najbardziej zwracam uwagę na jej wygląd (ubranie, włosy, twarz). TAK NIE 

2.  

Najszybciej zapamiętuję nowe słowo, gdy robię to, co ono oznacza (np. słowo „okno” przez 

otwieranie go). 
TAK NIE 

3.  

Decydując się na miejsce spędzenia czasu wolnego, wybieram to, w którym mogę rysować, 

malować, rzeźbić lub zajmować się rzemiosłem; tworzyć coś na piśmie lub pisać na komputerze; 

wykonywać czynności przy użyciu rąk, takie jak gra na instrumencie, gra w gry planszowe, takie 

jak szachy czy warcaby, lub budowanie modeli, lepienie z plasteliny. 

TAK NIE 

4.  

Gdy wchodzę do nowego pomieszczenia, przede wszystkim zwracam uwagę na to, jak się tam 

czuję. 
TAK NIE 

5.  

Gdy tłumaczę koleżance lub koledze, jak coś trzeba zrobić (np. zadanie, pracę plastyczną itp.), 

rysuję, piszę, używam rąk do wyjaśnienia mu tego. 
TAK NIE 

6.  
W czasie wolnym uprawiam sport, buduję coś, jestem aktywny ruchowo. TAK NIE 

7.  
Nie lubię miejsc, w których jest za cicho lub panuje zupełna cisza. TAK NIE 

8.  
Kilka dni po spotkaniu z nową osobą, najbardziej pamiętam jej imię i nazwisko TAK NIE 

9.  
Nie lubię czytać po cichu, bez żadnego słowa wyjaśnienia. TAK NIE 

10.  

Zwracam uwagę na kolory, kształty, wzory i desenie w miejscach, w których się znajdę; mam 

dobre oko do barw i kształtów. 
TAK NIE 

11.  

Gdy myślę o szczęśliwym dniu z mojego życia, przypomina mi się, jak ja wyglądałem i inni, 

gdzie byłem, jak tam wyglądało. 
TAK NIE 

12.  

Gdy wspominam wakacje lub wycieczkę, od razu pamiętam to, co słyszałem (rozmowy 

i dźwięki). 
TAK NIE 

13.  
Najbardziej lubię czytać książki z szybką akcją, książki i poradniki sportowe. TAK NIE 
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14.  

Najchętniej uczę się czegoś, gdy nauczyciel pozwala mi odgrywać scenki, odtwarzać różne 

sytuacje, grać różne role, pokazywać coś. 
TAK NIE 

15.  
Gdy z kimś rozmawiam, patrzę na jego twarz i chcę, aby on na mnie patrzył. TAK NIE 

16.  
Przeszkadzają mi ruchy innych osób w miejscu, w którym się uczę. TAK NIE 

17.  

Kilka dni po spotkaniu z nową osobą najbardziej pamiętam to, co czułem w czasie spotkania 

z nią, nawet gdy zapomniałem, jak się nazywa. 
TAK NIE 

18.  
Nie lubię miejsc, w których źle się czuję, jest mi niewygodnie. TAK NIE 

19.  

Gdy tłumaczę koleżance lub koledze, jak coś trzeba zrobić (np. zadanie, pracę plastyczną itp.), 

daję mu do oglądania jakiś przedmiot, ilustracje, wykresy. 
TAK NIE 

20.  

W czasie rozmowy z nową osobą najbardziej zwracam uwagę na jej głos, jak mówi (szybko, 

powoli, cicho, głośno). 
TAK NIE 

21.  

Wybierając miejsce odpoczynku, wybieram miejsce, w którym mogę słuchać nagranych na 

kasety opowiadań, muzyki, radiowych lub telewizyjnych rozmów i wiadomości; grać na 

instrumencie lub śpiewać; bawić się głośno w gry słowne, rozmawiać o czymś, czytać na głos lub 

wygłaszać przemówienia, fragmenty ról ze sztuk teatralnych i filmów, czytać na głos poezję lub 

opowiadania. 

TAK NIE 

22.  
Nie lubię patrzenia i słuchania bez ruchu. TAK NIE 

23.  
Gdy myślę o miłych wydarzeniach, przypomina mi się, co wtedy robiłem, jak się zachowywałem. TAK NIE 

24.  
W wolnym czasie słucham muzyki, rozmów i audycji w radiu, nagranych bajek. TAK NIE 

25.  

Najbardziej lubię czytać książki, które mają dużo opisów, pozwalających mi wyobrazić sobie 

różne zjawiska. 
TAK NIE 

26.  

Wchodząc do nowej klasy, przede wszystkim zwracam uwagę na dźwięki i rozmowy, które tam 

słychać. 
TAK NIE 

27.  
Nie lubię miejsc ciasnych, gdzie jest mało miejsca, nie można nic robić. TAK NIE 

28.  

Myśląc o miłym wydarzeniu w życiu, przypominają mi się rozmowy moje i innych oraz inne 

dźwięki. 
TAK NIE 

29.  

Trudno mi wysiedzieć nieruchomo w jednym miejscu, potrzebuję dużo ruchu, a jeśli już muszę 

siedzieć, garbię się, wiercę się, tupię, ruszam nogami. 
TAK NIE 

30.  
Gdy pierwszy raz spotykam kogoś, najbardziej zwracam uwagę na to, jak się zachowuje, co robi. TAK NIE 

31.  
W czasie wolnym, czytam książki, czasopisma, gazety, komiksy itp. TAK NIE 

32.  

Gdy przypominam sobie wycieczkę lub wakacje, najbardziej pamiętam to, co robiłem, jak się 

zachowywałem. 
TAK NIE 

33.  
Nie lubię takich lekcji, gdy nauczyciel tylko mówi i nic nie pokazuje, np. na ilustracjach itp. TAK NIE 

34.  
Kilka dni po spotkaniu z nową osobą najbardziej pamiętam jej twarz. TAK NIE 

35.  
Uczę się nawet, gdy włączone jest radio lub telewizor. TAK NIE 
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36.  

Najchętniej uczę się czegoś, gdy nauczyciel mówi mi o wszystkim, tłumaczy, pozwala zadawać 

pytania, nie każąc nic oglądać ani nic robić. 
TAK NIE 

37.  

W czasie rozmowy zerkam przez chwilę na osobę, z którą rozmawiam, a później patrzę w prawo 

lub lewo, ale słucham jej. 
TAK NIE 

38.  

Gdy tłumaczę koleżance lub koledze, jak coś trzeba zrobić (np. zadanie, pracę plastyczną itp.), 

używam tylko słów, tylko mówię, jak to zrobić, nie pokazuję. 
TAK NIE 

39.  

Nie lubię ciszy i jeśli tam, gdzie akurat jestem, jest za cicho, nucę coś, podśpiewuję lub głośno 

mówię; włączam radio, telewizor, magnetofon lub odtwarzacz CD. 
TAK NIE 

40.  
Szybko zapamiętuję nowe słowa, gdy je słyszę. TAK NIE 

41.  
Denerwuje mnie miejsce, w którym panuje bałagan, nie lubię takich miejsc. TAK NIE 

42.  

Wchodząc do nowego pokoju, w którym nigdy nie byłem jeszcze, przede wszystkim zwracam 

uwagę na to, co się w nim dzieje, co można tam robić. 
TAK NIE 

43.  

Kilka dni po spotkaniu z nową osobą najbardziej pamiętam to, co razem robiliśmy, nawet gdy 

zapomniałem, jak się nazywa. 
TAK NIE 

44.  
Nie lubię, gdy nie mogę robić notatek, rysunków, gdy ktoś mnie uczy. TAK NIE 

45.  

Decydując się na miejsce spędzenia czasu wolnego, wybieram te, w którym mogę czytać; oglądać 

obrazy, dzieła sztuki, mapy, wykresy i fotografie; rozwiązywać zagadki obrazkowe, takie jak 

odnajdowanie drogi w labiryncie lub wyszukiwanie brakującego elementu obrazu; grać w gry 

słowne, takie jak scrabble, przymierzać ubrania. 

TAK NIE 

46.  
Najbardziej lubię czytać książki, które mają dużo dialogów, informacji historycznych. TAK NIE 

47.  
Uczę się tylko wtedy, gdy panuje cisza; telewizor lub radio mi przeszkadza. TAK NIE 

48.  
Gdy przypominam sobie szczęśliwe wydarzenie, od razu pamiętam, jak się wtedy czułem. TAK NIE 

49.  

Przypominając sobie wycieczkę lub wakacje, najbardziej pamiętam to, co widziałem (ludzi, 

miejsca, przedmioty). 
TAK NIE 

50.  

Najchętniej uczę się czegoś, gdy nauczyciel pozwala mi zapisywać różne informacje, robić 

rysunki, dotykać przedmiotów. 
TAK NIE 

51.  
Rozmawiając z jakąś osobą, krótko na nią zerkam, a później patrzę w dół lub w bok. TAK NIE 

52.  
Nowe słowa bardzo szybko zapamiętuję, gdy sam je zapisuję. TAK NIE 

53.  
Najbardziej lubię czytać książki o uczuciach, emocjach bohaterów. TAK NIE 

54.  

W trakcie spotkania z jakąś osobą pierwszy raz,  najbardziej zwracam uwagę na to, co do niej 

czuję (czy ją polubię lub nie, czy jest mi miło w czasie tego spotkania). 
TAK NIE 

55.  

Gdy tłumaczę koleżance lub koledze, jak coś trzeba zrobić (np. zadanie, pracę plastyczną itp.), 

pokazuję czasem nawet całym ciałem lub każę mu pokazywać. 
TAK NIE 

56.  

Najchętniej uczę się czegoś, gdy nauczyciel daje mi coś do przeczytania, pokazuje filmy, mapy, 

ilustracje i nie muszę nic mówić ani pisać. 
TAK NIE 
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57.  

Wybierając miejsce odpoczynku, wybieram miejsce, w którym mogę uprawiać sport, grać w piłkę 

lub gry ruchowe, które angażują moje ciało; odgrywać rolę w sztuce teatralnej lub 

przedstawieniu; robić projekty, podczas których mogę wstać i poruszać się; robić eksperymenty, 

badać i odkrywać nowe rzeczy, budować coś lub składać ze sobą mechaniczne elementy; brać 

udział w zbiorowym współzawodnictwie. 

TAK NIE 

58.  
Nowe słowa szybko zapamiętuję, gdy są napisane, wydrukowane lub namalowane i je widzę. TAK NIE 

59.  
Gdy mam czas wolny, piszę, rysuję, piszę na komputerze, robię coś rękami. TAK NIE 

60.  
Wspominając wakacje lub wycieczkę, najbardziej pamiętam to, co czułem. TAK NIE 

61.  

Jestem wrażliwy na uczucia innych ludzi, nie potrafię się skoncentrować, gdy inni mnie nie lubią, 

czuję potrzebę bycia kochanym i akceptowanym. 
TAK NIE 

62.  

Podczas rozmowy z jakąś osobą raczej na nią nie patrzę, a gdy pojawia się jakiś ruch, patrzę 

w tamtym kierunku. 
TAK NIE 

63.  
Muszę czuć się wygodnie, aby się uczyć. Gdy jestem zły lub mnie coś boli, nie potrafię się uczyć. TAK NIE 

64.  

Gdy pierwszy raz wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, przede wszystkim zwracam uwagę na 

jego wygląd, kolory, przedmioty, które tam się znajdują. 
TAK NIE 
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Wspomaganie procesów dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w pracy 

z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym 

 

Streszczenie 

Wiele nowych technologii wprowadzanych jest do procesu edukacyjnego w celu 

podwyższenia jego efektywności. Gdy badania naukowe potwierdzą ich pozytywny wpływ na 

ową efektywność i wykażą, że ich stosowanie nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie 

uczniów, wówczas zalicza się je w poczet mediów dydaktycznych. Zarówno te media, jak i te 

od dawna stosowane wspomagają procesy dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, także 

w edukacji wczesnoszkolnej. Media nienoszące przydomku dydaktycznych są 

wykorzystywane w czasie wolnym oraz podczas wykonywania obowiązków pozaszkolnych 

przez dzieci objęte tą edukacją. 

 

Słowa kluczowe: proces dydaktyczny, proces wychowawczy, media, media dydaktyczne, 

pedagogizacja medialna rodziny 

 

Wstęp 

Zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach, zarówno ewolucyjne, jak 

i rewolucyjne, implikują wprowadzanie zmian edukacyjnych, we wszystkich sferach edukacji: 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zmiany te nie mogą dziś obywać się bez 

mediów. Telewizja, komputer z Internetem czy telefon komórkowy i umiejętności korzystania 

z ich możliwości nie są już synonimem luksusu, lecz koniecznością w tworzących się 

społeczeństwach informacyjnych.  

Brak umiejętności korzystania z mediów jest postrzegany przez młodych ludzi jako 

oznaka starości. Starym jest dla nich ten, który nie chce założyć sobie konta bankowego, nie 

używa karty elektronicznej, telefonu komórkowego, komputera i nie zna Internetu
1
. Dysonans 

w korzystaniu z mediów – zarówno przez ludzi młodych, jak i starszych – stanowi jedną 

z przyczyn wzrostu bariery pokoleń, tzn. braku umiejętności wzajemnego porozumiewania 

się
2
. 

Kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, a ściślej – kompetencji 

medialnych, na które składają się: wiedza o mediach, umiejętności korzystania z mediów, 

a także kształtowanie postaw i nawyków prawidłowego oraz bezpiecznego korzystania z nich, 

zaczyna się już w wieku przedprzedszkolnym, kiedy małe dziecko siedzi przed telewizorem 

z pilotem w ręce. U dzieci w wieku wczesnoszkolnym kompetencje te muszą być 

                                                           
1
 S. JUSZCZYK: Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, s. 59. 
2
 M. MUSIOŁ: Media w procesie wychowania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, s. 140. 
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kształtowane celowo, poprzez zróżnicowane działania dydaktyczne i wychowawcze, zarówno 

w szkole, jak i w domu. 

Media, odpowiednio wykorzystane na zajęciach dydaktycznych i/lub 

wychowawczych, uatrakcyjniają je, ułatwiają przyswajanie wiedzy i kształtowanie 

umiejętności, przez co podnoszą efektywność tych zajęć. Tak wykorzystywane media zyskują 

miano dydaktycznych, a walory ich wykorzystywania określane są jako funkcje mediów, do 

których zalicza się funkcje: poznawczą, kształcącą, dydaktyczną, emocjonalno-motywacyjną 

oraz wychowawczą.  

W ramach pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym media mogą być 

rozpatrywane w aspektach: 

 wspomagania procesów dydaktycznego i wychowawczego; 

 korzystania z mediów przez dzieci; 

 pedagogizacji medialnej rodziców i opiekunów. 

Krótka notka o mediach 

Już w latach 80. ubiegłego wieku media definiowano jako przedmioty, materiały, 

urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiadomości, komunikaty) poprzez 

słowo, obrazy, dźwięki, a także umożliwiające im wykonywanie określonych czynności 

intelektualnych i manualnych
3
.  

W literaturze przedmiotu używane są także określenia „multimedia”, „hipermedia”, 

„neomedia”, a także „mass media”. Wprzęgane w proces edukacyjny media określane są za 

pomocą przymiotnika „dydaktyczne”; dawniej były one zwane „środkami dydaktycznymi” 

lub „pomocami dydaktycznymi”. 

 W edukacji, także wczesnoszkolnej, nauczyciele mogą wykorzystywać: 

1. Media proste (składające się z komunikatu i jego nośnika zwanego materiałem 

dydaktycznym), takie m.in., jak:  

 tablica biała lub czarna,  

 tablica magnetyczna,  

 plansza,  

 gablota,  

 przedmiot rzeczywisty,  

 model, 

 mapa,  

 globus,  

 książka,  

 czasopismo,  

 zdjęcie,  

 ilustracja,  

 instrumenty muzyczne niewymagające zasilania prądem elektrycznym. 

                                                           
3
 W. STRYKOWSKI: Podstawy kształcenia multimedialnego. Warszawa, PWN 1984. 
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2. Media złożone, wymagające – oprócz materiału dydaktycznego i komunikatu – 

technicznego medium dydaktycznego, zwanego częściej technicznym środkiem 

dydaktycznym; należą do nich m.in.:  

 radio (materiałem dydaktycznym są fale radiowe, a komunikatem – audycja radiowa 

muzyka i/lub słowa oraz inne dźwięki); 

 odtwarzacz CD (materiałem dydaktycznym jest płyta CD, a komunikatem – muzyka 

i/lub słowa oraz inne dźwięki); 

 diaskop (materiałem dydaktycznym jest klisza fotograficzna, tzw. pozytywowa, 

pocięta i osadzona w ramkach lub w rolce, a komunikatem – obraz i/lub tekst); 

 projektoskop (materiałem dydaktycznym jest bądź pojedyncza folia zwana 

foliogramem, bądź kilka folii nakładanych na siebie w celu uzyskania pełnego 

komunikatu, zwanych fazogramem, bądź też płaski model dynamiczny i inne,  

a komunikatem – tekst i/lub obraz statyczny, a nawet obraz dynamiczny); 

 telewizor (materiałem dydaktycznym są fale elektromagnetyczne lub sygnał cyfrowy 

przesyłany przewodowo, a komunikatem – telewizyjny program lub film dydaktyczny, 

film dokumentalny, program dla dzieci i inne); 

 magnetowid (materiałem dydaktycznym jest taśma magnetyczna, a komunikatem – 

program lub film dydaktyczny, film dokumentalny, program dla dzieci i inne); 

 odtwarzacz DVD (materiałem dydaktycznym jest płyta DVD, a komunikatem – 

program lub film dydaktyczny, film dokumentalny, program dla dzieci i inne); 

 komputer (materiałem dydaktycznym jest program komputerowy, a nie tak jak 

w poprzednich przypadkach fizyczny nośnik komunikatu, natomiast komunikatem są: 

program dydaktyczny, gra dydaktyczna, aplikacje użytkowe, Internet); 

 wizualizer, czyli kamera cyfrowa zamontowana na giętkim lub sztywnym ramieniu, 

połączona z rzutnikiem multimedialnym bezpośrednio bądź poprzez komputer  

(materiałami dydaktycznymi są: przedmiot rzeczywisty, jego model, książka, 

czasopismo, materiał kserowany, kartka papieru, na której komunikat został 

wykonany przed zajęciami  lub powstaje w ich trakcie, oraz inne, a komunikatem jest 

obraz statyczny lub dynamiczny i/lub tekst); 

 rzutnik multimedialny (materiałem dydaktycznym jest najczęściej sygnał cyfrowy 

pochodzący z komputera, wizualizera lub odtwarzacza DVD, również rzutniki mogące 

pracować w dwóch trybach, tzn. cyfrowym i analogowym, które pozwalają np. na 

wyemitowanie filmu z magnetowidu, natomiaat komunikatem jest obraz statyczny lub 

dynamiczny i/lub tekst); 

 cyfrowy aparat fotograficzny (materiałem dydaktycznym jest karta, a komunikatem – 

fotografia, czyli obraz statyczny lub dynamiczny); 

 kamera cyfrowa (materiałem dydaktycznym jest karta lub płyta DVD, a komunikatem 

– obraz dynamiczny i dźwięk); 

 tablica interaktywna w zestawie z komputerem i rzutnikiem multimedialnym 

(materiałem dydaktycznym jest oprogramowanie komputera, natomiast komunikat 

powstaje na oczach uczniów bez ich udziału lub z ich udziałem – nie jest to komunikat 

fizycznie zamieszczony na tablicy, ale obraz generowany przez komputer i emitowany 

na tablicę za pomocą rzutnika multimedialnego, przy czym obraz ten może być przez 

program modyfikowany, np. po narysowaniu kształtu zbliżonego do okręgu zostanie 
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on aproksymowany do okręgu prawidłowego z zaznaczonym środkiem; poszczególne 

obrazy są przez komputer zapamiętane i możliwe do wykorzystania w wybranym 

czasie). 

Do mediów zalicza się także proponowane przez Franciszka Szloska pedagogiczne 

środki pracy, za pomocą których uczniowie wykonują określone czynności, pozwalające 

kształtować dane umiejętności praktyczne. Środkami tymi mogą być maszyny i urządzenia na 

warsztatach szkolnych, piłka na zajęciach wychowania fizycznego, komputer na zajęciach 

komputerowych czy farby lub kredki i blok rysunkowy na plastyce. Pedagogiczne środki 

pracy są zatem mediami prostymi lub złożonymi
4
. 

Komputer z wysokiej jakości kartą dźwiękową, z kamerą cyfrową, rzutnikiem 

multimedialnym oraz zestawem głośników ze wzmacniaczem może zastąpić prawie wszystkie 

media złożone. Należy podjąć starania, by we wszystkich klasach i pracowniach takie 

zestawy się znajdowały. Jednakże ich brak z powodzeniem można zastąpić zestawem mediów 

prostych i złożonych. 

Zdaniem Anny Watoły właściwie wykorzystywany komputer wraz z odpowiednio 

dobranymi edukacyjnymi programami skutecznie i efektywnie może wspomagać proces 

wychowania i nauczania dzieci w szkole. Komputer stał się medium, które samo z siebie daje 

szerokie możliwości indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się z pełnym 

uwzględnieniem specyficznych predyspozycji rozwojowych każdego dziecka. Nauczyciel 

profesjonalnie wykorzystujący komputer może stworzyć warunki, w których dziecko chętnie 

podejmie działania, w pełni odkrywając i rozwijając swoje możliwości twórcze
5
. 

Komputer wykorzystywany przez uczniów w różnych działaniach edukacyjnych 

zmienia ich strategie uczenia się, niestety, w ślad za tym – zdaniem Danuty Morańskiej – nie 

idą konieczne zmiany w strategiach nauczania. Nauczycie bądź nie widzą takiej potrzeby, 

bądź też nie wiedzą, jak to zrobić
6
. 

Dla dzieci w wieku od 6 d 9 lat komunikat częściej ma charakter gorący, a więc 

zawierający w miarę pełną informację, np. schematyczny rysunek wkomponowywany jest 

w obraz zbliżony do rzeczywistego lub w odpowiednio przygotowane zdjęcie. 

W województwie śląskim od kilku lat w klasach 1–3 wdrażany jest projekt zastąpienia 

tradycyjnych podręczników netbookami. Efekty dydaktyczne wprowadzenia netbooków bada 

Danuta Morańska w porozumieniu ze śląskim kuratorem oświaty. 

 

 

                                                           
4
 F. SZLOSEK: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Inżynierskiej i Instytutu Technologii Eksploatacji 1995,  s. 180. 
5
 A. WATOŁA: Komputer w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym  

w Polsce. W: Information and Communication Technology in Education. Ostrava, University of Ostrava, 

Pedagogical Faculty 2010, s. 207. 
6
 D. MORAŃSKA: Wpływ ICT na proces uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym. Refleksje nad 

praktyką pedagogiczną. W: Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. Red. 

B. SIEMIENIECKI, T. LEWOWICKI. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 47. 
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Wspomaganie procesu dydaktycznego 

 Planowanie działań dydaktycznych zawsze powinno rozpoczynać się od precyzyjnego 

sformułowania celów. Praktycznie wszystkie zapisy w obowiązującej Podstawie 

Programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.) dla 

edukacji wczesnoszkolnej mają postać celów. Cele stanowią meritum programów nauczania. 

Są też – po temacie zajęć edukacyjnych – elementem zamieszczanym na początku konspektu 

lub scenariusza. Te cele determinują wybór najpierw metody kształcenia, a następnie także 

medium dydaktycznego, a ściślej – komunikatu, który zostanie przekazany uczniom za 

pośrednictwem tego medium. Niedopuszczalne są natomiast sytuacje, w których nauczyciel 

wchodzi w posiadanie bardzo interesującego materiału dydaktycznego i do niego dostosowuje 

cele zajęć. 

Przy wyborze mediów dydaktycznych Czesław Plewka zaproponował uwzględnianie 

– oprócz kryterium celu, zgodnie z którym media dydaktyczne powinny przyspieszać 

osiągnięcie celu zajęć – następujących kryteriów: 

 kryterium treści – nie do wszystkich treści, nawet w obrębie jednego przedmiotu, można 

wykorzystać te same media; 

 kryterium metody – najpierw powinna zostać wybrana metoda kształcenia, a dopiero 

z uwzględnieniem jej specyfiki można dobrać właściwe medium; 

 kryterium prawidłowości psychologiczno-pedagogicznych – media powinny być 

dostosowane do przebiegu czynności poznawczych uczącego się; 

 kryteria praktyczne – liczebność grupy, wyposażenie sali, możliwość oświetlenia 

lub zaciemnienia pomieszczenia, możliwość magazynowania i przechowywania mediów 

i inne
7
. 

 Analizując zapisy Podstawy Programowej, można wykazać, że w każdej z edukacji są 

cele, których realizacja może, a nawet powinna być wspomagana mediami dydaktycznymi. 

Przykładowo, uczeń kończący klasę pierwszą w zakresie edukacji polonistycznej rozumie 

sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, 

znaki informacyjne i napisy (punkt 2a), w zakresie edukacji muzycznej odtwarza proste rytmy 

głosem i na instrumentach perkusyjnych (punkt 2), w zakresie edukacji plastycznej ilustruje 

sceny i sytuacje (realne i fantastyczne), inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, 

muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych (punkt 2).  

Natomiast uczeń kończący klasę trzecią w zakresie edukacji polonistycznej pod 

kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków 

dydaktycznych (punkt 2e), dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach 

(punkt 3b) społecznych, w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych (punkt 7), w zakresie edukacji 

plastycznej korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności 

twórczej, zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora (punkt 1b), realizuje proste 

projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku  

                                                           
7
 C. PLEWKA: Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Radom, Instytut 

Technologii Eksploatacji 1999. 
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i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym, stosując określone 

narzędzia i wytwory przekazów medialnych (punkt 2b), rozróżnia takie dziedziny działalności 

twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki 

(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne  

i sztukę ludową (punkt 3a); w zakresie edukacji technicznej rozpoznaje rodzaje maszyn  

i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, 

przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się  

w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże)  

i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa) (punkt 1b). 

W celach tych media są wprost wymienione, jednakże realizacja wielu pozostałych 

celów – zarówno w przytoczonych, jak i w pozostałych obszarach edukacji – powinna być 

wspomagana mediami dydaktycznymi. Trudno sobie bowiem wyobrazić edukację 

matematyczną bez tablicy, edukację przyrodniczą – bez filmów dydaktycznych, 

a wychowanie komunikacyjne będące składową edukacji technicznej – bez wielu prostych 

i złożonych mediów. 

Można również wskazać edukację, która – ujęta w obowiązującej Podstawie 

Programowej jako obligatoryjna – nie może odbywać się bez mediów. Mowa, oczywiście, 

o zajęciach komputerowych, w ramach których w klasie pierwszej niezbędne są zestawy 

komputerowe z klawiaturami i myszami komputerowymi, a w klasie trzeciej – takie same 

zestawy, a także programy i gry edukacyjne, Internet, aplikacje użytkowe, w tym programy 

do prezentacji multimedialnych. 

Tak realizowane zajęcia komputerowe są elementem przygotowywania dzieci do 

korzystania z różnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a więc 

kształtowania jednej z niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 

kompetencji kluczowych, zalecanych przez Parlament Unii Europejskiej. 

Główne cele edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii informacyjnej Danuta 

Morańska określiła jako: 

 przygotowanie uczniów do odbioru i korzystania z wszystkich rodzajów mediów jako 

źródeł informacji, wiedzy, wartości, kształtowania postaw i umiejętności; 

 przygotowanie uczniów do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy 

intelektualnej
8
. 

Media dydaktyczne mogą nie tylko wspomagać realizację poszczególnych celów, ale 

także być istotnym elementem realizacji pewnych grup celów, osiąganych np. metodą 

projektów. Przykładem może być organizowanie pojedynczej wycieczki przedmiotowej lub 

interdyscyplinarnej, a nawet turystyczno-krajoznawczej lub kilku wycieczek połączonych 

tematycznie. Plany wycieczek i same wycieczki przygotowują uczniowie. Nauczyciel służy 

im radą i pomocą oraz ocenia i zatwierdza propozycje uczniów, którzy w podejmowanych 

działaniach korzystają z różnych mediów: plan tworzą w edytorze tekstu, obiektów wartych 

                                                           
8
 D. MORAŃSKA: Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

W: Dziecko i edukacja. Red. E. ROSTAŃSKA. Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu 2008, 

s. 50. 
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zwiedzania wyszukują w książkach, czasopismach i w Internecie, w programie graficznym 

zaznaczają te obiekty na mapie pochodzącej z Internetu. Podczas wycieczki wykonują 

fotografie aparatem cyfrowym, a po wycieczce sporządzają sprawozdanie w programie do 

prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem zrobionych fotografii, poprawionych 

w programie do obróbki zdjęć, a efekty przedstawiają na forum klasy lub rodzicom, 

wykorzystując rzutnik multimedialny
9
. 

Materiały dydaktyczne i komunikaty mogą być wykonane profesjonalnie, a dostępne 

bądź komercyjnie, bądź też darmowo, lub wykonane samodzielnie przez nauczycieli. 

Różnorodność materiałów dydaktycznych przygotowanych przez profesjonalistów, 

zwłaszcza materiałów komercyjnych, zmusza nauczycieli, chcących je wykorzystywać 

w czasie zajęć, nie tylko do zdobycia funduszy na ich zakup, ale także do ich merytorycznej, 

metodycznej, a nawet psychologicznej oceny, pozwalającej na określenie ich przydatności do 

pracy z uczniami w danym wieku, z określoną percepcją, reprezentującymi dany poziom 

rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, procesów poznawczych. 

Jeszcze niedawno pomocna nauczycielowi w podjęciu decyzji o zakupie danego 

materiału dydaktycznego była strona internetowa (otwierana m.in. z oficjalnej strony 

Ministerstwa Edukacji Narodowej), zawierająca wykaz recenzowanych materiałów 

dydaktycznych zalecanych przez ministra z informacjami dotyczącymi m.in. etapu edukacji, 

w ramach którego mogą być wykorzystywane, także przedmiotu (lub rodzaju edukacji  

w klasach I–III), celów, które mogą wspomagać, oraz treści. Niestety, na stronie 

www.men.gov.pl zamieszczono komunikat w brzmieniu:  

Informacja dotycząca środków dydaktycznych  

Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 1 pkt. 23 lit. a i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 19 

marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 56, poz. 458), Minister Edukacji Narodowej, od dnia 8 czerwca 2009 r., nie 

będzie zalecał do użytku szkolnego środków dydaktycznych.  

Zablokowano także dostęp do strony internetowej: http://www.srodki-

dydaktyczne.menis.gov.pl/www/start2.html, zawierającej wykaz mediów dydaktycznych 

zalecanych do rzeczonego dnia przez MEN. A przecież informacje tam zamieszczone mogły 

dalej służyć nauczycielom już bez rekomendacji ministra (można przypuszczać, że 

Ministerstwo poniosło koszty związane z recenzowaniem materiałów). 

 Brak informacji na stronie internetowej MEN może wprawdzie utrudniać 

nauczycielowi podjęcie decyzji o zakupie materiałów dydaktycznych, lecz nie oznacza, iż 

musi ją podjąć bez porady. Nauczyciel może zwrócić się o nią do doradcy metodycznego, 

a na grupowych zebraniach nauczycieli organizowanych przez tego doradcę może wymieniać 

informacje z innymi nauczycielami o ciekawych materiałach, podnoszących jakość 

kształcenia. 

Materiały dydaktyczne wykonane profesjonalnie są pod względem jakości (zwłaszcza 

grafiki, animacji czy muzyki) zazwyczaj lepsze od materiałów przygotowywanych 

                                                           
9
 M. MUSIOŁ: Media w procesie wychowania..., s. 80. 
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samodzielnie przez nauczycieli, jednakże ich cele, układ treści, forma komunikatu, sposób 

komunikowania, czas trwania prezentacji całego komunikatu zależą od ich autorów: 

scenarzystów, reżyserów, programistów itp. 

W tym kontekście lepsze efekty nauczyciel może osiągnąć, wykorzystując materiały 

dydaktyczne przygotowane samodzielnie. Mimo że nie są tak doskonałe jakościowo, jak te 

wykonane profesjonalnie, jednak są przygotowane z myślą o konkretnych celach zajęć, 

o konkretnych uczniach, a dodatkowo – w razie potrzeby – mogą być modyfikowane, 

poprawiane. Zamieszczony na tych materiałach komunikat może obrazować prace, które mają 

być wykonane przez uczniów. Wystarczy, że nauczyciel samodzielnie lub z pomocą innej 

osoby wykona taką pracę, a każdy etap wykonania sfotografuje aparatem cyfrowym. 

Fotografie poprawi w programie do obróbki zdjęć lub w jakimkolwiek programie graficznym 

(np. zaznaczy słabo widoczne na fotografii krawędzie zagięć na kartce). Tak przygotowane 

fotografie zamieści w programie do wykonywania prezentacji wraz z odpowiednim 

komentarzem (instruktażem). 

Niezależnie od tego, kto wykonał dany materiał i komunikat, ze względów 

wychowawczych nauczyciel powinien zadbać o to, by był możliwie najwyższej jakości. Nie 

powinno być na nim żadnych zarysowań, plam czy innych wad
10

, mogących przeszkadzać 

w ich odbiorze. 

O jakości odbioru komunikatu medialnego – zarówno audialnego, wizualnego, jak 

i audiowizualnego – decyduje także odpowiednie przygotowanie sali lekcyjnej. Przykładowe 

plany takich sal przedstawiono na rysunkach 1. i 2. W przypadku sali prezentowanej na  

rysunku 1. stolik pod media może zostać umieszczony blisko przejścia, gdyż wejście / wyjście 

z sali znajduje się naprzeciwko ściany z tablicą i ekranem, dzięki czemu wchodzący 

i wychodzący z niej uczniowie, zwłaszcza ich duże grupy, nie uszkodzą znajdujących się na 

nim mediów, np. niesionymi w rękach plecakami. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na 

kąt widzenia na tablicę, jaki mają uczniowie z ławki umieszczonej naprzeciw biurka 

nauczyciela. Gdy ten kąt jest zbyt duży, wówczas nie będą oni widzieli – zważywszy na 

możliwe refleksy świetlne – całego lub części komunikatu. 

 

RYSUNEK 1. Rozmieszczenie mediów w sali, której wejście znajduje się naprzeciwko ściany z 

tablicą i ekranem. 

                                                           
10

 Ibidem, s. 12. 
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W przypadku sali przedstawionej na rysunku 2. wejście / wyjście umieszczone jest 

blisko ściany z tablicą i ekranem, dlatego dla bezpieczeństwa mediów stolik pod nie 

umieszczono z drugiej strony biurka. Tablicę zawieszono pośrodku ściany, przez co 

poprawiono kąt widzenia na nią dla uczniów siedzących w pobliżu biurka nauczyciela oraz 

uzyskano miejsce na drugą tablicę lub tablicę magnetyczną. Ekran umieszczono pod pewnym 

kątem, dzięki czemu uczniowie siedzący blisko drzwi w miarę dobrze widzą przedstawiany 

na nim komunikat. Pewnym utrudnieniem jest konieczność ustawienia medium złożonego 

wizualnego (np. rzutnika multimedialnego lub projektoskopu) – na czas użytkowania lub na 

stałe – na biurku nauczyciela. 

 

RYSUNEK 2. Rozmieszczenie mediów w sali, której wejście znajduje się obok ściany z tablicą 

i ekranem 

Czasem – aby uzyskać dobrą jakość komunikatu – trzeba podjąć działania związane 

z możliwością zasłonięcia ostrego światła z zewnątrz i polepszenia akustyki sali lekcyjnej. 

Negatywnemu działaniu promieni słonecznych mogą zapobiec żaluzje pionowe lub poziome, 

rolety bądź odpowiednie zasłony. Grube kotary potrafią także zmienić akustykę sali. Dzięki 

użyciu przy jej remoncie materiałów dźwiękochłonnych zostaną uzyskane dobre warunki do 

realizacji celów edukacji muzycznej, zwłaszcza kształtowania umiejętności śpiewu uczniów 

z dobrej jakości akompaniamentem. 

Poprawę jakości komunikatu wizualnego uzyskuje się także dzięki właściwemu 

oświetleniu sali. Pomocnych jest zwłaszcza wiele źródeł światła rozproszonego, włączanych 

kilkoma wyłącznikami w różnych konfiguracjach. 

Mirosław Kisiel przedstawiając możliwości wykorzystania komputera i multimediów 

w edukacji muzycznej, podkreślił jednocześnie, że nie mogą one być alternatywą aktywnego 

dostępu uczniów do muzyki i czynnego jej uprawiania
11

. Pedagodzy mediów stanowisko to 

uogólniają na wszystkie rodzaje i etapy edukacji – media nie mogą zastępować różnych form 

aktywności ucznia i działań nauczyciela, mogą je natomiast znacznie wzbogacać. Co więcej, 
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 M. KISIEL: Wykorzystanie komputera i programów multimedialnych w edukacji muzycznej dziecka. 

W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka. Red. S. JUSZCZYK, I. POLEWCZYK. Toruń, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2005, s. 198. 
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pojawiają się apele, by szukać równowagi między stosowaniem nowoczesnych programów 

multimedialnych i mediów tradycyjnych, by te pierwsze nie wypierały drugich
12

. 

Wspomaganie procesu wychowawczego 

Możliwości wspomagania oddziaływań wychowawczych mediami mogą być 

rozpatrywane m.in. w obszarach: 

 wychowywania przez media, czyli wychowywania z ich wykorzystaniem, tzn. rozwijania 

świata wartości dzieci, wpajania im norm, które powinny przestrzegać, oraz kształtowania 

ich postaw i nawyków różnymi metodami wspomaganymi komunikatami medialnymi; 

 wychowywania do mediów, tzn. kształtowania postaw i nawyków związanych stricte 

z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z mediów. 

W obu obszarach łatwo wykazać związek między działaniami dydaktycznymi, 

służącymi przekazywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie wychowania, 

a stricte wychowawczymi, mającymi na celu kształtowanie świata wartości uczniów, 

wpajanie im norm postępowania, również postaw i nawyków, także podczas korzystania 

z mediów. 

Wychowywanie nie tylko jest procesem długotrwałym, złożonym 

i wielowarstwowym, ale dotyczy wielu, a praktycznie – wszystkich, dziedzin życia 

społecznego. W szkołach rozpowszechniane są następujące dziedziny wychowania: 

intelektualne, moralne, patriotyczne, społeczne, estetyczne, religijne, zdrowotne, ekologiczne, 

do życia rodzinie, techniczne, komunikacyjne, itd.
13

 W ramach tych dziedzin uczeń poznaje 

akceptowane w danym społeczeństwie normy postępowania (moralne, prawne, zwyczaje, 

normy estetyczne) i pożądane wartości (np. miłość, Bóg, życie, zdrowie, wolność, 

sprawiedliwość, uczciwość, altruizm, wiedza i inne). Realizacja celów każdego rodzaju 

wychowania może być wspomagana mediami. W przypadku dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym normy i wartości omawiane są m.in. na podstawie filmów animowanych, 

których scenariusze powstały na kanwach tradycyjnych bajek lub filmów fabularnych 

przeznaczonych dla dzieci. 

Wychowanie do mediów ma, z jednej strony, doprowadzić do korzystania z nich 

zgodnie z ich przeznaczeniem, bez wyrządzania komukolwiek, jakiejkolwiek krzywdy, a z 

drugiej strony – zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z mediów, zwłaszcza w przypadkach 

zawodzenia zabezpieczeń systemowych i technologicznych. 

By Internet był wykorzystywany bezpiecznie, z pożytkiem dla dziecka, należy 

przekonać je do przestrzegania netykiety, której ogólne zasady sformułowano w brzmieniu: 

 myśl, 

 nie działaj na czyjąś szkodę, 
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 K. KIMCZAK: Programy multimedialne alternatywą tradycyjnych środków dydaktycznych w edukacji 

wczesnoszkolnej? W: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Red. T. LEWOWICKI, B. SEMIENIECKI, 

Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2008, s. 172. 
13

 Cele wychowania w zakresie tych dziedzin oraz przykłady materiałów dydaktycznych 

wspomagających ich realizację zamieszczono w: M. MUSIOŁ: Media w procesie wychowania…, s. 94–117. 
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 nie nadużywaj
14

. 

Dla poszczególnych usług internetowych sformułowano szczegółowe zasady 

netykiety. Ponadto promować można zasady zamieszczone na stronach internetowych 

Fundacji Dzieci Niczyje w ramach akcji „Dziecko w sieci”, w następującej formie: 

Informacje  – nie udzielaj! 

Nieznajomi –  nie ufaj! 

Ty   – odpowiadaj za siebie! 

Etykieta  –  przestrzegaj! 

Rodzice  – ufaj! 

Nieuczciwość –  wystrzegaj się! 

Edukacja  –  ucz się i ucz rodziców! 

Tabela  –  używaj! 

Spośród użytych w tym tekście pojęć wyjaśnienia wymaga „tabela” – jest ona 

grafikiem korzystania przez dziecko / dzieci z mediów. 

Korzystanie z mediów przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Posiadanie przez młodych ludzi współczesnych mediów, np. komputera z Internetem 

i telefonu komórkowego (najlepiej nowego modelu, mającego dostęp do wielu usług), lub 

przynajmniej prawie nieograniczony dostęp do nich, staje się wręcz warunkiem koniecznym 

akceptacji dziecka przez niektóre grupy rówieśnicze, coraz częściej także w wieku 

wczesnoszkolnym. 

Kontakt z mediami, najczęściej z telewizją, dzieci mają już w wieku 

przedprzedszkolnym. Dzieci w tym wieku oraz w wieku przedszkolnym zaczynają mieć 

również pierwsze kontakty z komputerem. Co więcej, w przedszkolu media proste i złożone 

są celowo wykorzystywane w procesach dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. 

Coraz większą popularnością cieszą się programy komputerowe wspierające umiejętności 

i wiedzę z zakresu początkowej nauki czytania i pisania, matematyki, plastyki, muzyki, nauki 

języków obcych, logopedii oraz wspierające ogólny rozwój dziecka
15

. Im dzieci są starsze, 

tym korzystają z szerszej gamy usług medialnych. 

W wieku wczesnoszkolnym, zwłaszcza po Pierwszej Komunii Świętej, wiele dzieci 

staje się posiadaczami mediów: komputerów, netbooków, telewizorów, telefonów 

komórkowych czy konsol do gier. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym korzystają z komputera, 

zwłaszcza gier komputerowych, oraz z Internetu w zakresie przeglądania stron WWW, 

komunikowania się oraz gier sieciowych. Niektóre dzieci redagują swoje blogi. 

Gra jest odmianą zabawy, a zabawa naturalną aktywnością dziecka. W grach, także 

komputerowych, gracza obowiązuje przestrzeganie reguł. Jest to jedna z ich zalet. Ponadto 
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 http://www.dzieckowsieci.pl  
15

 A. WATOŁA: Neomedia w działalności przedszkola. W: Edukacja informacyjna. Neomedia 

w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych. Red. K. WENTA, E. PERZYCKA. Szczecin, Wydawca 

ZAPOL 2007, s. 67. 
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uczą wygrywania i przegrywania. Ich wpływ na dziecko zależy od treści i sposobów 

osiągnięcia celów. Nie wszystkie gry – używane przez dzieci w wyznaczonym 

(kontrolowanym) czasie – są dla nich szkodliwe. 

Przeglądanie wybranych stron internetowych jest umiejętnością, którą powinien 

posiadać uczeń klasy trzeciej. Poza szkołą zakres tematyczny tych stron staje się coraz 

szerszy, aż dziecko trafia przypadkiem lub celowo na strony o treściach niepożądanych lub 

wręcz dla jego rozwoju niebezpiecznych. Treści te dotyczą m.in.: 

 erotyki i pornografii, 

 pedofilii, 

 przemocy, 

 faszyzmu i/lub nacjonalizmu, 

 używek, w tym narkotyków, 

 anoreksji i bulimii. 

Istotną umiejętnością związaną z wyszukiwaniem i przeglądaniem stron internetowych 

jest – oprócz unikana stron o niepożądanych treściach – krytyczna ocena treści, których 

dziecko poszukiwało. 

Wraz z rozwojem technologii zmieniają się także sposoby komunikowania się poprzez 

sieć. Kilka lat temu była to głównie komunikacja tekstowa (np. za pomocą komunikatora 

Gadu–Gadu). Dziś częściej wykorzystywane są komunikatory, których domeną jest słowo 

mówione, z możliwością jednostronnego lub wzajemnego widzenia osób komunikujących się 

(np. Skype). Istotną umiejętnością, którą powinno posiąść dziecko, jest bezpieczne 

komunikowanie się, polegające na unikaniu podawania danych umożliwiających identyfikację 

jego i jego rodziny. 

Blog to rodzaj strony internetowej w postaci pamiętnika lub dziennika internetowego, 

na której autor umieszcza datowane wpisy. Decyduje on, czy treściami w nim zawartymi chce 

dzielić się anonimowo, czy podać dane umożliwiające jego identyfikację, czy też podpisze się 

pod nim. Ze względów bezpieczeństwa dzieciom zalecana jest pełna anonimowość, dlatego 

umiejętnością, którą powinno kształtować się u dziecka piszącego bloga, jest zamieszczanie 

tylko tych danych, które uniemożliwiają identyfikację jego samego i jego bliskich. 

Coraz powszechniej używanymi przez dzieci narzędziami ICT są, obok komputera 

i Internetu, telefony komórkowe. Współczesne telefony nie tylko stanowią narzędzie 

komunikacji pośredniej między rodzicami i dziećmi czy źródło informacji, ale także 

umożliwiają rodzicom pewnego rodzaju kontrolę nad dziećmi, np. pozwalają na ich 

lokalizację. 

Problemem stało się wykorzystywanie przez dzieci kamer cyfrowych w telefonach 

komórkowych. Rejestrują one nimi różne sytuacje, także specjalnie sprowokowane, 
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a następnie samodzielnie bądź z pomocą starszych umieszczają je w Internecie bez zgody 

osób będących bohaterami filmików
16

. 

Bywa, że korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych na lekcjach zakłóca 

ich przebieg. Uczniowie nie tylko komunikują się między sobą i z osobami spoza klasy, ale 

także korzystają z dostępnej w telefonach rozrywki
17

. 

 Możliwości technicznej i prawnej ochrony dzieci przed zagrożeniami medialnymi są 

ograniczone. Filtry internetowe musiałyby być instalowane na każdym komputerze w szkole,  

w domu, u kolegi. Patrząc w przyszłość, można sobie wyobrazić chipa wszczepionego w rękę 

dziecka i czytnik na każdym komputerze. Chip byłby niezbędny do uruchomienia komputera, 

a system operacyjny na podstawie danych na nim zawartych decydowałby o dostępie 

użytkownika do danych z Internetu i gier komputerowych oraz rejestrowałby i wysyłałby 

dane o jego komunikowaniu się przez sieć np. rodzicom. 

We współczesnym świecie ochronę dzieciom zapewniają, oprócz techniki i prawa, 

działania dydaktyczne i wychowawcze, związane z kształtowaniem kompetencji 

umożliwiających dziecku przemyślane, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z mediów. 

Kompetencje te powinny być kształtowane w ramach edukacji medialnej. Wacław Strykowski 

za jej główne cele uznał: 

 przygotowanie do właściwego (krytycznego) odbioru mediów jako narzędzi przekazu 

informacji oraz kształtowania systemu wartości i postaw; 

 przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej 

(własnego rozwoju) i pracy zawodowej (powierzanie mediom niektórych czynności); 

 przygotowanie do racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy 

i rozrywki
18

. 

Niestety, w obowiązującej Podstawie Programowej dla klas I–III edukacja medialna 

występuje w szczątkowej formie w ramach edukacji polonistycznej i zajęć komputerowych. 

Dlatego znaczenia nabiera pedagogizacja medialna rodziny, której członkowie – odpowiednio 

uświadomieni i posiadający wiedzę oraz umiejętności medialne – będą zapełniać luki 

w zakresie edukacji medialnej dzieci. 

Pedagogizacja medialna rodziny 

W praktyce wychowawczej i opiekuńczej każda nowość (idee czy cele, metody czy 

techniki wychowania, a także media) warta stosowania przez rodziców, wychowawców i/lub 

opiekunów wymaga podjęcia działań ją propagujących. 

S. Kawula zdefiniował pedagogizację rodziców jako działalność zmierzającą do 

stałego wzbogacania potocznej wiedzy pedagogicznej rodziców o elementy naukowej wiedzy 
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 M. MUSIOŁ: Filmy realizowane przez dzieci za pomocą telefonów komórkowych. W: Rzeczywistość 

perswazyjność falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji. Red. M. KISIEL, T. HUK. Katowice, Oficyna 

Wydawnicza Wacław Walasek 2009, s. 83. 
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 T. HUK: Wychowawcze i edukacyjne aspekty telefonii komórkowej. W: Język – Komunikacja – Media 

– Edukacja. Red. B. SIEMIENIECKI, T. LEWOWICKI. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 208. 
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 W. STRYKOWSKI: Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: Edukacja 

medialna w społeczeństwie informacyjnym. Red. S. JUSZCZYK. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002,  
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o wychowaniu dzieci i młodzieży. Jest ona źródłem wiadomości o celach, zadaniach, 

treściach, metodach, środkach i uwarunkowaniach procesu wychowania, zachodzącego 

w rodzinie, szkole...
19

. Dziecko podlega wpływom wychowawczym rodzeństwa, dziadków 

i innych opiekunów, dlatego bardziej uniwersalne jest pojęcie „pedagogizacja rodziny”. 

Relacje pomiędzy wychowaniem, wiedzą z zakresu ICT, wiedzą pedagogiczną 

i aksjologią a odbiorcami i realizatorami tego wychowania przedstawione zostały na  rysunku 

3. 

 

RYSUNEK 3. Pedagogizacja medialna rodziny a wychowanie w zakresie ICT 

 

Działania związane z pedagogizacją medialną rodziny powinny być zróżnicowane. 

Mogą mieć postać kampanii medialnych (np. rozpoznawalna w Polsce kampania telewizyjna 

Fundacji Dzieci Niczyje, w której dojrzały mężczyzna komunikuje się z dziewczynką poprzez 

Internet; projekty na stronach internetowych, zawierających informacje dla rodziców 

i opiekunów o bezpiecznym korzystaniu z sieci: www.saferinternet.pl, www.helpline.org.pl, 

www.dyzurnet.pl; za ich pośrednictwem można zwracać się o pomoc do specjalistów 

w przypadkach zagrożenia wynikającego z korzystania z sieci; a także strona: 

www.sieciaki.pl, przeznaczona dla dzieci korzystających z Internetu). 

Pożądane byłoby zatrudnianie pedagogów i psychologów specjalizujących się 

w postępowaniu z dziećmi korzystającymi z mediów przez instytucje i organizacje 

wspomagające rodziny, na wzór doradców metodycznych. 

Najszersze oddziaływanie ma jednak pedagogizacja realizowana w szkołach podczas 

spotkań z rodzicami, na które mogą być zapraszani również specjaliści. Większość takich 
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 S. KAWULA: Pedagogizacja rodziców. W: Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. POMYKAŁO. 

Warszawa 1993, s. 581. 
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spotkań organizować powinni nauczyciele-wychowawcy
20

, a to implikuje konieczność 

posiadania przez nich wiedzy sygnalizowanej w tej części rozdziału. 

Do trudnych decyzji, które muszą podejmować rodzice dzieci korzystających 

z mediów, należy wybór gier komputerowych oraz ograniczanie czasu grania w nie. 

Całkowity zakaz korzystania z nich przez dziecko nie zawsze przynosi zakładane korzyści. 

Dlatego rodzice wyrażający zgodę na granie powinni umieć: 

 ocenić dolną granicę wieku gracza, dla którego gra jest przeznaczona; 

 określić treść gry; 

 umieć określić czas, w którym dziecko może grać na komputerze, oraz ten czas 

kontrolować. 

W przypadku dwóch pierwszych „umiejętności” pomocne rodzicom są oznaczenia 

systemu PEGI (rys. 4.), zamieszczane na okładkach gier, a w odniesieniu do czasu gry  –  

tabelka, w której określony jest czas korzystania przez dziecko z komputera, w tym czas 

spędzony na graniu. 

 

RYSUNEK 4. Oznaczenia zamieszczane na opakowaniach gier komputerowych 

 

Oznaczenie cyfrowe ze znaczkiem + oznacza dolną granicę wieku gracza, natomiast 

piktogramy graficzne informują, że w grze występują: wulgaryzmy, nietolerancja, narkotyki, 

strach (groza), erotyka, przemoc oraz hazard. Najlepiej, jeśli na opakowaniu gry znajdują się 

piktogramy obu rodzajów. 

Kolejnym problemem, z którym borykają się rodzice, jest możliwość przeglądania 

przez dzieci stron internetowych o niepożądanych treściach. Jeżeli dziecko korzysta 

z Internetu tylko w obecności rodziców w domu, to wystarczy, że drzwi do pokoju dziecka są 

otwarte, a rodzice przychodzą do niego, interesują się jego poczynaniami i zwracają uwagę na 

paski zadań, aby zorientować się, czy w tle nie są otwarte inne strony. Natomiast wówczas, 

gdy dziecko ma możliwość surfowania w Internecie bez obecności rodziców, pomocne są 

programy filtrujące i/lub rejestrujące działania dziecka na komputerze i w Internecie. 
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 M. MUSIOŁ: Pedagogizacja medialna rodziny. „Chowanna” 2007, T. 2 (29): Edukacja w sytuacji 

zmiany społecznej, s. 117. 
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Programy te mają jednak ograniczoną skuteczność, zależną m.in. od przeglądarki, jaka jest 

wykorzystywana (od 29% dla programu EMILEK w przeglądarce Chrome, do 77% dla 

programu PANDA w przeglądarce Firefox)
21

. 

Innym celem pedagogizacji medialnej rodziny jest kształtowanie u rodziców 

(opiekunów) umiejętności prowadzenia rozmów z dziećmi w przypadkach przeglądania przez 

nie stron internetowych o niepożądanych treściach. 

Najlepszym sposobem ochrony dziecka komunikującego się poprzez sieć jest pełne, 

obustronne zaufanie pomiędzy rodzicami (opiekunami) a dzieckiem. Wówczas dzieci 

powiedzą o swoich kontaktach w sieci oraz o planowanych spotkaniach w „realu”. Umożliwia 

to rodzicom dyskretne lub jawne obserwowanie z pewnej odległości takiego spotkania. Gdy 

rodzice wszystkiego zabraniają i krzyczą na dziecko, wówczas ono swoje kontakty taktuje 

jako tajemnicę. 

Pomocne w kształtowaniu umiejętności unikania podawania danych umożliwiających 

identyfikację są – zamieszczone na stronie http://www.sieciaki.pl/ – porady w formie komiksu 

dla dzieci, z którymi podejmują próbę kontaktów nieznajomi poprzez Internet. Oto 

przykładowe sformułowania w tym komiksie: 

– Jak się nazywasz?   – Mów mi wuju. 

– Ile masz lat?    – Tyle co Bruce Lee, jak był w moim wieku. 

– Skąd klikasz?    – Klikam? A skąd. 

–  ......................... 

Rodzice pragnący wykorzystać blogi w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

z dziećmi sami mogą zapoznać je z zaletami, wadami i zasadami ich pisania, zmotywować je 

do założenia własnego bloga, a nawet pomóc im w jego założeniu lub muszą poznać adres 

bloga już istniejącego. 

W przypadku, gdy rodzice znają adres bloga dziecka, a ono jest tego świadome, 

rodzice jawnie mogą rozmawiać z dzieckiem o jego treściach. Treści te mogą także być 

analizowane pod kątem poprawności językowej, do czego przydatny może okazać się arkusz 

zamieszczony w formie tabeli 1., dowolnie modyfikowany. 
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 Raport „Rozwiązania filtrujące niepożądane treści w Internecie”. Warszawa 2009. Dyżurnet.pl,  

s. 20. 
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TABELA 1. Kwestionariusz analizy blogów
22

 

1. Poprawność ortograficzna: 

Typ błędu Liczba błędów 

 w zakresie u, ó  

 w zakresie rz, ż  

 w zakresie ch, h  

 w zakresie ą, ę  

 w zakresie oznaczania miękkości  

i w zakresie oznaczania głosek i, j 

 

 w zakresie ubezdźwięcznienia  i 

udźwięcznienia 

 

 w zakresie pisowni łącznej i 

rozłącznej 

 

 w zakresie przenoszenia wyrazów  

 w zakresie pisowni wielką i małą 

literą 

 

 

 

2. Poprawność interpunkcyjna: 

Typ błędu Liczba błędów 

 brak właściwego znaku 

interpunkcyjnego, zwłaszcza 

przecinka 

 

 zbędne użycie znaku 

interpunkcyjnego 

 

 użycie niewłaściwego znaku 

interpunkcyjnego 
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 L. KORZEKWA: Język blogów tworzonych przez dzieci szkół podstawowych. [Praca licencjacka 

napisana pod kierunkiem dr. Marcina Musioła, obroniona na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2008]. 
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3. Poprawność leksykalna: 

Typ błędu Liczba błędów 

 słownikowe  

 frazeologiczne  

 słowotwórcze  

 

4. Poprawność gramatyczna:  

Typ błędu Liczba błędów 

 fleksyjne  

 składniowe  

5. Inne uwagi 

 

Jeśli natomiast dziecko nie wie, że rodzice znają adres jego bloga i mogą go 

przeglądać, to pewną trudność sprawia podjęcie decyzji o strategii postępowania, szczególnie 

w kwestiach dotyczących czasu i sposobu poinformowania dziecka o swojej wiedzy na temat 

jego bloga. Rodzice (opiekunowie) mogą: 

 Poinformować dziecko o znajomości adresu bloga przed zapoznaniem się z jego treścią. 

Strategia ta, najbardziej „uczciwa”, ma dwie wady. Po pierwsze, dziecko może poprosić 

rodziców, a nawet żądać od nich, by nie przeglądali tego bloga, a po wtóre – może 

dokonać w nim zmian, usuwając wybrane treści. 

 Poinformować dziecko o znajomości adresu bloga i jego treści zaraz po zapoznaniu się 

z tą treścią. W tym przypadku dziecko także może poprosić lub zażądać, by rodzice 

więcej tego nie robili. 

 Poinformować dziecko o znajomości adresu bloga i jego treści zaraz po zapoznaniu się 

z tą treścią, zastrzegając, że autorzy blogów powinni mieć świadomość publicznego do 

nich dostępu, toteż rodzice, niezależnie od opinii dziecka, mogą jego bloga odwiedzać. 

Sytuacja taka może spowodować, że dziecko założy inny blog z treściami, którymi chce 

się podzielić anonimowo z internautami, a nie ze swoimi rodzicami. 

 Poinformować dziecko o znajomości adresu bloga i jego treści po upływie pewnego 

czasu, w odpowiedniej, a nawet zainscenizowanej sytuacji, 
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 zachować w tajemnicy wiedzę o blogu dziecka, dyskretnie wykorzystując informacje 

w nim zamieszczane
23

. 

Strategie te, z wyjątkiem pierwszej, mogą budzić wątpliwości natury moralnej. Jeżeli 

dziecko pragnęło i zakładało, że pisze bloga anonimowo, to – podobnie jak w przypadku 

tradycyjnych pamiętników – świadome jego czytanie przez rodziców może być traktowane 

jako naruszenie jego intymności. Informacje zawarte w blogu mogą wspomóc proces 

wychowania. Mogą także sygnalizować występowanie problemów, z którymi boryka się 

dziecko, a czasem są nawet jego wołaniem o pomoc. Wybór strategii postępowania obciąża 

sumienia rodziców. Rozważając ten problem, jedna ze studentek piątego roku pedagogiki 

resocjalizacyjnej na przedmiocie komunikacja i media zaproponowała inne wyjście, 

a mianowicie by bloga czytał zaufany krewny lub znajomy rodziców. Zakomunikuje on 

rodzicom przypadki zamieszczenia przez dziecko informacji wzbudzających niepokój, 

a wpisy niezagrażające dziecku i rodzinie nie będą znane rodzicom. 

Działania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez rodziców w zakresie 

korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych obejmują: 

 kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów – jest to możliwe 

w przypadku rozmów telefonicznych między rodzicami a dziećmi oraz w przypadku 

rozmów dzieci z osobami trzecimi prowadzonych jawnie w obecności rodziców; 

 kształtowanie umiejętności kulturalnego korespondowania za pomocą SMS-ów, między 

rodzicami i dziećmi, a także między dziećmi a osobami trzecimi, w przypadku, gdy dzieci 

same pokazują rodzicom owe SMS-y.  

Podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez dziecko oraz prowadzona w tajemnicy 

kontrola wysyłanych i otrzymywanych przez nie SMS-ów budzą – podobnie jak w przypadku 

czytania blogów dziecka – wątpliwości natury moralnej. Rodzice czyniąc to, tłumaczą się – 

podobnie jak w przypadku komunikacji dzieci poprzez sieci komputerowe – koniecznością 

takiego postępowania dla zapewnienia im bezpieczeństwa. 

W ramach pedagogizacji medialnej rodziny – oprócz uświadomienia zagrożeń 

związanych z wykorzystaniem mediów przez dzieci oraz podjęcia działań dydaktycznych 

i wychowawczych mogących im zapobiegać lub ograniczać je – należy rodzicom i innym 

opiekunom: 

 wskazać możliwości technologicznych zabezpieczeń, np. programów zabezpieczających 

komputer przed działaniami na nim osób niepożądanych lub filtrów internetowych; 

 wskazać usługi internetowe kontrolowane przez moderatora; 

 zarekomendować działania instytucji i organizacji, do których rodzice mogą zwracać się 

o pomoc w przypadkach problemów z dzieckiem narażonym na różne, niekorzystne 

oddziaływania medialne; 

 zapoznać z aktami prawnymi ustanowionymi dla ochrony dzieci przed niepożądanymi 

i niebezpiecznymi działaniami z wykorzystaniem mediów; 
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 M. MUSIOŁ: Motywacja determinantem zachowań uczniów w pracowni komputerowej. W: PETLAK E. 

a kol.: Pedagogicko-didakticke poziadavky motivacie ziakov do ucebnej cinnosti. Nitra, VEGA (1/3676/06) 

2008. 
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 zapoznać z aktami prawnymi, które mogą dotyczyć dzieci w przypadkach podjęcia przez 

nie działań niezgodnych z prawem, np. naruszających dobro innych ludzi. 

Współpraca nauczycieli i rodziców w celowo i planowo podejmowanych działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zwiększy zarówno efekty kształcenia 

i wychowania przez media, jak i wychowania do mediów. 
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Kształtowanie kompetencji społecznych w środowisku szkolnym 

 

Streszczenie  

Niniejszy rozdział został poświęcony tematyce kształtowania kompetencji 

społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Omówione tu zostały modele 

teoretyczne kompetencji społecznych, z uwzględnieniem znaczenia szkoły oraz grupy 

rówieśniczej w procesie ich kształtowania. Rozdział przybliża również edukacyjne oraz 

wychowawcze walory Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC) Eliyahu‟a 

M. Goldratta, która – poprzez zastosowanie trzech logicznych narzędzi – pozwala na bardziej 

efektywną naukę logicznego myślenia, umiejętności społecznych i zadowalających kontaktów 

interpersonalnych. Stanowi zatem alternatywę kształtowania kompetencji społecznych 

uczniów. 

 

Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, młodszy wiek szkolny, Teoria Ograniczeń, 

„Chmurka”, „Gałąź”, „Drzewo Ambitnych Celów” 

 

Na całym świecie systemy edukacji wypracowały wiele sposobów kształcenia 

uczniów w zakresie specyficznych umiejętności zawodowych. Niestety, sytuacja kształtuje się 

zupełnie inaczej, jeśli chodzi o rozwijanie kompetencji społecznych. Dziecko spontanicznie 

uczy się tego od rodziny, rówieśników i innych osób znaczących, co jest częścią procesu 

socjalizacji
1
. Chociaż rozwój społeczny odbywa się przez całe życie, to jednak pierwsze 

doświadczenia w kontaktach z innymi ludźmi odgrywają ogromną rolę w podejmowaniu 

przyszłych ról społecznych oraz zadań życiowych. „Badania empiryczne dowodzą istnienia 

związku między takimi problemami w życiu dorosłym, jak: bierne wycofywanie się ze 

stresowych sytuacji, zależność od rodziny, raptowne wybuchy gniewu, zależność 

intelektualna od kogoś drugiego, lęk związany ze społecznymi interakcjami, 

a funkcjonowaniem społecznym osoby w wieku szkolnym”
2
. Poznawanie kompetencji 

społecznych uczniów powinno zatem stanowić punkt wyjścia do wspomagania ich rozwoju 

społecznego.  

W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się treningi umiejętności społecznych 

(TUS) służące przygotowaniu zawodowemu oraz doskonaleniu talentów interpersonalnych 

                                                           
1
 M. OLEŚ: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa 

Naukowego KUL 1998, s. 9. 
2
 V. B. VAN HASSELT, M. HERSEN, M.B. WHITEHILL, A.S. BELLACK: Social skill assessment and 

training for children: An evaluative review. “Behaviour Research and Therapy” 1979, No. 17. Za: Ibidem, s. 10. 
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pracowników różnych firm. Wzrost zapotrzebowania na tego typu szkolenia wskazuje 

również na coraz większe trudności w kontaktach interpersonalnych, z którymi borykają się 

ludzie dorośli. Kompetencje społeczne mają znaczenie dla społecznego funkcjonowania 

jednostki, szczególnie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przyjmuje się, że około 25% 

dzieci przejawia wyraźne braki w zakresie umiejętności społecznych, a u około połowy 

można stwierdzić zauważalne braki w ramach poszczególnych umiejętności
3
. Szkoła 

w dalszym ciągu poświęca zbyt mało uwagi rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji 

społecznych uczniów, co w konsekwencji prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu 

społecznym jednostek w dorosłym życiu.  

Kompetencje społeczne w ujęciu teoretycznym  

Geneza pojęcia „kompetencja” sięga do podstawowych założeń psychoanalizy 

i neobehawioryzmu. Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Roberta W. White‟a 

w nawiązaniu do bardziej pierwotnego pojęcia, tłumaczonego jako dążenie do wywierania 

skutecznego wpływu na otoczenie (effectance motivation). W związku z tym kompetencja 

była interpretowana, jako każda umiejętność człowieka przyczyniająca się do skutecznej 

interakcji z otoczeniem
4
. Pojęcie to szczególnie łatwo przyjęło się w psychologii społecznej, 

w ramach, której mówi się o kompetencji społecznej lub interpersonalnej
5
. Aktualnie 

kategoria kompetencji coraz częściej pojawia się również we współczesnych poglądach na 

temat edukacji i kształcenia. 

Kompetencje społeczne są pojęciem dość złożonym i trudnym do jednoznacznego 

zdefiniowania ze względu na to, iż sprawności społeczne często utożsamiane są 

z określonymi predyspozycjami osobowościowymi. Ponadto można zaobserwować tendencje 

do łączenia i zamiennego korzystania ze stworzonych dotychczas definicji
6
. W literaturze 

przedmiotu kompetencje społeczne rozumiane są inaczej, jako umiejętności interpersonalne. 

Występuje również wiele innych określeń, takich jak: „inteligencja społeczna”, „inteligencja 

emocjonalna”, „społeczne zdolności” lub „społeczne umiejętności”, funkcjonujących 

zamiennie, wszystkie bowiem odnoszą się do skutecznego oraz efektywnego współdziałania 

z innymi ludźmi.  

Samo pojęcie kompetencji społecznych może być rozumiane jako „zdolność, 

posiadanie niezbędnych umiejętności do tego, by wywrzeć pożądany wpływ na innych ludzi 

w sytuacjach społecznych”
7
. Definicja ta zawiera w sobie dwie bardzo istotne myśli: z jednej 

strony – pożądane wpływy powinny dotyczyć celów aprobowanych przez społeczeństwo, co 

więcej korzystnych dla poszczególnych jednostek bądź ogółu, z drugiej jednak strony – może 

zdarzyć się tak, iż zostaną wykorzystane do realizacji celów antyspołecznych. 

                                                           
3
 Ibidem, s. 13. 

4
 R.W. WHITE: Motivation reconsidered: The concept of competence. “Psychological Review” 1959, 

No. 66, s. 297–333.  
5
 H. SĘK: Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne 

i metodologiczne. „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 3, s. 788. 
6
 W. OTRĘBSKI, K. RUTKOWSKA: Kompetencje społeczne instruktorów sportu. W: Studia z psychologii 

w KUL. T. 13. Red. P. FRANCUZ, W. OTRĘBSKI. Lublin, Wydawnictwo KUL 2006, s. 84. 
7
 M. ARGYLE: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa, PWN 1999, s. 133. 
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Według H. Gunzburga kompetencje społeczne pozostają w granicach umiejętności, 

warunkujących bycie akceptowanym przez otoczenie społeczne, toteż ujawniają się 

w sytuacjach, w których jednostka potrafi i chce dostosować się do zwyczajów, nawyków, 

standardów zachowania przyjmowanych przez społeczeństwo, w którym żyje
8
. W tym 

przypadku zaakcentowana została sytuacja, w której jednostka przystosowuje się do pewnych 

wymagań społeczno-kulturowych, bez wywierania wpływu na innych ludzi. W związku z tym 

kompetencje społeczne powinny zapewniać skuteczne funkcjonowanie w relacjach 

interpersonalnych oraz osiąganie zamierzonych celów indywidualnych i społecznych, 

z zachowaniem dobrej jakości tychże relacji. Kompetencje społeczne obejmują zarówno 

umiejętności realizowania własnych celów, jak i wymagań ze strony otoczenia, a także 

umiejętności współpracy
9
. 

Inna definicja ujmuje kompetencje społeczne jako „umiejętności odkodowywania 

i interpretowania sygnałów społecznych, poszukiwania rozwiązań problemu pojawiającego 

się w relacjach z innymi ludźmi, dokonywania wyboru rozwiązania i zastosowania go w danej 

sytuacji. Przebieg tych procesów zależy od całości otrzymanych z otoczenia sygnałów, od 

celów, do jakich podmiot zmierza w danym momencie oraz od przechowywanych w pamięci 

wcześniejszych doświadczeń podmiotu”
10

. Takie ujęcie kompetencji społecznych zwraca 

uwagę na ich aspekt komunikacyjny, o czym wspominali w swoich koncepcjach Stanisław 

Kowalik oraz Urszula Jakubowska. Stanisław Kowalik rozpatrywał kompetencje społeczne 

w kategoriach zdolności oraz umiejętności adaptacyjnych w zakresie zachowań werbalnych
11

. 

Natomiast szerzej na ten temat wypowiadała się Urszula Jakubowska, uznając, iż na 

kompetencje społeczne składają się psychiczne dyspozycje jednostki oraz jej umiejętności do 

elastycznego i zgodnego z normatywnymi wzorcami sytuacji reagowania podczas 

porozumiewania się z ludźmi, z równoczesnym zachowaniem odrębnego kierunku dążeń 

osobistych. Słowo „reagowanie” odnosiło się w tym przypadku zarówno do odbierania, jak 

i nadawania komunikatów werbalnych oraz pozawerbalnych
12

. 

Kolejne teoretyczne ujęcie kompetencji społecznych zaproponował Jan Borkowski, 

wyróżniając kilka ważnych elementów wchodzących w skład kompetencji społecznych. 

Zaliczył do nich: wiedzę społeczną, myślenie prospołeczne, doświadczenie społeczne, 

osobowość społeczną, inteligencję emocjonalną i społeczną, dojrzałość moralną, autorytet 

społeczny i zaufanie, różnorodne zdolności i umiejętności społeczne
13

. Innego podziału 

                                                           
8
 T. WITKOWSKI: Poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo. Lublin, Redakcja 
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składników kompetencji społecznych dokonał Michael Argyle, wyróżniając: asertywność, 

gratyfikację i wsparcie, komunikację werbalną i niewerbalną, empatię, współpracę i uwagę 

poświęcaną innym, poznanie i rozwiązywanie problemów, autoprezentację oraz zdolności 

radzenia sobie w różnych sytuacjach i związkach
14

. Jego zdaniem to właśnie od składowych 

kompetencji społecznych zależy właściwa reakcja w określonej sytuacji społecznej.  

Z kolei bardzo ogólnej klasyfikacji dokonała Zuzanna Kępińska, dzieląc kompetencje 

społeczne na empatię i umiejętności społeczne oraz dokonując dokładnej charakterystyki 

osób, które wykazują się wymienionymi wyżej komponentami. Osoby cechujące się empatią 

wyróżniają się zatem zdolnością wyczuwania emocji i punktów widzenia innych osób, 

umiejętnością rozpoznawania ich potrzeb oraz akceptacją odmiennych światopoglądów. 

Charakteryzuje je ponadto wrażliwość na problemy różnych ludzi. Doceniają oraz nagradzają 

ich zdolności i osiągnięcia, udzielają konstruktywnych wskazówek i wyznaczają odpowiednie 

zadania. Osoby empatyczne dbają o zaspokajanie potrzeb innych. Wyróżnia je również to, że 

trafnie rozpoznają stosunki między kluczowymi osobami z kręgów władzy
15

. 

Z kolei wśród umiejętności społecznych wymienia się umiejętność skutecznego 

przekonywania, otwartość w kontaktach, opanowanie, uważne słuchanie, dostosowanie 

komunikatów do możliwości odbiorców. Jednym z ważniejszych komponentów umiejętności 

społecznych jest łagodzenie konfliktów, w tym również umiejętność rozważnej analizy źródeł 

konfliktów i twórczych sposobów ich rozwiązania, kolejnym – zdolność do inspirowania 

innych, a także przewodzenia w trudnych sytuacjach, tworzenia więzi oraz umiejętność pracy 

zespołowej
16

. 

Stephen Greenspan stworzył definicję kompetencji społecznych rozumianych jako 

„umiejętności będące konsekwencją: 

1. temperamentu, czyli fizjologicznego aspektu relacji jednostki – radzenia sobie 

w sytuacjach frustracyjnych oraz zdolności koncentracji uwagi na wykonywanym 

zadaniu; 

2. charakteru, czyli pozytywnych zachowań społecznych – współdziałania i społecznej 

aktywności, przejawiającej się w zdolności nawiązywania kontaktu z otoczeniem; 

3. świadomości społecznej – empatii, zdolności stosowania reguł moralnych oraz 

komunikowania się rozumianego w tym przypadku jako umiejętność rozwiązywania 

problemów społecznych”
17

.  
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RYSUNEK 1. Propozycja modelu kompetencji osobistych według S. Greenspana
18

 

 

Zaprezentowany heurystyczny model ukazuje znaczące miejsce kompetencji 

społecznych w hierarchii kompetencji osobistych każdego człowieka. Kompetencje społeczne 

należą również do dwóch innych kategorii kompetencji człowieka – intelektualnych oraz 

emocjonalnych, z których wyróżnia się ich trójczłonową strukturę. Zdaniem Stephena 

Greenspana temperament, charakter oraz świadomość społeczna ujawniają się w konkretnych, 

bardziej szczegółowych elementach zachowań, do których można zaliczyć: koncentrację 

uwagi na wykonywanym zadaniu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, współdziałanie, 

nawiązywanie kontaktów, wczuwanie się, czyli empatię, stosowanie reguł moralnych oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych
19

. 

Podsumowując niniejsze rozważania teoretyczne, można stwierdzić, iż jednostką 

uważaną za kompetentną społecznie jest osoba, która skutecznie pełni określone role 

społeczne, wyznaczone przez otoczenie
20

, a konkretnie – chętnie spełnia swoje powinności 

wobec innych ludzi, potrafi czerpać od nich wsparcie, cieszy się uznaniem i zaufaniem oraz 

odczuwa zadowolenie z siebie i ze współżycia z otoczeniem społecznym
21

. 

„Rozwój społeczny, wchodzenie w interakcje i umiejętności komunikowania się 

z innymi ludźmi związane są między innymi z poczuciem kompetencji społecznych, czyli 

własnymi wyobrażeniami o swoich możliwościach i zdolnościach do określonych zachowań 
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społecznych”
22

. Jednostka posiada zatem tym większe poczucie kompetencji, im więcej 

sukcesów doświadcza w swoich aktywnych spotkaniach z otoczeniem, nastawionych na 

realizowanie celów
23

. Zakłada się więc, że osoby przystosowane do funkcjonowania 

w społeczeństwie charakteryzują się wysokim poziomem poczucia kompetencji społecznych, 

natomiast jednostki nieprzystosowane społecznie przejawiają niski poziom ich poczucia
24

. 

 Kompetencje społeczne pełnią wiele różnorodnych funkcji, wśród których można 

wyróżnić: wspomaganie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozszerzanie możliwości 

zaspokajania potrzeb społecznych, ułatwianie udzielania wsparcia społecznego, otwieranie 

szerszych perspektyw uczestniczenia w życiu obywatelskim oraz pobudzanie procesu 

autokreacji i kierowania własnym rozwojem. Warto oprócz tego wspomnieć o korzyściach na 

poziomie komunikacyjnym, czyli lepszym rozumieniu i porozumiewaniu się oraz poznawaniu 

nowych osób. Kompetencje społeczne służą także celom grupowym, podnosząc efektywność 

współpracy, a także zwiększając możliwości rozwiązywania problemów, konfliktów 

i patologii społecznych
25

.  

Zdaniem Heleny Sęk kompetencje społeczne stanowią ważny wyznacznik lub 

warunek zdrowia psychicznego
26

, ale nie tylko. Pozytywne emocje w relacjach z innymi oraz 

wsparcie społeczne zwiększają aktywność układu odpornościowego, pozwalają również lepiej 

pokonywać sytuacje stresowe, co w konsekwencji prowadzi do poprawy kondycji fizycznej 

i psychicznej człowieka
27

. Braki na poziomie kompetencji społecznych powodują zaburzenia 

psychiczne, z niepokojem i depresją włącznie
28

.  

Wiele zaburzeń zachowania u dzieci wynika z niedostatków w zakresie kompetencji 

społecznych. Wśród problemów najczęściej pojawiających się u dzieci w wieku szkolnym 

wymienia się: agresję, izolację bądź wycofywanie się z kontaktów społecznych oraz 

nadmierną uległość. Oczywiście, problemy te mogą mieć podłoże kliniczne, co wymaga 

odpowiedniego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, niekiedy jednak są 

spowodowane brakiem umiejętności zachowania się w sytuacjach społecznych
29

. Istnieje 

zatem konieczność wykształcenia u dzieci zestawu podstawowych kompetencji społecznych, 

które zapewnią prawidłowe i satysfakcjonujące funkcjonowanie w otaczającym je 

środowisku.  

Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku 

szkolnym  

Życie człowieka przebiega w środowisku społecznym, a więc wśród członków 

rodziny, w grupie współtowarzyszy zabawy, nauki czy pracy, wśród sąsiadów, ludzi 
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mieszkających w jednej okolicy, wsi, mieście czy dzielnicy. To, jakimi cechami 

charakteryzują się te środowiska, wyznacza zasadnicze kierunki i sposoby wychowania oraz 

przebieg rozwoju danej jednostki. Każde dziecko żyje we własnej rodzinie, bawi się, pracuje 

i działa po swojemu. Z jednej strony są to czynności typowe, z drugiej jednak – ze względu na 

indywidualne warunki życia każdego dziecka – cechuje je znaczne zróżnicowanie
30

. 

Jan Szczepański
31

 wyróżnia cztery czynniki wpływające na proces kształtowania się 

osobowości dziecka oraz jego przystosowanie społeczno-emocjonalne do warunków 

środowiskowych. Po pierwsze, jest to wzrost oznaczający realizację immanentnych zadatków 

organizmu, po drugie – całokształt wpływów środowiska, będący działaniem na jednostkę 

ogółu bodźców, zarówno sprzyjających, jak i niesprzyjających rozwojowi organizmu. 

Kolejnymi czynnikami są socjalizacja, czyli wprowadzenie jednostki do udziału w życiu 

społecznym, uczenie rozumienia kultury i właściwych form zachowania się oraz pełnienia 

określonych ról społecznych, a także wychowanie intencjonalne, czyli zgodne z przyjętym 

w grupie ideałem wychowawczym.  

Dla dziecka w młodszym wieku szkolnym jednym z podstawowych źródeł nabywania 

kompetencji społecznych jest szkoła. Już sam moment rozpoczęcia nauki szkolnej stanowi dla 

dziecka nie lada wyzwanie, ponieważ nowe środowisko odbiega pod wieloma względami od 

dotychczasowego. Społeczność, której członkiem staje się uczeń pierwszej klasy, jest 

znacznie liczniejsza niż społeczność przedszkola czy domu rodzinnego, co wiąże się ze 

wzrostem poczucia anonimowości. Pierwszoklasista doświadcza ponadto znacznych 

ograniczeń dotyczących czasu, przestrzeni i swobody działania, co powoduje odczuwalny 

przez dziecko wzrost wymagań odnośnie jego samodzielności, zaradności 

i odpowiedzialności. Konieczność radzenia sobie w wielu sytuacjach bez pomocy dorosłych 

zdecydowanie przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych ucznia, chociaż istnieje 

również ryzyko, że zbyt wysokie wymagania dotyczące samodzielności mogą zaburzyć 

poczucie bezpieczeństwa i zdezorganizować zachowanie dziecka
32

.  

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole często zmienia się także charakter relacji, jakie 

wiążą dziecko i otaczających je dorosłych. Następuje znaczne zmniejszenie stopnia opieki na 

korzyść wymagania, pouczania i oceniania. Szkoła stwarza również warunki sprzyjające 

swobodnym, pozostającym w dużej mierze poza kontrolą dorosłych, kontaktom 

z rówieśnikami. Niestety, atmosfera rywalizacji przenikająca system wychowawczy szkoły 

może przeszkadzać w nawiązaniu naturalnych, pozytywnych więzi pomiędzy uczniami. Sam 

system klasowo-lekcyjny także nie sprzyja podejmowaniu interakcji wewnątrzgrupowych. Na 

szkodliwość systemu klasowo-lekcyjnego w rozwoju społecznym uczniów zwracał uwagę już 

w latach 80. ubiegłego wieku Zbigniew Skorny, a wcześniej między innymi Roger Cousinet, 

który sygnalizował, iż często w trakcie lekcji uczeń jest odcięty od kontaktów z kolegami na 

skutek określonego systemu dyscypliny i warunków szkolnych
33

. 

Zmienia się również podstawowa forma aktywności. Dotąd najważniejszą rolę 

w rozwoju poznawczym i społeczno-emocjonalnym dziecka odgrywała zabawa. Teraz staje 

ono przed koniecznością nowego zorganizowania swej działalności w formie nauki-pracy. 
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W związku z tym żąda się od dziecka nowego sposobu uczenia się, w którym nie ma miejsca 

na bezpośrednie doświadczanie czy wypróbowywanie. Stawianie nowych, coraz 

trudniejszych zadań powinno zwiększyć kompetencje intelektualne ucznia. Zarazem  

stawianie zadań zbyt trudnych, przekraczających możliwości dziecka może wpłynąć na 

obniżenie samooceny i unikanie aktywności intelektualnej. 

Niemal od pierwszych dni nauki w szkole działalność dziecka podlega ocenie, 

wyrażającej się w ciągłym porównywaniu dzieci między sobą, według standardu „dobrego 

ucznia”, nieuwzględniającego indywidualnych różnic pomiędzy dziećmi. W związku z tym 

oceny mogą stanowić zarówno czynnik blokujący motywację społeczną, jak i wzmacniający 

aktywność, informujący o skuteczności działania oraz motywujący do dalszej pracy
34

. 

Niewątpliwie szkoła dostarcza uczniom wielu sytuacji sprzyjających nabywaniu 

kompetencji intelektualnych, społecznych oraz emocjonalnych. Żeby jednak proces ten 

odbywał się bez większych kolizji, dzieci muszą być wcześniej odpowiednio przygotowane 

na zmianę dotychczasowych warunków życia. Nauczyciel-wychowawca w klasach I–III 

powinien zrobić wszystko, aby osiągnęły chociaż minimum powodzenia w sytuacji szkolnej. 

Chodzi tutaj nie tylko o przekazanie pozytywnego nastawienia do poszerzających się 

obowiązków szkolnych, ale również o współpracę z rodzicami – trzeba przekazywać im 

swoje obawy w taki sposób, aby nie zrazić ich ani do dziecka, ani do szkoły. Jeśli uczeń przez 

pierwsze trzy lata pobytu w szkole nie spotka się z życzliwością i zrozumieniem rodziny 

w stosunku do swoich niepowodzeń, można być pewnym, że straci poczucie bezpieczeństwa 

oraz wiarę we własne możliwości. Niestety, tego typu sytuacje mogą mieć daleko idące skutki 

w postaci przyszłych wykolejeń oraz demoralizacji. Dlatego nauczyciel w klasach I–III 

powinien otoczyć dzieci troską i zrozumieniem oraz konsekwentnie przygotowywać klasę do 

pełnienia różnorodnych ról społecznych. Umiejętność pokonywania własnych słabości, 

radzenie sobie ze stresem i emocjami, umiejętności interpersonalne – to tylko niektóre 

z kompetencji społecznych i emocjonalnych niezbędnych w rozwoju dalszej kariery szkolnej 

ucznia. Nauczyciel powinien zdać sobie sprawę, iż na występowanie zaburzeń 

przystosowawczych zdecydowanie bardziej narażone są dzieci o niskim poziomie zdolności 

intelektualnych, dzieci niedojrzałe społecznie, a także pochodzące z rodzin upośledzonych 

społecznie i kulturowo
35

. Nauczyciel-wychowawca, zajmując się na co dzień swoimi 

uczniami oraz współpracując z ich rodzicami, powinien dostrzec ewentualne problemy 

i zastanowić się nad sposobem ich rozwiązania. Zdaniem Daniela Golemana bardzo wiele 

zależy w tym momencie od jego właściwej postawy, a także postawy rodziców i czasu, który 

poświęcili na edukację społeczno-emocjonalną dzieci. Tylko zdobycie odpowiednich 

zdolności i umiejętności wchodzących w zakres kompetencji społecznych oraz 

emocjonalnych umożliwia osiągnięcie sukcesu w szkole. Można zaliczyć do nich: 

▪ wiarę w siebie – poczucie posiadania kontroli i panowania nad swoim ciałem, 

zachowaniem i otaczającą rzeczywistością; dziecko jest przekonane, że potrafi coś 

samodzielnie osiągnąć; 

▪ ciekawość – przekonanie, że dowiadywanie się nowych rzeczy jest czymś pozytywnym 

i sprawia przyjemność; 
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▪ intencjonalność – chęć i zdolność wpływania na bieg spraw oraz wytrwałe do tego 

dążenie; 

▪ samokontrolę – zdolność kształtowania i kontrolowania swoich działań w odpowiedni do 

wieku sposób; 

▪ towarzyskość – zdolność nawiązywania zadowalających kontaktów z innymi; 

▪ umiejętność porozumiewania się – chęć i zdolność do wymiany myśli, uczuć i pomysłów 

z innymi, 

▪ umiejętność współdziałania – zdolność traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami 

innych członków grupy i harmonizowania ich
36

.  

Okazuje się, że prawie wszystkim uczniom, którzy nie radzą sobie w szkole, brakuje 

co najmniej jednego z tych elementów inteligencji emocjonalnej – podaje Daniel Goleman. 

Nie jest to jednak stan nieodwracalny. W związku z tym „niedostatkom umiejętności 

emocjonalnych można zaradzić, ponieważ każda z tych sfer jest w znacznym stopniu 

zespołem nawyków i reakcji i przy odpowiednim wysiłku można zwiększyć jej zakres”
37

. 

Należy jednak pamiętać o tym, że kompetencje społeczne oraz emocjonalne, które dziecko 

nabywa w późniejszym okresie życia, nadbudowują się na tych, które wykształciły się 

w dzieciństwie i młodszym wieku szkolnym. Dlatego warto do programów nauczania 

w klasach I–III włączać treści związane ze znajomością własnych emocji, zdolnością 

panowania nad nimi, umiejętnością konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zdolnością 

motywowania się, rozpoznawania emocji u innych oraz nawiązywania i podtrzymywania 

kontaktów z ludźmi.  

Szkoła, która stanowi dla dziecka w młodszym wieku szkolnym jedno 

z podstawowych środowisk jego funkcjonowania, powinna dostarczać różnorodnych bodźców 

do działania i doświadczania. Musi również przyczyniać się do wyposażenia młodych ludzi 

w liczne kompetencje, zarówno osobiste, jak i społeczne. Do tych pierwszych można zaliczyć 

przetwarzanie i korzystanie z informacji, rozpoznawanie i wyrażanie poglądów, przekonań 

i uczuć, kontrolowanie własnych procesów poznawczych i emocjonalnych, a także radzenie 

sobie w trudnych sytuacjach. Kompetencje społeczne to z kolei nawiązywanie 

i podtrzymywanie kontaktów społecznych, współdziałanie z innymi w różnych warunkach 

oraz komunikowanie się z ludźmi, zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny
38

. 

W związku z tym istnieje potrzeba systematycznego doskonalenia umiejętności 

podejmowania, rozwijania i utrzymywania zadowalających relacji społecznych, człowiek nie 

rodzi się bowiem z gotowym wyposażeniem kompetencji społecznych, tak jak nie jest 

również możliwe ich opanowanie raz na zawsze
39

. 

Grupa rówieśnicza w procesie kształtowania kompetencji społecznych ucznia  

W młodszym wieku szkolnym następuje pogłębianie oraz rozbudowywanie się układu 

relacji społecznych. Moment pierwszego zetknięcia się dziecka ze szkołą jest równoznaczny 

z zajęciem przez nie określonej pozycji w nowych grupach społecznych, takich jak klasa 
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szkolna, grupy koleżeńskie czy organizacje uczniowskie. Początkowo kontakty 

z rówieśnikami odbywają się na bardziej formalnych zasadach. Uczniowie przebywają w tym 

samym pomieszczeniu, chodzą razem do szkoły czy też organizują sobie czas na przerwach. 

Nawiązywaniu kontaktów między uczniami sprzyjają wspólne zajęcia oraz podejmowanie 

wspólnych inicjatyw, dzięki czemu stopniowo powstają grupy koleżeńskie
40

. Kształtuje się 

wówczas struktura społeczna klasy szkolnej, która – zdaniem Stefana Mieszalskiego – 

stanowi zintegrowaną sieć stosunków, relacji, interakcji, zależności oraz sprzężeń łączących 

poszczególnych uczniów
41

. „Skupienie dzieci na terenie szkoły daje im możliwość 

kształtowania własnego świata społecznego. W interakcjach społecznych z rówieśnikami 

dzieci tworzą reguły postępowania, uczą się ich przestrzegania, razem też wypracowują 

sposoby »obchodzenia« szkolnych nakazów i zakazów narzuconych przez dorosłych”
42

. 

Nawiązywanie silniejszych więzi z rówieśnikami jest wyrazem poziomu uspołecznienia 

jednostki i służy pogłębianiu tego procesu poprzez naukę podporządkowywania swoich 

zachowań pewnym wspólnym celom, liczenia się z dążeniami innych oraz uwzględniania 

możliwości realizacji swoich dążeń z pozostałymi osobami, a nawet rezygnacji z własnych 

celów na korzyść celów innych osób czy grupy
43

. 

Przez organizację stosunków koleżeńskich ustala się pozycja każdego ucznia wobec 

kolegów. „Zajmowanie pozycji wyznaczonej przez grupę jest skutkiem działań 

kształtowanych przez wymagania otoczenia, ale i warunki, jakimi dysponuje jednostka do ich 

odbioru. Jest to przede wszystkim nawiązywanie określonych relacji z osobami w tej samej 

grupie. Tworzą się wzajemne zobowiązania jednostki i jej otoczenia, gdy zajmuje w nim 

określoną pozycję”
44

. Pozycję jednostki w grupie wyznaczają również przyznawane jej prawa 

i przywileje oraz stawiane wymagania. W ten sposób dziecko kształtuje podstawowe 

kompetencje społeczne, uczy się zasad postępowania oraz działania zgodnego z nimi. 

Nawiązanie określonych relacji z członkami klasy szkolnej daje orientację w stosunkach 

społecznych, przygotowuje do podejmowania wspólnych inicjatyw, a także kształtuje 

społeczną motywację do działania i to nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią. 

Uczeń w młodszym wieku szkolnym wykazuje potrzebę zajmowania określonego 

miejsca w otoczeniu, co stanowi zdecydowany krok w procesie kształtowania się jego 

osobowości. Oprócz niezaprzeczalnych korzyści, jakie wynikają z tego faktu, istnieją również 

pewne niebezpieczeństwa, szczególnie dla dzieci, które znajdują się w konflikcie z domem 

i szkołą lub z innych powodów osłabiły bądź zerwały kontakty społeczne z otoczeniem. 

W takich przypadkach jednostka może szukać zaspokojenia potrzeb kontaktu 

i bezpieczeństwa w różnych, nawet zupełnie przypadkowych grupach, także tych, które 

działają niezgodnie z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Dla utrzymania pozycji 

w takiej grupie podporządkowuje się jej wymaganiom, przez co bezpośrednio naraża się na 
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uleganie niepożądanym wpływom
45

. Istnieje również inne niebezpieczeństwo przyswojenia 

sobie pewnych nawyków poprzez naśladowanie i modelowanie zachowania powszechnie 

uznawanego za nieakceptowane społecznie. W związku z tym nauczyciel powinien stale 

czuwać nad poprawnością relacji w swojej klasie, aby uczniowie, w sposób odbiegający od 

normy klasowej, nie szukali alternatywnych sposobów zaspokajania własnych potrzeb 

psychicznych.  

Dzieci odrzucone, szczególnie uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, 

potrzebują pomocy zdecydowanie bardziej niż osoby, które są przez grupę po prostu 

ignorowane i zajmują w jej strukturze niską pozycję. Badania przeprowadzone przez 

K.A. Dodge, S.G. Pettit, C.L. McClaskey oraz M.M. Brown wyraźnie wskazują, iż dzieciom 

tym brakuje pewnych ważnych kompetencji społecznych. Wymienieni badacze podjęli próbę 

ukazania przydatnych w trakcie relacji rówieśniczych umiejętności interpersonalnych 

w postaci modelu wymiany społecznej. Zakładając, iż dziecko wykazuje trudności 

z nawiązywaniem kontaktów, można dokładnie określić, z którym etapem interakcji sobie nie 

radzi. Dokonując tego typu diagnozy, na podstawie modelu wymiany społecznej, ocenia się 

np., czy dziecko nadmiernie agresywne błędnie interpretuje postępowanie innych, czy też 

wykazuje podwyższoną gotowość do wyboru działania agresywnego jako właściwej 

odpowiedzi
46

. 

Jednak nie wszystkie nieprzystosowawcze formy zachowań można przypisać brakom 

w zakresie kompetencji społecznych. „Niektóre dzieci agresywne są wysoce kompetentne 

i poprzez agresję skutecznie manipulują otoczeniem. Inne z kolei mogą zareagować agresją na 

odrzucenie ze strony grupy, w której chcą lub są zmuszone uczestniczyć, a przy tym 

doskonale funkcjonują w innych sytuacjach, na przykład poza obrębem klasy szkolnej”
47

. 

Stąd celem lub przedmiotem nabywania przez dzieci umiejętności interpersonalnych nigdy 

nie powinno być sprawne manipulowanie innymi ludźmi, ale tworzenie takiej atmosfery 

międzyludzkiej, która sprzyja rozwojowi poszczególnych jednostek oraz realizacji ich 

możliwości
48

.  

Popularność dziecka w klasie szkolnej zależy od wielu czynników, wśród których 

wymienia się: stosunek do kolegów i koleżanek, aktywność, ujawnianie inicjatywy w grupie, 

inteligencję, wyniki w nauce, wygląd zewnętrzny, cechy temperamentu, pozycję społeczno-

ekonomiczną i warunki rodzinne oraz stan fizyczny
49

. Warto w tym miejscu podkreślić, iż 

ważną rolę, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, odgrywa atrakcyjność fizyczna oraz 

wzajemne podobieństwo, toteż różnice w wyglądzie fizycznym mogą w dużym stopniu 

wyjaśniać przyczyny sympatii i antypatii wewnątrz grupy.  
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Kolejnym istotnym czynnikiem jest poziom kompetencji społecznych, oceniany na 

podstawie zachowań dziecka, ich rodzaju, występowania i skutków
50

. „Dzieci, które częściej 

cieszą się aprobatą i nie są odrzucone czy opuszczone, są te, które podejmują działania 

społecznie akceptowane (np. okazują uczucie, współczują i biorą innych pod uwagę), mają 

pozytywne cechy społeczne (np. są atrakcyjne, szczęśliwe i mają poczucie humoru) i nie są 

kłótliwe ani agresywne”
51

. Taka pozycja daje największe możliwości zaspokajania potrzeb 

psychicznych w grupie, szansę prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. 

Przebywanie w klasie stanowi dla dziecka źródło sukcesów, zapewnia poczucie 

bezpieczeństwa oraz satysfakcję z kontaktów z przyjaznymi ludźmi. Rówieśnicy liczą się 

z ich zdaniem, chcą przebywać w ich towarzystwie, co dodatnio wpływa na ich samoocenę
52

.  

Wczesne doświadczenia społeczno-emocjonalne, przewaga emocji pozytywnych lub 

negatywnych decydują o późniejszym funkcjonowaniu jednostki w środowisku, dlatego warto 

dołożyć wszelkich starań, aby interakcje zachodzące w klasie szkolnej stanowiły uniwersalny 

środek wpływający na edukację oraz wychowanie młodego człowieka.  
 

Zastosowanie „Teorii Ograniczeń dla Edukacji” w procesie kształtowania kompetencji 

społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym  

Międzynarodowy Program Edukacyjny „Teoria Ograniczeń dla Edukacji” ma na celu 

„wyposażenie nauczycieli, pracowników szkół i rodziców w narzędzia pozwalające na pomoc 

dzieciom w efektywnym komunikowaniu się, rozwiązywaniu problemów, osiągnięciu celów 

oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój osobowy i poznawczy”
53

. Jego 

pierwowzór stanowi koncepcja ciągłego udoskonalania systemu zarządzania, zajmująca się 

badaniem negatywnych konsekwencji, występujących w przedsiębiorstwie funkcjonującym 

w ramach ograniczenia zasobowego
54

. 

„Teoria Ograniczeń dla Edukacji” stosuje trzy podstawowe pytania dotyczące zmian, 

które zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane dla potrzeb edukacyjnych, a brzmią 

następująco: 

1. Co należy zmienić?  

Nauczyciele w swojej codziennej pracy z uczniami napotykają na pewne przeszkody, 

które zakłócają bądź wręcz uniemożliwiają osiągnięcie celu edukacyjnego. Można do nich 

zaliczyć m.in. następujące problemy: 

▪ Znaczna część uczniów nie rozumie czytanego tekstu, co uniemożliwia im uzyskanie 

w szkole dobrych ocen. 

▪ Wielu uczniów ma problemy z wyrażaniem swoich myśli w taki sposób, by wnieść do 

klasowej dyskusji ważne elementy lub efektywnie uczestniczyć w opracowywaniu 

zadania. 
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▪ Zaangażowanie i zainteresowanie uczniów spada. 

▪ Znaczna część uczniów stara się zapamiętać, a nie zrozumieć, przekazywane informacje. 

▪ Wielu uczniów nie potrafi zastosować w życiu wiedzy, którą nauczyciel przekazuje im 

w trakcie zajęć lekcyjnych. 

▪ Znaczna część uczniów nie wie, jak poradzić sobie z rozwiązaniem swoich własnych 

problemów.  

▪ Wielu z nich nie czuje odpowiedzialności za swoje postępowanie.  

▪ Powszechnie stosowane metody nauczania często utrudniają osiągnięcie pewnych 

standardów kształcenia. 

▪ Nie ma wystarczających zasobów do osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego. 

2. W co należy to zmienić?  

„Teoria Ograniczeń dla Edukacji” zakłada, iż aby skutecznie uporać się z powyższymi 

problemami, należy znaleźć skuteczne rozwiązanie, polegające na nauczeniu dzieci 

samodzielnego myślenia, w myśl zasady, iż dzieci, które więcej myślą, także więcej się uczą. 

W związku z tym potrzebne są proste, konkretne i praktyczne narzędzia, które zaspokoją 

potrzeby naukowe i behawioralne uczniów, a jednocześnie uwzględnią istnienie pewnych 

ograniczeń. Niestety, w dobie nadmiernie przeładowanych programów nauczania założenie 

o wdrożeniu programu uczącego myślenia wydaje się bardzo nierealne lub wręcz niemożliwe 

do zrealizowania ze względu na ograniczenia czasowe, pieniężne czy też wynikające z chęci 

samego nauczyciela.  

3. Jak należy to zmienić?  

Rozwiązaniem wymienionych problemów może okazać się prosty, a zarazem 

posiadający szerokie zastosowanie program „Teoria Ograniczeń dla Edukacji”, dający 

uczniom do dyspozycji odpowiednio skomponowane narzędzia myślowe i uczący, jak ich 

używać. „Chmurka”, „Gałąź” oraz „Drzewo Ambitnych Celów” cieszą się dużą 

popularnością wśród nauczycieli i wychowawców w 22 krajach świata, m.in. w: Stanach 

Zjednoczonych, Ukrainie, Meksyku, Izraelu czy Singapurze. Narzędzia Teorii Ograniczeń ze 

względu na swoją strukturę oraz specyfikę idealnie wypełniają lukę w zakresie nauczania 

dzieci samodzielnego myślenia. Stosowanie tych narzędzi rozwija inteligencję emocjonalną, 

prowadzi do budowania komunikacji społecznej czy lepszego rozumienia otaczającej 

rzeczywistości. Narzędzia te są równocześnie wykorzystywane do przekazywania nowych 

treści dydaktycznych, utrwalania materiału czy pogłębiania wiedzy
55

. 

Program „Teoria Ograniczeń dla Edukacji” dzięki prostej formie oraz jasnym 

wskazówkom stanowi skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów i ograniczeń. 

Sama nazwa – „Teoria Pokonywania Ograniczeń” – wywodzi się z twierdzenia, iż w każdym 

systemie istnieje jakieś ograniczenie uniemożliwiające pełny rozwój. Rozpoznanie 

ograniczenia, a nie naprawianie jego oznak prowadzi do poprawy działania całego systemu. 

Po zidentyfikowaniu problemu należy zastanowić się, jaka będzie pożądana sytuacja po 

zmianie. Następnym istotnym krokiem jest sprawdzenie, czy dane rozwiązanie nie przyczyni 

się do powstania kolejnych problemów.  
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Wróćmy do pytania: Jak należy to zmienić? „Teoria Ograniczeń dla Edukacji” 

proponuje zastosowanie trzech logicznych narzędzi, które umożliwiają obmyślenie strategii 

osiągania celu poprzez wprowadzenie przygotowanych rozwiązań oraz obranie odpowiedniej 

taktyki
56

. 

„Chmurkę” – pierwsze z logicznych narzędzi wykorzystywanych w edukacji – można 

określić jako konfrontację w wersji rysunkowej lub w formie diagramu, stanowiącą próbę 

znalezienia konstruktywnego rozwiązania dla konfliktu między dwoma sprzecznymi 

poglądami czy też potrzebami. Nazwa narzędzia nawiązuje do sytuacji, w której nie wiemy, 

jak rozwiązać dany problem, i czujemy się tak, jakby „czarne chmury” gromadziły się nad 

naszą głową
57

. 

 

  

 

  

 

   

 

RYSUNEK 2. Graficzny schemat logicznego narzędzia „Teorii Ograniczeń dla Edukacji” – „Chmurki” 

 

Podstawowym rezultatem stosowania „Chmurki” jest niwelowanie zachowań 

agresywnych oraz negatywnych emocji związanych z niemożliwością zaspokojenia ważnej 

potrzeby. „Chmurka” wpływa również na nabycie umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów poprzez wielostronną analizę problemu, na co składa się: 

umiejętność rozpoznawania przyczyn konfliktu, skupienie się na potrzebach jednostki, a nie 

na jej żądaniach, znalezienie rozwiązania, w którym wygrywają obie strony konfliktu. W ten 

sposób dzieci rozwijają umiejętności werbalizacji swoich potrzeb i uczuć, uczą się akceptacji 

i tolerancji w stosunku do potrzeb innych, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia 

klimatu bezpieczeństwa i zaufania. „Chmurka” jest narzędziem służącym do rozpoznawania 

własnych zachowań i potrzeb oraz, co ważne, potrzeb innych, czyli drugiej strony 

uczestniczącej w konflikcie. Wykorzystywana w pracy z dziećmi sprawia, że stają się one 

mniej zależne od dorosłych w zakresie rozwiązywania własnych problemów, za to bardziej 
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świadome potrzeb i oczekiwań innych osób
58

. Z kolei w kontekście nauczania dziecko 

poprzez zastosowanie „Chmurki” nabywa takich umiejętności, jak: opowiadanie historii 

opisanej w tekście z uwzględnieniem jej najważniejszych elementów, wyciąganie wniosków 

z tekstu i zastosowanie wcześniej zdobytej wiedzy, a także patrzenie na problemy z wielu 

punktów widzenia
59

.  

„Gałąź”, będąca próbą sprowadzenia jednostki na właściwą drogę postępowania, 

pozwala na nabycie umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowania akceptowanego oraz 

nieakceptowanego społecznie. Oprócz tego ma na celu uświadomienie negatywnych 

i pozytywnych konsekwencji postępowania, co prowadzi do opracowania właściwych 

wzorów zachowania w sytuacjach społecznych oraz rozwijania pozytywnych uczuć i emocji. 

W rezultacie dziecko uczy się rozpoznawania oraz nazywania własnych uczuć, 

samoakceptacji i szacunku do samego siebie, co pomaga w podejmowaniu odpowiedzialnych 

decyzji.  

 

RYSUNEK 3. Analiza związków przyczynowo-skutkowych na podstawie schematu „Gałęzi” 

 

W odniesieniu do treści nauczania „Gałąź” pozwala w sposób jasny i logiczny 

sprawdzić implikacje sytuacji i akcji, pogłębić rozumienie treści oraz poznać powody, dla 

których pewne zdarzenia i aktywności mają miejsce. Pomaga ponadto skracać informacje 

i tworzyć uogólnienia, równocześnie poszerzając i zgłębiając treści, dzięki tworzeniu 

wyjaśnień i założeń
60

. 

Ostatnie z narzędzi „Teorii Ograniczeń dla Edukacji” – „Drzewo Ambitnych Celów” – 

wykorzystywanych w edukacji służy z kolei do zdobycia umiejętności planowania pracy, 

czyli: wypracowania uczciwego podziału ról i obowiązków, precyzowania celów i dążenia do 

ich realizacji, przywidywania przeszkód oraz opracowania metod ich pokonania, również do 

jak najbardziej optymalnego wykorzystania czasu. „Drzewo Ambitnych Celów” pozwala 

także rozwijać własną kreatywność, nabywać samodzielności, zaradności i systematyczności 

oraz zrozumieć zasady i reguły, które ułatwiają życie i pracę z innymi ludźmi. Jest 

niezastąpione w przypadku rozwijania odpowiedzialności za własną pracę oraz zaufania do 

pozostałych „współpracowników”, a także zdobywania umiejętności komunikowania się 

i współdziałania w grupie. Celem zastosowania „Drzewa Ambitnych Celów” w przekazie 
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treści jest analiza i krytyka procesu realizacji wyznaczonych zadań oraz systematyczne 

organizowanie informacji
61

.  

 

 

RYSUNEK 4. Graficzny schemat logicznego narzędzia „Drzewo Ambitnych Celów” 

 

W tabeli 1. zestawione zostały kluczowe problemy, które są możliwe do rozwiązania 

dzięki zastosowaniu trzech narzędzi: „Chmurka”, „Gałąź”, „Drzewo Ambitnych Celów” 

 

TABELA 1. Podstawowe etapy działań w odniesieniu do trzech kluczowych pytań  

„Teorii Ograniczeń dla Edukacji” 

Co należy zmienić? 

(problem)  

W co należy to zmienić? 

(rozwiązanie problemu)  

 

Jak należy to zmienić? 

(wdrożenie rozwiązania) 

Konflikty osobiste 

(wewnętrzne) 

Rozwiązanie konfliktu, które opiera się na prawdziwych i 

głębokich potrzebach, zamiast chwilowych i ulotnych 

żądaniach 

„Chmurka” 

Konflikty interpersonalne 

(zewnętrzne) 

Rozwiązanie konfliktu „wygrana–wygrana", czyli takie, które 

pozwala skutecznie zrealizować potrzeby  

obu stron 

„Chmurka” 

Negatywne / niepożądane 

zachowania 

Poprawne zachowanie wskutek przewidywania konsekwencji 

własnego postępowania 
„Gałąź” 

Brak zrozumienia – nauka 

pamięciowa 

Zrozumienie treści dzięki odkryciu logicznych powiązań 

w przekazywanym materiale 

„Chmurka” / „Drzewo 

Ambitnych Celów” 

Brak umiejętności 

określania i osiągania celu 

Osiąganie celu finalnego oparte na systematycznym 

pokonywaniu przeszkód i osiąganiu celów pośrednich 

„Drzewo Ambitnych 

Celów” 
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Dzięki działaniom w postaci odpowiednio opracowanego programu zajęć, opartego na 

wykorzystaniu trzech logicznych narzędzi: „Chmurka”, „Gałąź”, „Drzewo Ambitnych 

Celów”, uczeń zyskuje możliwość lepszego poznania siebie, swoich mocnych stron, 

odreagowania napięć emocjonalnych, a także dostrzeżenia, że dotąd negatywne sytuacje 

mogą mieć pozytywny wymiar. Ważną rolę odgrywa również zapobieganie najczęściej 

pojawiającym się problemom u dzieci w wieku szkolnym, świadczącym o brakach w zakresie 

kompetencji społecznych, wśród których można wymienić agresję, izolację bądź 

wycofywanie się z kontaktów społecznych oraz nadmierną uległość, a także pomoc 

w zlikwidowaniu ewentualnych zaburzeń przystosowawczych. 

Zajęcia z wykorzystaniem „Chmurki”, „Gałęzi” i „Drzewa Ambitnych Celów” cieszą 

się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, o czym miałam okazję przekonać się 

prowadząc badania pilotażowe w ramach pracy doktorskiej wśród trzecioklasistów w jednej 

z zabrzańskich szkół podstawowych. Z rozmów z wychowawcami klas, nauczycielami 

hospitującymi zajęcia oraz psychologiem szkolnym dotyczących edukacyjnych walorów 

„Teorii Ograniczeń dla Edukacji” wynika, iż tego typu działania pomagają w utrzymaniu 

poprawnych stosunków interpersonalnych w klasach szkolnych oraz sprzyjają lepszemu 

przystosowaniu do zmian życiowych, co w konsekwencji procentuje w przyszłości w dalszej 

edukacji oraz życiu osobistym uczniów. Również same dzieci, które brały udział w zajęciach, 

oceniały je bardzo pozytywnie, wskazując na poprawę relacji w klasach, dzięki pogłębianiu 

szacunku do swoich kolegów, kształtowaniu umiejętności przebaczania i konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów.  

Program „Teoria Ograniczeń dla Edukacji” odpowiada idei integracji oraz kształcenia 

zintegrowanego w klasach I–III w XXI w. Pozwala on na zbliżenie edukacji i wychowania do 

rzeczywistego życia, chociażby poprzez możliwość rozwiązywania codziennych problemów 

towarzyszących funkcjonowaniu klasowemu. Odpowiada na potrzeby zarówno społeczne, jak 

i indywidualne, przez co idealnie wtapia się w treści życia klasowego oraz szkolnego. 

Obecnie coraz większego znaczenia w praktyce edukacyjnej nabierają funkcje związane 

z samorozwojem i samorealizacją
62

, toteż „Teoria Ograniczeń dla Edukacji” stanowi 

alternatywę w działaniach oświatowych, urozmaicając oraz wzbogacając proces edukacyjny. 

Uczeń przewidując pewne konsekwencje swojego postępowania, zdobywa, drogą 

samodzielnych doświadczeń, wiedzę oraz umiejętności niezbędne w przyszłym dorosłym 

życiu. W związku z tym nauczyciel realizujący założenia programu „Teoria Ograniczeń dla 

Edukacji” ponownie skłania się w kierunku integracji w edukacji wczesnoszkolnej, która w 

tym kontekście oznacza stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka, a „podstawę 

zmian w zachowaniu jednostki stanowi jego własna zdolność do wzrostu i rozwoju”
63

. 

 

 

 

                                                           
62

 E. MISIORNA: Kształcenie zintegrowane u progu reformy. W: Zintegrowana edukacja w klasach I–III. 

Red. E. MISIORNA, E. ZIĘTKIEWICZ. Poznań, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1999, s. 6. 
63

 Ibidem, s. 18. 



96 
 

Bibliografia 

ARGYLE M.: Zdolności społeczne. W: Psychologia społeczna w relacji ja – inni. 

Red. S. MOSCOVICI. Warszawa, WSiP 1998. 

ARGYLE M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa, PWN 1999. 

BORISAVLJEVIC S.: TOC dla Edukacji. Materiały szkoleniowe. Cz. I. Tłum. 

M. PIERNIKOWSKA. Gdańsk, Transfer Learning 2006. 

BORKOWSKI J.: Podstawy psychologii społecznej. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa” 

2003. 

BRZEZIŃSKA A.: Misja edukacji elementarnej. „Edukacja i Dialog” 1998, nr 2. 

DEPTUŁA M.: Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju kompetencji społecznej dzieci jako 

działania profilaktyczne. W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Przejawy 

narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz 

możliwości przeciwdziałania. Red. A. MARGASIŃSKI, B. ZAJĘCKA. Kraków, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls” 2000.  

DŁUŻNIEWSKA A.: TOC – Theory of Constraints (Teoria Ograniczeń) – w wychowaniu ku 

wartościom. „Meritum” 2008, nr 1. 

DODGE K.A., PETTIT G.S., MCCLASKEY C.L., BROWN M.M.: Social competence in children. 

„Monographs of the Society for Research in Child Development” 1986, No. 51, 2. 

EKIERT-GRABOWSKA D.: Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa, WSiP 1982.  

GAUL D.: Dziecko w sytuacji startu szkolnego. „Psychologia Wychowawcza” 1991. 

GOLEMAN D.: Inteligencja emocjonalna. Poznań, Media Rodzina 1997.  

GOODMAN R., SCOTT S.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław, Urban & Partner 2000. 

GREENSPAN S.: Definicy childhood social competence a proposed working model. “Advances 

in Special Education” 1981, Vol. 3. 

GREENSPAN S.: Social competence and handicapped individuals: practical implications 

of a proposed model. “Advances in Special Education” 1981, Vol. 3. 

HOPS H.: Children’s social competence and skill: Current research practices and future 

directions. “Behavior Therapy” 1983, No. 14. 

HUGET P.: Kompetencje społeczne dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. W: Społeczne 

konteksty zaburzeń w zachowaniu. Red. B. URBAN. Kraków, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001. 

JAKUBOWSKA U.: Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. „Przegląd 

Psychologiczny” 1996, nr 3/4.  

KĘPIŃSKA Z.: Inteligencja emocjonalna w praktyce. „Trendy Uczenia w XXI Wieku. 

Internetowy Magazyn CODN” 2005, nr 2. 

KOWALIK S.: Komunikacja językowa. W: Z zagadnień psychologii społecznej. Red. 

W. DOMACHOWSKI, S. KOWALIK, J. MILUSKA. Warszawa, PWN 1984. 

ŁACIAK B.: Świat społeczny dziecka. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1998. 

MELLIBRUDA J.: Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów 

międzyludzkich. Warszawa, Nasza Księgarnia 1986.  

MIELCAREK J.: Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej. 

Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2005. 



97 
 

MIESZALSKI S.: Interakcje w klasie szkolnej. O społecznym funkcjonowaniu nauczyciela 

i uczniów w szkole podstawowej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego 1990. 

MISIORNA E.: Kształcenie zintegrowane u progu reformy, w: Zintegrowana edukacja 

w klasach I–III. Red. E. MISIORNA, E. ZIĘTKIEWICZ. Poznań, Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny 1999. 

OLEŚ M.: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji, Lublin, Wydawnictwo 

Towarzystwa Naukowego KUL 1998. 

OTRĘBSKI W., RUTKOWSKA K.: Kompetencje społeczne instruktorów sportu. W: Studia 

z psychologii w KUL. T. 13. Red. P. FRANCUZ, W. OTRĘBSKI. Lublin, Wydawnictwo 

KUL 2006. 

PILECKA W., PILECKI J.: Model kompetencji społecznych w ujęciu S. Greenspana. „Roczniki 

Pedagogiki Specjalnej” 1990, nr 1. 

PORĘBSKA M.: Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. Warszawa, 

WSiP 1982. 

SĘK H.: Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne 

i metodologiczne. „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 3. 

SKORNY Z.: Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa, WSiP 1987. 

SMITH P.K.: Rozwój społeczny. W: Psychologia rozwojowa. Red. P.E. BRYANT, 

A.M. COLMAN. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1995.  

SUPIŃSKA M.: Dzieci izolowane i odrzucone. „Życie Szkoły” 2003, nr 2.  

SZCZEPAŃSKI J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, PWN 1963. 

VAN HASSELT V.B., HERSEN M., WHITEHILL M.B., BELLACK A.S.: Social skill assessment and 

training for children: An evaluative review. “Behaviour Research and Therapy” 1979, 

No. 17. 

WEISSBOIM V., WEISS N.: Wielozakresowy Organizator Wiedzy. Przełom w przekazie treści 

nauczania. W: TOC dla Edukacji. Materiały szkoleniowe. Cz. 2. Tłum. 

M. PIERNIKOWSKA. Gdańsk, Transfer Learning 2007.  

WHITE R.W.: Motivation reconsidered: The concept of competence. “Psychological Review” 

1959, No. 66.  

WILGOCKA-OKOŃ B.: Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa, PWN 1972. 

WITKOWSKI T.: Poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo. Lublin, Redakcja 

Wydawnicza KUL 1985. 

www.tocdlaedukacji.pl [data dostępu: 1.09.2009]. 

 

Materiały konferencyjne (niepublikowane)  

BURNS K.: TOC w mediacji [referat]. Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji „TOC dla 

Edukacji”: Pokonując ograniczenia, stwarzamy możliwości. Warszawa, 2–4.10.2008. 

PYŁKA-GUTOWSKA E.: Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie edukacji na 

rzecz zrównoważonego rozwoju [referat]. Materiały z Konferencji i Warsztatów Przez 

edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Kujaw. Soczewka 

koło Płocka, 20–21.11.2008. 



Marta Mączka 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

 

Intuicje probabilistyczne w edukacji matematycznej 

 

 

Streszczenie 

W artykule omówione zostały najważniejsze cele, zadania i treści nauczania rachunku 

prawdopodobieństwa w szkole. Zaprezentowano wyniki badań uczniów szkoły podstawowej 

i osób dorosłych w zakresie posługiwania się rozumowaniami probabilistycznymi. Artykuł 

zawiera także próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak i kiedy uczyć rachunku 

probabilistycznego. Prezentuje argumenty za kształtowaniem intuicji probabilistycznych już 

u uczniów klas I–III oraz propozycje realizacji takich zagadnień. 

 

Słowa kluczowe: rachunek prawdopodobieństwa, intuicje probabilistyczne, nauczanie 

 

 

 Celem edukacji matematycznej na wszystkich szczeblach nauczania jest wspieranie 

rozwoju umysłowego dziecka oraz wyposażenie ucznia w matematyczne środki poznawania 

i porządkowania otaczającej go rzeczywistości. Obowiązująca od 23 grudnia 2008 r. 

podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
1
 za 

najważniejsze umiejętności w zakresie matematyki uznaje myślenie matematyczne jako 

umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych. Dla realizacji tak szeroko pojętych 

celów konieczne jest szczególnie uważne dobranie celów szczegółowych i treści nauczania. 

Istotną rolę odgrywa dbałość o zapewnienie na poszczególnych etapach edukacji ciągłości 

kształtowania pojęć. Wymóg ten jest zachowany w przypadku treści arytmetycznych 

i geometrycznych. Kształtowanie pojęć z tego zakresu rozpoczyna się już na etapie 

wychowania przedszkolnego i trwa nieprzerwanie przez wszystkie lata nauki. Inaczej jest 

z wprowadzaniem ucznia w świat rachunku prawdopodobieństwa.  

Cele nauczania rachunku prawdopodobieństwa 

 Z rachunkiem prawdopodobieństwa nie tylko dorośli, ale także dzieci stykają się 

bardzo często w codziennym życiu. Najprostszy przykład stanowią lubiane przez dzieci gry 

karciane czy planszowe, wyliczanki, gra w „totolotka”. Przed podjęciem decyzji (nawet 

błahej) rozważane są argumenty „za i przeciw”, czyli ocenia się prawdopodobieństwo 
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pomyślnego przebiegu sprawy oraz przeprowadza się ocenę ryzyka. Większość dziedzin 

naukowych stosuje rachunek prawdopodobieństwa – lekarz leczy pacjenta na chorobę, której 

występowanie w obliczu danych objawów jest najbardziej prawdopodobne, inżynier 

projektuje budynek tak, aby jego zawalenie się w normalnych warunkach było praktycznie 

niemożliwe itd. Zadaniem szkoły jest zatem takie nauczanie rachunku prawdopodobieństwa, 

aby w możliwie najlepszy sposób rozwijał myślenie ucznia oraz mógł znaleźć zastosowanie 

w różnych dziedzinach życia. 

 Adam Płocki uważa, że rachunek prawdopodobieństwa powinien być prezentowany 

w szkole nie tyle jako dział matematyki (a więc zestaw specyficznych definicji i twierdzeń), 

ile jako specyficzna metoda poznawania otaczającej nas rzeczywistości
2
. Za jeden z celów 

jego nauczania uznaje kształcenie umiejętności dostrzegania prawidłowości statystycznych 

w zjawiskach natury losowej oraz wykorzystywania tych prawidłowości do stawiania prognoz 

i do właściwych ocen tego, co się zdarzy, kształcenie umiejętności poprawnych wnioskowań 

probabilistycznych, umiejętności podejmowania właściwych decyzji, wybierania 

optymalnych strategii postępowania, wyrabianie zdolności weryfikowania prostych hipotez. 

Kształcenie wszystkich wymienionych umiejętności jest częścią kształcenia tak zwanych 

intuicji probabilistycznych. To właśnie kształcenie intuicji probabilistycznych stanowi 

zasadniczy cel nauczania rachunku prawdopodobieństwa
3
. Sposób tego kształcenia powinien 

być określony treściami zawartymi w podstawie programowej.  

Treści nauczania z zakresu rachunku prawdopodobieństwa w podstawie programowej 

 Podstawa programowa zakłada wprowadzenie pierwszych elementów rachunku 

prawdopodobieństwa dopiero w gimnazjum. Nieco wcześniej, bo na II etapie edukacyjnym 

zakłada się zaznajomienie ucznia z najbardziej podstawowymi elementami statystyki 

opisowej.  

Podstawa programowa formułuje wymagania w sposób następujący: 

 Po ukończeniu II etapu edukacyjnego uczeń: 

‒  gromadzi i porządkuje dane; 

‒  odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na 

wykresach
4
. 

 Po ukończeniu III etapu edukacyjnego uczeń: 

‒  interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 

wykresów; 

‒  wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł; 

‒  przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego; 

‒  wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych; 

‒  analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) 

i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach 

(prawdopodobieństwo  wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie 

                                                           
2
 A. PŁOCKI: Nauczanie rachunku prawdopodobieństwa w szkole. Warszawa, WSiP 1982, s. 11. 

3
 Ibidem, s. 12. 

4
 Ibidem, s. 33. 
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kostką itp.)
5
. 

 Podczas nauki na IV etapie uczeń powinien posiąść następujące umiejętności: 

 na poziomie podstawowym: 

‒  obliczanie średniej ważonej i odchylenia standardowego zestawu danych (także 

w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretowanie tych parametrów 

dla danych empirycznych; 

‒  zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających 

użycia wzorów kombinatorycznych, stosowanie reguły mnożenia i reguły dodawania; 

‒  obliczanie prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, przy zastosowaniu klasycznej 

definicji prawdopodobieństwa; 

 na poziomie rozszerzonym: spełnianie wymagań określonych dla zakresu 

podstawowego, a ponadto: 

‒  wykorzystywanie wzorów na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji 

z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach 

kombinatorycznych; 

‒  obliczanie prawdopodobieństwa warunkowego; 

‒  korzystanie z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym
6
. 

 Autorzy dokumentu całkowicie pomijają kwestię kształtowania intuicji 

probabilistycznych w pierwszych latach nauczania. Najwcześniej – w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej – pojawiają się elementy statystyki opisowej. Gromadzenie  danych oraz 

odczytywanie i przedstawianie ich za pomocą wykresów, tabel itp. jest bez wątpienia 

niezbędne  także w nauczaniu innych przedmiotów, np. przyrody, historii, jednakże 

w prostych przypadkach z powodzeniem może być wykorzystywane w klasach młodszych. 

 Z pierwszymi treściami z zakresu rachunku prawdopodobieństwa zgodnie z podstawą 

programową uczeń styka się dopiero w gimnazjum. Tam też od razu wymaga się od niego 

formalnego podejścia: obliczania średniej arytmetycznej, mediany i określania 

prawdopodobieństwa prostych doświadczeń losowych.  Podejście takie jest kontynuowane 

podczas nauki w szkole średniej – uczeń ma korzystać z wzorów i twierdzeń. 

 Naucza się zatem rachunku prawdopodobieństwa od razu jako zmatematyzowanej 

teorii, nie dając szansy na zebranie dostatecznej liczby doświadczeń (czasem nie dając szansy 

na jakiekolwiek doświadczenia).  

Efektywność nauczania rachunku prawdopodobieństwa w szkole 

 W takiej sytuacji nasuwa się pytanie: Jaka jest efektywność nauczania rachunku 

prawdopodobieństwa w polskiej szkole? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, konieczna 

jest refleksja nad wynikającymi z niego pytaniami szczegółowymi, dotyczącymi obecności 

treści z zakresu rachunku prawdopodobieństwa w obowiązujących podstawach 

programowych, a także posiadania przez uczniów i absolwentów umiejętności dokonywania 

racjonalnych wyborów opartych na intuicji probabilistycznej. Grupę badawczą stanowiło: 30 

uczniów szkoły podstawowej w wieku 10–12 lat (IV–VI klasa) oraz dorośli (30 nauczycieli 

                                                           
5
 Ibidem, s. 37–38. 

6
 Ibidem, s. 48. 
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i studentów w wieku 21–29 lat). Otrzymane metodą sondażu diagnostycznego wyniki okazały 

się bardzo interesujące. 

Osobom badanym postawione zostały dwa pytania w formie pisemnej (dla uczniów 

szkoły podstawowej badający dodatkowo inscenizował sytuację mającą być pretekstem do 

wnioskowania).  

 Pierwsze pytanie dotyczyło losowania za pomocą zapałek. Respondenci zostali 

poinformowani, że za chwilę odbędzie się losowanie – wśród 6 całych zapałek znajduje się 

jedna złamana. Wylosowanie złamanej zapałki będzie oznaczało przegraną. Losować będzie 

w sumie 6 osób. Zadaniem badanego było określenie, który z kolei chciałby losować. 

Badani uczniowie szkoły podstawowej odpowiadali następująco: 

pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

piąty

szósty

kolejność nie ma
znaczenia

 

WYKRES 1. Wybory ankietowanych uczniów w sytuacji losowania za pomocą zapałek 

 

 Uczniowie uznali, że najbardziej korzystne jest losowanie na początku, stąd 

najczęściej wybierali losowanie jako osoba pierwsza, druga lub trzecia. Niewielka liczba  

dzieci wolałaby losować na końcu. Tylko jeden uczeń uznał, że kolejność nie ma znaczenia. 

Bardzo podobnych odpowiedzi udzielali dorośli. 
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pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

piąty

szósty

kolejność nie ma
znaczenia

 

WYKRES 2. Wybory ankietowanych dorosłych w sytuacji losowania za pomocą zapałek 

 Dorośli nawet bardziej niż dzieci akcentowali, iż kolejność losowania jest – ich 

zdaniem – ważna. Zdecydowana większość respondentów wolałaby losować zapałki jako 

pierwsza, druga lub trzecia osoba w kolejności. Żaden z ankietowanych (wśród których byli 

także nauczyciele matematyki!) nie zauważył, iż modelem tego doświadczenia losowego 

o losowej liczbie etapów (losowanie kończy się w momencie „wyciągnięcia” złamanej 

zapałki) jest przestrzeń klasyczna. Wszystkie wyniki tego doświadczenia losowego są 

jednakowo prawdopodobne, nie ma więc znaczenia kolejność wybierania zapałek. 

Respondentom zabrakło jednak intuicji w tym zakresie. 

 Kolejne pytanie dotyczyło podobnej sytuacji, zmienił się jedynie przyrząd losujący. 

W drugim przypadku jest nim sześciościenna kostka do gry. Badany jest informowany, iż za 

chwilę rzuci kostką. Jeśli przed rzutem uda mu się określić, ile oczek wypadnie, to wygrywa. 

Mimo że istota obu opisanych doświadczeń jest taka sama, w przypadku drugiego odpowiedzi 

przedstawiają się zgoła inaczej. 

1

2

3

4

5

6

jest to obojętne  

WYKRES 3. Wybory ankietowanych dorosłych – typowanie wyniku rzutu kostką 
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 Ankietowani uczniowie najczęściej stwierdzali, że obstawiliby wypadnięcie 4 oczek, 

lub uznawali, że nie ma znaczenia, jaką liczbę oczek obstawią. Inne odpowiedzi pojawiały się 

rzadko. Dorośli respondenci także odpowiadali inaczej na drugie pytanie. 

1

2

3

4

5

6

jest to obojętne
 

WYKRES 4. Wybory ankietowanych uczniów – typowanie wyniku rzutu kostką 

 Taka sama liczba dorosłych co uczniów uznała, że obojętne jest to, jaką liczbę oczek 

obstawimy, bo prawdopodobieństwo wypadnięcia każdego wyniku jest takie same. Pozostałe 

odpowiedzi ciążyły ku „średnim” wynikom – 3, 4 lub 5.  

 W przypadku drugiego pytania ankietowanym także zabrakło elementarnej intuicji 

probabilistycznej. Co ciekawe, w tej kwestii opinie dzieci, które jeszcze nie uczyły się 

rachunku prawdopodobieństwa, są prawie takie same jak opinie osób, mających cały jego 

kurs za sobą! Świadczy to o kiepskim sposobie nauczania tego działu matematyki w szkole. 

Nawet po zdobyciu średniego wykształcenia respondenci nadal nie są w stanie prowadzić 

najprostszych rozumowań probabilistycznych. W ich edukacji zabrakło najważniejszego 

elementu – kształcenia intuicji. 

Kształtowanie intuicji pojęć probabilistycznych 

 W innych działach matematyki, np. w arytmetyce, geometrii, kształtowanie pojęć 

i związanych z nimi intuicji rozpoczyna się bardzo wcześnie. Pierwsze intuicyjne rozumienie 

pojęć geometrycznych jest dostępne już dla przedszkolaków. Nie przeszkadza zupełnie to, że 

dzieci te do formalnego opisu np. obserwowanych figur językiem symboli będą zdolne 

dopiero wiele lat później. Wręcz przeciwnie, pierwsze doświadczenia geometryczne ułatwiają 

dalszą naukę. Dzięki takiemu podejściu do nauczania praktycznie nie ma dorosłych 

nieposługujących się prostymi rozumowaniami geometrycznymi. 

 Rachunek prawdopodobieństwa zaczyna istnieć dla ucznia dopiero w gimnazjum i to 

od razu w formie matematycznej teorii. Nic więc dziwnego, że z braku doświadczeń i okazji 

do intuicyjnego rozwiązywania problemów dorośli nie potrafią posługiwać się nim na co 

dzień. Tymczasem dobór różnego typu środków matematycznych do porządkowania 



104 
 

(matematyzacji) fragmentów świata przypadku, rozwiązywanie pewnych problemów 

o charakterze probabilistycznym może być – jak pisze A. Płocki – matematyczną twórczością 

ucznia. Problematyka probabilistyczna może inspirować w nauczaniu matematyki różne 

aktywności matematyczne
7
. Niestety, obecnie naucza się rachunku prawdopodobieństwa jako 

zestawu gotowych definicji i twierdzeń. Skutki takiego postępowania doskonale pokazują  

wyniki badań. 

 Czy można coś zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy? Agnieszka Śliwińska-Gabryś 

powołując się na program edukacji matematycznej
8
 , pisze, iż warunkiem skutecznego 

nauczania rachunku prawdopodobieństwa jest wprowadzenie go do programu nauczania już 

od klasy pierwszej szkoły podstawowej
9
. Autorka określa dla każdej z klas początkowych 

zasób doświadczeń i intuicji, które dzieci mogą opanować. Dla klasy pierwszej przewiduje 

ona pierwsze zabawy związane z doświadczeniami losowymi typu rzuty kostką czy monetą. 

Uczniowie klasy pierwszej mogą też nauczyć się intuicyjnie odróżniać ciąg od zbioru  oraz 

przestawiać w dostępnej dla siebie formie wyniki przeprowadzanych doświadczeń. 

A. Śliwińska-Gabryś postuluje też naukę używania sformułowań: „często”, „rzadko”, 

„częściej niż”. Intuicyjnie można kształtować także pojęcie wyniku doświadczenia losowego. 

 Uczniowie klasy drugiej mogą już starać się przewidywać możliwe wyniki 

konkretnego doświadczenia, oceniać co jest bardziej, a co mniej możliwe. Warto, aby dzieci 

sprawdzały słuszność swoich przypuszczeń, wykonując serie doświadczeń. 

 Zdaniem A. Śliwińskiej-Gabryś w klasie trzeciej można wysnuwać domysły 

i sprawdzać ich słuszność, zbierając dane na ten sam temat np. w różnych grupach osób. 

Możliwe jest kształtowanie intuicyjnego pojęcia zdarzenia i jego szansy (porównując dwa 

zdarzenia będące wynikami tego samego doświadczenia). 

 Autorka zauważa także, że kształtowanie intuicji pojęć probabilistycznych 

w młodszym wieku szkolnym umożliwi „dobre” przygotowanie dzieci do uczenia się 

rachunku prawdopodobieństwa, kombinatoryki i statystyki
10

. 

 Aby nie przyjmować bezkrytycznie przedstawionych założeń, warto zwrócić uwagę na 

to, iż zostały one stworzone dla dzieci w innym przedziale wiekowym niż w założeniu obecni 

uczniowie klas I–III. Dotąd do klasy pierwszej szły dzieci siedmioletnie. Obecnie, zgodnie 

z reformą programową, do szkoły ma zacząć uczęszczać już sześciolatek. Biorąc to pod 

uwagę, można uznać, iż zasugerowany zakres pojęć i doświadczeń dla dawnego ucznia klasy 

pierwszej będzie obecnie odpowiedni dla drugoklasisty, dawnej klasy drugiej – dla obecnej 

klasy trzeciej itd.  

Inspiracje dla nauczania probabilistyki w klasach I–III 

 Powszechnie przyjęło się, że rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki, 

który opanować można dopiero na dalszych etapach nauki. Praktycznie brak opracowań 

                                                           
7
 IDEM: Rachunek prawdopodobieństwa w szkole podstawowej. Warszawa, WSiP 1991, s. 12. 

8
 H. MOROZ, P. MOREJKO, E. RUPNIEWSKA: Program edukacji matematycznej w klasach I–III „Świat 

i ja”. [Maszynopis]. Uniwersytet Śląski. Katowice 1994], s. 5. 
9
 A. ŚLIWIŃSKA-GABRYŚ: Kształtowanie intuicji pojęć kombinatorycznych, statystycznych, rachunku 

prawdopodobieństwa w edukacji probabilistycznej. „Nauczanie Początkowe” 2004/2005, nr 4, s. 43. 
10

 Ibidem, s. 43–45. 
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i materiałów dydaktycznych, które byłyby przygotowane do pracy z młodszymi uczniami. 

Chlubnym wyjątkiem jest tutaj seria książeczek Adama Płockiego. Jej kolejne części noszą 

tytuły: Co przypadek sprawił w Przypadkowie?; Kto był w Przypadkowie dżentelmenem? oraz 

Czy Paulina była w Przypadkowie gapą?. Co prawda seria ta jest adresowana do dzieci co 

najmniej dziesięcioletnich, jednak, po pierwsze, książeczki powstały dawno, a akceleracja 

rozwoju stała się faktem, po drugie zaś, twórczy nauczyciel bez trudu dopasuje przedstawione 

treści i zakres tak, by odpowiadały możliwościom jego uczniów. 

 Książki A. Płockiego mają formę przyjazną dla małego czytelnika. Probabilistyczne 

problemy przedstawione są w formie interesującej narracji. Autor opowiada przygody wesołej 

rodziny, w której skład wchodzą: dziadek Pankracy, babcia Patrycja i spędzające u nich 

wakacje wnuki: Paweł, Paulina i Piotrek. Bohaterowie wspólnymi siłami starają się rozwiązać 

uwikłane w rachunek prawdopodobieństwa zadania, których rozwiązaniem może być żywo 

zainteresowane każde dziecko. Młodzi czytelnicy z lektury mogą np. dowiedzieć się, 

dlaczego matematycy nie lubią totolotka lub jak z ciasta i rodzynka wyrabiać monety. 

Zawarte w książkach opowiadania mogą z powodzeniem stanowić scenariusz niejednej 

fascynującej lekcji matematyki. 

 Poszukując inspiracji dla kształcenia intuicji probabilistycznych u dzieci w młodszym 

wieku szkolnym, można sięgnąć także do zbiorku łamigłówek i zadań dla dzieci w wieku 8–9 

lat, zatytułowanego Jestem mistrzem matematyki
11

. Znaleźć tam można kilka zadań do 

wykorzystania podczas zajęć, np. „Wyścig”, „Orzeł czy reszka” lub „Gra słów”. 

 Wzorów doświadczeń losowych dostarczyć powinno życie codzienne, będące 

głównym źródłem pomysłów. Im zadanie bliższe jest dziecku i jego potrzebom, tym większą 

ma ono motywację do poszukiwania jego rozwiązywania. 

Konkluzja 

 Rachunek prawdopodobieństwa jest ważnym działem matematyki, szeroko 

stosowanym także w innych naukach. Jego nauczanie rozpoczyna się jednak stanowczo za 

późno i to od razu formalnym wykładem arsenału definicji i twierdzeń. Uczeń nie ma zatem 

szansy na ukształtowanie związanych z nim intuicji, tak jak się to dzieje chociażby 

w geometrii. Jest to powodem niskiej kultury stochastycznej w polskim społeczeństwie. 

Większość dorosłych ma ogromne problemy ze stosowaniem rozumowań probabilistycznych 

w codziennym życiu. Receptą na taki stan rzeczy jest nauczanie rachunku 

prawdopodobieństwa, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej. Musi to być 

jednak nauczanie oparte na budowaniu intuicji probabilistycznych. Jest to dla nauczyciela 

zadanie trudne, gdyż on sam najczęściej owych intuicji nie wyniósł ze szkoły. Brak także 

materiałów wspierających proces dydaktyczny w tym zakresie. Twórczy nauczyciel, 

świadomy roli rachunku prawdopodobieństwa w kształceniu oraz codziennym życiu, 

powinien jednak podjąć to wyzwanie dla dbałości o wszechstronny rozwój i wykształcenie 

swoich uczniów. 

 

                                                           
11

 Ch. REDOUTE: Jestem mistrzem matematyki. Wrocław, Siedmioróg 2010. 
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Drama stymulatorem myślenia twórczego dzieci w nauczaniu języka angielskiego 

 

Streszczenie 

W artykule przedstawiony został problem wykorzystania dramy w edukacji 

lingwistycznej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano metody i techniki stymulowania 

myślenia twórczego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacji językowej. Następnie 

omówiono metodę dramy, jej rodowód, techniki, strategie oraz szerokie spektrum możliwości 

zastosowania. Dalsza część artykułu dotyczy wykorzystywania dramy w nauczaniu języka 

angielskiego. Podkreślono konieczność uwzględnienia w dydaktyce najnowszych osiągnięć 

z zakresu psychologii nauczania i uczenia się. Wiedza na temat funkcjonowania mózgu, 

motywacji i wykorzystywania różnych typów inteligencji oraz wzorców myślenia sprawia, iż 

możemy zdecydowanie przyspieszyć i uczynić bardziej efektywnym proces uczenia się. 

W artykule podkreśla się, że drama to metoda  nauczania, która rozwija potencjał ucznia oraz 

stymuluje proces twórczego myślenia na lekcjach języka angielskiego. Przyswajanie języka 

obcego wymaga kreatywnego wykorzystywania nowo poznanych struktur i wyrażeń oraz 

ciągłego eksperymentowania. Autorka wskazuje również na istotny wpływ dramy na wzrost 

poziomu motywacji uczniów, ich poczucie wartości, rozwój indywidualny i społeczny oraz 

zdolności empatyczne. Drama wydaje się metodą nauczania, która uwzględnia wiedzę 

o uczącym się, o procesie uczenia się oraz rzeczywistości społecznej, w jakiej żyjemy. 

Drama, to metoda, którą z powodzeniem możemy stosować nie tylko na lekcjach języka 

angielskiego, ale na każdych zajęciach prowadzonych z uczniami. Drama – celowo, dobrze 

przygotowana przez nauczyciela – pozwala na wykorzystanie  potencjału twórczego uczniów 

.  

 

Słowa kluczowe: drama, myślenie twórcze, edukacja lingwistyczna 

 

 

Współczesna dydaktyka języków obcych wpisuje się w holistyczno-humanistyczną 

perspektywę edukacji, wskazując na wielowymiarowość procesu kształcenia językowego, 

które winno być interdyscyplinarne, twórcze, otwarte i interaktywne. To założenie znajduje 

swoje odzwierciedlenie w kierunkowych zadaniach nauczania języków obcych we 

współczesnej szkole europejskiej, ukierunkowanych na realizację zarówno celów językowo-

komunikacyjne, jak i formacyjnych. Głównym celem formacyjnym nauczania / uczenia się 
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języków obcych jest wspomaganie rozwoju kognitywnego i afektywnego jednostki. Zgodnie 

ze wskazaniami najważniejszego europejskiego dokumentu programowego w zakresie 

kształcenia językowego należy, z jednej strony, wyposażyć ucznia w szeroko rozumianą 

kompetencję komunikacyjną, a z drugiej – wspomagać jego rozwój osobowy, przygotowując 

go do samodzielnego uczenia się języków przez całe życie. W Europejskim Systemie Opisu 

Kształcenia Językowego… podkreśla się duży udział kompetencji ogólnych, składających się 

z wiedzy, umiejętności i uwarunkowań osobowościowych, w działaniach językowych
1
. 

Koncepcja ucznia twórczego, otwartego i coraz bardziej autonomicznego  wymaga od  

nauczycieli języków rozwijania u uczniów poczucia własnej wartości i sprawstwa oraz 

postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także wdrażania ich do 

samodzielności w procesie uczenia się.  

Specyfika nauczania / uczenia się języka obcego – mających na celu rozwijanie postaw 

i sprawności niezbędnych do komunikacji z drugim człowiekiem – implikuje twórczy 

i ekspresyjny charakter uczenia się. Fundamentalnym pojęciem jest tu kompetencja 

komunikacyjna, która aktualizuje się w konkretnych działaniach językowych, czyli 

sprawnościach: receptywnych (rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu), 

produktywnych (mówienie i pisanie) oraz mediacyjnych. Sprawności mówienia i pisania 

zawierają w sobie zarówno wymiar indywidualny (ekspresję własną), jak i interakcyjny
2
. 

Praktyka szkolna dowodzi, że proces nauczania nie zawsze idzie w parze z procesem 

uczenia się. U podstaw twórczego, nowoczesnego uczenia się leżą bowiem potrzeby ucznia. 

Proces twórczego uczenia się jest zróżnicowany i motywujący. Bywa traktowany jako 

dynamiczna i zajmująca aktywność. Dzisiejszy świat łaknie nowych, oryginalnych pomysłów 

jak nigdy dotąd, a tradycyjne nauczanie i stosowane od lat metody dydaktyczne nie rozwijają 

uczniów w sposób wystarczający, by mogli sprostać stojącym przed nimi zadaniom. Co zatem 

zrobić, aby proces nauczania i uczenia się był bardziej twórczy i efektywny?  

W artykule tym przedstawione zostaną przykłady metod i technik stymulujących 

twórcze, przyśpieszone uczenie się, ze szczególnym uwzględnieniem metody dramy, która 

łączy w sobie zasady przyspieszonego i twórczego nauczania. Znaczenie dramy 

poświadczone będzie przez przykłady wykorzystywania jej w glottodydaktyce.  

Metody i techniki stymulowania myślenia twórczego 

Stymulowanie aktywności twórczej jest możliwe tylko pod warunkiem, że myślenie 

i działanie twórcze potraktowane zostaną tak samo, jak każdy inny rodzaj aktywności 

człowieka. Skoro potrafimy ćwiczyć pamięć, potrafimy również stymulować twórcze 

myślenie
3
. Przekonanie o możliwości trenowania myślenia twórczego wywodzi się z trzech 

przesłanek: 

 humanistycznej wizji człowieka jako istoty z natury twórczej
4
, 

                                                           
1
 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie Się, Nauczanie, Ocenianie. Warszawa, 

Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2003, s. 21–24.  
2
 Ibidem, s. 26.  

3
 E. NĘCKA: Trening twórczości. Olsztyn, Polskie Towarzystwo Psychologiczne  1992. 

4
 A. MASLOW: Emocjonalne blokady w twórczości. W: Materiały z historii psychologii. Wybór i wstęp 

K. ZAMIARA. Poznań, KAM 1995. 
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 rozróżnienia na twórczość potencjalną i „skrystalizowaną” lub – inaczej – twórczość 

pierwotną (inspiracyjna faza twórczości) i twórczość wtórną czy zintegrowaną
5
, 

 badań psychologicznych wykazujących „zwyczajność” operacji intelektualnych biorących 

udział w akcie twórczym
6
. 

Pozytywny wpływ zewnętrznej stymulacji na twórczość poświadczają badania nad 

technikami stymulującymi twórcze myślenie. Trening twórczości pobudza oryginalność, 

rozwija wyobraźnię i giętkość myślenia
7
. Szczególnie przydatne w rozwoju twórczego 

myślenia są techniki grupowe
8
.  

W literaturze poświęconej metodom stymulowania twórczego myślenia pojęcie 

„heurystyka” (pochodzące od greckiego słowa heureka „znalazłem!‟) występuje w dwóch 

różnych znaczeniach. Przede wszystkim oznacza interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy 

i umiejętności praktycznych związanych z twórczym rozwiązywaniem zadań. Drugie 

znaczenie związane jest z podziałem metod myślenia na algorytmiczne i heurystyczne – 

„heurystyka” oznacza metodę myślenia różną od algorytmu. Andrzej Góralski określa 

przedmiot heurystyki – w znaczeniu metodologii twórczego działania – jako „ogół działań 

podejmowanych przez człowieka twórczo rozwiązującego zadania”
9
.   

Istnieje wiele technik rozwijania twórczego myślenia. Jednym ze sposobów 

stymulowania zdolności dywergencyjnych jest synektyka
10

, czyli metoda stymulowania 

twórczego myślenia i rozwiązywania problemów przez myślowe łączenie ze sobą różnych 

elementów. Wedle twórcy tej metody, Amerykanina Williama J. J. Gordona, każdy jest 

w stanie rozwinąć tego typu zdolności, pod warunkiem, że będą przestrzegane pewne zasady, 

a zastosowana metoda synektyczna realizowana będzie wedle ściśle określonej procedury 

postępowania.  

Jedną z głównych zasad jest działanie w grupie. Równie ważna jest odwaga odrzucenia 

utartych reguł i pozornie niepodważalnych prawd. Procedura stosowania metody 

synektycznej opiera się na założeniu, że rozwiązywanie problemów związane jest 

z określonymi fazami: pierwsza faza polega na oswojeniu dziwności – nowy, nieznany 

problem staje się znany; druga faza jest procesem odwrotnym – chodzi o znalezienie czegoś 

dziwnego i nowego w sytuacjach dobrze znanych. Obydwie fazy angażują procesy myślowe 

oparte na dostrzeganiu analogii między elementami danymi w zadaniu a konkretnymi 

strukturami rzeczywistości.  

Najczęściej uruchamianymi w procesie rozwiązywania problemów analogiami są:  

 analogia personalna – daje możliwość wniknięcia w zagadnienie poprzez radykalną 

zmianę perspektywy oglądu; ćwiczenie to polega na wcielaniu się w role innych osób, 

a nawet przedmiotów i symboli; 
                                                           

5
 IDEM: Postawa twórcza. W: Materiały z historii psychologii… 

6
 E. NĘCKA: Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

1987. 
7
 IDEM: TroP... Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1994. 

8
 IDEM: Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków, Oficyna Wydawnicza 1995.  

9
 A. GÓRALSKI: Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa, PWN 1989. 

10
 Termin „synektyka” pochodzi od greckiego synektikos „trzymający razem, obejmujący‟. 
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 analogia prosta – polega na znalezieniu w otoczeniu zjawiska lub przedmiotu 

funkcjonującego na tych samych zasadach, jakie rozpoznajemy w rozwiązywanym 

problemie; ten rodzaj analogii dobrze znany jest większości nauczycieli;  

 analogia symboliczna – pozwala zjawisko złożone i niezwykłe zastąpić reprezentacją 

symboliczną w postaci przedstawienia plastycznego lub metafory językowej;  

 analogia fantastyczna – umożliwia łączenie ze sobą zjawisk o sprzecznej naturze; wymaga 

ona uwolnienia się od przymusu myślenia logicznego.  

Analogie te stymulują myślenie metaforyczne. Synektyka przypisuje słownej 

metaforze znaczącą funkcję stymulacyjną
11

.  

Techniki rozwijania twórczego myślenia opracował także Edward de Bono. Jedna  

z nich nazywa się „Plusy, minusy, godne uwagi”. Polega ona na określeniu: plusów – zalet 

pomysłu, minusów – wad pomysłu, tego, co „godne uwagi”, czyli tego, co w pomyśle wydaje 

się interesujące. Zamiast więc oceniać, możemy wyodrębnić plusy, minusy i to, co „godne 

uwagi”.  

Inną techniką opartą na zasadzie odroczonej oceny jest burza mózgów. Jej odmianę 

stanowi burza pytań, polegająca na nieskrępowanym stawianiu pytań na wybrany temat (jak 

największej liczby pytań). Sesja powinna być krótka i intensywna. Po sformułowaniu pewnej 

liczby pytań wspólnie z uczniami poddajemy je „obróbce” – dzielimy na oczywiste, 

zaskakujące, łatwe, trudne. Pytania mogą ukierunkować uczniów na nowe możliwości 

rozwiązania problemu.  

Przydatne w pracy z uczniem są również inne techniki stymulowania twórczego 

myślenia: 

 „Jak on to zrobił?” – technika ta polega na wyobrażaniu sobie hipotetycznego procesu 

twórczego, który doprowadził do konkretnego odkrycia, wynalazku. Skupiamy uwagę 

dzieci na zwyczajnym i oczywistym przedmiocie (agrafka, spinacz biurowy). Uczniowie 

wyobrażają sobie sytuację przed wynalazkiem i sytuację, która do niego doprowadziła. 

Tworzenie danej rzeczy ciekawi uczniów – proponują wtedy wiele ciekawych wariantów 

rozwiązania problemu. 

 „Co mnie dziwi?” – technika ta opiera się na zadawaniu pytań, takich jak np.: Dlaczego 

krzesło ma taki kształt? Wiele spraw oczywistych zaczyna wtedy dziwić i wyzwala 

działania twórcze. 

 „Ciekaw jestem, czy rzeczywiście?” – u podstaw tej techniki leży kwestionowanie 

poglądów i wiadomości powszechnie utrwalonych, takich jak np. przekonanie, że gry 

komputerowe szkodzą dzieciom. Jestem ciekawa – szkodzą, czy nie? Skąd wiadomo, że 

szkodzą? Na co szkodzą? A może w czymś pomagają? Sprawdzamy, czy dzieci znają 

potoczne sądy i opinie oraz czy one są rzeczywiście uzasadnione i uświadomione, czy 

wszystkie są prawdziwe, a może niektóre są bezpodstawne. Te wnioski są dla uczniów 

bardo ważne i pożyteczne, dają bowiem odpowiedź na pytanie: „Czy rzeczywiście...?”. 
                                                           

11
 W. LIMONT: Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Toruń, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1994. 
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I pogłębiają zrozumienie rzeczywistości. 

Twórcze myślenie a uczenie się języka angielskiego 

Stwierdzono, iż w języku angielskim można wypowiedzieć i zrozumieć liczbę zdań rzędu 

od 10 do 20 potęgi
12

. Jest to liczba tak ogromna, że praktycznie nie można opanować takiej 

liczby zdań przez ich nauczenie się. Noam Chomsky, twórca koncepcji gramatyki 

generatywnej, twierdzi, że człowiek posiada wrodzoną zdolność posługiwania się mową 

(„kompetencję językową”), opierającą się na określonych prawach i w zasadzie niezależną 

od wyuczonych wzorców językowych. Człowiek potrafi formułować zdania zupełnie 

nowe, których się nigdy nie uczył. Chomsky wysunął więc tezę, że posługiwanie się mową 

nie jest procesem reprodukcyjnym, lecz twórczym. 

Uczenie się języka obcego jest więc procesem twórczym. Nauczyciel może w znacznym 

stopniu wspomóc ogólny proces rozwoju intelektualnego dziecka poprzez stosowanie 

technik stymulujących wyobraźnię i twórczość językową. Każda metoda stymulująca 

rozwój zdolności twórczego myślenia, zastosowana w nauczaniu języka, zaowocuje 

przypuszczalnie rozwojem zdolności komunikacyjnych uczniów
13

.  

Kompetentny użytkownik języka posługuje się czterema podstawowymi sprawnościami 

językowymi: dwoma sprawnościami receptywnymi  – rozumienie ze słuchu oraz czytanie 

ze zrozumieniem, oraz dwoma sprawnościami produktywnymi – mówienie i pisanie
14

. 

Tradycyjnie czytając i zapamiętując, wykorzystujemy tylko kilka procent możliwości 

naszego umysły. Okazuje się, że pracuje wtedy jedynie lewa półkula mózgu, gdyż w niej 

znajduję się ośrodki mowy. Na ogół uczymy się przez powtarzanie. Tymczasem wszystkie 

techniki szybkiej nauki opierają się na wykorzystywaniu prawej półkuli, w której znajdują 

się ośrodki obrazu. Uaktywnianie jej przyspiesza naukę. Służą temu specjalne techniki 

wyobrażeniowe, łączące szereg skojarzeń. Nie zdajemy sobie sprawy, że obraz jest 

zapamiętywany 60 tysięcy razy szybciej i trwalej niż słowo, pojęcie, wyraz. 

Nieprzypadkowo zatem znaki drogowe to symbole (czyli obrazy), a godzinę szybciej 

potrafimy odczytać z zegarków wskazówkowych niż elektronicznych. Przykładów takich 

można by przytaczać jeszcze dużo. Techniki opierające się na aktywizowaniu obydwu 

półkul mózgowych, aktywizują neurony, zwiększają powierzchnię i liczbę połączeń 

międzysynaptycznych między neuronami w mózgu oraz zwiększają ilość tzw. substancji 

przekaźnikowych, wykorzystywanych przez mózg w trakcie procesów myślowych. 

Oznacza to – przekładając tę informację na język praktyki – że możemy uczyć się o wiele 

szybciej i skuteczniej, aniżeli przy wykorzystywaniu tradycyjnych metod. Ucząc się języka 

obcego metodami stymulującymi obydwie półkule mózgowe, zapamiętujemy nowe 

informacje kilkakrotnie szybciej, rozwijamy wyobraźnię, oryginalność myślenia. Sukcesy 

wzmacniają poczucie własnej wartości i zaufanie we własne siły. Jedną z metod 

stymulujących twórcze myślenie jest drama. 

                                                           
12

 K. PANKOWSKA: Pedagogika dramy. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie “Żak” 2000. 
13

 U. FRYSZTACKA-SZKRÓBKA: Developing Communicative Competence of English as a Foreign 

Language by Training Creative Thinking.  Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997. 
14

 H. KOMOROWSKA: Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa, EDE – Poland 1993. 
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Czym jest drama? 

Termin „drama” pochodzi od starogreckiego drao „działam, usiłuję‟; w języku greckim 

używane było również słowo drama oznaczające czynność lub akcję. W języku angielskim, 

z którego zapożyczyliśmy termin „drama”, odnosi się on przede wszystkim do sztuki 

teatralnej, dramatu, teatru. Taki też jest źródłosłów dramy jako działania edukacyjnego. 

Podstawę dramy w tym ostatnim znaczeniu stanowi aktywność twórcza. Drama jest swego 

rodzaju procesem, w którym biorący udział aktywizują zarówno umysł, jak i emocje, 

wyrażające się w sposób bezpośredni. Wyjątkowość tej formy pracy polega na ożywianiu 

dyspozycji poznawczych człowieka, a zarazem wywołaniu reakcji bezpośredniej. Uczestnicy 

dramy myślą i czują jednocześnie. Nowe poglądy i odczucia ścierają się ze starymi. 

W wyniku tego procesu tworzy się nowy sposób widzenia problemu. Źródłem przemian jest 

różnica między tym, co przypuszczam, że mógłbym zrobić, a tym, co w istocie czynię, czyli 

praktyką, którą daje drama. Wiedza, którą uczeń zdobywa poprzez własną aktywność 

poznawczą i twórczą, ma charakter interdyscyplinarny. Przykładowo, gdy problem 

podejmowany w dramie dotyczy odkryć geograficznych, wówczas prowadzący przywołuje 

wiadomości zarówno z dziedziny geografii, jak i historii, literatury czy etnografii. W ten 

sposób uczeń przyswaja wiedzę nie rozbitą na dyscypliny, lecz całościową, najbardziej 

zbliżoną do sposobu poznawania realnego świata. W dramie nie chodzi jednak tylko 

o zdobywanie umiejętności. Stawianie ucznia w trudnej sytuacji, w której nie tylko musi on 

sobie poradzić emocjonalnie, ale również podjąć samodzielną próbę rozwiązania problemu, 

stanowi doskonały trening dojrzewania. Umiejętność podejmowania decyzji jest jednym 

z jego elementów. Ta właściwość dramy sprawia, że techniki, które wchodzą w jej skład, są 

wykorzystywane w treningach asertywności (pozytywnego nastawienia do innych ludzi 

z równoczesną świadomością własnych praw). W dramie bowiem istnieje bezpośrednia realna 

możliwość obserwacji różnych zachowań: swoich własnych i innych ludzi. Stanowi to okazję 

do dokonania analizy, jakie jest źródło powstałych reakcji, co jest w nich pozytywne, a co 

niewłaściwie i jak należy to zmienić. Widzimy, jak zachowują się inni, i możemy skorzystać 

z dobrych wzorców. Nasze błędy zaś nie przynoszą – co jest cudowną właściwością dramy – 

żadnych nieodwracalnych konsekwencji. Poza tym istnieje możliwość dokonania 

natychmiastowej korekty zachowań. Właściwe wykorzystanie dramy w nauce szkolnej 

przyśpiesza dojrzewanie dziecka do społecznego i twórczego życia, ułatwia naukę 

przedmiotów szkolnych, pozwala nauczycielowi osiągnąć interesujące wyniki w realizacji 

celów kształcących i wychowawczych. Dzięki stosowaniu improwizacji, która jest 

podstawową strategią, nauczyciel i uczniowie „w rolach” tworzą wymyślone „sytuacje 

wyjściowe”, zawierające problem, konflikt i krok po kroku zbliżają się do rozwiązania owego 

konfliktu-dylematu. Jest to oczywiście ujęcie uproszczone. W rzeczywistości docieramy do 

prawdy i wiedzy w sposób wielostronny, angażujący emocjonalnie i intelektualnie 

uczestników zajęć, używając do tego rożnych strategii i technik dramowych. Obrazowo 

metodykę dramy można porównać do reflektora, rozjaśniającego te przestrzenie, na które jego 

światło zostało skierowane. W dramie stosuje się techniki i strategie. 

„Ekspresja”, „wyobraźnia”, „zabawa” – to pojęcia nierozerwalnie związane z istotą 

dramy. Zdaniem Wiesławy Pielasińskiej ekspresja to „spontaniczna wypowiedź dziecka  

w języku sztuki, umiejętność twórczego wyrażania się w rysunku, tańcu i śpiewie oraz sztuce 
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dramatycznej”
15

. Według przytoczonej, pedagogicznej definicji ekspresji zachowania 

ekspresyjne – w potocznym doświadczeniu nauczycieli i wychowawców – przypisywane są 

jedynie dzieciom. Drama przełamuje ten stereotyp i umożliwia twórcze wyrażanie się 

i działanie wszystkim, niezależnie od wieku.  

Wyobraźnię można zdefiniować jako proces psychiczny, którego istotą jest tworzenie 

obrazów przedmiotów lub zjawisk na podstawie elementów dawnych spostrzeżeń. 

Wyobraźnię określić można – szerzej – jako zdolność do przekraczania granic własnego 

doświadczenia
16

. Rozwój wyobraźni jest jednym z głównych celów współczesnego 

kształcenia. Wyobraźnia stanowi nieodłączny atrybut dramy, która – odwołując się do niej, 

ożywiając ją – staje się środkiem jej rozwoju. 

Zabawa jest jedną z podstawowych form działalności ludzi, niemającą charakteru 

utylitarnego, połączoną z pozytywnymi przeżyciami emocjonalnymi, których dostarcza 

przede wszystkim sama aktywność jednostki. Zabawa pełni wiele różnych funkcji. Umożliwia 

zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań, ułatwiając jednocześnie wchodzenie 

w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i dostosowywanie jej do własnych potrzeb. 

Zabawa należy do podstawowych „ćwiczeń ekspresyjnych”, pozwalających na przejście do 

pracy twórczej, zabawa jest bowiem identyczna z inwencją. W dramie zabawa stanowi 

jednocześnie cel i środek. Poprzez zabawę realizowane są różnorodne funkcje poznawcze, 

kształcące i wychowawcze. Aktywność dramatyczna dzieci przejawia się w grach i zabawach. 

Stanowią one naturalną drogę rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa. Później, w życiu 

ludzi dorosłych zdolność do udawania pełni inne funkcje. Według Charlyn Wessels każdego 

dnia nakładamy „maski”, by realizować się w różnorodnych rolach społecznych i żyć 

w harmonii z innymi
17

. Zjawisko to George Santayana określa mianem unieruchomionej 

ekspresji. Początkowo naśladownictwo ogranicza się do najprostszych czynności i zachowań, 

by rozwijać się oraz komplikować w miarę rozwoju i zdobywania przez dziecko nowych 

wiadomości o świecie. Każda sytuacja, w której uczestniczy dziecko, dostarcza mu nowych 

spostrzeżeń wykorzystywanych w organizowaniu zabaw, w trakcie których odnajduje się ono 

w roli mamy, nauczycielki czy lekarza. W ten sposób dziecko przetwarza zdobyte 

doświadczenia w konkretne działania, sprawiając, że stają się one jego własnymi 

doświadczeniami. Ogromną rolę w tego typu zabawach odgrywają wyobraźnia i fantazja, 

ponieważ wszystkie takie zabawy dziecko wymyśla samo, będąc jednocześnie reżyserem, 

aktorem i widzem. Żaden aktor nie zagra żadnej roli tak, jak odegra ją bawiące się dziecko, 

żaden reżyser nigdy nie zrealizuje takiego wspaniałego, czarująco prostego rozwiązania 

reżyserskiego, jak to czyni samo dla siebie w swojej zabawie dziecko, a  żaden widz nie 

odbierze widowiska tak, jak odbiera swoją własną zabawę dziecko-aktor
18

. Tego typu 

fikcyjne zabawy właściwe są tylko człowiekowi, wymagają bowiem odróżniania sytuacji 

istniejącej od sytuacji odtwarzanej. W zabawach tych fakty realnie przeżyte przeplatają się z 

                                                           
15

 W. PIELASIŃSKA: Ekspresja – jej wartość i potrzeba. Warszawa, WSiP 1983. 
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 I. WOJNAR: Przygotowanie do aktywności twórczej. W: Model wykształconego Polaka. 

Red. B. SUCHODOLSKI. Wrocław, Ossolineum 1980. 
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fikcyjnymi, których istnienie możliwe jest tylko w wyobraźni, by stworzyć jeden, spójny ciąg 

wydarzeń – jedną historię. Historie te powstają zwykle w czasie trwania zabawy – dzieci na 

poczekaniu wymyślają to, co mają powiedzieć i uczynić w danym momencie. Zabawy te 

oparte są więc na improwizacji. Wchodzenie w rolę w trakcie zabaw jest spontaniczne  

i całkowite. Chłopiec nie „gra” policjanta, ale naprawdę nim „jest” na miarę swojej 

wyobraźni. Zabawa w Indian czy w dom nie polega na odgrywaniu narzuconych ról, ale jest 

prawdziwym, dramatycznym „dzianiem się”. Dziecko potrafi intensywniej i aktywniej żyć, 

będąc „w roli”, niż po powrocie do rzeczywistości realnej. Przedstawiane w zabawie postacie 

nie są, oczywiście, kreacjami na miarę mistrzów aktorstwa, bo nie o to tu chodzi. Mimo to 

mimika, gest i słowo odgrywają w takiej zabawie niemałą rolę, służąc kreacji świata 

przedstawionego. Drama, wykorzystująca naturalne predyspozycje dziecka do wchodzenia w 

role, jest świadomą kontynuacją owych spontanicznych zabaw. Ukierunkowując dramatyczną 

ekspresję dziecka, jednocześnie kształtuje jego twórcze dyspozycje, rozwija wyobraźnię oraz 

uczy samodzielności w myśleniu i działaniu. W dramie – jak w zabawie – wejście w rolę nie 

wymaga zdolności aktorskich, lecz głębokiego zaangażowania i wiary w fikcyjną sytuację, 

wczucia w postać, bycia nią i działania, a nie grania.  

Drama w nauczaniu języków obcych 

Nauka języka obcego powinna, z jednej strony, być dostosowana do programu nauczania oraz 

grupy wiekowej uczniów, a z drugiej – korzystać z osiągnięć glottodydaktyki. Dotyczy to 

zarówno treści, jak i stosowanych metod.   

Drama stanowi interesującą propozycję metodyczną, coraz częściej stosowaną w nauczaniu 

języków obcych. Jako metoda nauczania zawiera elementy zabawy oraz terapii. Jej podstawą 

jest aktywność twórcza, realizowana głównie przez spontaniczne improwizacje uczniów w 

rolach. Istota stosowania dramy polega na stwarzaniu sytuacji, w której uczniowie mogliby 

się identyfikować z innymi osobami czy nawet rzeczami, zagrać rolę jakiejś postaci, wczuć 

się w inną osobowość. Badania potwierdzają wysoką skuteczność tej metody w nauczaniu 

języków obcych. Specjaliści uważają, że po trzech miesiącach nauki uczniowie osiągają 

poziom umiejętności uzyskiwany po roku pracy prowadzonej w sposób konwencjonalny. 

Dzieci odgrywając scenki, pracują zwykle w parach lub grupach. Dzięki temu uczą się  

wspólnego podejmowania decyzji, słuchania siebie nawzajem, oceniania sugestii i pomysłów 

swoich oraz wysuwanych przez kolegów. Muszą współpracować dla osiągnięcia celu – 

rozstrzygać spory, doceniać wzajemnie swoje odmienności i wykorzystywać mocne strony 

każdego z członków grupy. Poznają siebie i innych, co staje się podstawą budowania zaufania 

oraz wiary we własne siły i możliwości. 

Grupowa praca nad rozwiązaniem problemu tworzy klimat emocjonalny zasadniczo różniący 

się od klimatu, w jakim pracuje uczeń, któremu polecono przeczytać tekst, a następnie 

odpowiedzieć na kilka pytań z nim związanych. W pierwszym przypadku, dzięki 

zaabsorbowaniu problemem oraz dzięki wsparciu grupy, znika usztywnienie powodowane 

strachem przed niepoprawnością językową, w drugim – usztywnienie to dominuje nad 

uczniem, sprawiając, że pracuje w stresie i nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości 

w obawie przed popełnieniem błędu, w związku z czym zamyka się na poziomie językowym, 

który już zna w miarę dobrze, na którym czuje się bezpiecznie, w konsekwencji – nie rozwija 
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się językowo. Aby się rozwijać, uczyć, trzeba – w pewnym sensie – ryzykować, że będzie się 

popełniało błędy i trzeba dać sobie na te błędy przyzwolenie. Uczniowie nie są tego 

świadomi, stąd rolą nauczyciela musi być stwarzanie takich warunków do pracy, aby 

uczniowie mieli szansę na rozwój, czyli na autentyczną naukę. Praca metodą dramy pozwala 

nauczycielowi wypełnić to zadanie. 

Przyjęcie  roli umożliwia uczniowi ukrycie się za odgrywaną postacią. Dzięki temu 

dziecko pozbywa się zahamowań związanych z posługiwaniem się językiem obcym i uczy się 

uczestniczenia w pracy grupowej. Nauczyciel, przydzielając odpowiednie role, może zachęcić 

do wypowiadania się  dzieci, które normalnie powstrzymują się od wszelkich prób mówienia  

i w efekcie pozostają „w cieniu” swoich kolegów, oraz kontrolować uczniów nadmiernie  

dominujących pozostałych uczestników zajęć. 

W odróżnieniu od tradycyjnych role-plays (mówienie czy czytanie z podziałem na 

role), wymagających reprodukowania uczonej struktury, improwizacje dramowe nie 

ograniczają uczestnika i pozwalają na posługiwanie się pełnym zasobem słów i struktur, 

jakim uczący się dysponuje. Musi tak być, ponieważ drama rozpoczyna się tam, gdzie 

powstaje wyimaginowany konflikt między uczestnikami w rolach. Sytuacja ta zawsze 

prowadzi do pełnego zaangażowania emocjonalnego i intelektualnego, a w konsekwencji – do 

prawdziwej dyskusji, w której trakcie uczestnicy komunikują się werbalnie i niewerbalnie. 

Uczący się wczuwają się w przedstawiane sytuacje i  role, wyrażając całą gamę uczuć nie 

tylko słowami, ale także gestem i mimiką.  

Umiejętne dopasowanie i wprowadzanie początkowo prostych technik dramowych do 

nauczania języka obcego czyni ten proces bardziej naturalnym. Poprzez wchodzenie 

w poszczególne sytuacje zadaniowe (role) uczeń ćwiczy zachowania i język sytuacji 

naturalnych, w jakich może się znaleźć, np. podczas wakacyjnych wyjazdów czy wizyt 

obcokrajowców. Do najprostszych technik należą: rzeźba, obraz, dialogi w parach (scenki 

sytuacyjne), „powiedz i pokaż”. 

Używanie form aktywności dramowej w wyraźny sposób sprzyja procesowi uczenia się 

języka obcego. Mobilizuje dzieci do mówienia, gdyż daje im szansę na autentyczną 

komunikację, nawet przy ograniczonej znajomości języka. Dzięki dramie możliwe staje się 

włączenie do dialogu także komunikacji niewerbalnej – mimiki i gestu, tak  naturalnych 

w autentycznych sytuacjach życiowych i tak niespotykanych w rozmówkach ćwiczonych na 

lekcjach. 

Istnieją jeszcze inne czynniki czyniące z dramy narzędzie niezwykle pomocne  

w nauczaniu języka obcego. Drama angażuje uczniów na wielu poziomach, włączając ich 

ciała, umysły i emocje. Umożliwia im ponadto współdziałanie. Dzięki temu język, którym 

posługują się uczniowie w trakcie zajęć, zyskuje kontekst społeczny. Dramatyzacja tekstu jest 

motywująca i stwarza możliwość do zabawy. Dodatkowo ta sama aktywność może być 

wykonana na różnych poziomach w tym samym czasie, co oznacza, że każdy uczeń może 

wykonać ją z sukcesem. Produkt końcowy w postaci przedstawienia jest jasny, dzięki czemu 

uczestnicy zyskują poczucie bezpieczeństwa. 
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Drama a rozwijanie twórczego myślenia 

Twórczość jest podstawowym atrybutem tkwiącym w ludzkiej naturze. Wszystkie dzieci 

rodzą się ze zdolnościami twórczymi. Niestety, na skutek wielu zahamowań i barier tylko 

nieliczne rozwijają swe potencjalne zdolności twórcze. Od nauczycieli, wychowawców  

i rodziców zależy, czy stworzą atmosferę sprzyjającą twórczej pracy dziecka, by każde miało 

szansę zachować i rozwijać twórcze możliwości, z którymi przychodzi na świat. 

Jednym z podstawowych celów dramy jest właśnie uruchomienie postawy twórczej 

każdego człowieka. Zaprojektowane działania mają na celu rozwijanie spontaniczności, 

wyobraźni i niezależności, umożliwiających permanentne poszerzanie granic własnych 

możliwości  życiowych i realizowanie się w sposób twórczy przez całe życie. W dramie 

uczeń odgrywa rolę kreatora, sprawcy działań, przestaje być tylko wykonawcą poleceń 

nauczyciela. Nieskrępowana aktywność dramowa ma zdecydowaną przewagę nad 

tradycyjnymi ćwiczeniami gramatycznymi czy czytaniem i tłumaczeniem tekstów na lekcjach 

języków obcych.  Towarzyszące dramie przeżycia emocjonalne poprzez duże zaangażowanie 

uczuciowe uczniów w przedstawiane sytuacje utrzymują na wysokim poziomie ich 

zainteresowanie tematem. Uczniom towarzyszy radość i zadowolenie. Sprzyja to odprężeniu 

oraz wprowadza atmosferę beztroski i bezpieczeństwa. Taka atmosfera umożliwia 

inicjowanie i przebieg procesów twórczych, pozwalając na rozwijanie cech osobowości 

twórczej, takich jak: pomysłowość, ciekawość, otwartość,  samodzielność czy niezależność.  

Drama rozwija wyobraźnię, wrażliwość emocjonalną i plastykę ciała. Uczestnik dramy 

działa bez scenariusza – wczuwa się w postać, działa, a nie gra jak aktor teatralny. Dzięki 

zdolności życia fikcją i identyfikowania się z postacią, rzeczą czy ideą odkrywa rzeczywistość 

tak, jakby doświadczał jej realnie.  

Zdolności identyfikowania się są ważnym mechanizmem wyobraźni twórczej 

i twórczego rozwiązywania problemów. Stopień zaangażowania i głębokość identyfikacji 

jednostki rozwiązującej problem można umieścić na kontinuum: od wyobrażenia sobie, że się 

jest kimś lub czymś innym, z jednoczesną świadomością i dystansem w stosunku do 

wyobrażonej sytuacji, aż do głębokiego identyfikowania się z danym zjawiskiem, problemem 

lub elementem, autentycznego bycia kimś lub czymś innym. Stan taki – jak wynika z danych 

introspekcyjnych wybitnych twórców oraz z badań eksperymentalnych – często umożliwia 

znalezienie twórczego rozwiązania zadania. Mechanizm identyfikowania się z problemem lub 

zjawiskiem jest bardzo ważny dla rozwoju i funkcjonowania wyobraźni twórczej
19

. Proces 

twórczy stymuluje, ale zarazem wymaga zachowania, w którym przejawiają się zarówno 

emocje, jak i myślenie; twórcze postawy powiązane są z umiejętnościami poznawczymi. 

Dziecko  nie boi się ryzyka, korzysta z wyobraźni, jest ciekawe i wykazuje wielokierunkowe 

zainteresowania. Dzięki umiejętnościom poznawczym przetwarza pomysły oraz manipuluje 

nimi. 

W najnowszych koncepcjach pedagogicznych bardzo mocno akcentowana jest rola 

przeżycia w procesie dydaktycznym. Zarówno pedagodzy, jak i psycholodzy wskazują na 
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istotną rolę uczuć w kształtowaniu postaw i przekonań dziecka, stwierdzając, że procesowi 

przyswajania wiedzy musi towarzyszyć emocjonalne zaangażowanie, by przyswojone 

wiadomości mogły stać się wiedzą osobistą ucznia. Postulat ten wydaje się szczególnie  

ważny w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Okres ten jest bowiem niezwykle 

istotny dla kształtowania się ich osobowości.  

Dzieci (i nie tylko one) najefektywniej uczą się poprzez działanie, czyli wykorzystanie 

zdobytej wiedzy w praktyce.  

Drama jako metoda nauczania okazuje się niezwykle efektywna dydaktycznie,  łącząc  

aktywne działanie uczniów odgrywających role oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy 

w sytuacjach fikcyjnych, improwizowanych. Wywierając wpływ na aktywność intelektualną, 

równocześnie odwołuje się  do uczuć i sprzyja kształtowaniu się osobowości uczniów, 

wyzwala ich energię i siły twórcze, a tym samym przygotowuje do kreatywnego życia 

w społeczeństwie.  

Wiedza, którą uczeń zdobywa poprzez własną aktywność poznawczą i twórczą, ma 

charakter interdyscyplinarny. W ten sposób uczeń przyswaja wiedzę nie rozbitą na 

dyscypliny, lecz całościową, najbardziej zbliżoną do sposobu poznawania realnego świata.   

Tych możliwości nie oferują tradycyjne metody edukacyjne, w tym pozornie bliskie 

metody pracy, takie jak tradycyjne inscenizowanie tekstów literackich na lekcjach literatury. 

Nauczyciel dając uczniowi do ręki gotowy tekst oraz egzekwując pamięciowe opanowanie 

tegoż tekstu i odegranie go, uczy dziecko sztuki udawania. Rezygnuje wówczas z „aktu 

twórczego”, na który w takiej sytuacji nie ma miejsca. Dziecko odtwarzając rolę i posługując 

się narzuconym tekstem, zmusza się, by wyrazić przeżycia obcej sobie postaci. Jest to 

powielanie doświadczeń ludzi starszych, nie mające pokrycia w osobistych doświadczeniach 

i możliwościach psychicznych młodego człowieka. Ten model pracy z uczniem kładzie 

nacisk bardziej na popisowy efekt, na przekazanie gotowych wzorców niż na poszukiwanie  

i kształtowanie człowieka twórczego.  

Zadania przypisywane dramie można – podsumowując – ująć następująco: drama, 

pobudzając i rozwijając naturalne skłonności człowieka, związane z jego umiejętnością 

„wchodzenia w role”, ma na celu wykształcenie samodzielności w myśleniu i działaniu oraz 

otwartej i aktywnej postawy ucznia, poszerzenie skali jego emocjonalnych odczuć, wreszcie 

wzbogacenie wyobraźni. Drama dostarcza doświadczeń ważnych dla rozwoju jednostki, 

pozwala odkrywać prawdy o życiu i człowieku, prowadzi do zmiany zachowań, 

a równocześnie sprzyja kształceniu sprawności językowej uczniów. 
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Z zagadnień edukacji plastycznej na poziomie kształcenia 

wczesnoszkolnego – strategia projektowania dziecięcych działań 

plastycznych oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów 

wizualnych 

 

Streszczenie 

Prezentowany tekst jest efektem rozważań prowadzonych nad zagadnieniem edukacji 

plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym. W artykule zaprezentowano autorską  

koncepcję organizacji dziecięcych działań plastycznych w ramach procesu edukacji 

wczesnoszkolnej. 

W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę, podstawowe założenia i zasadnicze 

cele strategii projektowania dziecięcych działań plastycznych, scharakteryzowano również jej 

strukturę. W drugiej części opracowania zaprezentowano model metodyczny owej strategii. 

Część trzecią artykułu stanowi przykładowy projekt sytuacji edukacyjnej wraz z efektami 

działań plastycznych – dziecięcymi realizacjami plastycznymi, będący częściowym 

empirycznym potwierdzeniem założeń zaproponowanej procedury metodycznej.   

Słowa kluczowe: edukacja plastyczna na poziomie kształcenia zintegrowanego, dziecko 

w młodszym wieku szkolnym, metodyka kształcenia plastycznego 

 

Uwagi wstępne 

Prezentowana w niniejszym opracowaniu strategia projektowania dziecięcych działań 

plastycznych w ramach procesu edukacji realizowanej na poziomie kształcenia 

zintegrowanego jest autorską koncepcją metodyczną organizacji dziecięcej aktywności 

twórczej, wyrastającą z rozważań nad rolą sztuki i piękna w życiu małego dziecka oraz 

specyfiką twórczego rozwoju jednostki
1
. 

Podejmując ideę stworzenia owej strategii, brano pod uwagę podstawowe założenie 

edukacji plastycznej, które precyzuje, iż proces ten powinien zawsze opierać się na dwóch 

równolegle przebiegających i nierozłącznych procesach: ekspresji i percepcji
2
, 

umożliwiających podjęcie działań ukierunkowanych na rozwijanie u dzieci sztuki wyrażania 

w formie obrazów subiektywnej rzeczywistości, uczenie postrzegania i obserwacji 

otaczającego świata, pokonywanie stereotypów w przedstawianiu rzeczywistości, a także  

                                                           
1
 Po raz pierwszy o strategii projektowania  dziecięcych działań plastycznych opartej na rozumieniu, 

interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych pisałam w: B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Dziecięce spotkania ze 

sztuką. Strategia projektowania spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów 

wizualnych. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”  2009, s. 55–93. 
2
 Program nauczania dla I etapu  edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, Wydawnictwo „Nowa Era” 1999. 
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pozwalających wypowiadać się dziecku w sposób tylko jemu właściwy, tym samym 

stanowiąc źródło wielkiej przyjemności, własnej satysfakcji, swobodnego i naprawdę 

kreatywnego działania.  

Projektowana procedura organizacji dziecięcej działalności plastycznej  uwzględnia 

w swej strukturze aktywność zabawową. Traktuje ją jako czynnik inspiracji i bodziec do 

twórczego działania. Opiera się na zasadach i założeniach  stosowanej w procesie kształcenia 

strategii emocjonalnej, w której to procesy poznania, przeżywania i tworzenia warunkują 

strukturę zajęć edukacyjnych. 

W prezentowanej koncepcji znaczące stały się również kwestie dotyczące cech 

rozwojowych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Za wyjściowe przyjęto założenie, iż 

u dzieci w tym wieku  następuje rozwój zdolności kognitywnych – zaczynają one myśleć 

logicznie, pojmować związki abstrakcyjne, zastanawiać się nad poszczególnymi wartościami, 

przez konfrontacje z innymi doświadczają oraz wyraźnie spostrzegają  potrzeby i uczucia, 

a ponieważ zaczynają lepiej rozumieć swoje otoczenie, stają się bardziej odważne, ciekawe 

i mogą rozwiązywać samodzielnie wiele problemów.  

Prezentowana koncepcja  projektowania działań plastycznych w ramach procesu 

edukacji wczesnoszkolnej ukierunkowana jest zatem na kształcenie oparte na wielorakich 

wartościach kultury i aktywności twórczej, tym samym tworząc podstawy dla indywidualnego 

rozwoju  małego dziecka.   

Istota i podstawowe założenia strategii projektowania dziecięcych działań 

plastycznych na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego opierają się na następujących 

twierdzeniach: 

 Obcowanie z dziełem plastycznym może rozwijać wrażliwość, kształtować i zmieniać 

postawy i zachowanie  dziecka.  

 Dzieła sztuki uruchamiają emocjonalne doświadczenia, a dzięki odpowiednio dobranym 

wokół niech ćwiczeniom i zadaniom mogą pobudzać motywację do działania twórczego 

oraz umożliwiają rozpoznawanie i tworzenie różnych typów przekazów wizualnych. 

 Obcowanie ze sztuką przygotowuje dziecko do uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

umożliwia  poznanie środków wyrazu artystycznego, odkrywanie ikonograficznych źródeł 

wiedzy historycznej, poznawanie podstawowych form sztuki.  

Celem nadrzędnym opracowanej strategii organizacji dziecięcych działań 

plastycznych jest uwrażliwienie najmłodszych twórców na piękno otaczającego świata 

i przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym. Natomiast 

zasadnicze cele owej koncepcji osiągane są w obrębie kreowania obrazu opartego na formach 

płaszczyznowych, tworzenia kształtu opartego na formach przestrzennych, realizowane na 

kanwie obcowania ze sztuką, a zatem poznania i rozumienia, interpretacji oraz ekspresji, 

z uwzględnieniem podstawowych celów edukacji plastycznej na poziomie kształcenia 

wczesnoszkolnego  przy zastosowaniu technik malarskich, rysunkowych i mieszanych. 

 Wszystkie te wytyczne,  sprowadzają się w istocie do trzech zakresów, w ramach 

których realizowane winny być cele podstawowe, obejmujące: 

Zakres 1. Obcowanie ze sztuką – rozumienie, poznanie:  

 rozumienie przedstawionych dzieł sztuki; 

 przyswojenie podstawowej wiedzy o formach sztuki; 
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 poznanie środków wyrazu artystycznego: kolor, kompozycja, faktura; 

 poznanie podstawowych terminów i pojęć  z zakresu sztuk plastycznych. 

Zakres 2.  Interpretacja:  

 kształtowanie umiejętności widzenia i ustosunkowania się do dzieł sztuki, nadawania im 

znaczeń; 

 wyrażanie w pracach plastycznych przeżyć, nastrojów, własnych obserwacji, treści 

utworów literackich i muzycznych. 

Zakres 3. Kreacja / tworzenie: 

 nabywanie umiejętności wyrażania swojej wizji świata poprzez działania twórcze, przy 

zastosowaniu mediów malarskich i rysunkowych; 

 poszukiwanie nowych efektów wyrazowych przez łączenie różnych technik plastycznych 

i własnej działalności badawczo-eksperymentalnej dziecka; 

 tworzenie przekazów wizualnych poprzez  właściwe użycie  materiałów, technik, narzędzi 

i przyborów plastycznych zarówno typowych, jak i nietypowych.  

W wyniku realizacji wskazanych celów oczekiwane osiągnięcia dziecka powinny 

przejawiać się w:  

 samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej; 

 rozróżnianiu podstawowych dziedzin sztuk plastycznych, postaci i funkcji dzieł z tych 

dziedzin; 

 wyróżnianiu podstawowych środków wyrazu plastycznego, takich jak: plama, kreska, 

bryła, i posługiwaniu się nimi dla wyrażania własnych przeżyć oraz przedstawiania 

otoczenia; 

 postrzeganiu różnic w wyglądzie przedmiotów;  

 zagospodarowaniu przestrzeni według własnego planu; 

 zachowaniu logiki kompozycji; 

 wyrażaniu nastroju przy użyciu wąskiej i szerokiej gamy barw;  

 stosowaniu poznanych technik, materiałów, przyborów i narzędzi plastycznych; 

 znajomości  sposobów  tworzenia faktur; 

 stosowaniu niekonwencjonalnych metod tworzenia; 

 rozróżnianiu i stosowaniu w swoich realizacjach artystycznych układów kompozycyjnych 

dynamicznych, statycznych, otwartych, zamkniętych, symetrycznych, rytmicznych; 

 dostrzeganiu i wyrażaniu sytuacji przestrzennych – projektowaniu i wykonywaniu form 

przestrzennych;  

 chęci działania twórczego i kształtowania plastycznego własnego otoczenia. 

Strategia projektowania dziecięcych działań plastycznych tworzy swoistą formułę 

kontaktu dziecka ze światem sztuk plastycznych, wzbogacając jego wnętrze i stanowiąc dobrą 

prognozę dla dalszego rozwoju kulturalnego jednostki. 

 W projektowanej procedurze punktem wyjściowym stały się założenia stosowanej 

w procesie kształcenia strategii emocjonalnej, czyli: 

 aktualizacja wiedzy związanej z przedmiotem, obiektem głównym zajęć; 

 ekspozycja obiektu (bardzo ważne jest pojawienie się przeżycia emocjonalnego ucznia); 
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 analiza obiektu, uwzględniająca wyrażanie przez uczniów w sposób werbalny swoich 

przeżyć, połączona z próbą określenia wartości obiektu, odniesienie tych rozważań do 

własnego systemu wartości; 

 ustalenie rodzaju wartości, które chcemy tworzyć, i obiektu (dzieła), w którym będą one 

ulokowane; 

 określenie alternatywnych sposobów manifestowania wartości; 

 kreacja; 

 wartościowanie  wytworu.    

Biorąc po uwagę powyższe ustalenia, opracowana strategia przyjęła układ fazowy, na 

który składają się: 

  inspiracja – połączona z aktualizacją wiedzy ucznia w zakresie tworzonego wytworu i z 

przeżyciem emocjonalnym;   

  wizualizacja – retrospekcja, antycypacja;  

  kreacja – określenie  alternatywnych  sposobów tworzenia; ekspresja plastyczna; 

  wartościowanie na podstawie analizy jakościowej wytworu w kierunku swobodnej 

ekspresji artystycznej (por. schemat 1.). 

 

SCHEMAT 1. Strategia projektowania dziecięcych działań plastycznych oparta na rozumieniu, 

interpretacji i tworzeniu 

 

INSPIRACJA        NTERPRETACJA           KREACJA                  WRTOŚCIOWANIE    

WIZUALIZACJA                                            TWORZENIE                

 

                                 

     

 

 

                                                    

 

 

                                                                                                   

 

Inspiracja. Zajęcia rozpoczyna proces aktualizacji wiedzy i kontakt z bodźcem 

inspirującym. Prezentowany – w tej części spotkania –  materiał inspirujący musi odpowiadać 

możliwościom percepcyjnym uczestników zajęć, uruchamiać wyobrażenia. Istotny jest także 

jego ładunek emocjonalny. Czynnik inspirujący powinien zawierać obiekty plastyczne, 

cechować się różnorodnością form, zaskakiwać i skupiać uwagę dzieci.   

Wizualizacja. Podejmowane w tej fazie działania odbywają się na kanwie zabawy 

i opierają się na retrospekcji, ekstra- i interpolacji; polegają na odtwarzaniu w pamięci 

minionych zdarzeń stanowiących podstawę do projektowania realizacji artystycznych przed 

właściwym ich rozpoczęciem wykonaniem – urzeczywistnieniem.  

Kreacja. Ta faza bazuje na procesie ekspresji plastycznej dziecka. Wykonawca 

eksperymentuje tworzywem i narzędziem, w celu stworzenia obrazu  plastycznego. W tej 
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fazie zajęć następuje określenie alternatywnych sposobów procesu tworzenia – propozycja 

i prezentacja techniki plastycznej. Zaproponowana technika powinna posiadać specyficzną 

formułę szybkości i łatwości wykonawczej, pozwalającą na pełne skupienie się na samym 

tworzeniu, a nie na pokonywaniu zawiłości kolejnych etapów działania. Musi nawiązywać 

bezpośrednio do treści zawartych w kontakcie z bodźcem inspirującym. Proponując dzieciom 

sposób tworzenia, należy pamiętać, że skala technik plastycznych zależy od wyobraźni 

twórcy. Dlatego w procesie twórczym dziecko nie powinno wahać się przed użyciem własnej 

techniki plastycznej. Faza tworzenia  zakłada, iż sztuka jest pięknem, dlatego podjęcie takich, 

a nie innych kroków w przygotowaniu ekspresji plastycznej dzieci jest wymogiem swoiście 

naturalnym. 

Wartościowanie. W tej fazie dokonuje się wartościowania twórczości plastycznej, 

w sposób pozbawiony krytyki, nieoceniający, lecz ukazujący różne aspekty pracy, ze 

wskazaniem uświadomionych i nieuświadomionych efektów wizualnych, emocjonalnych,  

a może nawet artystycznych. Dzięki wartościowaniu zmierzamy do określenia postawy 

estetycznej twórcy i umiejętności widzenia świata w kategoriach estetycznych na podstawie  

wymiernych kryteriów wartościowania
3
.  

Fazowe oddziaływanie posiada wymiar idei nauczania całościowego, traktującego 

wszelkie elementy procesu edukacyjnego jako określone, dopełniające się konstrukty, 

o cechach jednolitości i symultaniczności. 

Model metodyczny strategii projektowania dziecięcych działań plastycznych 

Działania koncepcyjne w obszarze projektowania dziecięcych działań plastycznych 

ujęto w modelu metodycznym, który uwzględnia: 

 fazy aktywności plastycznej: inspirację, wizualizację, kreację, wartościowanie;  

 preferowane zadania edukacyjne, ukierunkowane na:  

‒  przygotowanie uczniów do realizacji plastycznych poprzez aktywność 

indywidualną i współdziałanie w grupie; 

‒  określenie alternatywnych sposobów tworzenia; 

‒  tworzenie realizacji plastycznych poprzez indywidualną aktywność dziecka, 

kooperację partnerską lub współdziałanie w grupie; 

‒  podsumowanie uzyskanych wyników realizacji plastycznych w formie 

uogólnień, ze wskazaniem uświadomionych i nieuświadomionych efektów 

wizualnych poprzez indywidualną aktywność dziecka lub współdziałanie 

w grupie;  

‒  określenia postawy estetycznej twórcy i jego umiejętności widzenia świata 

w kategoriach estetycznych poprzez indywidualną aktywność dziecka lub 

współdziałanie w grupie, a także  

 podstawowe działania uczniów, obejmujące:  

                                                           
3
 Szerzej  problematykę  wartościowania omówiłam w: B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Dziecięce spotkania ze 

sztuką…; EADEM: Wartościowanie dziecięcej twórczości plastycznej w kierunku swobodnej ekspresji 

artystycznej. W: Cesty k inkluzji (Vyskumna uloha VEGA ć 1/3632/06). Red. P. SEIDLER, V. KURINCOVA a kol., 

Nitra, Wydawnictwo Universita Konstantina Filozofa v  Nitre 2008, s. 270–275. 
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‒  rozpoznanie prezentowanych obiektów i form stanowiących materiał 

indukcyjny; 

‒  przeżywanie określonych wartości o charakterze społecznym, moralnym, 

estetycznym;  

‒  wyrażanie przeżyć; 

‒  określenie wartości obiektów i form;  

‒  odtwarzanie w pamięci minionych zdarzeń, stanowiących podstawę 

projektowania realizacji artystycznych, poprzez odwoływanie się do form 

i obrazów zapamiętanych; 

‒  wnioskowanie o  właściwościach  form obrazów na podstawie ich elementów; 

‒  przekształcanie obrazów i form w celu stworzenie oryginalnego pomysłu;   

‒  wybór sposobu tworzenia realizacji plastycznej; 

‒  ekspresję plastyczną; 

‒  analizę jakościową powstałych realizacji plastycznych na podstawie przyjętych 

kryteriów wartościowania oraz werbalne określenie wartości powstałych 

realizacji plastycznych (por. tabela 1.). 

 

TABELA 1. Model metodyczny strategii projektowania dziecięcych działań plastycznych 

opartych na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych 

 

Faza  aktywności 

plastycznej 
Preferowane zadanie edukacyjne 

Podstawowe działania 

uczniów 

Inspiracja 

 przygotowanie uczniów do 

realizacji plastycznej poprzez 

aktywność indywidualną  i 

współdziałanie w grupie za 

pomocą metod edukacyjnych 

 rozpoznanie 

prezentowanych obiektów  

i form stanowiących 

materiał indukcyjny 

 przeżywanie określonych 

wartości o charakterze 

społecznym, moralnym, 

estetycznym 

 wyrażanie przeżyć 

 określenie   wartości 

obiektów i form 

 przyswojenie 

podstawowych pojęć  

z zakresu sztuk 

plastycznych 

Wizualizacja 

 projektowanie realizacji 

plastycznych poprzez 

indywidualną aktywność 

dziecka lub współdziałanie w 

grupie   

 odtwarzanie w pamięci 

minionych zdarzeń 

stanowiących podstawę 

projektowania realizacji 

artystycznych, poprzez 

odwoływanie się do  form 

i obrazów zapamiętanych 

 wnioskowanie  

o  właściwościach  form 

obrazów na podstawie ich 
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elementów 

  przekształcanie obrazów 

i form w celu stworzenie 

oryginalnego pomysłu   

Kreacja 

 określenie alternatywnych 

sposobów tworzenia 

 tworzenie realizacji 

plastycznych poprzez 

indywidualną aktywność 

dziecka, kooperację partnerską 

lub współdziałanie w grupie  

 wybór sposobu tworzenia 

realizacji plastycznej 

 ekspresja plastyczna  

Wartościowanie 

 podsumowanie uzyskanych 

wyników realizacji 

plastycznych w formie 

uogólnień, ze  wskazaniem 

uświadomionych i 

nieuświadomionych efektów 

wizualnych poprzez 

indywidualną aktywność 

dziecka  lub współdziałanie w 

grupie   

 określenie postawy estetycznej 

twórcy i jego umiejętności 

widzenia świata w kategoriach 

estetycznych poprzez 

indywidualną aktywność 

dziecka  lub współdziałanie w 

grupie   

 analiza jakościowa 

powstałych realizacji 

plastycznych na podstawie 

przyjętych kryteriów 

wartościowania  

 werbalne  określenie   

wartości powstałych 

realizacji plastycznych  

 

Omawiana strategia tworzy obszar emocji, poznania siebie i świata, sprzyja kreowaniu 

postawy twórczej, otwartej na nowe wartości. Może przynieść korzyści w postaci poszerzenia 

pola poznania małego twórcy, stanowiąc zarazem okazję do wykreowania dzieł ekspresyjnych 

o niezaprzeczalnych walorach estetycznych, może również, co najważniejsze, uruchomić 

wyobrażenia, kształtować umiejętność przekładania ich na rozmaite kody, ujęte w znakach 

obrazowych. W opracowanej koncepcji zakłada się ponadto dostarczenie najmłodszym 

uczestnikom procesu edukacyjnego narzędzi do analizy oraz interpretacji kreowanych 

realizacji plastycznych. Aparat analizy stanowić mogą jakości plastyczne, uzmysławiane 

i rozwijane w toku dziecięcej aktywności plastycznej i organizowanych doświadczeń 

estetycznych. Należy podkreślić, iż podjęte w tym celu działania, nie powinny opierać się na 

kontemplacji owych jakości, ale na ich transformacji, osiąganej na drodze zabawy 

i eksperymentowania zarówno formą, kształtem, jak i barwą, a także poprzez przeobrażania 

własnych fantazji w twory plastyczne. 

Częściowe empiryczne potwierdzenie założeń zaproponowanej procedury 

metodycznej stanowi przykładowy projekt sytuacji edukacyjnej wraz z efektami dziecięcych 

działań plastycznych. 
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Projekt sytuacji edukacyjnej według strategii projektowania dziecięcych działań 

plastycznych na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 

 Temat zajęć: Tworzenie obrazów abstrakcyjnych inspirowanych wyrażeniami 

o charakterze metaforycznym. Ćwiczenia plastyczne z wyobraźni. 

 Motyw przewodni dziecięcej aktywności plastycznej: Ptaki naszej wyobraźni  

 Założenia strategii: 

- interpretacja obrazów i praca nad nimi, 

- rozwijanie wyobraźni, 

- pokonywanie stereotypów w przedstawianiu elementów rzeczywistości, 

- kształtowanie podstawowych pojęć z zakresu sztuk plastycznych: grafika, 

kompozycja graficzna, znak plastyczny, 

- znajomość i właściwe wykorzystanie  technik i materiałów, 

- rozwijanie logicznego myślenia za pomocą przekazów wizualnych. 

 Materiały plastyczne i środki inspirujące:  

- arkusze czarnego brystolu w formacie A2,  

- arkusze białego brystolu w formacie A2, 

- ołówek, 

- nożyczki, 

- klej, 

- dzieła plastyczne obrazujące ptaki, zrealizowane w technikach: rysunkowej, 

malarskiej, graficznej, 

- lampa (wykorzystana w zabawie Cienie). 

   Przebieg zajęć w ujęciu modelowym 

Faza  aktywności 

plastycznej 
Preferowane zadanie edukacyjne 

 

Podstawowe działania 

uczniów 

 

Inspiracja 

 obserwacja i interpretacja 

obrazów plastycznych poprzez  

indywidualną aktywność  

dziecka; odkrywanie  relacji 

między elementami a 

kontekstem 

 analiza porównawcza obrazów 

wykonanych za pomocą 

różnych technik (malarskich, 

rysunkowych, graficznych) 

 analiza  obrazów plastycznych, 

według podanych kryteriów 

(grafika, kompozycja 

graficzna, znak plastyczny) 

poprzez  indywidualną 

aktywność  dziecka 

 projektowanie pomysłów 

realizacji zadania 

problemowego  poprzez 

 próba wyłonienia obrazów, 

które  najbardziej obrazują 

motyw przewodni 

spotkania: Ptaki wyobraźni 

(ustalenie otoczenia 

i podstawowych 

elementów obrazu, 

wskazanie nietypowych  

elementów) 

 określenie techniki, w 

jakiej wykonano obrazy 

plastyczne 

 próba różnicowania 

realizacji plastycznych 

według kryteriów: grafika, 

kompozycja graficzna, 

znak plastyczny 

 próba określenia nastroju 

obrazów według kryteriów: 
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inspirowaną indywidualną 

aktywność dziecka 

radość, strach, marzenie, 

ruch, spokój, samotność 

 

 

Wizualizacja 

 obserwacja i interpretacja 

zjawisk i obrazów poprzez 

inspirowaną indywidualną 

aktywność dziecka 

 nadawanie znaczenia 

obserwowanym obiektom 

 realizacja zadania 

problemowego  poprzez 

ruchową interpretację  zjawisk 

i obrazów o określonym 

temacie  

 próba nadawania znaczenia 

kształtom-cieniom, 

uzyskiwanym w zabawie 

cieniem, polegającej na  

rzucaniu na ścianę cienia 

własnych rąk, ułożonych 

w różny sposób 

 próba układania dłoni, rąk  

w taki sposób, aby 

przypominały ptaka – 

skrzydła ptaka, ptaka w 

locie, skrzydła różnych 

ptaków 

 

Kreacja 

 projektowanie pomysłów 

realizacji zadania 

problemowego poprzez 

indywidualną twórczą 

aktywność  plastyczną dziecka 

 realizacja pomysłów 

plastycznych  poprzez 

indywidualną twórczą 

aktywność  dziecka 

 

 próba ustalenia sposobu 

uzyskania na płaszczyźnie 

kształtów ptaków, 

stworzonych z dłoni, 

a podobnych do tych 

uzyskanych w zabawie 

„Cienie”;  korzystając ze 

zgromadzonych 

materiałów plastycznych 

dzieci ustalają własny 

sposób pracy w celu  

stworzenia obrazu  Ptaki 

naszej wyobraźni 

 ekspresja plastyczna; na 

arkuszu czarnego lub 

białego papieru, w 

kooperacji partnerskiej, 

dziecko odrysowuje swoje 

dłonie ukształtowane tak, 

aby przedstawiały skrzydła 

ptaka, następnie wycina 

uzyskane kształty i układa 

je na arkuszu w 

kontrastowym kolorze 

(białe formy na czarnym 

arkuszu, czarne formy na 

białym podłożu) – tworzy 

kompozycję kształtów,  

którą mocuje do podłoża 

przy użyciu kleju.   

   

 

Wartościowanie 

 

 wartościowanie realizacji 

plastycznej poprzez  

kooperację partnerską na 

 

 próba ustalenia elementów 

składających się na 

kompozycję obrazu: 
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podstawie kryteriów: 

- relacja do rzeczywistości – 

charakter obrazu w 

stosunku do jego 

odpowiednika w 

rzeczywistości 

- siła dominacji elementów 

obrazu – przewaga 

oddziaływania jednego z 

elementów obrazu 

- wyrazistość – obrazowość, 

plastyczność obrazu 

- dynamika obrazu 

 werbalna interpretacja 

realizacji plastycznych 

 

kontrast, kompozycja 

statyczna, dynamiczna  

 oparta na kryteriach 

wartościowania werbalna 

analiza powstałych 

realizacji plastycznych   

 określenie nastroju 

powstałej realizacji 

plastycznej – Jakie uczucia 

wywołuje w tobie, 

stworzony przez ciebie 

obraz?   

Efekt działalności plastycznej – Ptaki naszej wyobraźni 
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Uwagi końcowe 

W procesie edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym – w sytuacji coraz bardziej 

złożonych warunków życia współczesnego społeczeństwa oraz przemian systemów wartości 

– istotne wydaje się podkreślenie znaczenia działań edukacyjnych pobudzających doznania 

estetyczne i aktywność ekspresyjną dziecka. Z tych względów zaprezentowana 

w opracowaniu strategia  projektowania dziecięcych działań plastycznych stanowi propozycję 

uruchamiania dyspozycji, wyobraźni, aktywności, sprzyjającej kreowaniu postawy twórczej 

dziecka, otwartej na wartości nowe, nieoczekiwane i nieprzeczuwane. Proponowana strategia  

winna być traktowana jako okazja do wyrafinowania dziecięcej wrażliwości wzrokowej, 

wyostrzenia spojrzenia, poszerzenia pola poznania dziecka i – co najważniejsze –  

uruchamiania wyobrażeń, tym samym  kształtowania dziecięcej wyobraźni wizualnej. 

 Realizując założenia owej strategii, należy pamiętać, iż kontakt ze sztuką powinien 

dostarczać pozytywnych przeżyć, budzić uczucia zadowolenia, szczególnie w obszarze 

ekspresji plastycznej, powinien być potrzebą serca, a nie obowiązkiem
4
. Aby zostały 

spełnione niniejsze warunki, projektowane działania muszą być starannie i wnikliwie 

przygotowane pod względem wartości poznawczej, wychowawczej i artystycznej. 

Nauczyciele powinni w większym stopniu – niż do tej pory – wykorzystywać osiągnięcia 

współczesnej dydaktyki w zakresie sposobów i dróg uczenia się dziecka, szerzej i głębiej 

sięgać do dorobku  psychologii  rozwojowej  i założeń pedagogiki.  

Mam nadzieję, że przedstawione rozważania – dostarczając materiału do przemyśleń 

i refleksji – pozwolą na przeprowadzenie analizy działalności dydaktyczno-wychowawczej 

oraz podjęcie niezbędnych zabiegów doskonalących, umożliwią dalsze poszukiwania 

                                                           
4
 A. KOPOCZEK: Sprostad wyzwaniom czasu. W: Od tradycji do współczesności. Red. R. MRÓZEK. Cieszyn, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie 2000, s.111. 
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poznawcze w zakresie kształcenia artystycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym.  

Chciałabym, by zaprezentowana strategia – realizowana w praktyce pedagogicznej –  

zachęciła edukatorów do innowacji programowych w zakresie ogólnie pojętej edukacji 

plastycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 

 

Bibliografia 

KOPOCZEK A.: Sprostać wyzwaniom czasu. W: Od tradycji do współczesności. Red. 

R. MRÓZEK.  Cieszyn, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie 2000. 

MAZEPA-DOMAGAŁA B.: Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowania spotkań ze 

sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych. 

Katowice, Wydawnictwo  „Śląsk” 2009. 

MAZEPA-DOMAGAŁA B.: Wartościowanie  dziecięcej twórczości plastycznej w kierunku 

swobodnej  ekspresji artystycznej. W: Cesty k inkluzji (Vyskumna uloha VEGA 

ć 1/3632/06). Red. P. SEIDLER, V. KURINCOVA a kol. Nitra, Wydawnictwo Universita 

Konstantina Filozofa v  Nitre 2008. 

Program nauczania dla I etapu  edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, Wydawnictwo „Nowa 

Era” 1999. 



Katarzyna Joniec, Natalia Matlak 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

 

Zróżnicowane formy przybliżania muzyki artystycznej młodemu odbiorcy 

 

Streszczenie 

W niniejszym artykule krótko scharakteryzowana została rola, jaką pełni wychowanie 

muzyczne w procesie rozwoju. Rozważania skoncentrowane są głównie na muzyce 

artystycznej jako tej, która niesie ze sobą wartości estetyczne i edukacyjne. W artykule 

scharakteryzowano odbiór muzyki przez młodego odbiorcę, a także zaprezentowano metody, 

które odbiór ten wspomagają. Przedstawiono również różne formy przybliżania muzyki 

artystycznej, które zostały wykorzystane na seminarium muzykologicznym, zorganizowanym 

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.  

 

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, muzyka artystyczna, formy przybliżania muzyki, odbiór 

muzyki, działalność twórcza, seminarium muzykologiczne 

 

Wstęp 

 

Powszechnie wiadomo, iż wychowanie muzyczne stanowi nieodłączny element 

wychowania w ogóle, a jego wpływ zauważa się nie tylko na płaszczyźnie rozwoju zdolności 

i umiejętności muzycznych, lecz także w szeroko rozumianym rozwoju ogólnym 

(społecznym, emocjonalnym, intelektualnym)
1
. Dlatego tak bardzo ważne jest to, by 

w procesie edukacyjnym korzystać z dobra, które daje kontakt z muzyką.  Jej przeżywanie 

i rozumienie nie jest proste i schematyczne, gdyż wymaga dużej aktywności wyobraźni. 

W związku z tym należy poszukiwać odpowiednich form i środków działań edukacyjnych, 

które będą wspomagać proces percepcji muzyki przez młodego odbiorcę. W działaniach tych 

nie wolno zapominać o uwzględnianiu zainteresowań i indywidualnych cech dziecka, gdyż  – 

jak wyjaśniał Bogdan Suchodolski – „człowiek kontaktuje się ze sztuką naprawdę wówczas, 

gdy ten kontakt mu coś daje, gdy wyraża się w jego wewnętrznych przeżyciach”
2.  

 Muzyka obejmuje szereg przeróżnych form i gatunków, ale szczególną rolę 

odgrywa muzyka artystyczna. Termin ten (art-song) używany jest – w przeciwieństwie do 

określenia „piosenka popularna” (folk-song) – na oznaczenie utworu przewidzianego do 

wykonywania na estradzie koncertowej
3
. Wykonanie sceniczne przysługuje utworom 

o wysokim poziomie muzycznym i estetycznym.  

                                                           
1
 W. SACHER: Wczesnoszkolna edukacja muzyczna.  Kraków, Wydawnictwo IMPULS 1997, s. 13. 

2
 M. PRZYCHODZIŃSKA-KACICZAK: Muzyka i wychowanie. Warszawa, Wydawnictwo „Nasza 

Księgarnia” 1979, s. 128. 
3
 A. JACOBS: Słownik muzyczny. Bydgoszcz, Wydawnictwo Delta,  1993, s. 21. 
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Z uwagi na wartość poznawczą i estetyczną, którą niesie muzyka artystyczna, 

w niniejszym artykule przedstawione zostaną sposoby przybliżania tej właśnie formy 

młodemu odbiorcy. 

Odbiór muzyki artystycznej przez młodzież 

Współczesny młody odbiorca rzadko sięga po muzykę artystyczną. Panuje 

przekonanie o jej niemodności, skomplikowaniu, jej słuchanie zaś utożsamiane jest z nudą. 

Obecnie muzyka tzw. popularna dostarcza młodzieży wielu negatywnych wzorców zarówno 

muzycznych, jak i estetycznych. Jednak ze względu na łatwość odbioru muzyka popularna 

jest częściej wybierana aniżeli muzyka artystyczna. Często jedyny kontakt z muzyką 

artystyczną ogranicza się do lekcji muzyki w szkole. Przed nauczycielami rysuje się więc 

poważny problem, jak wzbudzić w młodych ludziach zainteresowanie i zaciekawienie tą 

formą muzyki. Warto zastanowić się również nad tym, w jaki sposób przybliżać muzykę 

artystyczną młodemu odbiorcy tak, aby pełniła ona swoją funkcję, polegającą na rozwijaniu 

wrażliwości emocjonalnej i poszerzaniu horyzontów myślowych uczniów
4
.  

Metody aktywizujące w nauczaniu muzyki 

Z literatury nauczyciel czerpie propozycje wielu różnych metod aktywizujących. Za 

metody aktywizujące można uznać – odwołując się do definicji metody jako „systematycznie 

stosowanego sposobu postępowania, prowadzącego do założonego wyniku”
5
, aktywizację zaś 

ujmując jako „ogół poczynań dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiają zwiększenie 

stopnia aktywności uczniów w realizacji zadań nauczania, uczenia się  

i wychowania”
6
 –  systematyczne postępowanie dydaktyczno-wychowawcze, pobudzające 

aktywność dziecka. 

W zakresie edukacji muzycznej wyróżnia się następujące metody pracy z dziećmi:  

 metoda odtwórcza – naśladowanie i powtarzanie melodii, granie z nut,  

 metoda aktywnej percepcji – uważne słuchanie utworów,  

 metoda twórcza – stwarzanie sytuacji aktywnego tworzenia własnych wytworów,  

 metoda odtwórczej lub twórczej aktywności ruchowej – naśladowanie ćwiczeń, tworzenie 

własnych pomysłów, inscenizacje muzyczne
7
.  

Formami niezwykle dla dziecka ciekawymi są te mające cechy twórcze, a więc 

pozwalające na otwarcie się i kreatywność. Nie ograniczają się one jedynie do twórczych 

działań muzycznych, ale odwołują się także do innych dziedzin, takich jak plastyka czy 

literatura. Formy aktywności muzycznej powinny silnie wiązać się z treściami realizowanymi 

w toku edukacyjnym
8
, a aktywność pozamuzyczna – nierozerwalnie łączyć się z materiałem 

muzycznym. 

Nasuwa się więc refleksja, iż nauczyciel edukacji muzycznej (a także nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej) musi być przygotowany do realizowania różnorodnych form zajęć 

– ich doboru i łączenia z treściami zawartymi w programie nauczania. Powinien także 

                                                           
4
 M. PRZYCHODZIŃSKA-KACICZAK: Muzyka i wychowanie…, s. 127–128. 

5
 W. OKOŃ: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1996, s. 168. 

6
 Ibidem,  s.16. 

7
 W. SACHER: Wczesnoszkolna edukacja…, s. 36. 

8
 Ibidem, s. 35. 



133 
 

umiejętnie dostrzegać i wykorzystywać wydarzenia historyczne, społeczne, kulturalne, będące 

bodźcem dla wytworzenia sytuacji edukacyjnej.   

Seminarium muzykologiczne 

Jednym z wielu sposobów zapoznających przyszłych nauczycieli z różnorodnymi 

formami przybliżania muzyki artystycznej uczniom może być udział w seminarium 

muzykologicznego. Seminarium takie zorganizowane zostało na Wydziale Pedagogiki 

i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka 

Chopina przez studentki Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania 

Przedszkolnego pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Kisiela. Obejmowało ono, z jednej 

strony, audycję muzyczną na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina, z drugiej – szereg 

konkursów towarzyszących. 

W ramach audycji muzycznej przedstawione zostały podstawowe informacje 

o Fryderyku Chopinie oraz multimedialna prezentacja zdjęć miejsc z nim związanych. 

Wykonano również wybrane utwory jego autorstwa. Bezpośrednio po audycji 

przeprowadzono wśród słuchaczy quiz wiedzy o kompozytorze. 

Ostatnim punktem programu było podsumowanie towarzyszących seminarium 

konkursów, ogłoszenie wyników i nagrodzenie wyróżnionych prac. Konkursy odbyły się 

w wielu kategoriach, odwołujących się do różnych dziedzin sztuki: konkurs na pracę 

plastyczną inspirowaną muzyką artystyczną, konkurs na wiersz o Fryderyku Chopinie, 

konkurs na gazetkę dydaktyczną przybliżającą życie i twórczość Fryderyka Chopina, konkurs 

na prezentację multimedialną przybliżającą życie i twórczość Fryderyka Chopina, konkurs na 

improwizację muzyczno-ruchową do muzyki Fryderyka Chopina, konkurs na opracowanie 

akompaniamentu na wybrany zestaw instrumentów perkusyjnych, konkurs na karykaturę 

związaną z postacią lub z wybraną sytuacją z życia Fryderyka Chopina.  

Zorganizowano również przegląd prac plastycznych oraz aktywności tanecznej 

inspirowanej muzyką Fryderyka Chopina wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

Udział w seminarium muzykologicznym, również w jego przygotowaniu, oraz 

aktywne uczestnictwo w audycji i konkursach towarzyszących umożliwiły przyszłym 

nauczycielom bezpośrednie spotkanie z przeróżnymi formami przybliżania muzyki 

artystycznej dzieciom, dając przy tym wiele radości i satysfakcji z własnej aktywności 

twórczej.  

Podsumowanie 

 Podstawowym zadaniem nauczyciela muzyki jest wzbudzenie w dziecku 

zainteresowania, ciekawości i zamiłowania do muzyki, zwłaszcza artystycznej. Istnieją  

różnorodne sposoby osiągania tego celu w sposób przyjemny i radosny, zarówno dla dziecka, 

jak i nauczyciela. Czerpanie radości z kontaktu z muzyką owocuje wzrostem zainteresowania 

i oczekiwaniem ponownych z nią kontaktów
9
.  

Jest to o tyle istotne, że do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje  muzyki, gdyż –  

jak mówi Krystyna Lewandowska – „Jeżeli wychowanie muzyczne przebiega prawidłowo od 

                                                           
9
 Ibidem, s. 12–13. 
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najwcześniejszych lat, wtedy jednostka może rozwinąć nie tylko swoje zdolności muzyczne, 

lecz także wyrobić wrażliwość artystyczną” 
10

. 
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1978, s. 6. 
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Prezentacja nagrodzonych prac 

 Konkurs na pracę plastyczną inspirowaną muzyką artystyczną  

 

 

1. miejsce: Aleksandra Łasak, ZZP 2 

 

 

2. miejsce: Monika Walczyszyn, ZZP 2 

 

 

3. miejsce: Ewelina Sikora, ZZP 2 

 Konkurs na gazetkę dydaktyczną przybliżającą życie i twórczość Fryderyka Chopina  
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1. miejsce: Oliwia Dulęba i Anna Kołodziej, ZZP 2 

 

 

2. miejsce: Patrycja Skupień i Kinga Latacz, ZZO 2 

 

 

3. miejsce: Marta Wyka i Sabina Polok, ZZO 2 

 Konkurs na karykaturę związaną z postacią lub z wybraną sytuacją z życia Fryderyka 

Chopina  
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1. miejsce: Justyna Haberko, ZZO 2 

 

 

2. miejsce: Joanna Górna, ZZO 2 

 

 

3. miejsce: Irena Wanot, ZZP 2 

 Konkurs na wiersz o Fryderyku Chopinie  

 

1. miejsce: Justyna Haberko, ZZO 2 
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Sen 

 
Muzyka – białe klawisze jak uśmiech fortepianu 

ktoś lekko z zaświatów palcami dotyka. 

Słyszę – i jestem strwożona w zachwycie, 

sonata c-moll i ręce Fryderyka. 

 

Widzę! Choć oczy mam zamknięte sennością, 

co mi się leniwie pod powieki wkradła, 

Jak się uśmiecha do tych nut motylich, 

które chcę pochwycić zanim zniknie magia. 

 

Może się już cała zmieniłam w muzykę 

romantycznej pieśni minionej epoki! 

W historii Polski dramatyczne chwile 

polonezem cis-moll rozjarzyłam mroki. 

 

Chcę Cię dogonić – w senności zatrzymać. 

Rozczulić dźwiękami tę współczesną głuszę. 

Zatańczyć z muzyką lekkiego mazurka, 

przejść na drugą stronę, dotknąć Twoją duszę. 

 

Zamknęłam Cię w ciepłym mym widzeniu sennym, 

żebyś mi nie umknął gdzieś do Valldemossa. 

Preludia przedśmiertne rozrywają ciszę,  

na Twym czole błyszcze krwistej kropli rosa. 

 

Unoszę powieki… czar tej nocy mija. 

Czy grałeś dla mnie Fryderyku? 

Czy ja tylko śniłam. 



139 
 

2. miejsce: Katarzyna Joniec, ZE 4 

Chopina świat 

 

uczyli się go wszyscy 

lecz nikt 

do końca się  

nie nauczył 

nosił zapewne w sobie 

obrazy lat 

wczesnych, późniejszych, młodzieńczych 

gdy myślał jeszcze, że 

świat 

może być dobry, 

  dać mu  

to, na co zasłużył 

wszystko szło tak 

jak powinno 

kwitnął 

lecz wolał świat cichy, mały 

-a żył w hałasie walk  

wielkiego świata 

wątpił więc pewnie nie raz 

rzucany po świecie romantyk 

tęskniąc za domem  

już WOLNYM 

lecz 

nie doczekał… 

żył marzeniami i  

pięknem chwil 

żył, 

jak mógł 

tworzył. 

uznany za geniusza 

a 

wierna do końca 

pozostała mu 

tylko  

muzyka. 
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3. miejsce: Małgorzata Pazdan, ZZP 2 

 

Akcent na Fryderyka 

 
„Głośno – cicho, forte – piano” 

– wirtuozerią nazwano. 

Głaszcząc klawisz 

dźwięku głębię wydobywa. 

Cisze milknie, 

szum usta zakrywa. 

Przemykają dłonie 

-z strony w stronę. 

Jego życie ukłon na ukłonie. 

Charakterystyczny. 

– włos 

– nos 

A rozgłos wynosi na piedestał. 

Nie poprzestał! 

Wyróżniony nadal tworzył 

dźwięków tony tnąc palcami. 

Ile serca włożył? 

Ile sił, ile miłości z łzami 

poświęconej? – by ich cień 

czuć się nadal mogło, 

by ich moc trwała po dziś dzień,  

by ich zapomnienia nie otoczył obłok. 
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 Wyróżnienia: Przygotowanie prac plastycznych oraz aktywność taneczna inspirowana 

muzyką Fryderyka Chopina  

 

1. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 52 w Bytomiu 

 

 
 

 
2. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Muzycznego w Tychach 
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Barbara Dutkiewicz 

Akademia Muzyczna w Katowicach 

 

Aspekt edukacyjny interpretacji ruchowych muzyki prezentowanych w ramach 

koncertów integracyjnych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  

w Katowicach 

 

 

Streszczenie 

W niniejszym artykule postawione zostało pytanie o celowość prezentowania 

interpretacji ruchowych muzyki na koncertach umuzykalniających dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem koncertów integracyjnych, których uczestnicy nie biorą 

bezpośredniego udziału w procesie jej tworzenia. Zakładam, że tak, gdyż celem interpretacji 

jest analiza dzieła muzycznego, wyodrębnienie wszystkich jego elementów i przełożenie ich 

na ruch ciała ukształtowany w rysunku przestrzennym tak, by umożliwiał wyrażenie ruchem 

warstwy muzycznej dzieła wraz z jego procesem energetycznym, budową formalną, stylem 

oraz treściami emocjonalnymi oraz odniesieniami kulturowymi. Takie zobrazowanie muzyki 

ruchem ułatwia słuchaczowi śledzenie przebiegu utworu muzycznego, gdyż staje się bardzo 

przejrzystym „objaśnieniem” czy wręcz „opisem” dzieła. W artykule zostały omówione 

założenia edukacyjne różnych typów koncertów integracyjnych organizowanych w Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Przytoczono także przykłady 

prezentowanego repertuaru ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji ruchowych muzyki 

oraz tańców historycznych. 

 

Słowa kluczowe: muzyka, interpretacja ruchowa, koncerty integracyjne 

 

 

Interpretacja ruchowo-przestrzenna muzyki jest szczególną formą wypowiedzi 

artystycznej, z dziedziny muzyki, w której wątek edukacyjny odgrywa bardzo istotną, czasem 

wręcz najważniejszą rolę (zarówno w aspekcie poznawczym, jak i rozwojowym 

wykonawców – uczestników procesu twórczego, a także widzów – odbiorców „transkrypcji” 

ruchowej dzieła muzycznego). Zazwyczaj powszechnie podkreśla się jedynie dwa walory – 

poznawczy i rozwojowy – uczestników procesu twórczego, będących z reguły wykonawcami 

interpretacji. Ponieważ powstaje ona w ramach pracy warsztatowej, w wyniku działań 

edukacyjnych, mających na celu kształcenie umiejętności kreatywnego traktowania materii 

muzycznej poprzez wdrożenie w proces tworzenia i interpretowania muzyki, staje się ona 

w ten sposób artystycznym wytworem metody umuzykalniającej. W procesie 

umuzykalniania, w którym nauczyciel opiera się na metodzie rytmiki Emila Jaques-
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Dalcroze‟a, głównym założeniem edukacyjnym jest aktywne działanie ruchowe (głównie 

improwizowane według ustaleń w poszczególnych ćwiczeniach
1
)
 
pod dyktando słuchanej 

muzyki
2
. Najczęściej jako główny aspekt edukacyjny metody rytmiki podkreśla się – 

wynikający bezpośrednio z jej założenia – fakt, iż właśnie aktywne fizyczne uczestniczenie 

w procesie muzykowania (ruchem, głosem czy grając na instrumentach) pozwala na 

najpełniejsze doświadczanie i odczuwanie muzyki (wraz z jej skomplikowanymi, 

wielopłaszczyznowymi wyznacznikami – od elementarnych współczynników formy po jej 

wyraz artystyczny i zawarte w niej treści emocjonalne)
3
.  

W niniejszym artykule opisane zostanie zastosowanie tej formy wypowiedzi 

artystycznej, jaką jest interpretacja ruchowa muzyki, prezentowana w ramach koncertów. 

Uwaga będzie więc skupiona na jej innym walorze edukacyjnym – wpływie na rozwój 

widzów, odbiorców prezentowanych interpretacji. Tym samym postawione zostanie pytanie 

o celowość prezentowania interpretacji ruchowych muzyki na koncertach umuzykalniających 

dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem koncertów integracyjnych. Czy 

interpretacja ruchowa muzyki może spełniać cele edukacyjne wobec słuchaczy, którzy nie 

biorą bezpośredniego udziału w procesie jej tworzenia? Zakładam, że tak. Celem interpretacji 

jest bowiem analiza dzieła muzycznego, wyodrębnienie wszystkich jego elementów 

i przełożenie ich na ruch ciała ukształtowany w rysunku przestrzennym tak, by umożliwiał 

wyrażenie ruchem warstwy muzycznej dzieła wraz z jego procesem energetycznym, budową 

formalną, stylem oraz treściami emocjonalnymi
4
. Takie zobrazowanie muzyki ruchem ułatwia 

słuchaczowi śledzenie przebiegu utworu muzycznego. Szczególnie dla odbiorcy niebędącego 

zawodowym muzykiem i niewprawnego w odczytywaniu zapisu nutowego staje się bardzo 

przejrzystym „objaśnieniem” czy wręcz „opisem” dzieła, gdyż w takim przypadku patrzenie 

na interpretację ruchowo-przestrzenną słuchanego utworu jest dużo bardziej czytelne 

i łatwiejsze w odbiorze niż słuchanie utworu z jednoczesnym śledzeniem jego zapisu w 

formie partytury. 

W edukacji muzycznej bardzo trudne jest świadome słuchanie i analizowanie utworu – 

słuchanie ze zrozumieniem dzieła, jego stylu, budowy. Ten cel edukacyjny dla odbiorców 

niebędących zawodowymi muzykami nie przekłada się na działania praktyczne 

i doświadczenia zdobyte w obcowaniu z muzyką. Muzyka bowiem – będąca częścią życia 

społecznego – nie zawsze wymaga od obcujących z nią wiedzy teoretycznej i historycznej.  

                                                           
1
 Całościowe ujęcie metody oraz stosowane w niej poszczególne rodzaje ćwiczeń omawiają szerzej: 

M. BRZOZOWSKA-KUCZKIEWICZ: Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika. Warszawa, WSiP 1991; E. JAQUES-

DALCROZE: Pisma wybrane.  Warszawa, WSiP 1992.  
2
 Szerzej: B. DUTKIEWICZ: Rola improwizacji ruchowej w rozwijaniu wyobraźni twórczej dziecka, 

w: Dziecko w kulturze europejskiej. Red. M. KNAPIK, W.A. SACHER. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego  2005, s. 79–88; B. OSTROWSKA: Muzyka jako czynnik ewokujący ruch ciała. W: „Zeszyt Naukowy”, 

z.  18. Materiały Akademii Muzycznej w Łodzi. Łódź, Akademia Muzyczna 1989;  
3
 Szerzej: B. DUTKIEWICZ: Możliwości rozwoju indywidualnych cech dziecka w ramach zajęć 

umuzykalniających prowadzonych metodą rytmiki. W: Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej. 

Red. M. KNAPIK, W.A. SACHER. Bielsko-Biała, WSA 2007.    
4
 Por. J. GERHARDT-PUNICKA: Plastyka w metodzie Dalcroze’a. W: Rytmika i jej twórca Emil Jaques-

Dalcroze. Materiały Informacyjno-Dyskusyjne COPSA, z. 71. Warszawa 1963; M. SKAZIŃSKA: Interpretacja 

ruchowa utworów muzycznych jako aspekt rytmiki. W: „Zeszyt Naukowy”, z. 18. Materiały Akademii 

Muzycznej w Łodzi. Łódź, Akademia Muzyczna 1989.  
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W rozumieniu antropologicznym rola muzyki (najczęściej połączona z działaniem 

fizycznym) odpowiada wielorakim funkcjom. Łączy się z istotnymi dla danej społeczności 

wydarzeniami. Jest częścią różnych ceremonii, którym zazwyczaj – w naturalny sposób – 

towarzyszą określone stany emocjonalne (np. pieśni i tańce weselne, utwory wojenne czy 

lamentacyjne itp.). Najłatwiej odczuwalny jest przebieg energetyczny utworu wraz 

z zawartym w muzyce ładunkiem emocjonalnym – bardzo często właśnie ten aspekt znajduje 

swe zastosowanie w terapii, gdyż bezpośrednio wpływa na nasze emocje. Z tego powodu 

również w życiu codziennym słuchamy muzyki dla przyjemności, np. odprężenia lub 

pobudzenia. Dużo trudniej jest rozbudzić i świadomie kształcić umiejętność przełożenia 

bodźców słuchowych na wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki, np. na temat elementów dzieła 

muzycznego, zależności między nimi, instrumentacji, stylu... Dzięki uważnemu oglądaniu 

interpretacji ruchowych można rozwijać umiejętność rozumienia materii muzycznej 

i kształcić umiejętność analizowania utworu muzycznego poprzez ukierunkowanie uwagi 

odbiorcy na budowę konkretnego interpretowanego utworu czy wybrane charakterystyczne jej 

elementy. Łatwiej skoncentrować uwagę odbiorcy, oddziałując jednocześnie różnorodnymi 

bodźcami na odpowiadające im zmysły, niż koncentrując ją na samym tylko słuchaniu. 

Właśnie interpretacja ruchowa muzyki i jej polisensoryczny charakter
5
 pozwalają na to, by 

w pełni stosować sceniczne środki wyrazu artystycznego
6
 w celu wzbogacenia oraz 

pogłębienia doznań estetycznych i emocjonalnych podczas odbioru dzieła muzycznego. Nie 

pozostaje to bez znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o koncerty integracyjne czy – szerzej – 

koncerty dla dzieci w ogóle. Ważnym czynnikiem wpływającym na formę koncertu są 

możliwości percepcyjne słuchaczy, szczególne umiejętność długotrwałej koncentracji uwagi 

na jednym sposobie odbierania informacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku koncertów 

dla dzieci z deficytami. O wiele bardziej problematyczne staje się wówczas komponowanie 

programu koncertu – jednym z najistotniejszych wyznaczników jest w tym przypadku czas 

trwania prezentacji, ponadto jej różnorodność oraz klarowność przekazu umożliwiająca 

łatwość odbioru. Nie oznacza to jednak, że w programach koncertów integracyjnych 

organizowanych w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach unika się 

muzyki trudniejszej w odbiorze oraz mniej dynamicznych i niepopularnych instrumentów. 

Główny nacisk położony jest na to, by sposób ich prezentacji, kolejność utworów oraz sposób 

ich omówienia nie powodowały znużenia. Koncerty są tak prowadzone, ażeby zapoznać 

słuchaczy z różną stylistyką – także muzyką współczesną czy dawną, a nie tylko najszerzej 

stosowaną w popularnej edukacji muzycznej muzyką klasyczno-romantyczną. By wskazać 

szeroki wachlarz przykładów z literatury muzycznej różnorodnych pod względem 

                                                           
5
 Szerzej: B. DUTKIEWICZ: Polisensoryczne aspekty w metodzie rytmiki a estetyczny wymiar 

wychowania muzycznego. W: Estetyczny wymiar edukacji. Red. J. SZULAKOWSKA-KULAWIK. Bytom, Kolegium 

Nauczycielskie w Bytomiu 2007, s. 83–89. 
6
 Por. EADEM: Are Ansermet’s remarks still relevant? In: Le rythme 1909–2009. red. M. de Bouyalsky. 

Genewa, FIER 2009, s. 58–59. Nie wszystkie środki wyrazu scenicznego nadają się do zastosowania w czasie 

koncertów integracyjnych, jak np. oświetlenie sceniczne – z wygaszoną widownią i oświetloną reflektorami 

sceną, które zazwyczaj odgrywa ogromną rolę w czasie prezentacji scenicznych. Jak wynika z naszych 

doświadczeń, tego typu oświetlenie nie wpływa korzystnie na poczucie bezpieczeństwa i komfort odbioru 

prezentacji artystycznych podczas koncertów dla dzieci o charakterze integracyjnym, dlatego podczas nich 

zarówno widownia, jak i scena są równomiernie oświetlone bez oświetlenia punktowego i różnych efektów, 

takich jak np. migotania światła. 



146 
 

stylistycznym oraz stopnia trudności odbioru dzieła, przykłady interpretacji ruchowych 

prezentowanych w ramach koncertów zostały przytoczone w dalszej części niniejszego 

artykułu (w przypisach). 

Idea koncertów integracyjnych ma w Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego  

w Katowicach długą tradycję. Obecnie organizowane są dwa rodzaje tego typu koncertów. 

Starszą  

i wciąż cieszącą się dużą popularnością formułą koncertów są niedzielne koncerty dla rodzin  

z niepełnosprawnymi dziećmi organizowane przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej 

– Oddział Śląski pod patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach w ramach 

Górnośląskiego Programu Integracji Przez Sztukę
7
. Zostały one zainicjowane w 1986 r. przez 

Marię Józefinę Stelmach, ówczesnego prezesa Oddziału Katowickiego PTHP,  

a jednocześnie wykładowcę Akademii Muzycznej z zakresu psychologii i pedagogiki, która 

organizowała je w latach 1986–2005. Pracę tę kontynuuje Maria Jaskólska
8
. Idea spotkań 

narodziła się niejako przy okazji organizowanych wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 

Dzieci wakacyjnych turnusów wyjazdowych dla „rodzin z dzieckiem specjalnej troski”. 

Zauważono wówczas potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do tego, by umiejętności, 

które dzieci zdobywają w czasie specjalnej edukacji szkolnej oraz dzięki wytężonym 

staraniom rodziców, przetransponować na zachowania społeczne w warunkach innych niż 

szkolne czy domowe. U źródeł organizacji koncertów tkwiło założenie, że dzieci 

niepełnosprawne nie powinny być izolowane od społeczeństwa, ale muszą mieć możliwość  

w naturalny sposób przyswoić sobie podstawowe zasady zachowania (dobrego wychowania) 

wynikające z norm społecznych. Rodzinne koncerty integracyjne organizowane poza szkołą 

lub poradnią, w nowej, powszechnie dostępnej przestrzeni – w auli koncertowej Akademii 

Muzycznej
9
 – dawały doskonałą możliwość utrwalenia ogólnie przyjętych kanonów 

zachowań w procesie stopniowej akulturacji. W tym czasie zaczęto także prowadzić badania 

na temat wyjątkowej wrażliwości, a nierzadko wręcz szczególnych uzdolnień występujących 

u „dzieci specjalnej troski”, aby wpłynąć na opinię publiczną (a często także poglądy i sposób 

zachowania rodzin tych dzieci). Zwracano uwagę społeczeństwa na potrzeby estetyczne, 

artystyczne i kulturowe „dzieci specjalnej troski”, akcentując potrzebę partycypowania rodzin 

z tymi dziećmi w życiu społecznym i kulturalnym.  

Koncertom rodzinnym organizowanym w Akademii Muzycznej w Katowicach zawsze 

towarzyszyły zajęcia plastyczne, prowadzone dla dzieci po wysłuchaniu koncertu – 

malowanie pozwalało rozwijać potrzebę twórczej ekspresji. Później pojawiła się idea 

koncertu dwuczęściowego i przekształcono jego formułę. Pierwsza część koncertu 

adresowana jest dla całych rodzin, a druga – tylko dla rodziców; w tym czasie dzieci 

                                                           
7
 Obecnie koncerty organizowane są przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej – Oddział Śląski 

w Katowicach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, Zespół Szkół w Siemianowicach Śląskich, 

Akademię Muzyczną w Katowicach. Nadal odbywają się pod patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej 

w Katowicach w ramach Górnośląskiego Programu Integracji Przez Sztukę. 
8
 Obecnie Prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. 

9
 Większość koncertów odbyła się w auli im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, 

choć zdarzały się także koncerty w Hali Zbornej w Siemianowicach Śląskich oraz w sali rytmiki katowickiej 

Akademii Muzycznej.  
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uczestniczą w zajęciach plastycznych i muzycznych (w rodzaju aktywności przeważają 

zabawy z muzyką), zgodnie z ideą arteterapii i pedagogiki zabawy. Dzięki takiej organizacji 

także rodzice mogą w pełni uczestniczyć w przeżywaniu estetycznym muzyki. 

W komentarzach rodzice często powtarzają, że jest to dla nich doświadczenie szczególne – 

zetknięcie się z muzyką wykonywaną na żywo specjalnie dla nich. Koncerty dla rodziców 

dzieci niepełnosprawnych organizowane są raz do roku (zawsze w niedzielę – dzień wolny). 

Zazwyczaj łączą się z jakąś większą okazją, np. grudniowe koncerty przebiegały pod hasłem 

Św. Mikołaj zaprasza na koncert i wspólną zabawę, natomiast wiosenne planowane były jako 

Szukanie Pani Wiosny – pod hasłem Rozkwitanie wiosny w nas i w naszym otoczeniu
10

. Nie udało 

się zebrać pełnych informacji o programach wszystkich prowadzonych od przeszło 20 lat 

koncertów. Nie sposób było również ustalić, kiedy zaczęto w ramach koncertów prezentować 

interpretacje ruchowe muzyki. Obecnie często są one prezentowane przez studentów lub 

wykładowców
11

. Dość szeroki jest zakres repertuarowy prezentowanych dla dzieci 

interpretacji muzycznych
12

. Ta forma prezentacji zawsze cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem dzieci, które śledzą ją z zaangażowaniem i uwagą.  

Koncerty integracyjne organizowane w Akademii Muzycznej w Katowicach od lat 

w pełni spełniają funkcje – wychowawczą i edukacyjną, sprawiając przy tym ogromną radość 

zarówno uczestniczącym w nich dzieciom, jak i ich rodzinom. Ze względu na duże 

zainteresowanie narodziła się idea organizowania ich w ramach nieco innej formuły, gdyż 

okazały się one bardzo kształcące nie tylko dla zaproszonej publiczności, ale również dla 

osób występujących. Tak zainicjowano koncerty z cyklu „Barwy i Formy Muzyki”, którego 

pomysłodawczynią jest Mirosława Knapik
13

. Założeniem edukacyjnym tych koncertów jest – 

obok kontynuowania niepodważalnych wartości integracyjnych i akulturacyjnych – 

upowszechnienie praktyki wykonawczej wśród adeptów studiujących prowadzenie zespołów 

wokalnych i instrumentalnych, działających w ramach Katedry Chóralistyki AM. W ten 

sposób studenci dyrygowania mieli możliwość prezentacji swojej pracy (w tym samodzielnie 

aranżowanych na zespoły instrumentalne i przygotowanych przez siebie utworów) przed tak 

bardzo wymagającą, a jednocześnie tak wdzięczną publicznością, jaką jest widownia 

dziecięca. Dla przyszłych nauczycieli muzyki i przedmiotów artystycznych w szkołach 

powszechnych oraz placówkach oświatowych koncerty te stwarzają wyjątkową i szczególnie 

cenną możliwość zetknięcia się z problemem niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży. 

Koncerty te odbywały się w auli im. B. Szabelskiego AM dwa razy do roku (na zakończenie 

każdego semestru). Prezentowano program przygotowany przez studentów pod kierunkiem 

wykładowców prowadzących zespoły instrumentalne – Mirosławy Knapik i Janiny 

                                                           
10

 Autorką tego koncertowego motta jest M.J. Stelmach. 
11

 Ostatnio prezentowane interpretacje B. Dutkiewicz w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej: 

M. Glinka – Wariacje na temat W.A. Mozarta; B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’ op. 10 cz. V. Aria 

Italiana; A. Vivaldii – Koncert f-moll op.8 nr4 RV 297 „Zima” cz. III Allegro. 
12

 W ramach ostatnich koncertów prezentowano m.in. interpretacje studentów opracowane pod 

kierunkiem B. Dutkiewicz: J.S. Bach  –  Inwencja 2-głosowa E-dur nr 6, e-moll nr 7, h-moll nr 15, G.F. Haendel 

– Sonata skrzypcowa A-dur op.1 nr 3 MW 361 cz. I Andante, cz. IV Allegretto moderato; F. Mendelssohn-

Bartholdy – Wariacje d-moll op. 54; W. Lutosławski – Trio na obój, klarnet i fagot, cz. III Rondo. Allegro 

giocoso; S. Ran  – Iscriptions – Part II Rondino „Mostly tongue-in-check“ . 
13

 Koncerty te organizowane są w omawianej formie od 1996 r., a swą nazwę własną „Barwy i Formy 

Muzyki” uzyskały w 2002 r. 
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Mikołajczak, do których należało również kierownictwo artystyczne  

i organizacja. Od października 2007 r. zmieniona została formuła koncertów z cyklu „Barwy  

i Formy Muzyki”. W tym czasie ukończono budowę nowej Sali Koncertowej Akademii 

Muzycznej w Katowicach. Przeniesiono tam koncerty, by mogła uczestniczyć w nich większa 

rzesza publiczności. Organizację i kierownictwo tych koncertów powierzono Barbarze 

Dutkiewicz. Koncerty zaczęto organizować pięć razy w roku szkolnym (w listopadzie, 

grudniu, styczniu, marcu i w maju). Ze względu na ogromne zainteresowanie i dużą 

frekwencję publiczności niektóre koncerty powtórzono – w okresie od października 2007 r. 

do końca roku akademickiego 2009/2010 odbyło się ich 18. Program koncertów w miesiącach 

grudniu i maju pozostał związany z działalnością zespołów instrumentalnych złożonych ze 

studentów kierunku edukacja artystyczna. Koncerty przygotowywane są również przez 

studentów Katedry Chóralistyki pod kierunkiem wykładowców prowadzących zespoły 

instrumentalne
14

. Koncerty te stanowią, jak uprzednio, egzamin z dyrygowania  

i prowadzenia zespołów instrumentalnych. Pełnią istotną rolę w edukacji studentów – 

przyszłych adeptów kierunku edukacji artystycznej. Natomiast pozostałe koncerty to koncerty 

kameralne w wykonaniu zainteresowanych studentów wszystkich specjalności akademii, 

absolwentów, pedagogów i zaproszonych gości. Właśnie w ramach tego typu koncertów 

prezentowane są między innymi interpretacje ruchowe muzyki oraz tańce
15

. 

Cykl „Barwy i Formy Muzyki” – obejmujący koncerty integracyjne dedykowane 

dzieciom i młodzieży – ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej do rozwijania ich umiejętności zachowania się 

w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. W koncertach organizowanych w tej formule – 

w odróżnieniu od koncertów rodzinnych – dzieci uczestniczą w gronie rówieśników 

(z różnego rodzaju placówek oświatowych) oraz opiekunów. Ich uczestnikami są uczniowie 

szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz różnego rodzaju placówek 

rehabilitacyjnych, oświatowo-wychowawczych oraz przedszkoli miejskich i szkół 

powszechnych, których wychowawcy zgłosili chęć udziału w koncertach integracyjnych. 

Taka formuła koncertów okazała się atrakcyjna dla uczestników i cieszy się ogromną 

popularnością. Frekwencja na koncertach wynosi średnio około 200–350 osób. Wśród 

uczestników koncertów są dzieci i młodzież z placówek mieszczących się w sąsiedztwie 

Akademii Muzycznej (np. pobliskie przedszkola) oraz odległych miast (m.in. Dąbrowa 

Górnicza, Tarnowskie Góry, Rybnik)
16

. Słuchaczami koncertów są – obok osób 

                                                           
14

 Obecnie są to: J. Mikołajczak, B. Borowska. M. Piotrowska-Bogalecka. Towarzyszący komentarz do 

prezentowanych utworów w formie prelekcji przygotowywany jest przez studentów pod kierunkiem G. Darłak. 
15

 Koncerty te prowadzone są przez B. Dutkiewicz i opatrzone jej komentarzem. 
16

 Wśród gości koncertów są dzieci i młodzież z następujących placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Dąbrowie Górniczej, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu, 

Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych – Centrum Zdrowia Dziecka 

w Katowicach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla dzieci w Katowicach-Piotrowicach, Ośrodek  

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach-Giszowcu, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chorzowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej – „Skarbek” w  Mysłowicach, 

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Katowicach, Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) w Mysłowicach, ZSS nr 

9 w Katowicach-Bogucicach, ZSS nr 8 w Katowicach, ZSS nr 3 im św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, ZSS nr 51 

w Bytomiu, ZSS w Siemianowicach Śląskich, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Siemianowicach Śląskich, Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, Szkoła Podstawowa 

(SP) nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie, SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, SP nr 
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z dysfunkcjami i z różnym stopniem niepełnosprawności – dzieci i młodzież, których 

sprawność fizyczna i intelektualna mieści się w tzw. normie. Dzieciom zdrowym 

uczestnictwo w koncertach pozwala wzrastać w społeczności tolerancyjnej wobec osób 

niepełnosprawnych. Publiczność zróżnicowana jest także pod względem wieku (od 

przedszkola, przez gimnazjum i liceum do osób dorosłych biorących udział np. w warsztatach 

terapii zajęciowej). Oznacza to duże zróżnicowanie odbiorców pod względem ich możliwości 

percepcyjnych.  

Formuła koncertów integracyjnych zakładająca specyficzny rodzaj publiczności 

wymusza szczególną dbałość o właściwe ułożenie programu. Jest on tak konstruowany, żeby 

trafić do słuchaczy na różnych poziomach komunikacji (np. na poziomie emocjonalnym, 

uwzględniając przebieg energetyczny utworów). Zwraca się także szczególną uwagę na 

łatwość odbioru – czas trwania i tempo, harmonię, kolorystykę, strukturę interwałową 

i rytmiczną (zwłaszcza w utworach współczesnych). Istotną wagę dla odbiorców ma również 

obsada wykonawcza (instrumentacja – solo, małe składy instrumentalne, większe grupy 

instrumentów, a także faktura – instrumentalna, wokalno-instrumentalna i wokalna). Stanowi 

ważny element w warstwie zarówno czysto brzmieniowej, jak i wizualnej koncertu. 

Uniknięciu monotonii sprzyja częsta zmiana obsady wykonawczej (kolejność prezentacji 

ustalana jest zgodnie z zasadą przemienności), zarazem pomocna w wzmożeniu koncentracji 

uwagi (np. przy prezentacji utworów percepcyjnie trudniejszych). Różnorodność obsady 

wykonawczej i faktury ma też swój walor poznawczy, umożliwia bowiem słuchaczom 

usłyszenie i zobaczenie wielu odmiennych instrumentów muzycznych, prezentowanych 

kolejno po sobie. Stwarza to możliwość łatwego i bezpośredniego porównania ich walorów 

brzmieniowych (skali, barwy). Pomiędzy prezentacje instrumentalne i wokalno-

instrumentalne wplecione zostają interpretacje ruchowe muzyki. Są one bardzo atrakcyjnym 

elementem koncertu – zapadają dzieciom mocno w pamięć, gdyż wnoszą dodatkowe walory 

wizualne (ruch w przestrzeni, kostiumy, rekwizyty). Prezentowany repertuar muzyczny 

interpretowanych utworów jest bardzo zróżnicowany pod względem formy oraz stylistyki
17

. 

                                                                                                                                                                                     
23 w Rudzie Śląskiej, SP nr 1 w Katowicach, SP nr 65 w Katowicach, SP nr 9 w Tychach-Wilkowyjach, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Specjalny Zespół Szkolno-

Przedszkolny „Szkoła Życia” w Rybniku, Miejskie Przedszkole (MP) nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Katowicach, MP nr 5 w Katowicach, MP nr 35 w Katowicach, MP nr 36 w Katowicach, MP nr 45 

w Katowicach, MP nr 87 w Katowicach, MP nr 92 w Katowicach, Niepubliczne Przedszkole Muzyczne 

w Tychach, Przedszkole „Wesołe siódemki” w Katowicach (opracowano na podstawie dokumentacji koncertów 

w latach 2007–2010). 
17

 Oto przykłady interpretacji ruchowych muzyki wykonanych w ramach koncertów integracyjnych 

z cyklu „Barwy i Formy Muzyki” w latach 2007–2010; wykonawcami i autorami byli zarówno studenci oraz 

absolwenci, jak i wykładowcy Akademii Muzycznej:  

1. Interpretacje opracowane i wykonane przez studentki: K. Gapinską, A. Ostrowską, B. Trusz oraz E. Berską 

pod kierunkiem B. Dutkiewicz: J.S. Bach  –  Inwencje 2-głosowe: E-dur nr 6, e-moll nr 7,  h-moll nr15 oraz 

P. Doyle –  Hedwing’s Theme – muzyka z filmu Harry Potter. 

2. Interpretacje w wykonaniu absolwentów i pedagogów AM:  

 C. P. E. Bach – 12 Wariacji na temat Folii Hiszpańskiej (interpretacja M. Bańczyk, wykonanie 

M. Bańczyk, B. Dutkiewicz);  

 E. Satie – Gymnopédie nr 1 oraz C. Wieck – Toccatina a-moll cz. I, Mazurek  G-dur, cz. III z cyklu 

„Soirées musicales” op. 6. (interpretacja i wykonanie M. Kionka);  

 E. Satie – Gnossienne nr 3 oraz C. Debussy – Clair de lune z Suity Bergamasque (interpretacja 

B. Dutkiewicz, wykonanie B. Dutkiewicz, M. Kionka);  
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Odrębną grupę prezentacji muzyczno-ruchowych stanowią tańce historyczne (dawne tańce 

dworskie). Ich zadaniem edukacyjnym jest nie tyle wyjaśnienie i zobrazowanie samej 

konstrukcji utworu, co przybliżenie muzyki dawnych epok ze szczególnym uwzględnieniem 

stylu słuchanego utworu. Tego typu prezentacje są szczególnie atrakcyjne ze względu na 

kostiumy (renesansowe czy barokowe) oraz rekwizyty (np. maski, szarfy itp.) tradycyjnie 

z nimi związane oraz reprezentatywne dla ówczesnego stylu życia i kultury społecznej. Wśród 

prezentowanych w ramach koncertów dawnych tańców dworskich znalazły się tańce na parę 

wykonawców do muzyki É.J. de La Guerre – Courante z III Suity klawesynowej a-moll oraz 

W. Byrda – La Volta (w wykonaniu M. Bańczyk, B. Dutkiewicz, w opracowaniu 

choreograficznym B. Dutkiewicz), a także tańczone solo: Sarabanda, Bouree, Harlequinade, 

Menuet z cyklu „Muzyka na wodzie” G.P. Telemanna (w choreografii i wykonaniu 

B. Dutkiewicz).  

Jak łatwo stwierdzić na podstawie ciągłości koncertów, ich zasięgu terytorialnego,  olbrzymiej 

frekwencji publiczności zróżnicowanej pod względem wieku oraz stopnia niepełnosprawności, a także 

bogatej propozycji repertuarowej, koncerty integracyjne organizowane w Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego oraz prezentowane w ich ramach interpretacje ruchowe 

muzyki cieszą się bardzo dużą popularnością. Wydaje się, że zawdzięczają to w dużym 

stopniu formule koncertów, a także sprawnej organizacji (istotny jest szczególnie dobór 

repertuaru, sposób jego prezentacji, w tym ruch sceniczny oraz wprowadzenie w świat 

muzyki przez słowa komentarza). Koncerty tego typu w katowickiej Akademii Muzycznej 

mają już wieloletnią tradycję. Często swym zasięgiem wykraczały poza mury akademickie. 

Wielkie zasługi na polu popularyzacji tego typu działań kulturotwórczych w środowiskach 

psychologów, terapeutów oraz muzyków mają Maria Józefina Stelmach, Maria Jaskólska oraz 

Mirosława Knapik. Wydaje się, że dzięki ich staraniom zjawisko to jest szczególnie 

rozpowszechnione właśnie na terenie Górnego Śląska. W ostatnich latach koncerty 

integracyjne są regularnie organizowane także w innych salach koncertowych w Katowicach, 

np. w sali audytoryjnej Biblioteki Śląskiej „Parnassos” czy w sali koncertowej POSM II 

stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Do imprez o szerokim zasięgu oddziaływania 

należą organizowane przez Mirosławę Knapik, kierownika Katedry Edukacji Muzycznej  

i Arteterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

projekty naukowo-artystyczne oraz edukacyjne. Do kalendarza imprez weszły już 

organizowane od 1996 r. Dziecięce spotkania muzyczne, odbywające się cyklicznie kilka razy 

do roku w POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Zainicjowane przez 

M. Knapik i M. Weisflog pierwotnie przygotowywane były dla dzieci niedosłyszących 

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach, a od 1999 r. uczestnikami koncertów – w wyniku zmiany siedziby szkoły 

muzycznej – są dzieci ze środowiska lokalnego oraz z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 

w Chorzowie. W ramach tegoż cyklu występują uczniowie średniej szkoły muzycznej oraz 

studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Katowicach. W ich programach 

bardzo często pojawiają się również interpretacje ruchowe muzyki, realizowane zgodnie 

z zasadami metody Emila Jaques-Dalcroze‟a. Prezentowany jest bardzo szeroki repertuar (od 
                                                                                                                                                                                     

 F. Chopin – Walc a-moll op. 34, C. Wieck – Polonez cz. VI z cyklu „Soirées musicales” op. 6 oraz 

J. Glenc – Chorał AMEN a 8 voci na chór mieszany a cappella (interpretacja i wykonanie 

B. Dutkiewicz).  
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muzyki starożytnej do współczesnej), często powiązany tematycznie, np. muzyka 

kompozytorów śląskich, muzyka polska, muzyka różnych narodów itp. (wykonywane były 

również dawne tańce dworskie)
18

. Organizatorzy koncertów integracyjnych zapraszają do 

udziału wykonawców interpretacji ruchowych utworów muzycznych. Stanowią one bowiem 

bardzo atrakcyjny punkt programu. Wykorzystując środki wyrazu scenicznego, wnoszą nowe 

jakości, wzbogacając warstwę muzyczną. Pomagają publiczności skoncentrować uwagę na 

tak trudnym tworzywie, jakim jest muzyka. Dzięki interpretacjom ruchowym nie tylko dany 

utwór, ale cały koncert staje się ciekawszy i łatwiejszy w odbiorze. Dla autorów 

i wykonawców interpretacji ruchowych muzyki koncerty integracyjne stanowią nie lada 

wyzwanie tworzenia kompozycji ruchowych komunikatywnych dla tak szczególnych 

odbiorców. W wyniku pracy twórczej ukierunkowanej na odbiór przez wymagającą widownię 

interpretatorzy wzbogacają swój warsztat twórczy, poszukując adekwatnych środków wyrazu 

scenicznego. W wyniku tych poszukiwań interpretacje ruchowe muzyki prezentowane 

w ramach koncertów integracyjnych stają się przystępną, a zarazem bardzo interesującą formą 

prezentowania utworów muzycznych. Pomagają popularyzować tę dziedzinę sztuki, 

spełniając wielorakie funkcje wychowawcze i edukacyjne. 
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 W latach 2004–2010 zostały zaprezentowane następujące interpretacje B. Dutkiewicz w wykonaniu 

studentów i absolwentów Akademii Muzycznej oraz autorki: muzyka starogrecka – Hymne a la Muse oraz 

Papyrus Oxyrhynchus 2436; J.S. Bach – Koncert d-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043 cz. II Largo ma non 

tanto; A. Vivaldi – Koncert f-moll op. 8 nr 4 RV 297 – Zima, cz. III Allegro; F. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 

12; F. Chopin – Walc a-moll op. 34 nr 2; R. Schumann – Etiudy symfoniczne op. 13; I.J. Paderewski – Stara 

suita op. 3 cz. III – Aria F-dur; I.J. Paderewski – z cyklu Album Tatrzańskie op. 12 cz. I; C. Debussy – Clair de 

lune; C. Debussy – Syrinx; E. Satie – Gnossiene nr 3; K. Szymanowski – Krakowiak F-dur; G. Bacewicz – 

Sonatina na fortepian cz. III Oberek; W. Lutosławski z cyklu Melodie ludowe: Gaik, Gąsior, Rektor; H.M. 

Górecki – Sonata op. 10 na dwoje skrzypiec cz. II Adagio sostenuto, cz. III Andante con moto; J. Xenakis – 

Pithoprakta; A. Bilińska – Cykl 8 Preludiów fortepianowych „Hommagea...”, a także tańce dawne w wykonaniu 

studentów Akademii Muzycznej w opracowaniu choreograficznym B. Dutkiewicz: Petit Riense – wg 

Giovanniego Ambrosio, Anello – wg Domenico da Piacenza, kontredanse: Parsons Farewell, Jenny Pluck Pears, 

Isaac’s Magot – wg Johna Playforda, Mr Lane’s Trumpet Minuet – wg Johna Playforda do muzyki Henry’ego 

Purcela, La Valentine – wg Raula-Augera Feuilleta. 
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Rytmika w przedszkolu środkiem rozwijania predyspozycji muzycznych małego 

dziecka 

 

 

Streszczenie 

Artykuł poświecony został rytmice ujmowanej jako metoda i forma pracy oraz rodzaj 

zajęć nadobowiązkowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

W prezentowanym materiale dokonano usystematyzowania pojęć związanych z tematem 

pracy, przedstawiono rytmikę i ruch z muzyką w świetle wybranych koncepcji wychowania 

muzycznego, scharakteryzowano przedszkole jako środowisko rozwijania aktywności 

muzycznej i tanecznej dziecka, przybliżono artystyczny i pedagogiczny wymiar rytmiki 

realizowanej w przedszkolu oraz zaprezentowano wyniki badań ukazujących pozytywną rolę 

ćwiczeń rytmicznych w rozwijaniu predyspozycji muzycznych dziecka.  

 

Słowa kluczowe: rytmika, przedszkole, nauczyciel, dziecko, aktywność, predyspozycje 

muzyczne. 

 

Wychowawcza rola sztuki ma ugruntowaną, wysoką pozycję we współczesnej 

pedagogice. Przełom XIX i XX w. wyznaczył nowy etap rozwoju koncepcji wychowania 

muzycznego, aktualny również obecnie. Wśród powszechnie znanych systemów wychowania 

muzycznego znalazły się koncepcje Emila Jaques-Dalcroze‟a, Carla Orffa, Zoltana Kodaly 

oraz Edwina E. Gordona
1
. Dla współczesnych są one drogowskazem i podbudową 

w organizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz realizacji zadań wynikających 

z powszechnego wychowania muzycznego. Stanowią również wykładnię do tworzenia innych 

metod wykorzystywanych w edukacji muzycznej dziecka.  

Muzyka, taniec i rytm towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. 

Rytmiczne sekwencje ruchów i gestów powstają najczęściej pod wpływem bodźców 

emocjonalnych, skoordynowanych w czasie z muzyką oraz przestrzenią. Dzieci wykazują 

duże zainteresowanie tym sposobem wyrażania. Wynika to z głęboko zakorzenionych potrzeb 

młodego organizmu do ruchu i zabawy. Przyjemne doznania emocjonalne, towarzyszące 

zachowaniom tanecznym, stanowią dodatkową siłę, motywującą młodych ludzi do 

podejmowania tej aktywności w różnych sytuacjach dydaktycznych. Tworzywem tańca, 

                                                           
 

1
 M. PRZYCHODZIŃSKA-KACICZAK: Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. 

Tradycje – współczesność. Warszawa, WSiP 1987. 
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pląsów oraz zabaw przy muzyce i do muzyki jest ruch wynikający z ekspresji stanów 

wewnętrznych oraz przekazu treści symbolicznych na płaszczyźnie pozawerbalnej. 

Usystematyzowanie terminologii pojęć związanych z tematem pracy 

Snując rozważania na temat rozwijania predyspozycji muzycznych dziecka na 

zajęciach rytmiki w przedszkolu, nie sposób pominąć istotnych pojęć, które przewijać się 

będą w części teoretycznej i empirycznej pracy. Na pierwszy plan wysuwają się terminy 

kluczowe dla dalszych analiz i badań: „rytmika”, „ruch z muzyką”, „predyspozycje 

muzyczne” oraz „aktywność muzyczna”. Terminy te niejednokrotnie ujmowane są odmiennie 

ze względu na obszar aktywności muzycznej, jej poziom zaawansowania oraz podmiot 

artystycznych działań. 

Termin „rytmika” określa całokształt zjawisk dotyczących przebiegu rytmicznego 

w utworze. W muzyce wiąże się ona z metrum, czyli wyznacza miary czasu, porządkuje 

przebiegi rytmiczne za pomocą regularnie powtarzających się akcentów. Rodzaj rytmiki ma 

wpływ na charakter muzyki. Jest ona rodzajem pulsacji. Rytmika to również nauka o rytmie
2
. 

Rytmika jest także rozumiana jako system umuzykalniający, stworzony przez 

szwajcarskiego kompozytora i pedagoga Emila Jaques-Dalcroze‟a, stanowiący jeden z trzech 

członów całej metody umuzykalniania, polegający na wyrażaniu muzyki ruchem. Rozwijanie 

poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu oparte jest tu na ruchu naturalnym. Ważny 

element tej metody stanowi improwizacja
3
. W kontekście metody Dalcroze‟a rytmika 

pojmowana jest również jako dyscyplina artystyczna. W tym obszarze mieści się 

profesjonalne kształcenie artystyczne, a także działalność mistrzowska w tworzeniu 

wielobarwnych kreacji scenicznych
4
. 

Rytmika to również popularna nazwa zajęć prowadzonych w przedszkolu i niższych 

klasach szkół muzycznych lub przedmiotu zajęć typu sportowo-gimnastycznego w innych 

szkołach i kółkach zainteresowań. Jej zadaniem jest rozwijanie poczucia rytmu i wyrabianie 

sprawności ruchowej
5
. Te predyspozycje kształcone są za pomocą specjalnie dobranych 

ćwiczeń ruchowo-słuchowych prowadzonych w takt muzyki
6
.   

W pedagogice muzycznej rytmika jest najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. 

Stanowi ona syntezę kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce 

poprzez ruch, śpiew i tworzenie, jednocześnie realizując cele wychowania ogólnego, oparte 

na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności. Wychowuje człowieka nie 

                                                           
2
 Encyklopedia muzyki. Red. A. CHODKOWSKI. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995,  

s. 780. 
3
 A. SOJKA: Rytmika. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5. Red. T. PILCH. Warszawa, 

Wydawnictwo „Żak” 2006, s. 566. 
4
 Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji. Red. B. OSTROWSKA.  Łódź, 

Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi 2002. 
5
 W. OKOŃ: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1996, s. 250. 

6
 Rytmika E. Jaques-Dalcroze’a dawniej i dziś. Red. T. MONKO-EJGENBERG. Tłum. M. WIEMAN. 

Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Chopina 1994. 
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tylko wrażliwego na sztukę, ale również samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, 

sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, także jej wykonawcę i twórcę
7
. 

W pedagogice specjalnej rytmikę stosuje się jako element muzykoterapii i rehabilitacji 

ruchowej w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W tym przypadku 

najważniejszymi celami terapeutycznymi rytmiki są: uzyskanie pozytywnych zmian 

w zachowaniu podopiecznych, akceleracja umiejętności czytania i pisania, związana 

z polepszeniem się percepcji, a także doskonalenie dysharmonii osobowości
8
.  

Ruch z muzyką towarzyszy dzieciom w każdej chwili ich życia, stając się 

spontaniczną formą aktywności i wspólną zabawą. W tym przypadku sama aktywność 

ruchowa może występować z towarzyszeniem muzyki improwizowanej „na żywo” lub 

prezentowanej  z mechanicznych nośników dźwięku. Dzieci uczą się wykorzystania ruchu 

w miejscu i przestrzeni. Improwizują swobodnie do muzyki słowa, później uczą się wypełniać 

ruchem najbliższą przestrzeń, poruszać się w określonym kierunku, naśladować ruch innych, 

łączyć ruch ze śpiewem, grą na instrumentach lub tworzyć go ze słuchaniem muzyki 

artystycznej
9
. Dziecko w wieku od 2. do 5. roku życia łączy śpiew i muzykę z zabawą 

ruchową. Bardzo często można zaobserwować, jak dziecko nuci sobie melodię podczas 

zabawy, chętnie tańczy i lubi uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych. 

 Określenie predyspozycji muzycznych łączy się nierozerwalnie z umiejętnością 

podejmowania spontanicznych działań oryginalnych i wyjątkowych w dziedzinie różnych 

form aktywności muzycznej. Jeśli dziecko ma wrodzoną łatwość manualną, zapamiętuje 

proste melodie, lubi bawić się przy muzyce i do muzyki, chętnie tańczy – porusza się przy 

muzyce, to prawdopodobnie posiada bardzo czytelne predyspozycje muzyczne. Stanowią one 

sygnał dla rodziców, nauczycieli i wychowawców do podjęcia działań w celu dalszego ich 

ukierunkowania i rozwijania, a w konsekwencji – systematycznego kształcenia w wybranej 

dziedzinie działalności muzycznej
10

.  

Najczęściej rozwijaną i wykorzystywaną w wieku przedszkolnym dyspozycją dziecka 

jest aktywność muzyczna, definiowana jako samorzutna chęć wychowanków do wykonania 

konkretnego zadania, np. muzycznego
11

. W tym okresie aktywność ta – jak można 

zaobserwować – przybiera formę zabawy, która powoli dopełniana jest realizacją konkretnych 

zadań muzycznych. W jej przebiegu dziecko śpiewa, tańczy, rysuje do muzyki i inscenizuje,  

a także – w zależności od wieku i wyobraźni – podejmuje próby w zakresie twórczości
12

.  

U dzieci w wieku przedszkolnym można już zaobserwować pierwsze przejawy 

muzykalności, określane jako zdolność do przeżyć emocjonalnych i doznań estetycznych 

związanych z percepcją, tworzeniem i wykonywaniem muzyki. Muzykalność jest 

uwarunkowana wrażliwością sensoryczno-emocjonalną organizmu i wrażliwością estetyczną 

                                                           
7
 B. PODOLSKA: Rytmika w przedszkolu. Kraków, Oficyna Wydawnicze „Impuls” 2009. 

8
 R. KLÖPPEL, R. VLIEX: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa, Wydawnictwo PNO 1995. 

9
 A. GÓRNIK-NAGLIK: Muzyka a rozwój małego dziecka. W: Dziecko w świecie muzyki. Red. B. 

DYMARA.  Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”2000, s. 53. 
10

 M. KISIEL: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. 

Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu 2007, s. 28. 
11

 W. OKOŃ: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1996, s. 16. 
12

 W.A. SACHER: Aktywność artystyczna i emocjonalna dzieci w wieku 4–12 lat, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2001, s. 10. 
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na różne zjawiska muzyczne
13

. Systematycznie rozwijana pozwala dziecku stopniowo 

dostrzegać poszczególne elementy muzyki (barwę, wysokość dźwięku, rytm, tempo itp.).  

Pomaga także zrozumieć budowę, styl, kontrast, równowagę napięć w utworze muzycznym 

oraz umożliwia świadome przeżywanie nastroju w  muzyce. 

Rytmika i ruch z muzyką w różnych systemach wychowania muzycznego 

Analizując cele i założenia współcześnie funkcjonujących oraz w praktyce 

wykorzystywanych systemów i koncepcji wychowania muzycznego, zauważa się istotność 

reakcji muzyczno-ruchowych w pracy nad stymulowaniem i ukierunkowaniem aktywności 

muzycznej dziecka, rozwijaniem jego muzykalności oraz w kształtowaniu uzdolnień 

muzycznych. 

Poczucie rytmu jest niejako „genetycznie” przypisane człowiekowi i znacznie 

wyprzedza rozwój innej podstawowej zdolności muzycznej, takiej jak słuch muzyczny 

i związane z nim poczucie tonalności. Rytm muzyki wyznacza rytm działań, pór roku czy 

doby. Słysząc muzykę, dziecko podryguje bądź rytmicznie przytupuje. Dzieci bardzo lubią 

tańczyć, ale mogą rezygnować z tej formy ekspresji artystycznej, gdy w momencie trudności 

nie spotkają się z pomocą i zachętą ze strony nauczycieli czy rodziców. Wiele zabaw 

połączonych z ruchem i tańcem dzieci podejmują spontanicznie. Instynktownie reagują też na 

dźwięki i rytm –  właśnie tę reakcję należy rozwijać od pierwszych miesięcy życia dziecka. 

Idea wychowania przez rytm i ruch widoczna jest w koncepcji eurytmii Rudolfa 

Steinera. U podstaw teorii i praktyki legło przekonanie, że zadaniem pedagogiki jest m.in. 

odkrywanie artystycznej natury dziecka, a sam pedagog powinien być w pewnym sensie 

artystą. Proces wychowania, mający na celu uaktywnienie tego, co duchowe u dziecka, 

Steiner utożsamiał z wychowaniem estetycznym. W jego opinii muzyka, która w głównej 

mierze składa się z rytmu, w sposób naturalny jest przedłużeniem sytemu rytmicznego 

człowieka
14

.    

Emil Jaques-Dalcroze twierdził, że: „Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym 

w sobie, jest natomiast przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”
15

. 

Maria Przychodzińska dla celów pedagogicznych zdefiniowała termin „rytmika” jako 

realizację ruchową rytmu muzycznego i innych elementów muzycznych, np. dynamiki, 

tempa, artykulacji dźwięków, budowy fraz i całego utworu muzycznego oraz wyrazu 

w muzyce
16

. Założenia artystyczno-pedagogiczne E. Jaques-Dalcroze‟a dotyczące 

umuzykalnienia pozwoliły na przyznanie muzyce głównego miejsca w procesie rozwoju 

muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Rytmika dalcrozowska obejmuje szereg 

zróżnicowanych ćwiczeń, których elementy obecnie wykorzystywane są na zajęciach 

muzycznych w przedszkolu.  

                                                           
13

 J. WIERSZYŁOWSKI: Psychologia muzyki, PWN, Warszawa 1982, s. 116. 
14

 I. WOJNAR: Estetyka i wychowanie. Warszawa, PWN  1970, s. 151. 
15

 E. JAQUES-DALCROZE: Pisma wybrane. Warszawa, WSiP 1992. 
16

 M. PRZYCHODZIŃSKA: Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, WSiP 

1989, s. 116. 
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Metodę wychowania muzycznego dzieci Dalcroze oparł na naturalnej dla wieku 

dziecięcego potrzebie ruchu, uwarunkowanej stałym, a w niektórych okresach życia 

szczególnie gwałtownym rozwojem układu sprawnościowego i nerwowego. Ruch – jako 

czynnik niezbędny dla rozwoju dziecka, ćwiczący, a także kształtujący mięśnie i układ 

nerwowy – powinien być związany z uporządkowanym w czasie poruszaniem się dźwięków, 

czyli z rytmem muzycznym. Ma on być również środkiem, za pomocą którego dziecko może 

wyrazić swe przeżycia muzyczne, odzwierciedlając zmienność agogiki i dynamiki, nastrój 

i wyraz emocjonalny muzyki, kierunki linii melodycznej, zmiany artykulacyjne oraz 

konstrukcję formalną utworu muzycznego
17

. 

Według założeń Emila Jaques Dalcroze‟a aktywne uczestniczenie w muzyce nie 

ogranicza się do odzwierciadlenia i przeżywania muzyki w ruchu, ale obejmuje także aktywne 

kształcenie słuchu muzycznego oraz improwizację wokalną, instrumentalną i ruchową. Jest 

syntezą trzech dróg wychowania muzycznego
18

. Metoda Dalcroze‟a nie tylko rozwija 

i kształci dyspozycje muzyczne dziecka, ale dzięki ruchowi, który jest jej pierwszym 

założeniem, staje się ona również drogą kształcenia fizycznego
19

. W rytmice utrwalanie 

nabytych umiejętności dokonuje się w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych zawierających 

opracowany problem muzyczny. Dalcrozowskie ćwiczenia rytmiczne dzielą się na dwa 

podstawowe działy: ćwiczenia, których celem jest wychowanie muzyczne dziecka, oraz 

ćwiczenia o celach ogólno-muzycznych
20

. 

Emil Jaques-Dalcroze jako pierwszy zrozumiał głębokie ujęcie funkcji 

wychowawczych muzyki. Ruch i taniec mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości 

człowieka. Mogą także stanowić istotny element terapii, gdyż to właśnie ruch znosi napięcie 

mięśniowe i emocjonalne oraz daje odprężenie. A to wszystko staje się niezbędne w procesie 

efektywnego nauczania. Mimo wszechstronnych zalet stosowania edukacji muzycznej według 

koncepcji Jaques-Dalcroze‟a w przedszkolach i szkołach wykorzystuje się jedynie jej 

elementy, gdyż system ten wymaga specjalistycznego przygotowania nauczycieli, 

a większość ośrodków nie ma możliwości odpowiedniego przeszkolenia pracowników
21

. 

System Carla Orffa od kilkudziesięciu lat inspiruje nauczycieli na całym świecie do 

poszukiwania nowych sposobów przekazywania dzieciom muzyki
22

. C. Orff przeciwstawiał 

się naginaniu dzieci do wzorów muzyki dojrzałej, nieuwzględnianiu naturalnych dyspozycji 

psychicznych małego dziecka
23

. Istotę koncepcji Orffa stanowi połączenie słowa, muzyki, 

tańca, gry na instrumentach oraz szeroko pojętej twórczości własnej dziecka i nauczyciela. 
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 A. Dasiewicz, Umuzykalnienie w przedszkolu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1977. 
18

 R. ŁAWROWSKA: Muzyka i ruch. Warszawa, WSiP 1991. 
19

 D. MALKO: Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Warszawa, WSiP 1990. 
20

 E. SKOWROŃSKA-LEBECKA: Dźwięk i gest. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1995. 
21

 M. SUŚWIŁŁO: Psychopedagogiczne uwarunkowania własnej edukacji muzycznej. Olsztyn, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001, s. 128. 
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 J. TARCZYŃSKI: Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów (według idei Carla Orffa). 

„Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 2, s. 35. 
23

 M. PRZYCHODZIŃSKA-KACICZAK: Muzyka i wychowanie. Warszawa, Instytut Wydawniczy „Nasza 
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Kompozytor i pedagog nawiązuje w swoim programie do idei Pestalozziego i ulega 

założeniom nurtu Nowego Wychowania.  

Rozwinięta artystycznie muzyka wokalna jest – jak podkreśla C. Orff – przedłużeniem 

mowy i wywodzi się z prymitywnego śpiewu, opartego na naturalnym rytmie słowa. Muzyka 

instrumentalna natomiast wydaje się stanowić przedłużenie ruchu i gestu. W programie Orffa 

mowa (zarówno od strony semantycznej, jak i fonetycznej) oraz ruch są podstawą kształcenia 

muzycznego i dzieci, i ich nauczycieli. Ta elementarna muzyka powstaje spontanicznie, nigdy 

nie jest odtwarzana, lecz tworzona – improwizowana. Drogą tej improwizacji powstaje rytm, 

zrytmizowana melodia, forma muzyczna, a także formy ruchowe i dramatyczno-muzyczne. 

Zgodnie z założeniem kompozytora, improwizacja musi być zorganizowana, podlegać nie 

tylko prawu dziecięcej intuicji muzycznej, ale również pewnym przyjętym zasadom 

kompozycji. Improwizacja może być zarówno wokalna, jak i instrumentalna, jednakże ta 

ostatnia wymaga opanowanej gry na instrumentach muzycznych
24

.  

Odtwarzanie i tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz realizacja ruchowa 

muzyki i integracja muzyki, ruchu i słowa – to podstawowe formy wychowania muzycznego 

według koncepcji Carla Orffa. Podstawą tej metody – podobnie jak u E. Jaques-Dalcroze‟a – 

są założenia ogólnowychowawcze. Odtwarzanie oraz tworzenie i słuchanie muzyki są w tej 

koncepcji nierozłączne. Założenia te szczególny nacisk wywierają na aktywność twórczą 

dziecka. W ujęciu Orffa rytm lub mowa rytmizowana stanowi punkt wyjścia, a ruchowe 

realizowanie muzyki jest celem. Kompozytor zauważył, że ruch w połączeniu z gestem, 

tańcem i muzyką jest naturalną skłonnością dziecka. Punktem wyjścia w początkowych 

zabawach muzycznych są: folklor słowno-muzyczny, wyliczanki, powiedzonka, wiersze, 

czyli wszystko to, co można rytmizować i czym można się bawić.  

We wstępnym okresie nauki pięcio- i sześcioletnie dzieci improwizują piosenki do 

rymów dziecięcych, własnych lub podanych, tworzą akompaniamenty oraz utwory 

instrumentalne wyłącznie w skali pentatonicznej. Po wstępnym okresie ćwiczeń można 

przejść do skali majorowej, a następnie do szeroko rozbudowanego systemu skal modalnych. 

Według programu niemieckiego pedagoga zajęcia z dziećmi powinny odbywać się w pustych 

salach, a rozpoczynać się najczęściej od zadań słowno-rytmicznych prowadzonych zawsze 

w formie zabawy. Z mowy i naturalnego ruchu rodzi się muzyka instrumentalna. Naturalne 

czynności typu: chodzenie, klaskanie, bieganie, mówienie przechodzą w czynności 

zorganizowane rytmicznie. W następnych fazach są one połączone z akompaniowaniem sobie 

do ruchu na instrumentach perkusyjnych. Poznane rytmy dzieci przenoszą na inne 

instrumenty. Program C. Orffa podkreśla „wykorzystanie muzyki jako siły kształtującej 

osobowość człowieka, budzenie twórczego stosunku dziecka do muzyki, łączenie muzyki 

ruchem”
25

. 

Taniec rozumiany jest jako zespół świadomych ruchów ciała, stanowiących 

przetworzenie gestów naturalnych, powstający pod wpływem emocji, skoordynowanych 
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z muzyką
26

. Dziecko bawiąc się, urzeczywistnia swoje marzenia. Dzięki temu może uczyć się 

o wiele szybciej i efektywniej. Podświadomie, w sposób naturalny, łatwo przyswaja nawet 

bardziej skomplikowaną wiedzę. Idealnie jest wówczas, gdy nauka idzie w parze 

z doświadczeniem i własnym działaniem. Aktywne nauczanie to ciężka praca dla pedagoga. 

Wysiłek ten jednak opłaca się, a rezultaty takiego nauczania przynoszą efekty. Aktywne 

wychowanie pozwala również pobudzać wyobraźnię i umożliwia poszukiwanie własnych 

dróg twórczych. 

Aktywne słuchanie muzyki – według Batti Strauss – opiera się na dopasowaniu 

spontanicznej aktywności ruchowej, tanecznej i instrumentalnej dziecka do przeżywania 

muzyki klasycznej. W repertuarze B. Strauss znajdują się muzyczne pokazy utworów z epoki 

baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz muzyki XX w., są także utwory regionalne 

z Argentyny i Izraela. Autorka tej metody podkreśla istotność zasady celowego 

i uzasadnionego aktywizowania słuchacza, podaje gotowe zestawy ćwiczeń i scenariusze 

zajęć. Nauczyciele nie powinni jednak ograniczać się do korzystania z gotowych planów, ale 

tworzyć własne opracowania utworów muzycznych, tak aby dziecko mogło brać w nim 

aktywny udział w zakresie swoich możliwości
27

. 

Ruch jako czynnik wspomagający prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci 

i korygujący zaburzenia stanowi podstawę „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki 

Sherborne. Dzieci wykazują wielkie zainteresowanie ruchem, co wynika z dużej potrzeby 

młodego organizmu do poznania świata. Przyjemne doznania emocjonalne, które towarzyszą 

aktywności ruchowej, dodatkowo motywują dzieci do ponownego podejmowania takiego 

działania
28

. 

Pedagogika zabawy proponuje uczestnictwo w grupowych tańcach integracyjnych. 

Wspólne wykonywanie nieskomplikowanych kroków i układów daje radość, przyjemność, 

ożywia, rozluźnia, a także integruje grupę. Choreoterapia umożliwia odreagowanie poprzez 

taniec skumulowanych emocji, poznanie siebie oraz swoich odczuć. Prowadzi zatem do 

pełnej harmonii ciała i umysłu. Połączenie elementów pantomimy z muzyką pozwala 

dzieciom na odzwierciedlenie wielu przeżyć za pomocą ruchów ciała. Podczas takiej zabawy 

dzieci cały czas podświadomie kontrolują puls muzyki – spontanicznie reagują na zmiany 

dynamiki czy rytmu. Budząc skojarzenia dźwiękowo-plastyczne, rozwija się wyobraźnię 

i zdolność postrzegania przez dziecko kilku bodźców jednocześnie. Plastyczna forma 

przedstawiania muzyki sprawia, że wychowanek bardziej się nią interesuje, ponieważ działa 

ona jednocześnie na kilka zmysłów. Prace plastyczne dzieci inspirowane muzyką 

odzwierciedlają dokładnie to, co zawierają utwory muzyczne, np. przy tonacjach molowych 

podopieczni rysują smutne postacie, natomiast przy muzyce o bogatej kolorystyce 

dźwiękowej powstają prace w ciepłych barwach
29

. 
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Angażując dzieci do zabaw muzycznych, można sprawić, że poczują się one 

potrzebne. Gdy dziecko dostaje do ręki instrument, wie, że spoczywa na nim odpowiedzialne 

zadanie i stara się wykonać je jak najlepiej. Wspólnie akompaniując, dzieci mają świadomość, 

że tworzą muzykę. Czują się wówczas ważne i docenione. Aktywność muzyczna we 

wczesnym wieku dziecka przeradza się w aktywność ogólną, z której można korzystać przez 

całe życie. Zauważono, że podejmowane działania mają istotny wpływ na dzieci, na poczucie 

ich własnej wartości i dają możliwość zaprezentowania własnych umiejętności
30

. Aktywne 

metody poznawania muzyki umożliwiają wszystkim zaangażowanym odnosić sukcesy. Dzieci 

poznają świat sztuki poprzez własne doświadczenia, zabawę, a dzięki nieskrępowanej 

wyobraźni tworzą swoje pierwsze dzieła.  

Stosowane przez nauczyciela różne metody przybliżania muzyki pozwalają dzieciom 

skoncentrować uwagę i zrozumieć obszerne fragmenty utworów muzycznych
31

. Poznając 

wartościowe utwory, dzieci nie mają czasu na nudę i słuchanie przypadkowych dźwięków. 

Dzięki tej metodzie osoby nieśmiałe nabierają odwagi, przełamują strach, czują się 

dowartościowane i potrzebne wśród rówieśników
32

. Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

otrzymuje skuteczne narzędzia do prowadzenia interesujących i skutecznych zabaw czy zadań 

muzycznych, możliwe do wykonania pomimo jego niedostatków w wykształceniu. 

Przedszkole środowiskiem rozwijania aktywności muzycznej i tanecznej dziecka  

Okres przedszkolny to czas kształtowania się wrażliwości i uzdolnień muzycznych 

dziecka. Zainteresowanie dźwiękiem przejawia się już w najwcześniejszym dzieciństwie. 

Słuchana muzyka wywiera, w zależności od charakteru, wymierny wpływ na małego 

człowieka – uspokaja go lub pobudza. Oddziaływanie muzyki na dziecko przynosi również 

wiele korzyści wychowawczych
33

. Nie tylko rozwija umiejętności praktyczne, ale również 

kształci aktywną i twórczą postawę, wzbogaca przeżycia i wyobraźnię, kształtuje zdolność 

współpracy, postawy społeczne i moralne oraz poszerza wiedzę dziecka o sobie i świecie, 

ukierunkowując jego wrażliwość. Zetknięcie dziecka z muzyką w przedszkolu ma również za 

zadanie wyzwolić u niego poczucie radości i ukojenia, które niesie kontakt ze sztuką
34

. 

Tradycja prowadzenia zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolu sięga okresu 

powojennego. W latach 50. ubiegłego wieku Maria Wieman rozpoczęła popularyzację zajęć 

umuzykalniających dla najmłodszych, obudowanych audycjami radiowymi i fachowymi 

pozycjami wydawniczymi. Z początku tylko w niektórych placówkach były instruktorki 

prowadzące zajęcia umuzykalniające. Wkrótce zaczęło przybywać coraz więcej absolwentek 

rytmiki szkół muzycznych, specjalizujących się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

W tym czasie w szkołach muzycznych wzrastała świadomość prowadzenia badań naukowych 

ukierunkowanych na potrzeby dzieci. W przedszkolach zaczęto doceniać umiejętności 
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muzyczne instruktorek. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Czas ich trwania zależał 

od wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Przebieg zajęć w każdej grupie był podobny. 

Zajęcia rozpoczynały się zwykle ruchem do muzyki, śpiewem, zabawą muzyczno-ruchową 

lub tańcem. Na zakończenie odbywała się prezentacja poznanej formy ruchowej lub słuchanie 

utworów muzycznych. Czasami w trakcie zajęć inicjowana była nauka gry na instrumentach 

perkusyjnych
35

.  

Wypracowane we wcześniejszych latach zasady pracy nad umuzykalnieniem dzieci 

w wieku przedszkolnym współcześnie nie uległy znacznym zmianom. Muzyka nadal jest 

postrzegana jako skuteczna forma stymulacji harmonijnego rozwoju dziecka. Zmienił się 

jedynie obraz i kształt poszczególnych zajęć organizacyjnych oraz zakres stosowanych metod 

i sposobów przybliżania młodemu wychowankowi muzyki połączonej z ruchem
36

.   

Dzisiaj w ofercie edukacyjnej wielu przedszkoli zajęcia umuzykalniające zajmują 

ważne miejsce, stanowiąc obligatoryjną formę organizacyjną, w trakcie której dzieci są 

wprowadzane w świat muzyki. Dziecko poprzez bezpośredni kontakt z muzyką tworzy 

w swej wyobraźni własny „dziecięcy świat muzyki”. Potrafi skrupulatnie gromadzić swoje 

ulubione przedmioty, które traktuje jak instrumenty perkusyjne, np. naczynia, pudełka, 

patyczki czy też przedmioty codziennego użytku. Muzykowanie na tych przedmiotach 

przysparza młodemu artyście wiele radości i satysfakcji, które okazuje poprzez głośny śmiech 

i pogodny wyraz twarzy
37

. W miarę obcowania z dźwiękiem i zdobywania nowych 

doświadczeń muzycznych dzieci zaczynają wykazywać pewne upodobania i zainteresowania, 

zauważają muzykę i ją wartościują. Te pierwsze wzruszenia są zalążkiem umiejętności 

uczuciowego reagowania na muzykę. W sprzyjających warunkach mogą one rozwijać się 

i wzmagać, stając się potrzebą oraz wpływając na kształtowanie trwałych zainteresowań 

i nawyku obcowania ze sztuką. Aby utrzymać intensywność i urok przeżyć estetycznych 

dziecka, należy pamiętać, że kontakt z muzyką nie może być przykrym, męczącym 

obowiązkiem. Zajęcia nie powinny też zawierać zbyt trudnych, zniechęcających ćwiczeń. Ich 

treść, forma i metoda powinny być podporządkowane wewnętrznym potrzebom, 

zainteresowaniom i upodobaniom dziecka. Konieczność jego pełnego zaangażowania, jego 

aktywność i zainteresowanie są podstawowym warunkiem realizacji procesu 

umuzykalniania
38

. 

Przy prawidłowym prowadzeniu zajęć umuzykalniających i doborze odpowiednich 

form pracy kształtują się u dzieci zarówno podstawowe zdolności muzyczne, jak i dyspozycje 

ogólne. Szczególną funkcją muzyki jest rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka. Kontakt 

z muzyką może być źródłem oczekiwanych stanów uczuciowych, wzruszeń, nastrojów. Siła 

i jakość wzbudzonych odczuć zależą zarówno od charakteru muzyki, jak i od osobowości 

dziecka, jego samopoczucia, sytuacji, w której przebiega odbiór utworu, i wielu innych 

czynników. Wszystko to wpływa na ogromną różnorodność doznań i bogactwo przeżywanych 
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emocji. Obcowanie z muzyką wywołuje u dzieci najczęściej zadowolenie i radość, które są 

bardzo istotnymi uczuciami w ich prawidłowym rozwoju. Radość potęguje się, gdy dziecko 

uczestniczy czynnie w powstawaniu muzyki, a także wtedy, kiedy muzyka jest motywem jego 

działania (podczas tańca i zajęć ruchowych). W wyniku przeżytej radości dzieci najczęściej 

wykazują chęć ponownego kontaktu z muzyką, są aktywniejsze, bardziej podatne na wpływy 

wychowawcze. Dzieci bardzo wrażliwe i nerwowe mogą odnaleźć w muzyce odprężenie 

i uspokojenie. W przedszkolu dużo uwagi poświęca się formom, które pobudzają ogólną 

wyobraźnię i inwencję twórczą dzieci. Nacisk kładzie się zatem na improwizacje rytmiczne, 

melodyczne, ruchowe, własne interpretacje słuchanych utworów. Zajęcia tego typu kształtują 

samodzielność, pomysłowość, aktywność, fantazję, umiejętność dokonywania wyboru. Do 

najczęściej stosowanych w pracy dydaktyczno-wychowawczej form aktywności muzycznej 

należą: śpiew, rytmiczna mowa, ruch z muzyką i taniec, gra na instrumentach muzycznych, 

tworzenie muzyki oraz aktywne słuchanie muzyki.  

Efektem edukacyjnym prowadzonych zajęć umuzykalniających z dziećmi jest nie 

tylko wypracowanie oczekiwanych efektów w ukierunkowanym rozwoju dziecka, ale również  

kształtowanie kompetencji muzycznych. Młody człowiek kończący edukację przedszkolną 

i rozpoczynający naukę w szkole podstawowej: śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz 

łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcu i muzykowaniu; 

dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, 

pląsając lub tańcząc; tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych 

przedmiotów), a także improwizując ją ruchem; w skupieniu słucha muzyki, w tym również 

muzyki poważnej
39

.  

Ważną rolę w omawianym procesie odgrywa praca na rzecz środowiska 

przedszkolnego, w tym przygotowywanie imprez wewnętrznych, jak również prezentacja 

swoich osiągnięć w najbliższym środowisku społecznym (przeglądy, festiwale, pikniki, 

występy itp.). Muzyka, śpiew i taniec upominają się o ten rodzaj aktywności, gdyż w ten 

sposób umożliwiają uczestnikom procesu dydaktyczno-wychowawczego (wychowankom, 

instruktorkom i nauczycielkom) dokonywanie weryfikacji swoich działań. Jednokrotnie stają 

się one źródłem głębokich przeżyć i utrwalanych zachowań.  

 

Artystyczny i pedagogiczny wymiar rytmiki w przedszkolu  

Rytmika w przedszkolu jest ważną pod względem artystycznym i wychowawczym, 

aczkolwiek niejednokrotnie fakultatywną, formą pracy z dzieckiem. W ogólnych założeniach 

postuluje się, aby zajęcia rytmiczne odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu w każdej 

grupie wiekowej. Zajęcia z grupą pięcio- i sześciolatków trwają 25 min, z grupą trzy- 

i czterolatków – odpowiednio 15–20 min. Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne 

do działań muzycznych, to czas zajęć w każdej grupie wiekowej może być wydłużony. 

W ciągu całego roku szkolnego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych systematycznie 

uczą się piosenek tematycznie związanych z potrzebami dzieci, planem pracy nauczyciela 
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w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  
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oraz aktualną porą roku. Wprowadzane są elementy tańców ludowych i współczesnych oraz 

cykl ćwiczeń mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej i uwrażliwienie dzieci na 

różne elementy muzyki. Z reguły są to ćwiczenia:  

 dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;  

 agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany 

agogiki;  

 artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych, 

uczące reagowania na temat melodyczny, tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem 

linii melodycznej i frazy muzycznej, odzwierciedlenia ruchem wartości rytmicznych, 

metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych. 

    Wskazane jest, aby podczas zajęć wprowadzane były ćwiczenia, których celem jest 

rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane 

i grane. Ćwiczenia tej grupy aktywności szczególnie mocno wiążą zadania 

ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, 

twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań. Istotne są również 

aspekty wychowawcze rytmiki: ćwiczenie społecznych zachowań, rozwijanie zdolności 

kontaktowania się, zdolności wczuwania się, uczenie zważania na innych, wzbudzanie 

poczucia odpowiedzialności, kształtowanie samodzielności, przystosowania się do grupy, 

niezależności, odpowiedzialnego postępowania wewnątrz grupy społecznej, poczucia własnej 

wartości, poczucia pewności siebie i zaufania do siebie, umiejętności samooceny 

i samokontroli, samostanowienia, decydowania o sobie
40

. 

Taniec, zabawy muzyczno-ruchowe sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności 

fizycznej u dziecka w każdym wieku. Dzięki nim harmonijnie rozwijają się poszczególne 

grupy mięśni młodego człowieka. Ten typ aktywności zawsze ma zabarwienie emocjonalne. 

Toteż zabawy muzyczno-ruchowe i taniec wzbogacają skalę przeżyć dziecka oraz 

przyczyniają się do harmonijnego rozwoju psychicznego, estetycznego i moralnego. 

Kształtują dodatnie cechy charakteru i woli, wyrabiają cierpliwość, wytrwałość, odwagę, 

odporność na trud i zmęczenie. Rozwijają pamięć, myślenie dziecka, spostrzegawczość, 

uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą. 

Przypadkowy początkowo ruch i nieporadny taniec dziecka o charakterze 

naśladowczym z czasem przekształcają się w działania o charakterze twórczym, stwarzając 

duże możliwości samowyrażania się dziecka i uzewnętrznienia jego zainteresowań ruchem. 

Podczas kreowania elementów ruchu tanecznego dziecko odwołuje się do swojej wyobraźni. 

W przedszkolach stosuje się ćwiczenia rytmiczne uruchamiające wyobraźnię dzieci, która 

przejawia się w tańcu i twórczości muzycznej. Następuje to za sprawą przekładania języka 

rytmu i dźwięku na ruch ciała. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonaniem 

zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci, na 

rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, rozwój 

koncentracji uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy. Te 

zagadnienia realizuje się podczas różnorodnych kontaktów z muzyką, a przede wszystkim na 

                                                           
40

 B. TURSKA, A. GRONAU: Podstawy metody rytmiki – wybrane zagadnienia i doświadczenia. 

Warszawa, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Chopina 1992. 
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zajęciach umuzykalniających. W ramach zajęć z rytmiki w przedszkolu prowadzone są 

następujące ćwiczenia: 

 ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, które kształtują szybką reakcję na bodźce muzyczne, 

np. na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku itd.; te ćwiczenia oddziałują również 

bezpośrednio na receptor słuchowy oraz kształtują cechy motoryczne; 

 ćwiczenia ruchowej interpretacji różnych wartości rytmicznych, bardzo pomocne 

w rozwijaniu poczucia rytmu i korelacji ruchowej; są to jednoczenie ćwiczenia 

dynamiczne i koordynacyjne kończyn górnych i dolnych (stanowią podstawę zdolności 

szybkościowych); 

 ćwiczenia elementów formotwórczych, pomocne w kształtowaniu umiejętności wyczucia 

formy; niejednokrotnie ćwiczenia te posiadają wymiar dynamiczny i są skoordynowane 

z torem oddechowym.  

Na zajęciach z rytmiki nie może zabraknąć podstawowych obszarów działań 

muzycznych: 

 Improwizacja muzyczno–ruchowa rozumiana jest jako specyficzny rodzaj wypowiadania 

się poprzez gest i ruch całego ciała. Ćwiczenia z tego zakresu, prowadzone w atmosferze 

relaksu i zabawy, pomagają w tworzeniu pewnych form działań przez ćwiczącego, dając 

mu poczucie swobody i własnych możliwości. Określony utwór muzyczny rozluźnia, 

aktywizuje i narzuca swój rytm, który determinuje pewną dyscyplinę ruchu. Jednym 

z najważniejszych sposobów ćwiczeń improwizacji muzyczno–ruchowej jest interpretacja 

ruchowa utworów muzycznych.  

 Zabawa muzyczno–ruchowa stanowi istotny element, który kształtuje poziom kultury 

muzycznej oraz wpływa na rozwój fizyczny dziecka. W zabawach muzyczno-ruchowych 

każdy ruch ma określony cel, wyznaczona jest długość jego trwania i uzasadniony 

charakter. Tematyka zabaw może być różnorodna, obrazująca odmienne dziedziny 

działalności człowieka, zwyczaje ludowe, sceny z życia zwierząt, zjawiska przyrody. 

Zabawa powinna pobudzać wyobraźnię, jednocześnie pozostawiając dzieciom pewną 

inicjatywę (np. obieranie określonych ról, wyszukiwanie nazw zwierząt, roślin itp.).  

 Śpiewanie piosenek odgrywa ważną rolę w procesie umuzykalniania, ponieważ piosenka 

jako prosty utwór muzyczno-literacki swoją treścią przemawia do wyobraźni dziecka oraz 

pobudza jego zainteresowanie i uwagę. Dzieci o wiele wcześniej reagują na tekst piosenki 

aniżeli na jej melodię.  

Zajęcia z rytmiki dla dzieci w przedszkolach w swych głównych założeniach opierają 

się z reguły na metodzie Dalceroze‟a. W wielu placówkach działalność pedagogiczno-

artystyczna rozszerzona jest o elementy systemu C. Orffa, pedagogiki zabawy i metodyki 

aktywnego słuchania muzyki. Jest to, z jednej strony, związane z troską o rozwój muzyczny 

dziecka, z rozbudzaniem jego aktywności, z drugiej zaś – uwarunkowane poziomem 

wykształcenia instruktorek rytmiki, zależne od ich indywidualnego spojrzenia na ten kierunek 

działań oraz od dostępnego warsztatu i warunków pracy: czasu trwania zajęć, miejsca – 

wielkości sali, rodzaju instrumentu akompaniującego (fortepian, pianino, keyboard, akordeon, 

gitara) oraz posiadanego instrumentarium. 
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Zajęcia rytmiki dla małych dzieci realizowane są przede wszystkim przez instruktorki 

rytmiki, specjalistki edukacji artystycznej w zakresie wychowania muzycznego, a niekiedy 

również przez nauczycieli wychowania przedszkolnego (posiadających dodatkowe 

kwalifikacje muzyczne). Bardzo często nauczycielka przedszkola wraz z instruktorką rytmiki  

jako pierwsze wprowadzają dziecko w świat sztuki muzycznej. Na ich barkach spoczywa 

odpowiedzialność za wykształcenie w dzieciach wrażliwości i umiejętności rozumienia 

muzyki. Kompetencje artystyczno-metodyczne wychowawczyń powinny być na tyle wysokie, 

aby mogły one efektywnie przybliżać dzieciom wiedzę na temat muzyki, a także stwarzać 

możliwość utrwalania nabytych umiejętności. Z pomocą przychodzi bogata literatura 

pedagogiczna, która wyjaśnia, jak pracować z dziećmi, aby nie tylko osiągnąć rezultaty 

w nauczaniu muzyki, ale zarazem uczynić zajęcia źródłem radości dla dzieci i  nauczyciela. 

Rozwijanie predyspozycji muzycznych dziecka na zajęciach rytmiki w przedszkolu  

W celu ustalenia zależności pomiędzy rytmiką a osiągnięciami muzycznymi dzieci 

pięcioletnich przeprowadzono badania wycinkowe. Zaplanowane badania objęły: diagnozę 

osiągnięć muzycznych wychowanków, obserwację zajęć umuzykalniających i rytmicznych, 

ocenę zachowań dzieci. Przedmiotem badań stało się określenie poziomu osiągnięć 

muzycznych dzieci pięcioletnich uczestniczących w zajęciach umuzykalniających i rytmiki 

w przedszkolu. Weryfikacji podlegała teza, iż zajęcia z rytmiki determinują osiągnięcia 

muzyczne dzieci pięcioletnich. Sprawdzeniu poddano czynniki mające wpływ na te 

osiągnięcia, tj. czas i systematyczność zajęć, okres uczestnictwa w nich dzieci, wyposażenie 

sal w środki dydaktyczne, zaangażowanie i kompetencje nauczycielek. Podmiotem 

eksploracji były zarówno dzieci pięcioletnie, jak i nauczycielki wychowania przedszkolnego 

i instruktorki rytmiki. Realizowane pomiary miały charakter empiryczny. Problem badań 

ujęto w formie pytania: Czy i w jakim zakresie zajęcia z rytmiki prowadzone w przedszkolu 

determinują osiągnięcia muzyczne dzieci pięcioletnich? Terenem penetracji objęto miasto 

Chorzów oraz wybrane losowo placówki przedszkolne, w których realizowane były zajęcia 

umuzykalniające i rytmiki. Zastosowana w badaniach procedura uwzględniała obserwację, 

ankietowanie i sprawdzian (test)41. Pomiary zostały przeprowadzone w roku szkolnym 

2009/2010. 

Prowadząc zajęcia umuzykalniające i rytmiki w przedszkolu nauczycielki stosują 

różne metody wprowadzania dziecka w świat muzyki
42

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 M. ŁOBOCKI: Metody i techniki badao pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2005. 
42

 Badania ankietowe prowadzone wśród nauczycielek wychowania przedszkolnego i instruktorek 

rytmiki. 
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TABELA 1. Metody stosowane przez badanych nauczycieli w pracy z pięciolatkami 

Metody stosowane 

w pracy z dziećmi 
w wieku 

przedszkolnym 

Nauczycielki wychowania 

przedszkolnego 

R
az

em
 

% 

Instruktorki rytmiki 
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C. Orffa 1 8 16 5 30 

25 

6 12 9 3 30 

25 E. Jaques– 

Dalcroze‟a 
0 1 14 15 30 12 9 3 6 30 

B. Strauss 3 3 12 12 30 

25 

6 0 12 12 30 

25 
Pedagogika zabawy 18 12 0 0 30 9 15 3 3 30 

Razem 22 24 42 32 120 50 33 36 27 24 120 50 

% 9 10 18 13 50  14 15 11 10 50  

      ŹRÓDŁO: Kwestionariusz ankiety dla nauczycielek wychowania przedszkolnego i rytmiki. 

Uzyskane wyniki badań, zamieszczone w tabeli 1., wskazują na wykorzystywanie 

przez instruktorki rytmiki w swojej pracy artystyczno-wychowawczej przede wszystkim 

metody E. Jaques-Dalcroze‟a. Często uwzględniają elementy koncepcji C. Orffa oraz 

metodykę tańców integracyjnych, proponowaną przez pedagogikę zabawy. Inaczej obraz ten 

rysuje się z punktu widzenia nauczycielek wychowania przedszkolnego, które na zajęciach 

umuzykalniających częściej stosowały metody proponowane przez pedagogikę zabawy oraz 

elementy metody aktywnego słuchania muzyki. W opinii respondentek metody te są mniej 

skomplikowane i nie wymagają rozbudowanego zaplecza muzycznego. 

Chcąc ustalić poziom zaangażowania i aktywności dzieci w wybranych formach 

działań muzyczno-ruchowych, przeprowadzono obserwację uczestniczącą określonych 

wycinków zajęć wychowawczo-dydaktycznych.  

 

 

WYKRES 1. Zaangażowanie i aktywność dziecka w zakresie wybranych form muzyczno-

ruchowych w przedszkolu 

ŹRÓDŁO: Arkusz obserwacyjny zajęć muzyczno-ruchowych i rytmiki w przedszkolu 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność ruchowa dzieci w wieku 

przedszkolnym jest znaczna i uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim takich, jak: 

towarzyszące ćwiczeniom emocje, stan pobudzenia, rodzaj i tematyka proponowanych 

ćwiczeń, siła bodźców stymulujących oraz zaangażowanie nauczyciela. O dużym, 

ponadprzeciętnym zaangażowaniu większości wychowanków w przebieg zajęć muzyczno-

ruchowych świadczą uzyskane – zaprezentowane na wykresie – wyniki. Potrzeba ruchu oraz 

perspektywa dobrej zabawy przy muzyce stanowiły dla dzieci silne czynniki motywujące do 

działania. Analizując rozkład wyników uzyskanych podczas obserwacji zajęć, zwrócono 

również uwagę na poziom zaangażowania i aktywności dzieci w zależności od realizacji 

konkretnych form: zabawa z muzyką, zabawa do muzyki, taniec, twórczość ruchowa
43

.  

Kolejnym krokiem było określenie poziomu osiągnięć muzycznych, ustalonego przy 

użyciu dostosowanego do populacji badawczej testu 
44

.  

Jak pokazuje wykres 2., największą grupę badanych pięciolatków, bo aż 55%,  

stanowiły dzieci z przeciętnymi wynikami z poszczególnych muzycznych zadań testowych. 

W kolejnej grupie, liczącej 24% wszystkich badanych wychowanków, znalazły się te dzieci 

posiadające wysokie osiągnięcia muzyczne. Dzieci z niskimi i bardzo niskimi osiągnięciami 

muzycznymi stanowiły 21% z całej badanej grupy.  

 

WYKRES 2. Poziom osiągnięć muzycznych badanych pięciolatków. 

ŹRÓDŁO: wyniki testu osiągnięć muzycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

Chcąc dokładniej zinterpretować uzyskane wyniki, przyjrzano się wypowiedziom 

uzyskanym od rodziców badanych dzieci. Pozwoliło to ustalić, w jakim zakresie aktywny 

udział dzieci w zajęciach z rytmiki koresponduje z poziomem ich osiągnięć muzycznych
45

.  

 

 

 

                                                           
43

 Obserwacja aktywności dzieci w czasie wybranych form muzyczno-ruchowych na zajęciach 

w przedszkolu. 
44

 Kwestionariusz testu osiągnięć muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym. W: B. BONNA: Rodzina 

i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 2005, s. 150.  
45

 Kwestionariusz ankiety dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 
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TABELA 2. Aktywny udział badanych dzieci w zajęciach z rytmiki a ich poziom osiągnięć muzycznych 

 

Udział w zajęciach 

z rytmiki 

Poziom osiągnięć muzycznych 

bardzo 

niski 
niski przeciętny wysoki razem % 

Tak 1 2 11 9 23 55 

Kiedyś tak, teraz nie 0 0 2 0 2 5 

Nie 4 2 10 1 17 40 

Razem 5 4 23 10 42 100 

% 12 9 55 24 100  

     ŹRÓDŁO: Kwestionariusz ankiety dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.  

Spośród dzieci z bardzo niskim poziomem osiągnięć muzycznych (12% badanych) 

tylko jedno uczęszczało na dodatkowe zajęcia z rytmiki, natomiast pozostałe nigdy nie brały 

w nich udziału. Wśród dzieci o niskim poziomie osiągnięć muzycznych znalazły się te, które 

chodziły na zajęcia z rytmiki, oraz te, które nigdy nie miały okazji w nich uczestniczyć. 

Wśród dzieci z przeciętnymi osiągnięciami muzycznymi uwidaczniają się ciekawe zależności, 

a mianowicie – systematycznie na dodatkowe zajęcia z rytmiki uczęszczało 11 osób, a więc 

prawie tyle samo dzieci, ile na tego typu zajęcia nie uczęszczało nigdy. Natomiast 2 osoby 

z tej grupy uczęszczały kiedyś na dodatkowe zajęcia z rytmiki, ale z różnych przyczyn 

aktualnie nie brały udziału w tych zajęciach. Dzieci, których osiągnięcia muzyczne zostały 

ocenione na wysokim poziomie, od dłuższego czasu aktywnie uczestniczyły w zajęciach 

z rytmiki organizowanych w przedszkolu. Dzieci z tym poziomem osiągnięć stanowiły 24% 

wszystkich badanych pięciolatków. Z uzyskanych danych wynika, że systematyczne i długie 

uczęszczanie dzieci na zajęcia z rytmiki oraz aktywny w nich udział ma widoczne przełożenie 

w poziomie osiągnięć muzycznych. 

Wcześniejsze ustalenia potwierdzają również wyniki, jakie uzyskano w dwóch 

grupach badawczych: dzieci, które systematycznie uczęszczały na zajęcia z rytmiki, oraz 

dzieci pozbawionych takiego kontaktu. 

 

LEGENDA: 1 – powtarzanie zrytmizowanego tekstu lub grupy rytmicznej, 2 – wykonywanie rytmu poznanych piosenek, 3 – realizacja 
ruchem poznanych wartości, 4 – rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich, 5 – rozróż-nianie dźwięków głośnych i cichych, 6 – śpiewanie 

piosenek w grupie, 7 – umiejętność śpiewu solowego,            8 – rozróżnianie brzmienia poznanych instrumentów perkusyjnych, 9 – gra na 

instrumentach perkusyjnych,        10 – rozpoznawanie dźwięków z otocznia, 11 – wyrażanie ruchem określonych sytuacji, 12 – reagowanie 
ruchem na zmiany tempa i dynamiki, 13 – rytmizowanie krótkich śpiewanek, 14 – próby improwizacji melodii, 15 – określanie nastroju, 

tempa, dynamiki utworów muzycznych, 16 – rozróżnianie głosów męskich i żeńskich,               17 – rozpoznawanie brzmienia różnych 

instrumentów, 18 – aktywność na zajęciach. 
 

WYKRES 3. Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych dzieci uczęszczających   i nieuczęszczających na zajęcia z rytmiki w przedszkolu 
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Większą liczbę punktów we wszystkich kategoriach osiągnięć muzycznych – jak 

pokazują to wyniki zobrazowane na wykresie 3. – zdobyły dzieci, które uczęszczały na  

dodatkowe zajęcia z rytmiki. Różnice pomiędzy poszczególnymi zadaniami wahają się od 6 

do 29 punktów. Ci wychowankowie zdecydowanie lepiej radzili sobie od pozostałych  

w rozwiązywaniu takich zadań, jak: rytmizowanie krótkich śpiewanek czy tekstów 

rytmicznych, próby improwizacji melodii, wykonywanie rytmu poznanych piosenek, 

powtarzanie zrytmizowanego tekstu lub grupy rytmicznej, realizowanie ruchem poznanych 

wartości. Są to głównie umiejętności związane z rytmem i ruchem. W tym obszarze zajęcia 

z rytmiki zdecydowanie wpłynęły kształcąco. 

Mniejsze różnice pomiędzy osiągnięciami muzycznymi dzieci, które „chodzą” na 

rytmikę, a tymi, które nie uczęszczają na tego typu zajęcia, widać w zakresie takich 

umiejętności, jak: rozpoznawanie i rozróżnienie brzmienia instrumentów, rozpoznawanie 

dźwięków z otoczenia oraz określanie nastroju, tempa i dynamiki utworów muzycznych. 

Różnice pomiędzy dziećmi pięcioletnimi w przypadku tych umiejętności wahały się od 6 do 

11 punktów. W badanych grupach lepsze wyniki z testu osiągnięć uzyskały te dzieci, które 

uczęszczają na dodatkowe zajęcia z rytmiki organizowane w przedszkolu. Dzieci te – jak 

ilustruje to na wykresie 3. niebieska linia  – lepiej poradziły sobie z zadaniami testu osiągnięć 

muzycznych. Uzyskały w nim dużo lepsze wyniki niż dzieci, które nie brały udziału 

w zajęciach – ich rezultaty przedstawione są na wykresie za pomocą czerwonej linii.  

Aby uzupełnić wyniki przeprowadzonych badań osiągnięć muzycznych dzieci, 

dokonano analizy wyników uzyskanych podczas badań ankietowych skierowanych do 

nauczycieli
46

. Zarówno nauczycielki wychowania przedszkolnego, jak i instruktorki rytmiki 

zapytano o wpływ zajęć z rytmiki na osiągnięcia muzyczne dzieci pięcioletnich w zakresie 

ruchu, śpiewu, tańca, percepcji muzyki i gry na instrumentach. Badane zgodne były co do 

tego, że dodatkowe zajęcia z rytmiki w dużej mierze wpływają na osiągnięcia muzyczne 

dzieci w wieku przedszkolnym. Najczęściej w ich wypowiedziach powtarzały się 

stwierdzenia: zajęcia z rytmiki rozwijają wrażliwość muzyczną dziecka; podczas ćwiczeń 

kształcą się umiejętności ruchowe; uwrażliwia ucho, rozluźniają się gesty i ciało; rozwija się 

słuch muzyczny, poczucie rytmu, które ułatwiają zdobywanie podstawowej wiedzy muzycznej. 

Inne respondentki wskazywały, iż: zajęcia z rytmiki rozwijają pamięć muzyczną, 

koncentrację, rozwijają myślenie twórcze, zbliżają do muzyki; zachęcają dzieci do śpiewania 

i tańca; wpływają na ogólne umuzykalnienie. Pojawiły się również opinie odwołujące się do 

aspektów pedagogicznych: dzięki zajęciom z rytmiki dzieci stają się swobodniejsze i otwarte, 

poprawiają relacje społeczne, nie boją się podejmować nowych zadań i są bardziej 

skoncentrowane; dzięki rytmice dzieci osłuchują się z różną muzyką, łatwiej uczą się nowych 

piosenek i poruszają się zgodnie z ich rytmem; dzięki tym zajęciom wzrasta u dzieci 

świadomość własnego ciała i własnych kompetencji. 

W konkluzji warto zwrócić uwagę na to, iż aktywny udział dzieci w zajęciach 

z rytmiki rzeczywiście wpływa na ich osiągnięcia muzyczne. Znaczenie ma tu zarówno okres 

kontaktu z tą formą zajęć, jak i systematyczność oraz zaangażowanie. Im dłużej badane dzieci 

uczęszczały na rytmikę, tym miały lepsze wyniki w teście osiągnięć. Ta zależność 
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podyktowana była również stopniem przygotowania i zaangażowania prowadzących zajęcia. 

Obserwowane pięciolatki biorące udział w zajęciach z rytmiki z reguły uzyskiwały wysoki 

albo przeciętny poziom osiągnięć muzycznych, a rzadko otrzymywały niskie rezultaty. 

W grupie dzieci uczestniczących tylko w obligatoryjnych zajęciach umuzykalniających 

ujawniły się osoby z przeciętnym wynikiem wiedzy i umiejętności muzycznych, ale ich 

poziom wynikał z naturalnych wysokich predyspozycji muzycznych oraz bogatszych 

doświadczeń wyniesionych ze środowiska rodzinnego. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań diagnostyczno-prognostycznych można 

stwierdzić, iż aktywne uczestnictwo dziecka pięcioletniego w zajęciach z rytmiki determinuje 

jego osiągnięcia muzyczne. Zajęcia z rytmiki, które integrują wszystkie formy wychowania 

muzycznego w przedszkolu, pozytywnie oddziałują na wiele dyspozycji muzycznych 

i ogólnych dzieci. Znaczenie ma jednak okres i systematyczność uczęszczania na te zajęcia 

oraz poziom aktywności dzieci. Potwierdza się także teza, że dobre warunki lokalowe i bogate 

wyposażenie sal przedszkolnych w instrumenty muzyczne, sprzęt audio, fachową literaturę, 

korzystnie wpływają na poziom kompetencji muzycznych dzieci. Zajęcia z rytmiki powinny 

odbywać się co najmniej dwa razy w tygodniu. Najlepiej jeśli nauczycielki i instruktorki 

rytmiki przygotowujące zajęcia umuzykalniające, w tym także zajęcia z rytmiki, będą 

korzystały z różnorodnych form i metod, które w większym stopniu zmotywują dzieci do 

podejmowania aktywności muzycznej. Nauczycielki powinny także nieustannie rozwijać 

swoje muzyczne zainteresowania oraz kompetencje, samodoskonaląc się. Dbając 

o wyposażenie sal w instrumenty muzyczne, odpowiedni sprzęt audio, płyty CD dobrej 

jakości, przybory i instrumenty muzyczne oraz fachową literaturę, stwarza się korzystnie 

warunki determinujące poziom osiągnięć muzycznych dzieci. Uczelnie wyższe nie powinny 

oszczędzać na ilości i jakości zajęć artystycznych w ofercie edukacyjnej skierowanej do 

studentów kierunków pedagogicznych, bo to właśnie poziom przygotowania absolwentów 

bezpośrednio przekłada się na rzeczywistą pracę nauczyciela w placówce przedszkolnej 

w terenie. 
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Materiał faktograficzny 

ukazujący przebieg zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu 

 

 

Rys. 1. Improwizacja muzyczno-ruchowa 

            „Pomniki” - zajęcia z rytmiki. 

 

Rys. 2. Ćwiczenia porządkujące i doskonalące 

             ruch  - zajęcia z rytmiki. 

 

 

 
Rys. 3. Wykonanie układu tanecznego do  

             muzyki ludowej - zajęcia z rytmiki. 

Rys. 4. Akompaniament perkusyjny do muzyki  

             artystycznej - zajęcia z rytmiki. 

 

 
Rys. 5. Zabawa muzyczna z chustą animacyjną 

             – zajęcia umuzykalniające. 
Rys. 6. Improwizacja ruchowa do piosenki 

          „Pada  deszczyk” - zajęcia muzykalniające. 



Zofia Malec 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

 

Zdolności motoryczne dziecka – przejawy i kontrola w edukacji wczesnoszkolnej 

 

Streszczenie 

Artykuł przybliża przejawy motoryczności u dzieci, niektóre sposoby ich 

kształtowania i odnosi się do kontrolowania stopnia ich rozwoju poprzez testy. 

Wyszczególnia stosowane testy sprawności, warunki ich realizacji oraz odnosi się do ich  

interpretacji. Przedstawia  wyniki testów sprawności przeprowadzonych w klasach II. 

 

Słowa kluczowe: test, motoryczność, sprawność, zdolności, uczeń 

 

Motoryczność człowieka – obejmująca całokształt jego ruchowych możliwości 

w przestrzeni na skutek zmiany położenia – zmienia się w ontogenezie: jest uboga w okresie 

niemowlęcym, następnie wzbogaca się i kształtuje poprzez przyrost wartości w dzieciństwie, 

wysoki poziom osiąga zaś w latach młodości, z kolei stabilizuje się w okresie 

„produkcyjnym”, a obniża się w miarę starzenia.  

Motoryczność człowieka rozpatrywana jest zwykle
1
 z uwzględnieniem takich 

przejawów, jak:  

 ruchliwość – skłonność człowieka do wyrażania stanów aktywności w częstych aktach 

ruchowych lub wrażliwość na bodźce kinestetyczne powodujące akcje ruchowe; stopień 

ruchliwości człowieka jest cechą indywidualną, najbardziej rozwiniętą w dzieciństwie;  

 uzdolnienia ruchowe – to zespół właściwości, dzięki którym człowiek może łatwo 

i szybko uczyć się nowych i nieznanych form ruchu; ich poziom zależy od takich cech, 

jak pamięć, wyobraźnia i inteligencja; 

 sprawność ruchowa – jest jedną z najbardziej rozwijających się stron motoryczności 

człowieka; sprawny ruchowo człowiek umie wszechstronnie władać swoim ciałem i ma 

duży zakres podstawowych nawyków ruchowych, umiejętności z różnych dyscyplin 

sportu oraz umiejętności i nawyków o charakterze utylitarnym; 

 sprawność fizyczna – to zespół cech osobniczych, których wyrazem jest funkcjonalna 

wydolność organizmu; sprawny fizycznie człowiek ma prawidłową budowę ciała i jest 

zdolny do wszechstronnego angażowania swoich cech motorycznych; 

 sprawność motoryczna – obejmuje zdolności motoryczne określone głównie na podstawie 

takich cech, jak: szybkość, siła, wytrzymałość, skoczność, moc, koordynacja ruchowa, 

gibkość, zwinność – są one osobniczo zintegrowane, lecz kształtują się nierównomiernie; 

                                                           
1
 J. BARANKIEWICZ: Wychowanie fizyczne w klasach nauczania początkowego. Kalisz, ZOUW 1992, 

s. 78. 
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poziom ich rozwoju rzutuje na wynik sprawności, a tempo rozwoju jest ściśle związane 

z okresem rozwoju biologicznego i płcią.  

Naukowo opracowane testy pozwalają na oceny rozwoju poszczególnych zdolności. 

Poznanie tempa rozwoju zdolności motorycznej dziecka umożliwia właściwe stymulowanie 

motoryczności poprzez różnorodne, celowo dobrane zadania ruchowe. Dziecko około 5. roku 

życia osiąga „równowagę przedszkolną”, tzw. „pierwsze apogeum motoryczności”. Proporcje 

ciała gwarantują, że ruchy stają się bardziej płynne, harmonijne i celowe. Dziecko potrafi 

chodzić, biegać, rzucać, chwytać, utrzymuje równowagę.  

W trakcie zajęć ruchowych w przedszkolu zdobywa umiejętności ruchowe. 

Reprodukuje ruchy proste i złożone, a także podczas realizacji metod twórczych potrafi 

realizować ruch kreatywny jako spontaniczne działanie. Rozwija pamięć ruchową 

i wyobraźnię przestrzenną. Interesuje się różnymi formami ruchu, a rozwój jego 

motoryczności różnicuje się ze względu na płeć. Ocenia własne możliwości i odczuwa radość 

z wykonanego ruchu. Może jednak mieć trudności z czynnościami manualnymi, np. 

z samoobsługą.  

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole
2
 wykazują już opanowanie wszystkich 

podstawowych form ruchu: chwytów, rzutów, wspinania, skoków itp. Następuje wówczas 

okres doskonalenia i wzbogacania tych form oraz tworzenia kombinacji ruchowych, np. 

chwytu z biegiem, rzutu z chwytem, biegu z kozłowaniem. Dziecko cieszy się z dobrze 

wykonanego zadania ruchowego i sukcesu motorycznego, lubi rywalizować. Ważne są dla 

niego wzorce osobowościowe sportowca czy nauczycieli. Wysoka jeszcze pobudliwość, 

ciągła gotowość, czyli tzw. „głód ruchu” sprawia, że siedzenie w ławce staje się problemem. 

Swoboda ruchowa i zabawa, dominujące w przedszkolu, ograniczone są rygorem szkolnym.  

Motoryczność dziecka wczesnoszkolnego poprzez system klasowo-lekcyjny zostaje 

częściowo ograniczona. Stąd szczególnie w pierwszych miesiącach edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciel może napotkać trudności w opanowaniu klasy i przeprowadzeniu czynności 

organizacyjno-porządkowych.  

Kształtowanie motoryczności dziecka 

Osiągnięcie wysokiego poziomu motoryczności dziecka zależy od czynnego 

uczestnictwa w zajęciach (ruchowych) pozalekcyjnych oraz aktywnego spędzania czasu 

wolnego, jest zatem związane z systematyczną pracą nauczyciela.  

We współczesnej literaturze z zakresu kultury fizycznej
3
 używa się określenia 

„zdolności motoryczne”. Pojęcie „cecha” oznacza utrwalone właściwości organiczne, które 

indywidualizują przebieg czynności ruchowych. Termin „zdolność” określa możliwości 

wykonania czynności ruchowej, a nie tylko jej przejaw. Zdolności motoryczne dzielą się na 

podstawowe dwie grupy: 

 zdolności kondycyjne, uwarunkowane procesami energetycznymi: siła, szybkość, 

wytrzymałość;  

 zdolności koordynacyjne, zdeterminowane głownie procesami sterowania i regulacji 

ruchu – to głównie zwinność, która nie jest cechą pojedynczą, lecz zbiorem: zdolności 

                                                           
2
 M. DEMEL, A. SKŁAD: Teoria wychowania fizycznego. Warszawa, PWN 1986, s. 121. 

3
 J. BIELSKI: Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego.  Kraków, Wydawnictwo „Impuls”  2005, 

s. 99. 
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orientacji, szybkości reakcji, zdolności różnicowania ruchu, a także: równowaga, poczucie 

rytmu, zdolność dostosowania i przestawiania się ruchowego; gibkość uznaje się za cechę  

anatomiczno-motoryczną. 

Szybkość i sposoby jej kształtowania 

Szybkość określana jest jako zdolność do wykonania ruchów w minimalnym dla 

danych warunków czasie. Podstawowymi formami szybkości są: 

 czas reakcji – czas, jaki upływa od momentu zadziałania bodźca do chwili 

zapoczątkowania ruchu; 

 prędkość poszczególnego ruchu – zależna od wielkości pokonywanego oporu (czas 

konieczny do wykonania ruchu); 

 częstotliwość ruchów – maksymalna ilość ruchów wykonanych przez daną grupę 

mięśniową w określonym czasie. 

Kształtowanie szybkości w wieku wczesnoszkolnym polega na realizowaniu 

różnorodnych form ruchu, w głównej mierze poprzez zabawy i gry bieżne, z elementami 

pościgów, współzawodnictwa; skoki i rzuty z eksponowaniem cykliczności ruchów, truchty 

i przyspieszenia, biegi w różnych kierunkach ze startu wspólnego. Ponadto kształtuje się czas 

reakcji poprzez zmianę warunków ruchu, przyboru, sygnały wzrokowe i słuchowe, np. 

„łapanka w marszu”, „rób tak, nie rób tak”, „inicjator ruchu”. Na kształtowanie szybkości 

mają też wpływ ćwiczenia sprawnościowe o charakterze szybkich zmian napięcia (tonusu) 

mięśniowego – „przeskoki przez skakankę”, „szybkie skrętoskłony” itp. 

Dyspozycje szybkościowe należy rozwijać pod kątem podstawowych nawyków 

ruchowych. Najczęściej stosowaną miarą szybkości jest czas, w jakim wykonane są pewne 

czynności ruchowe, np. bieg na określonym dystansie, który zależy od wieku kalendarzowego 

dziecka (30 m dla uczniów klas I–III, 60 m dla starszych uczniów). 

Siła – cecha motoryczności określana jest jako zdolność do pokonywania oporu 

zewnętrznego lub przeciwdziałanie mu kosztem pracy mięśni. Tempo rozwoju w pierwszych 

latach nauki szkolnej jest nieznaczne, wzrost zaznacza się dopiero na przełomie 12. i 13.  roku 

życia. Na etapie rozwoju siły w klasach I–III można wykorzystać ćwiczenia oparte na  

obciążeniu własnego ciężaru ciała, np. „walka kogutów”, „bieg na czworakach z toczeniem 

piłki głową”, „poślizg na ławeczce”, „pełzanie”, „zwisy”, podskoki. Na rozwój tej cechy 

wpływają ćwiczenia i zabawy rzutne, np. „kto dalej”, „obrona twierdzy”, oraz ćwiczenia 

i zabawy z oporem partnera: „łańcuch”, „spychacze”, „walka jeźdźców”.  

W metodyce kształtowania siły należy uwzględniać ćwiczenia wybranych grup 

mięśniowych, stosując tzw. metodę powtórzeniową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu 

ćwiczenia o jednakowej intensywności, przy czym długość przerw miedzy ćwiczeniami nie 

jest jednoznacznie określona. W metodzie interwałowej ćwiczenia powtarzane są z jednakową 

intensywnością i określonymi przerwami. Doskonałą formą kształtowania tej cechy – chętnie 

podejmowaną przez dzieci – są tory przeszkód czy obwód ćwiczebny. Do 

najpopularniejszych prób oceny tej cechy należą: rzuty piłeczkami palantowymi, piłkami 

lekarskimi (o wadze 1 kg dla uczniów klas I–III), zwisy oraz pomiary dynamometryczne.  

Wytrzymałość określana jest jako zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku. 

Kształtując ją, rozwijamy mechanizmy adaptacyjne ustroju i sprawność układów: 
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oddechowego i sercowo-naczyniowego. Jej poziom jest też uzależniony od motywacji, silnej 

woli, odporności psychicznej. Można rozróżnić trzy typy wytrzymałości:  

 długotrwałą – odporność na wysiłek dłuższy niż 8 minut;  

 średnią – odporność na zmęczenie w czasie 2–5 minut;  

 krótkotrwałą – dla ćwiczeń od 45 sekund do 2 minut. 

Stosuje się trzy metody kształtowania
4
 wytrzymałości: 

 metodę ciągłą – charakteryzującą się umiarkowaną i stałą intensywnością, bez przerw 

wypoczynkowych; 

 metodę powtórzeniową – odznaczającą się maksymalną intensywnością w czasie 20–25 

sekund, przy czym czas po każdym powtórzeniu wynosi około 8–10 minut; w serii 

powtórzeń jest kilka–kilkanaście ćwiczeń; 

 metodę interwałową – opartą na stałej intensywności wysiłku, którego czas waha się od 

40 do 90 sekund, a czas odpoczynku – od 1 do 3 minut; po serii ćwiczeń następuje dłuższa 

przerwa prowadząca do całkowitego wypoczynku, a po niej podejmowana jest następna 

seria ćwiczeń.  

Na poziomie klas I–III kształtowanie tej cechy przebiega poprzez: ćwiczenia 

muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem (szczególnie taneczne), zabawy bieżne, gry 

ruchowe, np. „dwa ognie”, „gry zespołowe”, biegi z pokonywaniem przeszkód, marszobiegi, 

biegi przełajowe i gry terenowe, wycieczki piesze, wycieczki na nartach, tory przeszkód 

sztuczne, mieszane i naturalne, obwody ćwiczebne i ścieżki zdrowia, pływanie, jazdę na 

rowerze, wrotkach.  

Sposobami oceny wytrzymałości są: biegi za liderem w czasie 5–7 minut, biegi na 

długich dystansach, ćwiczenia z jak największą liczbą powtórzeń w określonym czasie. 

Zdolności koordynacyjne obejmują: „zdolności człowieka do wykonywania złożonych 

pod względem stosunków koordynujących aktów ruchowych, zdolność przestawiania się 

z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne, jak również zdolność szybkiej realizacji 

nowych aktów ruchowych, odpowiednio do nieoczekiwanie powstających zadań”
5
. 

Skoordynowane i wyważone ruchy całego ciała, szybka zmiana miejsc i pozycji 

charakteryzuje dziecko z dużym stopniem rozwoju zwinności, z kolei zestrojone ruchy rąk 

i palców podczas czynności manualnych – to zręczność.  

Ćwiczenia kształtujące zdolności koordynacyjne należy stosować często 

i systematycznie, bazując na czynnościach wcześniej opanowanych przez dzieci 

(w przedszkolu). Doskonalenie złożonej cechy może odbywać się poprzez kształcenie 

szybkiej zmiany kierunku przemieszczania się, np. zabawa „ogonki”, „skuwany w kole”, 

„goniące koło”, poprzez szybkie zmiany pozycji wyjściowych, wykorzystywanie zmiennych 

sygnałów – „reagowanie na kolory”, „powódź – pożar”, ćwiczenia o zmiennym charakterze, 

np. „przechodzenie pod coraz niższą przeszkodą”, „rzucanie do celu różnych wielkości 

przyborami”, czy kombinacje ruchowe, np. w marszu kozłowanie pod podkurczaną na 

przemian nogą. W grupie zdolności koordynacyjnych wyróżnia się
6
:  

                                                           
4
 Ibidem, s. 99. 

5
 K. GÓRNA, W. GARBACIAK: Kultura fizyczna w szkole.  Katowice, AWF 1988, s. 74. 

6
 Edukacja i reedukacja ruchowa. Red. J. NOWOTNY. Kraków, KASPER  2003, s. 84. 
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 zdolności zróżnicowania kinestetycznego – wyczucie układu ciała i działających na nie 

czynników zewnętrznych, umożliwiających  dozowanie impulsów sterujących; 

 zdolności poczucia równowagi, dotyczące utrzymania ciała w przypadku małej 

płaszczyzny podparcia;  

 zdolności szybkiej reakcji, będące reagowaniem na bodźce słuchowe i wzrokowe; 

 zdolności orientacji czasowo-przestrzennej, odnoszące się do wyczuwania ciała w czasie 

i przestrzeni; 

 zdolności rytmizacji jako możliwości dostosowania się do narzuconego rytmu (muzyka, 

wyliczanie). 

Nierozerwalnie z procesem kształtowania motoryczności dzieci w procesie nauczania 

łączy się w edukacji szkolnej ocenianie. W ocenianiu dzieci, szczególnie w ramach 

przedmiotu wychowanie fizyczne, należy wziąć pod uwagę znamiona rozwoju w ontogenezie 

i indywidualizację. Każde dziecko posiada inne predyspozycje ruchowe i wartości 

motoryczne, które pozwalają mu przyswoić umiejętności ruchowe. Nauczyciel powinien 

dobrze poznać uczniów, ich zainteresowania i potrzeby, by je wzmacniać i rozwijać. Błędem 

jest sprawdzanie cech i porównywanie wyników z  normami oraz ich ocenianie. Takie 

praktyki były stosowane od pierwszego powojennego testu, tj. Miernika Trześniowskiego, 

testu  L. Denisiuka, Z. Chromińskiego do lat osiemdziesiątych; wówczas próba testu odnosiła 

się do oceny szkolnej. We współczesnych testach,  np. YMCA, normy zostały pogrupowane  

w trzy klasy: uczniowie osiągający wynik „dobrze” powinni być nagradzani i zachęcani do 

utrzymania tego poziomu; uczniowie uzyskujący wynik „zadawalający” powinni otrzymać 

wsparcie, aby mogli poprawić daną wartość motoryczną; uczniowie z wynikiem: „potrzeba 

pracy” wymagają długotrwałej troski, aby polepszyć sprawność, często w procesie 

indywidualizacji.  

„Kontrola poziomu sprawności służyć winna przede wszystkim postawieniu diagnozy, 

rozbudzaniu  świadomości potrzeb, rozwijaniu pozytywnej postawy wobec ciała oraz ułatwić 

projektowanie dalszej pracy. Test nie może być wykorzystywany
7
 do patrzenia na ćwiczących 

w kategoriach »zwycięzcy« i »pokonani«. Krytycznie należy ustosunkować się do 

wykorzystywania wyników testów jako kryterium bieżącej czy rocznej oceny ucznia. Test to 

jedynie  narzędzie, za pomocą którego można – należy – uczyć, jak kształtować sprawność 

i zdrowie”
8
. Test przeprowadza się na rozpoczęcie (diagnozowanie) i zakończenie 

(osiągnięcia) okresu nauczania (rok szkolny). Wyniki mają służyć sprawdzaniu postępu 

dziecka. Sam test zaś jest jednym z elementów procesu wychowania i kształcenia  w edukacji 

sprawnościowej. Jeśli nauczyciel przeprowadził test, to powinien wyniki podać dzieciom lub 

rodzicom, ale uwzględniając następujące elementy: 

 Trzeba skupić się na poziomie sprawności niezbędnych dla zdrowia dziecka, a nie na 

porównywaniu z innymi. 

 Należy raczej uwydatnić możliwości poprawy i prowadzące do niej drogi, aniżeli aktualny 

poziom sprawności. 

                                                           
7
 W. OSIŃSKI: Osiągnięcia czy zdrowie i styl życia. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowie” 2009,  nr 5, s. 7. 

8
 J. BIELSKI: Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego.  Kraków, Wydawnictwo „Impuls”  2005, 

s. 133. 
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 Opierając się na wynikach testu i indywidualnych zainteresowaniach, każdemu należy 

udzielić odrębnych wskazówek odnośnie do stylu życia i aktywności fizycznej 

(indywidualnie, a nie na forum klasy). 

Stosowanie testów ma pomóc wszystkim dzieciom zrozumieć, jak ważne jest 

uzyskiwanie „zdrowego poziomu” wszystkich komponentów sprawności
9
, do których  zalicza 

się: 

 wytrzymałość krążeniowo-oddechową (zdolności serca i układu oddechowego); 

 skład ciała (proporcje, schorzenia); 

 gibkość (ruchomość stawów); 

 siłę mięśniową (zdolność do wysiłku i pokonywania oporów); 

 wytrzymałość mięśniową (długotrwały wysiłek). 

Przyjmuje się, że nieodpowiedni poziom tych komponentów – będący efektem 

ograniczonej aktywności fizycznej – poważnie zwiększa ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych, otyłości, cukrzycy czy bólów kręgosłupa. Testy jako środek wychowawczy 

powinny być zachętą i mobilizacją do aktywności dzieci, nauczycielowi zaś ułatwią 

przygotowanie zajęć  w zakresie form organizacyjnych, np. pozwolą bardziej celowo dobrać 

grupy ćwiczebne. Dostarczają cennych danych do konstruowania programów czy jednostek 

lekcyjnych. Każdy test powinien cechować się obiektywizmem i rzetelnością 

przeprowadzenia. Warunki jego realizacji winny być optymalne, środki dydaktyczne 

niezbędne  do wykorzystania – uprzednio sprawdzone. Każda próba powinna być wcześniej 

znana uczniowi. W literaturze przedmiotu prezentowane są testy polskich i zagranicznych 

twórców, takie jak m.in.: Miernik sprawności T. Mydlarskiego, Miernik sprawności 

R. Trześniowskiego, Test sprawności L. Denisiuka, Skala Oziereckiego, Test Z. 

Chromińskiego,  Test K. Zuchory. Europejski Test Sprawności – EUROFIT  jest najnowszym 

testem stosowanym w Polsce. Składa się z pomiarów antropomotorycznych, wytrzymałości 

krążeniowo-oddechowej i pozostałych zdolności motorycznych. Wykorzystywane są również: 

Test YMCA, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (obejmuje osoby w wieku 6–32 

lat), Czeski Test motoryczny dla klas I–III, Test Minimalnej Sprawności Krausa – Webera, 

Test Uzdolnień Ruchowych Brace‟a (dla dzieci w wieku 7–11 lat), Zmodyfikowana Próba 

Harwardzka dla dzieci czy Zmodyfikowany test 12-minutowy Coopera.  

Przeprowadzono dwa testy w klasie II Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Klasa 

liczy 22 uczniów: 12 dziewczynek i 10 chłopców. Test Krausa – Webera  składa się z  6 prób  

oceniających siłę mięśni. Nie różnicuje badanych ze względu na płeć. Stanowi ogólny 

sprawdzian, czy dziecko posiada prawidłową bądź niedostateczną siłę mięśni. 

Ćwiczenia dotyczyły: 

 Siły mięśni brzucha i lędźwi. Z leżenia tyłem z ustalonymi stopami i chwytem karku 

przejść do siadu prostego – próba poprawnie wykonana przez wszystkie dzieci. 

 Siła mięśni brzucha. Z leżenia tyłem ze skurczem nóg, z ustalonymi stopami i chwytem 

karku przejść do siadu skulonego – próba poprawnie wykonana przez wszystkie dzieci.  

                                                           
9
 IDEM: O wykorzystaniu testu sprawności fizycznej: czyli o nauczycielu wf  jako światłym doradcy 

dzieci i rodziców. „Lider”  2009, nr 7–8, s. 14. 



180 
 

 Siła mięśni lędźwi i dolnych mięśni brzucha. Z leżenia tyłem z chwytem karku  

wzniesienie wyprostowanych nóg wzwyż o 20 cm i wytrzymanie  w tej pozycji 10 sekund 

– próba poprawnie wykonana przez wszystkie dzieci. 

 Siła górnych mięśni grzbietu. W leżeniu przodem z przytrzymaniem stóp i chwytem karku 

wzniesienie tułowia, barków i głowy do poziomu i wytrzymanie 10 sekund – próba 

poprawnie wykonana przez  wszystkich badanych 

 Siła dolnych mięśni grzbietu. Jak wyżej, lecz z położeniem piersi na podłodze – uniesienie 

wyprostowanych nóg i wytrzymanie  przez 10 sekund – próba poprawnie wykonana przez 

wszystkie dzieci. 

 Gibkość stawów biodrowych. Ze stania zwartego skłon tułowia w dół, dotknięcie podłogi 

końcami palców i wytrzymanie w tej pozycji przez 3 sekundy. Nogi w kolanach 

wyprostowane  – próba poprawnie wykonana przez  wszystkich badanych.  

Wszystkie próby wykonane były pozytywnie w tej grupie badanych uczniów. 

Wartości siły i gibkości w danej klasie są prawidłowe, nie zauważa się w tym zakresie 

niedoborów bądź dysfunkcji osobniczych. 

Test uzdolnień ruchowych Brace‟a  obejmuje 10 prób zróżnicowanych ze względu na 

płeć. Działania uczniów są punktowane i oceniane według następującej skali: 

 Niski poziom uzdolnień ruchowych    –  0–5  pkt 

 Przeciętny  poziom uzdolnień              –  6–10 pkt 

 Wyższy niż przeciętny poziom            –  11–15 pkt 

 Wysoki poziom uzdolnień                   –  16–20 pkt 

Wykonując próby, 5 chłopców i 4 dziewczynki  prezentowały poziom wyższy niż 

przeciętny, poziomu przeciętny – 4 chłopców i 6 dziewczynek, niski poziom uzdolnień 

osiągnęli jeden chłopiec i 2 dziewczynki. Próby te sprawdzały koordynację ruchową, 

zmienność przyjmowanych pozycji, równowagę statyczną i skoczność, wymagały też 

koncentracji uwagi. Wyniki testu świadczą o nieznacznym zróżnicowaniu w rozwoju 

motoryczności w zależności od płci, co jest naturalnym zjawiskiem w rozwoju 

psychomotorycznym dzieci wczesnoszkolnych. Dla  pracującego nauczyciela będzie to 

wskazówka, jak realizować zadania ruchowe, aby uwzględnić kształtowanie tych wartości, 

które wymagają być może indywidualnego traktowania dziecka. Niski poziom sprawności 

fizycznej nie powinien być powodem karania ucznia ani negatywnych komentarzy pod jego 

adresem. 

Aby kierować rozwojem motorycznym dzieci i młodzieży – kształtować zdolności 

motoryczne, należy oddziaływać bodźcami ruchowymi najbardziej adekwatnymi do 

określonego wieku dziecka. Doskonalenie sprawności  fizycznej jest bowiem jednym z celów 

wychowania fizycznego, a uzyskana w okresie szkolnym sprawność podtrzymywana 

w okresie młodzieńczym i dalszych latach stanowi potencjał motoryczny człowieka przez całe  

życie. W klasyfikacji przejawów motoryczności
10

 najczęściej wyróżnia się jej trzy rodzaje: 

produkcyjny, sportowy i wyrazowy. Istnieją  między nimi wielorakie powiązania, co wynika 

z faktu, że człowiek jest stale aktywny wobec otaczającego go świata. Zachowania 

motoryczne charakteryzują się różnorodnością rodzajów i form. Są one środkiem wychowania 

                                                           
10

 S. SULISZ: Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. Warszawa, WSiP 2000, s. 16. 
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człowieka, doskonalenia jego zdrowia, podnoszenia sprawności, porozumiewania się ludzi 

między sobą. Stanowią jeden ze środków twórczości artystycznej i wyrażania stanów 

psychicznych. Proces uczenia się ruchu w klasach I–III polega na zbieraniu doświadczeń dla 

lepszego i celowego kształcenia wielu własnych umiejętności przydatnych przez całe życie. 
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Diagnoza dziecka przedszkolnego – analiza zmian 

 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących diagnozowania dziecka 

przedszkolnego w nowej sytuacji edukacyjnej. Zmiany ministerialne obniżające wiek dziecka 

wkraczającego do szkoły spowodowały zmiany w narzędziach diagnostycznych. W artykule 

przedstawiona została ewolucja narzędzi diagnostycznych dostępna nauczycielom oraz nowe 

narzędzie diagnostyczne badające przygotowanie dziecka do nauki w szkole.  

 

Kluczowe słowa: diagnoza, dziecko przedszkolne, testy diagnostyczne 

 

 

Wprowadzenie 

Ocenianie towarzyszy człowiekowi całe życie. W szkole oceniane są nasze 

wiadomości i umiejętności, najpierw za pomocą oceny opisowej, w klasach starszych – oceny 

cyfrowej. W dorosłym życiu pracodawca ocenia naszą przydatność do zawodu, wiedzę 

praktyczną i teoretyczną, poświecenie dla pracy, stopień zaangażowania czy ilość / liczbę 

wyprodukowanych elementów.  

Dziecku w okresie intensywnego rozwoju również towarzyszy ocena. Świadoma 

i dbająca o rozwój swojego dziecka matka sprawdza nieustannie postępy rozwojowe swojego 

dziecka, przyjmując za punkt odniesienia skale rozwojowe poszczególnych umiejętności, 

oparte na statystycznych ocenach wielu dzieci, wyznaczające jednocześnie normę rozwojową, 

a więc punkt odniesienia dla poszczególnych sfer rozwoju. W okresie rozwoju niepokoi nas 

każde odstępstwo od przyjętej normy, np.: Czy to dobrze, że dziecko w wieku 8 miesięcy 

jeszcze nie siedzi? Czy to dobrze, że dziecko półtoraroczne nie wypowiada jeszcze słów? 

Takich pytań rodzice zadają sobie wiele, troszcząc się o prawidłowy przebieg rozwoju 

dziecka. 

Diagnozę rozwoju poszczególnych osób dokonuje się z dwóch punktów widzenia: 

1. Podejście psychometryczne, zwane również ilościowym lub statystycznym – osobę 

ocenia się na tle grupy, która wytycza typowe w danym zakresie zachowanie. W ocenie 
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poziomu rozwoju decydującym czynnikiem jest wiek dziecka. Takie podejście 

wykorzystuje się przy ocenie psychologicznej czy pedagogicznej, np. testy inteligencji 

czy poszczególnych zdolności mogą być testami wykorzystującymi podejście 

psychometryczne. Testy te zazwyczaj wykonane są na dużej i reprezentatywnej populacji 

osób, co daje możliwość wyliczenia norm rozwojowych. Wykonanie testu na danej osobie 

pozwala określić, na ile mieści się ona w normie, czy odbiega w górę lub w dół ze swoimi 

umiejętnościami. Z założenia jednak badania muszą być wykonane w identycznych 

warunkach i z identycznymi zadaniami, jak w przypadku osób wykorzystanych do 

opracowania norm. Mówimy o takich testach, że są wystandaryzowane. 

2. Podejście jakościowe – różni się od poprzedniego układem odniesienia; punktem wyjścia 

nie jest zatem norma rozwojowa, lecz wiedza o kierunku rozwoju jednostki oraz 

o osiągnięciach w danym zakresie, o jakościowych zmianach w różnych obszarach – 

społecznego funkcjonowania, poznawczym czy poziomu rozwoju mowy. Diagnoza 

jakościowa polega na charakterystyce możliwości aktualnych i potencjalnych dziecka 

(strefa najbliższego rozwoju – według Lwa Wygotskiego)
1
. 

Ocena dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie, gdyż jest zarówno oceną 

rozwoju dziecka w danym momencie, jak i oceną jego możliwości  w podjęciu się nowego 

zadania rozwojowego, jakim jest obowiązek szkolny.  

Teoria Roberta Havighursta wprowadza nas w zagadnienie rozwoju psychicznego jako 

procesu wypełniania zadań rozwojowych. Zgodnie z tą teorią człowiek przechodzi z niższego 

pułapu rozwoju na wyższy, rozwiązując typowe dla danego okresu rozwoju zadania życiowe 

(rozwojowe). „Zadania rozwojowe (development task) […] to zadanie wyłaniające się 

w pewnym okresie życia jednostki. Pomyślne rozwiązanie go (achievement) prowadzi do 

zadowolenia oraz sukcesu przy podejmowaniu zadań późniejszych, natomiast niepowodzenie 

(failure) czyni jednostkę nieszczęśliwą, nieaprobowaną przez otoczenie i powoduje trudności 

w zakresie następnych zadań. Zadania rozwojowe wywodzą się z trzech źródeł: dojrzewania 

somatycznego, nacisku kulturowego, oraz indywidualnych aspiracji lub/i wartości”
2
.  

R. Havighurst na podstawie obserwacji i wywiadów dokonał ustaleń, jakie zadania 

rozwojowe są stawiane człowiekowi przez całe życie. Zadania te uporządkował według 

przyjętych kryteriów: „osiąganie wzorca zależności i niezależności, dawanie i odbieranie 

uczuć, związki ze zmiennymi grupami społecznymi, uczenie się psychospołecznych 

i biologicznych ról płciowych, akceptacja i dostosowanie się do zmian fizycznych, panowanie 

nad przemianami we własnym organizmie, rozwój świadomości, rozumienie i kontrolowanie 

świata fizykalnego, rozwój systemu symboli i zdolności pojęciowych, stosunek do samego 

siebie i wszechświata”
3
. 

Wiek przedszkolny przypada w wielu periodyzacjach rozwoju na okres wczesnego 

i średniego dzieciństwa. Havighurst przypisuje temu okresowi rozwojowemu szereg zadań 

rozwojowych: 

                                                           
1
 A. MATCZAK: Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Żak 2003, s. 246–256. 

2
 Psychologia rozwoju człowieka. Red. M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, M. TYSZKOWA. Warszawa, 

PWN 2005, s. 67. 
3
 Ibidem, s. 68. 
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 „Tworzenie pojęć i uczenie się mowy do opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej, 

 Nabywanie gotowości do czytania, 

 Uczenie się sprawności fizycznych w codziennych zabawach, 

 Wytwarzanie zdrowych postaw wobec samego siebie i wzrastającego organizmu, 

 Uczenie się przebywania z rówieśnikami, 

 Uczenie się właściwych ról męskich lub kobiecych, 

 Rozwijanie podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia, 

 Rozwijanie pojęć potocznych w życiu codziennym, 

 Rozwijanie świadomości, moralności i skali wartości, 

 Osiąganie niezależności osobistej, 

 Rozwijanie postaw wobec grup społecznych oraz instytucji”
4
. 

Stawianie zadań rozwojowych przed człowiekiem wytycza pewien krąg jego działań 

w danym momencie życia. Według Havighursta w tym okresie życia najważniejsze są: 

rozwijanie podstawowych elementów edukacyjnych, tworzenie się podstaw moralnych,  

rozwijanie kontaktów społecznych oraz dążenie do samodzielności. Podobne wyznaczniki 

odnajdujemy w ocenie tego okresu życia, a więc diagnozie, która się dokonuje pod koniec 

edukacji przedszkolnej, a u progu edukacji szkolnej.  

Zmiany w badaniu dojrzałości szkolnej 

Zagadnienie dojrzałości szkolnej odnajdujemy zarówno w polskiej, jak i zagranicznej 

literaturze psychologii rozwojowej. W polskiej psychologii rozwojowej w XIX w. tą 

problematyką zajmowali się przede wszystkim Jan Władysław Dawid i Aniela Szycówna. 

Autorów tych uważa się za pionierów badań nad rozwojem umysłowym dzieci, zarówno 

w zakresie metodologicznym, jak i praktycznym. J.W. Dawid w 1887 r. opublikował 

Program postrzeżeń psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku 

życia. Program ten sporządzony był w formie kwestionariusza, który wypełniali  nauczyciele 

lub rodzice, obserwując rozwój dziecka. Wykorzystano w nim również proste eksperymenty 

do oceny rozwoju pamięci czy kojarzenia. A. Szycówna w 1899 r. opublikowała Rozwój 

pojęciowy dziecka w okresie 6–12 lat. Badania nad dziećmi, a w 1901 r. książkę Jak badać 

dziecko
5
. 

Badaniem dojrzałości szkolnej interesowali się przede wszystkim psychologowie 

rozwojowi oraz wychowawcy, a także pedagogowie, którzy byli odpowiedzialni za losy 

dzieci w przedszkolu oraz szkole. Najpierw starano się szukać w dziecku tych właściwości, 

które miały pomóc mu w realizacji zadań szkolnych. Za najbardziej istotną dla dojrzałości 

szkolnej cechę początkowo uważano inteligencję dziecka. Twierdzono, że jeśli dziecko 

w wieku 6–7 lat osiągnie poziom inteligencji co najmniej przeciętny, należy je uważać za 

dojrzałe do rozpoczęcia nauki w szkole. Okazało się jednak, że niektóre dzieci ze stopniem 

inteligencji przewyższającym poziom przeciętny mają trudności w nauce.  

W badaniach nad dojrzałością szkolną można wyróżnić dwa nurty: 

 tzw. szkołę lipską, której przedstawiciele uważali, „że za dojrzałe uważać należy dziecko, 

                                                           
4
 Ibidem, s. 69.  

5
 Ibidem, s. 20. 
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które jest w stanie sprostać wymaganiom szkoły, a więc osiągnęło ten stopień rozwoju 

intelektualnego, który pozwala mu podjąć naukę czytania, pisania i liczenia”
6
; oceniali 

dojrzałość szkolną na podstawie dwóch czynników – inteligencji oraz zdolności do 

koncentracji;  

 tzw. szkołę wiedeńską, której reprezentanci uważali, „że podstawę dobrego 

funkcjonowania w szkole stanowi umiejętność podejmowania i doprowadzania do końca 

zadań, jakie dziecko sobie stawia lub jakie nakłada nań szkoła”
7
; Charlotte Bühler,  

uważana za prekursorkę badania przebiegu ludzkiego życia (badania opierała na 

pamiętnikach młodzieży i osób starszych), w 1933 r. opracowała oryginalną skalę do 

oceny rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie oraz do lat 6;  według Ch. Bühler 

i L. Schenk-Danzinger o przystosowaniu się do szkolnego środowiska decydują przede 

wszystkim umiejętność skupienia uwagi i zdolność do działania intencjonalnego; równie 

ważnym czynnikiem jest umiejętność rozumienia i zapamiętywania znaków
8
.  

We wczesnych badaniach nad dojrzałością szkolną brano pod uwagę wiele cech 

dziecka, m.in. umiejętność obserwacji, spostrzegawczość, zasób słów, zdolność 

rozumowania. Później zastanawiano się, które z tych czynników są najważniejsze dla 

dojrzałości szkolnej. Według założeń Niemieckiego Instytutu Międzynarodowych Badań 

Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem „dziecko podejmujące obowiązki szkolne 

powinno z zainteresowaniem i wytrwałością wykonać zadanie przeznaczone dla jego wieku, 

podporządkować się panującym w grupie zasadom współżycia i współdziałania oraz umieć 

dostrzegać i odtwarzać znaki graficzne, a także wykazać się znajomością pojęcia zbioru 

obejmującego co najmniej cztery do pięciu jednostek”
9
. 

Zwolennikiem teorii wieloczynnikowej był m.in. B. Johansson. W swoich badaniach 

wyróżnił on 6 czynników „warunkujących dojrzałość i powodzenie w nauce: rozwój mowy, 

dojrzałość społeczno–emocjonalną, wykonywanie działań arytmetycznych, sprawności 

motoryczne, przystosowanie się do warunków szkoły, bezsłowne czynności poznawcze”
10

. 

Badacz ten stwierdził niską zależność między rozwojem umysłowym oraz fizycznym, 

odnotował jednak zależność między dojrzałością szkolną dzieci a ich defektami 

somatycznymi. Zauważył, że na dojrzałość szkolną wpływają również płeć dzieci oraz 

postawa ich rodziców wobec szkoły. 

Badania nad dojrzałością szkolną na zachodzie Europy miały wpływ na badania 

podobnego typu prowadzone w Polsce. Testy Winklera zostały przystosowane do badania 

dzieci w Polsce przez A. Fietza i A. Swobodę. Z kolei W. Choma pisał o zastosowaniu tych 

właśnie testów do badania dzieci. Wyniki badań skonfrontował z ocenami szkolnymi. 

Zauważył, że nie ma zgodności między ocenami dotyczącymi dzieci ze środowiska 

wiejskiego. Można przypuszczać, że wynika to z tego, iż w teście Winklera przeważały 

zadania dotyczące rozwoju mowy, które u dzieci wiejskich wypadły słabiej.  

                                                           
6
 B. WILGOCKA-OKOŃ: Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa, PWN 1972, s. 16; EADEM: 

Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 2003, s. 13. 
7
 Ibidem, s. 13. 

8
 Psychologia rozwoju człowieka…, s. 24. 

9
 E. JAROSZ: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego 2003,  s. 72. 
10

 Ibidem, s. 72. 
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Maria Grzywak-Kaczyńska, biorąc pod uwagę to, że ubogi zasób słów nie jest 

przyczyną braku dojrzałości szkolnej, przyjęła jako narzędzie swoich badań bezsłowne testy 

Sancte de Sanctisa. Pozwalały one stwierdzać, czy dziecko odróżnia takie elementy i cechy 

przedmiotów, jak: odległość, kształt, wielkość, ciężar. Pojawiły się propozycje prób opieki 

nad dziećmi, które były niedojrzałe do rozpoczęcia nauki w szkole. W latach 

międzywojennych dążono do stworzenia możliwości równego startu szkolnego. Taką 

propozycję przedstawiła Helena Radlińska. Zaproponowała przeprowadzanie wcześniejszych 

zapisów do szkół. Umożliwiało to zorientowanie się, jaki rozwój społeczny i umysłowy mają 

kandydaci do szkół, aby w razie potrzeby można było pomóc tym, którzy nie osiągnęli 

odpowiedniego poziomu rozwoju. W latach sześćdziesiątych do propozycji H. Radlińskiej 

nawiązała A. Majewska, która celowość wcześniejszych badań dzieci upatrywała w takich 

działaniach, jak: 

1) „Ustalenie […] wcześniej, tj. na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, na podstawie badań środowiskowych, psychologicznych i lekarskich, 

ewentualnych braków u dzieci, które miały we wrześniu rozpocząć naukę szkolną; 

2) udzielenie zorganizowanej pomocy dzieciom niewykazującym pełnej gotowości 

szkolnej”
11

. 

Stefan Szuman udowodnił, że dojrzałość szkolną można uzyskać przez odpowiednie 

działania pedagogiczne. Ważnym elementem w jego badaniach nad dojrzałością szkolną była 

wiedza na temat rozwoju dziecka, przede wszystkim zaś ustalenie, jaki stopień rozwoju 

społecznego i poznawczego posiadają dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej. 

Dziecko powinno osiągnąć określony poziom rozwoju w różnych zakresach: rozwój 

organizmu, poziom usprawnienia motoryki, poziom sprawności w posługiwaniu się 

przedmiotami codziennego użytku, poziom zdobytych wiadomości i umiejętności,  poziom 

rozwoju umysłu (inteligencja), poziom rozwoju i zrównoważenia życia emocjonalnego, 

poziom zainteresowań i zamiłowań,  poziom ukształtowania woli,  poziom uspołecznienia
12

. 

Stopień dojrzałości szkolnej można ustalić dopiero po wykonaniu takich szczegółowych 

badań.  

Założenie, że przez ćwiczenie i uczenie się można zmienić poziom rozwoju dziecka
13

, 

które ma rozpocząć naukę w szkole, zapoczątkowało pedagogiczne podejście do dojrzałości 

szkolnej rozwijające się w latach 60. i 70. w Polsce. W podejściu tym skupiono się na 

poszukiwaniu pedagogicznych środków i sposobów pracy, które wyrównałyby występujące 

braki oraz opóźnienia.  

Test Barbary Wilgockiej-Okoń – badanie dojrzałości szkolnej 

Znaczący wkład w rozwój badań nad dojrzałością szkolną wniosła B. Wilgocka-Okoń. 

W latach 60. opracowała test dojrzałości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną 

i rozpoczynających edukację szkolną. W tamtych czasach chodziło zatem o dzieci 

siedmioletnie.  Test ten łączy ocenę wykonania zadania przez dziecko z obserwacją jego 

                                                           
11

 H. RADLIŃSKA: Pedagogika społeczna. Wrocław, ZNiO 1961, s. 351. 
12

 S. SZUMAN: O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich. „Nowa Szkoła” 1962 nr 6. 
13

 Za twórczynię takiego stanowiska można uznać H. Radlińską. 
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zachowania.  Przez ponad 45 lat test ten był wykorzystywany w polskich przedszkolach 

i szkołach. Jego zaletę stanowiło to, że wszystkie badane dzieci wypełniały takie same  

zadania, a zatem ocena ich umiejętności była rzetelna. Test składał się z 3 elementów: testu 

do oceny dojrzałości umysłowej, kwestionariusza do opisu warunków domowych dziecka 

oraz arkusza obserwacji dziecka podczas badania. W teście znalazły się takie zadania, które 

umożliwiały określenie stopnia rozwoju intelektualnego dziecka. Test był prosty i łatwy 

w stosowaniu; mógł być wykorzystywany przez nauczycieli w czasie zapisów dzieci do 

szkoły w celu rozstrzygnięcia, czy dane dziecko nadaje się do podjęcia obowiązków 

szkolnych, czy też z powodu niedostatecznej gotowości powinno być otoczone odpowiednią 

opieką pedagogiczną. Zakładano, że decyzję taką podejmuje się na podstawie badań 

kompleksowych (z udziałem psychologa, lekarza, logopedy).  

Dzieci były badane zbiorowo i indywidualnie. Poszczególne próby zadania 

sprawdzały stopień opanowania określonych sprawności. W badaniu zbiorowym próby miały 

charakter bezsłowny i dotyczyły: porównywania i różnicowania przedmiotów, ich 

klasyfikacji, procesów analizy i syntezy, motoryki,  umiejętności odwzorowywania,  

elementów wiedzy matematycznej. W badaniu indywidualnym próby dotyczyły: 

rozumowania krytycznego, myślenia przyczynowo-skutkowego, zasobu słownictwa.  

Badanie, aby było obiektywne, miało przebiegać w ściśle określonych warunkach, 

dotyczących czasu, miejsca, czynności wstępnych, postawy badającego oraz przebiegu 

badania. W zakresie oceny sprawności fizycznej B. Wilgocka-Okoń proponowała 

wykorzystanie określonych prób szybkości, siły, mocy, zwinności i koordynacji.  

Źródłem informacji o dojrzałości szkolnej dziecka, poza samym testem, były: wywiad 

z dzieckiem, wywiad z rodzicami oraz obserwacja przyszłego ucznia. Przedmiotem 

obserwacji w trakcie badania uczyniono: stosunek dzieci do poleceń i zadań,  samodzielność,  

współżycie i współdziałanie w grupie rówieśniczej, wypełnianie poleceń,  rozumienie zadań, 

wytrwałość w pracy, koncentrację uwagi, samoobsługę, wykonywanie zadań bez pomocy, 

rozstawanie się z opiekunami, sposób dołączania do grupy, kontaktowanie się z kolegami
14

. 

Test wykonywany był dwukrotnie. Badania zbiorowe miały charakter bezsłowny, 

dzięki czemu nie różnicowano dzieci na te z bogatym zasobem słów i te o niskim poziomie 

rozwoju mowy. W badaniach wykorzystywano rysunki i obrazki. Z kolei badania 

indywidualne pozwalały na zorientowanie się w poziomie mowy dziecka, poziomie 

krytycyzmu myślowego oraz umiejętności rozumowania przyczynowo-skutkowego. Dzięki 

wynikom tego testu można było zorientować się, na jakim poziomie umysłowym znajduje się 

dziecko, ale to, czy jest ono w pełni zdolne do podjęcia edukacji szkolnej, należało 

zweryfikować, przeprowadzając specjalistyczne badania psychologiczne i medyczne oraz 

badania psychomotoryki
15

.  

Dokonując diagnozy gotowości szkolnej dziecka sześcio-, siedmioletniego, oceniano 

jego możliwości poznawcze, rozwój psychomotoryczny oraz integrację funkcji percepcyjno-

motorycznych. Na podstawie wywiadów przeprowadzanych z rodzicami i nauczycielami 

ustalano także, w jakich warunkach dziecko się wychowuje i jakim oddziaływaniom 

dydaktyczno-wychowawczym jest oraz było poddawane. W miarę potrzeby przeprowadzano 
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 E. JAROSZ: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego… 
15

 B. WILGOCKA-OKOŃ: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich… 
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również badanie logopedyczne, określając poziom rozwoju mowy dziecka i jej poprawność, 

a także badania lekarskie: pediatryczne, foniatryczne, psychiatryczne, laryngologiczne, 

okulistyczne. Te wielospecjalistyczne działania dawały możliwość uzyskania obszernych 

informacji o dziecku, będących podstawą jego diagnozowania i ukierunkowania pracy 

rodziców oraz nauczycieli
16

. Zarówno próby testu, jak i sposoby zachowania dziecka 

podlegały ocenie według określonych kryteriów.  

W latach 90. odstąpiono od szerzej zakrojonych akcji badania dzieci wstępujących do 

szkoły, a badanie dojrzałości szkolnej przerzucono na poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

jedynie w określonych przypadkach – gdy dziecko pod koniec pobytu w przedszkolu 

wykazuje duże trudności i braki w opanowaniu wiedzy i określonych sprawności oraz gdy 

rodzice planują wcześniejsze rozpoczęcie nauki szkolnej dziecka. W przedszkolach i klasach 

zerowych oraz w poradniach mogą być stosowane testy dydaktyczne dla dzieci sześcioletnich, 

umożliwiające ocenę zasobu ich wiadomości i umiejętności. Badania przeprowadzane 

w poradniach mają szerszy zakres –  obejmują mianowicie testy psychologiczne, określające 

poziom rozwoju umysłowego (czasami testy te są traktowane jedynie jako badania 

dodatkowe), oraz testy pedagogiczne, sprawdzające stopień opanowania sprawności, 

umiejętności i wiadomości.
17

  

W stosowaniu testów występują indywidualne preferencje regionalne. Od lat 60. do 

początku 2008 r. model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole określa się 

następująco: 

 w zakresie dojrzałości fizycznej: dziecko jest ogólnie sprawne ruchowo, ma sprawność 

manualną i niezaburzoną koordynację wzrokowo-ruchowa, poprawnie funkcjonują jego 

organy zmysłowe, jest odporne na choroby i zmęczenie;  

 w zakresie dojrzałości emocjonalno-społecznej: dziecko jest w znacznym stopniu 

samodzielne, chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami, umie 

podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny, jest obowiązkowe, wytrwałe 

i wrażliwe na opnie nauczyciela, potrafi opanować reakcje emocjonalne, rozumie 

polecenia kierowane do grupy; 

 w zakresie ogólnej dojrzałości umysłowej: dziecko jest aktywne poznawczo, chce się 

uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu 

i środowisku, w którym żyje, rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących 

podstawą rozwoju pojęć, potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi 

nauczyciel, rozumie i spełnia polecenia nauczyciela, ma umiejętność swobodnego 

i zrozumiałego dla otoczenia wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen; 

 w zakresie dojrzałości do czytania i pisania: dziecko potrafi dokonywać analizy 

i syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej do różnicowania znaków i dźwięków, ich 

rozpoznawania, porównywania i odtwarzania, rozumie znaczenie wyrazów jako 

graficznych odpowiedników słów, ma orientację przestrzenną, umożliwiającą mu 

rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji odwzorowywanych form 

graficznych, potrafi kontrolować wzrokiem własne ruchy i świadomie nimi kierować, ma 

pamięć ruchową; 
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 E. TRYZNO: Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę. Gdańsk, 

Wydawnictwo „Harmonia” 2008. 
17

 E. JAROSZ: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego… 
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 w zakresie dojrzałości do matematyki: dziecko rozumie i potrafi określić stosunki 

przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu, potrafi sklasyfikować 

przedmioty według ich przeznaczenia, wielkości, kształtu, koloru, umie dodawać 

i odejmować na konkretach w zakresie 10
18

.  

Dążenie do osiągnięcia takiego samego  lub zbliżonego poziomu dojrzałości szkolnej 

było możliwe dzięki wprowadzeniu obowiązkowego nauczania dzieci sześcioletnich, co 

w efekcie końcowym miało zapewnić wszystkim dzieciom, z różnych środowisk, zarówno 

miejskich, jak i wiejskich, równy start szkolny. 

Nowa reforma oświaty jako rewolucja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

W latach 90. XX w. masowo zamykano w Polsce przedszkola. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy był zarówno niż demograficzny, jak i źle pojęte oszczędności w systemie 

oświaty. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – masowo otwiera się przedszkola, 

ale głównie prywatne, gdyż gmin nie stać na utrzymanie nowych państwowych placówek, a 

liczba dzieci stale rośnie. Szczyt zapotrzebowania na edukację przedszkolną zapowiadany jest 

na następny rok szkolny, a już od kilku lat brakuje miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dane statystyczne GUS podają, iż w roku szkolnym 2009/2010 zarejestrowanych było 

18,3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, w tym 8,4 tys. przedszkoli, 9,0 tys. 

oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych, 0,8 tys. 

zespołów wychowania przedszkolnego. W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 liczba ta 

wzrosła o 5,7%
19

. „W roku szkolnym 2009/2010 wychowaniem przedszkolnym objęto 994,1 

tys. dzieci, tj. o 75,0 tys. więcej niż w roku poprzednim. Spośród dzieci w wieku 3–6 lat 

wychowaniem przedszkolnym objęto 67,3% (wobec 63,1% rok wcześniej). W miastach do 

placówek uczęszczało 81,5% dzieci (wzrost o 3,1 pkt. proc.), a na wsi 48,2% (wzrost o 5,5 

pkt. proc.)”
20

.  W roku szkolnym 2009/2010 edukacją przedszkolną było objętych 91,2% 

sześciolatków, a dzieci pomiędzy 3.–5. rokiem życia – tylko 59,7%. Sytuacja ta jednak stale 

się zmienia. Wprowadzenie nowych reform w edukacji przedszkolnej spowodowało wiele 

zmian. 

Założeniem edukacji przedszkolnej w Polsce jest przygotowanie dziecka do 

wszechstronnego rozwoju w zakresie interakcji społecznych, poznania norm społecznych, 

rozwoju myślenia, mowy i komunikacji, zapewnienia prawidłowego rozwoju ruchowego, 

poznania środowiska przyrodniczego, kulturalnego i estetycznego. Przygotowanie dziecka 

powinno być skupione wokół umiejętności i sprawności z zakresu wiedzy matematycznej 

oraz umiejętności czytania i pisania. Taki właśnie zakres działalności edukacyjnej realizuje 

współczesne przedszkole.  

„Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego” z dnia 15 stycznia 2009 r. zakłada, że celem wychowania przedszkolnego 

jest: 
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 Ibidem. 
19

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf 
20

 Ibidem, s. 54. 



190 
 

1. „wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 

4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi; 

5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych; 

7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 

są ważne w edukacji szkolnej”
21

. 

Najnowsze zmiany w edukacji przedszkolnej Ministerstwo Oświaty uzasadnia prawem 

dzieci do edukacji i wyrównywaniu szans edukacyjnych:  

 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego ma się dokonać dzięki wprowadzeniu 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. 

Proces ten został rozłożony na okres 2 lat. Od 1 września 2009 r. dzieci w wieku 5 lat 

miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (oferta edukacji przedszkolnej 

dla każdego pięciolatka). Od 1 września 2010 r. dzieci w wieku 5 lat miały obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego, a gmina – obowiązek zorganizowania 

bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu, jeżeli droga dziecka do przedszkola, 

zespołu lub punktu przedszkolnego jest dłuższa niż 3 km.  

 Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci następuje poprzez 

obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, umożliwiające 

wykorzystanie potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans edukacyjnych oraz 

wczesnego odkrywania uzdolnień.  

Założeniem teoretycznym było obniżenie wieku szkolnego, które miało być wprowadzone 

w ciągu 3 lat do polskich szkół według następującego schematu: od 1 września 2009 r. 

miały rozpocząć naukę w szkole dzieci sześcioletnie, urodzone od 1 stycznia do 30 
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 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/ rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf  [data dostępu: 15.03.2011]. 
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kwietnia 2003 r., od 1 września 2010 r. – dzieci urodzone od 1 stycznia do 31 sierpnia 

2004 r., a od 1 września 2011 r. – cały rocznik dzieci sześcioletnich. W tym okresie 

rodzice będą mogli – na swój wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – odroczyć lub przyśpieszyć o jeden rok rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego przez ich dzieci
22

. Obecnie – ze względów finansowych 

– zrezygnowano z dzielenia dzieci według miesięcy urodzenia. W roku 2009 naukę 

w klasie pierwszej, rozpoczęły dzieci rodziców „chętnych”, bez względu na datę 

urodzenia.  

 Zmiany dotyczyć będą również podstaw programowych dla przedszkola, które obecnie 

są jeszcze dyskutowane. Wielość problemów wynikających z różnych grup kończących 

edukację przedszkolną – dzieci pięcioletnie lub sześcioletnie – wprowadza zamęt 

związany z wymaganiami stawianymi dla tych dzieci. 

Jedną z wielu konsekwencji reformy jest zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku 

naukowego, dotyczącego diagnozowania dzieci sześcio- i siedmioletnich rozpoczynających 

edukację szkolną. Wypracowane od czasów Charlotty Büchler testy i karty obserwacyjne 

przestały być aktualne. Przez lata dopracowane i wielokrotnie poprawiane narzędzia 

diagnostyczne stały się nieużyteczne. 

Poszukiwanie nowych narzędzi diagnostycznych – Skala Gotowości Szkolnej (SGS), 

Gotowość Edukacyjna Pięciolatka (GE5), Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka 

(SGE5) 

Skala Gotowości Szkolnej (SGS) jest nową metodą badania dzieci sześcioletnich, 

opracowaną dla nauczycieli. Metodę skonstruowano i sprawdzono badawczo w ramach 

dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu 

przeprowadzono ogólnopolskie badanie standaryzacyjne  z udziałem reprezentacyjnej próby 

4 000 dzieci z całej Polski. Badania odbyły się w 2006  r. Celem badania dzieci sześcioletnich 

testem  SGS jest wyrównywanie szans edukacyjnych.  

SGS jest szczegółową metodą badania gotowości szkolnej, opartą na trzech 

założeniach: „gotowość szkolna ma  wielowymiarowy charakter i jest wyznaczona przez 

zadania rozwojowe i obszary aktywności dziecka w środowisku. Uwzględniono 

psychologiczno-edukacyjny charakter  pojęcia gotowość szkolna, którego treść wiąże się 

zarówno z rozwojem dziecka, jak i systemem edukacji […]. Duże znaczenie nadano 

motywacyjnemu aspektowi uczenia się, zgodnie z którym gotowość dziecka do uczenia się 

jest wyrażana chęcią, zainteresowaniem, wytrwałością i osiąganiem przez dziecko 

nieznacznych choćby postępów. Kryterium poziomu rozwoju dziecka zostało zatem 

zastąpione przez kryterium osiągania postępów”.
23

  

Skala Gotowości Szkolnej składa się z 6 podskal:  

 umiejętności szkolne,  

 kompetencje poznawcze,  
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 http://www.zgwrp.org.pl/dzialalnosc/20080825_pismo_MEN_dot_zmian_w_oswiacie.pdf [data 

dostępu: 15.03.2011]. 
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 A. FRYDRYCHOWICZ, E. KOŹNIEWSKA, A. MATUSZEWSKI, E. ZWIERZYŃSKA: Doradca nauczyciela 

sześciolatków – podręcznik. Warszawa, CMPPP 2006, s. 7. 
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 sprawność motoryczna,  

 samodzielność,  

 niekonfliktowość,  

 aktywność społeczna. 

Podstawą badań jest obserwacja i analiza dziecięcego funkcjonowania w trakcie 

codziennych zajęć. Obserwacja powinna trwać 2 tygodnie. Zaleca się przeprowadzać ją dwa 

razy w roku: wstępną pod koniec I semestru i końcową na zakończenie roku. Jakościowa 

analiza wyników obserwacji wstępnej pozwoli nauczycielowi odpowiedzieć na pytania o to, 

co utrudnia, a co ułatwia dziecku naukę. Końcowa obserwacja służy ocenie postępów dziecka 

i pozwala ocenić stopień gotowości szkolnej. Obserwacje prowadzi się w naturalnych 

warunkach. 

 Zaprezentowany test miał być wprowadzony do realizacji od 2008 r. jako nowa 

propozycja testu zmodernizowanego i przede wszystkim wystandaryzowanego. Test ten 

jednak dotyczył dzieci sześcioletnich wychodzących już z przedszkola, a więc de facto dzieci 

siedmioletnich. Sytuacja edukacyjna w Polsce w tym czasie drastycznie się zmieniła. Nowa 

reforma wprowadziła zmiany również w tym zakresie, obniżając wiek dziecka wychodzącego 

z przedszkola. Ogromna praca autorów testu i szeroko zakrojone badania, które objęły cały 

kraj, poszły zatem w jakim sensie na marne. Próbowano ratować rezultaty pracy autorów 

testu, modernizując i skracając go tak, aby obejmował podstawowe umiejętności, które 

byłyby dostosowane do dziecka pięcioletniego. W taki sposób na bazie SGS powstał nowy 

test GE5. 

Gotowość Edukacyjna Pięciolatka (GE5) to eksperymentalna wersja arkusza 

obserwacyjnego dla nauczycieli dzieci pięcioletnich.  

Propozycja badania dzieci musiała się zmienić. Zaproponowano następujący model 

diagnozowania dzieci kończących edukację przedszkolną: początek roku szkolnego – przełom 

września i października – badamy dzieci testem GE5 (ocenia prostsze umiejętności dziecka),  

koniec roku szkolnego – kwiecień–maj – badamy dziecko testem SGS. 

GE5 odnosi się do stawianych zadań rozwojowych, wyznaczonych – w teorii 

Havighursta – dzieciom u progu szkoły. Z teorii tej wybrano zasadnicze zadania, na których 

oparta została  konstrukcja testu. Do zadań tych należą: 

 zdobywanie wiedzy i umiejętności poznawczych,  

 współdziałanie z rówieśnikami,  

 osiąganie samodzielności,  

 realizowanie nowych form aktywności – nauki i pracy,  

 przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki. 

W badaniu przyjęto następującą skalę ocen:  

 tak – oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność zdecydowanie pojawia się u dziecka,  

 raczej tak – oznacza, że nauczyciel zaobserwował dane zachowanie lub umiejętność, ale 

nie jest ono utrwalone,  

 raczej nie – oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność pojawia się bardzo rzadko,  

 nie – oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność nie zostały przez nauczyciela 

zauważone.  

Zaproponowana czterostopniowa skala do końca nie jest czytelna, w szczególności 

w środkowych ocenach. Gdzie bowiem postawić granicę między „raczej tak” i „raczej nie”? 
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Kiedy zatem przypisać jedną ocenę, a kiedy drugą? Skale 4-stopniowe zwykle są mało 

czytelne. Najbardziej czytelne są kryteria 0–1; zgodnie z przyjętą analizą logiczną: „1” 

oznacza właściwie rozwiązane zadanie, „0” – niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie. 

 W omawianym teście interpretacji wyników dokonuje się, zliczając wyniki obserwacji 

– gdy wyniki obserwacji są zdecydowanie na „tak”, wówczas z dużym 

prawdopodobieństwem dziecko osiągnie gotowość do nauki w szkole. Jest zatem ciekawe 

świata i zainteresowane tym, co je otacza:  

 Bada przedmioty, pyta o przyczyny obserwowanych zjawisk, eksperymentuje, chętnie 

rozwiązuje zagadki, często zadaje pytania. 

 Ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków: potrafi 

grupować przedmioty według różnych kryteriów, wymienia pory roku, związane z nimi 

zabawy dzieci i zjawiska przyrody.  

 Ma umiejętności słownego porozumiewania się: mówi w sposób zrozumiały dla innych, 

używa ze zrozumieniem słów wykraczających poza bezpośrednie doświadczenie, potrafi 

opowiedzieć historyjkę obrazkową, często zadaje pytania.  

 Ma umiejętność kontaktowania się z rówieśnikami: zwraca uwagę na inne dzieci, 

przewiduje ich zachowania, zaprasza dzieci do zabaw i rozmów, pomaga innym dzieciom 

spontanicznie lub na prośbę koleżanki / kolegi.  

 Jest samodzielne:  samo podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, wykazuje 

inicjatywę, wypróbowuje różne sposoby działania, jest zainteresowane osiągnięciem celu, 

stara się dokończyć pracę, okazuje radość z osiągniętego wyniku.  

 Podejmuje uczenie się pod kierunkiem dorosłej osoby: potrafi zapamiętać i wykonać 

polecenie, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę, często zadaje 

pytania.  

 Jest sprawne pod względem ruchowym i manualnym: sprawnie łapie i odrzuca piłkę, 

buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek (chwyt, 

napięcie mięśni), posługuje się prostymi narzędziami.  

 Interesuje się czytaniem, pisaniem i matematyką: interesuje się książkami dla dzieci, 

słucha, ogląda, potrafi opowiedzieć obrazkową historyjkę, rozumie sens umownych 

znaków, używa ze zrozumieniem słów wykraczających poza bezpośrednie doświadczenie, 

układa układanki, dzieli zdanie na wyrazy, dzieli wyraz na sylaby i łączy sylaby w wyraz, 

zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje „konkretne” przedmioty, liczmany.  

Arkusz badania GE5 ocenia również emocje dziecka, zwracając uwagę na zachowania 

niepokojące, wskazujące na trudności emocjonalne dziecka. Zachowania te widoczne są 

w zabawach i w czasie aktywności zadaniowej, gdy dziecko reaguje gniewem, obraża się, 

odwraca, odchodzi, łatwo wybucha złością, płaczem, zachowuje się impulsywnie w stopniu 

utrudniającym mu kontakty z dziećmi, okazuje niepokój, lęk, wycofuje się, stara się 

przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę 

i naukę w grupie, unika sytuacji wymagających samodzielności. Brak odporności 

emocjonalnej w dużym stopniu utrudnia osiągnięcie dobrych rezultatów w innych 

dziedzinach, hamując rozwój w zakresie poznawczym  i społecznym. 

Jeśli w ocenie testu GE5 dziecko wykaże brak kilku umiejętności lub sprawności 

(zaznaczenie odpowiedzi „raczej nie” i „nie”) albo wystąpią zachowania, które przeszkadzają 
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dziecku w kontaktach społecznych, w zabawie i uczeniu się, może to być sygnałem 

problemów rozwojowych. Brak umiejętności w danym obszarze aktywności dziecka 

świadczy o braku gotowości do wypełnienia danego zadania rozwojowego związanego 

z rozpoczęciem nauki w szkole
24

. 

W diagnozowaniu dziecka trzeba trzymać się następujących zasad: 

 Każde dziecko jest odrębną indywidualnością, dlatego należy unikać porównania go do 

innych dzieci. 

 Rozwój dziecka jest wieloczynnikowy, dlatego należy mieć na uwadze jego potencjał 

biologiczny, dotychczasowe doświadczenia, liczne wpływy środowiskowe oraz kierunek 

jego własnej aktywności. 

 Muszą zostać wzięte pod uwagę różnice w indywidualnym tempie rozwoju każdego 

człowieka, co wiąże się z zachowaniem  spokoju w oczekiwaniu na pojawienie się 

u dziecka określonych właściwości, kompetencji. 

 Należy starać się, aby wyrażane względem dziecka opinie nie budziły jego lęku, co można 

osiągnąć, koncentrując się na pozytywnych aspektach dziecięcych zachowań. 

 Trzeba pozostawić dziecku dużo swobody w wyrażaniu siebie i pozytywnie oceniać każdy 

przejaw jego twórczego myślenia i działania. 

 W razie niepojących objawów należy konsultować się ze specjalistami z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Założeniem testu GE5 jest ocena gotowości szkolnej, która ma  służyć wspieraniu 

rozwoju dziecka. Wynik testu służy nauczycielowi do organizowania indywidualnej pomocy 

dziecku. W ocenie należy uwzględnić także relację między możliwościami dziecka a ofertą 

środowiska szkolnego i oczekiwaniami rodziców. 

Zauważane trudności w osiągnięciu gotowości szkolnej mogą być związane  bądź 

z osobą dziecka,  bądź z jego środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, bądź ze 

środowiskiem rodzinnym. 

Trudności związane z osobą dziecka wiążą się  przede wszystkim ze stanem jego 

zdrowia i stanem psychofizycznym. Dzieci z problemami rozwojowymi, chore, 

niepełnosprawne, a także dzieci bardzo ruchliwe, o dużej wrażliwości emocjonalnej, 

z problemami z koncentracją, niesprawne ruchowo mają większe trudności w osiągnięciu 

dobrych wyników w teście. 

Trudności związane ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym wynikają 

głównie z trudnych warunków materialnych danej placówki. Mogą być również 

spowodowane nieprzyjaznym klimatem w przedszkolu lub złą organizacją pracy nauczyciela 

czy dyrektora.   

Trudności związane ze środowiskiem rodzinnym są najtrudniejszym obszarem 

badań, gdyż czasem trudno ocenić zachowania rodziców, pozostawiających ogólne, 

zewnętrzne wrażenie  jako dobre.  Tego, co dzieje się w rodzinie, czasem nie sposób 

zobaczyć, można jedynie poznać po zachowaniu dziecka.  Trudności mogą dotyczyć postaw 

                                                           
24

 E. KOŹNIEWSKA, A. MATUSZEWSKI, E. ZWIERZYŃSKA: Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków. 

Warszawa, ORE 2010. 
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rodzicielskich i wyznawanych przez rodziców stylów wychowania, aż po konflikty między 

małżonkami, które odbijają się negatywnie na dzieciach.  

W teście GE5 ocenie podlegają również: stronność ciała, uzdolnienia muzyczne, 

plastyczne, techniczne czy ruchowe dziecka. Ważny element stanowi ocena frekwencji 

dziecka, bo od niej także uzależnione są wyniki osiągnięte na końcu edukacji przedszkolnej. 

Należy zastanowić się jeszcze nad tym, co stanie się z dzieckiem, które nie osiągnie 

dobrych wyników w teście, jaki los czeka je w szkole. Braki edukacyjne zapoczątkowane 

w edukacji przedszkolnej odbijają się negatywnie na starcie szkolnym dzieci, trudności 

bowiem będą narastać i przepaść między poszczególnymi dziećmi ulegnie zwiększeniu. 

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (SGE5)
25

 zawiera 31 poleceń, które 

nauczyciel ocenia w 4 podskalach:  

 Kompetencje Poznawcze.  

 Aktywność.  

 Sprawność Psychomotoryczna.  

 Odporność Emocjonalna. 

 Ocena ostateczna testu będzie wyrażona w stopieniu gotowości edukacyjnej dziecka, 

określonym jako dobry, niewystarczający lub niski. Bez względu na wynik badania ostateczną 

decyzję posłania lub nieposłania dziecka do szkoły podejmą rodzice. 

Arkusz SGE-5 składa się z metryczki, która zawiera pytania otwarte dotyczące 

ważnych informacji o dziecku, jest tu również miejsce na wpisanie wyników obserwacji. 

Poszczególne części testu dotyczą: 

 Część A tabeli dotyczy zdobywania przez dziecko wiedzy i umiejętności poznawczych.  

 Część B tabeli odnosi się do kontaktów dziecka z rówieśnikami i współdziałania z nimi.  

 Część C tabeli uwzględnia działania i reakcje emocjonalne dzieci w sytuacjach 

wymagających od nich pokonania trudności. 

 Część D tabeli zawiera wskaźniki dotyczące gotowości dziecka do podejmowania 

aktywności zorientowanej na osiągnięcie celu. 

 Część E tabeli dotyczy zbioru umiejętności, które określają gotowość pojęciową, 

językową oraz psychomotoryczną dziecka do rozpoczęcia nauki czytania, pisania 

i matematyki.  

W przypadku SGE5 przyjęto taką samą punktację, jak w teście GE5, lecz dodatkowo 

obowiązuje przypisana punktacja cyfrowa: 

 tak – 4 pkt., 

 raczej tak – 3 pkt., 

 raczej nie – 2 pkt., 

 nie – 1 pkt. 

Nauczyciel ma za zadanie przeprowadzenie jednorazowo obserwacji 10 dzieci zgodnie 

z arkuszem obserwacyjnym Skali GE-5 podczas codziennych zajęć. Obserwacja trwa jeden 

tydzień. Po zakończeniu tygodniowej obserwacji nauczyciel wypełnia arkusz i wpisuje 

punktację do tabeli.  
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 Ibidem. 



196 
 

„Zgodnie z obowiązującą podstawą programową i zaleceniami MEN obserwacja 

dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole powinna zostać przeprowadzona 

jesienią w październiku / listopadzie oraz w kwietniu w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole”
26

. 

Brak wielu umiejętności lub sprawności (zaznaczenie odpowiedzi „raczej nie” i „nie”) 

albo wystąpienie zachowań, które przeszkadzają dziecku w kontaktach społecznych, 

w zabawie i uczeniu się, może być sygnałem problemów rozwojowych. 

Analizę ilościową wyników można przeprowadzać jedynie w odniesieniu do wyników 

obserwacji przeprowadzonej w kwietniu. Wyniki obserwacji z października / listopada mogą 

być analizowane wyłącznie jakościowo, zgodnie z przedstawionymi wcześniej wskazaniami. 

„Dla trzech pierwszych podskal (Kompetencje Poznawcze, Aktywność, Sprawność 

Psychomotoryczna) suma punktów to wynik, w oparciu o który wyznacza się stopień 

gotowości dziecka do nauki w szkole w każdym z tych trzech wymiarów. Dla podskali 

Odporność Emocjonalna podstawą do określenia gotowości dziecka w tym zakresie jest 

wynik przeliczony. Uzyskuje się go przez odjęcie sumy punktów od liczby 25. Wynika to ze 

sformułowania pozycji tej podskali, które wskazują zachowania niesprzyjające odporności 

emocjonalnej dziecka”
27

. 

Zaprezentowane skale badań dzieci kończących edukację przedszkolną stanowią próbę 

uchwycenia ich poziomu rozwoju. Nie jest to zadanie proste, a narzędzia badawcze mają 

również swoje ograniczenia, które powinien uwzględnić nauczyciel. Liczne badania naukowe 

dojrzałości szkolnej naszych dzieci nie zostały jeszcze ukończone. Problem wymaga dalszych 

wielostronnych opracowań, propozycji nie jednego autora ani nawet nie szeregu autorów, ale 

opracowań licznych grup specjalistów różnych dyscyplin naukowych, trwających zapewne 

wiele lat. 
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Charakterystyka sytuacji dydaktycznej podczas zajęć komputerowych 

w edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

Streszczenie 

Artykuł jest próbą scharakteryzowania sytuacji dydaktycznej występującej podczas 

zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono czynniki materialne 

i personalne sytuacji dydaktycznej. Opisano rozwój psychofizycznego dzieci w wieku 

młodszym szkolnym. Analizie poddano kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

w zakresie prowadzenia zajęć komputerowych. Końcowa część artykułu poświęcona została 

warunkom, jakie powinny być spełnione podczas zajęć komputerowych. 

 

Słowa kluczowe: sytuacja dydaktyczna, czynniki materialne, czynniki personalne, nauczyciel, 

uczeń, treści nauczania 

 

Wstęp  

Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej są nowym obszarem działań 

edukacji, który w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowany jest od klasy 

pierwszej szkoły podstawowej jako składowa nauczania zintegrowanego. Obecnie przedmiot 

ten realizowany jest drugi rok w szkołach podstawowych, tworząc tym samym nową – dla 

większości nauczycieli i uczniów – sytuację dydaktyczną.  

Sytuacja dydaktyczna jest wielostronnym współdziałaniem czynników personalnych 

i materialnych w składnikach procesu uczenia się, takich jak: treści kształcenia, organizacja 

kształcenia, wyposażenie dydaktyczne
1
. Obecnie sytuacja dydaktyczna często staje się 

sytuacją problemową, w której uczeń chce jakieś trudne dla siebie zadanie rozwiązać, lecz 

brak mu do tego wystarczających danych i musi o nie zabiegać
2
. 

                                                           
1
 B. NIEMIERKO: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa, Wydawnictwo 

Akademickie i Profesjonalne 2007, s. 136.  
2
 W. OKOŃ: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo „Żak”,  2003, s. 219.  
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Całościowa wizja łącząca uczniowskie i nauczycielskie działania przebiega 

w określonej przestrzeni, która w znaczący sposób determinuje jego charakter
3
. 

Obowiązkowe i systematyczne kształcenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej 

wymaga więc stworzenia określonych sytuacji problemowych, które winny być bardzo dobrze 

przygotowane pod względem dydaktycznym oraz organizacyjnym. Istotną rolę odgrywać tu 

będą czynniki materialne, czyli różnego rodzaju wyposażenie, obejmujące wszystkie 

przedmioty fizyczne ułatwiające uczenie się. Szczególny rodzaj wyposażenia stanowią środki 

dydaktyczne (media dydaktyczne)
4
. Czynnikami materialnymi podczas zajęć komputerowych 

jest sprzęt komputerowy znajdujący się w pracowni, której wykorzystanie podczas zajęć 

komputerowych w klasach I–III wymaga dostosowania organizacji systemu klasowo-

lekcyjnego.  

Zależne od specyfikacji pracowni komputerowej są głównie czynniki personalne, czyli 

osoby mające bezpośredni wpływ na przebieg uczenia się. Wśród nich szczególną rolę 

odgrywają eksperci, znawcy dziedziny. Ich naśladowanie przez ucznia, niekoniecznie 

świadome, powoduje, że uczenie się ma dla niego znaczenie osobiste, wyznaczone zakresem, 

w jakim sam chce i może zmienić się pod jego wpływem
5
.  

Przedstawiona teza jest szczególnie ważna w edukacji wczesnoszkolnej, w której 

nauczyciel (zwłaszcza jego osobowość) stanowi dla ucznia duży autorytet. Przejawem tego są 

częste konfrontacje domowe, podczas których zdanie nauczyciela jest ważniejsze niż zdanie 

rodziców. Czynniki personalne odgrywają w edukacji wczesnoszkolnej istotną rolę 

w kształtowaniu kompetencji młodego człowieka, mając wpływ na rozwijanie zainteresowań. 

Uczeń 

Centralne miejsce w szkole zajmują uczniowie, dla których szkolne środowisko jest 

głównym polem działalności w okresie dzieciństwa, dojrzewania i adolescencji. Opieka 

szkolna nad dzieckiem zaczyna się w wieku 6 lat. Ta nowa sytuacja w polskim systemie 

edukacji wymusiła szereg zmian, w efekcie których należało stworzyć jak najlepsze warunki 

prawidłowego rozwoju dzieci w wieku 6, 7, 8 i 9 lat. W pierwszych daniach nauki szkolnej 

z pomocą dziecku może przyjść każdy członek społeczności szkolnej. Warto przedstawić 

dzieciom personel szkolny, aby wiedziały, do kogo mogą zgłosić się o pomoc
6
. Nauczyciel-

wychowawca powinien oprowadzić uczniów klasy pierwszej po całej szkole, przedstawić im 

dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, bibliotekarza, wychowawców ze świetlicy, 

sekretarzy szkoły, księgowych, woźnych, sprzątaczy czy pielęgniarki. Takie działania 

sprawiają, że szkoła staje się dla dzieci miejscem, gdzie mogą poczuć się bezpiecznie 

i bezstresowo. Dostosowanie szkoły wymaga jednak wprowadzenia szerszych zmian, które 

powinny dotyczyć  obszarów związanych z programem nauczania oraz organizacją systemu 

klasowo-lekcyjnego. Ich wektor należy uzależnić od etapów rozwojowych uczniów.  

                                                           
3
 J. KRUK: Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 

problemy, rozwiązania. Red. D. KLUS-STAŃSKA, M. SZCZEPAŃSKA-PUSTKOWSKA. Warszawa, Wydawnictwa 

Gdańskie i Profesjonalne 2009, s. 487. 
4
 B. NIEMIERKO: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki…, s. 128. 

5
 Ibidem, s. 136. 

6
 M. MENDEL, A. CIEŚLAK: Progi szkoły. W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, 

rozwiązania…, s. 243. 
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Dzieci w wieku 6 lat 

Zachowanie dziecka w 6. roku życia przypomina zachowanie dziecka w wieku 2,5 lat. 

Dziecko podlega wówczas gwałtownym emocjom i jest rozdzierane przez skrajności. Chce 

być w centrum świata, nawet jeśli nie ma jeszcze w pełni rozwiniętego poczucia własnej 

tożsamości. Chce być na pierwszym miejscu, najbardziej kochane, mieć wszystkiego 

najwięcej. Dziecko w tym wieku reaguje na innych negatywnie. Gdy o coś się je poprosi, 

wówczas sam ten fakt staje się dla niego powodem sprzeciwu. Jednakże ten wiek ma również 

swoje dobre strony. Dzieci potrafią zaskakiwać wigorem, energią, gotowością poznawania 

nowych rzeczy. Jest to wiek ekspansji – dzieci zdolne są nieomal do wszystkiego, mają 

kolosalny apetyt na nowe doświadczenia. To jednak powoduje, że ogromną trudność sprawia 

im dokonywanie wyboru, nie potrafią pogodzić się z winą i krytyką. Jeśli wygrywają, to 

wszystko jest w porządku, niestety, aby wygrać, potrafią oszukiwać, zdarzają się im również 

kradzieże
7
. 

Dzieci w wieku 7 lat 

Siedmiolatek jest spokojniejszy i w pewnym sensie łatwiejszy we współżyciu, ale 

częściej można po nim oczekiwać narzekania niż radości. Stroni od ludzi. Lubi patrzeć, 

słuchać, pozostając na uboczu. Dziecko w tym wieku ciągle coś bada, dotyka, z dużą 

subtelnością dokonuje rozróżnienia wśród tego, co widzi i co robi.  

Siedmioletnie dziecko, początkowo posłuszne, może potem „zboczyć z kursu”. Ma 

swoje dobre i złe dni; raz jest poznawczo pobudzone, żeby na drugi dzień zapomnieć 

wszystko. Doświadczony nauczyciel będzie różnicował materiał w zależności od tych dni.  

Zdarza się, że siedmiolatki widzą świat w czarnych kolorach, uważają, że nikt ich nie 

lubi, że wszyscy się sprzysięgli przeciw nim. Niezadowolenie z życia można często wyczytać 

z płaczliwego grymasu twarzy
8
. 

Dzieci w wieku 8 lat 

Dla ośmiolatka nie ma rzeczy niemożliwych. Żadne zadanie nie jest zbyt trudne, żadna 

odległość zbyt wielka. Każda nowość czy przeszkoda stanowi nowe wyzwanie, które 

podejmuje z najwyższą ochotą, często przeceniając własne możliwości. Ośmiolatek zabiera 

się do każdego nowego przedsięwzięcia z dużym entuzjazmem i energią, ale zdarza się, że 

gdy odniesie porażkę, gdy mu się o niej przypomni, wówczas zniechęca się, a nawet płacze. 

Dziecko w tym wieku jest bardzo wrażliwe. Ośmiolatek lepiej spełnia adresowane do niego 

prośby niż siedmiolatek. Wykonuje polecenia, mając nadzieję na nagrodę. Dzieci ośmioletnie 

nie są już zainteresowane tym, jak inni je traktują, koncentrują się bowiem na tym, jak 

układają im się stosunki z innymi
9
. 

Dzieci w wieku 9 lat 

Dziewięciolatek potrafi być skrajnie niezależny, stawiać opór nadmiernej władzy 

rodzicielskiej. Dzieci w tym wieku potrafią przerwać swoje bieżące zajęcia, by spełnić prośbę 

                                                           
7
 F.L. ILG, L.B. AMES, S.M. BAKER: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, 

psychologów i lekarzy. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005, s. 43 i 45.  
8
 Ibidem, s.45–47. 

9
 Ibidem, s. 47–48. 



201 
 

lub polecenie starszego. Typowe dziewięciolatki znacznie bardziej interesują się kolegami 

i koleżankami niż rodziną. Z pewnością zdanie przyjaciół z podwórka liczy się dla nich 

bardziej niż zdanie rodziców. W wieku 9 lat często następuje doskonalenia własnych 

sprawności i rzeczywistych, dużych osiągnięć. Istnieje jednak powód do niepokoju – 

dziewięciolatek potrafi brać pewne sprawy bardzo serio i zamartwiać się nimi. Dzieci w tym 

wieku, gdy mają coś zrobić, lubią wykręcać się bólem brzucha lub chęcią pójścia do ubikacji. 

W niektórych przypadkach dzieci w wieku 9 lat wchodzą w okres buntu przeciw 

autorytetom
10

. 

Rozwój poznawczy uczniów edukacji wczesnoszkolnej 

W edukacji szkolnej istotny jest, obok rozwoju emocjonalnego oraz społecznego, 

rozwój poznawczy, który – według Piageta – składa się z następujących stadiów:  

 sensomotorycznego – trwającego od urodzenia do 2 lat,  

 przedoperacyjnego – trwającego od około 2 lat do 6 lat,  

 operacji konkretnych – trwającego od około 7 lat do 11 lat,  

 operacji formalnych  – trwającego od około 12. Roku życia do wieku dorosłego
11

. 

Według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 

dzieci zaczynają obowiązek szkolny w wieku 6 lat. Ich rozwój poznawczy może zatem 

charakteryzować się końcowym etapem stadium przedoperacyjnego oraz początkowym 

stadium operacji konkretnych.  

Dzieci w stadium przedoperacyjnym przedstawiają rzeczy za pomocą słów 

i obrazów, lecz brakuje im logicznego rozumowania. Dziecko odczuwa brak poczucia stałości 

– zasady, że ilość pozostaje taka sama mimo zmiany kształtu. Dzieci w tym stadium nie są 

jeszcze zdolne do przyjmowania punktu widzenia innych.  

Zdolności do przeprowadzenia operacji umysłowych oraz do myślenia symbolicznego 

i przyjmowania perspektywy innych nie są całkiem nieobecne w stadium przedoperacyjnym 

i nie pojawiają się nagle po pewnym czasie. Zdolności te ujawniają się dość wcześnie 

i rozwijają stopniowo
12

. 

Dzieci w wieku 6 i 7 lat wchodzą w stadium operacji konkretnych. Mając konkretny 

materiał, zaczynają rozumieć, że dana ilość nie zmienia się pomimo zmiany kształtu. Dzieci 

w tym stadium cieszą się z żartów, które pozwalają im wykorzystać nowe pojęcia, takie jak 

stałość. Według Piageta w stadium operacji konkretnych dzieci w pełni opanowują zdolności 

pozwalające na zrozumienie przekształceń matematycznych oraz zdobywają umiejętności 

prowadzenia rozmowy.  

Piaget twierdził, że dzieci myślą i konstruują swoje interpretacje inaczej niż dorośli. 

Uczenie się następuje przez interakcje ze światem. Dzieci nie czekają biernie, aż nauczyciele 

przekażą im swoją wiedzę. Dlatego opierając się na tym, co uczniowie już wiedzą, 

                                                           
10

 Ibidem, s. 48–49.  
11

 D.G. MYERS: Psychologia. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2003, s. 120.  
12

 Ibidem, s. 122–123. 
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nauczyciele powinni angażować ich w budowanie konkretnych przykładów i  pobudzać do 

samodzielnego myślenia
13

.  

Zachowanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej może znacznie odbiegać od naszych 

wyobrażeń skonstruowanych na podstawie przytoczonej wcześniej charakterystyki procesu 

rozwojowego. Nie zawsze dzieci rozpoczynające naukę szkolną w wieku 6 czy 7 lat są ciche 

i zestresowane nową sytuacją, coraz częściej bowiem obserwuje się dzieci pewne siebie, dla 

których szkoła jest przede wszystkim miejscem spotkań i zabawy z rówieśnikami, a nie, jak to 

mogłoby się nam wydawać, miejscem nauki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że współcześni 

uczniowie z klas I–III szkoły podstawowej to dzieci z dużymi trudnościami wychowawczymi 

– stwierdzenie takie często można usłyszeć od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  

Nasuwa się zatem podstawowe pytanie dotyczące wprowadzonych zmian w systemie 

edukacji: Czy właściwe jest rozpoczynanie edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie? Na 

podstawie własnych obserwacji mogę stwierdzić, iż sześciolatki potrafią dostosować się do 

warunków szkolnych, a ich początkowy brak umiejętności pisania i czytania nie przeszkadza 

im w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Dla zobrazowania przytoczę opis sytuacji, 

w której sześcioletni uczeń (nie potrafiący jeszcze pisać) poprosił nauczyciela na kółku 

komputerowym o zapisanie na kartce nazwy pewnej gry edukacyjnej, której nazwę mógłby 

wpisać w wyszukiwarkę „Google”. Ten sam sześciolatek uczył siedmiolatka w jaki sposób 

napisać i wpisać nazwę wyszukiwarki (np. Internet Explorer) w przeglądarkę internetową 

Google.  

Wprowadzenie sześciolatków do szkół podstawowych przyspieszyło u tych dzieci 

procesy rozwojowe. Pojawiają się zatem kolejne pytania związane z zasadnością podjęcia 

takiej decyzji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Czy jest to proces naturalny? W jaki 

sposób postępować w szkole z uczniem sześcioletnim, aby sprostał on wymaganiom 

dydaktycznym i organizacyjnym szkoły? Jak uczniowie sześcioletni odnajdą się w szkolnej 

rzeczywistości z uczniami klas starszych, a nawet z gimnazjalistami? To tylko nieliczne 

problemy, na które należy znaleźć odpowiedź w kontekście funkcjonowania dziecka 

sześcioletniego w szkole. W obszarze problemów znajdą się głównie te dotyczące  

wprowadzonych do podstawy programowej kształcenia ogólnego nowych przedmiotów, 

w tym treści z zajęć komputerowych.  

Z punktu widzenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej wprowadzenie zajęć 

komputerowych  jest zapewne uatrakcyjnieniem zintegrowanych treści programowych.  Na 

podstawie dokonanej obserwacji podczas zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej 

stwierdzono duże zainteresowanie multimedialnym komputerem podłączonym do Internetu. 

Przed każdą lekcją odczuwalne było wśród uczniów duże zniecierpliwienie, a w trakcie lekcji 

– duże zaangażowanie w pracy z komputerem. W czasie obserwacji zajęć komputerowych 

zauważono pozytywne zachowania uczniów świadczące o rozwoju społecznym – uczniowie 

chętnie pomagali sobie, wskazując, pouczając się, prezentując sobie różne możliwości 

wykorzystania komputera. Podczas obserwacji dostrzeżono również symptomy uzależnienia 

komputerowego. Zachowanie to przypominało „zahipnotyzowanie się ucznia komputerem” – 

uczniowie, wpatrzeni w monitor komputera, nie zwracali uwagi na to, co się dzieje wokół 
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nich, tracili poczucie czasu, nie słyszeli dzwonka kończącego lekcję. Należy więc zwrócić 

uwagę na występującą u dzieci w wieku wczesnoszkolnym podatność na uzależnienie się od 

komputera i wpływ tego uzależnienia na procesy rozwojowe.  

 

 

Nauczyciel 

W sytuacji dydaktycznej czynniki personalne mają bezpośredni wpływ na ucznia, są 

one składowymi wynikającymi z wiedzy, umiejętności i postaw nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Dobry nauczyciel – zatroskany o rozwój podmiotu – podejmuje właściwe 

działania dydaktyczno-wychowawcze, respektując przy tym podmiotowość każdej osoby. 

Zainteresowanie to przejawia się w chętnym przebywaniu z dziećmi, w dążeniu do 

nawiązywania z nimi różnorodnych kontaktów; w komunikacji tej nauczyciel znajduje 

zadowolenie
14

. W edukacji wczesnoszkolnej podmiotowość ucznia jest bardzo istotna z uwagi 

na charakterystyczny dla początkowego okresu tego wieku egocentryzm. Nauczyciel może 

wiedzieć, jaki jest poziom wiedzy i umiejętności ucznia, potrafi opisać jego postawę 

w stosunku do otaczającej go rzeczywistości.  

Podmiotowe podejście do nauczania jest szczególnie ważne podczas zajęć 

komputerowych. Uczeń pracujący przy komputerze wymaga zindywidualizowanego 

podejścia do kształtowania kompetencji w zakresie technologii informacyjnej. Podmiotowe 

podejście do ucznia podczas zajęć komputerowych wynika również z dużych rozbieżności 

w poziomie kompetencji informatycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Są one 

rezultatem podejścia rodziców do zagadnień wprowadzania komputera w życie dziecka. 

Nauczyciel zatem niweluje te rozbieżności w sposób zróżnicowany, indywidualny. Powinien 

zdawać sobie więc sprawę z ważnej roli, jaką odgrywa, dając niezmiernie ważne podwaliny 

przygotowania dziecka do przekroczenia progu szkolnego i wejścia do świata medialnego
15

, 

w którym występują negatywne i pozytywne czynniki wpływające na osobowość ucznia.  

Nauczyciel jako nadawca informacji powinien być przede wszystkim wiarygodny. 

Nadawca wiarygodny to taki, którego odbiorca – w tym przypadku: uczeń – spostrzega jako 

kompetentnego w dziedzinie, której dotyczy dany przekaz, jako człowieka, który umie 

przekazywać treści związane z określoną kwestią, m.in. posługuje się językiem wskazującym 

na wysoki poziom kompetencji, wreszcie – którego intencje są spostrzegane pozytywnie. 

Intencje nadawcy są pozytywnie oceniane przez odbiorcę wówczas, gdy spostrzega on, że 

nadawca chce mu przyjść z pomocą, a nie uzyskać jakiejś własnej korzyści przez przekonanie 

odbiorcy
16

. 
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 R. KRÓL: Uwarunkowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczycieli z podmiotem kształconym. 

W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan,  perspektywy,  zagrożenia. Red. Z. ANDRZEJAK, 

L. KACPRZAK, K. PAJĄK. Poznań–Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA  2005, s. 236. 
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 T. KŁOSIŃSKA: Kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji w zakresie technologii informacyjnej. 

W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Red. A. KUSZTELAK, A. ZDUNIAK. Poznań, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2006, s. 112. 
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Nauczyciel podczas zajęć komputerowych operuje zbiorem pojęć z zakresu 

informatyki, które w przystępny sposób przekazuje uczniom. W ten sposób budowany jest 

fundament wiedzy pojęciowej, który na każdym kolejnym poziomie edukacyjnym jest 

wzbogacany.  

Cechą, którą nauczyciel powinien systematycznie rozwijać, jest świadomość 

osobistych właściwości i możliwości. Pozwala to skutecznie radzić sobie w sytuacji 

wychowawczej. Oznacza również pierwszy krok w kierunku akceptacji samego siebie, 

swoich mocnych i słabych stron. Jedynie wtedy, kiedy zaakceptujemy, uznamy za własne, 

swoje reakcje, właściwości, przyznamy się przed sobą do swojej złości, agresji czy niechęci, 

pojawia się szansa na ich pokonanie, wypracowanie nowych sposobów zachowania. 

Potrzebna jest do tego, oczywiście, chęć rozwoju i doskonalenia siebie, której tak często 

nauczyciel wymaga od ucznia, zapominając czasem o tym, żeby wpierw powinien wymagać 

od siebie
17

. Świadomość osobistych właściwości jest szczególnie przydatna 

w nieprzewidzianych sytuacjach, które podczas zajęć komputerowych związane mogą być 

m.in. z prawidłowym funkcjonowanie sprzętu komputerowego. Wykorzystywanie kilkunastu 

stanowisk komputerowych w pracowni zwiększa bowiem prawdopodobieństwo 

niewłaściwego funkcjonowania któregoś z nich. W takich sytuacjach od nauczyciela 

wymagane jest umiejętne opanowanie zdarzenia, realizacja planu awaryjnego oraz 

cierpliwość do urządzeń technologii informacyjnej. Przedstawiona sytuacja może w znaczący 

sposób zaburzyć przebieg sytuacji dydaktycznej, która opiera się przede wszystkim na 

wykorzystaniu komputerów. Zniecierpliwieni uczniowie domagają  się szybkiego usunięcia 

usterki, dlatego problemy sprzętowe mogą doprowadzić do zaburzenia ustalonego rytmu 

zaplanowanej przez nauczyciela lekcji. Należy zatem być przygotowanym na takie sytuacje, 

mieć świadomość własnych umiejętności informatycznych oraz wdrażać „plan awaryjny”, 

który pozwoli na zmodyfikowanie sytuacji dydaktycznej.  

Zgłoszenie przez nauczyciela chęci stosowania techniki komputerowej w pracy 

dydaktycznej nie zawsze jest równoznaczne z możliwością praktycznego korzystania – 

w efektywny sposób – z nowoczesnych mediów dydaktycznych
18

. Ponieważ nie każdy 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiada właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć 

komputerowych, obowiązująca podstawa programowa umożliwia prowadzenie tego typu 

lekcji kompetentnym nauczycielom; zostało to zamieszczone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: „[…] w klasach I–III szkoły podstawowej 

edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji 

muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego 

nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu 

zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej”
19

. 
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Wyniki monitorowania wdrożenia podstawy programowej wskazują, że najczęściej 

dyrektorzy szkół wyodrębniali i powierzali innemu nauczycielowi niż nauczyciel z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej prowadzenie zajęć z języka nowożytnego (1 417, tj. 45% wskazań), 

zajęć komputerowych (630, tj. 20% wskazań) i wychowania fizycznego (318, tj. 10% 

wskazań)
20

. Zajęcia komputerowe są drugim najczęściej wskazywanym przedmiotem 

prowadzonym przez nauczyciela spoza kształcenia zintegrowanego. Oznacza to, iż nie 

wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają właściwe przygotowanie do 

prowadzenia zajęć komputerowych. Prognozy wynikające ze sposobu kształcenia nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej wskazują, iż w niedalekiej przyszłości we wszystkich szkołach 

zajęcia komputerowe będą prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

Związane jest to przede wszystkim z wymiarem etatu nauczycieli wczesnej edukacji.  

Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wyposażony jest w szereg 

kompetencji niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zintegrowanego. Kompetencje te 

można podzielić na merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, komunikacyjne 

i negocjacyjne. W ramach kompetencji merytorycznych nauczyciel powinien dysponować 

dogłębną wiedzą i znajomością materiału z danego przedmiotu. Kompetencje 

psychologiczno-pedagogiczne obejmują gruntowną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej 

i wychowawczej, a także znajomość podstawowych procedur uczenia się związanych 

z koncepcjami: behawiorystyczną, kognitywistyczną i humanistyczną. Kompetencje 

komunikacyjne i negocjacyjne związane są z tym, że proces dydaktyczny jest nieustannym 

procesem komunikacji, a przy tym – zgodnie z ideologią postmodernistyczną – wiedza 

i rzeczywistość stały się „negocjowalne”; nauczyciel zatem coraz częściej zmuszony jest do 

podejmowania trudnych niekiedy dyskusji z uczniami
21

. W zbiorze przedstawionych 

kompetencji mieszczą się również kompetencje z zakresu technologii informacyjnej, 

w szerszym ujęciu są to kompetencje z zakresu edukacji medialnej. W Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów 

kształcenia nauczycieli wymienione zostały następujące kompetencje absolwenta kierunków 

nauczycielskich w zakresie technologii informacyjnej:  

1. Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), 

oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej. Podstawowe 

pojęcia i terminologia technologii informacyjnej. Budowa i funkcje zestawu 

komputerowego i urządzeń współpracujących. Rozbudowa zestawu komputerowego 

o urządzenia i oprogramowanie przeznaczone do celów edukacyjnych. Posługiwanie się 

zestawem komputerowym w zakresie potrzeb edukacyjnych. Korzystanie z usług 

internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz 

porozumiewania się. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Usuwanie 

prostych awarii sprzętu i oprogramowania. Zastosowania technologii informacyjnej 

w najbliższym otoczeniu oraz kierunki jej rozwoju. 

                                                           
20 Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania 
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Warszawa 2010, s. 16.  
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Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2007, s. 187. 
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2. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. Posługiwanie się 

oprogramowaniem użytkowym, przygotowywanie materiałów i prezentacji 

multimedialnych. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do wyszukiwania, 

gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania się ze 

współpracownikami i uczniami. Poszerzanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

z użyciem technologii informacyjnej, w tym w nauczaniu na odległość. 

3. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego 

przedmiotu (prowadzonych zajęć). Zastosowania i osiągnięcia informatyki oraz 

technologii informacyjnej w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu 

(prowadzonych zajęć). Korzystanie z technologii informacyjnej w celu wzbogacania 

swoich umiejętności, poszerzania zastosowań tej technologii, korzystania 

z oprogramowania użytkowego i specjalistycznego, korzystania ze źródeł informacji i baz 

danych oraz komunikowania się. Kierunki rozwoju zastosowań technologii informacyjnej 

w dziedzinie właściwej dla nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Wpływ 

technologii informacyjnej na zakres i sposoby nauczania (prowadzenia zajęć) oraz rolę 

nauczyciela, korzyści edukacyjne ze stosowania tej technologii. Rola i zakres 

uwzględnienia technologii informacyjnej w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej 

w odrębnych przepisach, oraz w programach nauczania. Scenariusze zajęć uwzględniające 

korzystanie z technologii informacyjnej. Krytyczna ocena narzędzi i metod technologii 

informacyjnej. Przygotowanie uczniów do właściwego korzystania z technologii 

informacyjnej, aktywnego uczenia się i kreatywości. Ocena edukacyjnej przydatności 

oprogramowania i zasobów elektronicznych. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej 

wykorzystania technologii informacyjnej. Korzyści z posługiwania się technologią 

informacyjną przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja zajęć 

wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, współpraca z nauczycielami 

innych przedmiotów (innych zajęć), realizacja projektów interdyscyplinarnych 

wspomaganych technologią informacyjną. Wpływ technologii informacyjnej na 

zachowania, działania i funkcjonowanie uczniów. Rola technologii informacyjnej 

w uczeniu się uczniów, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz w nauczaniu na 

odległość. 

4. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu 

z technologii informacyjnej. Wpływ swobodnego dostępu do informacji oraz 

nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne, w tym zagrożenia. Normy prawne 

i etyczne korzystania z informacji źródłowej. Humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne 

aspekty korzystania z technologii informacyjnej. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. 

Etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się komputerami, 

oprogramowaniem oraz źródłami informacji i skuteczne im przeciwdziałanie. Zagrożenia 

psychiczne i fizyczne dla zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania ze środków 

technologii informacyjnej i sposoby ochrony przed nimi
22

. 

                                                           
22

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 

standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U., Nr 207, poz. 2110. 
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Zaprezentowane treści, występujące również w standardach kształcenia nauczycieli 

w kolegiach nauczycielskich,
23

 nie są wystarczające w zakresie przygotowania nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej. Ponieważ nauczyciel taki może prowadzić zajęcia komputerowe 

w  początkowych klasach szkoły podstawowej, powinien być wyposażony również 

w kompetencje w zakresie dydaktyki tego przedmiotu
24

, co nie zawsze jest uwzględnione na 

kierunkach pedagogicznych. Nauczyciel powinien zatem posiadać następujące kompetencje 

w zakresie dydaktyki zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej: 

1. Wiedza z zakresu zajęć komputerowych w odniesieniu do zadań i kontekstów 

psychologicznych, społecznych oraz politycznych tego przedmiotu. Znaczenie zajęć 

komputerowych w życiu szkolnym i pozaszkolnym ucznia. Miejsce zajęć komputerowych 

wśród innych przedmiotów nauczania.  Integracja treści zajęć komputerowych z treściami 

edukacji polonistycznej, języka obcego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, 

edukacji społecznej, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej, zajęć technicznych, 

wychowania fizycznego i etyki. Odniesienie zajęć komputerowych do informatyki, 

kognitywistyki i mediozawstwa. Zajęcia komputerowe w kontekście intelektualnej 

i moralnej sylwetki absolwenta szkoły. Historyczne ujęcie nauczania informatyki w szkole 

podstawowej. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się treści przedmiotu zajęcia 

komputerowe. Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się treści 

w zakresie zajęć komputerowych. 

2. Projektowanie zajęć komputerowych. Źródła i struktura wiedzy przedmiotowej. 

Budowanie rozkładu materiału zajęć komputerowych. Sytuacje wychowawcze 

występujące w toku nauczania zajęć komputerowych. Rozwiązywanie problemów 

organizacyjnych związanych z nieprawidłowym funkcjonowanie pracowni komputerowej. 

Formułowanie celów edukacyjnych w dziedzinie zajęć komputerowych. Uwarunkowania 

organizacyjne i dydaktyczne dla formułowanych celów. Projektowanie multimediów 

niezbędnych w realizacji zajęć komputerowych. Konstruowanie planu i projektu lekcji 

zajęć komputerowych. 

3. Dobór form, metod i środków kształcenia do realizowanych treści w zakresie zajęć 

komputerowych. Znajomość materiału nauczania zajęć komputerowych oraz cech 

uczniów. Umiejętność kształtowania pojęć, zasad, postaw, umiejętności w zakresie 

technologii informacyjnej oraz rozwiązywania prostych problemów dotyczących 

informatyki. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą. Kształtowanie 

kompetencji kluczowych na zajęciach komputerowych. Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. Oparte na technologii informacyjnej rozwijanie pracy badawczej ucznia. 

Umiejętność projektowania zajęć pozalekcyjnych w tym wyrównawczo-kompensacyjnych 

z zakresie technologii informacyjnej. Indywidualizacja i praca grupowa w metodzie 

projektów na zajęciach komputerowych. Zastosowanie metod i form nauczania 

w kształtowaniu uzdolnienia uczniów w zakresie technologii informacyjnej. Metody 

oceny kompetencji uczniów w zakresie treści zajęć komputerowych.  

                                                           
23

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów 

kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Dz. U. 2004, 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 
24

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 

standardów kształcenia nauczycieli… 
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4. Formalna struktura zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej jako jednostki 

metodycznej. Sytuacje wpływające na przebieg lekcji w pracowni komputerowej. Typy 

lekcji oraz spotykane nauczycielskie i uczniowskie rytuały zajęć komputerowych. 

Ocenianie wytworów uczniowskich na zajęciach komputerowych, także w kontekście 

integracji oraz korelacji przedmiotowej. Ewaluacja zajęć komputerowych. 

Dokumentowanie przebiegu zajęć komputerowych. Indywidualne zajęcia komputerowe. 

Rodzice na zajęciach komputerowych. Wykorzystanie czasu zajęć komputerowych przez 

ucznia i nauczyciela. Interakcje ucznia i nauczyciela na zajęciach komputerowych. 

Pytania nauczyciela i uczniów w procesie kształcenia i wychowania. Bezpieczeństwo w 

pracowni komputerowej. Formy i metody kształcenia w profilaktyce zagrożeń związanych 

z niewłaściwym wykorzystaniem technologii informacyjnej
25

.  

Określając kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zajęć 

komputerowych, uwzględniono podstawową wiedzę, umiejętności oraz postawy w zakresie 

kompetencji merytorycznych, psychologiczno-pedagogicznych, komunikacyjnych 

i negocjacyjnych.  

Treści kształcenia  

Wykaz treści nauczania to inwentarz podstawowych treści, czyli inaczej – spis 

tematów, wykaz haseł programowych do realizacji
26

. Treści kształcenia w ujęciu 

strukturalnym ułatwiają uczniowi ich opanowanie przy założeniu, że związki logiczno-

przyczynowe odgrywają w takim ujęciu rolę ważniejszą niż związki czasowe czy 

przestrzenne. Treści kształcenia zajęć informatycznych mogą być zatem usystematyzowane 

logicznie lub rzeczowo. Dla klarowniejszego uświadomienia sobie przez uczniów jednych 

i drugich układów w nauczaniu dość często stosuje się ich modele. Opracowanie przez 

uczniów takiego modelu, obejmującego zbiór elementów i powiązań między nimi, nie tylko 

sprzyja zrozumieniu istoty danego układu, lecz także utrwalaniu w pamięci i wyobraźni jego 

budowy oraz jego ewentualnemu zastosowaniu w nowych sytuacjach poznawczych czy 

praktycznych.  

Wyróżnić można układy pełne i niepełne. Układ pełny zawiera materiał gotowy do 

przyswojenia, a więc wszystkie tworzące go składniki i wszystkie związki między nimi. 

Układ niepełny obejmuje problem o niewystarczających danych
27

. Zaprezentowany podział 

treści w zakresie zajęć komputerowych jest propozycją zamieszczoną w obowiązującej 

podstawie kształcenia ogólnego, uzupełnioną o własne przemyślenia. Na podstawie rozważań 

W. Okonia można założyć, iż przedstawiony  układ treści jest układem logicznym niepełnym, 

ponieważ treści w układzie są w określonych relacjach, lecz nie muszą one być dla 

nauczyciela wystarczające w sytuacji wysokiego poziomu kompetencji uczniów w zakresie 

technologii informacyjnej. Treści w edukacji wczesnoszkolnej zostały podzielone na treści 

nauczania po klasie pierwszej oraz treści nauczania po klasie trzeciej. Podział ten wynika 

                                                           
25

 Ibidem. 
26

 I. ADAMEK: Programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania. Kraków, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2005, s. 28.  
27

 W. OKOŃ: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej…, s. 219. 
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bezpośrednio z procesu kształtowania kompetencji uczniowskich, który nie musi być 

równomierny, ale powinien być dostosowany do psychofizycznego rozwoju dziecka.  

 

 

Treści nauczania po klasie pierwszej  

Zajęcia komputerowe.  

Uczeń kończący klasę pierwszą: 

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając 

z myszy i klawiatury: 

‒  wie, jaka jest różnica między typową salą lekcyjną a pracownią komputerową,  

2)  jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 

‒  zna zasady korzystania z komputerów w pracowni komputerowej,  

‒  potrafi odpowiednio się zachować w pracowni komputerowej, nie narażając siebie 

i innych  na utratę zdrowia,   

3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

Treści nauczania po klasie trzeciej  

Zajęcia komputerowe.  

Uczeń kończący klasę trzecią: 

1) umie obsługiwać komputer: 

‒  potrafi włączyć i wyłączyć komputer, 

‒  potrafi się zalogować do systemu,  

‒  wie, jak nazywa się system komputerowy, na którym pracuje,  

‒  wie, co to jest pulpit i jak z niego korzystać, 

‒  wie, jakie elementy znajdują się na pulpicie, 

‒  potrafi utworzyć swój własny folder,  

‒  wie, co to jest ikona,  

‒  potrafi uruchomić płytę CD lub DVD,  

a) posługuje się myszą i klawiaturą: 

‒  wie, z jakich bloków składa się klawiatura komputerowa, 

‒  potrafi korzystać z klawiatury komputerowej podczas pisania tekstów,  

‒  potrafi za pomocą myszy komputerowej przeciągać pliki w dowolne miejsce, 

‒  potrafi za pomocą myszy komputerowej kopiować, wklejać, wycinać pliki i foldery,  

‒  wie, do czego służą scrol oraz  prawy i lewy klawisz myszy komputerowej, potrafi 

posługiwać się nimi; 

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego: 

‒  wskazuje elementy na przedniej ściance jednostki centralnej; 
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2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach: 

‒  wie, jaka jest różnica między plikiem a folderem,  

‒  wie, do czego służą opcje minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno programu,  

‒  potrafi korzystać z suwaka w oknie programu,  

‒  potrafi obsługiwać okno programu,  

‒  potrafi otworzyć i zamknąć dowolnie wybrany program komputerowy,  

‒  potrafi zmienić rozmiar okna programu za pomocą myszy komputerowej,  

‒  potrafi nawigować po multimedialnym programie komputerowym;  

3) wyszukuje i korzysta z informacji: 

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły): 

‒  potrafi uruchomić i zamknąć przeglądarkę internetową,  

‒  potrafi korzystać z wyszukiwarki internetowej,  

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym 

zakresie,  

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne: 

‒  wie, jak wygląda plik muzyczny i dźwiękowy,  

‒  potrafi otworzyć plik muzyczny;  

4) tworzy teksty i rysunki: 

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania: 

‒  potrafi otworzyć i zamknąć edytor tekstu,  

‒  potrafi zapisać swoją pracę w edytorze tekstu  na pulpicie, w dokumentach i w swoim 

folderze,    

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur: 

‒  potrafi otworzyć i zamknąć edytor grafiki,  

‒  potrafi zapisać swoją pracę w edytorze grafiki  na pulpicie, w dokumentach i w swoim 

folderze,  

‒  potrafi dokonać zmian w zapisanej uprzednio pracy w edytorze tekstu i edytorze grafiki,  

‒  rozpoznaje ikony plików edytora teksu i edytora grafiki;  

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 

swojego adresu, 

‒  wie, jakie są niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z nieznajomymi w Internecie,  
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c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
28

: 

‒  wie, jakie są niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów,  

‒  potrafi określić, które treści internetowe przeznaczone są dla dzieci.  

Zalecane warunki i sposób realizacji zajęć komputerowych  

Realizacja zajęć edukacji wczesnoszkolnej wymaga od dyrekcji szkoły oraz organu 

prowadzącego placówkę wprowadzenia szeregu zmian w obszarze organizacyjnym procesu 

dydaktycznego. Zmiany te związane są z mediami dydaktycznymi oraz dotyczą sal 

wyposażonych w komputery.  

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zawarte 

zostały wytyczne dotyczące warunków, w jakich powinny być prowadzone zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej oraz zajęcia komputerowe. W zakresie realizacji zajęć edukacji 

wczesnoszkolnej sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej 

(wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). 

Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. 

liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki 

dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć 

możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.  

Realizacja przedstawionych warunków nie zawsze jest możliwa. Polskie szkoły 

bywają przepełnione
29

, a jedna sala lekcyjna przypisana jest do dwóch klas edukacji 

początkowej. Ze względów finansowych szkoły nie zawsze posiadają możliwość 

wyposażenia sal lekcyjnych w multimedialny sprzęt z dostępem do Internetu, odpowiedni do  

potrzeb uczniów i nauczycieli. Stworzenie odpowiednich warunków musi więc być rozłożone 

w czasie, który w tym przypadku nie działa na korzyść procesu kształcenia. Dotyczy to 

zwłaszcza sprzętu komputerowego i oprogramowania, których parametry zmieniają się 

w bardzo szybkim tempie. Częściowe, „co jakiś czas”, wymienianie sprzętu multimedialnego 

nie zapewni stworzenia właściwych warunków podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel realizujący treści w zakresie określonych edukacji nie będzie mógł w pełni 

wykorzystać będących na wyposażeniu sali mediów dydaktycznych, jeśli będą one np. 

niekompatybilne z  oprogramowaniem komputera.  

Podczas realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel 

powinien wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w zakresie pozostałych edukacji. 

Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych 

z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery 

w klasach I–III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako media, które wzbogacają proces 

nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich 

aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), 

                                                           
28

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. I etap edukacyjny: klasy I–III, 

edukacja wczesnoszkolna. Załącznik nr 2...  
29

 Sytuacja ta związana jest z likwidacją przez gminy – w ramach oszczędności – małych szkół, 

uczniowie gromadzeni są w szkołach dużych, w których brakuje miejsca.  
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rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I–III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej 

pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji 

osobny komputer z dostępem do Internetu
30

. Realizacja tych zaleceń wymaga od szkół 

poniesienia dużych nakładów finansowych.  

Na podstawie monitoringu przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej opisane zostały warunki realizacji zajęć komputerowych. Aż 1316 dyrektorów 

(96%) wskazało, iż uczniowie korzystają ze szkolnej pracowni komputerowej, a 282 (9%) 

stwierdziło ponadto, iż uczniowie mają dostęp do komputera w sali lekcyjnej. Podczas zajęć 

komputerowych dostęp do komputera ma każdy uczeń w 606 szkołach (44% badanych). 

Spośród badanych szkół podstawowych 1049 szkół (32%) posiada odpowiednie do wieku, 

możliwości i potrzeb uczniów oprogramowanie komputerowe
31

. Opierając się na uzyskanych 

wynikach badań, należy przede wszystkim zmodyfikować przestarzałe pracownie 

komputerowe, doposażyć pracownie komputerowe w zestawy komputerowe – tak, aby 

w pracowni liczba komputerów równa była liczbie uczniów w najliczniejszej klasie, 

zmodyfikować oprogramowanie komputerowe, rozbudować lokalną sieć komputerową, 

zwiększyć (jeśli jest mały) transfer przesyłu danych internetowych, dostosować stoliki 

i krzesła do uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz przeprowadzić warsztaty metodyczne 

w zakresie wykorzystania pracowni komputerowej w edukacji wczesnoszkolnej.  

Zakup lub modyfikacja pracowni komputerowej wymaga od dyrektora szkoły 

rozważenia wielu możliwości. Pracownia komputerowa powinna być przede wszystkim 

funkcjonalna, oznacza to, że: 

 sala przeznaczona na pracownię komputerową powinna być przestronna, z możliwością 

wstawienia około 25 zestawów komputerowych i 25 krzeseł,  

 krzesła powinny mieć możliwość dopasowania do wzrostu uczniów, 

 pracownia powinna być wyposażona w projektor multimedialny, z ekranem i systemem 

głośników, 

 pracownia powinna być wyposażona w klimatyzację lub ułożenie stanowisk 

komputerowych w taki sposób, żeby można było otworzyć okna,  

 okna w pracowni komputerowej powinny być wyposażone w rolety,  

 zestaw komputerowy dla ucznia powinien posiadać monitor wyposażony w głośniki, 

klawiaturę, myszkę, jednostkę centralną z minimum dwoma wejściami USB 

z przodu  oraz wejściem na słuchawki i monitor,  

 jednostka centralna powinna stać na stolikach, a nie pod stolikami, aby uchronić sprzęt 

komputerowy przed zniszczeniami,  

 w celu eliminacji okablowania komputery mogą być wyposażone w karty WiFi (sieć 

bezprzewodową),  

 system operacyjny zainstalowany w komputerach powinien być w miarę możliwości 

podobny do systemu operacyjnego najczęściej wykorzystywanego przez uczniów 

i nauczycieli, 

                                                           
30

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. I etap edukacyjny: klasy I–III, 

edukacja wczesnoszkolna. Załącznik nr 2 
31 Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010…, s. 18.  
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 komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie antywirusowe oraz 

oprogramowanie uniemożliwiające przeglądanie niewłaściwych treści w Internecie.  

Wymienione zalecenia stanowią punkt odniesienia podczas projektowania lub 

modyfikowania pracowni komputerowej z myślą o uczniach klas początkowych. Każda 

szkoła posiada określone warunki, które nie zawsze umożliwiają dostosowanie projektu do 

możliwości. Podczas projektowania należy przede wszystkim mieć na względzie warunki 

rozwojowe dziecka.  

Zakończenie  

Sytuacje dydaktyczne pojawiające się w trakcie zajęć komputerowych w ramach 

edukacji wczesnoszkolnej zależą przede wszystkim od przygotowania zaplecza personalnego 

i materialnego. Reforma edukacji będąca nadal na etapie przejściowym dąży do realizacji tych 

postulatów. Dlatego zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej rozłożone zostały przez 

szkoły w czasie, który pozwala na ich realizację. Jest to w pewnym sensie „ewolucja”, a nie 

„rewolucja”. Jej rezultaty będziemy obserwowali za kilka lat. Już dzisiaj możemy stwierdzić, 

że właściwym działaniem było wprowadzenie zajęć komputerowych do wczesnej edukacji. 

Ta modyfikacja podstawy programowej jest „milowym krokiem” w zakresie nabywania już 

przez najmłodszego przedstawiciela społeczeństwa kompetencji w dziedzinie technologii 

informacyjnej. Celowe, systematyczne i świadome kształcenie wyeliminuje niewłaściwe 

nawyki dzieci, które bardzo często kształtowane są domach rodzinnych. Kształtowanie 

właściwych postaw od najmłodszych lat daje nadzieję na wykształcenie człowieka, który 

w prawidłowy sposób będzie wykorzystywał nowe media oraz je tworzył. 
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Przekazy medialne a czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

 

 

Streszczenie 

W pracy dokonano analizy wpływu oglądania przekazów medialnych na proces 

wychowania dzieci. W empirycznych badaniach diagnostycznych ustalono rodzaj oglądanych 

przekazów medialnych przez dzieci w wieku 6–12 lat, a następnie scharakteryzowano wpływ 

filmów animowanych i reklam telewizyjnych na zachowania dzieci prezentowane w domu, 

w grupie rówieśniczej oraz w przypadku dzieci sześcioletnich w trakcie podejmowania zabaw 

dowolnych w przedszkolu. Wyniki badań skłaniają do refleksji pedagogicznej, związanej 

z potrzebą upowszechniania edukacji medialnej wśród nauczycieli przedszkola, szkoły 

podstawowej i rodziców, a także kształtowania wśród dzieci już w wieku przedszkolnym, 

a następnie wśród uczniów umiejętności krytycznego odbioru przekazów medialnych, ich 

selekcji oraz zachowania odpowiedniego dystansu w stosunku do perswazji i manipulacji, 

zawartej w kreskówkach i przekazach reklamowych, najbardziej niebezpiecznych dla 

prawidłowego rozwoju wszystkich sfer osobowości dziecka.  

 

Słowa kluczowe: edukacja medialna, przekazy medialne, perswazja, manipulacja, reklamy, 

pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna 

 

 

Wprowadzenie 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, które znajdują coraz szersze 

i powszechniejsze zastosowanie w kolejnych obszarach funkcjonowania współczesnego 

człowieka, doprowadził do podjęcia analizy pojawiających się kontrowersji moralnych. 

Największe niepokoje budzą nie tylko telewizyjne przekazy medialne z coraz większą 

zawartością scen przemocy
1
 czy kolejne generacje brutalnych gier komputerowych, którymi 

                                                           
1
 Reprezentatywne badania sondażowe wskazują, że przemoc w przekazie medialnym utożsamiana jest  

najczęściej z pokazaniem na ekranie morderstwa lub gwałtu (98%), znęcania się nad kimś (96%), a rzadziej – 

z przedstawieniem groźby, szantażowania lub zastraszania (72%) czy z użyciem wulgarnego słownictwa (44%).  

Raport CBOS nr BS/197/195/96. Potocznie przemoc rozumiana jest jako konkretny „krwawy” wynik czy też 

realny skutek działań napastnika. Zdaniem Roberta Szweda nie istnieje bezpośrednia zależność między 

przemocą w przekazach medialnych a współczynnikiem przestępczości i nasileniem brutalności w życiu 

codziennym. R. SZWED: Mitologizowanie przemocy ekranowej. W:  Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. 

Red. P. FRANCUZ. Lublin, TN KUL 2004, s. 94–95. Moim zdaniem do imitacji destrukcyjnych zachowań 

dochodzi m.in. w przypadku: istnienia deficytów rozwojowych u odbiorcy, funkcjonowania dziecka w rodzinie 

dysfunkcjonalnej czy patologicznej, a szczególnie takiej, w której przemoc jest na porządku dziennym, 

funkcjonowania dziecka w rodzinie o niskim statusie ekonomicznym – dziecko głodne, brudne, źle ubrane jest 
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interesują się dzieci i młodzież, ale także zawartość coraz większej liczby stron WWW 

w sieci globalnej, stwarzająca realne niebezpieczeństwo komunikowania się dzieci 

z pedofilami, sutenerami, mafią, grupami wyznaniowymi i wieloma niebezpiecznymi 

jednostkami czy grupami. Przed nimi ostrzega się rodziców i opiekunów, m.in. na stronie 

www.dzieckowsieci.com.pl. Groźna dla prawidłowego rozwoju dziecka w sferach: poznawczej, 

kształcącej, motywacyjnej, emocjonalnej i aksjologicznej jest – prezentująca się z pozoru 

niewinnie – reklama telewizyjna, internetowa i zamieszczana w czasopismach 

przeznaczonych dla dzieci, prowadząca w wyniku manipulacji do kształtowania postaw 

aspołecznych i  uzależniająca najmłodszych odbiorców.   

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie wpływu oglądania telewizji w czasie 

wolnym na proces wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem manipulacji 

i perswazji zawartych w przekazie reklamowym i filmach animowanych, egzemplifikujących 

się następnie w zachowaniach dzieci
2
. 

Manipulacja i perswazja w przekazach medialnych 

Manipulacja może być postrzegana jako zbiór sposobów „oddziaływania na jednostkę 

lub grupę (nawet na całe społeczeństwo), zmieniających poglądy i postawy”, dokonywanych 

nierzadko poza świadomością tych jednostek czy grup
3
. Są to zatem określone metody 

oddziaływania prowadzące do przekonania osoby manipulowanej, że dokonała samodzielnie 

wyboru, oceny, podczas gdy osoba ta jest narzędziem w rękach konkretnego autora przekazu 

medialnego. Manipulacja więc z samego założenia ma wprowadzić ludzi w błąd. Biskup 

Adam Lepa określa manipulację jako „celowe i skryte działanie, przez które narzuca się 

jednostce lub grupie ludzi fałszywy obraz pewnej rzeczywistości”
4
, posługiwanie się kimś 

tak, jakby był przedmiotem, podporządkowanie sobie innych
5
. Manipulacja w mediach 

ujmowana jest jako niejasny, podstępny, nierzetelny wybór informacji, środków wyrazu, 

który ma na celu wywarcie wpływu na nastroje, poglądy innych ludzi, uzyskanie możliwości 

kierowania ich zachowaniami po to, aby osiągnąć własne cele i korzyści
6
. 

Reklama telewizyjna wykorzystuje ciągle udoskonalaną gamę różnych technik 

i środków manipulacji, np. technikę fragmentacji i ingracjacji. Fragmentacja polega na 

punktowym, wycinkowym ukazywaniu obrazu, rozpowszechnianiu wiadomości 

                                                                                                                                                                                     
marginalizowane w grupie, w wyniku czego rodzi się w nim bunt i agresja, znajdująca ujście w sytuacjach 

krytycznych.  
2
 Wyniki wcześniejszych badań dotyczące wpływu mass mediów na zachowania dzieci można znaleźć 

w pracach: S. JUSZCZYK: Człowiek w świecie elektronicznych mediów. Szanse i zagrożenia. Katowice, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001; Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji. Red. 

S. JUSZCZYK, I. POLEWCZYK. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2005; Media wobec wielorakich potrzeb 

dziecka. Red. S. JUSZCZYK, I. POLEWCZYK. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2005; S. JUSZCZYK, 

E. PETLAK, P. SEIDLER: New Trends in the Pedagogy of a Child. Nitra, Constantine the Philosopher University 

2006. 
3
 M. IŁOWIECKI: Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin, Wydawnictwo Gaudium 2005, 

s. 73.  
4
 Bp A. LEPA: Pedagogika mass mediów. Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1998, s. 166; 

IDEM: Świat manipulacji. Częstochowa, Tygodnik „Niedziela” 1997. 
5
  F. D‟ALMEIDA: Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości. Przekł. M.I. KALINOWSKI. Gdańsk, 

GWP 2005. 
6
 M. IŁOWIECKI: Krzywe zwierciadło…, s. 75. 
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niepowiązanych ze sobą, złożonych często przypadkowo
7
. Pomijane są treści istotne, ważne 

dla danego zjawiska, natomiast eksponowane tylko te, na których zależy realizatorom reklam. 

Unika się rzetelnych i prawdziwych wyjaśnień, ukazywania związków między 

prezentowanymi czynnikami, uwarunkowaniami. Reklamami przerywane są nawet programy 

ukazujące ważne problemy społeczne. Długotrwałe stosowanie fragmentacji w mass mediach 

może doprowadzić do ogólnej dezintegracji społeczeństwa w sprawach ważnych dla 

człowieka
8
. Ingracjacja „polega na zaskarbianiu sobie szczególnych względów u adresata 

manipulacji, w szczególności zaś sympatii, życzliwości, miłości, daleko idącej pomocy, itp.”
9
 

Pojęcie ingracjacji oznacza także nadskakiwanie, podlizywanie się, schlebianie odbiorcom. 

Zdaniem M. Iłowieckiego media wpływają na kształtowanie świadomości i zachowań ludzi, 

stosując różne metody manipulacji, takie jak: ustalanie porządku prezentacji, zjawisko spirali 

milczenia, efekt trzeciej osoby, efekt perswazji ukrytej, efekt medialnej inscenizacji wydarzeń 

albo „rzeczywistości podwójnego dna”
10

. 

Do technik manipulacji w mediach zalicza się: natychmiastowość w informowaniu, 

wyraźne sugestie, tendencyjny montaż, tendencyjny komentarz, manipulowanie za 

pośrednictwem podświadomości. Sumujące się, nakładające się treści ulegają z czasem 

spotęgowaniu i wywołują zmiany w psychice jednostki, egzemplifikując wpływ 

kumulatywny. Zmiany początkowo trudno zauważalne wręcz zaskakują odbiorcę. Mechanizm 

ten polega na tym, że wysyłane „za pomocą specjalnych technik przekazy nie sięgają tzw. 

progu absolutnego i dlatego nie są przez jednostkę uświadamiane (stąd np. reklamy 

podprogowe)”
11

. W tym obszarze stosowane są: technika „jednej klatki”, uwzględniająca 

wzrokowy odbiór, oraz technika wstępnego zapisu, nastawiona na przekaz słuchowy. Ich 

wykorzystywanie prowadzi do „skutecznego oddziaływania na świadomość jednostki poprzez 

jej podświadomość”
12

. Jest to mechanizm zdalnego sterowania ludźmi, ich opiniami, 

nastawieniami, postawami. 

Sposób prezentowania świata przez media stanowi przykład manipulacji ludzką 

podświadomością. Obraz, jaki przedstawiają media, jest najczęściej sfragmentaryzowany, 

odrealniony, upozorowany, zamącony nadmiarem błahych informacji, fałszywy, pełen 

dobrobytu, szczęścia, miłości – z jednej strony, a z drugiej – przemocy, okrucieństwa, wojen, 

patologii
13

. 

Manipulowanie odbiorcami dokonuje się również poprzez stosowanie takich 

zabiegów, jak np.: przemilczanie informacji niewygodnych, blokowanie informacji istotnych, 

nagłaśnianie informacji niesprawdzonych, świadome insynuacje, manipulacje tytułami, 

operowanie lękiem, agresją, seksem itd.
14

 W reklamie telewizyjnej skuteczną techniką 

przyciągającą licznych odbiorców jest wykorzystywanie „publiczności odziedziczonej” –  
                                                           

7
 J. GAJDA: Edukacja bez granic. O środkach masowego przekazu. Lublin, UMCS 1992. 

8
 Bp A. LEPA: Pedagogika mass mediów… 

9
 Z. CHLEWIŃSKI: Ingracjacja, czyli dobrowolny przymus. „Ethos” 1992, nr 2–3. 

10
 M. IŁOWIECKI: Krzywe zwierciadło…, s. 75–97. 

11
 J. KEANE: Media a demokracja. Londyn, Aneks 1992. 

12
 Bp A. LEPA: Pedagogika mass mediów…, s. 156. 

13
 J. IZDEBSKA: Obraz dziecka w reklamach telewizyjnych – jako narzędzie manipulacji medialnej. 

W: Manipulacja – Media – Edukacja. Red. B. SIEMIENIECKI. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, 

s. 413. 
14

 M. IŁOWIECKI: Krzywe zwierciadło…, s. 113. 
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reklamy nadawane są przed atrakcyjnymi, ważnymi społecznie, politycznie, kulturowo 

programami, transmisjami sportowymi itp. lub w trakcie ich trwania. Manipulowanie opiera 

się także na oddziaływaniu pośrednim na odbiorcę reklamy, skłaniając go do zakupu 

reklamowanego produktu. Niezwykłość przekazu – zarówno w swej treści, jak i formie – jest 

silnym narzędziem manipulacji stosowanym przez twórców tych komunikatów
15

. 

Manipulowany z powodzeniem może być człowiek dorosły, natomiast najbardziej narażeni na 

manipulację są najmłodsi odbiorcy przekazów medialnych. 

Przekazy medialne a proces wychowania – wyniki badań empirycznych 

Celem przeprowadzonych badań empirycznych był opis zjawiska manipulacji 

telewizyjnej, jego rozmiarów oraz niektórych uwarunkowań. Zebrany materiał empiryczny 

pozwolił na przedstawienie propozycji działań profilaktycznych.  

Aby sprawdzić, w jaki sposób wybrane programy telewizyjne, tj. reklama, filmy 

animowane, programy edukacyjne, teleturnieje, filmy fabularne i inne, wpływają na 

zachowania dzieci, posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

kwestionariusza rozmowy przeprowadzonej ze 120 dziećmi przedszkolnymi w wieku 6 lat 

oraz 100 uczniami szkoły podstawowej w wieku 7–12 lat. Analizie poddano również  rysunki 

wykonane przez dzieci w wieku 6–8 lat oraz 9–12 lat. Wśród rodziców badanych dzieci 

przeprowadzono ankietę, uzyskując w sumie 150 kompletnie wypełnionych ankiet. Odbyto 

także rozmowy z 35 nauczycielami przedszkola i szkoły podstawowej oraz przeprowadzono 

ukrytą obserwację bezpośrednią dzieci sześcioletnich w trakcie podejmowania przez nich 

zabaw dowolnych w przedszkolu. W realizacji badań terenowych pomogły magistrantki: 

Anna Knapek, Hanna Piecha i Katarzyna Balsam. 

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że oglądanie telewizji jest jednym  

z najczęstszych sposobów spędzenia czasu wolnego przez wszystkie badane dzieci. Oglądają 

one programy telewizyjne codziennie – rano, po południu, wieczorem, a często po godzinie 

22
00

. Niejednokrotnie mali odbiorcy w ciągu dnia spędzają na oglądaniu telewizji 3–4 

godziny i więcej, a szczególnie w weekendy i w jesienne czy zimowe wieczory. Dzieci 

sześcioletnie podczas oglądania telewizji jedzą, bawią się, a starsze odrabiają zadania 

domowe a często nawet zasypiają. Czas poświęcony telewizji odrywa dzieci od naturalnych 

zabaw z rówieśnikami, w tym zabaw na świeżym powietrzu, a także kształtowania 

kompetencji społecznych czy rozwijania zainteresowań. Zmniejsza się czas przeznaczony na 

sen, naukę, czytanie książek lub spacer z rodzicami. 

Oglądanie telewizji redukuje liczbę rozmów w rodzinie, a nabywanie kolejnego 

odbiornika telewizyjnego ogranicza wspólne spędzanie czasu wolnego przez członków 

rodziny. W konsekwencji prowadzić to może do dezintegracji rodziny, oddalenia się od 

siebie, rozluźnienia wspólnych więzi, co zaobserwowano wśród około 20% badanych 

rodziców.  

Nadmierne oglądanie telewizji wpływa również na rozwój fizyczny dzieci, które 

podczas oglądania telewizji przybierają niewłaściwą postawę. Ograniczenie zabaw na 
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świeżym powietrzu, rezygnacja z uprawiania gier ruchowych i sportowych, częste zwalnianie 

z zajęć wychowania fizycznego – stwarza to niebezpieczeństwo wystąpienia różnych chorób 

układu kostnego, wad postawy czy nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym. Rozmowy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wychowania fizycznego ujawniły następujące 

niepokojące objawy, dotyczące sylwetki uczniów: zaokrąglone plecy, zapadnięta klatka 

piersiowa, skrzywienia kręgosłupa, obniżona sprawność fizyczna. 

Niekorzystny wpływ telewizji oddziałuje również na sferę emocjonalną dziecka. 

Nadmiar informacji, jaki dociera do młodego odbiorcy, zamiast mu pomóc, przyczynia się do 

powstania nowych trudności percepcyjnych związanych z zapamiętywaniem wyrwanych 

z kontekstu informacji, których dziecko nie rozumie, do tworzenia wypaczeń w obrazie 

poznawanej rzeczywistości fizycznej, społecznej czy kulturowej, do zmniejszenia aktywności 

twórczej i rozwoju wyobraźni. To z kolei prowadzić może do niezamierzonych urazów 

psychicznych. 

W filmach i bajkach telewizyjnych często dominuje przemoc.  Pokazywane na ekranie 

sceny tortur, morderstw mogą wywoływać u dzieci stany lękowe, agresję, pobudzać 

emocjonalnie. W konsekwencji – jak przyznają rodzice (34%) – dzieci stają się nerwowe, 

niespokojne, tracą apetyt, przeżywają lęki nocne. Pod wpływem scen agresji pokazywanych 

w telewizji dzieci zaczynają postrzegać świat jako wrogie miejsce. Najmłodsi widzowie  

inaczej niż dorośli patrzą na film, inaczej go rozumieją i przeżywają. Mali odbiorcy często nie 

potrafią odróżnić fantazji od rzeczywistości i dosłownie interpretują wszystko, co widzą na 

ekranie (medialną przemoc symboliczną traktują jako rzeczywistą). Brak jakiejkolwiek 

reakcji ze strony dorosłych wzmaga ten stan i doprowadza do nieprawidłowego dojrzewania 

uczuć społecznych. Oglądanie aktów agresji przez najmłodszych, zwłaszcza pod okiem 

rodziców, rodzi w nich przekonanie, że przemoc jest czymś powszechnym, naturalnym, 

a zatem należy ją zaakceptować.   

Filmy animowane a zachowania dzieci 

Dzieci oglądają różne programy telewizyjne – zarówno te adresowane do nich, jak i te 

przeznaczone dla widzów dorosłych.  Dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, chętniej 

poddają się kreowanym przez telewizję iluzjom rzeczywistości. Telewizja w dużym stopniu 

wpływa na kształtowanie niewłaściwych postaw dzieci, dostarcza bowiem niekorzystnych 

wzorców i modeli postępowania. Badane dzieci często podczas zabawy wykorzystywały 

motywy zaczerpnięte z bajek czy nawet filmów fabularnych. Ulubionymi bajkami badanych 

sześciolatków były następujące filmy animowane: Andzia, Ben 10, Bouli, Cifford, Łowcy 

smoków, Magiczne przygody misia Ruperta, Odlotowe agentki, Strażak Sam, Robotboy, 

Smerfy, Kubuś Puchatek, Scoobody Doo, Spider Man.  

W procesie oddziaływania telewizji ważna rolę odgrywają dwa główne mechanizmy: 

naśladownictwa i identyfikacji. Badane dzieci silnie przeżywały losy bohaterów  

i pragnęły ich naśladować. Okazało się, że im więcej cech bohatera filmu młodzi widzowie 

uznawali za podobne do ich cech, w tym większym stopniu naśladowali jego zachowanie. 

Ulubiony bohater telewizyjny staje się dla dzieci wzorem. Przyjmują zatem bez zastrzeżeń 

wszystkie jego poglądy i zasady postępowania, nie zastanawiając się nad tym, czy są one 

słuszne. Większość dziecięcych bohaterów telewizyjnych, tocząc walkę ze złem, po prostu 
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zabija przeciwnika. Niejednokrotnie towarzyszy temu podstęp i wyrafinowanie. Telewizyjni 

bohaterowie sugerują, że przemoc, której się dopuszczają, jest usprawiedliwiona, opłaca się 

im w ogólnym rozrachunku, a często nawet bywa nagradzana. Bohaterowie-napastnicy często 

są przystojni, ładni, modnie ubrani, „na luzie”. Dlatego stanowią atrakcyjny model 

zachowania dla młodych widzów.  

Dziewczęta (59%) przyznały, że zwracają największą uwagę na wygląd bohatera. 

Z kolei chłopcy (67%) preferowali siłę bohatera. Wspólnie młodzi widzowie (54%) wskazali, 

że interesuje ich humor związany z oglądaną postacią. Dzieci (76%) stwierdziły także, że 

bajki inspirują je do podejmowania zabaw tematycznych, przy czym chłopcy (67%) 

eksponują w nich siłę i elementy walki, a dziewczęta (74%) – mowę i śpiew oraz ubiór. 

Większość dziewczynek (76%) przyznała, że boją się filmowej agresji, odczuwają wtedy żal 

i smutek. Natomiast chłopcy (64%) dopingują swych walczących bohaterów, chcą przeżyć 

podobne przygody, jak ich ulubieni bohaterowie, ale strach nie jest im obcy w trakcie 

oglądania przekazu medialnego. Zdaniem rodziców (54%) chłopcy po oglądaniu takich bajek 

wykazują częściej nadpobudliwość psychoruchową, nerwowość, a nawet stają się 

wybuchowi.  

W bohaterów telewizyjnych wcielało się: często – 45% dziewcząt i 49% chłopców, 

czasem – 34% dziewcząt i 28% chłopców, nigdy – 21% dziewcząt i 23% chłopców. 

Dziewczynki w swoich zabawach najczęściej wcielają się w postacie księżniczek. Chętnie 

korzystają z rekwizytów związanych z postaciami z bajek, a następnie dzielą się między sobą 

rolami.  Chłopcy lubią bawić się „Bakunanami”, bo – jak mówią – „mają fajne moce, a kto 

ma najsilniejszą, wygrywa”. Chętnie naśladują także mowę „Czesia” z filmu Włatcy Móch.  

Na podstawie analizy wypowiedzi dzieci (47%) można stwierdzić, że niewielu  

rodziców ogląda telewizję wspólnie ze swymi dziećmi. Rodzice (31%) utrzymywali, że często 

są zmuszeni do poszukiwania i wykonywania dodatkowych prac zarobkowych albo zbyt 

zajęci obowiązkami domowymi, dlatego poświęcają dzieciom coraz mniej czasu, co prowadzi 

do ograniczenia kontaktów z nimi oraz do utraty kontroli nad tym, jakie programy oglądają 

mali widzowie oraz ile czasu spędzają przed szklanym ekranem. Rodzice często traktują 

telewizor jako „elektroniczną niańkę”, rezygnując w ten sposób z najważniejszej roli, jaką 

mają do spełnienia. Jak pisze  Barbara Smolińska-Theiss
16

, „telewizja zabrała dziecku miejsce 

przy matce, ojcu, rodzinne rozmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego”. Jadwiga Izdebska 

nazywa telewizję „zastępczą matką”, z którą dzieci spędzają najwięcej swego wolnego 

czasu
17

. 

Telewizja może dostarczać dzieciom zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 

wzorców zachowania. Dzieci oglądając programy edukacyjne, uczą się, stykają się 

z wzorcami zachowań prospołecznych, pożądanych w społeczeństwie, takich jak nagradzanie 

przez dorosłego, przez dzieci czy ulubionych bohaterów. Nagradzanie – związane 

z przejawianiem zachowania prospołecznego – zawiera w sobie akty: udzielania pochwały, 
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 B. SMOLIŃSKA-THEISS: Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1993, 

s. 34. 
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oferowania pomocy, dawania przyjaźni. Dzieci mają możliwość nauczyć się z tych 

programów, co się nagradza, a co się karze, jakie zachowania są społecznie pożądane. 

Przyrost wiedzy i umiejętności w wyniku oglądania programów edukacyjnych jest tym 

większy, im młodsze jest dziecko. Programy telewizyjne zawierające pozytywne wzorce 

zachowania, choć jest ich mało w stosunku do filmów akcji, sprzyjają uczeniu się tych 

zachowań.  

Za pozytywny wpływ telewizji na dzieci można uznać również rolę kompensacyjną. 

Kompensacyjna rola telewizji odnosi się do wyrównywania braku uczestnictwa dzieci 

w różnych formach kultury, spowodowanego pogarszającymi się warunkami materialnymi 

rodziców, związanymi z bezrobociem, niskim wynagrodzeniem za pracę lub też brakiem 

instytucji kulturalno-oświatowych w miejscu zamieszkania
18

.  

Ustalono, że czynnikiem warunkującym wpływ telewizji na badane dzieci jest ich płeć. 

Chłopcy (62%) więcej czasu poświęcają na oglądanie telewizji niż dziewczęta (32%). 

Chłopcy (73%) – w porównaniu z dziewczętami (23%) – bardziej lubią oglądać sceny 

przedstawiające grozę czy przemoc. Wyniki badań nad zachowaniem dzieci wskazują, że 

chłopcy są podatniejsi na oglądanie scen przemocy, co wiąże się także z wymogami grupy 

rówieśniczej, oczekującej takiego zachowania w określonych okolicznościach. Dziewczęta są 

z kolei karane za prezentowanie czy wręcz manifestowanie agresji, gdyż jest to – zdaniem 

środowiska społecznego (w tym badanych rodziców) – sprzeczne z rolą ich płci. Natomiast 

podobne zachowanie u chłopców często jest nagradzane przez otoczenie. 

Wpływ telewizji na zachowanie dzieci modyfikowany jest zwłaszcza przez sposób, 

w jaki rodzice kontrolują oglądanie przez nie telewizji. Jeżeli rodzice nie ustalają dziecku 

reguł korzystania z telewizji, nie oglądają jej wspólnie z dzieckiem ani nie rozmawiają 

o oglądanych programach telewizyjnych, prawdopodobieństwo ulegania przez dzieci 

negatywnym wzorom prezentowanym w telewizji jest duże.  

Na kolejnym etapie badań dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 5–8 lat  

oraz 9–12 lat, z których wylosowano 18 dzieci do wykonania rysunku tematycznego: Mój 

ulubiony bohater telewizyjny lub Moja ulubiona bajka, czy film w telewizji.  

Zdaniem Józefa Rembowskiego rysunek „może być bogatym źródłem wiedzy 

o dziecku: zasobie umysłowym, jego pragnieniach”
19

; ma on nieocenioną wartość, gdyż 

dzieci wyrażają w nim marzenia, lęki albo pragnienia. Podstawą takiej analizy jest założenie, 

że podczas rysowania dochodzi do projekcji (rzutowania) własnych przeżyć intelektualnych, 

uczuciowych i motywacyjnych autora. Projekcja uwidaczniająca się w rysunkach pomaga 

w scharakteryzowaniu stosunku autora do innych ludzi, rzeczywistości społecznej, kulturowej 

oraz samego siebie. Według Bolesława Hornowskiego rysunek jest odbiciem zwierciadlanym 

słabości i siły osobowości lub pewnego rodzaju równowagi zachodzącej między nimi
20

. 

Robert Gloton i Claude Cero bardzo trafnie określili wypowiedź plastyczną dziecka jako 
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„opowiadanie, które chce być wysłuchane, i katalog rzeczy, o których dziecko chce nam 

opowiedzieć. Rysunki dzieci mają nieocenioną wartość dla dorosłych, bo w niej mali artyści 

wyrażają swe lęki, marzenia i pragnienia. Wszystko co ma dla nich istotne znaczenie, można 

odnaleźć na zamalowanej kartce papieru. Informacje odczytane, w konfrontacji z danymi 

uzyskanymi w trakcie wywiadu, pozwalają bliżej poznać dziecko, lepiej zrozumieć jego 

zachowanie, zasygnalizować niepokojące zmiany oraz wyjść naprzeciw ich ukrytym 

potrzebom. Zawsze jednak należy pamiętać, aby tych wskaźników, zawsze odczytywanych 

indywidualnie, nie dogmatyzować i nie stawiać formalnej diagnozy tylko na podstawie 

jednego z nich”
21

. 

Rysunki dzieci analizowano pod kątem następujących kryteriów treściowych 

i formalnych: kolorystyka, zapełnienie przestrzeni, płeć bohatera, bohater pozytywny czy 

negatywny, treści wskazujące na lęk, treści wskazujące na agresję. Telewizja silnie wpływa 

na wyobraźnię, wiedzę, treść pamięci i przeżyć dzieci. Prawie wszystkie rysunki dzieci 

przedstawiały bohaterów kreskówek. Brak było postaci z klasycznych bajek, ale we 

współczesnej rzeczywistości medialnej słowo „bajka” kojarzy się dzieciom z animowanym 

filmem telewizyjnym. Z jednej strony może to wskazywać na silny związek emocjonalny 

dziecka ze znanymi bohaterami. Z drugiej zaś strony może to być przejawem odtwórczej 

aktywności dziecka otoczonego czy nawet przytłoczonego różnorodnością pomysłów autorów 

filmów. Dzieci identyfikując się z rysowaną postacią, projektują na nią własne odczucia, 

przypisują jej swoje stany emocjonalne. Opowiadając pozawerbalnym językiem o losach 

kreowanego bohatera, przekazują własne przeżycia
22

. Po wykonaniu rysunków z dziećmi 

przeprowadzono rozmowę. 

Znaczna część rysunków chłopców przedstawiała bohaterów kreskówek, którzy 

prezentują agresję oraz bezwzględność w walce ze złem. Znalazły się na nich postacie wzięte 

z Power Rangers, Gwiezdnych Wojen czy Naruto. Dzieci młodsze na swoich rysunkach 

przedstawiały także postacie z bajek Kot w Butach czy Spidermann. Najważniejszymi 

telewizyjnymi bohaterami dziewczynek były: syrenki z bajki H 20, Księżniczka Aurona, 

Hana Montana, jak również Odlotowe Agentki czy Power Rangers. Dziewczynki także 

wybierały bohaterów agresywnych i walczących.  

Barwy wykorzystane na rysunku mają zarówno znaczenie symboliczne, jak 

i subiektywne. Stanowią swoisty język, za pomocą którego autor rysunku opowiada o swoich 

doświadczeniach i o sobie. Występowanie wielu kolorów świadczy o bogatej emocjonalności, 

brak zaś kolorów, posługiwanie się tylko jedną barwą, zwłaszcza szarą, może wskazywać na 

przeżywany niepokój. Na rysunkach badanych dzieci przeważały kolory jasne, czyste barwy, 

świadczące o tym, że dzieci są pogodne, mają poczucie bezpieczeństwa
23

. Na niektórych 

rysunkach dominowały plamy czerwieni bądź żółci. Używanie określonego koloru zależy 

w głównej mierze od przypisywanych ulubionemu bohaterowi telewizyjnemu przez dziecko 

symbolicznych znaczeń, które mają związek z jego doświadczeniami obserwacyjnymi. 
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Analizie poddano również zaangażowanie emocjonalne dziecka podczas 

wykonywania rysunku. Najpierw skoncentrowano się na umiejętności wykorzystania całej 

kartki. Zdecydowana większość dziewczynek (68%) umieściła swojego bohatera 

w konkretnym otoczeniu, starając się przy tym na zapełnienie tła swojego rysunku. Znaczna 

część prac – częściej chłopców niż dziewczynek – nie przedstawiała otoczenia.  

Kolejne kryterium dotyczyło płci narysowanej przez dzieci postaci. Dziewczynki 

(89%) najczęściej wybierały postacie płci żeńskiej, natomiast zdecydowana większość 

chłopców (95%) decydowała się na bohatera płci męskiej. 

Rysunki dzieci poddano analizie także pod kątem występowania bohatera o cechach 

zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zauważono, że dzieci częściej rysowały 

bohaterów pozytywnych. Takie postacie wybrało 61% dzieci. Na rysunkach pozostałych 

dzieci przedstawieni zostali bohaterowie negatywni. Wyboru bohatera pozytywnego częściej 

dokonywały dziewczynki (87%) niż chłopcy (32%).  

Na większości rysunków badanych dzieci (75%) można zauważyć mocne, wyraziste 

linie, poprowadzone z dużą siłą nacisku. W pozostałych pracach dzieci linie były słabe, 

delikatne. Może to wynikać bądź z nieprawidłowego chwytu ołówka, bądź z niezręczności 

manualnej, wreszcie – z niechęci do rysowania. 

Rysunki dzieci poddano analizie pod kątem kolejnego kryterium, wskazującego na 

agresję. Przyjęto, że rysunki duże, które przedstawiają postacie o groźnym wyglądzie, 

przybierające postawę wojowniczą, trzymające broń, wskazują „na tendencje do fascynacji 

i koncentracji na agresji jako zachowaniu”
24

. Treści tego typu występowały na 8 rysunkach.  

Podobnej analizie poddano treści wskazujące na lęk związany z rysowaną postacią lub 

lęk w przeżyciach dziecka mających związek z rysowaniem tej postaci. Przyjęto, że na 

rysunkach dzieci przeżycia lękowe sugerują: występowanie w znacznej przewadze pustych 

miejsc w stosunku do zapełnionych, użycie niewielu barw, przedstawianie postaci małych. 

Analiza wykazała, że niewielka grupa dzieci(25%) wykonała rysunek, którego treść może 

wskazywać na lęk. 

Reasumując powyższe rozważania oraz wykorzystując obserwację bezpośrednią dzieci 

w trakcie ich zabaw dowolnych, można stwierdzić, że pokazywane w telewizji sceny 

przemocy, grozy i okrucieństwa sprzyjają kształtowaniu agresywnego zachowania dzieci, 

a także systematycznie podnoszą poziom przejawianej przez nich przemocy fizycznej 

w stosunku do rówieśników (poszturchiwanie, kopanie, a nawet próby rozmaitych uderzeń 

obejrzanych w przekazach medialnych). 

Reklamy telewizyjne a zachowania dzieci 

W badaniach ustalono istotny wpływ reklam na zachowania językowe dzieci: 

powtarzanie haseł i sloganów reklamowych, tekstów, wierszy, żartów słownych 

i zasłyszanych w owych przekazach piosenek. Zaobserwowano także zmianę preferencji 

żywieniowych sześciolatków i zachowań konsumenckich dzieci przejawianych podczas 
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towarzyszenia rodzicom w robieniu przez nich zakupów w małych marketach i dużych 

centrach handlowych. 

W każdym z badanych zachowań dzieci przedszkolnych bardzo wyraźnie zaznacza się 

wpływ reklamy. Uwzględnić tu należy wszystkie rodzaje reklam, z którymi mogą spotkać się 

dzieci w tym wieku, czyli reklamy: telewizyjne, internetowe, radiowe i prasowe; są wśród 

nich reklamy produktów przeznaczonych dla dzieci oraz tych przeznaczonych dla dorosłych, 

reklamy zawierające treści bezpieczne w swym przekazie oraz te, które mogą zawierać sceny 

agresywnych zachowań czy z seksualnym podtekstem. Wpływ reklam na dzieci potwierdzają 

zarówno nauczyciele, wychowawcy pracujący w przedszkolu, rodzice, a także same 

sześciolatki. Odpowiedzi udzielane przez rodziców najbardziej odbiegały od tego, co mówiły 

podczas rozmowy same dzieci i ich wychowawczynie, a co można było bardzo wyraźnie 

zaobserwować wśród sześciolatków, oglądających program telewizyjny dla dzieci, w trakcie 

emisji którego wyświetlano kilkuminutowe bloki reklamowe.  

Rodzice w swych wypowiedziach potwierdzali, że nie zdawali sobie sprawy z tego, 

jaki wpływ ma reklama na zachowania ich dzieci. Chociaż sami przyznali, że sześciolatki 

naśladują bohaterów reklam, znają i śpiewają utwory z nich pochodzące, chociaż sami 

widzieli, że ich dziecko chce mieć reklamowany produkt, prosi i namawia na jego kupno, 

wciąż twierdzili, że nie jest to sytuacja groźna w skutkach dla ich dzieci i jej wpływ nie 

przejawia się w zachowaniach członków rodziny, a tym bardziej w zachowaniach ich 

sześcioletnich córek i synów. Nie zmienia to jednak faktu, że większość rodziców uważa, że 

zabiegi reklamodawców kierujących reklamy do dzieci są niewłaściwe, powinno się zatem 

ograniczyć liczbę reklam emitowanych w telewizji.  

Rodzice pozwalając dziecku na oglądanie tych wszystkich przekazów reklamowych 

i dając przyzwolenie na kupowanie prezentowanych w nich drogich zabawek, „śmieci 

żywieniowych”, a także produktów przeznaczonych dla dorosłych, sami nakręcają spiralę 

komercji, czego wynikiem jest tworzenie coraz większej liczby reklam kierowanych do 

najmłodszych konsumentów. Z badań rynku przeprowadzonych przez amerykańską sieć 

telewizyjną Nickelodeon wynika, że dzieci wpływają na zakup 50% zakupów dla całego 

gospodarstwa domowego. Dzieci najczęściej decydują o domowych zakupach słodyczy, 

napojów, odzieży, zabawek, książek, środków piorących i szamponów. W Polsce dzieci, 

począwszy od 4. roku życia, decydują o zakupie jogurtów i serków (82% rodzin), napojów 

gazowanych (70%), płatków śniadaniowych (63%), pasty do zębów (50%), szamponu do 

włosów (38%). Dzieci wywierają także bezpośredni wpływ na zakup towarów, z których 

same nie korzystają, np. na zakup płynu do mycia naczyń (14%), proszku do prania (12%) lub 

płynu do zmiękczania tkanin (11%)
25

. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że zarówno chłopcy, jak i dziewczynki bardzo 

chętnie oglądają reklamy, niezależnie od tego, czy są to reklamy emitowane w telewizji, 

wyświetlane w Internecie czy umieszczane w prasie, nie zawsze tej przeznaczonej dla dzieci. 

Zdarzało się bowiem, że badane dzieci miały w domu możliwość nieograniczonego dostępu 

do czasopism, które zakupione zostały przez dorosłych. W takich sytuacjach dzieci stawały 

się nieświadomymi odbiorcami także reklam przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. 
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Dochodzi do tego również wówczas, gdy dziecko bez nadzoru korzysta z Internetu, gdzie 

prezentowane są treści, w tym także reklamy, nieprzeznaczone do percepcji przez dzieci. 

Kontaktu z reklamą nie da się uniknąć – jest ona wszędzie i otacza dziecko z każdej 

strony, oddziałując na wszystkie zmysły. Poprzez wzrok docierają do dziecka przekazy 

medialne i bilbordy, za pośrednictwem radia dziecko styka się z reklamą radiową, poprzez 

degustacje produktów spożywczych reklamodawcy oddziałują na zmysł smaku, by wreszcie 

przez dołączanie gratisowych próbek lub gadżetów do ulubionych czasopism dziecka  

zadziałać poprzez zmysł dotyku. Należy chronić dziecko przed takimi zabiegami 

reklamodawców i twórców przekazów reklamowych.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 51% dzieci ogląda całe bloki reklamowe 

emitowane tuż przed programami dla dzieci, w tym przed dobranockami. Co piąte dziecko ma 

swoją ulubioną reklamę, a także potrafi wskazać ulubione treści w reklamie: występujące w 

przekazie dzieci, treści humorystyczne, melodie czy slogany reklamowe. Czas, który dzieci 

poświęcają na taką aktywność, wynosi niekiedy kilka godzin dziennie, w sumie przekracza 

niekiedy 5, a nawet 6 godzin w ciągu dnia. Czas poświęcony na korzystanie z mediów odbiera 

rozwijającemu się sześciolatkowi możliwość zdrowego i efektywnego korzystania z innych 

form rozrywki, jakimi mogą być: sport, gry dydaktyczne i rozwojowe, zabawy w grupie 

rówieśniczej czy interakcje w rodzinie. Czas przeznaczony na korzystanie z medialnej formy 

rozrywki znacznie wydłuża się w weekendy. Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi 

w wieku 6–8 oraz 9–12 lat wynika, że włączony telewizor jest nieodłącznym atrybutem 

posiłków, porządków robionych w domu, a nawet zabaw z rodzicami czy rozmów między 

nimi. Najczęściej dzieci towarzyszą rodzicom podczas oglądania telewizji czy surfowania 

po Internecie wieczorami lub zaraz po powrocie rodziców z pracy. Telewizja stanowi dla 

dorosłych prosty sposób na zorganizowanie dziecku czasu, podczas gdy oni zajęci 

są obowiązkami domowymi bądź zawodowymi i nie mają czasu na zajęcie się dziećmi. 

Wśród sześciolatków największymi zwolennikami oglądania reklam były głównie 

dziewczynki (64%), które oglądały reklamy z równym zaangażowaniem emocjonalnym jak 

pozostałe programy telewizyjne. Dziewczynki w tym wieku dużo czasu spędzały przed 

telewizorem i komputerem, a także przeglądając czasopisma kobiece, co potwierdzili 

zarówno rodzice (46%), jak i same sześciolatki (52%). W tym czasie nie potrzebowały one 

kontaktu z innymi osobami, gdyż telewizja pochłaniała całkowicie ich uwagę. Wynika z tego, 

że płeć dziecka różnicuje czas spędzony przed telewizorem – dziewczynki spędzają go 

znacznie więcej na tej aktywności i w większym stopniu przyswajają sobie zawarte 

w reklamach treści, co wpływa na późniejsze ich wykorzystywanie w podejmowaniu 

codziennych czynności. Badane dzieci najchętniej oglądały reklamy zabawek (46% dziewcząt 

i 39% chłopców), odzieży, a nawet samochodów (42% chłopców). Reklamowany produkt 

pragnie otrzymać aż 83% badanych dzieci, przy czym nie oczekują one go jedynie od 

rodziców, mogą go bowiem otrzymać również od dziadków, rodziców chrzestnych czy 

członków dalszej rodziny. Reklamowany produkt często dostaje 28% dzieci, a 46% otrzymuje 

go rzadziej.  

Na kanwie obejrzanych filmów reklamowych dzieci sześcioletnie bardzo chętnie 

podejmują zabawy. Potwierdzają to wszystkie przeprowadzone wcześniej badania  
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empiryczne
26

. Najważniejszą rolę zdają się jednak odgrywać tu rozmowy przeprowadzone 

z dziećmi, gdyż to właśnie one dostarczają najwięcej informacji dotyczących tego, jak 

wyglądają takie zabawy, kiedy i w jakich sytuacjach są podejmowane, kto najczęściej 

towarzyszy dzieciom podczas ich realizacji. Z rozmów z dziećmi, z obserwacji ich w trakcie 

zabaw oraz wywiadów przeprowadzonych z nauczycielkami przedszkoli wynika, że dzieci 

taką aktywność podejmują bardzo często. Nawet jeżeli zabawa nie jest oparta na fabule 

reklamy, to często zawiera elementy z niej pochodzące, takie jak: reklamowany 

produkt, dialogi, sylwetki bohaterów, rola pełniona przez wybranego bohatera w reklamie. 

Dziewczynki (44%) najchętniej wraz z koleżankami odtwarzają reklamy lalek, czynności 

codzienne, w których reklamy prezentują dorosłe kobiety podczas wykonywania czynności, 

takich jak: zakupy, prace domowe, gotowanie, pielęgnacja ciała i urody, obowiązki w opiece 

nad dzieckiem. Z kolei chłopcy (47%) najczęściej odgrywają role piratów, walczących 

żołnierzy, ścigających się kierowców. Są to sceny inspirowane zazwyczaj reklamami klocków 

i samochodów. Chłopcy rzadziej podejmowali zabawę w większej grupie; najczęściej była 

ona złożona z 2 lub 3 rówieśników, podczas gdy  w zabawie dziewczynek brało udział od 4 

do nawet 7 czy 8 osób, w zależności od tematyki i formy, jaką przyjmowała zabawa.  

Wśród dzieci w wieku przedszkolnym, zwłaszcza wśród dziewczynek, często można 

było zaobserwować zazdrość o przedmiot, który posiadała lub przyniosła koleżanka. Jeżeli 

rówieśniczki miały pozwolenie właścicielki przedmiotu na korzystanie z niego podczas 

zabawy, kontakty koleżeńskie wydawały się układać prawidłowo, jeśli jednak jedna 

z dziewczynek poczuła się odrzucona w zabawie lub nie wolno jej było dotknąć czy choćby 

zobaczyć danej zabawki, opiekunowie i wychowawcy musieli podjąć odpowiednie działania, 

by załagodzić powstały konflikt, gdyż dziewczynki nie były w stanie same poradzić sobie 

z taką sytuacją. Te zachowania sześcioletnich dziewczynek niepokoją, wskazują bowiem na 

fakt, ze doskonale zdają sobie one sprawę z tego, że posiadanie reklamowanej zabawki 

podniesie ich pozycję w grupie. Świadczą o tym wypowiedzi typu: „(…) ja też będę taką 

miała (…)”; „(…) a ja będę miała jeszcze lepszą i też nie będziesz się mogła nią bawić (…)”. 

Rodzice zdają się nie zdawać sobie sprawy z tego, że zabawa ich dzieci podejmowana 

jest na kanwie reklamy. Może to wynikać z faktu, że nie spędzają oni na tyle dużo czasu ze 

swymi dziećmi, żeby wyodrębnić z zachowań dziecka te, które zaczerpnęło ono 

z reklamy. Często nie są świadomi tego, że zabawa nie jest inspirowana opowiadaniem czy 

bajką, lecz właśnie reklamą, której twórcy wykorzystują tylko fragmenty filmu dla dzieci lub 

reklamowany produkt pochodzi z reklamy wchodzącego właśnie na ekrany kin filmu 

familijnego. Brak świadomości w zakresie zachowań obejrzanych w reklamie, które dzieci 

przenoszą do swojego życia codziennego poprzez zabawę, może wynikać z faktu, że rodzice 

nie widzą niczego niepokojącego w tak dużej liczbie reklam, które codziennie poprzez 

przekaz medialny docierają do świadomości ich dzieci. Wszystkie zauważane przez dorosłych 

przejawy zachowań stanowią tylko niewielki procent tego, co dzieci mogą zaobserwować 

w oglądanych reklamach. Dlatego zachowania te rodzicom wydają się marginalne i mało 

istotne, nie warto zatem – ich zdaniem – podejmować żadnych działań, by zmienić tę 

sytuację. Rodzice niechętnie rozmawiali na temat wpływu reklam na zachowania dzieci 
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i niechętnie brali udział w akcjach organizowanych na terenie ich miasta, mających na celu 

uświadomienie im, jak wielką rolę odgrywają reklamy w codziennym życiu ich dzieci. 

Dzieci nie rozumieją kierowanych przez wychowawców pod adresem reklamy opinii, 

że przedstawia ona nieprawdziwą rzeczywistość, zawiera perswazję, manipuluje odbiorcą 

i ma zgubne skutki. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych rodziców można wysnuć 

wnioski, że rodzice dzieci sześcioletnich nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko w tym 

wieku nie jest jeszcze w stanie ocenić prawdomówności reklamy i jej wpływu na swoje 

zachowanie. Respondenci udzielali odpowiedzi sugerujących, że dziecko doskonale potrafi 

ocenić wiarygodność reklamy, czemu jednak całkowicie zaprzeczyły wypowiedzi 

przedszkolaków podczas przeprowadzonej z nimi rozmowy.  

Badania wykazały, że reklamy największy wpływ mają na zachowania językowe 

dzieci przedszkolnych. Każde dziecko zna przynajmniej kilka piosenek, które pochodzą 

z reklam. Najmłodsi widzowie pamiętają nie tylko te, które pojawiły się niedawno, ale także 

te, które były wykorzystane w reklamie emitowanej kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy 

wcześniej. Nawet jeżeli nie pamiętają, co jest reklamowanym towarem lub nie są w stanie 

sobie przypomnieć, z jakiej reklamy pochodzi piosenka, potrafią odtworzyć ją w całości wraz 

ze wszystkimi szczegółami i odpowiednią oprawą muzyczną. Dzieci sześcioletnie najczęściej 

śpiewały piosenki pochodzące z reklam towarów i produktów przeznaczonych właśnie dla 

nich, dla najmłodszych odbiorców, czyli z reklam: czekolad, batonów, cukierków, ciastek 

i innych słodyczy oraz napojów, w tym wszystkich sztucznie barwionych i dosładzanych 

napojów oraz soków, w reklamie przedstawianych jako zawierające miąższ z owoców i pełne 

„dobrych” dla zdrowia witamin. Piosenka najczęściej towarzyszy reklamie, która przyjmuje 

formę animowanego filmu, by była jeszcze bardziej atrakcyjna dla dziecka. W piosence 

najważniejsza jest nazwa produktu, która w każdym przytoczonym przez dzieci utworze 

występuje przynajmniej raz. Można z tego wnioskować, że działania reklamodawców 

odgrywają zamierzony efekt: dziecko kojarzy reklamę i pochodzącą z niej piosenkę 

z produktem firmy. 

Także dialogi, hasła reklamowe, slogany i rymowanki zapamiętywane są przez dzieci, 

a następnie wykorzystywane w zabawach, rozmowach, również podczas zakupów, gdy 

na półce sklepowej dzieci dostrzegają reklamowany produkt. Dziecko chcąc przekonać 

rodziców, że warto kupić akurat ten batonik, przytacza mu zwykle argument, który zapewne 

usłyszało w reklamie tego produktu. Nie tak często jak zapamiętane przez dzieci teksty 

piosenek, jednak hasła reklamowe mają swoje miejsce w zwrotach używanych przez 

sześciolatków. We wrześniu 2008 r. wśród reklam pewnej firmy obuwniczej pojawił się 

wiersz o jesieni, który został zapamiętany zwłaszcza przez dziewczynki. Jedna z nich 

nauczyła się go, ponieważ – jak sama twierdzi – podobał się on jej mamie, a nauczyła 

go w całości jej starsza siostra.  

Pod wpływem reklam nastąpiły niekorzystne zmiany preferencji żywieniowych, 

przejawiające się przede wszystkim w spożywaniu przez sześciolatków wielu słodyczy 

i napojów gazowanych. Pod wpływem reklam dzieci coraz częściej proszą rodziców o zakup 

chipsów, batonów, cukierków, soków z dużą zawartością cukru i konserwantów oraz słodkich 

napojów gazowanych typu coca-cola, sprite, fanta czy inne kolorowe oranżady. Rodzice 
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najczęściej ulegają tym namowom, a często także sami proponują dziecku zakup czegoś 

słodkiego w nagrodę za dobre zachowanie.  

Na pytanie o to, co sześciolatki najchętniej nabyłyby za pieniądze, gdyby je posiadały, 

większość z nich – i dziewczynki, i chłopcy – odpowiedziała, że byłaby to duża ilość słodkich 

przysmaków, a  wszystkie wymienione pochodziły z reklam telewizyjnych. Wskaźnik tej 

odpowiedzi znacznie przewyższył zakup zabawek, które wśród wymienionych towarów, 

znalazły się na drugim miejscu. 

Przedszkolaki chociaż nie posiadają własnych pieniędzy, często biorą 

udział w podejmowaniu decyzji o zakupach, wrzucają do koszyka produkty, które 

nie zawsze uwzględnione były na liście zakupów. Młodzi konsumenci mają obecnie 

nie tylko wpływ na zakup słodyczy i zabawek, ale także na zakup odzieży i obuwia  

przeznaczonych dla ich użytku. Nierzadko wybierają coraz droższe produkty, opatrzone 

metką znanych producentów odzieży czy obuwia, którzy bardzo często reklamują swoje 

najnowsze kolekcje odzieżowe w czasopismach przeznaczonych dla najmłodszych 

i na stronach internetowych. Zwłaszcza wśród dziewczynek bardzo widoczny był przejaw 

wpływu reklamy na podejmowane przez nie decyzje o zakupie modnych strojów, w tym 

kolorowych sukienek z najnowszych kolekcji. Rodzice wypełniając kwestionariusz ankiety, 

sytuację tę zaznaczyli jako często występującą zwłaszcza wśród dziewczynek w grupie dzieci 

sześcioletnich. W czasopismach i reklamach telewizyjnych dużą wagę przywiązuje się do 

tego, jak dziewczynka powinna wyglądać, proponuje się już najmłodszym dzieciom produkty 

do „pielęgnacji urody”, akcesoria do włosów i paznokci. Pisma dziecięce i młodzieżowe 

lansują postacie dziewczynek w różowych sukienkach, z pomalowanymi paznokciami, 

a nawet z delikatnie wykonanym makijażem oczu, ust czy z różem na policzkach. Te 

przekazy reklamowe docierają do małych odbiorców, sprawiając, że podczas podejmowania 

decyzji o zakupach małe konsumentki wybierają modne kolekcje widziane w reklamie, chcą 

bowiem wyglądać jak mała modelka z reklamy, aby wszyscy zazdrościli im ubrań (48%).   

Przedszkolaki (52%) decydują także o wystroju swojego pokoju, meblach i dywanach, 

dokonują wyboru koloru, jaki znajdzie się na ścianach, oraz wyboru tapet, jakie będą 

je zdobić. Bardzo niewielki procent dzieci ma wpływ na zakup artykułów higienicznych czy 

chemicznych lub decyduje o nabyciu ważniejszych i droższych przedmiotów, takich jak 

sprzęt gospodarczy czy samochód. Warto się zastanowić: Czy dziecko sześcioletnie powinno 

w tak znacznym stopniu podejmować decyzję o zakupach? Czy powinno mieć wpływ – 

w takim stopniu jak dorośli – na to, co zostanie kupione? Dziecko sześcioletnie nie potrafi 

krytycznie spojrzeć na produkt, który rodzice zamierzają kupić, nie potrafi ocenić jego wad 

czy zalet oraz użyteczności czy praktyczności. Dziecko obiektywnie nie doradzi w podjęciu 

decyzji o ewentualnym zakupie towaru czy rezygnacji z niego. 

Z analizy uzyskanych danych wynika, że dziewczynki są częstszymi odbiorcami 

reklam, angażując się w ich oglądanie emocjonalnie i w większym stopniu przyswajając ich 

treści, które następnie są przez nie wykorzystywane w zabawach i w podejmowanych 

codziennych czynnościach. Natomiast chłopcy (42%) częściej wymuszają na rodzicach zakup 

reklamowanego produktu, częściej wyrażają się pochlebnie o reklamach, zwłaszcza słodyczy, 

i zdecydowanie częściej niż dziewczynki (34%) wyrażają chęć spożywania reklamowanych 
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słodkości. Dziewczynki z kolei częściej pragną posiadać reklamowane zabawki (56%), wśród 

których pierwsze miejsce od wielu lat zajmują lalki Barbie z coraz nowszymi i bardziej 

atrakcyjnymi akcesoriami.  

Przejawy wpływu przekazów reklamowych są równie widoczne wśród sześcioletnich 

chłopców i dziewczynek. Reklamy mają zatem duże znaczenie w podejmowaniu przez 

sześciolatków decyzji konsumenckich. Wpływają na organizowane przez nich zabawy, 

towarzyszą im podczas wykonywania codziennych czynności i zabaw, wywierają wpływ na 

wykorzystywany codziennie przez dzieci przedszkolne słownik – zarówno czynny, jak 

i bierny.  

Konkluzje 

Media stwarzają, z jednej strony, szanse, z drugiej zaś – istotne zagrożenia dla 

prawidłowego rozwoju dzieci. Dlatego młodzi widzowie powinni posiadać podstawowe 

umiejętności w zakresie alfabetyzacji (edukacji) medialnej
27

, które są niezbędne w świecie 

wiedzy, informacji i komunikacji, szczególnie w sytuacji zmiany społecznej, w której 

równolegle dokonuje się kolejna rewolucja informacyjna
28

. Dziś coraz młodsze dzieci 

funkcjonują w przestrzeni wirtualnej. Rodzice nie zawsze orientują się, w jakim stopniu ich 

dzieci stały się uzależnione od współczesnych mediów
29

.  

Dorośli powinni więcej uwagi poświęcić zarówno kontroli zakresu, jak i czasu 

komunikacji dzieci z mediami. Muszą częściej i więcej rozmawiać z dziećmi na tematy 

związane z korzystaniem z mediów. Powinni kształtować u swych córek / synów  

umiejętności właściwego, czyli krytycznego, a zatem selektywnego i wartościującego, 

odbioru komunikatów medialnych, doboru mediów, z których dzieci korzystają w czasie 

wolnym, przede wszystkim w aspekcie wspierania ich wszechstronnego rozwoju
30

. Rodziców 

w tym zakresie muszą wspierać nauczyciele (w szczególności nauczyciele przedszkola 

i szkoły podstawowej), którzy zróżnicowane media dydaktyczne winni wykorzystywać 

w swej pracy pedagogicznej oraz omawiać właściwe sposoby spędzania czasu wolnego przez 

dzieci. Aby dzieci w sposób prawidłowy korzystały z mediów, zarówno nauczyciele, jak 

i rodzicie sami powinni się tego nauczyć. Media są narzędziami wspierającymi intelektualną 

aktywność jednostki. Ich potencjał jest olbrzymi, lecz niewłaściwie realizowany przy ich 

udziale proces wychowawczy i edukacyjny szanse te może zniweczyć. Edukacja medialna 

nauczycieli i rodziców powinna przełożyć się na właściwą i wartościową pod względem 

pedagogicznym edukację medialną dzieci i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. 
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W procesie alfabetyzacji medialnej muszą uczestniczyć intencjonalnie przede 

wszystkim rodzice. Ich zadaniem powinno być monitorowanie tego, czego słuchają i co 

oglądają dzieci. Rodzice razem ze swymi dziećmi powinni dyskutować o oglądanych 

wspólnie programach. Szczególne znaczenie ma zatem spędzanie czasu wraz ze swoimi 

dzieci w trakcie interakcji z mediami. Dotyczy to nie tylko wspólnego oglądania programów 

telewizyjnych. Rodzice powinni moderować zainteresowania medialne swych dzieci, 

ograniczając maksymalnie negatywny wpływ, a zwiększając pozytywne oddziaływanie 

mediów
31

, kształtując ich – pożądane pod względem społecznym – system wartości 

i postawy
32

. 

Telewizja może stać się czynnikiem integrującym rodzinę, dostarczając głębokich 

przeżyć wszystkim jej członkom. Muszą być jednak spełnione określone warunki. To rodzice 

powinni – przygotowując dzieci do właściwego odbioru programów telewizyjnych – pomagać 

dzieciom w dokonywaniu wartościowych programów telewizyjnych oraz wyjaśniać 

wątpliwości i wysnuwać właściwe wnioski. Istotne znaczenie ma również wskazywanie 

dziecku pomysłów prawidłowego oraz wartościowego pod względem pedagogicznym 

wykorzystania czasu wolnego, obejmujących także spacery, zabawy na świeżym powietrzu, 

gry sportowe, turystykę rodzinną i rozwijanie zainteresowań, które wspierałyby 

wszechstronny, prawidłowy rozwój dziecka.  

Oddziaływania wychowawcze, mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom 

oglądania przekazów telewizyjnych, powinny spełniać następujące zasady: 

1. Ustalanie zasad korzystania z telewizji i ścisłe ich przestrzeganie. Wyeliminowanie 

czynników i sytuacji, które mogą zaszkodzić zdrowiu dziecka. Najważniejszą zasadą 

powinno być wyłączenie telewizora podczas odrabiania lekcji, uczenia się, czy 

spożywania posiłków. Spotkania rodzinne powinny być okazją do rozmów, zabaw 

w sytuacji ciepłej, pełnej serdeczności atmosfery. 

2. Selektywny wybór programów telewizyjnych, wspólne ich oglądanie. Rodzice powinni 

uczyć dzieci korzystania z telewizji w sposób racjonalny, aktywny i krytyczny.  Dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym nie powinny oglądać scen przemocy  

i innych obrazów mogących mieć wpływ na zaburzenia ich rozwoju. Dobrze jest razem 

z dzieckiem przeanalizować program telewizyjny. 

3. Jak najczęstsze oglądanie telewizji razem z dzieckiem. Ważne jest wyjaśnienie przez 

rodziców niezrozumiałych dla dzieci kwestii. Dzieci lubią bowiem oglądać telewizję 

razem z rodzicami. 

4. Rozmowy rodziców z dziećmi zarówno w trakcie, jak i po obejrzeniu programu 

telewizyjnego. Wyjaśniając niezrozumiałe kwestie, rodzice pozwalają dzieciom 
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zrozumieć obejrzane obrazy i treści. Wspólne rozmowy prowadzą do wzmocnienia więzi 

rodzinnych. 

5. Unikanie sytuacji, w której telewizja odgrywa rolę „elektronicznej niańki” czy „zastępczej 

matki”, zastępując rodziców w sprawowaniu przez nich organicznych funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

6. Zwracanie uwagi rodziców na reklamy, zawierające perswazję, manipulację i potrafiące 

kształtować wśród dzieci negatywne postawy: konsumpcyjną, egoistyczną, obojętności, 

lekceważenia, roszczeniową, nieszczerości, nieżyczliwości, arogancji, konfliktową, 

uzależnienia, zobojętnienia, nietolerancji, konformizmu czy kultu ciała. Nie wolno 

lekceważyć pozornie naiwnego przesłania reklam, prezentowania lukrowanego wizerunku 

rodziny, pozornie subtelnego nakłaniania do zakupu określonego towaru. Reklama jest 

bezwzględna w swej strategii, uzależnia, a główny jej cel stanowi nakłonienie odbiorcy do 

zakupu reklamowanego produktu i kształtowania dalszych wyborów konsumenckich. 

Jakkolwiek w niniejszym opracowaniu skupiono uwagę jedynie na przekazach 

telewizyjnych, to należy pamiętać, że dzieci korzystają  już często z telefonu komórkowego, 

a także z komputera, który stał się w Polsce standardowym prezentem komunijnym. To 

oznacza, że coraz młodsze dzieci uczestniczą w interpersonalnej komunikacji pośredniej, 

a każde nowe medium zaczyna wypełniać ich czas wolny, przy czym dzieci nie rezygnują 

z mediów znanych im wcześniej, co redukuje inne formy spędzania czasu wolnego. 

Upowszechnianie edukacji medialnej ma istotne znaczenie społeczne, edukacyjne 

i kulturowe
33

, stąd istnieje potrzeba prowadzenia systematycznych badań empirycznych 

dotyczących wpływu przekazów medialnych na zachowania dzieci, diagnozowania rozwoju 

ich osobowości oraz konstruowania stosownych programów edukacyjnych, a także wdrażania 

prawidłowo opracowanej profilaktyki społecznej
34

.  
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Realizacja zainteresowań dzieci dziewięcioletnich w czasie wolnym 

 

 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu podjęto problem wykorzystywania czasu wolnego przez 

uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Zainteresowania dzieci są zróżnicowane  

i rozległe, dlatego ich preferencje w tej kwestii nie są jednakowe.  Dziewięciolatki najchętniej 

spędzają wolny czas zgodnie ze swoimi pasjami i zainteresowaniami. Korzystanie z mass 

mediów oraz przebywanie z grupą rówieśniczą na świeżym powietrzu dominują  

wśród sposobów zagospodarowania przez nich czasu dyspozycyjnego.  

 

Słowa kluczowe: czas wolny, wypoczynek rodzinny, mass media, aktywność ruchowa, 

zabawa, zajęcia szkolne, uczestnictwo w kulturze 

 

Przegląd zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego najmłodszych 

Rodzina – pierwsze i najbliższe dziecku środowisko wychowawcze – jest ważnym 

stymulatorem jego wszechstronnego rozwoju, kształtowania postaw i charakteru. Wywiera 

znaczący wpływ również na aspiracje młodego człowieka i sposób organizowania przez niego 

czasu wolnego
1
. 

Zajęcia podejmowane przez dziecko w czasie wolnym odgrywają szczególną rolę, 

ponieważ w porównaniu z pozostałymi jego potrzebami w większym stopniu są uzależnione 

od jego osobistych preferencji i upodobań. „Młody człowiek, w zależności od poziomu 

rozwoju różnorodnych kompetencji, powinien w miarę samodzielnie decydować o tym, 

jakimi treściami wypełni swój czas dyspozycyjny. [...] Z powodów wychowawczych nie 

można jednak dopuścić do tego, by czas wolny pozostawał całkowicie poza kontrolą osób 

dorosłych”
2
. Ważne jest,  aby rodzice zostawiający dziecku znaczną swobodę w spędzaniu 

czasu wolnego interesowali się, z kim, gdzie i jak spędza ono ten czas
3
. 
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Czynności wypoczynkowe cechuje duży zakres swobody i samodzielności oraz 

dobrowolności w wyborze przez członków rodziny określonych sposobów wykorzystywania 

czasu wolnego, zgodnie z własnymi upodobaniami i możliwościami
4
. „[...] wypoczynek 

rodzinny to zespół względnie dobrowolnych, dowolnych i w zasadzie bezinteresownych 

zajęć, czyli form realizowanych wspólnie przez rodziców i dzieci w czasie wolnym, 

służących odpoczynkowi, rozrywce, rozwojowi osobowości”
5
. 

Wspólne zaplanowanie i zorganizowanie zabawy stanowi dla dziecka niepowtarzalną 

okazję do nabywania nawyków i umiejętności przyjemnego spędzania czasu wolnego. Z tego 

względu rodzice powinni spełniać następujące warunki: 

 zapoznać się z zadaniami czasu wolnego i formami jego wypełnienia; 

 dawać osobisty przykład organizowania czasu wolnego; 

 zapewnić odpowiedni sprzęt do zajęć określonego typu; 

 zachować kulturę wypoczynku
6
. 

 Z badań przeprowadzonych dotychczas w Polsce wynika, iż obraz wypoczynku 

rodzinnego można uznać za niepokojący. W życiu współczesnej polskiej rodziny dominacja 

mediów w porównaniu z innymi sposobami wykorzystania czasu wolnego jest zbyt duża
7
. 

„Kształtowanie właściwych postaw wobec mass mediów jest jednym z najpilniejszych 

zadań, jakie stoją aktualnie przed edukacją, a zwłaszcza przed najważniejszymi środowiskami 

wychowawczymi, którymi są rodzina i szkoła. Podstawowe zadania rodziców w tym zakresie 

powinny polegać na umiejętnym kierowaniu procesem recepcji i percepcji odbieranych przez 

dzieci treści oraz rozbudzaniu potrzeb poznawczych, społecznych i kulturalnych”
8
. 

Nadmierne zaabsorbowanie dziecka komputerem można ukierunkować na inne, czasem 

pożyteczniejsze formy wykorzystania i zagospodarowania czasu wolnego; taką formą może 

być chociażby czytelnictwo. „W godzinach wieczornego odpoczynku dziecka musi się 

znaleźć czas na czytelnictwo – podkreśla  Barbara Wilgocka-Okoń – Są uczniowie, którzy 

sami garną się do czytania książek i pochłaniają ich wiele. Bywa jednak tak, że dzieci czytają 

niechętnie i wtedy należy w jakiś sposób rozbudzić ich zainteresowania czytelnicze.  

W zasadzie powinna robić to szkoła, oczywiście przy ścisłej współpracy rodziców. Niekiedy 

rodzice doskonale orientują się, co budzi w ich dziecku największą ciekawość i wtedy starają 

się podsunąć mu książki z zakresu interesującej tematyki”
9
.  
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Uważa się, że środowisko rodzinne, domowe jest naturalnym i stałym miejscem 

odbioru nie tylko czytelnictwa, ale także telewizji
10

. Zdaniem Jadwigi Izdebskiej telewizja 

stała się integralną częścią życia rodzinnego, gdyż korzystamy z niej codziennie. Wypełnia 

wolny czas oraz czas przeznaczony na inne zajęcia, chociażby na wykonanie zadań 

obowiązkowych czy prac domowych. Telewizja stanowi zatem najpopularniejszy, domowy 

środek przekazu informacji, wiedzy, kultury i rozrywki
11

. 

Z badań przeprowadzonych przez Annę Zawadzką wynika, że połowa badanych dzieci 

w wieku szkolnym jest bezradna wobec swego czasu dyspozycyjnego. Większość badanych 

dzieci wykorzystuje ten czas na oglądanie telewizji lub filmów na kasecie wideo, zajmuje się 

grami komputerowymi albo nie potrafi znaleźć sobie żadnego zajęcia
12

. 

Joachim Rumpf stwierdza, że nadmierne zafascynowanie telewizją poszczególnych 

członków rodzinny wpływa niekorzystnie na dzieci, które niejednokrotnie są przez to 

zaniedbywane. Same media ani nie pomogą dziecku w osiągnięciu wybitnych sukcesów  

w szkole, ani nie uczynią go zdolnym do życia w społeczeństwie
13

. 

„Od czasu powstania Internetu minęło zaledwie 40 lat, a mogłoby się wydawać, że 

upłynęła epoka. To nowoczesne, nieograniczone w swoich możliwościach medium 

całkowicie zmieniło życie każdego użytkownika. Jeszcze kilkanaście lat temu nie mieliśmy 

pojęcia o istnieniu zjawiska zwanego Internetem, a dziś nie wyobrażamy sobie sprawnego 

funkcjonowania bez niego. Ciągle powiększająca się liczba jego użytkowników wydaje się 

nieskończona”
14

. Dzieci przed ekran monitora z pewnością przyciągają inteligencja i humor 

innych użytkowników. Lubimy osoby, które nas rozśmieszają, toteż podobnie w sieci cenimy 

sobie znajomości zawierane właśnie na takich podwalinach. Są to na tyle cenne właściwości, 

że stają się istotniejsze, chociażby od wyglądu zewnętrznego. „W Internecie nieważna jest 

aparycja, lecz to, czy mamy ze sobą o czym porozmawiać”
15

. 

Dzieci korzystające z komputera i Internetu mają różne – zdaje się nieograniczone – 

możliwości. Z szerokiej oferty chętnie wybierają gry komputerowe, które zdominowały różne 

pożyteczne formy spędzania wolnego czasu, m.in. czytanie książek
16

. Dzieci interesują się 

grami komputerowymi o różnej tematyce, specyfice i charakterze; zarówno grami walki, które 
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przepełnione są agresją, jak i grami o charakterze edukacyjnym, uczącymi podejmowania 

decyzji i myślenia strategicznego. 

Rozsądne korzystanie z komputera, w tym limitowanie czasu poświęconego na gry 

komputerowe, właściwy ich dobór – to odpowiednie warunki, sprawiające, że gra nie musi 

deprawująco działać na dziecko. Gry komputerowe stanowią dość powszechną i codzienną 

formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. Badaczy ciekawi to, dlaczego ta rozrywka 

jeszcze nie znudziła się dzieciom, lecz przeciwnie – z czasem staje się coraz atrakcyjniejsza. 

Gry komputerowe cieszą się zainteresowaniem wśród dzieci, bez względu na ich płeć czy 

miejsce zamieszkania
17

. 

Istnieje wiele różnorodnych, ciekawych i atrakcyjnych form wykorzystania wolnego 

czasu przez dzieci wczesnoszkolne. Pośród nich bardzo istotne miejsce zajmuje uczestnictwo 

w kulturze
18

. Zdaniem Wasyla Suchomlińskiego, „ciążenie ku kulturze, sztuce,  

w kierunku estetycznego doskonalenia się jest naturalną konsekwencją zwiększenia się ilości 

wolnego czasu oraz wynikiem coraz powszechniejszego rozumienia, że ten wolny czas jest 

bezcennym dorobkiem naszego społeczeństwa. W miarę jak człowiek ma coraz więcej czasu 

wolnego do dyspozycji, coraz większego znaczenia nabiera dla niego oparty na estetyce jego 

stosunek do otoczenia, coraz większą rolę w  jego życiu duchowym odgrywa dostrzegane 

piękno i czynna, twórcza w stosunku do niego postawa”
19

. Przytoczone spostrzeżenie tyczy 

się także młodego człowieka – dziecka, które tak samo może doświadczać piękna 

estetycznego, jeżeli tylko będzie mu ono dane. Leży to w gestii rodziców, którzy powinni 

właściwie ukierunkować swoje dziecko na przeżywanie i odbieranie uroków kultury. 

Zagospodarowanie czasu dziecka w jego budżecie dnia codziennego stanowi bardzo 

ważny i odpowiedzialny aspekt wychowawczy. Należy uwzględnić w nim także aktywność 

ruchową. Niestety, rozwój współczesnego społeczeństwa prowadzi do ograniczenia naturalnej 

potrzeby ruchu oraz osłabia dziecięcą motywację do podejmowania czynności związanych  

z wysiłkiem fizycznym
20

. 

Właściwie funkcjonująca rodzina jest dla młodego człowieka grupą odniesienia,  

z którą mniej lub bardziej identyfikuje się, którą współtworzy, przyjmując za własne 

kultywowane w niej zwyczaje, poglądy, wzory zachowań czy sposoby aktywnego spędzania 

wolnego czasu
21

. Środowisko domowe, obok podstawowych i znanych funkcji, spełnia także 

funkcję rekreacyjno-towarzyską, będącą dla dziecka podstawowym źródłem wzorów 

zachowań wypoczynkowych
22

. 
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Szansą na ukształtowanie właściwego stylu wypoczywania dziecka, w którym 

najistotniejsza byłaby systematyczna aktywność ruchowa, jest zastosowanie pewnych 

czynników w czasie wolnym. Istotę podejmowanej w czasie dyspozycyjnym rekreacji 

ruchowej – według Beaty Maj – stanowią: 

 aktywność – dostarczająca zadowolenia, przyjemnych wrażeń i umożliwiająca 

odprężenie; 

 dobrowolność – dająca poczucie swobody wyboru i możliwości działania w zgodzie  

z własnymi zamiłowaniami; 

 odmienność – w stosunku do obowiązków szkolnych i czynności dnia powszedniego; 

 bezinteresowność – przejawiająca się w braku motywów ekonomicznych przy 

podejmowaniu działań rekreacyjnych; 

 zabawa i rozrywka – zapewniające możliwość przeniesienia się w inną rzeczywistość,  

w której wiele działań podejmowanych jest dla samej przyjemności
23

. 

Dziecko uczestniczące w rekreacji ruchowej ma szansę zaspokojenia takich potrzeb, jak:  

 potrzeba relaksu – oderwanie się od codziennych obowiązków; 

 potrzeba aktywności psychofizycznej – możliwość wyładowania nadmiaru energii; 

 potrzeba emocji i przyjemnych wrażeń; 

 potrzeba nowych doświadczeń, bodźców; 

 potrzeba kontaktów osobowych, zwłaszcza nieformalnych, które tworzą się w dziecięcych 

grupach
24

. 

Zabawa odgrywa ogromną rolę w społecznym i psychicznym życiu młodego 

człowieka. Przy uważnym wglądzie w to zagadnienie uderza bogactwo treści społecznych  

i psychicznych, których wyrazem jest zabawa
25

. Czynnik środowiskowy powoduje, że 

dziecko żyje intensywnie w swoim świecie i chłonie wszystkimi zmysłami jego bogatą treść. 

„Wszystko, co znajduje się w zasięgu jego działalności, odbija się w jego przeżyciach  

i uzewnętrznia w zabawach. Dziecko nie czyni wyboru, nie zastanawia się długo i włącza do 

zabawy zaobserwowane fakty życia społecznego, chodź przeobrażone twórczo  

i oryginalnie”
26

. 

Władysław, Jan Dyner twierdzi, że zabawa jest największą przyjemnością 

zarezerwowaną dla wieku dziecięcego, dlatego nie powinniśmy o niej zapominać  

w codziennej rozrywce dzieci
27

. Dziecko nie ma celu zewnętrznego przy podejmowaniu 

działań zabawowych, lecz rodzice ów cel mają  – jako osoby świadome wychowawczej 

funkcji zabawy odgrywają w tym obszarze istotną rolę. Określają cele wychowawcze, na 

podstawie których dobierają treść zabaw, zachęcają dziecko do określonego typu rozrywki i – 
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biorąc udział w zabawie – aktywnie uczestniczą w procesie wychowania
28

. Pomoc dorosłych 

w poznawaniu świata przez dziecko zawiera czynnik nauczający, nakierowujący  

i wychowawczy. Rodzice i inni dorośli pomagają dziecku, wykorzystując zabawę, zdobywać 

wiadomości i umiejętności
29

. „[...] Aktywne uczestnictwo rodziców oraz zachęcanie dziecka 

do działania nie tylko wydłużają czas zabawy, ale również podnoszą jej poziom”
30

. 

W rozkładzie dnia każdego dziecka wczesnoszkolnego powinien znaleźć się także 

czas na wypoczynek i zabawę na świeżym powietrzu. Dziecko przebywające na powietrzu 

odpoczywa – zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym. W czasie zabaw na 

podwórku mózg dotlenia się, dzięki  czemu sprawniej pracuje
31

. 

Rodzice często nie doceniają ważnej roli zabawy i radości w życiu dziecka, 

przeciążając go nadmiernymi, czasochłonnymi obowiązkami. Barbara Wilgocka-Okoń podała 

przykład chłopca, którego historia doskonale odzwierciedla taką rodzicielską postawę.  

„Sławek, całkiem zdolny chłopiec, często przychodził do szkoły słabo przygotowany. Gdy 

wychowawczyni zaczęła szukać przyczyn zaniedbania się chłopca, okazało się, że nie może 

on podołać wszystkim zadaniom, jakie ma wykonać podczas dnia. Sławek po powrocie ze 

szkoły musi zaopiekować się młodszym rodzeństwem, bo matka z pracy wraca wieczorem, 

musi odgrzać obiad, posprzątać. Chłopiec uczy się jeszcze muzyki i jednego obcego języka. 

Musi też przecież odrobić lekcje. Całe popołudnie Sławka wypełnione jest licznymi 

obowiązkami, którym trudno podołać. Chłopiec nie ma czasu na zabawę. W ogóle nie 

wychodzi na podwórko do kolegów. Zapytany kiedyś w szkole przez wychowawczynię, co by 

zrobił, gdyby miał zupełnie wolne popołudnie, odpowiedział, że cały czas grałby z kolegami 

w piłkę”
32

. 

 Przytoczony przykład ilustruje zaangażowanie nauczyciela w sprawy uczniowskie. 

Nauczyciele, obok instruktorów czy animatorów, mogą w atrakcyjny sposób 

zagospodarować wolny czas dzieciom.  

 Zdaniem Kazimierza Czajkowskiego zorganizowana aktywność uczniów po lekcjach 

w szkole przede wszystkim stwarza umożliwia im rozwój indywidualnych zainteresowań 

oraz pogłębia i rozszerza zakres wiadomości objętych programem nauczania. Dodatkowo 

wychowanie pozalekcyjne stanowi czynnik społecznego zespolenia uczniów, staje się 

ośrodkiem ich różnorodnych kontaktów, zbliżeń i współpracy. Funkcja wychowania 

pozalekcyjnego nie leży jedynie w płaszczyźnie intelektualnej, rozszerzenia poznania, ale 

także w płaszczyźnie społeczno-moralnej, współpracy i współdziałania na tle wspólnych, 

pokrewnych zainteresowań
33

. 

Działalność szkoły w tym zakresie sprowadza się do przyjęcia kryteriów, według 

których zajęcia pozalekcyjne funkcjonują. Ze względu na kryterium dostępności  tych zajęć 

badacze klasyfikują je następująco: 
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 Zajęcia masowe, w których może uczestniczyć każdy uczeń, a także osoba spoza szkoły. 

Udział w tej formie aktywności nie wymaga skonkretyzowanych uzdolnień ani 

predyspozycji.  

 Zajęcia standardowe, w których uczestnictwo związane jest z posiadaniem podstawowych 

umiejętności i sprawności z punktu widzenia określonych działań. Uczestnicy tych zajęć 

nie muszą wykazywać szczególnych uzdolnień, wystarczająca jest ich gotowość do 

udziału w wybranych formach. Przykładem takich zajęć mogą być zajęcia świetlicowe,  

a także przedmiotowe koła zainteresowań.  

 Zajęcia wyspecjalizowane  prowadzone są dla osób o specyficznych zainteresowaniach  

i sprawnościach. Uczestniczenie w nich związane jest z wypełnianiem różnych zadań, 

wykraczających poza przeciętne czynności rekreacyjno-wypoczynkowe. Przykładem 

takich zajęć są koła zainteresowań, zwłaszcza artystyczne czy sportowe
34

. 

Szeroki jest wachlarz możliwości zagospodarowania czasu wolnego najmłodszym. 

Kształtowanie zainteresowań dzieci może odbywać się na różnych polach.  

Wykorzystanie czasu wolnego dzieci dziewięcioletnich – doniesienia z badań 

W badaniach, które przeprowadziłam w grupie 154 dziewięciolatków, odniosłam się 

do różnych form aktywności zagospodarowania ich czasu wolnego. Celem poznawczym 

tychże badań empirycznych było ustalenie, w jaki sposób dzieci dziewięcioletnie spędzają 

czas wolny. Badania zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010 wśród uczniów 

klas trzecich szkoły podstawowej. W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania 

posłużyłam się sondażem diagnostycznym, w ramach którego jako technikę wybrałam 

anonimową ankietę. 

Zanalizowałam uzyskane informacje i przedstawiłam w postaci danych liczbowych 

oraz procentowych zestawionych w tabeli 1. Zawiera ona dane dotyczące sposobów 

spędzania czasu wolnego przez dziewięciolatków.  

 

TABELA 1.  Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku 9 lat (N = 154) 

Formy spędzania  

czasu wolnego  

przez dzieci 

Dziewczynki (N = 85) 

Liczba odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedz

i [%] 

Chłopcy (N = 69) 

Liczba odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedzi 

[%] 

Słuchanie radia 47 55,3 21 30,4 

Oglądanie telewizji 72 84,7 56 81,2 

Korzystanie z 

komputera  

i Internetu 

63 74,1 55 79,7 
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 M. CZEREPANIAK-WALCZAK: Gdy po nauce mamy wolny czas... Szczecin, „PoNaD” 1997, s. 50. 
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Granie w gry 

komputerowe 
60 70,6 53 76,8 

Czytanie książek, 

czasopism 
63 74,1 36 52,2 

Spędzanie czasu  

z rodzicami 
62 72,9 47 68,1 

Spędzanie czasu  

z rodzeństwem 
51 60 39 56,5 

Spędzanie czasu  

z grupą rówieśniczą 
65 76,5 58 84 

Uczestniczenie 

w kulturze 
45 52,9 33 47,8 

Uprawianie 

aktywności ruchowej 
66 77,6 59 85,5 

Przebywanie na 

świeżym powietrzu  
70 82,4 56 81,2 

Uczestniczenie w 

kołach 

zainteresowań 

31 36,5 25 36,2 

 

Uczestniczenie  

w dodatkowych 

zajęciach 

 

76 

odpowiedzi 

dziewczyn: 

 

 zajęcia muzyczne 

(13) 

 zajęcia taneczne 

(25) 

 sztuki walki (5) 

 zajęcia sportowe (9) 

 zajęcia z języków 

obcych (20) 

 harcerstwo (4) 

 

 

 

15,3 

29,4 

5,9 

10,6 

23,5 

 

4,7 

55 

odpowiedzi 

chłopców: 

 

 zajęcia muzyczne 

(6) 

 zajęcia taneczne 

(3) 

 sztuki walki (11) 

 zajęcia sportowe 

(18) 

 zajęcia z języków 

obcych (17) 

 

 

 

8,7 

4,3 

15,9 

26,1 

24,6 

 110  

 

69  
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Hobby 

 

 

 

odpowiedzi 

dziewczyn: 

 

 hobby sportowe 

(33) 

 taniec (17) 

 rysowanie (15) 

 śpiew (12) 

 kolekcjonerstwo (8) 

 jazda konna (7) 

 gra na instrumencie 

(3) 

 czytanie (3) 

 opieka nad 

zwierzątkiem (3) 

 słuchanie muzyki 

(3) 

 nauka angielskiego 

(2) 

 fotografia (1) 

 projektowanie ubrań 

(1) 

 haftowanie (1) 

 samoloty (1) 

 

 

38,8 

20 

17,6 

14,1 

9,4 

8,2 

3,5 

3,5 

3,5 

 

3,5 

2,4 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

 

odpowiedzi 

chłopców: 

 

 hobby sportowe 

(28) 

 kolekcjonerstwo(

8) 

 gra na 

instrumencie (4) 

 rycerstwo (4) 

 klocki Lego (4) 

 gry komputerowe 

(3) 

 wojsko (2) 

 czytanie książek 

(2) 

 szachy (2) 

 opieka nad 

zwierzątkiem (2) 

 roboty i maszyny 

(2) 

 zainteresowanie 

płcią przeciwną 

(2) 

 hip-hop (1) 

 gra w statki (1) 

 dinozaury (1) 

 owady (1) 

 jazda konna (1) 

 zainteresowania 

krajoznawcze (1) 

 

 

40,6 

11,6 

5,8 

 

5,8 

5,8 

4,3 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

 

2,9 

2,9 

 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

 

Korzystanie z mass mediów w wolnym czasie jest powszechne wśród 

dziewięciolatków – zarówno w grupie dziewczynek, jak i chłopców. Słuchanie radia, 

oglądanie telewizji oraz czytanie książek częściej preferowane jest przez dziewczynki, z kolei 

korzystanie z komputera i granie w gry komputerowe powszechniejsze jest wśród chłopców. 

Mimo wszystko wyniki badań dotyczące oglądania w czasie wolnym telewizji oraz 
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korzystania z komputera, w tym gier komputerowych, są do siebie bardzo zbliżone. Większa 

różnica występuje w przypadku słuchania muzyki i czytania książek czy czasopism 

dziecięcych.  

Ponad połowa badanych uczennic deklaruje słuchanie muzyki w czasie wolnym, 

natomiast w grupie chłopców taką deklarację złożyła niespełna 1/3 respondentów. Z kolei 

czytelnictwo podejmuje 3/4 dziewczynek i połowa chłopców.  

Wyniki badań dotyczące wykorzystania przekazów medialnych są bardzo zbliżone,  

a zarazem najwyższe spośród wymienionych w kwestionariuszu ankiety. Wyniki te mieszczą 

się w granicach 70–85% niezależnie od płci dziewięciolatków. 

Kolejną podgrupę zajęć realizowanych w czasie wolnym stanowią różne formy 

aktywności podejmowanej z rodzicami, rodzeństwem oraz z rówieśnikami. Wyniki 

niniejszych badań empirycznych dostarczyły wiedzy o częstotliwości rodzinnych 

i społecznych kontaktów. Z odpowiedzi respondentów wynika, iż  dziewczynki preferują 

rodzinne kontakty (z rodzicami – 73%, z rodzeństwem – 60%), chłopcy z kolei lepiej 

odnajdują się w grupie rówieśniczej (przebywanie z kolegami – 84%).  

Znacząca liczba chłopców realizujących swoje zainteresowania w ramach grupy 

rówieśniczej poświęca się szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Ponad 85% chłopców 

stwierdziło, iż w swym wolnym czasie podejmuje właśnie aktywność ruchową. Przebywanie 

na świeżym powietrzu to bardzo częsta forma zagospodarowania czasu wolnego 

dziewięciolatków. Ponad 80% z nich deklaruje taką aktywność.  

Jeżeli chodzi o uczestnictwo badanych w życiu kulturalnym, to prawie połowa z nich 

opowiedziała się za taką formą aktywności. Oczywiście, nie są to codzienne wyjazdy do kina, 

teatru, muzeum, na wystawy, do cyrku czy na koncerty, zdarzają się one raczej sporadycznie, 

okazjonalnie. Mimo to uczniowie klas trzecich również w ten sposób spędzają czas wolny; 

najczęściej wymieniali rodzinne wyjazdy do kina, następnie do ogrodu zoologicznego  

i  cyrku.  

Uczestnictwo w szkolnych kołach zainteresowań również stanowiło doskonały sposób 

wypełnienia czasu wolnego. Jest to bardzo pożyteczna forma aktywności, zgodna z pasjami  

i zainteresowaniami najmłodszych. Ponad 1/3 badanych dziewczynek i chłopców 

powiedziała, że bierze w nich udział. Szkoły i domy kultury proponują uczniom dodatkowe 

formy zagospodarowania czasu wolnego. Są to zajęcia najczęściej odpłatne  

i nieobowiązkowe. Respondenci wyszczególnili kilka propozycji takowych zajęć, w których 

uczestniczą: 29% dziewczynek bierze aktywny udział w zajęciach tanecznych, 15% –  

w zajęciach muzycznych; dodatkowe zajęcia z języka obcego, głównie angielskiego, 

deklarowało blisko 24% uczennic; mniej popularne wśród dziewczynek były zajęcia sportowe 

(10%). Inaczej preferencje te kształtują się w grupie chłopców. Na dodatkowe sportowe 

zajęcia zapisanych jest 26% dziewięciolatków. Chętnie uczestniczą oni także w zajęciach ze 

sztuk walki (16% chłopców);  w grupie tych aktywności dominowały zajęcia z karate i judo. 

Nauka języka obcego jest także bardzo popularna wśród przedstawicieli męskiej części 

dziewięciolatków. Blisko 1/4 uczniów uczęszcza na dodatkowe lekcje z języka angielskiego. 

Kilka procent chłopców zapisanych jest na zajęcia muzyczne i taneczne; zarówno wśród 
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chłopców, jak i wśród dziewczyn dominowały takie instrumenty, jak pianino i gitara,  

a ulubioną formą taneczną był hip-hop.  

Ostatnią kategorią wymienioną w tabeli 1. są zamiłowania osobiste, czyli hobby. W tej 

kategorii powtórzyło się kilka już wcześniej wymienianych form aktywności oraz pojawiło 

się kilka nowych. W przypadku dziewczynek były to zamiłowania takie, jak: projektowanie 

ubrań, fotografia, haftowanie oraz fascynacja samolotami, a w przypadku chłopców – gra  

w statki, zainteresowania owadami, dinozaurami czy płcią przeciwną. Hobby wymieniane 

przez większą liczbę dzieci związane są m.in. ze sportem, kolekcjonerstwem i z tańcem.  

Gra w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę, w tenisa, jazda na rolkach, łyżwach, 

hulajnodze, deskorolce, rowerze – to bardzo popularne formy aktywności, zaliczane przez 

dziewięciolatków do ich hobby. Odpowiedzi dziewczynek i chłopców są bardzo zbliżone –  

blisko 40% z nich ma sportowe hobby. W tej kategorii mieści się także jazda konna; konne 

zamiłowania deklaruje 8% dziewczynek.  

Taniec za swoje hobby uważa 20% trzecioklasistek. Tę formę ruchu organizują 

fachowcy, np. instruktorzy tańca, ale jest ona również wynikiem kreatywności 

i pomysłowości dziewczynek.  

Kolekcjonowanie różnych przedmiotów, np. znaczków, muszelek, naklejek, figurek, 

plakatów, bakuganów
35

, jest popularne w grupie 9% dziewczyn i 12% chłopców.  

Formy zajęć podejmowane przez dzieci w większym bądź mniejszym stopniu są 

zbieżne z sugestiami ich rodziców. Propozycje aktywności, jakie kierują rodzice do swoich 

pociech, zestawione zostały w tabeli 2.   

 

TABELA 2.  Propozycje rodziców kierowane do grupy dziewięciolatków 

Propozycje rodziców 

Dziewczynki  

(N = 85 ) 

Liczba 

odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedzi 

[%] 

Chłopcy 

(N = 69) 

Liczba 

odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedzi 

[%] 

Przebywanie  na  świeżym 

powietrzu (z grupą rówieśniczą) 
30 35,3 25 36,2 

Uprawianie sportu, aktywności 

ruchowej 
13 15,3 17 24,6 

Czytanie książek 26 30,6 14 20,3 

Odrabianie zadania domowego, 

uczenie się 
13 15,3 9 13 

Sprzątanie (obowiązki domowe) 6 7,1 5 7,2 
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 Bakugany – połączenie gry zręcznościowej z karcianą. 
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Granie na komputerze 1 1,2 2 2,9 

Spędzanie czasu z rodziną 4 4,7 2 2,9 

Spędzanie czasu z rodzeństwem 

(zabawa) 
9 10,6 4 5,8 

Zapraszanie koleżanki  /  kolegi 

do domu 
3 3,5 0 0 

Swobodna zabawa (gry 

planszowe, rysowanie, 

układanie puzzli itp.) 

8 9,4 3 4,3 

Odpoczynek, relaks 1 1,2 1 1,4 

Brak propozycji 2 2,4 2 2,9 

Rodzice w większości proponują swoim pociechom takie formy aktywności, które 

wpływają na ich prawidłowy rozwój ruchowy, społeczny, intelektualny oraz emocjonalny. 

Zaproponowane przez dorosłych przebywanie na świeżym powietrzu oraz wszelka aktywność 

ruchowa doskonale wpływają na rozwój dziecka w sferze fizycznej i społecznej. Spędzając 

czas na podwórku, dzieci mają możliwość wchodzenia w interakcje społeczne, podczas 

których następuje ich socjalizacja. Kontaktując się z kolegami i koleżankami, nabywają nowej 

wiedzy i umiejętności, a przy tym mile spędzają swój czas wolny. Grupa rówieśnicza jest dla 

dziecka źródłem wsparcia w trudnych doświadczeniach. Opinie rówieśników mają znaczący 

wpływ na kształtowanie się jego samooceny
36

. Grono rówieśnicze jest bardziej skłonne 

akceptować dziecko, niż czynią to dorośli. Dziecko dąży do towarzystwa rówieśników, 

ponieważ uzyskuje od nich to, czego najbardziej potrzebuje, m.in. ma dostęp do źródła 

informacji, których nie przekazują dorośli. Kolejnym atutem współżycia z grupą jest 

możliwość rozwoju poczucia identyfikacji. Przejawia się ona wtedy, kiedy dziecko coraz 

częściej zamiast „ja” stosuje zaimek „my”, podkreślając w ten sposób identyfikację  

z grupą
37

. Zdaniem ankietowanych dzieci blisko 35% rodziców proponuje im, by w swym 

wolnym czasie pobawiły się na podwórku, spędzając tym samym wolny czas ze swoimi 

towarzyszami zabaw; 15% rodziców dziewczynek i o 10% więcej rodziców chłopców 

inspiruje ich do podejmowania aktywności ruchowej, co przekłada się na pożyteczny  

i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu.  

Dbając o rozwój poznawczy i intelektualny dzieci, rodzice proponują, by w czasie 

wolnym pouczyły się, odrobiły lekcje oraz poczytały książkę. Jak wskazują wyniki badań, 

większa grupa rodziców córek zachęca je do takowej aktywności. Ponad 30% dziewczynek  

i 20% chłopców zachęcanych jest do czytelnictwa w czasie wolnym. Z kolei około 15% 

                                                           
36

 K. APPELT: Wiek szkolny, jak rozpoznać potencjał dziecka? W: Psychologiczne portrety człowieka. 

Red. A.I. BRZEZIŃSKA. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005, s. 285. 
37

 I. ROSZKIEWICZ: Psychologia rozwojowa dla rodziców – młodszy wiek szkolny. Warszawa, Nasza 

Księgarnia, 1983, s. 62–66. 
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wszystkich rodziców chciałoby, by ich trzecioklasista był na bieżąco z materiałem szkolnym, 

dlatego proponują naukę i odrabianie lekcji w czasie, kiedy dziecko powinno mieć czas tylko 

i wyłącznie dla siebie. Czas wolny to pojęcie nasuwające skojarzenia wiążące się „z czymś 

przyjemnym, co powinno trwać długo, nie przemijać szybko”
38

. Nauka i odrabianie lekcji jest 

uczniowskim obowiązkiem, z którego każdy uczeń powinien się wywiązać, a po nim mieć 

czas odpoczynku, odprężenia i relaksu. Dzienna norma higieniczna na przeciętne zużycie 

czasu na szkolną pracę domową ucznia klas niższych wynosi 0,75 godziny
39

.  

W rzeczywistości poświęcają oni na jej wykonanie znacznie więcej czasu, niż przewidziane 

jest to w normie
40

. 

Czas wolny jest czasem, który dziecko może zagospodarować według swoich 

zainteresowań i potrzeb. Z tego względu nie powinno się w tym czasie dziecku proponować 

sprzątania jako alternatywnego sposobu wykorzystania wolnego czasu. Dziecko powinno 

mieć obowiązki, a po ich zrealizowaniu możliwość odpoczynku. Niestety, niektóre dzieci nie 

mają chwili relaksu czy wytchnienia. Są obciążane wieloma obowiązkami, jak np. sprzątanie 

czy opieka nad młodszym rodzeństwem. „Czas wolny jest niezbędny jako zabezpieczenie 

młodego organizmu przed nadmiernym obciążeniem obowiązkami [...]”
41

. Relaks czy też czas 

na odprężenie proponuje ankietowanym dziewięciolatkom tylko 1% ich rodziców. Rodzice 

powinni rozgraniczać czas na obowiązki i wypoczynek. 

Ostatnia grupa zajęć podejmowanych w czasie wolnym łączy się ze spędzaniem go  

w gronie rodzinnym. Tylko 5% rodziców dziewczynek i 3% rodziców chłopców proponuje 

swym dzieciom wspólne przebywanie, tzn. gry, zabawy, wycieczki, spacery czy rodzinne 

wyjazdy. Jest to doskonały sposób na zacieśnienie więzi emocjonalnych. Podobnie dzieje się 

w przypadku przebywania z rodzeństwem. Prawie dwa razy więcej rodziców córek (11%) 

proponuje im pobawienie się z bratem czy siostrą. Przyczyną może być natura chłopców, 

skorych do zaczepek i wszczynania bójek. 

Wnioski do praktyki pedagogicznej 

 Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na aktywności przejawiane w wolnym 

czasie przez ich pociechy. Dzieci w wieku 9 lat bardzo chętnie zasiadają przed ekranem 

komputera czy telewizora. Rodzice powinni sprawować nad tym kontrolę. Korzystanie z tych 

urządzeń może wpłynąć na dziecko zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.  

Dorośli polecający aktywność ruchową, zabawę czy przebywanie na świeżym 

powietrzu dziewięciolatkom doskonale wiedzą, co czynią. Wspomniane aktywności 

znamiennie wpływają na rozwój dziecka w różnych sferach jego funkcjonowania.  

Chcąc mieć wpływ na holistyczny rozwój dziecka oraz na zaspokajanie jego 

podstawowych potrzeb, należy jak najwięcej poświęcać mu swojego wolnego czasu. 

Uczestniczenie osoby dorosłej w codziennych działaniach syna czy córki to doskonały sposób 

                                                           
38

 M. CZEREPANIAK-WALCZAK: Gdy po nauce mamy wolny czas..., s. 16–17. 
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 M. WALCZAK: Wychowanie do wolnego czasu. Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna  

im. T. Kotarbińskiego 1994, s. 45. 
40

 R. FINDER: Czas wolny dzieci w środowisku wiejskim. http://literka.pl/article/show/id/33481[data 

dostępu: 20.12.2009]. 
41

 M. PRZYBYSZ-ZAREMBA: Czas wolny młodzieży XXI wieku. W: Homo creator czy homo ludens?...,  

s. 264. 
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na zacieśnienie ich więzi uczuciowej. Rodzice powinni inspirować i zachęcać trzecioklasistę 

do racjonalnego i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.  
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Wpływ kolorów i rysunków na samopoczucie dziecka podczas leczenia 

szpitalnego 

 

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest określeniu wpływu kolorów i rysunków na samopoczucie 

dziecka podczas leczenia szpitalnego. Intencją autorki było wskazanie faktów popierających 

tezę zakładającą pozytywne oddziaływanie kolorów i rysunków na przebieg leczenia 

szpitalnego dzieci. 

 

Słowa kluczowe: kolory, rysunki, samopoczucie, dziecko chore, hospitalizacja 

 

Dziecko chore, przekraczając próg szpitala, natrafia w krótkim czasie na bardzo wiele 

sytuacji, które nigdy wcześniej nie były jego udziałem. Nagle musi sobie poradzić 

w zetknięciu z nowym otoczeniem, zaakceptowaniem obcych ludzi. Do tego dochodzą ból 

i dyskomfort spowodowany schorzeniem oraz tęsknota za bliskimi. W tych okolicznościach – 

trudnych dla każdej osoby, która znajduje się w nowej dla siebie sytuacji, a zwłaszcza dla 

dziecka – należy zrobić wszystko, by mogło ono w danym otoczeniu poczuć się jak najlepiej. 

Trzeba zadbać o kompetentny i miły personel, jak najskuteczniejsze farmakologiczne 

usuwanie dolegliwości chorobowych oraz – co równie ważne – jak najszerszą możliwość 

przebywania rodziców z dzieckiem. Otoczenie powinno być dla dziecka przyjemne i nie 

wywoływać dodatkowego lęku. Kolory, rysunki, zabawki dla dzieci, a nawet kolorowa 

pościel mają dziecku pomóc poczuć się pewniej, trochę tak jak w domu. Wprowadzając 

kolorowe elementy, można zmniejszyć dziecięce lęki i sprawić, że mały pacjent szybciej 

i łatwiej odnajdzie się w nowej, trudnej sytuacji i zaaklimatyzuje się. 

Dziecko jako pacjent – dyskomfort dziecka w chorobie 

Każdy człowiek, który musi zmierzyć się z chorobą, narażony jest na wiele trudnych 

sytuacji. Im mniej wytrzymała jest psychika osoby dotkniętej schorzeniem, tym trudniejsze do 

pokonania są bariery, które się przed nią stawia. Trudno jest zwłaszcza dzieciom, które – jako 

istoty bezbronne i kruche – szczególnie narażone są na wszelkie negatywne skutki, jakie za 

sobą pociąga choroba. Dlatego chore dziecko trafiające do szpitala znajduje się w sytuacji 

bardzo trudnej emocjonalnie. Dziecku nie jest łatwo zaakceptować samą chorobę, gdyż 

przychodzi ona zazwyczaj nagle i zaburza jego uporządkowane życie. Wprowadzając zmiany, 

powoduje niepokój i chaos, wywiera zatem niekorzystny wpływ na samopoczucie dziecka.  

Z chwilą przyjścia do szpitala, przebrania się w piżamę szpitalną dziecko uzyskuje 

numer statystyczny wpisany do historii choroby i od tej chwili jest dla wielu specjalistów 

(psychologów, pediatrów, pedagogów, pielęgniarek) bardziej bądź mniej ciekawym 
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przypadkiem. Dla samego dziecka natomiast mniej ważne jest to, że ktoś obcy zaczyna z nim 

dyskutować podczas codziennych odpraw, konsultacji, że jest ono podłączone do 

różnorodnych urządzeń monitorujących jego stan zdrowia. Dziecko potrzebuje bliskości 

drugiego człowieka, rodzicielskiego spojrzenia i ludzkiej wyrozumiałości1. Bardzo często 

mały pacjent musi nagle dorosnąć i radzić sobie ze swoją chorobą. Musi stać się 

odpowiedzialny, zdawać sobie sprawę z tego, co mu szkodzi, a co nie, nauczyć się wielu 

nowych umiejętności, np. badania poziomu cukru, używania inhalatora. 

W trakcie stosowania rożnych procedur medycznych i koncentracji na leczeniu należy 

uważać, aby niechcący „nie zgubić dziecka”, aby nadal mogło ono być konkretnym 

dzieckiem z własną tożsamością, a nie stać się dzieckiem definiowanym przez chorobę, na 

którą choruje2.  

Chory człowiek nie tylko jest skazany na odnalezienie się w nowej roli – roli chorego, 

częściowo zależnego od innych, ale pozbawiony zostaje możliwości wyboru. Sytuacja ta 

powoduje, że zmieniają się oczekiwania innych wobec chorego, również osoba chora zmienia 

swoje oczekiwania wobec innych3. 

W żadnej innej sytuacji społecznej człowiek nie jest tak bezradny i tak bezbronny 

wobec autorytetu lekarza, którego wiedza i doświadczenie są całkowicie poza zasięgiem 

kontroli pacjenta. Chory, ze względu na cierpienie związane z chorobą oraz z uwagi na 

konieczność korzystania z wiedzy i umiejętności lekarzy, zmuszony jest do całkowitego 

i bezwzględnego podporządkowania się ich zaleceniom4. 

Szpital zaś – będący wytworem kultury – jak każda inna instytucja kieruje się 

określonymi, własnymi prawami, które niekoniecznie uwzględniają wszystkie potrzeby 

chorego. Gwarantuje on choremu przede wszystkim oddziaływanie na główne przyczyny 

i konsekwencje choroby. Chory przebywający w szpitalu posiada jednak znacznie więcej 

potrzeb wymagających zaspokojenia5. 

Choroba jako źródło bólu, cierpienia i lęków dzieci 

Podczas leczenia dziecko jest przede wszystkim narażone na ból i cierpienie, co 

wywołuje dyskomfort i narusza jego poczucie bezpieczeństwa. Ból jest zaliczany do 

najsilniejszych stresorów o charakterze subiektywnym, który – z jednej strony – ma znaczenie 

ochronne, a z drugiej – ukazuje zagrożenie6. Wrażenia bólowe powstają w wyniku 

podrażnienia zakończeń bólowych nerwów czuciowych przez bodźce zewnętrzne lub 

wewnętrzne, często wskutek urazu lub procesu chorobotwórczego wewnętrznego. Jeżeli są 

one długo odczuwane, to mogą mieć negatywny wpływ na równowagę emocjonalną dziecka7. 

Chore dziecko silniej odczuwa ból, kiedy jest pozostawione samo sobie w szpitalnej sali czy 

pozostawione bez opieki w domu. Kojący wpływ na dziecko ma obecność osoby bliskiej, 

                                                           
1
 S.M.B. PECYNA: Dziecko i jego choroba. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 2000, s. 35. 

2
 E. GÓRALCZYK: Dziecko przewlekle chore – psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka  

w szkole i przedszkolu. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 2009, s. 12. 
3
 E. SYREK: Jakość życia w chorobie. Kraków, Wydawnictwo „Impuls” 2001, s. 9. 

4
 K. JANKOWSKI: Człowiek i choroba. Warszawa, PWN 1975, s. 30. 

5
 T. PARSONS: Struktura społeczna a osobowość. Warszawa, PWE 1969, s. 143. 

6
 S.M.B. PECYNA: Dziecko i jego choroba…, s. 31. 

7
A. MACIARZ: Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 2001, s. 38. 
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okazanie serdeczności w formie delikatnej pieszczoty, trzymanie za rękę, zapewnianie, że ból 

jest tylko przejściowy i ustąpi. Odczuwanie bólu jest więc wypadkową czynników 

psychicznych, fizjologicznych i społecznych8. Dziecko narażone jest nie tylko na ból, ale 

również na cierpienie. Cierpienie – będące terminem bardziej ogólnym – może zarówno 

motywować, jak i dezintegrować. Przyjmuje się, że jeżeli dziecko cierpi, to znajduje się 

w zaburzonym stanie psychicznym, wywołanym bólem fizycznym, przeżyciem doznanej 

przykrości lub brakiem możliwości realizacji wyznaczonego celu. Cierpienie dotyczy więc 

zawsze całego dziecka – również jego psychiki i sfery duchowej. Cierpienie jest zatem bólem 

wszechogarniającym, na który składa się ból fizyczny, psychiczny i duchowy9. 

Jako że ból jest jednym z poważnych stresorów, to często wywołuje u dzieci lęki. 

Źródłem lęku jest wiele nieznanych dotąd dziecku czynników i sytuacji związanych 

z procesem leczenia, przede wszystkim zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jatrogenia szpitalne 

czy hospitalizacja10. Ewa Góralczyk wymienia również takie obszary lęku, jak: lęk przed 

uzależnieniem od innych, przed rozstaniem, izolacją, odrzuceniem, osamotnieniem, przed 

utratą miłości, przed niepełnosprawnością, cierpieniem, ubezwłasnowolnieniem, bólem, 

ograniczeniem swobody poruszania się, samotnością, napiętnowaniem społecznym, 

nieznanym, znanym, przed utratą przyjaciół, utratą kontaktu z bliskimi, przed nowym 

środowiskiem, unieruchomieniem, zmianą wyglądu, okaleczeniem, utratą kontroli, 

oszpeceniem, a także lęk przed obniżeniem jakości życia11. 

Należy pamiętać, że im troskliwsza jest opieka personelu i rodziny nad dzieckiem, tym 

więcej lęków może ulec znacznemu lub wręcz całkowitemu zredukowaniu. Wiele lęków 

spowodowanych jest słabym poziomem wiedzy na temat ich własnej choroby.  

W konsekwencji dzieci mogą źle interpretować lub wyolbrzymiać symptomy choroby. Dzieje 

się tak zwłaszcza wtedy, kiedy wiedza na temat choroby nie pochodzi od pielęgniarek czy 

rodziców, ale od innych  pacjentów. Można zatem zmniejszyć lęki dziecka, przeprowadzając 

z nim rzeczową, szczerą i serdeczną rozmowę na temat jego niepokojów i zmartwień12. 

Należy więc tworzyć warunki, w których zmniejszać się będzie poczucie zagrożenia 

i towarzyszące mu negatywne emocje. Ogromną rolę mogą tu odegrać zarówno rodzice, jak 

i personel medyczny oraz nauczyciele. 

Związek kolorów i emocji 

Kiedy dziecko musi szybko odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji, jest zależne od 

całkiem obcych sobie ludzi i skazane na ból niosący cierpienie i lęki, trzeba poszukać 

sposobu, aby mogło mimo wszystko poczuć się odrobinę lepiej. Jak wynika z badań, jednym 

ze sposobów osłabienia  czynników stresogennych w otoczeniu człowieka jest wprowadzenie 

do niego odpowiednich kolorów. Ponieważ odbiór kolorów nierozerwalnie związany jest 

                                                           
8
 M. GAŁUSZKA: Ból i cierpienie w medycynie. „Żyjmy Dłużej” 1996, nr 10. 

9
 S.M.B. PECYNA: Dziecko i jego choroba…, s. 35–40. 

10
 A. MACIARZ: Dziecko przewlekle chore, opieka i wsparcie. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 2006, 

s. 25. 
11

 E. GÓRALCZYK: Dziecko przewlekle chore…, s. 16. 
12

 E. JANION: Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Zielona Góra, Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 2007, s. 30. 
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z emocjami człowieka i żadna osoba nie potrafi odbierać barw czysto intelektualnie, można 

dzięki nim stworzyć przyjazne otoczenie pobudzające dobre emocje13. 

Goethe, którego słusznie uważa się za pierwszego psychologa barwy, twierdził: 

„Barwy działają na duszę; mogą one pobudzać w niej wrażenia, wzbudzać uczucia i myśli, 

które uspokajają nas lub wzruszają i wywołują smutek lub radość”14. 

 Jak pisał Adam Zausznica, percepcja kolorów i zjawisk barwnych nie jest tylko 

odbiorem wizualnych informacji, ale pociąga za sobą fizyczną, umysłową, a przede 

wszystkim emocjonalną strukturę osobowości obserwatora. Nie jest samym przyjęciem 

komunikatu z otaczającego środowiska, ale składa się z transformacji, przeżywania 

i wartościowania tych informacji15. Odbiór zjawisk barwnych bezpośrednio aktywizuje sferę 

emocjonalną, wyprzedzając sferę intelektualną. Wywiera to naturalną aktywność lub 

pasywność człowieka często poza kontrolą świadomości. Kolory czy zjawiska barwne same 

w sobie są energią aktywizującą, która człowieka odbierającego barwę może pobudzić 

fizycznie, fizjologicznie czy poznawczo bez konieczności koncentracji obserwatora na 

barwie16. Dlatego m.in. uzasadnione i ważne są badania nad związkiem między kolorami 

a emocjami.  

Przegląd wyników badań potwierdzających wpływ barw na samopoczucie 

Biorąc pod uwagę tak ważny czynnik, jak przyjazność pomieszczeń, badano wpływ na 

klientów wnętrz sklepowych w barwach: czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej i białej. 

Wyniki tych badań – nie potwierdzając wszystkich stawianych hipotez – wykazały jednak, że 

barwy ciepłe bardziej przyciągały fizycznie (osoby siadały bliżej ścian w ciepłych 

odcieniach), choć jednocześnie były oceniane negatywnie – jako przytłaczające, stwarzające 

napięcie17.   

Psycholodzy z Vermont College Norwich University udowodnili, że barwy o dłuższej 

długości fali (np. czerwień) są bardziej stymulujące niż barwy o krótszej długości fali (jak np. 

zieleń, niebieski)18. Zarówno pacjenci szpitala, w których otoczeniu znajdowały się 

przedmioty koloru czerwonego, wykazywali więcej aktywności w porównaniu z pacjentami, 

którzy byli tych przedmiotów pozbawieni; podobnie więźniowie osadzeni w pomieszczeniach 

koloru czerwonego i żółtego zachowywali się bardziej agresywnie od tych, w których 

otoczeniu dominował kolor zielony czy niebieski19. Stwierdzono również, że pomieszczenia 

różnokolorowe, deprymujące sensorycznie, powodowały wzrost aktywności mózgu i serca 

ludzi w nich przebywających, co było związane z poczuciem stresu i wzburzeniem20. 

                                                           
13

 S. POPEK: Barwy i psychika. Lublin, Wydawnictwo UMCS 1999, s. 216. 
14

 Goethe za: A. ZAUSZNICA: Nauka o barwie. Warszawa, PWN 1959, s. 37. 
15

 A. ZAUSZNICA: Nauka o barwie…, s. 457. 
16

S. POPEK: Barwy i psychika…, s. 216. 
17

 Za: P. ZIELIŃSKI: Wpływ barw otoczenia na reakcje fizjologiczne i zachowanie-przegląd badań 

i próba oceny. W: „Roczniki Psychologiczne”, T. 10, nr 1. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego 2007, s. 11-25. 
18

 Graham za: R. WITHROW: The use of Colour In Art. Therapy. “Journal of Humanistic Counseling, 

Education & Development” 2004, Vol. 43. 
19

 Lukins & Herman za: R. WITHROW: The use of Colour... 
20

 Kueller  za: R. WITHROW: The use of Colour…, s. 33–40. 
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Wyniki badań Roger‟a Urlicha wskazują na to, że odpowiedni rodzaj sztuki może 

znacząco wpłynąć na takie wyznaczniki, jak: ciśnienie krwi, niepokój, spożycie leków 

przeciwbólowych oraz długość pobytu w szpitalu. Według tychże wyników niektóre style 

sztuki mogą mieć negatywny wpływ na pacjentów i dlatego nie są odpowiednie do 

umieszczania ich w placówkach opieki zdrowotnej. Sztuka może korzystnie wpłynąć na 

samopoczucie pacjentów, lecz nie każda nadaje się do łączenia jej z leczeniem. Dzieje się tak 

dlatego, że w placówkach opieki zdrowotnej istnieje tak naprawdę tylko jedno kryterium dla 

określenia wartości dzieła sztuki – jest nim samopoczucie i szybki powrót do zdrowia 

pacjenta.  

Badania Urlicha  dotyczące skutków oglądania przyrody i sztuki abstrakcyjnej zostały 

przeprowadzone na 160 pacjentach, którzy przeszli różne operacje serca. Dwa dni przed 

operacją pacjenci zostali przesłuchani w celu określenia ich indywidualnych cech i różnych 

fizycznych sposobów reagowania na stres. Po zabiegu pacjenci zostali przeniesieni na 

intensywną terapię. Tam został im losowo przydzielony obraz, który był zamontowany 

u podnóża ich łóżka, bezpośrednio w linii ich wzroku, aby zaraz po przebudzeniu mogli 

widzieć obraz. Pacjentów podzielono na sześć grup. Pierwszej grupie przydzielono obraz 

wody otoczonej drzewami, druga grupa oglądała obraz lasu, trzecia grupa otrzymała obraz 

abstrakcyjny złożony z krzywoliniowych form, natomiast dla czwartej grupy przewidziano 

obraz abstrakcyjny z prostoliniowych form. Dwie pozostałe grupy stanowiły zespół 

kontrolny. Pacjenci należący do jednej z nich mieli wpatrywać się w biały, pusty ekran. 

Drugiej grupie kontrolnej nie przydzielono w ogóle żadnego obrazu. Analizując wyniki 

badań, stwierdzono, że największy pozytywny wpływ na pacjentów wywarł obraz wody 

i drzew. U osób, które wcześniej miały wskaźniki podobne do wskaźników innych osób, 

a które losowo zostały przydzielone do tego obrazu, w ciągu dwóch dni po operacji 

odnotowano znacznie mniej lęku, w ciągu zaś następnych dwóch dni można było odstawić 

silne środki przeciwbólowe, takie jak np. dożylna morfina. Obraz lasu nieznacznie poprawił 

wyniki w stosunku do grup kontrolnych. Scena ta miała pewne pozytywne skutki, ale nie były 

one znaczące. Jeśli zaś chodzi o wpływ obrazu abstrakcyjnego prostoliniowego, to 

u pacjentów efekty były gorsze, niż gdyby w ogóle nie widzieli sztuki. Pacjenci oglądający 

ten obraz byli bardziej niespokojni i początkowo przyjmowali więcej leków przeciwbólowych 

niż chorzy w grupie kontrolnej. W przypadku aż 9 osób z tej grupy obraz został całkowicie 

usunięty ze względu na zdecydowanie negatywne reakcje na jego oglądanie z powodów 

etycznych i medycznych. Tego rodzaju negatywne reakcje na sztukę abstrakcyjną również 

zostały udokumentowane w oddziałach psychiatrycznych w Uppsali. Potwierdza to tezę, że 

nie wszystkie rodzaje sztuki są odpowiednie do zastosowania ich w placówkach opieki 

medycznej. Ulrich komentując wyniki badań, twierdzi, że sztuka zawierająca dwuznaczne 

treści, otwarta na bardzo wiele interpretacji, nie jest właściwa podczas leczenia, ponieważ 

pacjent poprzez projekcje przelewa własny nastrój na obraz. Jeśli pacjent jest szczęśliwy, to 

będzie widział w sztuce szczęście, jeśli jednak jest przygnębiony i zestresowany, co często ma 

miejsce w szpitalu, to będzie widział w dziele malarskim coś przerażającego 

i przytłaczającego. W stresujących środowiskach, takich jak szpital, wieloznaczność nie pełni 
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roli terapeutycznej. Sztuka powinna być pozytywna i rozpoznawalna, w przyjemnych 

barwach21. 

Również wyniki innych badań Urlicha potwierdzają, jak ważne dla samopoczucia 

pacjenta jest otoczenie. Urlich zbadał dokumentację medyczną 46 chorych poddanych 

cholecystektomii w latach 1972–1981 w szpitalu w stanie Pensylwania. Połowa pacjentów 

posiadała pokoje z widokiem na drzewa liściaste, druga połowa przebywała w pokojach 

z widokiem na mur z cegieł. Kontrolowane były takie czynniki, jak wiek, płeć, palenie 

papierosów, waga ciała i ogólny poziom zdrowia. Analiza wykazała, że  pacjenci mający 

widok na drzewa szybciej odzyskiwali zdrowie, używali mniej środków przeciwbólowych  

i wykazywali mniej powikłań po zabiegu22. 

W szpitalu w San Diego zostały urządzone: specjalny pokój dla dzieci z kolejką, ogród 

z rzeźbami zwierząt i dinozaurów oraz fontanna w kształcie smoka. Niezależnie od tego, czy 

są to malowidła, specjalne ogrody czy pokoje zabaw, to wszystko pomaga dzieciom 

zapomnieć, że są chore i przebywają w dziwnym, nieznanym im miejscu, które inaczej 

byłoby dla nich przerażające. Dzieci łączy radość odkrywania, która przywraca niektóre 

aspekty bycia dzieckiem, a nie tylko chorym dzieckiem23. 

Według Macieja Kota, artysty i psychologa, który pomalował już ponad sto szpitali 

w Polsce, obrazy malowane szczególnie na oddziałach dziecięcych powinny być realistyczne 

– tak, aby odwracały uwagę od choroby. Niektóre kolory mogą pomóc w pozbyciu się strachu 

czy niepokoju. Kot twierdzi, że przed porodem kobietę uspokajają morelowe barwy, ale 

bezpośrednio po rozwiązaniu lepsze są już błękity. Dlatego na Oddziale Położniczym 

w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej, który pomalował, pacjentki widzą 

błękity nieba i unoszące się mewy24. Te spostrzeżenia potwierdziły też wyniki badań, 

przeprowadzonych przez Kota wśród pacjentów. 

Wyniki badań własnych dotyczących wpływu barw i rysunków na samopoczucie dziecka 

podczas leczenia szpitalnego 

Ze względu na ich obszerność uzyskanych wyników zaprezentowane tu zostaną 

przede wszystkim wyniki badań dotyczące wpływu barw i rysunków na samopoczucie 

dziecka podczas leczenia szpitalnego pod kątem tego, w jaki sposób wiek i płeć dziecka 

wpływają na zainteresowanie barwami i rysunkami w otoczeniu. 

Teren badań 

Badania zostały przeprowadzone na terenie Oddziału Dziecięcego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3  

w Rybniku. Jest to szpital o ponadregionalnym zasięgu z bazą łóżkową, w którym pomoc 

medyczna została udzielona ponad 200 tys. osób. Oddziałem dziecięcym zarządza ordynator: 

dr n. med. Grzegorz Góral. Oddział ten gwarantuje pacjentom: przystosowane do pobytu 

                                                           
21

 Urlich za: M.J. FRIEDRICH:, The Arts of Healing, “The Journal of the American Medical Association” 

1991, Vol. 281, s. 1779–1782. 
22

Urlich za: A.R.  RIDENOUR: Creativity and the Arts in Health Care Settings, The Arts of Healing. “The 

Journal of the American Medical Association”, 1998, Vol. 279, s. 399–400. 
23

 Ibidem, s. 399–400. 
24

Maciej Kot za: A. GWOZDOWSKA: Leczenie sztuką. „Puls Medycyny” 2006, nr 6, s. 129. 
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dziecka, 3-osobowe sale z samodzielnym węzłem sanitarnym, możliwość przebywania 

rodziców z chorym dzieckiem przez całą dobę (korzystanie z noclegu przez rodzica – 

odpłatnie), świetlicę z telewizorem, salę lekcyjną z biblioteką, psychologiczne usługi 

zdrowotne w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz terapii25. 

Charakterystyka populacji generalnej i technik badawczych 

Badaniami objęto 20 dzieci, 15 rodziców tych dzieci (szczególnie dzieci młodszych), 

oraz 5 pielęgniarek o stażu pracy przekraczającym 25 lat. Każde dziecko zostało przebadane 

w sposób jakościowy, zachowując indywidualne podejście i wzgląd na jego trudną sytuację 

naznaczoną chorobą. Z każdym dzieckiem przeprowadzone zostało od dwóch do czterech 

rozmów, mających na celu oswojenie z respondentem, szczere i śmiałe odpowiedzi na pytania 

oraz wspólną zabawę i zajęcie czasu dziecka na oddziale szpitalnym. Poza tym dzieci zostały 

poddane obserwacji otwartej, swobodnej, typu jakościowego, podczas której szczególna 

uwaga badacza była skierowana na zachowanie parajęzykowe i niewerbalne dzieci podczas 

rozmowy, ich otwartość, mimikę i gestykulację, świadczące o poczuciu bezpieczeństwa 

i ogólnie dobrym samopoczuciu lub jego braku. Obserwowane były również oznaki poziomu 

odczuwanego bólu oraz stosunek do innych pacjentów i personelu,  także podejmowana przez 

dzieci aktywność, zależnie od ich samopoczucia, charakteru oraz możliwości w związku 

z chorobą. Biernej obserwacji poddane zostały ponadto kontakty dziecka z odwiedzającymi je 

osobami, zwłaszcza rodzicami lub opiekunami, zażyłość oraz atmosfera odwiedzin. 

Obserwacji poddany został także – będący jedną z najważniejszych składowych sytuacji –  

żywy lub bierny odbiór kolorów i rysunków, z uwzględnieniem zachowania w trakcie ich 

odbioru, mimiki oraz gestów. Nieraz możliwe do zaobserwowania były wytwory pacjentów 

inspirowane dziełami na ścianach: opowieści, wymyślane bajki, własne rysunki itp.  

Rodzice zostali zdiagnozowani za pomocą szczegółowych, aczkolwiek swobodnych 

wywiadów, podobnie jak artysta Maciej Kot. Personel zdiagnozowano, stosując wywiad 

skategoryzowany, aby zdobyć jak największą ilość informacji, nie zakłócając przy tym 

zanadto pracy. Analiza dokumentów polegająca w tym przypadku na analizie wytworów 

artysty i dzieci została potraktowana jako technika dopełniająca. 

 Badane dzieci miały różne schorzenia, przy czym w badaniach brano pod uwagę próg 

bólu i niedogodności wynikające z leczenia, na które dziecko zostało narażone. Najczęściej 

dzieci na oddziale chorowały na zapalenie płuc, ostre zapalenie górnych dróg oddechowych, 

nieżyt lub niedrożność jelit czy wrodzoną wadę serca. Były również dzieci chore na plamicę 

naczyniową, padaczkę, zatrucie pokarmowe oraz inne schorzenia. Zdarzali się pacjenci, 

których choroba do końca pobytu w szpitalu nie została zdiagnozowana. 

 Badania zostały prowadzone w okresie od czerwca do września 2010 r. włącznie. 

Rotacja dzieci przebywających na oddziale w tym czasie była znaczna. Przebywały one 

w szpitalu od 3 dni do 3 tygodni. 

 

                                                           
25

 www.szpital.rybnik.pl/pedia.html 
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Wpływ barw na samopoczucie pacjenta w związku z wiekiem i płcią dziecka  

Z obserwacji i rozmów z dziećmi oraz ich rodzicami wynika, że wszystkie przebadane 

dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo podatne na oddziaływanie kolorów i zwracają 

uwagę na rysunki; 4 na 7 dzieci w tym wieku jako swoje ulubione postaci wybrało 

naklejanych bohaterów z bajek animowanych (dalmatyńczyki, Krecik, morskie koniki, 

krasnale), co pokazuje, że bardziej od pastelowych barw przyciągnęła je tematyka, którą 

najbardziej lubią. Przykładowo, Ala wybrała Krecika dlatego, że to jej ulubiona bajka. 

Dalmatyńczyki z tego samego powodu, jako ulubione, od razu zostały wskazane przez Antka.  

Każde z rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zauważyło wpływ kolorowego 

otoczenia na swoje dziecko. Spośród 7 matek aż 6 oceniło – w sześciostopniowej skali – 

wpływ kolorów i rysunków na samopoczucie dziecka na 6 (bardzo duży), jedna matka na 5 

(duży). 

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zarówno siedmioletnia Justyna, jak 

i dziesięcioletnia Martyna, wykazały znaczne zainteresowanie otoczeniem. Mama Justyny 

i ojciec Martyny zauważyli duży wpływ kolorów i rysunków na ich dzieci. Zdaniem mamy 

Justyny jej dziecko dzięki obrazom jest weselsze i szybciej – będąc z natury dzieckiem 

nieśmiałym  – się zaaklimatyzowało. Odmiennie było z siedmioletnią Pauliną, która tak 

bardzo się wycofała, że rysunki i kolory nie mogły poprawić jej samopoczucia, ponieważ nie 

zwracała na nie większej uwagi. Dziewczynka ta w trakcie pierwszej rozmowy przebywała 

w szpitalu od 3 dni. Jej choroba charakteryzująca się wysypką i wysoką temperaturą nie 

została zdiagnozowana do momentu zakończenia badań. Jak wynikało z obserwacji i rozmów 

z personelem, nie odczuwała jednak bólu wyższego niż inne dzieci. W przeciwieństwie do 

innych pacjentów w ogóle o bólu nie mówiła. Jej najczęstszym zajęciem było leżenie 

i wpatrywanie się w sufit. Aranżowano sytuacje mające zachęcić dziewczynkę do zabawy, 

jednakże nie przyniosło to większych rezultatów. Paulina była jedyną dziewczynką spośród 

20 badanych dzieci, u której nie zaobserwowano wpływu kolorów na samopoczucie. Jej 

mama również oceniła wpływ barwnego otoczenia na samopoczucie dziecka jako mały – na 

dwa w sześciostopniowej skali. 

W badaniach starszych dzieci obserwacja odegrała mniejszą rolę, gdyż starsze dzieci 

nie reagowały w sposób żywiołowy na obserwowane barwy i rzadko samodzielnie malowały 

rysunki, w których mogły pojawiać się motywy z obrazów artysty. Były jednak o wiele 

bardziej świadome swych odczuć, a ich wypowiedzi zostały przemyślane, dlatego główna 

waga została przeniesiona na rozmowy z nimi i ewentualne wywiady z ich rodzicami. 

Diagnozując dzieci starsze, stwierdzono wyrazisty podział ze względu na płeć. 

Wszystkie dziewczęta deklarowały duży wpływ kolorów, zresztą tak samo jak ich rodzice. 

Chłopcy natomiast pozostali całkowicie obojętni na barwne sale i rysunki umieszczone na 

oddziale. Niezależnie od ich samopoczucia, które klasyfikowało się w szerokiej skali – od 

bardzo pozytywnego odbioru szpitala i nawiązywania wielu kontaktów, aż do całkowitego 

wycofania i bierności, wszyscy 4 chłopcy w wieku od 13 do 16 lat wykazali całkowitą 

obojętność  w stosunku do barwnego otoczenia oddziału dziecięcego. 

 W wypowiedziach dziewcząt dominowały sądy świadczące nie o wpływie rysunków, 

ale barw, kolorów, a przede wszystkim klimatu, atmosfery, które razem powiązane tworzą 
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wszystkie te elementy. Jedenastoletnia Daria, dziewczyna pełna fantazji i  kreatywności, którą 

w dużej mierze wykazywała, organizując zabawy dla młodszych dzieci przebywających na 

oddziale, powiedziała: kiedy widzę rysunki, mam ochotę się tam przenieść, wydaje mi się, że 

mogę zerwać jabłka i wtedy często ich dotykam, ale  jeśli nikt nie widzi; Czuje się, jak 

w innym świecie, nie nudzę się i mam ochotę myśleć, że tam jestem. Sandra, dwunastoletnia 

spokojna dziewczyna, porównała oddział dziecięcy, na którym się znalazła, z oddziałem 

dziecięcym innego szpitala, w którym była niedawno – oddział ten niczym nie różnił się od 

innych, dziewczynka jednak oświadczyła: Tutaj jest o wiele przyjemniej. Tam bałam się sama 

wychodzić z pokoju. Bardzo się bałam, nawet kiedy musiałam wychodzić nocą do łazienki. 

Tam było tak szaro-buro, strasznie! W ogóle mi się tam nie podobało! W nocy ciemno, a w 

dzień to też  tylko w pokoju siedziałam, bo jakoś tak się bałam, a i nie było po co wychodzić 

(…) tutaj ściany są takie rozświetlone, wesołe i przyjemne (…) czuje się bezpiecznie. 

Wypowiedź ta obrazowo pokazuje, jak przyjemne dla dziecka otoczenie wpłynęło na 

podniesienie jego poczucia bezpieczeństwa. Z kolei trzynastoletnia Magda zaznaczyła, że 

ceni sobie atmosferę oddziału, chętnie przechadza się po korytarzu; jej zdaniem: bez 

rysunków byłoby jeszcze nudniej. Piętnastoletnia Alicja oceniła nastrój, które tworzą kolorowe 

elementy, jako „kapitalny”. Siedemnastoletnia Edyta i osiemnastoletnia Karolina podkreślały 

klimat, który wytworzyły rysunki i barwy; obie polubiły swoje pokoje za kolory, dzięki 

którym – jak powiedziała Karolina  – jest mniej szpitalnie. Rodzice Darii, Sandry, Magdy 

i Alicji dostrzegli ważną rolę kolorowych oddziałów w życiu pacjentów i ocenili wpływ barw 

i rysunków jako duży – na pięć w sześciostopniowej skali. Jedynie matka Łukasza, widząc 

mniejsze zaangażowanie swego syna, oszacowała ten  wpływ jako średni – na trzy.  

Uczestniczące w wywiadzie pielęgniarki (5 osób), mające staż pracy od 25 do 30 lat, 

potwierdziły, że kolory są bardzo ważne, a im dziecko jest młodsze, tym bardziej zwraca na 

nie uwagę. Wszystkie orzekły, że największą wagę do kolorowego otoczenia przywiązują 

dzieci najmłodsze. Pani Krystyna z trzydziestoletnim stażem pracy zadeklarowała: jeszcze nie 

było tu małego dziecka, co by na oddział weszło i na kolory i rysunki uwagi nie zwróciło. 

Pielęgniarki nie dostrzegają jednak zróżnicowania w odbiorze otoczenia ze względu na płeć 

pacjenta.  Wszystkie podkreślały, że nie tylko widziały i widzą wpływ kolorowego otoczenia 

na dziecko, ale również same podejmowały odpowiednie kroki w celu utworzenia otoczenia 

przyjaznego dziecku. Pani Jolanta, pielęgniarka z trzydziestoletnim stażem pracy, stwierdziła: 

Oddział nigdy nie był biały. Kiedy nie było rysunków Kota, to same  dbałyśmy o to, aby było 

kolorowo. Kupowałyśmy różne materiały plastyczne gdzie tylko się dało i tworzyłyśmy 

aplikacje na ścianach i wiszące oraz różne bibułkowe ozdoby. Wszystkie byłyśmy przekonane, 

że to jest bardzo ważne dla atmosfery. Pielęgniarki podkreślały, że w szpitalu najważniejszy 

jest sprzęt, a dopiero później otoczenie, jednakże dostrzegają jego pozytywną rolę w zajęciu 

dziecka i oderwania jego uwagi od bólu. Pielęgniarki jednogłośnie  – mimo że wywiady były 

prowadzone indywidualnie – w grupie najważniejszych czynników warunkujących dobre 

samopoczucie dziecka wymieniły w kolejności: dobry sprzęt i kompetentny personel, 

przyjazne otoczenie oraz stały kontakt z rodzicami.  
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Konkluzje 

Z badań  wynika, że im mniejsze jest dziecko, tym większy wpływ barwy i rysunki 

wywierają na jego samopoczucie podczas leczenia szpitalnego. Wszystkie dzieci w wieku 

przedszkolnym bardzo żywo reagują na rysunki zamieszczone na oddziale. Również dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym dobrze czują się na oddziale dzięki temu, że otoczenie było im 

przyjazne (wśród badanych dzieci wyjątek stanowiła siedmioletnia Paulina, która nie 

zwracała uwagi na otoczenie).  

W przypadku dzieci starszych następuje rozgraniczenie ze względu na płeć. 

Dziewczynki bardzo cenią sobie zarówno rysunki, jak i kolory, zwłaszcza w związku 

z klimatem, jaki te tworzą. Ich uwaga – w porównaniu z młodszymi dziećmi – zostaje 

przeniesiona z tematyki rysunków na kolory i atmosferę, zapewnianą przez tak przyjazne 

otoczenie. Z kolei chłopcy w wieku od 13 do 16 lat odnoszą się do barw w otoczeniu całkiem 

obojętnie.  

Na 15 badanych rodziców, którzy byli proszeni o określenie stopnia wpływu barw 

i rysunków na samopoczucie ich dziecka podczas leczenia szpitalnego w  sześciostopniowej 

skali (bardzo duży, duży, dość duży, średni, mały, żaden), 6 oceniło ten wpływ jako bardzo 

duży, 7 – duży, jeden – średni, jeden – mały, co dało łączny wynik 5,06, czyli wpływ barw 

i rysunków uznany został za duży. 

Również badane pielęgniarki potraktowały jako bardzo ważne kolorowe otoczenie 

dziecka (nawet we własnym zakresie podejmowały działania, aby je takim uczynić, kiedy nie 

było innych możliwości). 

Aby można było te wyniki uznać za uniwersalne, należałoby poszerzyć badania 

i przeprowadzić je na większej próbie, najlepiej nadal zachowując ich jakościowy 

i zindywidualizowany charakter. Badania te są bardzo ważne, natomiast brakuje ich 

w literaturze polskiej, choć dostrzega się i docenia wpływ kolorów, rysunków i przyjaznego 

otoczenia na dziecko w sytuacji dla niego nowej i trudnej. W ostatnim czasie przeprowadzono 

w Polsce wiele akcji dotyczących malowania kolorowych oddziałów dziecięcych, często 

motywowanych intuicyjną wiedzą poprawienia samopoczucia małych pacjentów. Im więcej 

znajdzie się faktów naukowych popierających pozytywny wpływ kolorów i rysunków na 

przebieg leczenia szpitalnego dzieci, tym łatwiej będzie wprowadzić w czyn kolejne akcje – 

tak, aby żaden oddział dziecięcy nie straszył swoją szarością i szpitalną surowością. 
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Pogoda wokół nas – proste doświadczenia dla uczniów klas początkowych  

i dzieci w wieku przedszkolnym 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono znaczenie doświadczeń we wprowadzaniu zagadnień 

związanych z pogodą w pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym. 

Obok informacji merytorycznych dotyczących znaczenia bezpośredniego poznania 

w edukacji środowiskowej dzieci młodszych, opracowanie zawiera wskazania metodyczne 

dotyczące przygotowania nauczyciela i dzieci do eksperymentowania z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa oraz sposobu wyjaśnienia wyników itp. Prezentację wzbogacają liczne  

konkretne przykłady doświadczeń związanych z pogodą, zawierające  pytania wprowadzające 

do zagadnienia, zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania doświadczenia, przebieg 

działania i wyjaśnienie zaobserwowanych zjawisk oraz źródło pomysłu. 

 

Słowa kluczowe: edukacja środowiskowa, doświadczenie, poznawanie bezpośrednie, 

zjawiska pogodowe 

 

Wprowadzenie 

Dzieci od najmłodszych lat interesują się otaczającym światem. Zastanawiają się, 

dlaczego śnieg jest śliski, dlaczego czasem pada deszcz, czasem grad albo śnieg, dlaczego 

chmury mają różne kształty, dlaczego śnieg skrzypi pod nogami… Obserwowane w otoczeniu 

zjawiska są źródłem pytań. Ze względu na poziom rozwoju i specyfikę myślenia uczniów klas 

młodszych nie jest możliwe podawanie tylko gotowych informacji, które uczniowie mieliby 

zapamiętać. Niektóre odpowiedzi dzieci uzyskają samodzielnie, wykonując proste 

doświadczenia. Jest to zgodne ze wskazaniami zawartymi zarówno w różnorodnych 

opracowaniach metodycznych, jak i w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych (I etap edukacji)
1
 oraz w Podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli
2
. 

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. z dn. 

15.01.2009 r. nr 4, poz. 17, załącznik nr 2. 
2
 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dn. 

15.01.2009 r. nr 4, poz. 17, załącznik nr 1. 
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Dziecko w wieku przedszkolnym nabywa umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk 

atmosferycznych, charakterystycznych dla poszczególnych pór roku
3
. Natomiast uczeń 

kończący etap kształcenia wczesnoszkolnego z zakresu edukacji środowiskowej realizowanej 

w klasach I–III „obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i 

wiąże przyczynę ze skutkiem”
4
.  

Nauczyciele pracujący z dziećmi często jednak odczuwają obawy związane 

z prowadzeniem doświadczeń w sali przedszkolnej czy w klasie: martwią się koniecznością 

zgromadzenia potrzebnych materiałów i przyborów, organizacją zajęć, zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom, wreszcie wynikami eksperymentów… Przedstawione w niniejszym 

opracowaniu przykłady doświadczeń nie wymagają specjalnych przygotowań, kosztownych 

pomocy dydaktycznych czy specjalnie wyposażonej pracowni; mogą być wykonane w każdej 

placówce; wystarczy zainteresowanie dzieci i chęci nauczyciela. 

Organizacja doświadczeń w przedszkolu i klasach początkowych – wskazania 

metodyczne 

Okazy i obiekty wybrane do bezpośredniego poznania powinny być starannie dobrane 

pod kątem ich niezwykłości, piękna, wyjątkowości. Eksperymenty należy tak zestawiać 

i przeprowadzać, aby dzieci były zaskoczone przebiegiem zjawiska, aby zjawisko to wzbu-

dziło ich zachwyt i podziw
5
. Często opiekunowie dzieci w obawie o ich bezpieczeństwo czy 

uszkodzenie sprzętu zabraniają wykonywania działań badawczych, co może zahamować albo 

nawet zniweczyć aktywną inicjatywę dzieci oraz ich żądzę wiedzy, zablokować ich 

ciekawość i dążenie do odkrywania świata
6
. Analiza znaczenia metod opartych na 

odkrywaniu wskazuje na dużą aktywność dziecka w trakcie uczenia się. Spontaniczność 

dziecięcych poszukiwań, chęć samodzielnego działania, ogromne zaangażowanie 

emocjonalne dziecka, jego ciekawość i chęć poznania nie zawsze ułatwiają nauczycielowi 

organizowanie bezpiecznych zajęć opartych na eksperymentowaniu. Planując zajęcia oparte 

na praktycznej działalności dzieci nauczyciel w pierwszym rzędzie winien zadbać o ich 

bezpieczeństwo – jeśli uzna, iż samodzielne działania dzieci mogłyby stać się przyczyną 

jakiegokolwiek uszczerbku na ich zdrowiu, powinien przeprowadzić doświadczenie 

samodzielnie w formie pokazu dla poszczególnych grup, angażując pojedyncze dzieci do 

pomocy w jego wykonaniu.   

Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym chętnie samodzielnie poszukują 

odpowiedzi na swoje pytania. Ich umiejętności poznawcze, odczytywanie i zdolność 

podporządkowania się instrukcji, opanowanie czynności manipulacyjnych i posługiwania się 

wieloma przyborami i przyrządami ułatwiają wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, 

                                                           
3
 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego..., załącznik nr 1. 
4
 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego..., załącznik nr 2. 
5
 M. SAWICKI: Edukacja środowiskowa w klasach I–III szkoły podstawowej. Warszawa, Wydawnictwo 

Semper 1997, s. 10. 
6
 D. BRAUN: Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Tłum. M. JAŁOWIEC. Kielce, Wydawnictwo 

„Jedność” 2002, s. 10. 
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a ich rozszerzająca się wiedza o otaczającym świecie pozwala stawiać pytania o kolejne 

zagadnienia i w drodze własnych działań uzyskiwać odpowiedzi.  

Aby nauczyciel dobrze wykorzystał możliwości przeprowadzania eksperymentów  

w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i z uczniami klas początkowych, musi 

uwzględniać następujące etapy: tworzenie sytuacji problemowej, wynikającej z potrzeb 

dzieci, poszukiwanie hipotez, weryfikacja hipotez w trakcie działania, ustalenie 

i sformułowanie prawidłowych rozwiązań, utrwalenie zdobytych informacji, np. w postaci 

notatki, rysunku czy odpowiedzi na postawione pytanie, zastosowanie poznanej wiedzy  

w nowych sytuacjach, dla wyjaśnienia następnych zagadnień
7
. 

Przedstawiona kolejność działań dzieci w trakcie prowadzenia doświadczeń  

i eksperymentów ma charakter relatywnie niezmienny, bez względu na rodzaj badanego 

zjawiska. Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń w przedszkolu i klasach młodszych 

wymaga spełnienia następujących warunków: 

1. Przed wykonaniem doświadczenia przez dzieci nauczyciel powinien wcześniej 

przeprowadzić eksperyment, by:  

 sprawdzić zasady bezpieczeństwa, o których należy uprzedzić dzieci;  

 przeanalizować warunki poprawnej, dokładnej obserwacji, jakie należy zapewnić 

dzieciom;  

 ustalić sposób wprowadzenia do doświadczenia, sformułować pytania – najlepiej 

o charakterze otwartym
8
, które mają ukierunkować uwagę dzieci; 

 zwrócić uwagę na kluczowe elementy instrukcji i specjalnie do nich przygotować 

małych eksperymentatorów; 

 sprawdzić zastosowanie potrzebnych pomocy i przyborów, które zostały 

przygotowane; 

 zweryfikować warunki uzyskania przewidywanego rezultatu, aby w trakcie 

wykonywania doświadczeń przez dzieci dyskretnie nadzorować ich spełnianie. 

2. Proponowane doświadczenie należy włączyć w strukturę zajęć: 

 przemyśleć pytania kierowane do dzieci, mające ukierunkować ich obserwacje  

i działania; 

 zorganizować sprawnie podział na grupy i rozmieścić je w sali zajęć;  

 przygotować odpowiednią liczbę pomocy i zorganizować ich rozdział do 

poszczególnych grup; 

 zaproponować dzieciom sposób notowania spostrzeżeń; 

 zapisać pytania pomagające dzieciom wyprowadzić wnioski z eksperymentu. 

3. Przed wykonaniem eksperymentu przez dzieci w czasie zajęć trzeba: 

 każdej grupie przygotować instrukcję (najlepiej w formie wydruku) i dokładnie ją 

omówić; 

 podkreślić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie działania; 

                                                           
7
 Na podstawie: Środowisko społeczno-przyrodnicze. Książka przedmiotowo-metodyczna. Red. 

H. GUTOWSKA. Warszawa, WSiP 1989, s. 183–188; Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1–3. Red. 

M. LELONEK, T. WRÓBEL. Warszawa, WSiP 1990, s. 83–85. 
8 S.E. BROWN: Robimy eksperymenty. Tłum. R. WALIŚ. Warszawa, K.E. Liber 2005, s. 11. 
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 wysłuchać propozycji dzieci dotyczących przebiegu zjawiska, rezultatu eksperymentu, 

sposobu jego wyjaśnienia (np. Jak myślisz, co się stanie?, Jak można wyjaśnić to 

zjawisko?); 

 przydzielić zadania każdemu z członków grupy lub umożliwić dzieciom ich wybór, 

aby każdy członek zespołu był odpowiedzialny za część zadania; 

 zwrócić uwagę dzieci na istotne punkty przeprowadzanego i obserwowanego  

doświadczenia; 

 omówić sposób notowania spostrzeżeń i pomiarów. 

4. W trakcie samodzielnego działania dzieci nauczyciel powinien: 

 czuwać nad bezpieczeństwem dzieci; 

 udzielać doraźnych wskazówek dotyczących wykonania zadania;  

 wspierać dzieci – najlepiej dopiero na ich prośbę – w wykonaniu doświadczenia; 

 przypominać o kolejnych etapach wykonania eksperymentu zamieszczonych  

w instrukcji; 

 organizować zmianę funkcji wśród członków poszczególnych grup, jeśli dane 

doświadczenie wykonywane jest kilkakrotnie. 

5. Po przeprowadzeniu doświadczenia należy: 

 zorganizować zebranie przyborów, materiałów i przedmiotów, uporządkować 

stanowisk; 

 dokonać podsumowania przeprowadzonego działania – wysłuchać słownego opisu 

rezultatów
9
 i uporządkować  wnioski uzyskane przez poszczególne grupy; 

 umożliwić dzieciom dokonanie odpowiedzi na postawione przed doświadczeniem 

pytania, wskazać zastosowanie poznanego prawa w innych sytuacjach, zjawiskach; 

 zanotować dalsze propozycje doświadczeń, obserwacji czy zadań, które wyniknęły  

z przeprowadzonego eksperymentu, a zaintrygowały dzieci i mogą stać się pomysłem 

na kolejne zajęcia; 

 zanotować pytania, wyjaśnienia i problemy dzieci związane z wykonywanym 

doświadczeniem, aby przygotować ćwiczenia, zadania czy zlecić obserwacje, 

samodzielne poszukiwanie wiedzy przez dzieci, przygotowując ich do następnych 

działań praktycznych. 

 

Przykłady doświadczeń w wyjaśnianiu zjawisk pogodowych 

 

Doświadczenie 1 – Czy powietrze istnieje? 
Potrzebne materiały: 

 mała butelka po syropie 

 miska z wodą 

 gąbka 

 słomka do napojów 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Co to jest powietrze? 

 Skąd wiemy, że ono istnieje? 

 Jak możemy udowodnić, że powietrze istnieje? 

                                                           
9
 I. POLEWCZYK: Świadomość fonologiczna i fonetyczna u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. W: Effata 

– otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana. Red. I. NOWAKOWSKA-

KEMPNY. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1998. 
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Przebieg doświadczenia: 

1. Zanurz butelkę w misce z wodą i zaobserwuj, co się dzieje. Z otworu szyjki butelki wylatują 

pęcherzyki. Butelka napełnia się wodą. 

2. Zanurz suchą gąbkę w wodzie i zaobserwuj, co się dzieje. Z gąbki wylatują „bąbelki”. 

3. Włóż słomkę do napojów do miski z wodą. Wdmuchnij powietrze z płuc przez słomkę do miski z 

wodą – widoczne są ulatujące „bąbelki”. 

Wyjaśnienie:  

Widoczne w wodzie „bąbelki” to powietrze – mimo, że go nie widzimy w butelce czy gąbce, ono 

istnieje. Powietrze jest gazem, który jest niewidoczny, nie ma zapachu 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. 

 
Doświadczenie 2 – Gdzie jest powietrze? 

Potrzebne materiały: 

 miska z wodą 

 szklanka 

 kartka papieru 

 piłeczka 

pingpongowa, 

drewniany lub 

plastikowy klocek 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Co to jest powietrze? 

 Skąd wiemy, że ono istnieje? 

 Jak możemy udowodnić, że powietrze istnieje? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na dnie szklanki umieść zgniecioną kartkę papieru. Szklankę dnem do góry włóż pionowo do 

wody w misce. Delikatnie wyjmij szklankę. Czy papier jest mokry? 

2. Na powierzchni wody w misce połóż piłeczkę pingpongową lub klocek. Odwróć szklankę do góry 

dnem i przykryj nią piłeczkę (klocek), stawiając szklankę na dnie naczynia z wodą. Zaobserwuj, 

gdzie jest piłeczka (klocek). Jaki jest poziom wody w misce, a jaki w szklance? 

Wyjaśnienie:  

Powietrze znajdujące się w szklance nie pozwala „wejść” do szklanki wodzie i zmoczyć papieru, 

spycha ono także piłeczkę (klocek) blisko dna naczynia. Choć powietrza nie widzimy, możemy 

przekonać się, że istnieje – wypełnia szklankę. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Wielka księga eksperymentów. Zielona Góra, 

Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz. 2001, s. 5; J. VANCLEAVE: 101 ciekawych doświadczeń – Chemia 

dla każdego dziecka. Warszawa, WSiP 1993, 42–43. 

 

 

 

Doświadczenie 3 – Czy powietrze może się poruszać? 

Potrzebne materiały: 

 balonik 

 strzępki papieru, 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Czy powietrze ma siłę? 

 Kiedy widzimy działanie powietrza? 
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waty, folii, piórka, 

piłeczka 

pingpongowa 

 Skąd wiemy, że ono istnieje? 

 Jak możemy udowodnić, że powietrze istnieje? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na stoliku rozłóż strzępki waty, papieru, folii, piórka, piłeczkę itp. 

2. Nadmuchaj balonik i przytrzymaj jego otwór. 

3. Skieruj otwór balonika w kierunku rozłożonych przedmiotów i delikatnie wypuszczaj powietrze z 

balonika. 

4. Obserwuj, które przedmioty się przesuwają. 

Wariant: 

Rozłóż drobne przedmioty na stoliku. Poproś do pomocy kolegę – niech przebiegnie obok stolika. 

Obserwuj, co dzieje się z przedmiotami. 

 

Wyjaśnienie:  

Powietrze wypuszczone z balonika porusza drobne przedmioty, podobnie jak pęd powietrza za 

biegnącą osobą. Tak samo porusza przedmioty wiatr, choć go nie widzimy. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. Jesień. Warszawa, Medium 1993, s. 9–10. 

 

Doświadczenie 4 – Czy powietrze ma siłę? 

Potrzebne materiały: 

 miska z zimną wodą 

 plastikowa butelka o 

pojemności 0,5 l 

 gorąca woda  

 lejek 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Czy powietrze może się poruszać? 

 Czy powietrze może się ogrzewać i ochładzać?  

 Czy powietrze może rozszerzać się i kurczyć? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do plastikowej butelki ostrożnie nalej przez lejek gorącej wody na wysokość około 3 cm. 

2. Zakręć butelkę i włóż ją do miski z zimną wodą. Możesz delikatnie polewać ścianki butelki zimną 

wodą z miski. 

3. Ścianki butelki zapadły się do środka, mimo że nikt ich nie dotykał. 

Wariant: 

Do plastikowej butelki 0,5 l wsyp rozkruszony lód. Zakręć butelkę. Kilkakrotnie potrząśnij butelką i 

postaw ją na stoliku. Obserwuj, co dzieje się z butelką. 

 

Wyjaśnienie:  

Powietrze w butelce od ciepłej wody ogrzało się, a cząsteczki powietrza poruszały się szybko i 

oddalały od siebie, zajmowały więcej miejsca. Kiedy ochłodziliśmy ścianki butelki zimną wodą, 

powietrze w butelce także się ochłodziło – cząsteczki powietrza poruszały się wolniej i zbliżały do 

siebie, zajmując mniej miejsca (zob. rys. 1).   
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RYSUNEK 1. Cząsteczki powietrza ogrzanego i zimnego. (Według: Szkoła eksperymentów. Red. A. SMITH. 

Warszawa, Oficyna  Wydawnicza Delta W-Z [b.r.w.], s. 13) 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: N. ARDLEY: 101 szkolnych doświadczeń naukowych. 

Tłum. D. BARTNIK. Warszawa, Muza S.A. 1996, s. 7; Szkoła eksperymentów. Red. A. SMITH. 

Warszawa, Oficyna Wydawnicza Delta W-Z [b.r.w.], s. 12. 

 

Doświadczenie 5 – Co się stanie, gdy ogrzejemy powietrze? 

Potrzebne materiały: 

 szklany słoik 

 gorąca woda 

 szklana butelka po 

soku 

 balon 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak zmienia się powietrze, gdy je podgrzejemy? 

 Jakie cechy ma powietrze? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Podgrzej wodę w czajniku. 

2. Na szyjkę butelki po soku nałóż balon. 

3. Wstaw butelkę z balonem do słoika. 

4. Do słoika nalej ostrożnie gorącej wody (około połowy słoika). 

5. Obserwuj, jak zmienia się balon. 

Wyjaśnienie:  

Powietrze znajdujące się w butelce od gorącej wody ogrzało się i jego cząsteczki zaczęły się szybciej 

poruszać i przechodzić do balonika, delikatnie pompując go (zob. wyjaśnienie do doświadczenia 4. i 

rys. 1.). 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. Jesień. Warszawa, Medium 1993, s. 13. 

 

Doświadczenie 6 – Co się stanie, gdy ochłodzimy powietrze? 

Potrzebne materiały: 

 miska lub słoik z 

zimną wodą  

 szklana butelka z 

długą, smukłą szyjką 

 balon 

 gorąca woda 

 lejek 

 ściereczka kuchenna 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak zmienia się powietrze, gdy je ochłodzimy? 

 Jakie cechy ma powietrze? 
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Przebieg doświadczenia: 

1. Do szklanej butelki ostrożnie nalej przez lejek gorącej wody. Pozostaw butelkę z wodą na kilka 

minut. 

2. Wylej wodę z butelki, trzymając ją przez kuchenną ściereczkę. 

3. Na szyjkę butelki nałóż balon tak, aby jego wlot znajdował się dokładnie nad otworem butelki. 

4. Włóż butelkę do słoika (miski) z zimną wodą. 

5. Obserwuj, co dzieje się z balonikiem. 

Wyjaśnienie:  

Powietrze znajdujące się w szklanej butelce ogrzało się od ścianek butelki. Gdy wstawiliśmy butelkę 

do zimnej wody, powietrze w butelce powoli zaczęło się ochładzać, a jego cząsteczki poruszały się 

wolniej, zbliżając się do siebie i wciągając balonik do środka. (Por. wyjaśnienie do doświadczenia 4. 

i rys. 1.). 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Szkoła eksperymentów. Red. A. SMITH. Warszawa, 

Oficyna  Wydawnicza Delta W-Z [b.r.w.], s. 13. 

 

Doświadczenie 7 – Jak działa sprężone powietrze? 

Potrzebne materiały: 

 żyłka lub gładki 

sznur do bielizny 

 sztywna plastikowa 

rurka (np. z 

flamastra) 

 taśma klejąca 

 balon 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie cechy ma powietrze? 

 Jak człowiek wykorzystuje powietrze? 

 Jaką siłę ma powietrze? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Poproś dwie osoby do pomocy. 

2. Przeciągnij żyłkę przez rurkę i rozwiń około 5 m żyłki. Jedna osoba przytrzymuje żyłkę z jednej 

strony, a druga z drugiego końca.  Naciągają żyłkę, aby była napięta. 

3. Przygotuj 3 kawałki taśmy klejącej. 

4. Napompuj balonik, przytrzymaj jego otwór i przyklej go do plastikowej rurki za pomocą taśmy, 

kierując wylot na znajdującego się bliżej pomocnika. 

5. Puść ustnik balonu. 

Wyjaśnienie:  

Balon szybko przesuwa się wzdłuż żyłki. Silny strumień powietrza wydobywający się z balonu 

popycha balon do przodu. 
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RYSUNEK 2. Odrzutowy balonik (Według: Wielka księga eksperymentów. Zielona Góra, Wydawnictwo E. 

Jarmołkiewicz 2001, s. 13) 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: N. ARDLEY: 101 szkolnych doświadczeń naukowych. 

Tłum. D. BARTNIK. Warszawa, Muza S.A. 1996, s. 13; Wielka księga eksperymentów. Zielona Góra, 

Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz 2001, s. 13. 

 

Doświadczenie 8 – Stały, płynny i gazowy – stany skupienia 

Potrzebne materiały: 

 3 miękkie plastikowe 

przezroczyste kubki 

 woda 

 żwir, kamyki 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Czym przedmioty i materiały różnią się od siebie? 

 Dlaczego niektóre materiały można zmieniać, przekształcać, innych 

natomiast nie? 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do jednego kubka nalej wody, a do drugiego włóż kamienie. Trzeci kubek pozostaw pusty 

(wypełniony powietrzem). 

2. Spróbuj zgnieść każdy z kubków. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Dwa kubki – wypełniony wodą i powietrzem – będzie można ścisnąć, a na skutek zgniatania zmienią 

one swój kształt. Pojemnika z kamieniami nie można zgnieść. Powietrze, woda  

i kamienie to materia. Może ona występować w trzech postaciach – stanach skupienia: stałym, 

płynnym i gazowym.  

Cząsteczki, z których są zbudowane ciała stałe, są ułożone bardzo ciasno, blisko siebie,  

a pomiędzy nimi działają duże siły, dzięki którym kształt tych ciał się nie zmienia (możemy jedynie 

rozbić, złamać, rozkruszyć…).  

Cząsteczki płynów są od siebie oddalone i siły działające pomiędzy nimi są mniejsze, cząsteczki 

mogą więc ślizgać się obok siebie, dlatego płyny można przelewać, mogą też przyjmować kształt 

naczynia, w którym się znajdują.  

Cząsteczki w gazach są od siebie oddalone i swobodnie poruszają się we wszystkich kierunkach, siły 

pomiędzy nimi są za małe, by utrzymać cząsteczki powietrza w jednym miejscu. Układ cząsteczek w 

materii zaobserwuj na rys. 3.  
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RYSUNEK 3. Układ cząsteczek w ciałach stałych, płynnych i gazowych, (Według: Nauka i eksperymenty – 

Tajemnice fizyki. Tłum. zbiorowe. Poznań, Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i S-ka 1998, s. 48–49 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKA. [b.m.w.], Wydawnictwo Rea 2005, s. 11 

 

Doświadczenie 9 – Krążenie wody w przyrodzie 

Potrzebne materiały: 

 kostki lodu 

 garnek z pokrywką 

 kuchenka 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie właściwości ma woda? 

 Co powoduje topnienie lodu? 

 Co dzieje się z podgrzewaną wodą? 

 Co dzieje się z parą wodną w zetknięciu z zimną powierzchnią?   

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do garnka wsyp kostki lodu. 

2. Postaw garnek nakryty pokrywką na kuchence i podgrzewaj na małym ogniu (poproś osobę 

dorosłą o pomoc!). 

3. Sprawdź, co dzieje się z kostkami lodu. 

4. Kiedy powstała z kostek lodu woda zacznie się gotować, wyłącz płytę. Podnieś ostrożnie 

pokrywkę (poproś osobę dorosłą o pomoc!) i zaobserwuj, co się dzieje. 

5. Odstaw garnek do wystygnięcia. Podnieś pokrywkę. Co zaobserwowałeś? 

Wyjaśnienie:  

Pod wpływem gorąca kostki lodu (stan stały) rozpuszczą się, powstanie woda (stan płynny). Kiedy 

wodę będziemy podgrzewać, zacznie szybciej parować, a powstała para wodna (stan gazowy) 

zacznie skraplać się na chłodnej pokrywce (woda znów wystąpi w stanie płynnym). Woda 

przechodzi z jednego stanu w drugi, dzięki czemu może krążyć w przyrodzie.  
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W wyniku parowania woda w niewidzialnej postaci pary wodnej przenika do atmosfery. Gdy 

napotyka chłodne powietrze, para wodna się skrapla i tworzy chmury lub mgłę, rosę lub szron (gdy 

rosa zamarznie). Gdy chmury robią się zbyt ciężkie, wówczas woda spada na ziemię w postaci 

deszczu, gradu lub śniegu. Opady wsiąkają w ziemię, skąd spływają do rzek i strumieni, są pobierane 

przez rośliny. Z powierzchni rzek, z roślin woda paruje… i wszystko powtarza się od początku. 

 

 

RYSUNEK 4.  Schemat obiegu wody w przyrodzie (J. WILLIAMS: Lato. Modele, projekty, eksperymenty. 

Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 13) 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKA. [b.m.w.], Wydawnictwo Rea 2005, s. 13. 

 

Doświadczenie 10 –  Czy wyschnie? 

Potrzebne materiały: 

 kilka kawałków 

płótna  (30 cm na 30 

cm – mogą być 

chusteczki z 

materiału) 

 klamerki do bielizny 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie właściwości ma woda? 

 W jakich stanach skupienia może występować woda? 

 Kiedy woda paruje? 

 Co przyspiesza, a co opóźnia parowanie? 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Zmocz wszystkie chusteczki, nie wyżymaj ich. 

2. Za pomocą klamerek zawieś chusteczki w różnych miejscach (na sznurku, na gałązkach drzew, na 

ogrodzeniu) na podwórku: w cieniu, w słońcu, w miejscu osłoniętym od wiatru i przewiewnym, w 

pomieszczeniu. Jedną z chusteczek zostaw zmiętą w misce. 

3. Obserwuj, która chusteczka wyschnie najszybciej, a która najwolniej? 

 

Wyjaśnienie:  
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Chusteczki zawieszone w przewiewnym miejscu, na słońcu schną najszybciej. Ciepło słoneczne i 

wiatr przyspieszają parowanie wody.  

 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. WILLIAMS: Wiosna. Modele, projekty, eksperymenty. 

Tłum. E. HORODYSKA. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 11. 

 

Doświadczenie 11 – Czy woda paruje w mroźny dzień? 

Potrzebne materiały: 

 spodeczek 

 woda 

warunek: doświadczenie 

do wykonania zimą w 

mroźne dni 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie właściwości ma woda? 

 Co się dzieje z wodą w mroźny dzień? 

 Jak woda paruje? 

 Czy mokre pranie wyschnie, gdy wywiesimy je na balkon  

w mroźny dzień? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Nalej na spodeczek wody na wysokość około 1 cm i wystaw spodek z wodą na balkon. 

2. Obserwuj codziennie spodeczek przez kilka dni. Co zaobserwowałeś? 

Wyjaśnienie:  

Woda na talerzyku zamarznie. Po pewnym czasie lód z talerzyka zniknie, ponieważ wyparuje – 

naukowcy nazywają to zjawisko sublimacją: kiedy ciało stałe zamienia się w gaz (parę wodną). 

Woda paruje cały czas. 

 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. „Zima”. Warszawa, Medium 1994, s. 4. 

 

Doświadczenie 12 – Jak powstaje lód? 

Potrzebne materiały: 

 mała butelka szklana 

(np. po syropie) 

 woreczek na 

mrożonki 

 lodówka z 

zamrażalnikiem 

 woda 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie właściwości ma woda? 

 Jak woda zamarza? 

 Czym różni się woda od lodu? 

 W jakich stanach skupienia może występować woda? 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do buteleczki po syropie nalej do pełna wody i zakręć ją. 

2. Włóż butelkę do woreczka na mrożonki. Woreczek szczelnie zamknij. 

3. Butelkę w woreczku włóż na 1 dzień do zamrażalnika. 

4. Co stało się z wodą? 

Wyjaśnienie:  
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Woda w butelce zamarzła, a powstający lód rozsadził butelkę (torebka na mrożonki zapobiegła 

rozsypaniu się szkła). Kiedy woda zamarza i zamienia się w lód, zajmuje więcej miejsca – rozsadza 

butelkę.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. „Zima”. Warszawa, Medium 1994, s. 24. 

 

Doświadczenie 13 – Jaką temperaturę ma lód? 

Potrzebne materiały: 

 szklanka 

 kostki lodu 

 termometr 

laboratoryjny  

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak odczytuje się temperaturę na termometrze? 

 W jakich stanach skupienia może występować woda? 

 Kiedy lód powstaje? 

 Jaką temperaturę ma lód? 

 Jaką temperaturę ma woda? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do szklanki włóż kostki lodu.  

2. Zmierz temperaturę lodu. 

3. Pozostaw kostki lodu wraz z termometrem w ciepłym miejscu. Co pół godziny sprawdzaj, co 

dzieje się z lodem i jaką temperaturę wskazuje termometr. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Lód ma temperaturę poniżej zera stopni Celsjusza. Pod wpływem ciepła w pomieszczeniu lód 

zaczyna się topić, a roztwór wody i lodu ma temperaturę około zera stopni. Kiedy lód całkowicie się 

roztopi, woda z niego powstała ma temperaturę powyżej zera stopni. Kiedy pozostawimy wodę w 

szklance, jej temperatura będzie wzrastać.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. „Zima”. Warszawa, Medium 1994, s. 21. 

 

Doświadczenie 14 – Czy para wodna może zmieniać się w kryształki lodu? 

Potrzebne materiały: 

 metalowy klucz 

warunek: doświadczenie 

do wykonania zimą w 

mroźne dni 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jakie właściwości ma woda? 

 Co się dzieje z wodą w mroźny dzień? 

 Jak woda zamarza? 

 Czy para wodna też może zamarznąć? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. W mroźny zimowy dzień wyjdź na podwórko. 

2. Przez rękawiczkę chwyć metalowy klucz i chuchnij na niego. Obserwuj, jak zmieni się 

powierzchnia klucza. 

Wyjaśnienie:  

Para wodna, kiedy osadza się na zimnym metalowym przedmiocie, zamienia się w kryształki lodu – 

szron. 
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. „Zima”. Warszawa, Medium 1994, s. 6. 

 

Doświadczenie 15 – Jak można przewidzieć pogodę? 

Potrzebne materiały: 

 szyszka sosnowa 

 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak przewiduje się pogodę? 

 Czy prognozy pogody zawsze się sprawdzają? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Szyszkę połóż na parapecie i obserwuj, czy otwiera i zamyka swoje łuski.  

Wyjaśnienie:  

W szyszce rozwijają się nasiona. W słoneczne dni łuski szyszki rozchylają się, aby nasiona mogły 

wypaść i być rozniesione przez wiatr. Szyszka zamyka swoje łuski w wilgotne dni, aby ochronić 

znajdujące się wewnątrz nasiona. Łuski szyszki zamykają się i otwierają, dzięki czemu możemy 

przewidzieć, jaka będzie pogoda.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKA. Warszawa,  Wydawnictwo Rea 2005, s. 117; H. KREKELER, M. RIEPER-

BASTIAN: Fascynujące eksperymenty. Łatwe, odkrywcze zaskakujące. Tłum. G. WITWICKA-KILAR. 

Warszawa, Hubert 2002, s. 20–21. 

 

Doświadczenie 16 – Czy Słońce jednakowo ogrzewa wszystkie przedmioty? 

Potrzebne materiały: 

 2 termometry pokojowe 

 woreczek foliowy 

 gumka recepturka 

Uwaga: doświadczenie 

można wykonać w 

słoneczny dzień 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak odczytać temperaturę na termometrze? 

 Kiedy temperatura się podnosi, a kiedy opada? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Jeden termometr włóż do woreczka, woreczek zamknij szczelnie gumką recepturką. 

2. Oba termometry połóż na nasłonecznionym parapecie okna. 

3. Po godzinie odczytaj temperaturę wskazywaną przez oba termometry. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Termometr umieszczony w foliowej torebce wskazuje wyższą temperaturę – promienie słońca 

przenikają przez foliowy woreczek, ogrzewają wnętrze woreczka i termometr, tak jak w szklarni. 

Ciepło nie może się wydostać, dlatego temperatura wskazywana przez termometr w woreczku jest 

wyższa.   

 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKa. Warszawa, Wydawnictwo Rea 2005, s. 32. 



275 
 

 

Doświadczenie 17 – Czy kolor ma wpływ na topnienie śniegu? 

Potrzebne materiały: 

 2 kawałki grubej 

tektury 

 czarna farba 

 folia aluminiowa 

Uwaga: doświadczenie 

można wykonać w 

słoneczny dzień, kiedy leży 

śnieg 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak powstaje śnieg? 

 Kiedy śnieg i lód topnieją? 

 Co przyspiesza topnienie śniegu i lodu? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Jeden arkusz tektury pomaluj czarną farbą. 

2. Drugi arkusz tektury obłóż folią aluminiową. 

3. Oba kawałki tektury połóż na śniegu w nasłonecznionym miejscu i pozostaw na 2–3 godziny. 

4. Zaobserwuj, co się stało. 

Wyjaśnienie:  

Karton pomalowany czarną farbą zapadł się w śnieg, a karton oklejony folią aluminiową nie. Kiedy 

świeci słońce, ciemny kolor nagrzewa się szybciej i pod kartonem śnieg topnieje. Folia aluminiowa 

odbija promienie słoneczne, a karton nie nagrzewa się i śnieg pod nim nie topnieje.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKa. Warszawa, Wydawnictwo Rea 2005, s. 32. 

 

Doświadczenie 18 – Jak utrzymać ciepło? 

Potrzebne materiały: 

 6 małych szklanych 

słoiczków z nakrętkami 

(np. po koncentracie) 

 1 słoik duży z nakrętką 

 4 tekturowe pudełka 

 wełniany szalik 

 gazeta 

 folia aluminiowa 

 trociny 

 kawałki polistyrenu, 

gąbki 

 czajnik z wodą 

 drewniany klocek 

 termometr 

laboratoryjny, lupa 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 W jaki sposób ubieramy się w chłodne dni? 

 Jaki ubiór chroni nas najlepiej w mroźne dni? 

 Co chroni zwierzęta przed zimnem? 

 

Przykład tabeli do notowania wyników pomiarów: 

Słoik 
Temperatura 

po 20 minutach 

Temperatura 

po 60 minutach 

w dużym słoiku (termos)   

owinięty wełnianym szalikiem   

osłonięty gazetą   

zasypany trocinami   

osłonięty polistyrenem/gąbką   

bez izolacji   
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Przebieg doświadczenia: 

1. Przygotuj pudełka. Do pierwszego pudełka włóż wełniany szalik, do drugiego zmiętą gazetę, do 

trzeciego trociny, do czwartego kawałki polistyrenu lub gąbki. 

2. Na dno dużego słoika połóż drewniany klocek. Jeden mały słoik owiń folią aluminiową  

i ustaw go wewnątrz dużego słoika na klocku. 

3. Zagotuj wodę w czajniku. Poproś osobę dorosłą, aby wlała do każdego z 6 małych słoiczków 

gorącej wody i zakręciła słoiki. 

4. Zakręć duży słój z małym słoikiem wewnątrz – w taki sposób powstał termos. 

5. Każdy ze słoików umieść w osobnym pudełku – jeden otul szalikiem, drugi włóż między gazety, 

trzeci przysyp trocinami, a czwarty okryj kawałkami polistyrenu lub gąbki; jeden mały zamknięty 

słoik postaw na stole – bez osłony (izolacji). 

6. Zmierz temperaturę w każdym ze słoików po 20 minutach i po godzinie. Zapisz dane  

w tabeli. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Niektóre materiały pozwalają utrzymać ciepło – są dobrymi izolatorami. Odzież zimowa – wełniane 

swetry, szaliki czy kurtki wypełnione gąbką – pozwalają nam utrzymać ciepło blisko ciała, chronią 

nas przed zimnem. Obejrzyj przez lupę splot nitek wełnianego swetra. Pomiędzy nitkami znajduje się 

powietrze, które – tak jak powietrze występujące między nastroszonymi piórkami ptaków lub między 

włoskami sierści zwierząt – chroni przed utratą ciepła. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. 

 

Doświadczenie 19 – Czy wiatr może zmieniać temperaturę powietrza? 

Potrzebne materiały: 

 termometr  

 tabela do notatek z 

obserwacji, ołówek 

Uwaga: doświadczenie 

należy wykonać w wietrzny 

dzień 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Co to jest temperatura? 

 Od czego zależy temperatura powietrza? 

 Jak mierzymy temperaturę? 

 

Przykład tabeli do notowania wyników pomiarów: 

Miejsce 

Temperatura  

w stopniach Celsjusza 

za osłoną 

Temperatura  

w stopniach Celsjusza  

na wietrze 

za drzewem   

obok budynku   

obok żywopłotu   

przy płocie    

…   

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na kartce narysuj tabelę do notowania wyników (np. taką, jak powyżej). 

2. Wybierz miejsca do dokonywania pomiarów. 

3. Zmierz temperaturę w miejscu osłoniętym, a następnie w miejscu, gdzie wyraźnie odczuwa się 

powiew wiatru. Pamiętaj, że trzeba odczekać kilka minut, zanim termometr wskaże aktualną 
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temperaturę! 

4. Zanotuj wskazania temperatury w każdym z miejsc. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Wiatr powoduje, że temperatura powietrza jest niższa, dlatego w wietrzne dni wydaje nam się, że jest 

chłodniej. Niektóre prognozy pogody podają – oprócz przewidywanej temperatury powietrza – także 

temperaturę odczuwalną, która zależy od prędkości wiatru.  

 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. WILLIAMS: Zima. Modele, projekty, eksperymenty. 

Tłum. A. BAŃKOWSKA. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 18–19. 

 

Doświadczenie 20 – Skąd wieje wiatr? 

Potrzebne materiały: 

 2 słomki 

 2 gwoździe długości 

około 5 cm 

 prostokąt z tektury o 

wymiarach 15 cm x 10 

cm 

 taśma klejąca 

 podstawka z korka 

 kompas 

 nożyczki 

 linijka 

 flamaster wodoodporny 

 2 cegły  

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak rozpoznać, że wieje wiatr? 

 Jaką siłę ma wiatr? 

 Czy wiatr jest zawsze taki sam? 

 Do czego służy kompas? 

 Jak odczytujemy wskazania kompasu? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Z jednej strony prostokąta wytnij trójkąt. 

2. Na jednym z końców słomki przyklej (za pomocą taśmy klejącej) wycięty trójkąt, na drugim 

pozostałą część tekturki, zagnij jeden trójkąt w jedną stronę, drugi w przeciwną.  

3. W słomkę wbij gwóźdź – tak, jak na rysunku poniżej (poproś o pomoc osobę dorosłą!). 

4. Na korkowej podstawce zaznacz flamastrem kierunki: północ (płn., N), południe (płd., S), wschód 

(wsch., E.), zachód (zach., W) – jak na rysunku. Możesz także wyznaczyć kierunki: północno-

wschodni, północno-zachodni, południowo-wschodni, południowo-zachodni. 

5. Od spodu korkowej podstawki, na środku krzyżujących się linii wbij gwóźdź (poproś o pomoc 

osobę dorosłą!). 

6. Na wystający z korkowej podstawki gwóźdź nasadź drugą słomkę, od góry włóż gwóźdź 

wystający ze słomki z naklejonymi tekturkami, aby powstał wiatraczek (jak na rysunku poniżej). 

7. Wynieś wiatraczek na podwórko. Za pomocą kompasu ustal strony świata i zgodnie z nimi ustaw 

wiatraczek na ziemi. Przyciśnij korkową podstawkę do ziemi za pomocą cegieł. 

8. Odczytuj i zapisuj wskazania wiatrowskazu przez dwa tygodnie o różnych porach dnia. Pamiętaj, 

że jeśli wskazówka wiatraczka wskazuje północ, to wieje południowy wiatr, a jeśli wskazuje 

kierunek wschodni, to wiatr wieje z zachodu! 
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RYSUNEK 5. Konstrukcja wiatraczka (J. WILLIAMS: Wiosna. Modele, projekty, eksperymenty. Tłum. M. KOZIEJ-

OSTASZKIEWICZ. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 13) 

Wyjaśnienie:  

Odczytując i zapisując kierunek wiatru, możemy ustalić, skąd wiatr wiał najczęściej. Od wiatru 

zależy pogoda. Może potrafisz określić, jaka była pogoda w kolejnych dniach?   

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. WILLIAMS: Wiosna. Modele, projekty, eksperymenty. 

Tłum. M. KOZIEJ-OSTASZKIEWICZ. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 12–13. 

 

Doświadczenie 21 – Mierzymy ciśnienie powietrza 

Potrzebne materiały: 

 miska z wodą 

 plastikowa butelka 0,5 l 

 flamaster wodoodporny 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Skąd wiadomo, że wokół nas występuje powietrze? 

 Czy powietrze ma siłę? 

 Jakie cechy ma powietrze? 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Postaw miskę z wodą w miejscu, gdzie przez kilka dni nie będzie przeszkadzała 

domownikom/uczniom. 

2. Do butelki nalej około ¾ zimnej wody. 

3. Na ściance butelki narysuj skalę – poziome kreseczki co 0,5 cm i oznacz kolejnymi liczbami. 

4. Zamknij wylot butelki, przykrywając ją ręką i odwróć butelkę.  

5. Włóż butelkę do miski z wodą cały czas przytrzymując wylot, by woda nie wypłynęła. 

6. Postaw butelkę na dnie miski z wodą. 

7. Obserwuj przez kilka dni, jak zmienia się poziom wody w butelce i notuj wyniki. 

Wyjaśnienie:  

Poziom wody w butelce będzie wzrastał lub opadał, w zależności od tego, czy na wodę prze więcej 

czy mniej powietrza. Ta siła nosi nazwę ciśnienia powietrza. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Potęga natury. Tłum. M. HOFFMANN, W. LIS. Poznań, 

Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka 1998, s. 8. 
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Doświadczenie 22 – Czy w powietrzu jest para wodna? 

Potrzebne materiały: 

 foliowy woreczek 

 szklanka 

 gumka recepturka 

 zamrażalnik lodówki 

 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 W jakich stanach skupienia występuje woda? 

 Jak udowodnić, że w powietrzu jest para wodna? 

 Kiedy woda w stanie ciekłym zmienia się w parę? 

 Kiedy woda w stanie gazowym zmienia się w ciecz, a kiedy  

w lód (stan stały)? 

 Kiedy lód stopnieje? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Suchą szklankę włóż do foliowego woreczka i szczelnie go zamknij gumką recepturką. 

2. Woreczek ze szklanką włóż na godzinę do zamrażalnika. 

3. Co zaobserwowałeś? 

Wariant: 

Do szklanego słoika wlej 3–4 krople wody i zakręć słoik. Postaw słoik na słońcu (np. na parapecie) 

na godzinę. Krople wody zniknęły – woda zamieniła się w parę wodną. Włóż słoik na godzinę do 

lodówki. Zaobserwuj, co się stało? (Ścianki słoika pokryły kropelki wody). 

Wyjaśnienie:  

Na ściankach szklanki osadził się szron. Choć tego nie widzieliśmy, w woreczku znajdowała się para 

wodna, która pod wpływem niskiej temperatury w zamrażalniku zamieniła się  

w lód..  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: K. PREIBISZ-WALA: Powietrze. Poznań, Lektor Klett 

2009, s. 6; F. STAUB: Chmury, niebo i pogoda. Jak to działa? Tłum. A. OLECKA. Warszawa, Klub Dla 

Ciebie 2006, s. 14. 

 

Doświadczenie 23 – Jak powstają chmury? 

Potrzebne materiały: 

 szklany duży słoik 

 gorąca woda 

 talerzyk deserowy 

 kostki lodu 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 W jakich stanach może występować woda? 

 Co dzieje się z wodą, gdy ją podgrzejemy? 

 Co dzieje się z wodą, gdy ją ochłodzimy? 

 Kiedy woda paruje? 

 Kiedy powstaje mgła? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do słoika nalej gorącej wody na wysokość około 3 cm. 

2. Połóż kostki lodu na talerzyku, a następnie talerzykiem przykryj słoik. 

3. Obserwuj, co dzieje się w słoiku. 

4. Co widać na spodzie talerzyka? 

Wyjaśnienie:  

Gorąca woda paruje. We wnętrzu słoika unosi się para wodna. Gdy napotka na chłodny spód 

talerzyka, skrapla się, tworząc krople. Tak powstają chmury. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Potęga natury. Tłum. M. HOFFMANN, W. LIS. Poznań, 

Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka 1998, s. 12. 
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Doświadczenie 24 – Wysychająca kałuża 

Potrzebne materiały: 

 woda 

 kreda 

 kubek  

Uwaga: doświadczenie 

można wykonać w 

słoneczny dzień 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Kiedy woda paruje? 

 Jak możemy udowodnić, że woda paruje? 

 W jaki sposób woda krąży w przyrodzie? 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na asfaltowej dróżce lub boisku wybierz dwa miejsca: jedno w cieniu, drugie w słońcu. 

2. Wylej pół kubka wody w miejscu słonecznym i zaznacz kredą brzegi powstałej kałuży. Zapisz 

godzinę. 

3. W miejscu zacienionym wylej pół kubka wody i zaznacz kredą brzegi kałuży. Zapisz godzinę. 

4. Obserwuj, co dzieje się z kałużami i zaznaczaj kredą brzegi kałuży co godzinę. Co zauważyłeś? 

Wariant: 

Podobne doświadczenie można wykonać w pomieszczeniu – należy jednak na gładką powierzchnię 

(np. wykładzina) wylać dwie łyżki wody. Jedną kałużę zostawiamy, a drugą ogrzewamy suszarką do 

włosów. Należy obserwować, jak szybko woda z jednej i drugiej kałuży zniknie. 

Wyjaśnienie:  

Woda z kałuży znajdującej się w słońcu wyparowuje wcześniej – chcąc szybciej wysuszyć mokre 

rzeczy musimy je umieścić w słońcu.   

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. WILLIAMS: Lato. Modele, projekty, eksperymenty. 

Tłum. E. HORODYSKA. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 10–11. 

 

 

Doświadczenie 25 – Budujemy deszczomierz do pomiaru wysokości opadów 

Potrzebne materiały: 

 plastikowa butelka o 

pojemności 1,5 l lub 2 l, 

mająca płaskie dno 

 kilka kamieni lub cegieł 

 patyczek o długości 

około 20–50cm 

 nożyczki 

 linijka 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak powstaje deszcz? 

 Kiedy woda paruje? 

 Kiedy woda skrapla się? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Z plastikowej butelki odetnij (poproś o pomoc osobę dorosłą!) górną część o wysokości 10 cm. 

2. Dolną część butelki ustaw na ziemi na otwartym terenie, z dala od drzew i budynków, ułóż wokół 

niej kamienie lub cegły, by się nie przewróciła. 

3. Odciętą część butelki włóż wylotem (bez nakrętki!) do stojącej na ziemi podstawy. W ten sposób 

powstał deszczomierz. 
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4. Codziennie o tej samej porze sprawdzaj, czy na dnie butelki zgromadziła się woda – zmierz 

linijką jej poziom, zapisz w tabeli, a następnie wodę wylej.  

Wyjaśnienie:  

Za pomocą deszczomierza możesz sprawdzać, ile deszczu spadło w ciągu doby. Do pomiarów 

grubości śniegu wystarczy potyczek (np. do szaszłyków, jeśli śniegu jest niewiele) – wetknij go 

pionowo w śnieg, zaznacz palcem wysokość śniegu, a następnie zmierz tę wysokość na patyczku za 

pomocą linijki.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Potęga natury. Tłum. M. HOFFMANN, W. LIS. Poznań, 

Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka 1998, s. 15; J. WILLIAMS: Wiosna. Modele, projekty, 

eksperymenty. Tłum. M. KOZIEJ-OSTASZKIEWICZ. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 9. 

 

Doświadczenie 26 – Dlaczego zimą posypuje się oblodzone drogi i chodniki solą? 

Potrzebne materiały: 

 2 kostki lodu 

 2 spodeczki 

 sól 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak powstaje lód? 

 Kiedy lód się topi? 

Jakie cechy ma lód? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na obu spodeczkach połóż kostkę lodu. 

2. Jedną z kostek posyp solą (około 1/3 łyżeczki). 

3. Obserwuj kostki lodu przez około pół godziny. 

4. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Kostka posypana solą topnieje szybciej – w trakcie topnienia słychać delikatny szelest. Aby lód i 

śnieg stopiły się szybciej, jezdnie i chodniki posypuje się solą. Sól częściowo się rozpuści w 

powstającej wodzie, a woda z solą nie zamarza tak szybko, jak woda czysta  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: J. WILLIAMS: Zima. Modele, projekty, eksperymenty. 

Tłum. A. BAŃKOWSKa. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996, s. 12. 

 

Doświadczenie 27 – Jak powstaje tęcza? 

Potrzebne materiały: 

 miska z wodą 

 prostokątne lusterko 

 kawałek plasteliny 

 latarka (lub promienie 

słońca) 

 biała kartka z bloku 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak wygląda tęcza? 

 Kiedy powstaje tęcza? 

 Jakie kolory ma tęcza? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Lusterko oprzyj o brzeg miski; aby się nie zsuwało, na dnie miski przyklej je kawałkiem 

plasteliny. 

2. Nalej wody do miski na wysokość około 4 cm.  
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3. Ustaw miskę tak, aby promienie słońca padały na lusterko (lub oświetlaj lusterko latarką w 

miejscu, gdzie znajduje się ono pod wodą – poproś jedną osobę do pomocy). 

4. Trzymając w rękach białą kartkę, ułóż ją nad miską tak, aby odbite od lusterka promienie odbiły 

się na niej. Co zaobserwowałeś? 

Wariant 1: 

Skieruj z boku światło latarki na odwrotną (błyszczącą) stronę płyty kompaktowej. Na jakie kolory 

rozdziela (rozszczepia) się światło? 

Wariant 2: 

Do dużego słoika nalej wody do pełna. Postaw słoik na parapecie słonecznego okna tak, aby 

przechodzące promienie słoneczne padały na położoną za słoikiem białą kartkę. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Światło słońca (lub promień latarki) odbijają się w wodzie – woda w misce działa jak kropla deszczu: 

światło załamuje się, kiedy przechodzi przez wodę, odbija od lusterka i znów załamuje, kiedy 

opuszcza wodę, tworząc tęczę, którą widać na białej kartce odpowiednio ułożonej nad miską. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Potęga natury. Tłum. M. HOFFMANN, W. LIS. Poznań, 

Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka 1998, s. 23; Domowa szkoła. Eksperymenty. Tłum. M. 

PAWLAK. T. 1. Poznań, Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i S-ka 2000, s. 20–21; F. STAUB: 

Chmury, niebo i pogoda. Jak to działa? Tłum. A. OLECKA. Warszawa, Klub Dla Ciebie 2006, s. 8;  N. 

ARDLEY: 101 szkolnych doświadczeń naukowych. Tłum. D. BARTNIK. Warszawa, Muza S.A. 1996, s. 

49. 

 

Doświadczenie 28 – Skąd wiadomo, że barwy tęczy powstały z białego światła? 

Potrzebne materiały: 

 tekturka o wymiarach 

10 cm na 10 cm 

 cyrkiel 

 nożyczki 

 papier kolorowy 

w kolorach: żółtym, 

pomarańczowym, 

czerwonym, 

fioletowym, 

ciemnoniebieskim, 

jasnoniebieskim, 

zielonym, 

 mikser 

 kawałek plasteliny 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jak powstaje tęcza? 

 Jakie kolory występują w tęczy? 

 

 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Na tekturce za pomocą cyrkla narysuj koło (poproś osobę dorosłą o pomoc!) i wytnij je. 

2. Odrysuj koło na każdym z papierów kolorowych. 

3. Podziel koło na siedem części i z każdego papieru kolorowego wytnij jedną część. 

4. Naklej wycięte z kolorowych papierów kawałki na tekturowe koło w następującej kolejności: 

żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony. 

5. Poproś osobę dorosłą o pomoc – zamocuj za pomocą kawałka plasteliny tekturowe kółko do 

mieszadełka miksera. Włącz mikser i obserwuj, jakie kolory są widoczne na kole. 
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Wyjaśnienie:  

Podczas wirowania krążka kolory na nim występujące mieszają się i zlewają w jeden, białoszary 

kolor. To doświadczenie dowodzi, że światło białe złożone jest z kilku kolorów. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: S. ELBANOWSKA: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co 

świeci, pływa, lata. „Wiosna”. Warszawa, Medium 1994, s. 28–29; S. PARKER: Światło. Projekty 

i doświadczenia dotyczące światła i kolorów. Tłum. A. PAWŁOWSKA. Warszawa, Arti 2006, s. 17. 

 

 

Doświadczenie 29 – Jak powstaje błyskawica? 

Potrzebne materiały: 

 plastikowy grzebień 

 wełniany szalik 

 metalowa klamka 

Uwaga: doświadczenie 

należy wykonać 

w zaciemnionym 

pomieszczeniu 

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Kiedy widzimy błyskawice? 

 Co to jest burza? 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Energicznie pocieraj plastikowym grzebieniem o wełniany szalik. 

2. Grzebień przyłóż do metalowej klamki.  

3. Co zauważyłeś? 

Wyjaśnienie:  

Pomiędzy grzebieniem a klamką przeskoczyła iskra. Grzebień naelektryzował się i kiedy ładunek 

elektryczny przechodził na klamkę, widoczna była iskra. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKA. Warszawa, Wydawnictwo Rea 2005, s. 108. 

 

Doświadczenie 30 – Dlaczego zmienia się kolor nieba? 

Potrzebne materiały: 

 szklanka pełna wody 

 mleko 

 latarka  

Wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów: 

 Jaki kolor ma niebo w ciągu dnia, a jaki o wschodzie  

i zachodzie słońca? 

 Dlaczego zmienia się kolor nieba? 

Przebieg doświadczenia: 

1. Do szklanki z wodą wlej kilka kropel mleka, aby woda zrobiła się mętna. 

2. Włącz latarkę i skieruj jej światło od góry na wodę w szklance. Jaki kolor ma woda? 

3. Latarkę połóż za szklanką, aby jej promień oświetlał wodę przez szkło szklanki. Jaki kolor teraz 

ma woda?  

Wyjaśnienie:  
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Kiedy promień światła latarki pada na powierzchnię wody od góry woda w szklance wydaje się 

niebieskawa. Gdy promień oświetla szklankę z boku, wydaje się, że woda ma kolor różowy, a 

promień latarki w wodzie ma kolor żółto-pomarańczowy. Kiedy Słońce jest wysoko na niebie, niebo 

ma kolor niebieski. Kiedy przy wschodzie lub zachodzie słońca jest ono położone nisko, świeci jak 

gdyby z boku, niebo ma kolor różowo-pomarańczowy.   

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: A. VON SAAN: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. 

Tłum. M. WALEWSKA. Warszawa, Wydawnictwo Rea 2005, s. 37; N. ARDLEy: 101 szkolnych 

doświadczeń naukowych. Tłum. D. BARTNIK. Warszawa, Muza  S.A. 1996, s. 50. 

Znaczenie eksperymentowania we wczesnej edukacji 

Eksperymentowanie może być wprowadzone w edukacji przedszkolnej czy szkolnej 

jako działalność samodzielna uczniów, zadanie do pracy grupowej, w której każde z dzieci 

wykonuje powierzone mu czynności, lub jako pokaz przedstawiony przez nauczyciela. Wybór 

sposobu zależy od rodzaju doświadczenia, warunków pracy w klasie, liczebności zespołu czy 

ilości dostępnych materiałów do doświadczeń. Część eksperymentów może być wykonywana 

przez uczniów klas I–III w trakcie pracy domowej – nauczyciel winien dokładnie omówić 

przebieg doświadczenia, kolejne etapy instrukcji, obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 

Konieczne jest także wskazanie uczniom sposobu notowania spostrzeżeń w celu 

ukierunkowania ich obserwacji i wnioskowania. Samodzielna praca uczniów nie może 

pozostać bez podsumowania. Część doświadczeń, związanych np. z hodowlą roślin, należy 

równolegle prowadzić w klasie, z jednej strony – by przedstawić sposób ich wykonania 

i zachęcić do samodzielnych czynności w domu, a z drugiej strony – by uczniowie mieli 

możliwość dokonywania porównań pomiędzy rezultatami obserwowanymi w klasie i we 

własnym domu.  

Ciekawość dzieci, możliwość działania, samodzielne dochodzenie do wyjaśnienia, 

satysfakcja z osiągniętych rezultatów, wymiana poglądów
10

, dyskusja wśród nich, 

pojawiające się pytania i chęć odkrywania nowych obszarów wiedzy o świecie będą dla 

nauczyciela organizującego zajęcia z wykorzystaniem eksperymentów najlepszym dowodem 

na  dokonanie właściwego wyboru metody kształcenia. 

 

Bibliografia  

ARDLEY N.: 101 szkolnych doświadczeń naukowych. Tłum. D. BARTNIK. Warszawa, Muza 

S.A. 1996. 

BRAUN D.: Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Tłum. M. JAŁOWIEC. Kielce, 

Wydawnictwo „Jedność” 2002. 

BROWN R.J.: 200 doświadczeń dla dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 2000. 

BROWN S.E.: Robimy eksperymenty. Tłum. R. WALIŚ. Warszawa, K.E. Liber 2005. 

BUDNIAK A.: Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas 

początkowych. Poradnik metodyczny. Katowice, Deni-Press 2009. 

                                                           
10

 L. FENYVESIOVÁ, J. DUCHOVIČOVÁ: Osobnost’ učitel’a a rozvoj interakčnej kompetencie žiakov. W: Veda – 

technika – vzdelávanie – MEDACTA´08 (inovácie vo vede, technike a vzdelávaní). Cz. 1: Zbornik  

z medzinárodnej vedeckej konferencie.  Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2009, s. 230–232. 



285 
 

Domowa szkoła. Eksperymenty. Tłum. M. PAWLAK. T. 1. Poznań, Podsiedlik, Raniowski i S-

ka 2000.  

ELBANOWSKA S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. Jesień. Warszawa, 

Medium 1993. 

ELBANOWSKA S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. Wiosna. Warszawa, 

Medium 1994. 

ELBANOWSKA S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. Zima. Warszawa, 

Medium 1994.  

FENYVESIOVÁ L., DUCHOVIĈOVÁ J.: Osobnost’ učitel’a a rozvoj interakčnej kompetencie 

ņiakov. W: Veda – technika – vzdelávanie – MEDACTA´08 (inovácie vo vede, technike 

a vzdelávaní). Cz. 1: Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencje. Nitra, Univerzita 

Konńtantína Filozofa 2009. 

KREKELER H., RIEPER-BASTIAN M.: Fascynujące eksperymenty. Łatwe, odkrywcze 

zaskakujące. Tłum. G. WITWICKA-KILAR. Warszawa, Hubert 2002.  

Nauka i eksperymenty – Tajemnice fizyki. Tłum. Zbiorowe. Poznań, Wydawnictwo 

Podsiedlik, Raniowski i S-ka 1998.  

PARKER S.: Światło. Projekty i doświadczenia dotyczące światła i kolorów. Tłum. 

A. PAWŁOWSKA. Warszawa, Arti 2006. 

POLEWCZYK I., Świadomość fonologiczna i fonetyczna u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. 

W: Effata – otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna 

i stosowana. Red. I. NOWAKOWSKA-KEMPNY. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego 1998. 

Potęga natury. Tłum. M. HOFFMANN, W. LIS. Poznań, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski 

i S-ka 1998  

Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1–3. Red. M. LELONEK, T. WRÓBEL. Warszawa, 

WSiP 1990. 

PREIBISZ-WALA K.: Powietrze. Poznań, Lektor Klett 2009.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Dz.U. z dn. 15.01.2009 r. nr 4, poz.17, załącznik nr 1.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Dz.U. z dn. 15.01.2009 r. nr 4, poz.17, załącznik nr 2. 

SAAN von A.: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. Tłum. M. WALEWSKA. Warszawa, 

Wydawnictwo Rea 2005.  

SAWICKI M.: Edukacja środowiskowa w klasach I–III szkoły podstawowej. Warszawa, 

Wydawnictwo Semper 1997. 

STAUB F.: Chmury, niebo i pogoda. Jak to działa? Tłum. A. OLECKA. Warszawa, Klub Dla 

Ciebie 2006  

Szkoła eksperymentów. Red. A. SMITH. Warszawa, Oficyna  Wydawnicza Delta W-Z [b.r.w.]. 

Środowisko społeczno-przyrodnicze. Książka przedmiotowo-metodyczna. Red. H. GUTOWSKA. 

Warszawa, WSiP 1989. 

VANCLEAVE J.: 101 ciekawych doświadczeń – Chemia dla każdego dziecka. Warszawa, 

WSiP 1993. 



286 
 

Wielka księga eksperymentów. Zielona Góra, Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz 2001. 

WILLIAMS J.: Lato. Modele, projekty, eksperymenty. Warszawa, Nasza Księgarnia 1996.  

WILLIAMS J.: Wiosna. Modele, projekty, eksperymenty. Tłum. E. HORODYSKA. Warszawa, 

Nasza Księgarnia 1996.  

WILLIAMS J.: Zima. Modele, projekty, eksperymenty. Tłum. A. BAŃKOWSKA. Warszawa, 

Nasza Księgarnia 1996. 



Sabina Pawlik, Agnieszka Lewko 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Teatr jako forma wychowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym 

  

 

Streszczenie 

Tekst obejmuje tematykę stosowania form teatralnych w procesie wychowania  

i stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Zawiera charakterystykę  

i propozycje oddziaływania poprzez twórczość teatralną z udziałem dziecka. Rozważania 

opierają się na praktycznych doświadczeniach w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

W artykule wskazane zostały również rozmaite funkcje wychowawczo-wspierające 

edukacji teatralnej, zabawy w teatr, recepcji sztuki.  

 

Słowa kluczowe: dziecko w wieku przedszkolnym, teatr, drama, twórczość dziecka 

 

Wstęp 

Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem –  

tylko niech się tym bawią:  

wtedy łatwiej potrafisz dostrzec,  

do czego każdy zdolny jest z natury.  

Platon 

 

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem w życiu dziecka na rozpoczęcie przez nie 

przygody z teatrem. Teatr może stać się dla dziecka obszarem niezwykłego doświadczenia –  

zostaje ono „wprowadzone w urzekającą i magiczną rzeczywistość teatralną, poznaje 

opowieść, doświadcza kontaktu ze sztuką tworzoną przez aktorów, przez muzykę, 

scenografię, grę świateł”1. W teatrze dziecko doświadcza przeżyć estetycznych, ale również 

otrzymuje „pokarm” dla rozwoju psychicznego i społecznego.  Podjęcie przez nas zagadnień 

dotyczących teatru dzieci i dla dzieci wypłynęło z naszego własnego doświadczenia pedagogicznego, 

jakim było prowadzenie zajęć twórczych  i teatralnych w  przedszkolu. Temat ten wydał się istotny  

z uwagi na niewielką liczbę publikacji łączących teoretyczne omówienie zagadnień teatru dla małego 

widza oraz wskazówki praktyczne dotyczące wychowania przedszkolaka do tworzenia i przeżywania 

teatru. Z reguły w literaturze oba aspekty traktowane są oddzielnie. W niniejszym opracowaniu 

zebrane zostały w jednym miejscu refleksje dotyczące dziecięcego przeżywania teatru, uczestnictwa 

dziecka w życiu teatru z pozycji widza oraz przygotowania go do tej roli poprzez aktywność twórczą 

związaną z teatrem. 

                                                           
1
 J. MATEJCZUK: Teatr inicjacyjny: dziecko najmłodsze jako odbiorca sztuki teatralnej – szanse 

i niebezpieczeństwa. W: Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. 2:  Świat w teatrze. Red. M. Karasińska, 

G. Leszczyński. Poznań, Centrum Sztuki Dziecka 2008, s. 143. 
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Teatr jako forma syntetyczna posługuje się elementami wielu dziedzin sztuki – 

literatury,  plastyki, muzyki, tańca i ruchu scenicznego. Oddziaływanie teatru obejmuje zatem 

wielość środków artystycznego wyrazu. Kontaktu dziecka z teatrem nie należy ograniczać 

jedynie do recepcji przedstawień teatralnych, ale trzeba rozszerzać go o aktywny udział 

w teatralnych zabawach – obie formy obcowania dziecka z teatrem dopełniają się 

wzajemnie.  

Aby usystematyzować miejsce dziecka w wieku przedszkolnym w życiu teatralnym, przytoczymy – za 

Marianem Glinkowskim – następującą klasyfikację związków dziecka z teatrem:  

▪ teatr dla dzieci, który robią dorośli dla dzieci,  

▪ „teatr z dziećmi” – dzieci realizują wizję artystyczną dorosłego nauczyciela bądź 

instruktora, 

▪ „teatr dzieci” – dzieci są głównymi twórcami teatralnymi, wymyślającymi fabułę i formy 

realizacji2.  

Do tego podziału uczestnictwa dzieci w teatrze dodać można jeszcze formy, które 

wprawdzie posługują się technikami teatralnymi, jednak nastawione są na efekty 

pozaartystyczne: edukacyjny, wychowawczy, terapeutyczny. Chodzi tu mianowicie o dramę 

oraz – użyjemy tu umownej, powszechnie przyjętej nazwy – teatroterapię. 

Z naszych doświadczeń w pracy teatralnej z dziećmi w wieku przedszkolnym wynika, 

że formą zajęć teatralnych, którą dzieci akceptują w pełni, jest „teatr dzieci”. Instruktor 

teatralny, podążając za dzieckiem i wsłuchując się w poruszenia jego wyobraźni, wydobywa 

niezwykłość jego myślenia i sposobu przeżywania świata.  

Mały odkrywca – potencjał przedszkolaka jako twórcy i odbiorcy sztuki 

O początkach recepcji teatralnej przez dziecko możemy mówić wówczas, gdy zaczyna 

ono odróżniać świat fikcji od świata rzeczywistego. Przestaje być zniewolone przez konkretną 

sytuację, co pozwala na rozumienie symbolicznych znaczeń niesionych przez świat teatru. 

Pojawia się wtedy dążenie do uczestniczenia w świecie fikcji, czemu towarzyszą próby 

samodzielnego jej kreowania3.  

Wrażliwość na sztukę w różnych jej formach kształtuje się również dzięki osiągnięciu 

przez dziecko samoświadomości, czyli wyodrębnienia kategorii porządkujących „ja”, 

„świat”4. Zapoczątkowane w okresie niemowlęcym, a kontynuowane we wczesnym 

dzieciństwie poznawanie różnych elementów otoczenia oraz sprawne posługiwanie się 

przedmiotami prowadzi do rozwoju poczucia odrębności psychicznej, czyli poczucia, że moja 

osoba jest jednym z elementów otoczenia, odrębnym od innych przedmiotów, a także od 

swoich opiekunów, co wykształca rozumienie siebie jako indywidualności. Pierwsze 

przejawy świadomości własnego „ja”: rozpoznawanie swojego odbicia w lustrze, 

                                                           
2
 M. GLINKOWSKI: Meldunek z rzeczywistości, czyli teatr dzieci kontra „teatralne usługi”. W: Raport 

o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003. Red. Z. RUDZIŃSKI, J. TYSZKA. Poznań, 

Centrum Sztuki Dziecka 2008, s. 109. 
3
 M. TYSZKOWA: Recepcja sztuki teatralnej przez dziecięcego odbiorcę i specyfika teatru dla dzieci. 

W: Sztuka dla najmłodszych. Red. M. TYSZKOWA. Poznań, PWN 1977, s. 192. 
4
 Ibidem, s. 192. 
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rozpoznawanie siebie na zdjęciach (nazywanie zobaczonej postaci własnym imieniem) oraz 

używanie zaimka osobowego „ja” pojawiają się zwykle w drugim roku życia5. Innym 

przejawem rozwijającej się samoświadomości jest poczucie własności, wyraźnie 

artykułowana chęć posiadania. Można ją zaobserwować w zmieniającym się stosunku dzieci 

do zabawek oraz innych własnych rzeczy – dzieci zaczynają je określać jako „moje”, 

zastrzegając sobie wyłączność ich używania, przejawiają niechęć do oddania ich innym 

dzieciom, co wcześniej nie stanowiło problemu. 

Nabywanie kompetencji intelektualnych i społecznych sprzyja coraz pełniejszej 

możliwości recepcji widowiska teatralnego, która wszak ze względu na specyficzny system 

kodów i subkodów teatralnych jest procesem skomplikowanym.  

Mowa. Recepcja sztuki teatralnej staje się możliwa dzięki bardzo dynamicznemu 

rozwojowi mowy dziecka. Doskonali ono możliwości zarówno czynnego komunikowania się, 

jak i rozumienia mowy. Mniej więcej od trzeciego roku życia pojawiają się w mowie dziecka 

pierwsze zdania złożone, poszerza się słownictwo oraz wzrasta zdolność komunikowania się. 

Do piątego roku życia dziecko przyswaja sobie wszystkie formy koniugacyjne  

i deklinacyjne6. Słownik dziecka pod koniec wieku przedszkolnego liczy od kilku do 

kilkunastu tysięcy słów. Cechami charakterystycznymi mowy dziecięcej jest jej 

niekonwencjonalność, oparta często na oryginalnych skojarzeniach (jest wolna od 

stereotypów narzuconych w późniejszym okresie przez naukę szkolną).  

Dzieci w przedszkolu chętnie rymują, tworzą żarty słowne; tworzą również 

neologizmy, w których ujawnia się ich pomysłowość, dowcip, emocjonalny stosunek do 

rzeczywistości. Dzięki tym właściwościom mowy dzieci odczuwają satysfakcję estetyczną 

podczas udziału w przedstawieniach teatralnych, gdzie pojawia się komizm przekształcania 

słów i pojęć, jednak tylko takich, które są dobrze przez dzieci przyswojone7. Świat mowy 

dziecięcej, zwłaszcza jej swoisty folklor, wyrażający się przede wszystkim w zabawie (mowa 

dziecięca służy głównie zabawie, jest niejako jej tworzywem), stał się inspiracją dla wielu 

przedstawień tworzonych z myślą o dzieciach. Rozwój mowy prowadzi także do rozwoju 

myślenia werbalnego, które jest uwewnętrznioną mową. Inteligencja dziecka przestaje być 

w tak dużym stopniu zdominowana przez działanie zmysłów i aktywność ruchową, a coraz 

mocniej zaczyna opierać się na myśleniu, aktywności wyobrażeniowej i symbolicznej, co 

pozwala dziecku na odbiór sztuki, w tym także teatru. 

Umiejętność „odczytywania” emocji. We właściwym odbiorze sztuki teatralnej 

pomaga dziecku zdolność „odczytywania” emocji innych ludzi. Według najnowszych badań 

już dzieci 2- i 3-letnie potrafią przyjmować cudzą perspektywę (niegdyś Piaget uważał, że 

myślenie dziecka charakteryzuje głęboki egocentryzm, niepozwalający na przyjęcie cudzej 

perspektywy). Objawia się to m.in. tym, że dzieci dostosowują mowę i zabawę do poziomu 

współtowarzyszy – inaczej bawią się z dorosłymi, inaczej ze starszymi dziećmi, inaczej ze 

swoimi rówieśnikami. Nie rozpoznają jednak w pełni emocji drugiego człowieka. Zdolność 

                                                           
5
 H. BEE: Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka 2004, s. 202. 

6
 Ibidem, s. 206. 

7
 M. TYSZKOWA: Recepcja sztuki teatralnej przez dziecięcego odbiorcę…, s. 201.  
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do wczuwania się w cudzą sytuację i rozpoznawania uczuć pojawia się u dzieci 4- i 5-letnich8. 

Umiejętność ta jest istotna dla możliwości rozumienia akcji widowiska teatralnego. Około 

czwartego roku życia dzieci są w stanie rozpoznawać wyraz twarzy i sytuacje, które ilustrują 

emocje: szczęście, smutek, wściekłość, miłość i strach. Zaczynają również rozumieć związki 

między emocjami a wywołującymi je sytuacjami9. Pomaga im to wczuć się  

w sytuację bohatera teatralnego oraz sprzyja rozumieniu przebiegu akcji. 

Recepcja sztuki teatralnej przez dzieci opiera się głównie na ich uczuciowości. 

Dziecięcy widz reaguje emocjonalnie na to, co postrzega w przedstawieniu, oraz na to, jak to 

pojmuje. Procesy poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym są silnie związane z jego 

emocjami (globalność dziecięcego przeżywania świata). Zaangażowanie uczuciowe dziecka 

wraz z jego silnym uleganiem iluzji oraz słabą znajomością teatralnej konwencji może 

spowodować, że stan zagrożenia bohatera sztuki teatralnej lub sytuacja zapowiadająca 

zagrożenie może stać się dla dziecka przyczyną negatywnych, lękowych reakcji 

emocjonalnych.  

Spostrzeganie. Spostrzeganie wzrokowe jest jednym z komponentów pełnej recepcji 

sztuki teatralnej. U dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym postrzeganie związane jest 

bardzo silnie z manipulacją, działaniem. Ruch oczu przy oglądaniu jest pochodną ruchu rąk 

przy dotykaniu10. W miarę rozwoju dziecko coraz sprawniej oddziela obie czynności. Można 

wspomagać postrzeganie dziecka poprzez pozostawienie dziecku odpowiedniej ilości czasu 

na obejrzenie nowych obrazów oraz zastosowanie odpowiedniego koloru. Tym, co młoda 

publiczność postrzega najpełniej, jest kolor, pozwalający skupić wzrok na przedmiocie. Już 

niemowlę śledzi ruch przedmiotów barwnych i błyszczących. Widzenie dziecka jest jednak 

jednoplanowe. Dzieci mają problem z postrzeganiem trzeciego wymiaru – głębi. Dlatego 

spektakle o wielu planach akcji są słabiej przez dzieci odbierane. Przy całej niedoskonałości 

dziecięcego postrzegania zachwyt dzieci wywołuje plastyczne piękno przedstawienia. 

Werbalizując swoje odczucia estetyczne, dzieci bardzo często odnoszą się do barwności 

widowiska oraz piękna szczegółów plastycznych spektaklu11. 

Doznania słuchowe. „Dziecko mniej lub bardziej świadomie słucha różnorodnych 

dźwięków, na przykład śpiewu ptaków, wiatru, burzy, piosenek, utworów instrumentalnych 

itd. Słuchając rozwija uczucia i wyobraźnię, tworzy świat baśni i iluzji”12. Świat dziecka od 

narodzin przepełniają dźwięki, a słuch jest jednym z najlepiej rozwiniętych zmysłów. Dziecko 

w wieku przedszkolnym ma znaczną wrażliwość słuchową.13 W kształtowaniu przeżyć 

artystycznych najmłodszych ważną rolę odgrywa nie tylko muzyka, ale również rytmizacja 

czynności postaci – ruchu, gestów, mowy. Maria Tyszkowa zauważa: „Dobra muzyka 

                                                           
8
 H. BEE: Psychologia rozwoju człowieka…, s. 214. 

9
 Ibidem, s. 220. 

10
 M. TYSZKOWA: Recepcja sztuk teatralnych przez dzieci w wieku 5–10 lat. W: Konfrontacje 1968: 

Materiały z konferencji poświęconej sprawom teatru lalek i dramaturgii lalkowej. Red. A. Górny. Poznań, 

Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania : Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Marcinek” 

1970, s. 35. 
11

 M. TYSZKOWA: Recepcja sztuki teatralnej przez dziecięcego odbiorcę…, s. 202.  
12

 U. SZUŚCIK: Muzyka i obraz plastyczny. W: Dziecko w świecie muzyki. Red. B. DYMARA. Kraków, 

Impuls 2000, s. 176. 
13

 M. TYSZKOWA: Recepcja sztuk teatralnych przez dzieci w wieku 5–10 lat…, s. 38. 
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w przedstawieniu teatralnym stwarza ogólny nastrój, podkreśla i tonizuje to, co mówią obrazy 

sceniczne. Dzieci młodsze ogromnie też lubią piękny śpiew”14. 

Myślenie. Odbiór sztuki teatralnej jest procesem złożonym. Wymaga nie tylko 

właściwej percepcji obrazów i bodźców słuchowych, ale również ich rozumienia. Myślenie 

dzieci w wieku przedszkolnym jest początkowo związane z działaniem, tworzy całość  

z innymi przeżyciami psychicznymi – spostrzeganiem, uczuciami. Charakterystyczną cechę 

psychiki dziecka przedszkolnego stanowi dominacja przeżyć emocjonalnych nad procesami 

intelektualnymi. Innymi cechami myślenia dziecięcego jest całościowe i subiektywne 

ujmowanie świata. Dzieci mają również specyficzny pogląd na rzeczywistość, który cechuje 

animizm – przypisywanie posiadania „duszy” i żywotności lalkom czy innym przedmiotom, 

oraz antropomorfizm – nadawanie  cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom, zwierzętom. 

Obrazowość myślenia oraz charakterystyczne ujmowanie świata czyni dziecko podatnym na 

działanie sztuki. Tworzy się zatem pierwotna wrażliwość estetyczna15.  

Zabawa a teatr 

Według Marii Kielar-Turskiej dziecko do dialogu dramatycznego przygotowuje się 

już od wieku niemowlęcego. Pierwszy teatr dla dziecka powołuje matka, bawiąc się 

z dzieckiem paluszkami w tak popularne zabawy jak „idzie rak”, „ważyła sroczka kaszkę”. 

Poszukując źródeł teatru w dziecięcej aktywności, Jerzy Cieślikowski stwierdzał: „Pierwszym 

teatrem dziecka jest jego ciało – jego topografia, funkcje i metonimie poszczególnych 

organów […], a najbardziej otwartymi na znaczenie – są palce. Substytuty piersi matki, 

a jednocześnie aktorzy, nachyleni nad sceną dłoni, w mimetycznej gotowości podjęcia każdej 

roli […]. Palec wskazujący jest gotów wziąć na siebie każdą rolę, każde znaczenie: pogrozić, 

pokazać, wzbudzić uwagę, przyłożony do ust oznacza „ciszę‟. Nic więc prostszego 

i zwyczajniejszego, że dorośli za pomocą palców i rąk powołali pierwszy teatr dla dzieci: teatr 

cieni rzucanych na ścianę […]”16. 

„Wydawałoby się, że dziecko i teatr to są dwie różne rzeczywistości […], a przecież 

teatr powstał z zabawy. Mówi się, że teatr powstał z rytuału, a przecież drugim biegunem jest 

zabawa, i tak naprawdę z rozigrania, z figli, z żartów też bierze się teatr, to jest źródło teatru”  

– twierdzi Dorota Piwowarska dla „SZOT. Szybko o Teatrze”17. Krystyna Miłobędzka dodaje, 

iż teatr i obrzęd, kultowe obchody są w swej istocie najbardziej podobne do zabawy dziecka18. 

Zabawa stanowi jeden z podstawowych przejawów aktywności dziecka w wieku 

przedszkolnym. Ma złożony charakter, składa się bowiem na nią wiele czynności i działań. 

Odgrywa ona bardzo istotną rolę, gdyż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej jest ona 
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 EADEM: Recepcja sztuki teatralnej przez dziecięcego odbiorcę…, s. 202.  
15

 Ibidem, s. 202. 
16

 J. CIEŚLIKOWSKI: Słowo – obraz – gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych. 

W: Sztuka dla najmłodszych..., s. 81. 
17

 „SZOT – szybko o teatrze” odc. 25. „SZOT – szybko o teatrze” to cykliczny program realizowany 

przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego i zespół e-teatr.tv;  źródło internetowe: www.instytut-teatralny.pl   
18

 K. MIŁOBĘDZKA: W widnokręgu Odmieńca. Teatr dziecko kosmogonia. Wrocław, Biuro Literackie 

2008, s. 75.  
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najważniejszym rodzajem działalności podejmowanej przez dziecko19. Stefan Szuman istotę 

zabawy ujął w następujących słowach: „Dziecko samo układa, gra, a w czasie gry tworzy 

i rozwija swoją zabawę, czyli swój teatr. Jest ono równocześnie autorem tekstu czy 

scenariusza, reżyserem i inscenizatorem, aktorem i to aktorem grającym na przemian różne 

role oraz w końcu widzem i słuchaczem własnej gry”20. Czy od zabawy nie jest już tylko krok 

do „prawdziwego” teatru? Co łączy zabawę dziecka z teatrem? Sztuka teatru niejednokrotnie 

posługuje się tymi samymi środkami wyrazu, których używają w swojej zabawie dzieci21. 

W zabawie symbolicznej, podobnie jak w spektaklu, uczestniczą przedmioty, żywy 

człowiek (dziecko, aktor), wypowiadane są słowa oraz podejmowane działanie. Powstaje 

fikcyjna przestrzeń (inna niż przestrzeń sceny lub dziecięcy pokój) oraz obowiązuje fikcyjny 

czas. Forma zabawy symbolicznej jest najbliższa skomplikowanej, znakowej sztuce teatru. 

Stanowi pierwszy wyraz teatru, jego nieświadome powoływanie22.  

Rozmaite przedmioty, rekwizyty (np. zabawki, patyki, liście, kawałki papieru) 

używane w zabawie tematycznej przez dzieci mają znaczenie symboliczne, tj. umowny sens 

dostosowany do celu i treści zabawy. Przedmiot jest przydatny do zabawy wówczas, gdy 

może spełniać określoną funkcję, tzn. kiedy dziecko z jego pomocą może wykonywać 

sensowne działania łączące się z podjętą przez nie rolą23. Niektóre terminy określające ten 

rodzaj zabawy dziecka wskazują i uwydatniają sposób przekazywania w niej treści fabularnej, 

nazywając je inscenizacyjnymi, dramatycznymi czy zabawami w role. „Dziecko bawiące się 

w konduktora, w lekarza lub w szkołę gra role różnych osób i inscenizuje jakby małe 

przedstawienie, złożone z ciągu scen i obrazów, dobiera odpowiednie rekwizyty, jest 

równocześnie aktorem i reżyserem skomponowanej przez siebie ad hoc »sztuki«”24. 

Zabawa może być dla dziecka szkołą w odczytywaniu widowiska teatralnego – scen 

dramatycznych, których autorem już nie jest samo dziecko, ale ktoś inny. Dzieje się tak 

dlatego, że w zabawach – tak jak w teatrze – wszystko jest umowne, można zatem założyć, że 

poprzez zabawę dziecko uczy się odczytywania symbolicznych treści w teatrze25. Czas zabaw 

symbolicznych, który przypada mniej więcej na wiek przedszkolny, jest najlepszym czasem, 

aby dziecko usłyszało, zobaczyło, „poczuło” teatr; dostrzegło, że część przedmiotów, słów, 

czynności jest na scenie taka sama, jak w jego zabawach26. Krystyna Miłobędzka zauważa: 

„Przeoczenie, niedostrzeżenie tej rzeczywistości sprawia, że form wypowiedzi właściwych 

sztuce teatru zaczyna się uczyć bez żadnego bliskiego związku z doświadczeniem, za późno, 

w okresie dojrzewania, kiedy to naturalne przejście od formy zabawy symbolicznej do form 

                                                           
19

 M. PRZETACZNIK- GIEROWSKA, G. MAKIEŁŁO-JARŻA: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku 

dziecięcego. Warszawa, WSiP 1985, s. 221–222. 
20

 S. SZUMAN: O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa, WSiP 1975, s. 175. 
21

 K. MIŁOBĘDZKA: W widnokręgu Odmieńca…, s. 42. 
22

 Ibidem, s. 75–79. 
23

 M. PRZETACZNIK- GIEROWSKA, G. MAKIEŁŁO-JARŻA: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku 

dziecięcego…, s. 230. 
24

 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. ŻEBROWSKA. Warszawa, PWN 1975, s. 364. 
25

 M. KIELAR-TURSKA: „…zobaczyć więcej, niż widać”: dziecko wobec zabawy dramatycznej 

i widowiska teatralnego. W: Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. 1:  Teatr w świecie. Red. M. Karasińska, 

G. Leszczyński. Poznań, Centrum Sztuki Dziecka 2008, s. 101. 
26

 K. MIŁOBĘDZKA: W widnokręgu Odmieńca…, s. 49. 
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teatralnych nie jest już naturalne, przeciwnie – jest sztucznym i dlatego trudnym 

»obowiązkiem wkraczania w kulturę«”27. 

Bez wątpienia czas wczesnego dzieciństwa jest doskonałym momentem wkraczania  

w świat teatru, zwłaszcza że silne są związki zabawy dziecięcej z teatrem, wiele jest  

podobieństw między zabawą i sztuką teatru. A co je odróżnia? Dziecko, mimo iż posiada 

świadomość fikcji w swojej zabawie, protestuje przeciwko każdej próbie jej demaskowania. 

Ojciec, który będzie próbował pocałować syna w czasie zabawy w pociąg, usłyszy: „Tatusiu, 

nie można całować lokomotywy, bo inaczej wagony pomyślą sobie, że to wszystko 

nieprawda”28. Zabawa jest zatem zaprzeczeniem teatralizacji, nie ma nic wspólnego 

z właściwą teatralnej grze substytucją; jest bowiem utożsamieniem, i to utożsamieniem 

całkowitym (stąd podobieństwo zabawy do obrzędu).  

Wynika z tego jedna z najważniejszych prawd dotyczących recepcji teatralnej przez 

najmłodszego widza. Dla dziecka, które idzie do teatru, miejsca wyodrębnionego z jego 

codzienności, zaczyna dziać się inny świat. Dla dziecka aktor, a tym bardziej lalka nie są 

nosicielami rzeczywistości fikcyjnej, posiadają tylko tożsamość swojej postaci. Źródłem 

takiego widzenia teatru jest istota dziecięcej zabawy. Autor czy reżyser pod żadnym pozorem 

nie powinien zniszczyć tej dziecięcej wrażliwości – nie można „pocałować lokomotywy”29. 

Twórcy teatru dla dzieci pozostaje wejść w dziecięcy świat, przemówić językiem dziecka. 

Zresztą, czyż nie jest wielką tęsknotą nas, dorosłych, aby – powtarzając za Vincenzem – „stać 

się dzieckiem”? „Któż zresztą nie pragnąłby tak żywo życzyć sobie czegoś, umieć tak dziwić 

się, stawać się wciąż tak nowym i tak twórczym jak dziecko”?30  

Teatr dzieci – zabawa dzieci w teatr 

Okres wczesnego dzieciństwa jest doskonałym momentem wkraczania dziecka 

w świat teatru. Z naszych doświadczeń, jako instruktorek teatralnych w przedszkolu, wynika, 

że najbardziej naturalnym sposobem włączania młodego człowieka w specyfikę teatru jest 

włączanie elementów teatralnych w zabawę dziecka.  

W takiej zabawie dzieci poprzez stwarzane przez nauczyciela sytuacje „teatralne” mają 

możliwość doświadczania teatru. Małe dzieci „krok po kroku”: 

▪ uczą się wchodzenia w role;  

▪ rozpoznają zależności pomiędzy fikcją a rzeczywistością;  

▪ poznają różne typy narracji;  

▪ uczą się doświadczania przestrzeni, dźwięku, ruchu;  

▪ mają szansę kreować własne historie.  
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 Ibidem, s. 49. 
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J. HUIZINGA: Homo ludens: Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Czytelnik 1967, s. 21. 
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 M. ADAMCZYK: W ludycznym teatrze dziecka. W: Konfrontacje 1968: Materiały z konferencji 
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 S. VINCENZ: [Stać się dzieckiem]. W: Dzieci. Red. S. CHWIN, M. JANION. T. 1. Gdańsk, 
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Zabawy parateatralne 

Sprawdzonym przez nas sposobem prowadzenia zajęć teatralnych jest zastosowanie 

zabaw „parateatralnych”, które spełniają wielorakie funkcje poznawczo-rozwojowe, mogą 

stać się również ważnym elementem pracy pedagogicznej w przedszkolu. Wśród 

prowadzonych zajęć wyróżnione zostały:  

▪ zabawy kształtujące świadomość własnego ciała; 

▪ zabawy pantomimiczne; 

▪ zabawy wspomagające autoprezentację; 

▪ zabawy z gestem, ruchem, mimiką; 

▪ zabawy z rolą; 

▪ zabawy kształtujące kulturę mowy, poszerzające słownictwo. 

W dalszej części opracowania pragniemy przedstawić propozycje zabaw 

wykorzystujących pracę nad wyobraźnią i kreatywnością oraz podstawy pracy z aktorem31. 

Propozycje zabaw kształtujących świadomość siebie i własnego ciała: 

▪ „Oto ja” – na szarym papierze dzieci odrysowują postać kolegi / koleżanki, następnie ją 

zapełniają, wykorzystując dostępne dla przedszkolaków techniki plastyczne (np. finger 

painting). 

▪ „Winda” – dzieci naśladują poruszanie się windy: zatrzymują się na różnych piętrach, np. 

na piętrze, gdzie przebywają ludzie smutni, gdzie panuje straszna cisza, a w końcu na 

piętrze, gdzie panuje radość i zabawa. 

▪ „Pędzel malarza” – dzieci dobierają się w pary; jedna osoba w parze jest malarzem, druga 

– pędzlem  malarza. Malarz wyciągniętą ręką powoli wykonuje jakieś czynności (np. 

maluje z boku na bok, z góry na dół, maluje różne wzorki, stawia kropki). Drugie dziecko 

stoi swobodnie i całym swoim ciałem obrazuje ruchy, jakie wykonuje malarz, bacznie go 

obserwując – jest ono pędzlem w ręku malarza. 

▪ „Stop klatka” – dzieci chodzą po sali (można dodać instrukcję: chodzą szybko, wolno, na 

palcach, tyłem etc.). Na wyraźny znak prowadzącego zastygają w bezruchu. Możliwy 

wariant – mogą zastygać w jakiejś określonej przez prowadzącego pozie. 

▪ „Idę i jestem” – ta zabawa jest dwuetapowa. W części pierwszej („Idę”) dzieci wykonują 

w całkowitym milczeniu następujące ćwiczenia: idą w dowolnym tempie i kierunku, 

starając się odczuwać swoje kroki; każdy indywidualnie, w dowolnym czasie zmienia 

kierunek chodzenia: w tył, w przód, w lewo, w prawo; grupa poszukuje wspólnego 

kierunku (wszyscy idą w tę samą stronę); dzieci poszukują wspólnego tempa, aby cała 

grupa szła jednakowo szybko, równomiernie przyspieszając i zwalniając; chodzą 

z określoną intencją – brną po błocie, wędrują przez strumyk, przeskakując z kamienia na 

kamień, idą z ciężkim workiem na plecach, gonią popychane wiatrem balony. W części 

drugiej („Jestem”) uczestnicy zabawy siadają w kręgu z zamkniętymi oczami. Wszystkie 

dzieci otrzymują kromki chleba. W ciszy, z uwagą starają się świadomie odczuć każdy 

kęs poprzez dotyk, smak, zapach; skupiają się przez chwilę na odgłosach dochodzących 
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 Zabawy te zostały stworzone podczas pracy teatralnej z 4–5-latkami, prowadzonej w Akademii 
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z sali i z naszego wnętrza; „poznają” uważnie palcami swoją własną twarz: czoło, brwi, 

nasadę nosa, oczy, policzki, wargi, brodę; szukają dłońmi sąsiada, z uwagą „oglądają” ją 

dotykiem – czy jest ciepła, zimna, delikatna, duża; otwierają oczy i rozmawiają 

o doznaniach. 

▪ „Obudź części swojego ciała”  – zabawa w sferze ruchu z elementami relaksacji: dzieci 

w siadzie tureckim „budzą” przez poklepywanie różne części swojego ciała – „obudź  się 

głowo”, „obudźcie się policzki”, „obudź się brzuszku”, „obudź się szyjo” itp. 

Propozycje zabaw rozwijających wyobraźnię i kreatywność: 

▪ „Zaczarowany kufer” – dzieci  siedzą w kręgu. Każde, po kolei wychodzi na środek, 

otwiera zaczarowany kufer (kufer jest pusty) i wymienia przedmioty, które się w nim 

znajdują. 

▪ „Drzewo” – dziecko jest wsadzonym w ziemię nasionkiem, wypuszcza kiełek, potem 

łodyga pnie się w górę, gałęzie stają się coraz grubsze i mocniejsze, pień jest twardy i stoi 

bardzo mocno, formuje się korona, wyrastają liście, które grzeją się na słońcu.  

▪ „Narodziny ptaka” – dziecko przyjmuje pozycję ,,w jajku”. Następnie włączona zostaje 

cicha muzyka, potem coraz głośniejszą. „Ptak” powoli rozkłada skrzydła i próbuje unosić 

się w powietrze. Muzyka cichnie. Dziecko powoli opada w dół. 

▪ „Bryła lodu” – dziecko jest bryłą lodu. Zaczyna świecić słońce. Z bryły zaczyna kapać. 

Kapie z końców palców, z czubka nosa. Bryła topnieje, staje się mała, coraz mniejsza, 

kurczy się. Po chwili na podłodze zostaje tylko mała kałuża.  

▪ Zabawy naśladujące mechanizmy i automaty – dzieci podają pomysły urządzeń, które 

można naśladować, przytaczają opisy, które mogą ułatwić kolegom naśladowanie.  

Oto przykładowe propozycje dzieci: walec drogowy, mikser, popsuty zegar, hulajnoga, 

komputer, dźwig, suszarka do włosów.  

▪ Zabawy odtwarzające zachowania ludzi – dzieci kolejno, samodzielnie odtwarzają różne 

sytuacje i role życiowe, pozostała część grupy odgaduje. Oto przykładowe propozycje 

dzieci: mycie naczyń, poranny prysznic, spacer z psem, mycie zębów, wbijanie gwoździ. 

▪ Zabawy zmieniające funkcje przedmiotów. Oto przykładowe propozycje: lądowanie na 

spadochronie – rekwizyt: parasol; jazda samochodem – rekwizyt: krzesło; zabawa 

śnieżkami – rekwizyt: papierowe kule; pływanie na tratwie – rekwizyt: gazety; zapowiedź 

spikera – rekwizyt: rama od obrazu. 

 Obserwując wpływ zabaw teatralnych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, 

zauważyłyśmy, że pomagają one dziecku przezwyciężać nieśmiałość, wspomagają rozwój 

społeczny, kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, inteligencję, 

twórczość, kreatywność. Zabawy parateatralne wspomagają również rozwój mowy. Dzieci 

uczestniczące przez rok w zabawach parateatralnych były gotowe do przygotowania krótkiej 

formy teatralnej w postaci spektaklu. 

Praca nad spektaklem (na przykładzie inscenizacji wiersza Jana Brzechwy Zoo
32

) 

Praca nad spektaklem z dzieckiem w wieku przedszkolnym wymaga od instruktora 

teatralnego wrażliwości na dziecięcą wyobraźnię i uwzględnienia dziecięcego sposobu  

postrzegania świata. Robiąc „teatr z dziećmi”, staramy się, aby jak najwięcej pomysłów 
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 J. BRZECHWA: Zoo. Kraków, Skrzat 2009. 
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pochodziło od małych aktorów. Rola prowadzącego zajęcia polega na nadawaniu kształtu 

dziecięcym inspiracjom. Poniżej prezentujemy przykład pracy nad spektaklem na podstawie 

wiersza Jana Brzechwy Zoo. Wybór tekstu nie był przypadkowy. Pomysł wykorzystania tego 

właśnie wiersza wziął się z obserwacji dziecięcego zamiłowania do naśladowania zwierząt. 

Mali aktorzy świetnie rozumieją humor zawarty w wierszu Zoo i doskonale oddają komizm 

zwierzęcych bohaterów. 

Praca nad spektaklem z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat powinna być pracą 

wieloetapową. Wówczas udaje się osiągnąć cel, jakim jest nie tylko przygotowanie spektaklu, 

ale również rozwój dziecięcej wyobraźni i kreatywności, a przede wszystkim zabawa. 

I. Etap wprowadzający w tematykę (2–3 zajęcia) – propozycje ćwiczeń: 

▪ Ćwiczenia rozwijające kreatywność: 

– „Tworzymy własne zwierzę” – z kawałków gazet, papieru kolorowego, materiału 

tworzymy obrazek zwierzątka. Następnie każde z dzieci opowiada o swoim 

zwierzątku i nadaje mu imię. 

– „Jak rusza się nasze zwierzę?” – każde dziecko w takt skocznej muzyki wymyśla 

sposób poruszania się wymyślonego wcześniej zwierzęcia. Następuje prezentacja 

przed grupą. 

– „Co to za zwierzę?” – dzieci mają do dyspozycji kilka kawałków płótna. Wiążąc 

węzły oraz wykorzystując własne ciało, „rzeźbią” zwierzęta. Mogą być to zarówno 

zwierzęta fantastyczne, jak i zwierzęta ze „świata realnego”. Wspólnie z dziećmi 

nazywamy stworzone zwierzęta. 

▪ Ćwiczenia oddechowe, słuchowe i ćwiczenia dykcji – elementy kinezjologii edukacyjnej:  

– „Słoń” – dzieci wyciągają lewą rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę kładą 

na ramieniu wyciągniętej ręki, nogi w kolanach lekko uginają, pozostając w małym 

rozkroku. Rysują ręką w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do 

ramienia). Całe ciało prostują, następnie to samo wykonują prawą ręką.  

– „Sowa” – jedną ręką dzieci chwytają mocno mięśnie barku, głowę powoli odwracają 

w lewo, a potem w prawo, podbródek trzymając prosto. Głową sięgają maksymalnie 

w prawo, i w lewo, aby rozluźnić mięśnie szyjne. Robią wdech, gdy głowa jest 

w skrajnym położeniu, tu gdzie ręka trzyma ramię, wydech – w czasie obrotu 

głowy.  

– „Dmuchamy balony” – na każdym balonie namalowane jest zwierzę. Żeby 

dowiedzieć się, jakie jest to zwierzę, dzieci muszą nadmuchać balon. Po 

nadmuchaniu balonu każde dziecko próbuje wydać odgłos swojego zwierzęcia. 

– „Wrona bez ogona” – dzieci liczą „wrony bez ogona” na jednym oddechu. 

Stopniowo przedłużamy frazę, dochodząc do 5–8 wron w zależności od możliwości 

dzieci. 

– „Odgłosy zwierząt” – dzieci wysłuchują nagrania z odgłosami zwierząt; dopasowują 

odgłosy do odpowiedniej ilustracji. 

– „Wydajemy odgłosy” – za pomocą instrumentów (patyczki, grzechotki, flet, flet 

gliniany) i innych materiałów (gazeta, worek foliowy, pudełko, butelka, sztućce 
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drewniane i metalowe oraz inne przedmioty według inwencji) dzieci próbują 

wydawać odgłosy zwierząt.  

– „Syczenie węży” – dzieci najpierw syczą jednostajnie na jednym oddechu, następnie 

staccato, utrzymując przeponę w napięciu. 

– „Pszczoły” – to zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych. Dzieci stoją 

w umówionych miejscach pod ścianami – to są ule. W trakcie muzyki pszczoły 

wylatują z uli i latają w różne strony, zbierając pyłek z kwiatów. Podczas przerwy 

w muzyce z głośnym brzęczeniem (zzzzzzz) wracają do ula. W ulu brzęczą bardzo 

cichutko (mmmm). 

▪ Wprawki aktorskie: 

– Zabawy naśladujące zachowania zwierząt – osoba prowadząca prezentuje ilustracje 

zwierząt, które należy naśladować. Każdej demonstracji towarzyszy krótki opis: 

– kot: łasi się do ławki, do ściany, mruczy, pręży grzbiet, rusza wąsami; kiedy 

dostanie mleczko chłepcze zadowolony; potem zwija się w kłębuszek i śpi; 

– zły pies: jest przywiązany na łańcuch, który go ogranicza; szarpie za łańcuch, 

nie może podbiec i ugryźć; szczerzy zęby, warczy, szczeka; skacze na płot; 

w końcu nudzi się tym zajęciem, ziewa, podwija ogon pod siebie i idzie spać 

do budy; czasem ziewnie, czasem warknie i się zdrzemnie;  

– ślimak: jest oślizgły, łazi powoli, kurczy się i rozszerza, włazi w każdy kąt: 

pod biurko, na ławkę, wypełza na korytarz;  

– konik polny: jest przeciwieństwem ślimaka, jeżeli chodzi o ruch, natomiast 

wykazuje zupełne podobieństwo pod względem charakteru: wskoczy w każdy 

kąt, przebiegnie cały korytarz i nim się spostrzeżesz jest już z powrotem. 

II. Praca nad spektaklem (2–3 zajęcia): 

▪ Zaznajomienie z tekstem – powinno następować powoli. Prezentacji wiersza może 

towarzyszyć możliwość obserwacji zwierzęcia na zdjęciu, rysunku, filmie, wsłuchanie się 

w nagrany odgłos zwierzęcia. Każdemu dziecko powinna być pozostawiona swoboda 

wyboru swojej postaci.  

▪ Tworzenie postaci – wielką pomocą dla dziecka w tworzeniu własnej postaci może być 

odpowiednia muzyka. Każde zwierzę powinno mieć swoją charakterystyczną melodię, do 

której mały aktor dobierze odpowiednie ruchy.  

III. Konstruowanie scenografii oraz kostiumów (2 zajęcia): 

▪ „Alternatywne zwierzę” – z wielu różnych przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań 

dziecko wybiera takie, które mogą pasować do jego postaci; proponowane przedmioty: 

wąż, czapka, rękawiczki, kolorowy, pstrokaty szalik, peruka, czepek kąpielowy, płetwy, 

garnek i inne. 

▪ „Nasze zwierzę” – dzielimy dzieci na kilkuosobowe grupy; każda z grup maluje na płótnie 

wspólny portret zwierzęcia. Wykonane prace mogą służyć jako elementy dekoracji. 

IV. Bezpośrednie przygotowanie do prezentacji (1–2 zajęcia): 

▪ Przy prezentacji, zamiast sceny (często brakuje takiej w przedszkolu) można użyć 

drewnianej ramy – za jej pomocą zaznacza się „terytorium”, w którym dziecko może się 
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poruszać; w większej przestrzeni małe dziecko będzie czuło się zagubione. Rama również 

dobrze prezentuje się pod względem plastycznym. Wcześniej można zaznajamiać dziecko 

z „przestrzenią ramy”, dobierając odpowiednie ćwiczenia z zakresu autoprezentacji.  

▪ Praca powinna być wieloetapowa i różnorodna – daje to gwarancję, że dziecko nie znudzi 

się żmudnymi próbami i nie zniechęci do dalszej zabawy w teatr, który powinien jawić się 

małemu aktorowi nie jako nudne, szkolne przedsięwzięcie, ale jako proces twórczy, 

dostarczający satysfakcji.  

▪ Prowadzący zajęcia / instruktor nie może być skoncentrowany tylko na efekcie finalnym, 

ale musi całą pracę uważać za równie ważną. Prezentacja efektu pracy też jest zabawą – 

takie ujęcie zminimalizuje tremę i paraliżujący strach małego aktora. 

Funkcje teatru dla dzieci 

Teatr może stać się sprzymierzeńcem wychowania – stanowi element wychowania 

przez sztukę, gdzie aktywność twórcza jest ważnym czynnikiem procesu wychowawczego. 

Wychowanie przez sztukę określa się jako połączenie kształcenia emocjonalnego 

i kulturalnego, pobudzającego inteligencję, wrażliwość i kreatywność.  Sztuka, w tym teatr, 

nie tylko pomaga w kształtowaniu estetycznej wrażliwości, ale wpływa na właściwe 

budowanie stosunku do świata, innych ludzi, samego siebie. Wychowanie przez sztukę 

pobudza uczucia o charakterze moralnym i społecznym, uczy współprzeżywania i kształci 

zdolność do empatii.  

Współczesne dziecko otoczone jest sztuką. Dostępne są dla niego działa niemal 

z każdej dziedziny (niekoniecznie jest to sztuka wysoka). Żyjąc w świecie sztuki, człowiek 

poddany zostaje jej wpływom. Wychowanie przez sztukę nie jest więc tylko postulatem, choć 

kontakt z nią napotyka na ograniczenia i przeszkody, wynikające z faktu komercjalizacji 

kultury oraz deprywacji rzeczywistych walorów przekazów artystycznych. „Wychowanie do 

sztuki”, o którym pisał Bogdan Suchodolski, jest zatem tematem nader aktualnym33. 

Teatr – stawiający dziecko zarówno w roli widza, jak i w roli „twórcy” oraz 

uczestnika zabaw teatralnych – może służyć „wychowaniu do sztuki”, czyli kształtowaniu 

artystycznych gustów młodego pokolenia, a także „wychowaniu przez sztukę”, czyli 

wspomaganiu rozwoju „całego człowieka”. Obcowanie z teatrem w wieku dziecięcym 

umożliwia w późniejszym okresie zrozumienie i „rozsmakowanie się” w teatrze.  

Funkcje teatru dla dzieci podzielić można zatem na kilka kategorii34. Pierwszą z nich 

są szeroko rozumiane funkcje wychowawczo-poznawcze, które obejmują obszary 

samopoznania przez sztukę, objaśniania świata i naszego w nim miejsca oraz problemy 

moralne. „Piękno, stanowiąc własność dzieła sztuki, angażuje władze poznawcze, wolitywne  

i emocjonalne człowieka”35. Teatr spełnia swoje funkcje wychowawczo-poznawcze dzięki 

następującym właściwościom:  

                                                           
33

 K. KRASOŃ: Wychowanie przez sztukę. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. T. PILCH. 

T. 7. Warszawa, Żak 2004, s. 444. 
34

 A. HAUSBRANDT: Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa, WSiP 1982. 
35

 P. JAROSZYŃSKI: Piękno czy wartość? W: Poznanie bytu czy ustalenie sensów. Red. 

A MARYNIARCZYK SDB, M.J GONDEK. Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki 

1999. 
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▪ Udział w spektaklu teatralnym kształtuje czynną postawę wobec siebie i świata, ponieważ 

aktywizuje procesy poznawcze dziecka, takie jak obserwacja, uwaga, pamięć, percepcja, 

myślenie symboliczne.  

▪ Obcowanie z teatrem poprzez współprzeżywanie sytuacji scenicznej daje szansę na 

rozwój interpersonalny dziecka, przejawiający się w rozumieniu ludzi i związków 

międzyludzkich, przeżywaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć oraz szacunku dla 

cudzych przekonań.  

▪ Teatr ma wpływ na uspołecznienie dziecka, gdyż przeżywanie wspólnie z innymi owocuje 

dzieleniem się swoimi odczuciami i refleksjami w grupie, co kształtuje umiejętność 

wypowiadania własnych sądów oraz uczy rozmowy i dialogu. Dziecko wychodzi w ten 

sposób poza krąg własnych spraw, przełamując swój egocentryzm. Uczestnictwo 

w spektaklu teatralnym stanowi dla dziecka święto poprzez niecodzienność, wyjątkowość 

sytuacji wyrażającej się m.in. w odświętności strojów oraz specyfice miejsca. 

▪ Teatr kształtuje wrażliwość moralną dziecka, która wpływa na zasady postępowania  

w stosunkach międzyludzkich.  

▪ Teatr rozbudza wyobraźnię dziecka. Często bywa pierwszym wtajemniczeniem w język 

sztuki. Rozbudza zainteresowanie sztuką i kulturą. Może stanowić inspirację dla twórczej 

ekspresji dziecka, zachęcając je do twórczych zachowań, dostarczając mu materiału do 

podejmowania indywidualnych prób twórczych
36

. 

Istotna jest również funkcja katarktyczna teatru, polegająca na możności utożsamienia 

się z bohaterem i przeżywania zdarzeń fikcyjnych. Maria Signorelli w swoim opracowaniu 

Wychowujące znaczenie teatru zauważa: „[…] teatr przedstawia nieskończony świat ludzkich 

namiętności i przeznaczeń […], istnieje możliwość usłyszenia ze sceny głosów naszych 

najgłębszych przeznaczeń”37. Sztuka teatralna umożliwia dziecku przeżywanie spraw 

i problemów niedostępnych w realnym życiu dzięki identyfikowaniu się z bohaterem, co 

zaspokaja żywą potrzebę nowych doznań i doświadczeń. Pozwala dziecku również na 

ujrzenie własnych trosk i konfliktów w losach postaci scenicznych, obiektywizując je  

i łagodząc ostrość przeżyć. Może stanowić czynnik wyzwalający z konfliktu, katarktyczny, 

inaczej zwany funkcją kompensacyjną sztuki.  

Inną funkcja teatru młodego widza jest funkcja rozrywkowa, która w przypadku dzieci 

ma znaczenie niebagatelne, gdyż zabawa należy do codziennej, podstawowej aktywności 

dziecka, tworząc świat jego dzieciństwa.  

Kolejną funkcją teatru jest jego wpływ terapeutyczny na rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym, szczególnie dziecka ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi. 

Rola zabaw teatralnych w rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi 

Kategoria specjalnych potrzeb edukacyjnych (wychowawczych, rozwojowych) odnosi 

się do tych dzieci, które z różnych powodów mają trudności lub nie są w stanie w pełni 

realizować powszechnie obowiązującego szlaku edukacyjnego. W związku z tym potrzebują 
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 M. TYSZKOWA: Psychologiczna charakterystyka dziecka odbiorcy teatru lalek. W: Konfrontacje 

1968: Materiały z konferencji poświęconej sprawom teatru lalek i dramaturgii lalkowej…  
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 M. SIGNORELLI-VOLPICELLI: Wychowujące znaczenie teatru. W: Wychowanie przez sztukę. Red. 
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pomocy pedagogicznej w postaci indywidualnego dostosowania programu i specjalnego 

oddziaływania, uwzględniającego ich potrzeby, możliwości oraz ograniczenia38. 

Rozpoznawanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dotyczy zatem osób 

z odchyleniami od normy, niepełnosprawnościami. Odchylenia te mogą odnosić się do 

właściwości biologicznych i społecznych. Mają charakter ilościowy i jakościowy, przez co 

mogą wywierać mniejszy lub większy wpływ na przebieg rozwoju i wychowania dziecka39. 

Ze względu na rodzaj naruszonej sprawności psychofizycznej40 do tej grupy osób 

zaliczamy dzieci i młodzież: 

▪ z obniżoną sprawnością sensoryczną, spowodowaną brakiem, uszkodzeniem lub 

zaburzeniem funkcji analizatorów zmysłowych (dzieci niewidome, niedowidzące, głuche, 

niedosłyszące oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej); 

▪ z obniżoną sprawnością intelektualną (dzieci upośledzone umysłowo); 

▪ z obniżoną sprawnością komunikowania się (dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci 

autystyczne); 

▪ z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego (dzieci z trudnościami 

wychowawczymi, niedostosowane społecznie, niezrównoważone nerwowo oraz 

emocjonalnie, uzależnione od środków narkotycznych); 

▪ z obniżoną sprawnością ruchową (dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz z zaburzeniami 

kinestetycznymi); 

▪ z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną, spowodowaną chorobami somatycznymi 

oraz na tle anomalii wagi i wzrostu; 

▪ z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną, spowodowaną zaniedbaniami 

opiekuńczo-wychowawczymi, 

▪ posiadające specyficzne talenty i uzdolnienia.  

Zabawy teatralne – będące jednym z efektywnych środków wychowania 

i wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi 

–  polegają m.in. na tworzeniu inscenizacji z dziećmi w rolach głównych. Dziecko, biorąc 

w nich udział, ma możliwość poznania samego siebie i własnych możliwości w każdym 

aspekcie (fizycznym, społecznym, emocjonalnym). Zdobywa także umiejętność orientacji  

i poruszania się w przestrzeni, słuchania siebie i innych. Doskonali mowę, która staję się 

wyrazista, melodyjna. Kształtuje umiejętność celowego wypowiadania się, a także rozwija 

wyobraźnię i uczy się współdziałać w zespole. Dzieci grając, kształtują kompetencje  

w zakresie zapamiętywania i koncentrowania uwagi na określonej działalności. Zabawy 
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teatralne zaspokajają potrzeby dzieci (animizm dziecięcy). Pozwalają kształtować zachowania 

dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
41

. 

Wykorzystanie form scenicznych i zabaw twórczych w pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi odgrywać może rolę kompensacyjną (w stosunku do braków  

i niedostatków dotyczących życia dziecka, pokazując alternatywę) i/lub terapeutyczną 

(korekcja wad wymowy, ośmielenie dzieci zahamowanych, zaspokojenie potrzeb afiliacji, 

twórczej aktywności)
42

. „Tylko sztuka i zabawa mogą nauczyć dziecko marzenia  o szczęściu 

i miłości, dostarczają mu bowiem obrazu pewnego przebiegu zdarzeń, pozwalają przeżyć 

napięcia wobec tego, co może się stać i jak różnie można się w tych sytuacjach zachować”
43

. 

Działalność teatralna może stanowić ważny krok w kształtowaniu pożądanych postaw 

oraz w niwelowaniu negatywnych zachowań dzieci, które nabywają wówczas pokory  

i opanowania. Uczy także cierpliwości w oczekiwaniu na efekty pracy i włożonego  

w działanie wysiłku oraz dostrzegania celu i sensu wielokrotnych ćwiczeń i powtórzeń, dzięki 

widocznym efektom. Zabawy dramowe, w których nie ma gotowych ról, rekwizytów ani 

scenariusza, oparte są głównie na dziecięcej wyobraźni, wykorzystaniu elementów 

pantomimy, twórczości ruchowej, czasem na słowie. Drama stanowi sposób poznawania 

świata za pomocą działania, świetnie zatem sprawdza się w ćwiczeniu różnorodnych 

zachowań sytuacyjnych. Dzięki takim zabawom można zmienić złe nawyki w zachowaniu 

dzieci oraz uwrażliwić je na problemy otaczającego świata.  

Zabawy teatralne mogą także odegrać bardzo ważną rolę w procesie wspierania 

rozwoju dzieci z wadami wymowy. Mały aktor stara się wówczas pokonać przeszkody, 

baczniej zwracając uwagę na dykcję i poprawną wymowę, by wystąpić jak najlepiej. 

Aprobata czy uznanie pojawiające w związku z pełnieniem roli i występem przed 

publicznością korzystnie wpływa na samoocenę oraz samoakceptację, motywując do 

kontynuacji działań. Dziecko, biorąc udział w zabawach teatralnych, a także w różnych 

spotkaniach towarzyszących działalności teatralnej, pobudza procesy poznawcze, wzbogaca 

słownictwo, wrażliwość estetyczną, zasób wiadomości
44

. Dzieciom z nadpobudliwością 

zabawy teatralne umożliwiają ekspresję ruchową i mimiczną, pozwalając na rozładowanie 

napięcia, także emocjonalnego (pomagają się pozbyć przykrych emocji). Natomiast 

powierzona rola skłaniać może do próby opanowania ruchów nawykowych, wzmożonej 

koncentracji na aktualnej czynności scenicznej. Zabawy teatralne stwarzają szansę dla 

rozwoju ruchowego dzieci zahamowanych i spowolniałych. 

W literaturze na temat dramy i innych zabaw teatralnych wskazuje się na takie ich 

walory, jak: możliwość kształcenia wyobraźni, empatii, postawy twórczej, a w efekcie 

rozwijania całej osobowości jednostki
45

. Techniki i metody w świecie teatru nie odwołują się 

jedynie do sprawności intelektualnej czy fizycznej. Pozwalają na podejście 

                                                           
41

 D. MEGRIER: Zabawy teatralne w przedszkolu. Warszawa, Wydawnictwo Cyklady 2000, s. 7–10. 
42

 J. AWGULOWA, W. ŚWIĄTEK: Inscenizacje w klasach początkowych. Warszawa, WSiP 1985. 
43

 R. MILLER: Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym. „Wychowanie w Przedszkolu” 1970, 

nr 1. 
44

 W. KLESZCZEWSKA-PIETRZAK: Teatrzyk dziecięcy - czy tylko zabawa? „Szkoła Specjalna” 1999, nr 2. 
45

 K. PANKOWSKA, A. MADZIARA, H. JASTRZĘBSKA-GZELLA, Drama w przekraczaniu granic 

niepełnosprawności. Warszawa, APS 2006, s. 5 i n. 
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zindywidualizowane, odpowiednie do zróżnicowanych możliwości uczestników, aby każde 

dziecko mogło doświadczyć sukcesu i odczucia, że jest pełnoprawnym, użytecznym  

i nieodzownym elementem wspólnego dzieła. 

Podsumowanie 

Edukacja teatralna, zabawa w teatr, recepcja sztuki – to bardzo ważny aspekt 

w stymulowaniu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, przede wszystkim dlatego, że 

bazuje na naturalnej skłonności do zabawy, naśladowania, a także na intensywnym rozwoju 

i aktywności w każdej sferze funkcjonowania, co jest tak charakterystyczne dla tego okresu. 

Zabawy o charakterze teatralnym mogą stanowić doskonały punkt wyjścia do 

kompleksowego wychowania i wspierania we wszechstronnym rozwoju. Za podsumowanie 

niech posłuży stwierdzenie, że sztuka, w tym również teatr, dostarcza wzorów zarówno 

estetycznej, jak i aksjologicznej natury, pozwalając na odkrywanie świata emocji, prawideł 

życia i poznawanie samego siebie. Jest to chyba najgłębszy sens teatru, tym samym jego 

najważniejsza funkcja.  
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Prezentacja multimedialna środkiem wzbogacającym pracę dydaktyczną 

nauczyciela wczesnej edukacji 

 

Streszczenie 

 Niniejsze opracowanie dotyczy prezentacji multimedialnej jako środka 

wzbogacającego pracę dydaktyczną nauczyciela wczesnej edukacji. W materiale 

przedstawiono  skrócony opis rzeczywistości informatycznej współczesnej polskiej szkoły, 

wyjaśniono termin „prezentacja multimedialna”, pokazano, w jakim zakresie może ona 

odegrać znaczenie w dydaktyce, będąc doskonałym narzędziem nauczania i uczenia się. 

Podano również zasady pozwalające twórczemu nauczycielowi w przygotowaniu 

interesującego i zrozumiałego dla uczniów pokazu tematu z użyciem programu PowerPoint, 

komputera i rzutnika multimedialnego. 

Słowa kluczowe: prezentacja multimedialna, dydaktyka, nauczyciel, wczesna edukacja 

 

Współczesność przyniosła ludzkości nie tylko przemiany społeczne, ale równocześnie 

intensywny rozwój naukowo-techniczny. Jego odzwierciedleniem w życiu codziennym jest 

m.in. coraz powszechniejsze wykorzystanie urządzeń opartych na technice komputerowej. 

Można bez wahania stwierdzić, że komputeryzacja zaczyna dotyczyć niemal wszystkich 

dziedzin życia, w tym również edukacji. W tej sytuacji nauczyciele nie mogą stać z boku, ale 

powinni wykorzystać ten nowoczesny środek dydaktyczny, jakim jest komputer i projektor 

multimedialny, do wspomagania edukacji na każdym jej etapie, także w nauczaniu 

zintegrowanym. 

Komputer jest narzędziem interakcyjnym, potrafiącym przetwarzać informacje, 

a także przekazywać je do odbiorcy w sposób zindywidualizowany
1
. Wykorzystanie jego 

technologii w edukacji wymaga od nauczyciela i uczniów przejawów aktywności własnej. 

Multimedialne możliwości tego środowiska w pewnym stopniu wzmacniają zainteresowanie 

 i ciekawość ucznia, zmieniają strukturę jego działalności poznawczej, oddziałując na pamięć, 

emocje, motywy, zainteresowania
2
. 

W opinii Komisji Europejskiej nowoczesne kształcenie wymaga nie tylko sprzętu, 

wydajnych środków komunikacji, ale także zapewnienia wysokiej jakości materiałów 

edukacyjnych w technologii cyfrowej oraz oprogramowania edukacyjnego
3
.  

                                                           
1
 M. TANAŚ: Edukacyjne zastosowanie komputerów. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1997, s. 107. 

2
 W. OSMAŃSKA–FURMANEK: Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra, Lubelskie 

Towarzystwo Naukowe 1999, s. 94–95. 
3
 B. PANASIUK: Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela. W: Wybrane problemy 

edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. Red. S. GUZ, J. ANDRZEJEWSKA. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2005,  

s. 133. 
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W opracowanym programie dotyczącym przyszłych celów i systemów edukacji wśród 

kluczowych zagadnień znalazły się wytyczne, dotyczące m.in.: wyposażenia szkół  

w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie w celu efektywnego wykorzystania w praktyce 

edukacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształcenia drogą elektroniczną oraz 

zachęcania placówek edukacyjnych do optymalnego wykorzystania innowacyjnych technik 

nauczania i uczenia się opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnych
4
. W innym 

dokumencie Unii Europejskiej
5
 oraz korespondującej z nim polskiej strategii rozwoju

6
 można 

odnaleźć wiele wzmianek dotyczących działań na rzecz transformacji społeczeństwa 

europejskiego, poczynając od wyposażenia szkół w najnowsze zdobycze techniki 

komputerowej, a kończąc na kompetencjach informatycznych nauczycieli. 

Polska rzeczywistość oświatowa i edukacyjna boryka się z problemem optymalnego 

wyposażenia szkół w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przygotowanie 

nauczycieli oraz wykorzystanie komputerów w praktyce. W literaturze przedmiotu pojawiają 

się głosy zarówno sceptyków, jak i entuzjastów opisujących rzeczywistość informatyczną 

polskiej szkoły. W większości tekstów można jednak dostrzec informacje dotyczące wzrostu 

poziomu jej informatyzacji oraz obserwować prognozy coraz szerszego zastosowania 

komputerów w edukacji.  

W działaniach edukacyjnych nauczyciel może korzystać z gotowego, dostępnego na 

rynku oprogramowania, a  także tworzyć własne pomoce, wzbogacając swój warsztat pracy. 

Programem, który daje w tym zakresie duże możliwości, jest Microsoft PowerPoint. Jest to 

program prezentacyjny – łączący grafikę, animację i dźwięk – pozwalający przedstawić te 

fragmenty rzeczywistości, które nie zawsze są dostępne w bezpośredniej obserwacji. 

Oczywiście, prezentacja multimedialna, np. „o lesie” czy „muzyce”, choćby najdoskonalsza, 

nie zastąpi dziecku – w tym przypadku  – bezpośredniego kontaktu z przyrodą czy obecności 

na koncercie. Jednak informacje przekazywane w prezentacji za pomocą obrazów, słów  

i dźwięków umożliwiają wielozmysłowe poznanie wielu zagadnień, z którymi bezpośredni 

kontakt jest utrudniony lub w danym momencie niemożliwy.  

W znaczeniu leksykalnym termin „prezentacja” oznacza „zapoznanie z czymś, 

przedstawienie, pokazanie, wystawienie na widok publiczny kogoś, czegoś‟
7
. W kontekście 

multimediów i technologii informacyjnej pojęcie prezentacji multimedialnej odnosi się do 

interaktywnej formy przekazu treści merytorycznych z wykorzystaniem multimediów
8
. 

Prezentacja jest zatem sztuką przekazywania złożonych treści w sposób atrakcyjny, 

                                                           
4
 European Commissions: Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. 

Directorate General for Education and Culture. Luxembourg, Office for Official Publications of the European 

Communities 2002. 
5
 Commission of The European Communities: Europe 2005 – An Information Society for All. Brussels 

2002. 
6
 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006. Ministerstwo 

Łączności. 
7
 Słownik wyrazów obcych. Red. J. TOKARSKI. Warszawa, PWN 1980. 

8
 J. JĘDRYCZKOWSKI: Koncentracja uwagi jako czynnik sprzyjający zapamiętywaniu w procesie uczenia 

się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Techniki 

komputerowe w przekazie edukacyjnym, Kraków 2002. 
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zrozumiały i przekonujący
9
. Multimedialna prezentacja komputerowa polega więc na 

skutecznym przekazywaniu treści merytorycznych za pomocą komunikatów wizualnych, 

audialnych, graficznych, podanych w sposób przystępny i atrakcyjny, z wykorzystaniem 

komputera i rzutnika multimedialnego.  

PowerPoint firmy Microsoft jest programem służącym do tworzenia graficznych 

prezentacji – za jego pomocą można przygotować prezentację w postaci pokazu slajdów. 

Taka prezentacja składa się z serii slajdów, na których można umieścić wykresy, rysunki, 

listy wypunktowane, atrakcyjnie sformatowany tekst, filmy wideo, dźwięki. Dzięki temu 

programowi można realizować przeróżne pomysły. PowerPoint umożliwia łatwe ich 

uporządkowanie oraz przeprowadzenie w każdej chwili korekty
10

. 

Prezentacja może odegrać dużą rolę w dydaktyce, będąc doskonałym narzędziem 

nauczania i uczenia się. Ma ona wpływ na poszerzenie zakresu oddziaływania, pozwala 

zintegrować różne elementy przekazu, wprowadzić interakcję, stworzyć nowy styl narracji, 

który nie jest jedynie składową użytych w prezentacji elementów. Poprzez możliwość 

indywidualizacji, animacji, symulacji zjawisk i procesów, czyli zastosowania elementów 

charakterystycznych dla prezentacji multimedialnej, można imitować doświadczenia osobiste, 

co w dużej mierze stanowi o takich procesach, jak zapamiętywanie i uczenie się. 

Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej łączą się liczne funkcje: funkcja 

informacyjna, aktywizująca, motywująca, inspirująca. Skuteczność tego planowego, 

systematycznego oddziaływania bezpośredniego uwarunkowana jest: 

 podmiotowo – rozumiana jako zespół cech treściowych i formalnych, takich jak intuicja, 

styl poznawczy, wiedza uprzednia odbiorcy, jego doświadczenia kulturowe; 

 przedmiotowo – pojmowana syntaktycznie i semantycznie, np. cechy komunikatu, 

struktura przekazu, rodzaj konstrukcji, sposoby uwypuklenia struktury, uwzględnienie 

znaczników, ruchu i efektów przeniesienia; 

 pragmatycznie – odbierana metodycznie, np. konkretna sytuacja, charakter oddziaływań, 

rodzaj zadań przypisanych poszczególnym mediom
11

. 

Specyfika procesu nauczania i uczenia się opartego na wykorzystaniu prezentacji 

multimedialnych polega na zastosowaniu tego środka dydaktycznego, który stanowi pakiet 

zadań zorientowanych operacyjnie i czynnościowo, dobranych w taki sposób, iż 

odzwierciedla trzy wymiary treści nauczania: cele, materiał i wymagania. 

Do przeprowadzenia tego typu zajęć nauczyciel i uczniowie muszą być przygotowani. 

Muszą być również spełnione określone warunki materialne. Wymaga to także odpowiednich 

czynników niematerialnych, zwanych przez Władysława Zaczyńskiego możnościami 

zewnętrznymi. Autor wyróżnia także możności wewnętrzne, które odpowiadają 

predyspozycjom i zdolnościom uczniów. Możnościami zewnętrznymi, niezbędnymi do 

przeprowadzenia zajęć z użyciem prezentacji, są następujące czynniki: umiejętne poruszanie 

się w prezentacji PowerPoint, zainteresowanie uczniów prezentacją, chęć rozwiązywania 

                                                           
9
 R. WROŃSKI: Tworzenie prezentacji w formacie PowerPoint. Materiały z IV Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej – Media a edukacji, Poznań 2002. 
10

 N.J. PINARD: PowerPoint 2000 z marszu. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 1999, s. 5.  
11

 W. OSMAŃSKA–FURMANEK: Nowe technologie informacyjne w edukacji…, s. 45. 



307 
 

problemów przez uczniów, koncentracja na temacie zajęć, świadomość nabywanych 

umiejętności i wiadomości. Spełnione być muszą również odpowiednie warunki materialne: 

co najmniej jeden komputer na dwie osoby lub prezentacja wielkoekranowa z użyciem 

rzutnika multimedialnego, opracowana prezentacja, a także nagłośnienie
12

. 

Nauczyciel wykorzystując prezentacje w procesie dydaktycznym, musi posiadać 

pewne kompetencje, warunkujące wywiązywanie się z funkcji, jakie spoczywają na 

prowadzącym zajęcia. Wśród nich można wyróżnić: umiejętność właściwego doboru treści 

i środków do zilustrowania danego zagadnienia, prowadzenie konstruktywnego dialogu 

z odbiorcami, przewidywanie i łagodzenie sytuacji konfliktowych, motywowanie i kierowanie 

klasą, formułowanie celów i zadań. Warunkiem organizacji aktywności dzieci jest istnienie 

odpowiedniej liczby elementów mających potencjalne możliwości działania, które są 

aktywizowane wówczas, gdy mają być urzeczywistnione określone założenia. Muszą być one 

odpowiednio zorganizowane, aby można je było zadowalająco zaktualizować
13

. 

Przeprowadzenie prezentacji na zajęciach nie powinno być celem samym w sobie, lecz 

elementem formy organizacyjnej zajęć i dopełnieniem przekazu informacji, w pewnym 

zakresie także formą uatrakcyjniającą przekaz informacji i swoistą formą poglądową, 

aktywizowaną wówczas, gdy uczniowie mają do wykonania określony problem
14

. Powstałe w 

trakcie tegoż procesu działania pozwolą uczniom nabyć pewne umiejętności i zdobyć nawyki, 

które przydadzą mu się w życiu codziennym i później zawodowym. Poruszanie się w 

ułożonym hierarchicznie tekście lub wśród pogrupowanych sukcesywnie informacji nie 

będzie dla niego żadnym problemem
15

. 

PowerPoint jest doskonałym narzędziem, które pomoże twórczemu nauczycielowi 

w przygotowaniu ciekawej i zrozumiałej dla uczniów prezentacji tematu. Warto jednak 

przestrzegać kilku zasad:  

 Tworząc slajdy, należy kierować się trzema zasadami: prostotą, jasnością i czytelnością 

slajdów (na slajdach nie powinno umieszczać się całej treści wystąpienia, tylko 

najważniejsze kwestie, najlepiej w formie łatwych do zapamiętania haseł).  

 Trzeba zadbać o spójność graficzną prezentacji, np. w obrębie slajdu należy stosować 

jeden krój czcionki, a nie kilka różnych (słuchacze powinni być skupieni na treści, a nie 

na różnorodności grafiki).  

 Nie należy stosować bez potrzeby zagmatwanych wykresów (prezentując wykres, warto 

zadbać o jego czytelność, stąd  zaleca się umieszczanie jak najmniej cyfr). 

 Slajdy muszą współgrać z tym, co mówi prelegent.  

 Przed pokazaniem prezentacji warto sprawdzić, czy sprzęt (projektor multimedialny, 

laptop) działa.  

                                                           
12

 W.P. ZACZYŃSKI: Nauczanie wspomagane przez komputer, w: Edukacyjne zastosowanie 

komputerów, red. M. Tanaś, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 119. 
13

 T. HUK: Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych. Warszawa, Wydawnictwo 

Centrum Doradztwa i Informacji „Delfin” 2008, s. 54. 
14

 M. KISIEL: Media w edukacji muzycznej uczniów szkół ogólnokształcących. Mysłowice, 

Wydawnictwo GWSP 2003. 
15

 S. JUSZCZYK: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk” 1998, s. 169. 
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Po przygotowaniu według tych zasad materiału nauczyciel może sprawdzić, na ile 

efektywność takiego przekazu informacji skutkuje: zwiększeniem zainteresowania uczniów 

tematem zajęć, trwalszym i szybszym przyswojeniem podawanych treści, aktywnym 

uczestnictwem dzieci w zajęciach czy zwiększoną koncentracją uwagi na temacie zajęć. 

       Prezentacja multimedialna pozwala zastosować najnowsze multimedialne formy 

przekazu. Niemal bez ograniczeń można w niej wykorzystywać dźwięk, sekwencje wideo, 

animacje. Bogactwo środków artystycznych tym bardziej zmusza twórcę do przemyślenia 

elementów i szczegółowego zaplanowania pracy nad prezentacją.  

Prezentacja zasadniczo składa się z serii obrazów (slajdów), które mogą być oglądane 

na monitorze komputera, ukazujących się kolejno jeden po drugim w ustalonym odstępie 

czasowym. Niezależnie od programu, w jakim została wykonana prezentacja, pierwszy jej 

slajd jest slajdem tytułowym. Kolejne slajdy prezentacji projektuje się poprzez zastosowanie 

obiektów. Obiekty mogą być różnego typu. Często wykorzystywanym obiektem jest tekst, 

który wstawiamy w polu tekstowym. Równie często stosowane są wszelkiego rodzaju 

elementy graficzne (rysunki z galerii, np. ClipArt, rysunki i zdjęcia z plików, ze skanera, 

kształty geometryczne itp.). Przy tworzeniu prezentacji można również wykorzystać filmy  

z plików lub galerii, a także dźwięki. 

Aby przygotować dobrą prezentację, nie wystarczy sama wiedza z zakresu informatyki 

ani też znajomość zagadnienia, jakie chcemy przedstawić. Trzeba się odpowiednio 

przygotować do tego zadania, uwzględniając w procesie produkcji prezentacji etap: 

przygotowawczy, produkcji i testowania (test miejsca i widza). 

Etap przygotowawczy obejmuje ułożenie planu prezentacji i przygotowanie materiałów 

multimedialnych. Prace przygotowawcze nad prezentacją należy rozpocząć od określenia jej 

celu. Następnie opracowuje się scenariusz prezentacji, w którym określa się kolejność 

sekwencji, jakie mają się składać na pokaz. Po przygotowaniu scenariusza zbieramy 

potrzebne do pokazu materiały w postaci zdjęć, grafiki, animacji i dźwięku. Etap 

przygotowania jest czasem odpowiednim na obróbkę zebranych materiałów, np. edytowanie 

zdjęć, ilustracji, kadrowanie ilustracji i zdjęć, by wybrać tylko elementy ściśle dotyczące 

tematu. Filmy i animacje należy przygotować tak, by odtwarzały się bez problemu podczas 

pokazu. Należy pamiętać o sprawdzeniu, czy kodeki potrzebne do odtwarzania zostały 

zainstalowane na komputerze, na którym będzie odtwarzana prezentacja. 

Etap produkcji rozpoczyna się po zgromadzeniu potrzebnych materiałów
16

. Tworzenie 

prezentacji winno opierać się na kilku zasadach: 

 Prezentacja nie może nużyć, a zatem nie może być zbyt długa. 

 W prezentacji nie należy przesadzać z wykorzystywaniem efektów dostępnych  

w programach do tworzenia prezentacji, gdyż ich nadmiar może denerwować i nie 

sprzyjać skupieniu. 

 Prezentacja nie może zaskakiwać – odnosi się to szczególnie do sposobu zmiany stron 

pokazu, czyli sposobu wyświetlania kolejnych slajdów. 

 Nie należy umieszczać zbyt dużo tekstu na jednym obrazie (slajdzie – ekranie).  
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 Wybór slajdów i układ elementów winien być staranny – powinno się unikać 

przeładowania i niedoboru środków wyrazu. 

 Kolorystyka prezentacji nie może być dziełem przypadku (kolor w różny sposób 

przemawia do odbiorcy). 

Kolejny etap obejmuje testowanie. Po zmontowaniu materiałów przeznaczonych na 

prezentację należy zrealizować wstępny pokaz na sprzęcie, na którym prezentacja została 

wykonana. Ów test ma na celu obserwację i ewentualne poprawki dotyczące zastosowanego 

czasu efektów, długości poszczególnych sekwencji. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze 

wysiłki związane z tworzeniem prezentacji przyczynią się do sukcesu, prezentacja winna 

być jeszcze poddana dwóm testom: miejsca i widza. 

Test miejsca zakłada, że prezentację należy przetestować w miejscu i w warunkach, 

w jakich ma się odbyć pokaz. Zadaniem tego testu jest sprawdzenie, jak prezentacja działa 

w środowisku jej pokazu. Ważny jest tu sprzęt, na którym prezentacja będzie wyświetlana.  

Nie bez znaczenia są też warunki oświetlenia i widoczności. Komputer i jego parametry mogą 

być inne niż komputera, na którym prezentacja była tworzona. I to będzie miało wpływ na 

jakość prezentacji. Ważne jest oświetlenie pomieszczenia, które może uniemożliwić 

oglądanie prezentacji. Uwadze nie może również umknąć sprawdzenie, czy z każdego miejsca 

sali pokaz będzie widoczny. Znaczenie ma także to, na czym pokaz będzie wyświetlany. 

Dobrym rozwiązaniem są ekrany prezentacyjne. Przed zaprezentowaniem pokazu szerszej 

widowni można dokonać prezentacji próbnej i ocenić przygotowany pokaz, patrząc na niego 

od strony merytorycznej i montażowej. Kilka uwag dotyczących przygotowania prezentacji 

multimedialnej warto odnieść do uszczegółowienia takich zjawisk, jak: grafika prezentacji, 

dołączony rodzaj dźwięku, filmu i animacji oraz format zapisu
17

.  

 Komunikatywność obrazów w prezentacji zależy m.in. od jakości grafiki, jej 

rozdzielności, ziarnistości, kolorów, kontrastu, liczby obiektów graficznych i wzajemnego 

położenia, animacji, ilości tekstu oraz kroju i wielkości czcionki. Kolor czcionki powinien 

być dostosowany do tła, sposobu oraz wielkości prezentowanego tekstu. Minimalny rozmiar 

zastosowanej czcionki nie powinien być mniejszy niż 18–20 pkt. Czytelność obiektów 

graficznych zależy nie tylko od kroju, pogrubienia i pochylenia czcionki, ale również od 

liczby obiektów graficznych na powierzchni ekranu oraz od ich rozmiarów i rozmieszczenia.  

Dobierając dźwięk, warto zwrócić uwagę na jego stronę estetyczną i techniczną. 

Dźwięk powinien sprzyjać skupieniu uwagi. Służy również ilustrowaniu przedstawionego 

tekstu lub grafiki, ich wzmocnieniu. Rozmiar plików dźwiękowych powinien być niewielki, 

np. w formacie mid.  Daje to duże możliwości edytorskie. Można zmieniać parametry 

dźwięku: barwę, wysokość, czas trwania, dynamikę, artykulację. W przypadku prezentacji 

oryginalnego brzmienia utworu odpowiednie będą pliki w formacie mp3. 

Zastosowanie filmu w prezentacji obwarowane jest kilkoma zasadami. Obraz 

powinien być krótki, o niewielkim rozmiarze kadru, dostosowany do rozdzielczości i zapisany 

np. w formacie mpg lub avi. Animację obiektów należy ujednolicić, dbając o zastosowanie 
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takich samych parametrów dla wszystkich. Innymi animacjami są pliki w formacie gif lub 

pliki, które można wstawić z dostępnych kolekcji. 

Nie bez znaczenia dla prawidłowej budowy prezentacji jest jej rozmiar i liczba 

zawartych w niej elementów. Zbyt duża liczba slajdów, grafik i dźwięków o znacznym 

rozmiarze może spowodować niestabilną pracę komputera (szczególnie starszej generacji). 

Prezentacja mająca zbyt duży rozmiar jest kłopotliwa do publikacji np. w Internecie. 

 

Podsumowanie  

Przygotowane przez nauczyciela prezentacje multimedialne znacznie uatrakcyjniają 

zajęcia, wspomagając skuteczność procesu dydaktycznego. Warto po nie sięgać, 

przygotowując materiał dydaktyczny, który bezpośrednio zostanie użyty w pracy z uczniami. 

Obok samej informacji, jaką przekazuje w trakcie prezentacji symbol, istotne jest jego 

wyeksponowanie tak, aby można było prawidłowo uaktywnić zawarty w nim komunikat. O 

skuteczności przekazu decydują: czas ekspozycji, kolor, wielkość i kształt. Odpowiednie 

dobranie tych cech stanowi więc podstawę efektywnej komunikacji. 
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Z DOŚWIADCZEŃ PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI  
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Metódy nauczania a ich zadania – vyučovacia metódy a ich úlohy 

 

 

Úvod 

Zamýńľanie sa nad problematikou vyuĉovacích metód sa môņe na prvý pohľad javiť veľmi 

jednoduché, pretoņe kaņdý uĉiteľ vie, ņe metóda je „cesta alebo spôsob” , ktorým uĉiteľ 

dosahuje  splnenie výchovno-vzdelávacích cieľov  vo vyuĉovacej hodine. Takéto, a treba 

uviesť, ņe zjednoduńené chápanie metódy sa prejavuje nielen u adeptov uĉiteľstva, táto 

jednostrannosť sa prejavuje tieņ v názoroch uĉiteľov a v procesuálnej stránke výchovno-

vzdelávacieho procesu. Plynie to z toho, ņe prevaņná väĉńina uĉiteľov doceņuje predovńetkým 

vzdelávaciu funkciu vyuĉovacej metódy, a naviac ju redukuje len ne ĉinnosť uĉiteľa bez 

vzťahu k ostatným ĉiniteľom. Moņno dedukovať, ņe toto jednostranné ponímanie je rezíduom 

toho, ņe aj v starńích uĉebniciach pedagogiky a didaktiky – pozri napr. práce M. Kořínek
1
, 

O. Pavlík
2
, Z. Peńek

3
 – bola metóda prezentovaná viac-menej len, ako uņ spomenutý spôsob 

alebo cesta uĉiteľovej práce. Súĉasná didaktika chápe metódu komplexnejńie. Nazdávam sa, 

ņe jej definovanie E. Straĉárom je aj dnes veľmi aktuálne a podnetné pre prácu uĉiteľa. 

Uvádza: ”Vyuĉovacou metódou rozumieme zámerné usporiadanie obsahu vyuĉovania, 

ĉinností uĉiteľa a ņiaka, ktoré sa zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných 

a vzdelávacích cieľov, a to v súlade sa zásadami organizácie vyuĉovania”
4
. Z tejto definície je 

zrejmé, ņe metóda to nie je len “premyslený spôsob práce uĉiteľa”, ale premyslený tak, ņe je 

v ņom vzájomná súĉinnosť, vzťah, usporiadanie ĉinností medzi uĉiteľom, ņiakom a uĉivom. 

Didaktická účinnosť vyučovacej metódy 

Z vyńńie uvedeného uņ vyplynulo, ņe vyuĉovacia metóda je v praxi chápaná, resp. 

doceņovaná viac-menej jednostranne. Dôraz je kladený predovńetkým na jej vzdelávaciu 

stránku, teda na to, ĉo je, obrazne vyjadrené “hmatateľné”, ĉo sa prejavuje, resp. dá 

pozorovať, hodnotiť – vedomosti a zruĉnosti. V zhode s L. Mojņíńkom
5
 je vńak treba 

zdôrazniť aj ćalńie aspekty vyuĉovacej metódy. Tie sú: informatívna nosnosť, formatívna 

úĉinnosť, racionálna a emocionálna  pôsobivosť, reńpektovanie systému vedy a poznávania, 

výchovnosť, prirodzenosť, vyuņiteľnosť v praxi, adekvátnosť uĉiteľovi a predovńetkým 

ņiakovi, ekonomickosť (t.j. v primeranom ĉase dosiahnuť optimálne výchovno-vzdelávacie 

výsledky), hygienickosť (o. i. ide o psychohygienu). Sumarizáciou týchto poņiadaviek na 
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2
 O. PAVLÍK: Didaktika. Bratislava, ŠN 1949. 

3
 Z. PEŠEK: Didaktika. Bratislava, SPN 1965. 

4
 E. STRAČÁR: Systém a metódy riadenia učebného procesu. Bratislava, SPN 1977, s. 25. 

5
 L. MOJŽÍŠEK: Vyučovací metody. Praha, SPN 1975. 



314 
 

vyuĉovaciu metódu prichádzame teda k záveru, ņe metóda znamená skutoĉne oveľa viac, neņ 

ako sa dodnes ĉasto traduje a nesprávne hovorí, ņe úlohou metódy je “odovzdať ņiakom nové 

vedomosti”, nauĉiť ich nové uĉivo” a pod. Vychádzajúc z tohto  zauņívaného konńtatovania 

plynie nielen to, ņe v praxi sa nedoceņujú vyńńie uvedené poņiadavky na metódu, ale aj to, ņe 

spomenuté “odovzdávanie vedomostí” (na tomto mieste poznamenávam, ņe nejde 

o odovzdávanie, ale o vytváranie) zvádza uĉiteľa k preferovaniu tej ktorej metódy. Povedané 

inak, uĉiteľ si osvojí istú metódu, resp. metódy a má tendenciu preferovať ich pred ostatnými. 

Pravdou je to, ņe ńkála vyuĉovacích metód, ktorými uĉiteľ disponuje nemusí byť pestrá, 

a napriek tomu dosahuje, resp. môņe dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele. Inou a aj 

podstatnejńou  stránkou je vńak to, ĉi v danom prípade moņno hovoriť o tom, ņe vyuĉovacia 

metóda je didakticky úĉinná  (ĉi prispieva k vńestrannému rozvoju osobnosti ņiaka a pod.). 

Urĉite nie. V tejto súvislosti treba dodať, ņe, ņiaľ, napriek bohatej palete vyuĉovacích metód, 

ktorými disponuje súĉasná didaktická teória, v konkrétnej pedagogickej práci sa tento bohatý 

teoretický potenciál patriĉne neodráņa. To, ĉo sa uņ roky zdôrazņuje – schematický prístup 

k vyuĉovaniu, herbartovský model vyuĉovacej hodiny a pod. – v konkrétnej pedagogickej 

praxi pretrváva. Aby sme vńak boli pri tomto pohľade objektívni, musíme uviesť aj to, ņe 

v ostatných rokoch, s postupným prenikaním alternatívnej pedagogiky, sa viaceré ńkoly 

a uĉitelia aktivizujú, inovujú svoju prácu a postupne obohacujú svoju prácu a postupne 

obohacujú svoju prácu aj o iné metódy. Na 1. stupni ZŃ  je badateľný nárast hier, ako 

vyuĉovacích metód, dramatizácia, brainstorming a iné. Pozornosť a skúmanie si vńak 

zasluhuje to, ĉi tento posun od tzv. klasických, ĉi  zauņívaných  vyuĉovacích metód k tzv. 

.novńím, ĉi progresívnejńím metódam  je náhodným, spontánnym, resp. “módnym” trendom, 

alebo ĉi uņ moņno hovoriť o ńirńom, frontálnom uplatņovaní. Skúsenosti nám naznaĉujú, ņe 

ide skôr o spontánnosť, istú “módnosť” bez ńirńieho frontálneho docenenia. (Aby som 

predińiel  prípadnému nedorozumeniu  zdôrazņujem, ņe pojem progresívnejńie, novńie metódy 

a pod., je pojem relatívny. Skôr moņno uvaņovať o istej renesancii viacerých metód, ktoré uņ  

oddávna patria do systému metód, lenņe im nebola, napr. v nańej jednotnej ńkolskej sústave 

venovaná taká pozornosť, ako dnes, keć zdôrazņujeme a presadzujeme aktívne a tvorivé 

vyuĉovanie, autonómiu ńkoly a práce uĉiteľa a pod.). 

Vyńńie naĉrtnutá problematika si vyņaduje systematické skúmanie jestvujúceho stavu 

na ZŃ, najmä preto, aby na základe poznanej reálnej skutoĉnosti boli navrhované opatrenia na 

komplexnejńie vyuņívanie a uplatņovanie vyuĉovacích metód. 

Pohľad na prácu učiteľov 

V zmysle vyńńie naĉrtnutých poznámok sme uskutoĉnili prvé pilotné fázy skúmania, 

ktorými sme sledovali ĉi sú zámery náńho skúmania opodstatnené. Ńtyridsať hospitovaných 

hodín na viacerých vyuĉovacích predmetoch na 1. stupni ZŃ a 120 dotazníkov s viacerými 

poloņkami týkajúcimi sa danej problematiky nás presvedĉilo o tom, ņe napriek tomu, ņe ide 

o základný didaktický pojem, a obrazne povedané o “kaņdodenný nástroj v rukách uĉiteľa”, 

zasluhuje si nańu pozornosť. V predmetnej ńtúdii neanalyzujeme vńetky zistené skutoĉnosti 

(to bude predmetom ćalńích skúmaní tejto výskumnej úlohy), pozornosť upriamujeme na 

niektoré vybrané okruhy. V rozhovoroch sme ņiadali napr. zdôvodnenie, preĉo uĉiteľ 

vyuĉoval tou alebo onou metódou. Ĉasť uĉiteľov sa cítila  “zaskoĉená (vyjadrenie uĉiteľky) 

a nevedeli pohotovo a jednoznaĉne zaujať stanovisko, vysvetliť a zdôvodniť výber metódy. 
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Isteņe, bolo by nesprávne a aj chybné ak by sme z toho chceli vyvodiť záver a posudzovať 

úroveņ výuĉby. Na druhej strane je zase potrebné zdôrazniť poņiadavku  premysleného 

výberu metódy pred intuitívnym alebo náhodným výberom, ĉím uĉiteľ predchádza tzv. 

rutinnému prístupu k práci. Ak som vyńńie spomínal poņiadavky kladené na metódu, moņno 

dodať, ņe v rámci prvotného skúmania boli zaznamenané tieto výsledky docenenia úĉinnosti 

metód : informatívna nosnosť, racionálnosť a emotívnosť, adekvátnosť vo vzťahu k uĉiteľovi 

a ņiakovi, formatívna úĉinnosť, hygienickosť, reńpektovanie vedy a poznávania (vo vzťahu 

k roĉníku), pouņiteľnosť v praxi, efektívnosť a výchovnosť. Analýze a podrobnému 

hodnoteniu, ale aj ćalńiemu skúmaniu sa budeme venovať v ćalńích etapách náńho skúmania. 

O tom, ņe nańe predbeņné skúmania naznaĉujú  potrebu a aj hlbńie hodnotenie svedĉí napr. to, 

ņe uĉitelia by mali sprostredkúvať a vytvárať vedomosti tak, aby boli pouņiteľné v praxi, aby 

metóda bola súĉasne návodom, ako a pri akej príleņitosti uĉivo vyuņiť a pod. Ņe tomuto nie je 

venovaná patriĉná pozornosť nám napovedá to, ņe  pouņiteľnosť v praxi a aj výchovnosť sa 

umiestnili na posledných miestach v hodnotení samotných uĉiteľov. Netvrdíme, ņe  výchovný 

charakter vyuĉovania je podceņovaný, no na druhej strane pripúńťame, ņe v nańich ńkolách je 

dosť tzv. výchovného formalizmu, t.j. odtrhnutosť výchovného pôsobenia od obsahu  uĉiva 

hodiny. Vyuĉovacia metóda musí pôsobiť tak, aby  ņiak pod jej vplyvom menil svoje názory, 

postoje, hodnotovú orientáciu a pod.  

Vyńńie je uņ naznaĉené, ņe vyuĉovacia metóda môņe pôsobiť aj objektívne (plní aj iné 

ako len vzdelávacie ciele), teda pôsobí bez toho, ņe by si uĉiteľ uvedomoval alebo zámerne 

uplatņoval  jej dosah (pravdaņe, ak nie je vonkoncom neadekvátna – ņiakom, dogmatická 

a pod). 

Objektívnosť pôsobenia sa veľmi výrazne potvrdila v rozhovoroch a v odpovediach 

dotazníka. Uĉitelia v nejednom prípade, pri analýze – rozbore vyuĉovacej hodiny boli 

prekvapení, keć sme ich metódu zhodnotili aj ako znaĉne formatívnu (prínos pre rozvoj 

psychických poznávacích procesov), primerane ekonomickú (optimálnosť ĉasu, ktorý bol 

venovaný sprostredkovaniu uĉiva) a pod. Toto vńak nemusí platiť vņdy a nemoņno 

pochybovať o tom, ņe starostlivý výber metódy zvyńuje jej úĉinnosť. Nańe poznanie platí aj 

v opaĉnom význame, t.j. keć sme uĉiteľom naznaĉovali, ņe metóde chýba napr. výchovnosť, 

argumentovali tým, ņe to je úlohou iných etáp vyuĉovacej hodiny, pri problematike spojenia 

metódy s praxou sme stretli s konńtatovaniami, ņe to je predovńetkým úlohou fixácie uĉiva 

a pod. 

Na otvorenú otázku: “Uvećte aspoņ 5 úloh (funkcií). ktoré má spĺņať vyuĉovacia 

metóda” odpovedali rôznorodo. Podľa oĉakávania prakticky v kaņdej odpovedi bolo uvedené 

– vzdelávaciu (v rôznych obmenách, napr. nauĉiť uĉivo, doviesť k osvojeniu uĉiva, nauĉiť 

nové vedomosti a pod.). Ako ćalńie boli uvedené: výchovná, motivaĉná, praktická, efektívna, 

spojiť uĉivo so skúsenosťami ņiakov, rozvinúť ņiaka a pod. Odpovede respondentov sú 

v zásade správne a svedĉia o tom, ņe uĉitelia chápu metódu v ńirńích súvislostiach. O to 

prekvapujúcejńí je fakt, ņe temer polovica respondentov uviedla len 2–4 funkcie. Za zmienku 

stojí aj to, ņe pri viacerých odpovediach sme zaznamenali “prekrývanie” metód so zásadami. 

Prejavilo sa to v odpovediach: názorná, trvácna, systematická, uvedomelá a pod. Je viac ako 

samozrejmé, ņe zásady a metódy spolu nerozluĉne súvisia. Pravdou je, ņe metóda má byť aj 

názorná, má viesť k trvácnosti a pod. Lenņe v istom zmysle sú metódy podriadené zásadám, 
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sú nimi ovplyvņované atć., avńak nemoņno si ich zamienať a len formálne uvádzať zásady. 

Úĉinnosť metódy je predsa len ĉosi iné – sleduje komplexnosť výchovno-vzdelávacieho 

pôsobenia uĉiteľa na ņiaka, reńpektujúc pri tom, a to veľmi dôsledne, didaktické zásady. 

Podobné “prekrývanie” sme ojedinele zaznamenali aj vo vzťahu k vyuĉovacím 

formám, a to odpovećami: má diferencovať ņiakov ( k tomuto poznamenávam – nie metóda, 

ale uĉiteľ diferencuje a volí diferencované vyuĉovanie), uĉí spolupráci (metóda sama o sebe 

nie, ale v rámci napr. skupinovej práce), vedie k rieńeniu problémov (nie metóda, ale 

problémové vyuĉovanie) atć. 

K vyńńie uvedenému sa ņiada poznamenať, ņe uvedené zistenia v rámci prvotných 

skúmaní výskumnej úlohy nesledujú systematickú analýzu, resp podrobné hodnotenie, ĉi 

vyvodzovanie záverov vo vzťahu ku skúmanej problematike. Ide viac-menej o náĉrt 

problematiky a aproximáciu k predmetu skúmania v ćalńom období. 

Sebareflexia činnosti učiteľa a vyučovacia metóda 

Skúmanie vyuĉovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese by nebolo úplné, ak 

by sme vynechali oblasť sebareflexie ĉinnosti uĉiteľa. Otázky sebareflexie sa dostávajú do 

popredia v ostatných rokoch, ĉo súvisí s poņiadavkami výraznejńej potreby inovácie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Pre ĉinnosť uĉiteľa musí byť samozrejmé úsilie o permanentné zdokonaľovanie metód 

a foriem práce. Táto poņiadavka je ĉasto vyslovovaná a zdôrazņovaná v rôznych 

súvislostiach. V tejto ńtúdii nesledujeme analýzu toho, ĉi a ako uĉitelia inovujú výchovno-

vzdelávací proces, ale o zdôraznenie toho, ņe sebareflexia, teda uvedomovanie si svojich 

skúseností a výsledkov z uplatnených metód  a foriem práce, ich opis pre seba, ich 

analyzovanie, ich hodnotenie, ich zovńeobecnenie a pod., je významným prostriedkom 

vedúcim k zdokonaľovaniu vlastnej práce. V praxi sa máme moņnosť stretávať s uĉiteľmi, 

ktorí sú trvalo “nespokojní” so svojou prácou, s prácou a výsledkami uĉebnej ĉinnosti svojich 

ņiakov. Majú pocit, ņe nevyuĉujú dobre, ņe to alebo ono by mohli robiť inak, lepńie, pátrajú 

v literatúre po nových metódach  a formách práce, a tak vlastne hľadajú moņnosti korigovania 

svojej ćalńej práce.. To je sebareflexia, ktorá vedie uĉiteľa k vnútornému dialógu, dialógu “so 

sebou samým”, výsledkom ĉoho je efektívnejńia práca. Pravdaņe, máme moņnosť 

komunikovať aj s uĉiteľmi (zdá sa, ņe tých je menej), ktorí sú, takpovediac trvalo spokojní so 

svojou prácou a len málokedy si kladú otázky a hľadajú odpovede, napríklad na to: “Ĉo je 

príĉinou malej aktivity ņiakov?”, “Ĉo je príĉinou toho, ņe vedomostná úroveņ ņiakov nie je 

optimálna?”, “Preĉo sa  ņiaci bavia a nedávajú pozor na vyuĉovaní?” a pod. Akýsi “vnútorný 

pokoj bez vnútorného dialógu” ich nevedie k systematickému prehodnocovaniu metód 

a foriem vlastnej výchovno-vzdelávacej práce. Rezultátom z naĉrtnutej úvahy potom je, ņe 

ĉasť uĉiteľov za prejavmi a výsledkami ņiakov vidí predovńetkým svoj podiel, v druhom 

prípade zasa podiel ņiakov. Význam sebareflexie spoĉíva v tom, ņe uĉiteľ nastavuje “zrkadlo” 

seba samému, v ņom sa hľadá a upravuje svoje ćalńie ĉinnosti a prístupy k ņiakom. 

Z uvedeného hľadiska sú cenným zdrojom informácií  práce uĉiteľov, ktoré 

vypracúvajú k 1.kvalifikaĉnej skúńke. Ak by sme vychádzali len z týchto prác (autor mal 

moņnosť preńtudovať cca 150 prác) a podľa nich posudzovali úroveņ výchovno-
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vzdelávacieho procesu, potom by sme museli konńtatovať, ņe ĉasto nespĺņa  viaceré základné 

poņiadavky naņ kladené. Prirodzene, toto konńtatovanie by neobstálo. Chceme nim vyjadriť 

a zdôrazniť predovńetkým to, ņe uĉitelia  nevedia reflektovať svoju prácu. V mnohých 

prácach sú opísané viaceré efektívne a aj netradiĉné metódy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, práca s pomôckami, nové prístupy v oblasti výchovného pôsobenia a pod. Ĉasto vńak 

chýba zdôvodnenie alebo vysvetlenie na základe ĉoho uĉiteľ zvoli takýto prístup, z ĉoho 

pritom vychádzal, v ĉom spozoroval zlepńenie, resp. ĉo od zvolenej metódy oĉakával a pod. 

Viac-menej ide o opis vlastnej  práce, ale bez primeranej sebareflexie. To sa prejavuje aj 

poĉas obhajob prác, keć autor práce ĉasto nevie zdôvodniť a vysvetliť to, preĉo sa z mnoņstva 

metód rozhodol práve pre zvolenú metódu, s akými prípadnými problémami sa stretá pri 

uplatņovaní tej alebo onej metódy, s akými problémami  sa stretá pri hľadaní iného ńtýlu 

vyuĉovania, ĉo plánuje vo vlastnej práci zdokonaliť a pod. 

Otázky sebareflexie sú zloņitejńie. Je o nej moņné uvaņovať z hľadiska 

pedagogického, psychologického, logického a pod. Z hľadiska zamerania náńho skúmania 

nám ide predovńetkým o pedagogický aspekt. V ņom si budeme vńímať to, do akej miery  

uĉitelia  sebareflektujú svoju prácu a aké metódy vlastnej analýzy pri tom vyuņívajú. Ide nám 

o ro, ĉi si uĉitelia kladú otázky: 

  vedúce k opisu pedagogickej situácie: “Ĉo som robil?”, “Ako prebiehala komunikácia 

medzi mņou a ņiakmi, medzi ņiakmi navzájom?”, “Ako reagovali ņiaci na obsah uĉiva?”, 

“Ĉo sa mi podarilo na hodine splniť a ĉo sa nepodarilo?” a pod. 

 vedúce k hľadaniu príčin vlastného konania: “Preĉo som to uĉil práve takou 

metódou?”, výuĉba, skupinová práca.), 

 sociálne činitele (spolupráca len málo mení ńtýl uĉenia, súperenie môņe viesť 

k “zuņovaniu” ńtýlov uĉenia, citové vyuĉovanie môņe ńtýly rozvjať, zdokonaľovať “Preĉo 

ņiaci reagovali tak, ako reagovali?”, “V ĉom spoĉíva príĉina neúspechu ņiakov?”, “Bolo 

moje konanie v súlade s pedagogicko-psychologickými zákonitosťami vyuĉovania?” 

a pod. 

 vedúce k hľadaniu  efektívnejńích postupov učiteľa:  “Ako moņno nauĉiť dané uĉivo 

s ĉo najmenńou námahou pre ņiakov?”, “Ako odstrániť neúspech ņiakov?”, “Ako reagovať 

v budúcnosti pri podobnej situácii?”, “Ĉo je moņné zdokonaliť  pre zvýńenie 

samostatnosti a tvorivosti ņiakov?” a pod. 

Sebareflexia má tieto etapy:  

 opis (ĉinnosti svojich, ale aj ņiackych...);  

 analýzu (analýza príĉin, vzťahov, súvislostí...);  

 hodnotenie (zaujatie stanoviska – vhodné, nevhodné, bolo moņné postupovať inak...);  

 usporiadanie (istá ĉinnosť vyvolala istú reakciu, tá podnietila ...);  

 zovńeobecnenie (vyvodenie záverov, “odporúĉanie pre seba”...). 

 

 

 

 



318 
 

Sebareflexia a ńtýl učenia sa žiakov 

Sebareflexia ĉinnosti uĉiteľa plní viaceré funkcie. Z hľadiska zamerania tejto ńtúdie je 

potrebné uviesť tieto dve: zdokonaľovanie vlastnej práce a prostredníctvom nej 

zdokonaľovanie výsledkov uĉebnej ĉinnosti ņiakov. V ostatných rokoch sa v súvislosti 

s týmto zdôrazņuje rozvíjanie ńtýlov uĉenia sa ņiakov. (Pozri napr. práce J. Mareń
6
, 

P. Gavora
7
 (a ćalńie). Otázkou je vńak to, ĉi a do akej miery uĉitelia vyuņívajú sebareflexiu aj 

pre rozvíjanie ńtýlov uĉenia sa ņiakov. V. Ńvec hovorí, ņe uĉiteľ by mal postupovať napr. 

takto: 

 reńpektovať rozdielne ńtýly uĉenia ņiakov, navodzovať a podporovať u nich úĉinné 

uĉebné postupy, ktoré umoņņujú rozvíjať ńtýly uĉenia; 

 alebo na základe komplexnejńej diagnostiky ńtýlov uĉenia voliť rozdielne pedagogické 

postupy u rôznych ņiakov; 

prípadne voliť zámerne také pedagogické zásahy (stratégie), ktoré sú zamerané na 

“prerábanie” ņiackych ńtýlov uĉenia
8
.
 

Ćalej uvádza, ņe rozvíjanie ńtýlu uĉenia závisí od viacerých ĉiniteľov: 

 ciele výučby a učiva  (nároĉnosť, ńtruktúrovanie uĉiva a jeho záväznosť); 

 spôsob výučby (klasické vyuĉovanie zaloņené na reprodukovaní uĉiva, heuristická 

a obohacovať); 

 podmienky učenia  (ĉas, pomôcky, podnetnosť prostredia a pod.); 

 spôsob hodnotenia žiakov (nároĉnejńie, ale objektívne hodnotenie pôsobí kladne, kritické 

a neobjektívne hodnotenie bez zreteľa na aplikáciu vedomostí nepodporuje ńtýl uĉenia); 

 osobnosť učiteľa  (vedomosti o uĉebných ńtýloch ņiakov, schopnosť ovplyvņovať ńtýly 

uĉenia a pod.). 

Sme toho názoru, ņe skúmanie vzťahov: vyuĉovacie metódy a ńtýly uĉenia sa ņiakov 

ja tieņ tou oblasťou, ktorá si zasluhuje nańu zvýńenú pozornosť a skúmanie. Pri tomto 

vychádzame z poznania pedagogickej práce, v ktorej, a to sme uņ vyńńie naĉrtli, je tendencia 

pracovať “univerzálnymi metódami” (toto konńtatovanie, prirodzene, nemoņno 

zovńeobecņovať na vńetkých uĉiteľov a vńetky ńkoly). Predmetom náńho skúmania je teda aj 

vzťah medzi týmito dvoma aspektmi. 

Vyučovacie metódy a súčasná ńkola 

Zdokonaľovanie výchovno-vzdelávacieho procesu (pravdaņe, nielen prostredníctvom 

vyuĉovacích metód) je permanentným procesom. V zásade sa dá povedať, ņe je také staré ako 

samotná ńkola. Dôkazom toho môņe byť napr. aj to, ņe didaktika pozná viacero vyuĉovacích 

metód, ktoré sa klasifikujú (triedia) podľa rôznych kritérií a hľadísk (napr. zdroj poznania, 

podiel práce uĉiteľa a ņiaka vo vyuĉovaní, logický postup, etapy vyuĉovacej hodiny, pouņité 

prostriedky vo vyuĉovaní a pod.). 

                                                           
6
 J. MAREŃ: Styly učení ņáků a studentů. Praha, Portál 1998. 

7
 P. GAVORA: Ņiak a  text. Bratislava, SPN 1992. 

8
 V. ŃVEC: Moņnosti rozvíjení stylu učení ņaků. In: Kol. autorŧ: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 

Brno, PF MU 1996. 
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Teóriu vyuĉovacích metód znaĉne obohatilo pedagogické a didaktické myslenie v 20. 

storoĉí. Toto obdobie je poznamenané významným pôsobením reformnej didaktiky, ktorá 

priniesla nové pohľady na organizáciu výuĉby a v súvislosti s tým aj na vyuĉovacie metódy, 

ktoré znaĉne obohatila. Súĉasná didaktická literatúra obsahuje priam nespoĉítateľné mnoņstvo 

rôznych vyuĉovacích metód a ich kombinácií. Je to výsledok uņ spomenutého úsilia 

o zdokonaľovanie priebehu a výsledkov vyuĉovania a uĉebnej ĉinnosti ņiakov. (Toto je zasa 

podmienené veľkým rastom vedecko-technických informácií, ktoré pôsobia na obsah a rozsah 

vzdelávania a teda je tu evidentné úsilie o zefektívņovanie vyuĉovania. Vedome tu 

neanalyzujeme vzájomné vzťahy a súvislosti viac-menej len naznaĉíme, ņe ide o permanentný 

proces). V súvislosti s týmto moņno vyjadriť, ņe spoloĉným menovateľom je hľadanie 

a uplatņovanie takých vyuĉovacích metód, ktoré sú schopné, aj keć nie celkom eliminovať, 

tak aspoņ zmierņovať rozpor medzi moņnosťami, ktoré má ńkola (biologicko-psychické 

moņnosti jedinca, ĉas vymedzený na ńkolovanie, systém predmetov a pod.) a medzi 

poņiadavkami spoloĉnosti (tá si predstavuje a chce, aby jedinec opúńťajúci ńkolu disponoval 

ĉo najńirńími vedomosťami, ktoré by vedel vyuņívať v reálnom ņivote a praxi). Preto je pre 

ostatné roky príznaĉné hľadanie a uplatņovanie takých vyuĉovacích metód a takej organizácie 

vyuĉovania, v ktorej je kladený dôraz na: rozvoj samostatnosti a tvorivosti ņiaka, 

podporovanie jeho iniciatívu, rozvoj jeho autodidakcie atć. V neposednom rade rezonujú aj 

otázky humanizácie výuĉby, napr. priblíņiť metódu k osobnosti ņiaka, zbaviť ņiaka strachu 

z chýb pri uĉení sa, uprednostņovať metódy, ktoré kladne pôsobia aj na afektívnu stránku 

osobnosti ņiaka, napr. hry ako vyuĉovacie metódy, dramatizácia, ale aj kooperatívne 

vyuĉovanie.  

Na prísluńnom mieste sme uņ naznaĉili, ņe mnohé z týchto metód sa po roku 1989 

postupne zaĉínajú uplatņovať aj v praxi nańich ńkôl. Spomenutý aspekt je teda ćalńou 

z oblastí, na ktorú moņno sústrećovať pozornosť skúmania. Jeho podstatou je skúmanie toho, 

ĉi tieto metódy skutoĉne prispievajú k rozvoju samostatnosti a tvorivosti ņiakov, ĉi vo svojom 

dôsledku prispievajú k zvyńovaniu úrovne vedomostí ņiakov a k ich celkovému formovaniu 

(okrem vzdelávacích cieľov aj afektívna oblasť a psychomotorická oblasť). Povedané inak, ĉi 

nejde len o vonkajńiu javovú stránku, ale o podstatu veci, t.j. skutoĉnú zmenu psychoklímy vo 

vyuĉovaní, ktorá sa odvíja aj od vyuĉovacích metód a ktorá by sa mala prejavovať vo 

výborných vedomostiach ņiakov. O tom, ņe tieto otázky si zasluhujú nańu pozornosť nás 

presvedĉilo slovné hodnotenie ņiakov. Väĉńina uĉiteľov  ho prijala s nadńením, s nadńením ho 

zaĉali uvádzať do praxe, ĉasto dôvodia tým, ņe aj jeho prostredníctvom humanizujú 

vyuĉovací proces. V nejednom prípade sa vńak ukázalo, ņe vo viacerých prípadoch ińlo naozaj 

len o vonkajńí prejav – známky sa nahradili symbolmi, známky sa síce nevyuņívajú, ale 

uĉitelia “vyuņívajú” porovnania výkonov a výsledkov ņiakov (ĉo je nesprávne a nehumánne) 

miesto toho, aby “porovnávali” ņiaka so sebou samým (aký som bol vĉera, aký som dnes), 

zaviedli do tried znázorņovanie úspeńnosti ņiakov – vláĉiky, stupne víťazov. Ĉiņe, 

nepochopenie podstaty slovného hodnotenia. Ak sme poĉas nańich hospitácií upozornili na 

tieto nepedagogické postupy, uĉitelia uznali isté chyby a zaĉali podstatu slovného hodnotenia 

vnímať inak. Isteņe bolo by nesprávne len na základe týchto poznatkov posudzovať prácu 

uĉiteľov a ńkôl. Na druhej strane, je to jeden z podnetov, ktorý naznaĉuje, ņe inovácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu, v danom prípade vyuĉovanie tzv. novńími metódami si 
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zasluhuje systematickejńie skúmanie. Napokon je prirodzené, ņe vńetko novńie nesie so sebou 

aj isté poĉiatoĉné problémy. Nejeden uĉiteľ sa k tomu aj prizná, vhodnejńie je uviesť vyzná, 

keć hovorí o tom ako “tápal” napr. pri hľadaní svojho modelu a metód pri kooperatívnom  

vyuĉovaní, pri tvorbe projektov a metód, keć zaĉal uplatņovať aspoņ prvky integrovaného 

tematického vyuĉovania a pod.  

Vyučovacia metóda a diferenciácia 

Vyuĉovacia metóda  si zasluhuje nańu pozornosť aj z hľadiska diferencovaného 

vyuĉovania. Alternatívna pedagogika, z ktorej nańi uĉitelia uplatņujú viac-menej len isté 

prvky, ponúka tieņ moņnosti rôznorodých alternatívnych prístupov nielen k organizácii 

výuĉby, ale aj priamo vo vzťahu k vyuĉovacím metódam. Problém teda nespoĉíva v tom, ĉi 

majú uĉitelia dostatok podnetov pre tvorivý diferencovaný prístup k výuĉbe, ale 

predovńetkým v tom, ĉi a v akom rozsahu tieto diferencované metódy vyuĉovania uplatņujú 

v praxi. Pozorovania a analýzy vyuĉovacích hodín sa prihovárajú za to, ņe diferenciácia sa 

v konkrétnej pedagogickej praxi síce uplatņuje, avńak nie v takej miere, ako by bolo ņiaduce. 

Skúmanie otázok diferencovaného prístupu – motivácie ņiakov, metódy sprostredkúvania 

a fixácie uĉiva (diferencovane podľa osobitosti ņiakov), ale aj preverovania vedomostí ņiakov 

– je významnou oblasťou ktorú si treba tieņ vńímať pri skúmaní úĉinnosti vyuĉovacích metód. 

Pri rozhovoroch s uĉiteľmi zaznamenávame, ņe sú si vedomí toho, ņe diferencované 

vyuĉovanie by si zasluhovalo väĉńiu pozornosť. Najĉastejńím argumentom preĉo tomu tak nie 

je, je odvolávanie sa na poĉet ņiakov v triedach. (Poznamenávame vńak, ņe to nemusí platiť 

vńeobecne, pretoņe aj v tých triedach, v ktorých je primeraný poĉet ņiakov nebadať výraznejńí 

diferencovaný prístup).  

Záver 

Z vyńńie uvedeného vyplýva, ņe skúmanie vyuĉovacej metódy  a jej úĉinnosti nie je 

jednoduché.. Zloņitosť spoĉíva v tom, ņe nejde len o skúmanie “prenosu vedomostí uĉiteľa na 

ņiakov”, ale aj v tom, ņe vyuĉovacia metóda má okrem vytvorenia nových vedomostí 

u ņiakov, spĺņať aj iné hľadiská – o nich sme sa zmienili v úvodných ĉastiach ńtúdie. 

Pre skúmanie je potrebné ujasniť si aj pojem úĉinnosť (efektívnosť), pretoņe aj 

v literatúra sa stretávame s rôznorodými prístupmi. Z procesuálneho hľadiska treba mať na 

zreteli kvantitatívne a kvalitatívne parametre a znaky procesu uĉenia a vyuĉovania, ktorými 

moņno  dospieť k ņelanému výsledku. Úĉinnosť je potrebné chápať komplexne.  

V zmysle naĉrtnutého je moņné: 

 skúmať reálnu efektívnosť vyuĉovacej metódy (ĉomu sa ņiaci skutoĉne nauĉili); 

 skúmať porovnávanie vyuĉovacích metód ( ktoré zabezpeĉuje lepńie výsledky); 

 skúmať prínos metódy z hľadiska komplexného posudzovania (zaradenie do výuĉby, 

rozvoj    ņiaka atć.). 

Zloņitosť problematiky vyuĉovacích metód a ich uplatņovania vo výchovno-

vzdelávacom procese si vyņaduje aj vyuņitie viacerých výskumných metód. K hodnoteniu je 

moņné pristupovať: 
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 Hodnotenie účinnosti na základe výpovedí. Tu moņno vyuņiť dotazníky a rozhovory 

s uĉiteľmi, v ktorých vyjadrujú svoje názory na vyuĉovanie, vyuĉovacie metódy a ich 

efektívnosť vo vlastnej práci. Tieto výskumné metódy je moņné vyuņiť aj pre získanie 

názorov ņiakov (t.j., ako hodnotia vyuĉovacie metódy, ktorými sú vzdelávaní a pod.). 

Okrem samotných aktérov vyuĉovania, teda uĉiteľov, je moņné vyuņiť aj názory 

riaditeľov ńkôl a ńkolských inńpektorov. 

 Hodnotenie účinnosti bezprostredným pozorovaním vyučovania. Pri tomto ide 

o bezprostredné pozorovanie vyuĉovania a vyuĉovacích metód v ņom uplatņovaných. 

Z viacerých moņných aspektov ide predovńetkým o sledovanie toho, ĉi je zvolená metóda 

adekvátna obsahu uĉiva, ĉi aktivizuje ņiakov, ĉi je ĉasovo primeraná uĉivu a ņiakom, ĉi 

okrem didaktického hľadiska spĺņa aj ćalńie poņiadavky. Pre takéto skúmanie je vhodné 

vyuņiť  výskumnú úlohu N.A. Flandersa – mikrovyuĉovacia analýza. 

 Hodnotenie účinnosti na základe produktov vyučovania.  Pod produktmi rozumieme 

výsledky uĉebnej ĉinnosti ņiakov, v ktorej sa odráņa vńetka predchádzajúca ĉinnosť 

uĉiteľa. Nebolo by celkom správne zuņovať posudzovanie úĉinnosti len podľa výsledkov 

produktov (ņiaci môņu preukázať výborne vedomosti, lenņe mohli k nim dospieť 

mechanickým uĉením, drilom), ale do posudzovania treba “zaradiť” aj predchádzajúce 

ĉinnosti uĉiteľa a ņiakov a v neposlednom rade skúmať aj úroveņ transferu a vyuņiteľnosti 

vedomostí v iných zmenených situáciach a podmienkach. Istým nedostatkom je to, ņe 

úĉinnosť sa spravidla hodnotí len podľa výsledkov, avńak cesta, ktorá k nim vedie môņe 

byť pedagogicky správna, motivujúca a pod., alebo nesprávna – mechanické uĉenia, 

bifľovanie, encyklopedizmus a pod. 

Úplne na záver sa ņiada poznamenať, ņe vyuĉovacie metódy a vńetko ĉo s nimi súvisí 

patrí k “jadru”, ĉi k podstate vyuĉovacieho procesu. Kým v minulosti sa úĉinnosť vyuĉovania 

posudzovala predovńetkým len podľa dosiahnutých výsledkov uĉebnej ĉinnosti ņiakov, 

v ostatných rokoch sa viac zdôrazņuje  komplexnejńí prístup, t. j. nielen orientácia na 

výsledok, ale na vńetko to, ĉo  tomu predchádza a ĉo tento výsledok ovplyvņuje. 

Úloha, ktorú sme sa podujali rieńiť si vyņaduje komplexný prístup tak, aby sme dali do 

súladu viac ĉiniteľov a na ich základe skúmaním vyvodili isté závery a odporúĉania pre prax. 

Ńtúdia naznaĉuje len ĉasť toho, ĉo vńetko spadá do danej problematiky (podobne by bolo 

moņné zdôrazniť vzťahy medzi metódami a vyuĉovacími zásadami, vzťahy medzi metódami 

a organizaĉnými formami a pod.). To, ĉo je nańim cieľom a predmetom skúmania máme 

stanovené v zameraní a cieľoch výskumnej úlohy. Prirodzene, ćalńie ńtúdium a poznatky 

získané poĉas priebehu výskumu môņu obohatiť a rozńíriť nańe pôvodne zámery. Vedúcou 

ideou vńak ostáva: podať reálny pohľad na vyuņívanie a úĉinnosť vyuĉovacích metód na 1. 

stupni ZŃ a na základe zisteného vyvodiť námety a odporúĉania vedúce k zvyńovaniu 

efektívnosti vyuĉovania prostredníctvom ich docenenia.  
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Rodičia detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich spolupráca so 

ńkolou 

(k výsledkom kvalitatívnej  analýzy interview s rodičmi) 

 

 

Abstract  

As it is seen both from the regional as well as from  numerous foriegn research 

findings and educational projects, the field of creation and cultivation family-school 

cooperation is considered to be an important area of educational work. Impact of family-

school cooperation seems to be more important when a pupil with special educational needs is 

integrated in mainstream schooling. The authors of the article present findigs of the 

empirical research, which they have realised. They concentrate on analyzing of factors, which 

determinate quality of parent-school cooperation, under the conditions of school integration of 

special needs child (from the point of parental view). Analyzed findings are the base for some 

proposals of authors for educational practice.  

   

Key words: special educational needs children, parents of special educational needs 

children, school integration, teachers, suportive professionals, cooperation and participation 

of parents in school life, parents rights and responsibilities, factors influencing cooperation, 

interview. 

 

...Deti sú zasadené do siete vývojových podmienok. V strede by pri tom mali 

byť rodičia, ako najbliņńie vzťahové osoby, ktoré sú spravidla najlepńie 

oboznámené s potrebami svojich detí a sú vlastne expertmi ich blaha (či 

zdravia)
1
. 

 

Úvod 

Ľudská spoloĉnosť, ktorá v 21. storoĉí dostáva prívlastok „vzdelanostná spoloĉnosť“, 

alebo „informaĉná spoloĉnosť“, prechádza mnohými zmenami (nové technológie, poņiadavky 

                                                           
1
 M. VÍTKOVÁ: Speciálně pedagogická diagnostika dítěte s tělesným postiņením. In: Edukace dětí se 

speciálními potřebami v raném a předńkolním věku. Ed. L. KVĚTOŅOVÁ-ŃVECOVÁ. Brno, Paido 2004, s. 34. 
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na nové kompetencie obyvateľov hospodársky vyspelých krajín, pracovná a profesijná 

flexibilita, zmenné ņivotné tempo, premeny rodiny a spôsob jej ņivota, zmenený politický, 

sociálny, ekonomický a prírodný environment a pod.) sa reflektujú  do nových potrieb a rol 

rodiny, ńkoly a prísluńnej spoloĉnosti.  

Viac ako kedykoľvek v histórii ľudskej spoloĉnosti vystupujú do popredia práva 

ĉloveka, vrátane  jeho práva na adekvátne vzdelanie a ekvitu v ņivotnej ceste za poznaním. 

Adekvátne tomu sa pristupuje k moderným právam dieťaťa. Ich napĺņanie je spojené 

s uvedomením si zodpovednosti dospelých, od ktorých úroveņ napĺņania práv a potrieb detí 

závisí. Sú to predovńetkým rodiĉia a uĉitelia, ktorí sa ako najbliņńí dospelí detí podieľajú na 

ich  edukácii a socializácii. 

Budúcnosť rapídne sa meniacej spoloĉnosti stavia mnohé úlohy práve pred oblasť 

výchovy a vzdelávania. Podľa Eugenia Hepworth Berger, edukaĉnou výzvou  pre 21. storoĉie 

vo vzťahu k deťom je:  

 budovať ńkoly a komunity, ktoré sú charakteristické svojou starostlivosťou,  

 budovať láskyplné, starostlivé rodiny,  

 posilņovať adekvátnu a obohacujúcu starostlivosť o deti,  

 zabezpeĉovať ņiaducu predńkolskú a mimońkolskú starostlivosť a napokon  

 prispievať k ńkolskému úspechu ņiaka formovaním jeho zruĉností, posilņovaním jeho 

fyzického a sociálneho rozvoja, rovnako ako i vyzbrojením ho takými vedomosťami, 

ktoré bude potrebovať k zodpovednému obĉianstvu
2
.  

Sú to výzvy, v ktorých sa ņiaduci efekt  dá dosiahnuť len vo vzájomnom partnerstve 

a v spolupráci rodiĉov s uĉiteľmi a prísluńnou komunitou. V tejto súvislosti sa pouņíva termín 

„caring environment“ (rozumieme ním prostredie, pre ktoré je charakteristická ochrana 

a starostlivosťou o dieťa).  Podľa  Colemana, ako to uvádza E. Hepworth Berger, je jeho 

súĉasťou tzv. sociálny kapitál, ktorý predstavuje sociálne vzťahy dospelých (v rodine 

a v okolitej komunite) v prospech detí a finančný (ekonomický) kapitál –  zahrņujúci 

ekonomické vklady do edukaĉných inńtitúcií. Oba sú východiskovou potrebou pre 

zabezpeĉenie tzv. ľudského kapitálu. Sú investíciou v prospech budúcej generácie
3
. Edukaĉné 

partnerstvo je s nimi úzko prepojené
4
. 

Z hľadiska témy, ktorou sa zaoberáme sú podnetné myńlienky Kevin J. Swick
5
, ktoré 

uvádza Eugenia Hepworth Berger. Naznaĉuje, ņe sila a veľkosť spoloĉnosti sa preukazuje 

tým, ako je schopná zabezpeĉovať ostatným obohacujúce prostredie a sluņby, ĉi pomoc. Ako 

základné, vedúce princípy ľudského prístupu k iným, uvádza: 

 oceņovanie  integrity kaņdej osobnosti, 

 kontakt s inými  v skutoĉne humánnom duchu a v duchu porozumenia, 

                                                           
2
 E.H. BERGER: Families and Schools Working Together. Merrill Prentice-Hall, New Jersey, Inc. 

Pearson Education 2000, s. 3. 
3
  Ibidem, s. 3. 

4
 M. MENDEL: Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalna spolecznościa. Koncepcje partnerstwa 

edukacyjnego In: Pedagogika wczesnoszkolna. Red. D. KLUS-STAŃSKA, M. SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA. 

Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 186–195. 
5
 K. J. SWICK: A family-school approach for nurturing caring in young children. Early Childhood 

Education Journal, 25 (2), 1997, s. 151-154. 
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 reńpektovanie  a pochopenie diferencií medzi ľućmi, 

 pomáhanie iným zmysluplným a obohacujúcim spôsobom, 

 zabudovanie charitatívnych a zodpovedných „návykov“ do náńho kaņdodenného ņivota, 

 vytváranie  viery v ľudské dobro u dospelých a detí
6
.  

Porozumenie filozofii ńirńieho kontextu ľudských a detských práv, starostlivosti 

dospelých o deti a prepojenosti rodinného, ńkolského a ńirńieho spoloĉenského prostredia 

v záujme dobra kaņdého dieťaťa je pre nás východiskom v poukázaní na ńpecifiká záujmu 

rodiĉov detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami o ich vzdelávacie práva.      

Teoretické východiská 

Niektoré novńie modely spolupráce rodiny a ńkoly 

Vńetci, ktorí pracujú v oblasti výchovy a vzdelávania súhlasia s myńlienkou, ņe rodiĉia 

sú prvými vychovávateľmi svojho dieťaťa. Nielen prvými z hľadiska ĉasu kontaktu s deťmi, 

ale zároveņ prvými, i ĉo do významu. Rodinu a prostredie domova môņeme potom chápať 

ako prvú ńkolskú triedu a ńkolu, kde dieťa pod vedením dospelých a v kontakte so 

súrodencami získava prvé skúsenosti, vedomosti, osvojuje si rôzne zruĉnosti, potrebné ku 

kontaktom so svojim okolitým svetom. Vstupom dieťaťa do ńkoly sa rozńiruje 

sociálny, akademický a kultúrny svet dieťaťa. Svet ńkoly a svet rodiny nemusia byť vņdy 

rovnaké.  Ako to vńak výskumy za posledné desaťroĉia ukázali, v záujme dieťaťa je ņiaduce 

hľadať spôsoby, ako do práce v ńkole v záujme podpory dobra dieťaťa zainteresovať jeho 

rodiĉov. Výskumné zistenia mnohých empirických výskumov (najmä americkej proveniencie, 

kde téma  partnerstva a kooperácie rodiny a ńkoly má uņ mnoho rokov významné postavenie) 

prináńajú evidencie o pozitívnom vplyve zainteresovanosti rodiĉov  v práce ńkoly na 

ńkolskom úspechu ich detí (Napr. J. L. Epstein, S. B. Sheldon, M. G. Sanders, E. Hepworth 

Bergen a i.). Rieńenie miesta rodiĉov v komunite ńkoly viedlo aj k precizovaniu pojmov 

spojených s ich aktivitami v ńkole, resp. v domácom prostredí, ktoré prebiehali  na podnet 

ńkoly. V odbornej literatúre sa pouņívajú pojmy ako partnerstvo rodiny a ńkoly, spolupráca 

rodiny a ńkoly, zapojenie rodiĉov do práce v ńkole, angaņovanosť rodiĉov v ńkole, 

komunikácia rodiĉov a ńkoly a pod.. Uvedomujeme si isté rozdiely medzi nimi, dominantné 

aspekty prísluńných vzťahov, ale vzhľadom na to, ņe nańim zámerom nie prezentovať 

pojmovú precizáciu, v príspevku budeme uvádzať termíny spolupráca, resp. partnerstvo 

rodiny a ńkoly. 

Ĉeský autor Jan Prŧcha pri analýze vzťahov rodiny a ńkoly v historickom priereze 

zdôrazņuje, ņe mali rôznu podobu. Rodiĉ voĉi ńkole vystupoval postupne ako edukátor, klient 

a napokon ako participant v ovplyvņovaní vzdelávacích inńtitúcií
7
. V súĉasnosti existuje 

viacero argumentov, ktoré napriek veľkej heterogénnosti rodiĉovskej populácie podporujú 

úĉasť rodiĉov v ńkolskom dianí. Dôvody sú uņ spomínaná  ńkolská úspeńnosť ņiaka, ktorá je 

spravidla determinovaná záujmom a aktivitou rodiĉov v práci ńkoly, ćalej je to moņnosť 

vzdelávania samotných rodiĉov, moņnosť ovplyvņovať rieńenie ńkolských záleņitostí, 

prostredníctvom aktivít v ńkole prichádzať do kontaktu nielen s uĉiteľmi a manaņmentom 

ńkoly, ale aj s inými rodiĉmi, (ktorí si vedia vzájomne poradiť), ĉi s predstaviteľmi lokálnej 

                                                           
6
 Pozri bliņńie E.H. BERGER: Families and Schools Working Together…,  s. 4. 

7
 J. PRŦCHA: Vzdělávání a ńkolství ve světe. Praha, Portál 1999, s. 239. 
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komunity (obĉianska participácia). V prvom rade vńak ide o vyjadrenie rodiĉovských práv 

(individuálnych a kolektívnych) a zodpovednosti vo vzťahu k vlastnému dieťaťu (ĉo je 

vyjadrené napr. i v  Zákone o výchove a vzdelávaní, 2008, Deklarácii práv dieťaťa, v Zákone 

o rodine a i.). 

M. Rabuńicová, vychádzajúc z B. Ravnovej uvádza, ņe od druhej polovice 20. storoĉia 

sa objavujú rôzne modely vzťahov medzi rodičmi a ńkolami: 

 kompenzačný model (zameraný na pomoc rodiĉom, u ktorých sa identifikovali isté 

nedostatky v rodinnom prostredí a výchove a ńkola svojimi aktivitami smerom k rodine 

mala úlohu tieto nedostatky kompenzovať); 

 konsenzuálny model (dôraz bol kladený na informovanosť rodiĉov, ńkola a rodina boli 

chápané ako seberovné a dokonca prekrývajúce sa teritóriá, zdôrazņovaná bola 

komplementárna prepojenosť oboch inńtitúcií); 

 participačný model (rodiĉia sú vnímaní ako aktívne ľudské bytosti, ktoré majú právo ako 

obĉania participovať a rozhodovať o vzdelávacích záleņitostiach svojich detí); 

 model spoločnej zodpovednosti (ide o model, ktorý sa rozvíja v súĉasnosti a zdôrazņuje 

spoloĉnú zodpovednosť rodiĉov a uĉiteľov pri výchove detí a stúpajúci podiel rodiĉov 

v procese rozhodovania o vzdelávacej ceste ich detí)
8
.  

Uvedené modely, ich východiská a smerovania sú predmetom rôznych odborných 

diskusií. Konkrétnu podobu nańli v rôznych projektoch ńkôl a programoch ńkôl (Head Start, 

Home – Schooling a i.).  Poľská autorka M. Mendelová
9
  ako pozitívne príklady koncepcie 

edukaĉného partnerstva v ńkole uvádza: 

  „Koncepciu  transparentnej ńkoly“ (J. Bauch – The Transparent School Model, resp.: 

Trans – parents ), ktorá je otvorená voĉi rodiĉom, vyuņíva  rôzne  moderné komunikaĉné 

zdroje, neuzatvára sa pred rodinou v ņiadnej oblasti, napĺņa edukaĉné potreby 

individuálne i spoloĉné, poskytuje najrozmanitejńie formy stretania sa rodiĉov a uĉiteľov, 

buduje na moņnostiach lokálnej komunity, v ktorej je ńkola centrom edukácie a osvety pre 

vńetkých obĉanov. 

  Ćalńím modelom je „koncepcia flexibilnej ńkoly“ (R. Meighan – Flexischooling), ktorá 

zdôrazņuje, ņe ńkola má byť flexibilná vo vzťahu k iným prostrediam, kde sa uskutoĉņuje 

edukácia. Typickým príkladom uvedenej koncepcie je umoņņovanie tzv. domáceho 

vzdelávania (home- schooling, v posledných rokoch  známe v Poľsku i na Slovensku). 

 Posledným modelom je „koncepcia ńkoly interprofesijnej jednoty“, kde v ńkole majú 

okrem uĉiteľov svoje opodstatnené postavenie i ćalńí profesionáli. Ich úlohou nie je uĉiť, 

ale zabezpeĉovať iné potreby detí, rodiĉov a uĉiteľov. (Pozn. autorov: v tomto kontexte 

ich my vnímame ako suportívnych profesionálov, termín, ktorý v ćalńej ĉasti textu 

pouņívame). Uĉiteľ ako expert nepôsobí v ńkole sám, opiera sa o spoloĉné vzdelávanie 

a vyuĉovanie (co-teaching), vyuņíva vńetky odborné zdroje, aby pomáhal dieťaťu, ņiakovi, 

v jeho edukaĉnom a personálnom vývoji. Nikdy nepracuje sám, rovnako, ako i ćalńí 

                                                           
8
 M. RABUŃICOVÁ M. a kol.: Ńkola a (versus) rodina. Brno, Masarykova Univerzita v Brne 2004, s. 10–

13. 
9
 In: Pedagogika wczesnoszkolna. Red. D. KLUS-STAŃSKA, M. SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA …, s. 203–

223. 
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odborný personál ńkoly nie je od uĉiteľov izolovaný. Spoloĉne podporujú deti a ich 

rodiny. Autorka ako príklad reflexie popísaného modelu do ńkolskej reality v Poľsku 

uvádza koncepciu „ńpirály ņiĉlivosti“ („spirala  źyczliwościti“ autora S. Kawule). 

Objavuje sa i myńlienka rozńírenia uvedeného kontextu na profesionálov, 

spolupracujúcich odborníkov napr. z univerzity, ńkolou a miestnymi podnikmi, ĉi 

lokálnou „biznis“ sférou a pod. Podľa M. Mendelovej  autori J. Kahne a J. Westheimer 

zavádzajú v tejto súvislosti termín pedagogika kolektívnej činnosti (A Pedagogy of 

Collective Action, interprofesijná ńkola), na ktorú sa musia pripravovať uņ ńtudenti 

v príprave na profesiu uĉiteľa.    

Práve problematika  integrácie detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

do podmienok beņných ńkôl a spolupráca rodiĉov týchto detí so ńkolou, ktorou sa v príspevku 

zaoberáme,  podporuje model ńkoly, zaloņený na koncepcii interprofesijnej jednoty. Na druhej 

strane súhlasíme s M. Vítkovou, ktorá citujúc. Specka podporuje spoluprácu rodiĉov 

s odborníkmi, ale zároveņ konńtatuje, ņe vzťah medzi odborným svetom a rodinou dieťaťa 

môņe byť stále len komplementárnym, navzájom sa doplņujúcim (rodiĉia majú zostať rodiĉmi 

a odborníci odborníkmi)
10

.  

Dieťa so ńpeciálnymi výchovnov-zdelávacími potrebami, jeho vstup do ńkoly 

a spolupráca jeho rodičov so ńkolou   

Rodiĉia  detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa obyĉajne stretajú 

s uĉiteľmi uņ  pred zaĉiatkom povinnej ńkolskej dochádzky dieťaťa. Uĉiteľom sa odporúĉa, 

aby v kontakte pouņívali jazyk, ktorému rodiĉia rozumejú, aby v komunikácii boli otvorení 

a priami a aby sa pokúsili ĉo najlepńie  poznať rodinné zázemie, z ktorého dieťa pochádza. 

Odporúĉa sa tieņ komunikovať písomnou cestou – vyuņívať ńkolské ĉasopisy a noviny, alebo 

písať rodiĉom listy. List môņe písať i rodiĉ  dieťaťa s postihnutím  rodiĉom intaktných detí tej 

triedy, kde ich dieťa bude umiestnené. Je to dobrá príprava vńetkých na ńpecifickú situáciu, 

ktorá v triede vznikne a akousi prevenciou pred nepochopením situácie integrácie.  

Treba si uvedomiť, ņe rodiĉia dieťaťa s postihnutím, na rozdiel od rodiĉov s dieťaťom 

intaktným majú  za sebou mimoriadne zloņitú ņivotnú cestu. V tom ĉase uņ preńli najťaņńie 

chvíle po narodení dieťaťa, keć zaņili ťaņký proces sklamania, obviņovania, strachu 

z budúcnosti, nechápania, odmietania, zúfalstva a preņívania mnohých iných negatívnych 

pocitov  z narodenia potomka, ktorý sklamal ich vytúņené oĉakávania. V literatúre sa fázy, 

ktorými rodiĉia prechádzajú a postupne sa identifikujú s novou ńpecifickou rolou popisujú 

ako fáza emocionálnej dezorganizácie, fáza reintegrácie a fáza zrelej adaptácie
11

. 

Samozrejme, preņívanie tejto ņivotnej situácie a jej jednotlivých etáp je determinované 

mnohými faktormi intrafamiliárneho, ĉi extrafamiliárneho charakteru. Aņ v  poslednej fáze 

rodiĉia prijímajú reálny  fakt, ņe sa stali rodiĉmi dieťaťa s postihnutím, dieťaťa výnimoĉného 

a teda aj oni a ich rodina  sa stali v istom slova zmysle výnimoĉnými. Sú vńak i takí rodiĉia, 

ktorí sklamanie nedokáņu prekonať a s touto situáciou sa nikdy nedokáņu vyrovnať. 

                                                           
10

 M. VÍTKOVÁ: Speciálně pedagogická diagnostika dítěte s tělesným postiņením…, s. 34. 
11

J. Blacher (1984) in: J. PREVENDÁROVÁ: Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky, Psychoprof 

1998. 
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Zdravotné postihnutie dieťaťa mení celú rodinu, rodina mení totiņ zauņívaný ņivotný 

ńtýl, prichádza k prerozdeleniu rodinných povinností, niekedy sú potrebné priestorovo- 

prevádzkové úpravy domáceho prostredia, ĉasto sa redukujú kontakty so ńirńou rodinou, ĉi 

sociálnou sieťou rodiny, stúpajú ekonomické náklady a podobne. Výskumy, ale aj prax 

poradenských centier eviduje naruńenia manņelských vzťahov, ale aj negatívne dopady 

narodenia postihnutého súrodenca na starńích súrodencov v rodine. Uvedené negatívne 

sprievodné javy rodinnej situácie sa rôznia podľa stupņa a druhu postihnutia, ako aj podľa 

ńpecifických charakterových znakov vńetkých rodinných prísluńníkov. 

Narodenie a výchova dieťaťa s postihnutím môņe výraznou mierou modifikovať 

plnenie klasických funkcií rodiny a navodzovať potrebu ćalńích. Z hľadiska pedagogiky nás 

predovńetkým zaujíma funkcia výchovná. V tejto súvislosti je  pre rodiĉov veľmi závaņným 

krokom rozhodnutie sa o type ńkolovania pre svoje dieťa. Súĉasná ńkolská legislatíva na 

Slovensku
12

, tak ako i v iných vyspelých krajinách, dáva právo rodiĉom zapísať do beņnej 

ńkoly i dieťa so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyuņiť moņnosť jeho 

integrácie medzi intaktné deti. Rozhodnutie sa pre zaradenie do integrovaného vyuĉovania by 

malo byť výsledkom pochopenia a racionálneho spracovania rád a odporuĉení  s rodiĉmi 

spolupracujúcich profesionálov. 

Zápis dieťaťa do ńkoly a nástup ńkolskej dochádzky je podľa ĉeskej autorky  

M. Vágnerovej
13

 významný preto, lebo sa povaņuje v oĉiach verejnosti za potvrdenie 

„normality“ dieťaťa. Mať ńkoláka je tieņ akousi prestíņou rodiĉov, nakoľko títo sa stávajú 

rodiĉmi ńkoláka a okolie pozitívne akceptuje dosiahnutú úroveņ dieťaťa. Ako autorka 

konńtatuje, práve rodiĉia, ktorých deti nedosiahli stanovenú úroveņ pre beņný nástup do ńkoly, 

chápu tento moment ĉasto ako vlastné zlyhanie. Preto dôvody a naliehanie na zaradenie 

dieťaťa i s váņnym postihnutím do ńkoly beņného typu (t.j. jeho  integrovanie) nemusia byť 

vņdy len z primárneho záujmu o dobro dieťaťa.  Rola ńkoláka zniņuje, aspoņ zo sociálneho 

hľadiska, relatívnu závaņnosť postihnutia dieťaťa a tým aj mieru odchýlky od normy, ĉo 

rodiĉom zvýńi  ich sebavedomie a sociálnu prestíņ. Naopak, nástup dieťaťa do ńpeciálnej 

ńkoly je u mnohých rodiĉov spätý s pocitom straty sociálnej prestíņe  (i napriek tomu, ņe 

takéto rieńenie vzhľadom na charakter postihnutia môņe byť pre dieťa prínosnejńím). Ako 

konńtatuje P. Seidler, najvhodnejńou formou vzdelávania v prípade detí s postihnutím je tzv. 

parciálna integrácia
14

.   

Keć do ńkoly nastupuje ņiak so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 

rodiĉovská rola oveľa nároĉnejńia ako u rodiĉov intaktných ńkolákov. V rodine prichádza 

k zmenám v zauņívaných stereotypoch, ĉasto sa mení spôsob dopravy dieťaťa do ńkoly, 

zabezpeĉuje sa pomoc pri príprave domácich úloh a plnení ćalńích povinností spätých so 

ńkolou, rozńiruje sa sociálna sieť rodiny a podporná profesionálna pomoc rodiĉom a dieťaťu. 

Tu je na mieste spomenúť fakt, ņe viac ako v prípade detí intaktných je podporovaná idea nie 

dvoj, ale trojgeneraĉnej stratégie spolupráce (dieťa, rodiĉia i starí rodiĉia).  
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 Zákon o výchove a vzdelávaní, 2008. 
13

 M. VÁGNEROVÁ: Psychologie ńkolního dítěte. Praha, UK 1997, s. 5–6. 
14

 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: (In)akosti v edukačnom prostredí. Nitra, PF UKF 2005, s. 54. 
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Prijatie role ńkoláka je nároĉné pre dieťa intaktné, nieto eńte pre dieťa so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré musí prekonávať problémy rôzneho charakteru. Na 

rolu ńkoláka  sa vńeobecne vzťahuje  to, ņe je to rola:  

 obligátorná – ide o povinnú rolu dieťaťa, dieťa si ju nevyberá, jej zaĉiatok a realizácia je 

daná vývinovou úrovņou ņiaka a zákonom, 

 formálna, jej obsah a spôsob získania je vńeobecne urĉený, 

 podriadená, v ńkole existujú inńtitucionálne autority a princípy, ktoré treba reńpektovať, 

 s osobitným osobným významom pre ņiaka - rôzne záņitky ņiaka môņu prijatie a preņívanie 

tejto role modifikovať, vrátane prítomnosti zdravotného postihnutia (pozn. autori)
15

.  

Ĉi vńak ide o dieťa intaktné alebo dieťa so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktoré je integrované do beņnej triedy, v role  ņiaka si postupne vytvára vzťah:  

 ku ńkole ako miestu učenia a výkonu – tu sa dieťa uĉí a tu je jeho výkon hodnotený. 

U ņiaka s postihnutím, napriek tomu, ņe sa zväĉńa uĉí podľa individuálneho vzdelávacieho 

plánu, môņe byť proces prijatia novej role naruńený tým, ņe tento ņiak mal 

v predńkolskom prostredí  menej moņností navńtevovať napr. materskú ńkolu a nadobúdať 

skúsenosti s uĉením sa s inými deťmi, nemá skúsenosti so striedaním sa spoloĉných 

a individuálnych ĉinností, ťaņkosti mu môņe robiť oboznamovanie sa s materiálnym 

a priestorovým vybavením ńkoly, triedy, ĉi reńpektovanie uĉebných ĉinností iných ņiakov 

a pod., 

 ku ńkole ako ku miestu socializácie – dieťa prijíma nové role a získava nový sociálny 

status – ak má ņiak nejaké postihnutie, potom podľa jeho druhu a stupņa  sa spravidla 

odvíja okruh ľudí, ktorí od narodenia s dieťaťom prichádzali do kontaktu. U ĉasti detí to 

bol predovńetkým kontakt s dospelými ľućmi. Kontakt s vrstovníkmi, ĉi inými deťmi sa 

viac-menej viaņe na súrodencov, ĉi iné deti v príbuzenstve, 

 ku ńkole ako ku miestu konfrontácie hodnotového systému rodiny a spoločnosti – 

ńkola ako reprezentant spoloĉnosti je nositeľom jej hodnotového systému. Táto oblasť 

môņe byť problematická napr. u detí etnických minorít, detí z rodín s výrazne odlińným 

socio-ekonomického statusom, alebo u detí, kde v rodine prítomnosť dieťaťa so 

ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do popredia výrazne stavia dieťa, fetińizuje 

ho a absolútne vńetko podriaćuje jeho záujmu a potrebám
16

. 

Rodiĉ integrovaného dieťaťa by si mal uvedomiť, ņe triedy s integrovanými ņiakmi 

majú zvláńtnu atmosféru, sú ńpecifické ĉo do organizovania vyuĉovacieho procesu, ale aj 

sociálnych vzťahov a celkovej triednej klímy. Niektoré postihnutia detí sú viditeľné na prvý 

pohľad a stávajú sa centrom pozornosti intaktných detí, iné sa prejavia aņ pri spoloĉných 

ĉinnostiach. Jedny i druhé sa (bez primeraného usmernenia intaktných detí a ich rodiĉov) 

môņu stať podnetom na rozmanité konflikty, ale môņu byť aj impulzom na vzájomné 

obohacovanie sa vńetkých zainteresovaných. To, ņe dieťa je „iné“ ovplyvņuje jeho pozíciu 

v triede a zvládanie role spoluņiaka. Súhlasíme s M. Vágnerovou, ktorá konńtatuje, ņe 

„nápadne odlińný spoluņiak vyvoláva u ostatných detí neistotu, pretoņe nezodpovedá ich 

                                                           
15

 O. VÁGNEROVÁ: Ńkolská integrácia a jej miesto v príprave učiteľa. In: Efeta – otvor sa: Ročenka 

časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Bratislava, PF UK 2001, s. 219. 
16

 Porovnaj: M. VÁGNEROVÁ: Psychologie ńkolního dítěte…, s. 8–16. 
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oĉakávaniam. Detský postoj je ľahko ovplyvniteľný a mnohé z prejavov odmietania sú len 

reprodukciou rodiĉovských názorov“
17

. Tu zaĉína aj „nálepkovanie“ spoluņiakov. Prvé 

nálepky dostávajú tí, ktorí sa od iných nieĉím líńia. 

Rodiĉia ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú ĉasto rodiĉmi 

intaktných detí negatívne hodnotení. Neuvedomujú si ich rodiĉovské práva, neprihliadajú na 

práva detí s postihnutím, sú málo empatickí a v zmysle vlastného rodiĉovského egoizmu sa 

negatívne stavajú k integraĉným trendom v nańich ńkolách. Mnohí rodiĉia intaktných ņiakov 

majú obavy, ņe uĉiteľ sa na vyuĉovaní bude venovať predovńetkým ņiakovi s postihnutím, ņe 

ņiak s postihnutím bude narúńať pozornosť ostatných intaktných ņiakov a pod. Máme 

skúsenosti, ņe najmä v zahraniĉí vyhľadávajú rodiĉia integrované triedy pre svoje intaktné 

deti, lebo okrem posilņovania ich prosociálnych skúseností a vlastností oĉakávajú, ņe v týchto 

triedach bude: 

 celkovo menej ņiakov (je to stanovené zákonom); 

 vysoko kvalifikovaný uĉiteľ; 

 spolupracovať bude suportívny (podporujúci) tím odborníkov (ńpeciálny pedagóg, asistent 

uĉiteľa, psychológ a pod. – tieņ je to vymedzené zákonom); 

 kvalitnejńie materiálno-technické vybavenie a v koneĉnom dôsledku sa bude lepńie  

uplatņovať; 

 diferenciácia a individuálny prístup ku vńetkým ņiakom. 

Rieńenie situácie v takejto triede je v závislosti od odborných, ale aj osobnostných 

schopností triednej uĉiteľky a vńetkých uĉiteľov, ktorí sa na edukaĉnom procese v triede 

zúĉastņujú. Ako hovorí M. Vágnerová, „Riziká nevhodného prijatia postihnutého spoluņiaka 

sú tým väĉńie, ĉím menej pozornosti uĉiteľ venuje vysvetleniu jeho stavu ostatným deťom. 

Odchýlka, ktorej deti nerozumejú a ktorá nemá jasnú príĉinu je pre ne dôvodom na 

odmietnutie, ak nie priamo dôvodom na nejaké prejavy agresivity. Avńak aj deti s postihnutím  

sú individuálne ńpecificky obdarenými osobnosťami a preto môņu v triede získať rôzne 

postavenie. Ich adaptácia na ńkolu, resp. na triedu nemusí záleņať len od ich postihnutia, ale aj 

od mnohých iných vlastností a okolností“
18

. V zahraniĉí sme sa stretli s tým, ņe pred 

zaĉiatkom ńkolského roka uĉiteľka (alebo aj rodiĉ prváka s postihnutím) píńe osobné listy 

rodiĉom, kde im situáciu vysvetľuje a obracia sa na nich s prosbou o vzájomnú spoluprácu. 

Nazdávame sa, ņe takáto prax  by sa mala ĉastejńie objavovať aj v nańich ńkolských 

podmienkach. 

Ukazuje sa, ņe integrácia detí s postihnutím do podmienok beņných ńkôl prináńa 

výhody pre vńetkých, ktorých sa to týka. My ich vidíme takto: 

Výhody pre deti s postihnutím: 

 deti sú uńetrené negatív segregácie (oddeľovania od ostatných) a negatívnych postojov 

z nedostatku kontaktov s typicky sa vyvíjajúcimi deťmi; 

                                                           
17

 M. VÁGNEROVÁ, Z. HADJ-MOUSSOVÁ, S. ŃTECH: Psychologie handicapu. Praha, Nakladatelství 

Karolinum 2001, s. 261. 
18

 Ibidem, s. 268. 
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 deti získavajú kompetentné modely správania, ktoré im umoņņujú uĉiť sa nové adaptívne 

zruĉnosti a vedú ich k tomu, ņe vedia, kedy a ako vyuņívať svoje existujúce zruĉnosti; 

 deti získavajú cenné skúsenosti s kontaktom s vrstovníkmi a cez ne nové sociálne 

a komunikatívne zruĉnosti; 

 deti získavajú reálne ņivotné skúsenosti, ktoré ich pripravujú na ņivot v komunite; 

 deti majú moņnosti nadväzovať priateľstvá s vrstovníkmi beņnej populácie. 

  Výhody pre intaktné deti: 

 deti majú moņnosť reálne vidieť a vytvoriť si obraz o  spoluņiakovi s postihnutím; 

 pre deti sa vytvorila príleņitosť na budovanie  si pozitívnych vzťahov k tým, ktorí sú iní 

ako ostatná populácia; 

 deti majú moņnosť nauĉiť sa v konkrétnych situáciách ako byť altruistickými a kedy a ako 

vyuņívať takéto správanie; 

 deti vidia modely ľudí, ktorí aj  napriek  osobnému znevýhodneniu dosahujú úspechy. 

Podobné výhody sú aj pre rodiĉov postihnutých detí – cítia sa menej izolovaní od 

ostatnej spoloĉnosti, cítia, ņe si ich váņia a majú viac moņností na priateľstvá s rodiĉmi 

intaktných detí, ktorí im poskytujú zmysluplnú podporu. Pre rodiĉov intaktných detí je to 

predovńetkým „ńkola“ o diferencovanosti ľudskej spoloĉnosti, solidarite a pomoci
19

. 

Rodiĉia individuálne integrovaných detí majú v rukách úspech vlastných detí. Po 

správnom rozhodnutí o integrácii prichádza kaņdodenná práca, v ktorej musí byť 

v pravidelnom kontakte s uĉiteľom, ĉi pomocným odborným personálom ńkoly, musí oveľa 

lepńie ako iní rodiĉia poznať obsah ńkolskej práce, moņnosti a hranice ńkolského výkonu 

svojho dieťaťa, v domácom prostredí dieťaťa musí vytvárať vhodné podmienky na uĉenie, 

monitorovať progres dieťaťa, vhodne ho motivovať a pozitívne oceņovať a okrem priestoru 

na vypracovávanie domácich úloh zabezpeĉiť primerané prostredie pre hru a oddych 

ńkoláka
20

. Kontinuita medzi výchovou doma a v ńkole je pre rodiny s dieťaťom s postihnutím 

dôleņitým prvkom jej podpory. Rodiĉia, rovnako ako rodiĉia intaktných detí, sú prizývaní do 

spolupráce v rôznych rolách, napr.: 

 rodiĉia ako uĉitelia svojich detí; 

 rodiĉia ako pozorovatelia ńkolskej práce; 

 rodiĉia ako doĉasní dobrovoľníci pri rôznej pomoci ńkole; 

 rodiĉia ako stála dobrovoľnícka pomoc ńkole v konkrétnej oblasti (napr. podľa profesie); 

 rodiĉia ako zamestnanci v ńkole  (asistenti, pomoc na rôznych úrovniach); 

 rodiĉia ako ĉlenovia ńkolských rád a úĉastníci rozhodovacej ńkolskej politiky. 

Od uĉiteľov sa oĉakáva, ņe v procese zapájania rodiĉov do ńkolskej práce budú pre 

nich facilitátormi, uĉiteľmi, konzultantmi, komunikátormi, organizátormi programu 

spolupráce, tlmoĉníkmi, budú im pomáhať zabezpeĉovať potrebné zdroje a budú samozrejme 

ich priateľmi. 

                                                           
19

 Bliņńie in: P. SEIDLER, E. ŅOVINEC, V. KURINCOVÁ: Edukácia a inklúzia ņiakov so ńpeciálnymi 

potrebami. Nitra, PF UKF 2008, s. 57–70. 
20

 E.H. BERGER: Families and Schools Working Together…, s. 401–408. 
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V celom systéme spolupráce rozhodujúcu rolu zohráva riaditeľ ńkoly, ktorý urĉuje 

typický spirit ńkoly, entuziazmus a morálku uĉiteľského zboru. Riaditeľ má ćalej rolu 

dizajnéra ńkolského programu a koordinátora jeho plnenia, vĉítane koordinovania programu 

rodiĉovského zapojenia do práce a vzťahov riaditeľ – rodiĉia (podpora otvorenosti ńkolskej 

politiky)
21

. Ukazuje sa, ņe spokojnosť rodiĉov so ńkolou, ktorú pre svoje dieťa vybrali, je 

determinovaná celkovou ńkolskou atmosférou a akceptáciou rodiĉov v ńkolskom 

environmente, tzv. politikou otvorených dverí, existenciou rodiĉovských rád na rôznych 

úrovniach a vytváraním rodiĉovských centier, kde sa rodiĉia môņu stretať, vymieņať si 

vlastné skúsenosti a zdokonaľovať sa v rodiĉovstve.   

Ńkola a spolupráca so ńkolou z pohľadu rodičov detí so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

Cieľ a organizácia výskumu   

Ako sme to v teoretickej ĉasti nańej ńtúdie uņ uviedli, za významný determinant 

úspechu dieťaťa v ńkole moņno v súlade s výsledkami viacerých výskumných ńtúdií 

povaņovať úroveņ komunikácie a angaņovanosti rodiĉov v ńkolskom prostredí (angl. family 

involvement, parent participation). Práve podpora angaņovanosti rodiny v ńkole je uņ dlho 

pálĉivým problémom pedagogickej teórie a praxe.  Angaņovanosť rodiĉov je na jednej strane 

podmienená rôznym faktormi vychádzajúcim z rodinného prostredia (napr. socio-ekonomická 

úroveņ rodiny, prípadne rôzne iné „mimoekonomické“ charakteristiky rodiny). Kvalitu 

vzťahov na druhej strane ovplyvņuje samotná ńkola, dostupnosť odborných profesionálov 

a najmä erudovaný prístup uĉiteľa.  

Uvedenou oblasťou sa v nańich podmienkach okrajovo zaoberá viacero autorov (pozri 

napr. M. Beņo, Ľ. Ńimĉáková, J. Herich;  M. Rabuńicová,  K. Ńećová a kol.; E. Smékalová; 

V. Kurincová;  E. Frýdková, atć)
22

. Výskumy sa vńak prioritne orientujú na oblasť vzťahov 

ńkoly a rodiny s intaktnými deťmi. V súĉasnosti pociťujeme istý nedostatok rozsiahlejńích 

výskumov, ktoré by sa venovali skúmaniu kvality spolupráce ńkoly a rodiny so ņiakmi so 

zdravotným postihnutím a podmienkam, ktoré ju determinujú. 

Pri koncipovaní cieľa výskumu sme vychádzali z analýz doterajńích výskumov, zo 

ńtúdia odbornej literatúry, ako aj z nańich predchádzajúcich empirických zistení
23

. Hlavným 

cieľom bolo identifikovať faktory podmieņujúce kvalitu spolupráce ńkoly a rodiny so ņiakom 
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 Ibidem,150–156. 
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 Pozri napr. M. BEŅO, Ľ. ŃIMĈÁKOVÁ, J. HERICH: Rodičia o súčasnej ńkole. Bratislava, Ústav 

informácií a prognóz ńkolstva v Bratislave 2006; M. RABUŃICOVÁ a kol.: Ńkola a (versus) rodina. Brno, 

Masarykova Univerzita v Brne 2004; E. SMÉKALOVÁ: Některé otázky dneńní praxe ńkolské integrace. In:  Varia 

psychologica. XI. Ed. E. REITEROVÁ. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci [online] 2006, s. 21–36; 

V. KURINCOVÁ, T. SLEZÁKOVÁ: Ņiak na začiatku ńkolskej dochádzky. Edukačná podpora učiteľov a rodičov. 

Nitra, PF UKF 2009; E. FRÝDKOVÁ: Práva a povinnosti rodičov v kontexte kooperácie rodiny a ńkoly. 

„Vychovávateľ“ 2007, roĉ. 54, ĉ. 10. s. 10–13, atć. 
23

 Napr. T. TURZÁK: Ńkola a spolupráca so ńkolou z pohľadu rodičov ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – Ńkola v proměnách: Učitel-ņák-

učivo. Eds. M. RYBIĈKOVÁ, J. HLADÍK. [CD-ROM]. Zlín, Univerzita Tomáńe Bati ve Zlíně 2009; 

V. KURINCOVÁ, T. TURZÁK: Ja ako učiteľ v  triede s integrovaným ņiakom – (kvalitatívna analýza esejí 

ńtudentov učiteľstva). In: Vysokońkolský učiteľ – vzdelávateľ učiteľov: Zborník z medzinárodného vedeckého 

seminára, Trnava 3.12.2009. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2010, atć. 
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so zdravotným postihnutím. S prihliadnutím na druh a charakter výskumného problému sme 

povaņovali za potrebné venovať zvýńenú pozornosť ako kvantitatívnej, tak aj kvalitatívnej 

analýze. Súhlasíme s Janom Hendlom
24

, ktorý pouņitie zmieńaného typu výskumu odporúĉa 

a zároveņ zdôrazņuje viacero predností tohto postupu. Tie spoĉívajú najmä vo vyuņití sily 

a komplementarity jednotlivých prístupov a ich vzájomného dopĺņania. Zber a analýza dát 

formou mieńania metód nám vzhľadom k ńpecifickosti postavenia rodín so ņiakmi so 

ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomôņe dotvoriť ucelenejńí obraz o skúmanej 

problematike. Kvantitatívne metódy nám poskytli presné údaje. Bohatosť údajov získaných 

kvalitatívnymi metódami nám umoņnila vysvetliť, doplniť a obohatiť získané výsledky.  

Vzhľadom k potrebe poukázať najmä na oblasti, ktoré vychádzajú z osobných 

skúseností rodiny a výnimoĉnosti jej postavenia vo vzťahu k ńkole, budeme v nasledujúcej 

empirickej ĉasti príspevku venovať pozornosť ĉiastkovým výsledkom kvalitatívnej analýzy. 

Poĉas etapy realizácie výskumu sme vyuņili jednu z najbeņnejńích a najdostupnejńích metód – 

interview, ktoré sme následne vyhodnocovali kvalitatívne.  

Za  najväĉńiu výhodu tejto metódy vzhľadom k stanoveným cieľom povaņujeme 

najmä charakter a potenciál odpovedí rodiĉov.  

 Priebeh a organizáciu tohto výskumu moņno popísať v nasledovných krokoch: 

 použitie literárno-historickej metódy (prípravná etapa výskumu, zhromaņćovanie 

informácii a poznatkov o skúmanej problematike, precizovanie odbornej terminológie); 

 príprava metodických nástrojov (tvorba rámcových otázok interview s rodiĉmi ņiakov 

so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami); 

 výber výskumnej vzorky (vyņiadanie ńtatistických informácií z Ústavu informácií 

a prognóz ńkolstva, uskutoĉnenie konkrétneho výberu ńkôl, ktoré sme v rámci výskumu 

plánovali osloviť);  

 samotný výskum (organizácia, realizácia a zaznamenanie interview s rodiĉmi ņiakov so 

ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami); 

 prepisy polońtruktúrovaných interview (zaznamenanie presných formulácií, predbeņná 

obsahová analýza); 

 hĺbková analýza prepisov polońtruktúrovaných interview (vyuņitie metódy zakotvenej 

teórie, pouņitie voľného kódovania);  

 formálne spracovanie získaných výsledkov (tvorba jednotného modelu poskytujúceho 

prehľad kľúĉových kategórií a jednotlivých subkategórií);  

 interpretácia získaných údajov (popis a interpretácia výsledkov na základe nańich 

teoretických vedomostí získaných ńtúdiom literatúry, nańich doterajńích empirických 

výsledkov a na základe skúseností nadobudnutých v praxi); 

 záverečné zhrnutie, odporúčania pre prax. 

Výskumnú vzorku  tvorili  rodiĉia individuálne integrovaných ņiakov so zdravotným  

znevýhodnením a ņiakov vzdelávaných v ńpeciálnych triedach v beņných ńkolách. Pred 

samotnou realizáciou vlastného empirického výskumu sme na základe vyņiadaných 

ńtatistických informácií  z Ústavu informácií a prognóz ńkolstva uskutoĉnili konkrétny výber 
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ńkôl, ktoré sme v rámci výskumu plánovali osloviť. Vzhľadom k jednému z nańich cieľov bol 

pre nás smerodajným zoznam ńkôl v Nitrianskom a Preńovskom, resp. Końickom kraji. Vo 

vzťahu k rozdeleniu výskumnej vzorky na spomenuté oblasti a podoblasti (ńkoly 

s individuálne integrovanými ņiakmi a beņné ńkoly so ńpeciálnymi triedami),  mal náń výber 

vzorky charakter oblastného – stratifikovaného výberu.   

V tejto fáze výskumu sme oslovili riaditeľov náhodne vybraných ńkôl z jednotlivých 

subpopulácií so ņiadosťou realizovať vlastný empirický výskum. Prostredníctvom uĉiteľov 

a ńkolských ńpeciálnych pedagógov sme pred etapou realizácie samotného výskumu z uņ 

konkrétne vybraných ńkôl oslovili 25 rodiĉov ņiakov so ŃVVP so ņiadosťou o poskytnutie 

interview. Pozitívna reflexia na nańu ņiadosť o poskytnutie interview sa pohybovala okolo 

40%. Poĉas etapy realizácie samotného výskumu sme tak uskutoĉnili 11 polońtruktúrovaných 

interview s rodiĉmi individuálne integrovaných detí a s rodiĉmi detí vzdelávaných 

v ńpeciálnej triede v beņnej ńkole.  

Na spracovanie získaných výsledkov sme vyuņili metódu zakotvenej teórie
25

. Uvedení 

autori zdôrazņujú vedecký základ tejto metódy, ktorej techniky a postupy umoņņujú 

výskumníkovi vytvárať teórie vychádzajúce z empirického základu. Súhlasíme s autormi, 

ktorí výhody vo vyuņití tejto metódy vidia v jej validite, zovńeobecniteľnosti a presnosti.  

S cieľom  zachytiť ĉo moņno najviac aspektov skúmanej problematiky a vzhľadom 

k nutnosti kontroly validity sme poĉas etapy analýzy  a interpretácie vyuņili metódu 

triangulácie výskumníkov. Výroky rodiĉov boli posudzované dvoma nezávislými 

hodnotiteľmi a ich výsledky navzájom konfrontované s cieľom vytvorenia jedného modelu 

v kaņdej sledovanej oblasti
26

. Prostredníctvom viacúrovņového kódovania výrokov 

a následnej práce s kategóriami (vytváranie centrálnych kategórií a subkategórií, hľadanie 

vzťahov medzi kategóriami) nám táto metóda umoņnila poukázať na oblasti, ktoré povaņujú 

rodiĉia za významné. Na základe vńetkých získaných výsledkov sme uskutoĉnili závereĉné 

zhrnutie a vyvodili odporúĉania pre prax. 

Spolupráca so ńkolou z pohľadu rodičov detí so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami: kvalitatívna analýza výsledkov interview 

So záujmom prispieť k zlepńeniu kvality spolupráce a tým aj k zlepńeniu samotných 

výsledkov procesu ńkolskej integrácie ņiaka je potrebné poukázať najmä na oblasti, ktoré 

vychádzajú z osobných skúseností rodiny a výnimoĉnosti jej postavenia vo vzťahu k ńkole. 

Na základe uvedenej myńlienky sme sa pokúsili preskúmať, ĉo podľa rodiĉov týchto ņiakov 

najviac ovplyvņuje vzťah rodiny a ńkoly. Nańím zámerom v tejto ĉasti práce je identifikovať 

oblasti, ktoré pozitívne, ako aj negatívne ovplyvņujú tento vzťah z pohľadu rodiĉov.  

Prostredníctvom kvalitatívnej analýzy polońtruktúrovaných interview s rodiĉmi sme 

získali tri kľúĉové kategórie, ktoré podľa rodiĉov najviac ovplyvņujú kvalitu spolupráce ńkoly 

a rodiny. 
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 Ńkola z pohľadu rodiĉov (uĉiteľ, ostatní odborníci v ńkole); 

 Rodina vo vzťahu ku ńkole (ja a iné rodiny); 

 Spolupráca (kvalita a formy spolupráce). 

Hodnotenie kvality spolupráce so ńkolou a úspeńnosti výchovno-vzdelávacieho 

procesu rodiĉmi je ovplyvnené najmä osobnými skúsenosťami rodiĉov so ńkolou, aktivitou 

a nároĉnosťou uĉiteľa a ostatných suportívnych profesionálov v ńkolskom prostredí. Na 

druhej strane je hodnotenie rodiĉov ovplyvnené aktivitou a nároĉnosťou rodiny, ktorá je 

podmienená druhom zdravotného znevýhodnenia ņiakov, postojom a vzdelaním rodiĉov.   

Prehľad jednotlivých subkategórií podáva nasledujúci model. Vzťahy medzi 

jednotlivými subkategóriami a ich vymedzenie uvádzame v nasledujúcom texte: 

OBR. ĉ. 1. Faktory ovplyvņujúce vzťah rodiny a ńkoly z pohľadu rodiĉov ņiakov so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

Zdravotné znevýhodnenie žiaka 

RODINA ŃKOLA 

Ako je to v iných rodinách 

Sociálny status, Vzdelanie 

 

Charakteristika ńkoly  

Stupeņ vzdelávania primárny a niņńí 

sekundárny,  Druh ńkoly ZŃ a SŃ 

Ja, rodič 

Prijatie, Osobnosť, Rozhodovanie o spôsobe 

vzdelávania, Skúsenosti, 

 ćalńie vzdelávanie, postoj a aktivita 

Ostatní profesionáli v ńkole  

Dostupnosť, Osobnosť, Aktivita, Odbornosť 

a skúsenosť 

Učiteľ 

Osobnosť (vzťah dieťa, rodiĉ),postoj 

a aktivita, Odbornosť, skúsenosti, dodatoĉné 

vzdelávanie, Vek, Prax 

 

        

 

 

 

 

 

Spolupráca z pohľadu rodičov 

(kvalita a formy spolupráce) 

  

 



336 
 

Ńkola z pohľadu rodičov  (učiteľ, ostatní odborníci v ńkole) 

Za jeden z najvýznamnejńích ĉiniteľov vplývajúcich na kvalitu spolupráce zo strany 

ńkoly povaņujú jednotne rodiĉia individuálne integrovaných ņiakov aj rodiĉia ņiakov 

vzdelávaných v ńpeciálnych triedach v beņnej ńkole prirodzene prístup triedneho učiteľa. 

Rodiĉia v tejto oblasti prioritne zdôrazņujú osobnostnú zrelosť uĉiteľa prejavujúcu sa vo 

vzťahu k samotným ņiakom ako aj celej rodine. Za dôleņitý povaņujú rodiĉia najmä 

priateľský, citlivý, trpezlivý, láskavý, empatický a najmä ľudský prístup k dieťaťu. 

Zdôrazņujú význam vnútornej osobnej motivácie uĉiteľov v snahe dosiahnuť ĉo moņno 

najviac v rámci moņností dieťaťa.  

Uvedené moņno ilustrovať aj výpovećami rodiĉov
27

:  

No, myslím si, ņe podmienkou mojej spokojnosti so ńkolou nie je ani tak to, ako pristupujú 

učitelia k rodičovi, ale to,  ņe vychádzajú s deťmi, to je pre mňa dôleņité. 

Učiteľ by mal byť kamarátsky, priateľský, aj voči rodičovi, aj voči dieťaťu. 

V prvom rade by mali veriť tomu dieťaťu. Ja ako rodič mu dávam najcennejńie do rúk. I sama 

sa bojím a často menej verím, a mne musí aj ten učiteľ vliať vieru v to moje dieťa a musí mi to 

ukázať na tých úlohách, ktoré to dieťa zvláda. Ja práve potrebujem presvedčiť celý svet, veď 

pozrite ono to uņ vie! 

V oblasti prístupu uĉiteľa k rodiĉom zdôrazņujú rodiĉia význam otvorenej 

komunikácie. Práve nedostatoĉná otvorenosť a citlivosť uĉiteľov v komunikácii s rodiĉom je 

ĉasto významným negatívnym ĉiniteľom:  

Učiteľ by mal byť otvorený pre spoluprácu, čo často nie je. Hovoriť otvorene o problémoch, 

bez akejkoľvek pretvárky, bez toho, aby len chválil, proste by  mal pedagóg dokázať rodičom 

povedať veci také, aké sú. Malo by sa to rieńiť a nemalo by sa to ututlávať. Myslím si, ņe tá 

otvorenosť v spolupráci, to je také najpodstatnejńie. 

Napriek kritike uĉiteľov v tejto oblasti si rodiĉia uvedomujú komplikovanosť práce 

v triede s individuálne integrovanými ņiakmi a  nedostatky v osobnostnej zrelosti uĉiteľov si 

vysvetľujú jednak v nedostatoĉnej odbornej pripravenosti uĉiteľov, ako aj v nízkom uznaní 

statusu uĉiteľa v spoloĉnosti:  

Viete, ak učitelia nemajú úctu k sebe ako k bytosti, nemôņu ju mať ani k inej bytosti, ktorá má 

nejaký problém. V tom prípade ide aj o úprimnosť k sebe samému. Pokiaľ sa učitelia dokáņu 

doslova poskytnúť sebe, dokáņu sa poskytnúť aj iným. Ale to závisí aj od ohodnotenia učiteľov 

u nás v spoločnosti. 

Ćalńím významným faktorom vplývajúcim na kvalitu spolupráce rodiny a ńkoly a na 

výsledky celého výchovno-vzdelávacieho procesu je z pohľadu rodiĉov najmä vzdelanie 

a odborno-praktická pripravenosť uĉiteľov. Na nedostatky v tejto oblasti poukazovali najmä 

                                                           
27

 S cieľom zachovať anonymitu úĉastníkov výskumu boli ich identifikaĉné údaje nahradené ĉíslom, 

uvádzané sú ako horný index na konci kaņdej výpovede.  
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rodiĉia individuálne integrovaných ņiakov. Za dôleņité zistenie povaņujeme názory rodiĉov 

týkajúce sa dodatoĉného vzdelávania uĉiteľov.  

Učitelia, ktorí prichádzali so mnou a so synom do kontaktu, mali vńetci skoro rovnaké 

vysokońkolské vzdelanie. Ale tie mladńie ročníky, čo som si vńimla, videla som aj nejaké 

certifikáty, chodia na rôzne kurzy a myslím, ņe to im otvára dodatočne oči. Myslím, ņe 

celoņivotné vzdelávanie je najdôleņitejńie. Ale nie nasilu, ņe ich nútia, mali by tam chodiť iba 

tí, čo chcú. 

Rodiĉia individuálne integrovaných ņiakov poukazovali v rozhovoroch aj na vplyv 

veku a dĺņky praxe uĉiteľov na oblasť vytvárania vzťahov rodiny a ńkoly. Uĉiteľov s kratńou 

praxou vnímali rodiĉia ako otvorenejńích a prístupnejńích v iniciovaní spolupráce s rodinou: 

...starńie učiteľky často nie sú ochotné reńpektovať napr. metodické pokyny. Mladńie ročníky, 

moņno aj tým, ņe sa to učí aj na vysokých ńkolách, tie sú oveľa otvorenejńie a vedia sa uņ 

v tom pohybovať.
 
 

Vzhľadom k rôznorodosti uĉiteľov sú vńak pre nás tieto výsledky iba  orientaĉné.  

Vzdelávanie ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v beņnej ńkole 

nie je moņné bez podpory suportívnych profesionálov. Rodiĉia zdôrazņujú dôleņitosť 

osobnostných a odborných vlastností odborníkov v ńkole. Za významných povaņujú v tejto 

oblasti najmä ńkolských ńpeciálnych pedagógov. Hodnotenie kvality spolupráce  aj celkovej 

spokojnosti so ńkolou je z pohľadu rodiĉov podmienené prioritne ich stálou úĉasťou 

v ńkolskom prostredí:  

Veľkým plusom bolo, ņe ńkola má k dispozícii ńpeciálnu pedagogičku, ktorá s Lukáńkom 

pracovala trikrát v týņdni. Veľa sme spolu komunikovali, vymieňali si materiály, pomôcky. 

Kvalitu spolupráce hodnotili rodiĉia omnoho pozitívnejńie v ńkolách, v ktorých sú 

profesionáli ako ńkolský ńpeciálny pedagóg a ńkolský psychológ internými zamestnancami. 

Odborníci tak prichádzajú ĉastejńie do kontaktu jednak s rodiĉmi, ako aj uĉiteľmi, ĉo 

posilņuje celkový partnerský vzťah rodiny a ńkoly. Východisko v tejto oblasti vidia rodiĉia 

v ústretovosti vedenia ńkoly:  

Čo sa týka vedenie ńkoly, tak máme ńťastie (nie je to vńade tak), ņe oni sú otvorení pre 

čokoľvek, aj keď idem k nim, aj keď niečo navrhnem, oni sú veľmi ústretoví k môjmu Paľkovi 

a ku mne. Riaditeľka rada pomôņe. Aj teraz zamestnala ńpeciálneho pedagóga v ńkole. 

Doteraz dochádzal iba z poradne. 

Vzhľadom k potrebe preskúmať ĉo moņno najviac aspektov tejto problematiky sme 

poĉas obdobia realizácie výskumu s prosbou o rozhovor oslovili nielen rodiĉov individuálne 

integrovaných ņiakov vzdelávaných na primárnom a niņńom sekundárnom stupni vzdelávania, 

ale aj rodiĉov individuálne integrovaných ņiakov na strednej ńkole.  Rodiĉia ņiakov na 

druhom stupni poukazovali ĉastejńie na ťaņkosti súvisiace s organizaĉným a zabezpeĉením 

tohto procesu. Upozorņovali na sťaņenú komunikáciu so ńkolou. Problémy v komunikácii 

s uĉiteľmi veľmi výrazne pociťovali aj rodiĉa individuálne integrovaných ņiakov na stredných 

ńkolách. Uvedené ilustrujeme prostredníctvom nasledovných výpovedí:  
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...chcela by som podotknúť, ņe tá spolupráca je oveľa ťaņńia na druhom stupni. Jednak majú 

na kaņdý predmet samozrejme iného učiteľa, a pokiaľ nechodím do ńkoly vydobýjať si svoje, 

tak nie kaņdý z učiteľov reńpektuje tie metodické pokyny. 

Mali sme na strednej ńkole veľké problémy. Veľa učiteľov si myslí, ņe tie deti tu jednoducho 

nepatria. V  tomto prípade stredné ńkolstvo veľmi zaostáva, čo sa týka integrácie. 

Rodina vo vzťahu ku ńkole (ja a iné rodiny)
 

Ako sme uņ interpretovali v predchádzajúcom texte,  hodnotenie kvality spolupráce so 

ńkolou a úspeńnosti výchovno-vzdelávacieho procesu je determinované najmä osobnými  

skúsenosťami rodiĉov.  Kvalitu spolupráce vńak pochopiteľne podmieņuje aj prístup rodiĉov. 

Aktivita rodiĉa vo vzťahu k ńkole je ovplyvnená viacerými faktormi ako sú druh zdravotných 

ťaņkostí dieťaťa, sociálne zázemie rodiny atć. Rôznorodosť rodiĉov vzhľadom 

k spomenutým kategóriám si uvedomujú aj samotní rodiĉia, na ĉo poukazujú aj pri hodnotení 

vzťahu iných rodín ku ńkole.  

Viete, vzťah iných rodičov voči ńkole je rôzny. Ono je to tak, ņe moņno majú iné problémy 

rodičia detí, ktoré sú ťaņko zdravotne postihnuté, alebo ťaņko mentálne postihnuté, a úplne 

iné problémy majú rodičia detí ako napr. takých detí ako je môj Adam, je veľmi veľa, najmä 

chlapcov v poslednej dobe – neuroepilepsie, rôzne poruchy učenia. Kaņdý rodič sa s tým musí 

inak vyrovnať.
 

V triede sú aj rodičia zo sociálne slabńieho prostredia a viem aj to, ņe sa nevenujú svojim 

deťom, keď ide o domáce úlohy, alebo sa musia niečo naučiť. Ani v ńkole ich veľmi nevídam. 

Prostredníctvom rozhovorov s rodiĉmi sme dospeli aj k tzv. „dynamickým faktorom“ 

vplývajúcim na kvalitu vzťahu ńkoly a rodiny. Rodiĉia zdôrazņujú, ņe na vzťah ńkoly vplýva 

najmä procesuálna stránka prijatia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. Ĉas, ktorý rodiĉia 

potrebujú na vyrovnanie sa s výnimoĉnosťou ich dieťaťa, je ovplyvnený osobnosťou rodiĉa 

a samozrejme druhom a stupņom zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. Pri hodnotení iných 

rodín  poukazujú rodiĉia na komplikovanosť vzťahov ńkoly a rodiny, ktorá je vo fáze 

popierania zdravotných ťaņkostí.  

Niektorí rodičia sa snaņia akoby zahmlievať tie problémy ich dieťaťa. Rodič trvá na tom, ņe 

tomu dieťaťu nič nie je, alebo aj si je vedomý, ņe má problém to dieťa, ale nechce, aby to 

dieťa malo oficiálny individuálny program. Tam je potom veľmi ťaņká akákoľvek spolupráca. 

Aņ keď sa rodičia vyrovnajú s touto situáciou, tak môņu začať komunikovať s učiteľmi a rieńiť 

problémy.
 

Pri hodnotení iných rodín poukazovali niektorí rodiĉia hlavne na oblasť osobnostných 

predpokladov. Ĉasto ju chápali ako jednu z podmienok aktivity rodiny.  

Na aktivitu rodiča voči ńkole má vplyv asi najviac osobnosť toho človeka. Aj keby som ja mala 

tri vysoké ńkoly, asi by som sa k svojim deťom inak nesprávala, lebo nejde o mňa, ale o nich. 

Je to o tej osobnosti a  podľa toho, ako sa s tým človek sám vyrovná. 

Zvýńenú angaņovanosť rodiĉov v práci ńkoly sme zaznamenali aj u rodiĉov, ktorí sa 

rozhodli dodatoĉne vzdelávať v oblasti ńpeciálnej a integratívnej ńpeciálnej pedagogiky. Títo 

rodiĉia si uvedomujú, ņe je to práve oni, ktorí majú najviac informácií o svojom dieťati.  Sú to 
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informácie, s ktorými môņu neoceniteľne pomôcť pri výchove a vzdelávaní ich dieťaťa 

v ńkolskom prostredí:  

V tej chvíli nastal u mňa zlom. Vrhla som sa na nadstavbové ńtúdium ńpeciálnej pedagogiky. 

Vedela som, ņe ten stav nezmením, ale čiastočne ho určite dokáņem ovplyvniť. 

Spolupráca z pohľadu rodičov (kvalita a formy spolupráce) 

Postoj rodiĉa voĉi ńkole a angaņovanosť a aktivita rodiny je dynamickým faktorom, 

ktorý sa mení v priebehu ĉasu a to hlavne na základe osobných skúseností rodiĉov, ich 

osobnostnej zrelosti aj dosiahnutého vzdelania. Na základe analýzy interview sme vymedzili 

dva základné typy rodiĉov
28

. 

 Prvým typom sú rodiĉia, ktorí sú so ńkolou relatívne spokojní a nepociťujú potrebu 

zvýńenej aktivity. Uĉiteľa veľmi nekontaktujú, ńkole dôverujú a necítia potrebu vyjadrovať sa 

k výchovno-vzdelávaciemu procesu ich dieťaťa. S vedením ńkoly prińli do kontaktu iba pri 

zaĉlenení ich dieťaťa.  Z foriem spolupráce  preferujú skôr menej ĉasté rodiĉovské zdruņenia 

a so suportívnymi profesionálmi ako je napr. ńkolský ńpeciálny pedagóg,  komunikujú 

výluĉne iba v prípade váņnych problémov. Iba zriedkavo sa zúĉastņujú mimońkolských aktivít 

ponúkaných ńkolou. Títo rodiĉia majú ĉasto niņńie ańpirácie a ciele v oblasti výchovy 

a vzdelávania ich dieťaťa ako aj jeho ćalńej budúcnosti. O postoji  týchto rodiĉov voĉi ńkole 

a spolupráci so ńkolou hovoria aj nasledovné výroky: 

Niekedy mám pocit, ņe niektorí rodičia si myslia, ņe ich dieťa tam musí chodiť, prídem, 

zoberiem, odnesiem, ako keby niektorým na tom nezáleņalo. Sú tam typy, ktorým je jedno, či 

to dieťa chodí, či niečo bude vedieť alebo nie.
 

Niektorí ńkolu berú ako miesto, kde odkladajú svoje dieťa. Moņno nemajú niečo spracované. 

A ja sa mám tieņ stále čo učiť od syna – ņivotné lekcie bezhraničnej lásky.
 

Na druhej strane sú to rodiĉia, ktorí majú zvýńený záujem na tom, aby ich dieťa 

v ņivote dosiahlo ĉo moņno najviac v rámci svojich moņností. Uvedomujú si potrebu svojej 

aktivity pri kooperácii so ńkolou. Domáhajú sa svojich práv, podieľajú sa na tvorbe 

individuálnych plánov v spolupráci s odborníkmi. Ĉasto sami navrhujú ńkole rieńenia, ktoré 

môņu pomôcť v edukácii ich výnimoĉného dieťaťa. Pravidelne komunikujú s  vedením ńkoly. 

Sú komunikatívni a pohotoví pri rieńení problémov vo výchove a vzdelávaní. Z foriem 

spolupráce preferujú najmä individuálne konzultácie, ktoré vychádzajú z kaņdodenného 

kontaktu s uĉiteľom pri privádzaní do alebo odvádzaní dieťaťa zo ńkoly. Sami ĉasto pomáhajú 

organizovať spoloĉné mimońkolské aktivity detí, rodiĉov a uĉiteľov. Títo rodiĉia sa ĉasto 

                                                           
28

 Vzhľadom k týmto výsledkom moņno spomenúť aj typológiu rodiĉov americkej autorky E.H. 

Bergerovej, ktorá vymedzila 5 typov rodiĉov podľa úrovne ich angaņovanosti v ńkolskom prostredí 

Angaņovanosť rodiĉov v ńkolskom prostredí sa líńi v tom, do akej miery sú rodiĉia zainteresovaní v práci ńkoly. 

(pre nańe podmienky adaptovala V. Kurincová). Autorka si za základné kritérium zvolila intenzitu podnetov, 

ktorú uĉiteľ musí vynaloņiť, aby získal rodiĉa pre spoluprácu, a vo svojej práci vymedzuje 5 typov rodiĉov. 

Jedným z typov sú rodiĉia, ktorí sa ńkole vyhýbajú. Na opaĉnom póle sú rodiĉia, ktorí sú v ńkole nadmieru 

aktívni. Medzi týmito dvoma krajnými typmi sú rodiĉia, ktorí potrebujú istú mieru povzbudenia zo strany ńkoly, 

rodiĉia, ktorých aktivity v ńkole teńia, a rodiĉia, ktorí sa cítia v ńkole príjemne a uvoľnene (E.H. BERGER: 

Families and Schools Working Together. Merrill Prentice-Hall, New Jersey, Inc. Pearson Education 2000, 

s. 147). 
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venujú aj pomoci iným rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením v rôznych 

neziskových organizáciách. V ńkole dokonca pomáhajú organizovať, alebo dokonca vedú 

vzdelávacie kurzy pre iných rodiĉov. Postoj týchto rodiĉov voĉi ńkole a spolupráci so ńkolou 

ilustrujeme nasledovnými výrokmi:  

Je to o tom, ņe keď ja chcem, aby tá ńkola robila niečo pre mňa, tak ja ako rodič musím 

niečo sama dať. Nedá sa očakávať, ņe tá ńkola to spraví za mňa. Nebyť toho Váńho dotazníku, 

tak to v ņivote nepochopím, ale keď som si uvedomila, čo som zańkrtala, tak som si povedala... 

aha, chyba nie je v ńkole, ale eventuálne niekde by som mala začať aj ja. Neurobila som nič 

iné, len som prińla do ńkoly a spýtala sa a oni povedali áno. 

Ja často komunikujem s učiteľom. Buď telefonicky alebo individuálne, keď sa náhodou 

stretneme, tak vńetko prekonzultujeme. Viem, ņe asi bez mojej pomoci by neńlo vńetko tak, ako 

ide. A zatiaľ to vychádza. 

Záver a odporúčania pre prax 

Vzhľadom na rôznorodosť rodiĉov musia uĉitelia v zmysle podpory ich angaņovanosti 

voliť ku kaņdej rodine vņdy individuálny prístup. Organizácia procesu edukácie ņiakov so 

ńpeciálnymi potrebami v rámci beņných ńkolských podmienok (individuálna integrácia), ale aj 

v podmienkach ńpeciálnych tried v beņných ńkolách musí byť v kaņdom okamihu podporená 

najmä dostupnosťou odborných profesionálov priamo na ńkolách. Okrem zvýńenia poĉtu 

odborníkov  podieľajúcich sa na procese ńkolskej integrácie ņiaka povaņujeme za nutné 

neustále podporovať aj proces celoņivotného vzdelávania uĉiteľov. Uvedomujeme si zloņitosť 

nastolenej problematiky. V rozsahovo limitovanom príspevku bolo nańim zámerom najmä 

naĉrtnúť túto oblasť. Vzhľadom k dosiahnutým výsledkom moņno konńtatovať, ņe v zmysle 

zlepńenia vzťahov ńkoly a rodiny so ņiakom so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

je v edukaĉnej praxi potrebné podporiť najmä: 

 realizačnú oblasť spolupráce rodiny a ńkoly – aplikovanie menej tradiĉných foriem 

spolupráce rodiny a ńkoly (realizácia rodiĉovských zdruņení s úĉasťou suportívnych 

profesionálov ako sú ńkolskí ńpeciálni pedagógovia, ńkolskí psychológovia, príprava 

ńkolských podujatí za úĉasti prezentácie výsledkov ņiackych prác, zapojenie do ĉinnosti 

redakcií ńkolských ĉasopisov, zriaćovanie rodiĉovských klubov, tvorba ńkolských 

kalendárov s fotografiami, ĉi výtvarnými prácami ņiakov,  atć.- niektoré inńpirácie uvádza 

Joyce L. Epstein a kol.
29

), 

 oblasť personálneho zabezpečenia procesu ńkolskej integrácie dieťaťa (zvýńenie 

poĉtu asistentov uĉiteľa, podporovať myńlienku zamestnávania ńkolských ńpeciálnych 

pedagógov a ńkolských psychológov ako interných zamestnancov v ńkolách poskytujúcich 

individuálnu integráciu ņiakov), s ĉím úzko súvisí i   

 erudovanosť tímu suportívnych profesionálov a odborných kompetencii učiteľov 

pôsobiacich v triedach s individuálne integrovanými ņiakmi (skvalitniť ich vedomosti 

a zruĉnosti napr. realizáciou vzdelávacích kurzov pre uĉiteľov, doplņujúcim, ĉi 

                                                           
29

 J.L. EPSTEIN et al: School, Family, and Community Partnerships. California, Corwin Press a SAGE 

Company 2009. 
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rozńirujúcim, resp. inou formou celoņivotného kvalifikaĉného vzdelávania v oblasti 

integratívnej ńpeciálnej pedagogiky), 

 sféru kompetencií rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí (krátke 

vzdelávacie kurzy rodiĉov, peer- teaching: výmena rodiĉovských skúseností  a i.). 

Cieľom by mal byť rovnako u uĉiteľov, tak ako i u rodiĉov vņdy ĉo moņno najvyńńí 

rozvoj osobnosti ņiaka v rámci jeho vlastných moņností. Vńetci, ktorí participujú na edukácii 

ņiakov so ńpeciálnymi potrebami, by si mali v kaņdom okamihu uvedomovať, ņe  splnenie 

tohto cieľa nie je moņné bez efektívnej spolupráce a partnerského vzťahu ńkoly a rodiny. 

Ņeláme si, aby kaņdý úĉastník kooperácie konńtatoval to, ĉo nańi respondenti:  

...Učiteľ by mal byť kamarátsky, priateľský, aj voči rodičovi, aj voči dieťaťu... Myslím si, ņe tá 

otvorenosť v spolupráci, to je také najpodstatnejńie... Viem, ņe asi bez mojej pomoci by neńlo 

vńetko tak, ako ide. A zatiaľ to vychádza. 

Na záver sa ņiada uviesť myńlienky  priekopníĉky výskumu partnerstva rodiny a ńkoly 

J. L. Epsteinovej
30

, ktorá hovorí, ņe budovanie partnerstva:  

 ...nie je ťaņká práca, ale je to práca srdca. Nie je to viac práce, ale je to naozajstná práca. 

Nie je to ťaņńia práca, ale premyslenejńia práca zameraná na zmobilizovania vńetkých 

dostupných zdrojov, ktoré prispejú k úspechu ņiaka. 
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Edukácia žiakov so ńpecifickými poruchami učenia v základných ńkolách na 

Slovensku 

 

Abstract 

In our contribution we focus on the education of students with specific learning 

difficulties in primary schools and the current problems in Slovakia. Evaluation of traditional 

practices and suggest improvements for the future. This place, on the basis of psychological 

practice in schools, information from other teachers and professional literature. 

Keywords: student, teacher, specific learning disabilities, inclusion, segregation, education 

 

Úvod 

V praxi povaņujeme oblasť edukácie ņiakov so ńpecifickými poruchami uĉenia za 

najviac problematickú. Podobný názor uvádzajú v Ĉechách napr. V. Pokorná
1
, O. Zelinková

2
, 

H. Ņáĉková a D. Jucoviĉová
3
. Aj keć je dieťa, ohrozené poruchou uĉenia identifikované (tieņ 

diagnostikované), podrobené reedukácii, má dostatoĉnú podporu v rodine, jeho akademický 

výkon môņe negatívne (okrem biologicky podmienenej poruchy uĉenia) ovplyvniť práve 

ńkola a uĉiteľ. Zo skúseností môņeme povedať, ņe sa stretávame s rôznymi postojmi uĉiteľov 

k vzdelávaniu ņiakov so ńpecifickými poruchami uĉenia v beņných ńkolách. Mnohí uĉitelia 

k nemu pristupujú s reńpektom, snaņia sa aj v súĉasnej, pre ńkolstvo nie veľmi ideálnej 

situácii, robiť pre deti ĉo môņu. Sú vńak aj uĉitelia, ktorí sa k tomuto problému stavajú 

indiferentne, aņ odmietavo. Na jednej strane je pochopiteľné, ņe kećņe majú málo informácií 

o práci so ņiakmi so ńpeciálnymi potrebami zo ńtúdia na vysokej ńkole, nemoņno od nich 

oĉakávať v tejto oblasti dobré výsledky. Na strane druhej vńak kaņdý uĉiteľ je dospelý ĉlovek, 

ktorý by mal byť odborne fundovaný a zodpovedný za svoje ĉiny a prácu, a vedomosti, ktoré 

mu chýbajú by si mal z vlastnej iniciatívy doplniť. Máme napr. skúsenosti s uĉiteľmi, ktorí 

napriek nedostatku informácií v oblasti ŃPU sú intuitívne schopní ņiaka s poruchou uĉenia 

úspeńne vzdelávať a vychovávať, s uĉiteľmi, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú napriek 

vyťaņeniu inými problémami, ale aj s uĉiteľmi, ktorí vzdelávať výnimoĉných ņiakov otvorene 

odmietajú s tým, ņe nie sú ńpeciálni pedagógovia, a ņe takíto ņiaci by mali navńtevovať 

ńpeciálnu ńkolu. Problém vzdelávania ņiakov s ŃPU v beņných ńkolách je potrebné vidieť 

v celospoloĉenskom kontexte. Súhlasíme s názorom V. Pokornej
4
, ņe nańa súĉasná spoloĉnosť 

                                                           
1
 V. POKORNÁ: Teorie a náprava specifických poruch učení a chování. Praha, Portál 2001. 

2
 O. ZELINKOVÁ: Dyslexie v předńkolním věku? Praha, Portál 2008. 

3
 H. ŅÁĈKOVÁ, D. JUCOVIĈOVÁ: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU. Praha, D & H 2000. 

4
 V. POKORNÁ: Teorie a náprava specifických poruch učení a chování... 
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nedokáņe zabezpeĉiť dostatoĉné odborné, a najmä osobnostné predpoklady pedagogických 

pracovníkov (napr. osobnostne a odborne zdatní jednotlivci sa môņu uplatniť v lepńie 

platených profesiách). Takýto stav vytvára zlý imidņ ńkolstva v spoloĉnosti. Nazdávame sa, 

ņe ide o akýsi bludný kruh, z ktorého sa ťaņko hľadá východisko. Nízke finanĉné ohodnotenie 

uĉiteľov demotivuje a pri povrchnom pohľade spoloĉnosti v nej evokuje dojem, ņe ide 

o nenároĉnú prácu, ktorú by zvládol hocikto. Zároveņ mnohí uĉitelia aj sami prispievajú 

k tomuto neradostnému názoru svojou neodbornosťou, v mnohých prípadoch slabými 

osobnostnými predpokladmi a nízkou angaņovanosťou v práci. Pracovať so ņiakmi, ktoré sa 

nejakým spôsobom vymykajú normálu je potom v takýchto podmienkach ak nie nemoņné, tak 

urĉite veľmi ťaņké. Naopak, existujú uĉitelia (a sú to hlavne uĉitelia prvého stupņa ZŃ), ktorí 

sú natoľko odborne schopní, ņe dokáņu v ņiadosti o psychologické vyńetrenie presne popísať 

symptómy ņiaka, prípadne odhaliť deficity ņiaka pomocou pedagogickej diagnostiky. 

Legislatíva v oblasti edukácie žiakov so ńpecifickými poruchami učenia 

Pri vyhľadávaní, diagnostike, rediagnostike, integrácii, edukácii a hodnotení ņiakov 

s ŃPU sa v nańej praxi riadime aktuálnymi zákonmi, vyhláńkami a metodickými pokynmi MŃ 

SR. Aktuálny zákon, ktorý upravuje prácu so ņiakmi s ŃPU je tzv. ńkolský zákon ĉ. 245/2008 

Z. z. V oblasti znevýhodnených ņiakov vymedzuje základné pojmy §2, písmená i, j, k, n, s, y 

tohto zákona: 

i) ńpeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou (ŃVVP) je poņiadavka na úpravu 

podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa 

alebo ņiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotního znevýhodnenia alebo nadania alebo 

jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na 

rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo ņiaka a dosiahnutie primeraného 

stupņa vzdelania a primeraného zaĉlenenia do spoloĉnosti, 

j) dieťaťom so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ņiakom so 

ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je dieťa alebo ņiak uvedený  

v písmenách k) aņ q), ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované ńpeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do 

ńpeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

k) dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo ņiakom so zdravotným 

znevýhodnením je dieťa so zdravotným postihnutím alebo ņiak so zdravotným 

postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené alebo ņiak chorý alebo zdravotne 

oslabený, dieťa s vývinovými poruchami alebo ņiak s vývinovými poruchami, dieťa 

s poruchou správania alebo ņiak s poruchou správania, 

n) dieťaťom s vývinovými poruchami alebo ņiakom s vývinovými poruchami je dieťa 

alebo ņiak s poruchou aktivity a pozornosti; dieťa alebo ņiak s vývinovou poruchou 

uĉenia, 

s) ńkolskou integráciou je výchova a vzdelávanie detí alebo ņiakov so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach ńkôl a ńkolských zariadení urĉených pre 

deti alebo ņiakov bez ńpeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb, 
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y) informovaným súhlasom je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej 

vlastnoruĉného podpisu uvedie, ņe táto osoba bola riadne pouĉená o dôsledkoch jej 

súhlasu. 

Podľa § 94 citovaného zákona ņiaci s ŃPU patria do skupiny ņiakov zdravotne 

znevýhodnených. Pre prax v oblasti edukácie ņiakov s ŃPU sú dôleņité nasledovné znalosti 

(zdroj: Pedagogicko-organizaĉné pokyny pre ńkolský rok 2009/2010):  

Za ņiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej ńkole je moņné povaņovať len 

takého ņiaka, ktorému prísluńné poradenské zariadenie po diagnostických vyńetreniach vydalo 

písomné vyjadrenie k ńkolskému zaĉleneniu (§ 11 ods. 10 písm. c) zákona ĉ. 245/2008 Z. z.). 

 Riaditeľ základnej ńkoly nemôņe odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa 

s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením, ktoré do tejto ńkoly patrí podľa bydliska. 

Zákonný zástupca dieťaťa so ŃVVP má právo si zvoliť, ĉi bude vzdelávané 

v ńtandardnej triede základnej ńkoly, v ńpeciálnej triede základnej ńkoly, alebo v ńpeciálnej 

ńkole. Ak sa zistí, ņe vzdelávanie v beņnej ńkole nie je na prospech zaĉlenenému dieťaťu, 

ņiakovi alebo deťom, ņiakom, ktorí sú úĉastníkmi výchovy a vzdelávania a zákonný zástupca 

nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ćalńom vzdelávaní rozhodne 

súd. 

 Ńkola, v ktorej je ņiak so zdravotným znevýhodnením individuálne integrovaný, ak je 

to potrebné, vypracuje v spolupráci s poradenským zariadením alebo so ńkolským ńpeciálnym 

pedagógom individuálny vzdelávací program. Zákonný zástupca má právo s týmto 

programom sa oboznámiť. 

 Pri výchove a vzdelávaní ņiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné 

reńpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením ņiaka 

a uplatņovať poņiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

a správania nehodnotiť negatívne tie výkony ņiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným 

stavom, ak z tejto príĉiny nemá moņnosť splniť alebo vykonať ich lepńie. Pri hodnotení 

a klasifikácii prospechu a správania vyuņívať aj slovné hodnotenie. 

 Ak sa v priebehu ńkolského roka prejaví, ņe výchovno-vzdelávacie výsledky ņiaka so 

zdravotným znevýhodnením, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕņa aj úpravu 

uĉebných osnov niektorého vyuĉovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a ņiak nespĺņa 

potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepńím klasifikaĉným stupņom ako 

nedostatoĉný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho 

vzdelávania v súĉinnosti so ńpeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto ņiak nemá 

opakovať roĉník z tých vyuĉovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspeńnosť vplyv 

dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu ņiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia 

podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupņom nedostatoĉný 

je moņné pristúpiť, avńak len po odbornom posúdení a odporuĉení tohto postupu prísluńným 

poradenským zariadením. 

 Ņiaci v tzv. hraniĉnom pásme mentálnej retardácie nie sú ņiakmi so zdravotným 

postihnutím. Nemôņu byť zaraćovaní do ńpeciálnych ńkôl alebo tried pre ņiakov s mentálnym 

postihnutím; ich vzdelávanie vo forme ńkolskej integrácie je moņné iba v prípade 

diagnostikovania porúch psychického a sociálneho vývinu ĉi vývinových porúch uĉenia alebo 

porúch aktivity a pozornosti. 
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 V ńkolách, ktoré vzdelávajú ņiakov so zdravotným znevýhodnením formou ńkolskej 

integrácie, je potrebné aj naćalej vytvárať pracovné miesta ńkolských ńpeciálnych pedagógov. 

Pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre ņiakov so zdravotným 

znevýhodnením spolupracovať s centrami ńpeciálno-pedagogického poradenstva, v prípade 

vývinových porúch uĉenia alebo správania buć s centrami ńpeciálnopedagogického 

poradenstva alebo s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; je 

moņné vyuņívať aj sluņby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP, ak je ņiak vzdelávaný 

formou ńkolskej integrácie na základe vyjadrenia prísluńného poradenského zariadenia (centra 

ńpeciálno-pedagogického poradenstva alebo centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie). 

Ņiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú vzdelávaní formou ńkolskej integrácie  

v beņných triedach, sa vydávajú vysvedĉenia na rovnakých tlaĉivách ako ostatným ņiakom 

triedy. Ich individuálny vzdelávací program sa vypracúva tak, aby obsah vzdelávania 

(vyuĉovacie predmety) bol kompatibilný s prísluńným tlaĉivom vysvedĉenia. 

Záväzné písomné vyjadrenia k ńkolskému zaĉleneniu (ńkolskej integrácii) ņiaka so 

zdravotným znevýhodnením v základnej ńkole alebo strednej ńkole môņu vydávať iba 

prísluńné poradenské zariadenia zaradené v sieti ńkôl a ńkolských zariadení. Ak je dieťa 

v dlhodobej starostlivosti Detského centra VÚDPaP alebo iného odborného pracoviska, ktoré 

vykonáva psychologickú alebo ńpeciálno-pedagogickú diagnostiku, prísluńné poradenské 

zariadenie sa pri svojich vyjadreniach opiera o jeho posudok a odporúĉania. Ńkolský 

psychológ a ńkolský ńpeciálny pedagóg, ktorý je zamestnancom ńkoly, písomné vyjadrenia 

k ńkolskému zaĉleneniu nevydáva. Toto vyjadrenie nevydáva ani psychológ, ktorý nie je 

zamestnancom poradenského zariadenia v rezorte ńkolstva 

V základnej ńkole so súhlasom zriaćovateľa moņno zriadiť ńpecializovanú triedu pre 

ņiakov, ktorí z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzaĉný program alebo 

rozvojový program alebo boli vzdelávaní v ńkolách pre ņiakov so ńpeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. 

Zákonný zástupca ņiaka so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo 

zvoliť, ĉi bude jeho dieťa vzdelávané na základe individuálneho vzdelávacieho programu 

v ńtandardnej triede, alebo v triede pre ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, alebo v ńkole pre ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Ak zo záveru odborného vyńetrenia v poradenskom zariadení vyplýva, ņe ním 

vyńetrené dieťa alebo ņiak je dieťaťom alebo ņiakom so ŃVVP na základe jeho zdravotného 

znevýhodnenia, sociálne znevýhodneného prostredia, z ktorého pochádza, alebo svojho 

nadania, ktorý sa bude vzdelávať v beņnej triede základnej alebo strednej ńkoly, a zákonný 

zástupca s tým súhlasí, poradenské zariadenie odporúĉa evidovať ho ako dieťa alebo ņiaka so 

ŃVVP. Ak sa ńpeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo ņiaka prejavia po jeho 

prijatí do ńkoly a dieťa alebo ņiak ćalej navńtevuje ńkolu, do ktorej bol prijatý, jeho 

vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo ņiaka so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami sa mu zabezpeĉuje po predloņení písomnej ņiadosti o zmenu formy vzdelávania 

a vyplneného tlaĉiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) zákona ĉ. 245/2008 Z. z. v znení neskorńích 
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predpisov predloņeného riaditeľovi ńkoly; ak ide o maloleté dieťa alebo ņiaka, písomnú 

ņiadosť predkladá jeho zákonný zástupca. U ņiaka, ktorý má zdravotné postihnutie, resp. 

problémy v uĉení alebo správaní takého charakteru, ktoré si nevyņaduje uplatnenie ńpeciálno-

pedagogických postupov a ćalńích zdrojov vo vzdelávaní v beņnej triede ńkoly, poradenské 

zariadenie nevydá odporúĉanie evidovať ho ako ņiaka so ŃVVP. Tieņ na úpravu prístupu 

k ņiakovi, ktorý má pri svojom vzdelávaní problémy prechodného charakteru, poradenské 

zariadenie vydá pre ńkolu odborné odporúĉanie, ktorého uplatnenie zabezpeĉí zlepńenie jeho 

psychosomatického stavu. Tento ņiak, alebo jeho zákonný zástupca nepodáva ņiadosť 

o individuálnu integráciu a nepostupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 Rediagnostické vyńetrenie ņiaka so zdravotným znevýhodnením sa vykonáva podľa 

individuálnej potreby konkrétneho ņiaka; jeho frekvenciu s cieľom úprav odporúĉaní pre 

výchovu, vzdelávanie a usmernenie vo vzťahu k jeho psychofyzickému vývinu navrhuje 

poradenské zariadenie. O rediagnostické vyńetrenie môņe poņiadať aj ńkola alebo zákonný 

zástupca. 

 V ńkolách, ktoré vzdelávajú ņiakov so zdravotným znevýhodnením môņe pôsobiť aj 

asistent uĉiteľa na základe ņiadosti, ktorú zriaćovateľ ńkoly predkladá prostredníctvom 

prísluńného krajského ńkolského úradu podľa smernice MŃ SR ĉ. 16/2008 z 18. decembra 

2008, ktorou sa urĉuje postup poskytnutia finanĉných prostriedkov zriaćovateľom ńkôl na 

mzdy a odvody do poistných fondov asistentov uĉiteľa pre ņiakov so zdravotným 

znevýhodnením alebo pre ņiakov s nadaním.  

Dokumentácia žiaka s ŃPU individuálne integrovaného v ZŃ 

Taktieņ vymedzuje tzv. dokumentáciu, ktorú musí mať kaņdý ņiak so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, integrovaný v beņnej základnej ńkole. V praxi 

zdôrazņujeme niekoľko dôleņitých funkcií písomných dokumentov individuálne 

integrovaného ņiaka:  

1. Zistenie aktuálneho stavu žiaka z hľadiska ŃPU pre efektívnu prácu so ņiakom. Triedny 

uĉiteľ a ostatní uĉitelia majú moņnosť kedykoľvek do dokumentácie ņiaka nahliadnuť, 

s cieľom prispôsobiť metódy vyuĉovania, overovania vedomostí a hodnotenia 

integrovaného ņiaka jeho aktuálnemu stavu. Dokumenty majú tieņ význam pri prechode 

ņiaka na druhý stupeņ ZŃ, pri zmene vyuĉujúceho, zmene ńkoly a pod.  

2. Možnosť sledovať pokroky žiaka. Záznamy v individuálnom výchovno-vzdelávacom 

pláne o prospievaní integrovaného ņiaka, jeho silných a slabých stránkach, sú 

východiskom pre uĉiteľov pri jeho hodnotení, výbere adekvátnych vyuĉovacích metód, 

sústredení sa na rozvoj deficitných oblastí ņiakových schopností a zruĉností, atć.  

3. Dokumenty ako „dôkazový“ materiál pre rodiĉov (prípadne inńpekciu) ako sa so 

ņiakom pracuje a aké pokroky dosahuje. 

Podľa § 11, ods. 10 zákona ĉ. 245/2008 Z. z. tvoria dokumentáciu ņiaka so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem dokumentácie platnej aj pre intaktných ņiakov) 

tieto dokumenty: 

1. Návrh na prijatie žiaka so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ńpeciálnej 

ńkoly, do ńpeciálnej materskej ńkoly, do základnej ńkoly a do strednej ńkoly (pozri prílohu 
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ĉ. 8). Pri jeho realizácii je potrebné sa riadiť Pokynmi na vyplnenie formulára Návrh na 

prijatie ņiaka so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ńpeciálnej ńkoly, 

ńpeciálnej materskej ńkoly, materskej ńkoly, základnej a strednej ńkoly, schváleného MŃ 

SR pod ĉíslom CD-2008-17271/37405-1:914 dņa 24.10.2008 s platnosťou od 1. 1. 2009. 

2. Správa zo psychologického alebo ńpeciálno-pedagogického vyńetrenia. 

3. Písomné vyjadrenie k ńkolskému začleneniu. Vydáva ho prísluńné poradenské 

zariadenie. Aktuálne len CŃPP a CPPPaP. 

4. Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne zaĉleneného ņiaka. V praxi sa 

ĉasto stáva, ņe uĉitelia, prípadne aj iní odborní pracovníci, nerozlińujú pojmy individuálny 

výchovno-vzdelávací program a individuálny výchovno-vzdelávací plán. Aj v oficiálnych 

dokumentoch (napríklad v tzv. „návrhu na prijatie ņiaka so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorý je jedným zo základných dokumentov integrovaného 

ņiaka) je pouņitý pojem individuálny výchovno-vzdelávací program. Povaņujeme to za 

nevhodné. Individuálny vzdelávací program vnímame ako dokument, vńeobecne 

odporúĉajúci a popisujúci metódy vzdelávania ņiakov, ktorých je moņné zaradiť do urĉitej 

skupiny porúch psychického vývinu (ņiaci s naruńenou komunikaĉnou schopnosťou, ņiaci 

zrakovo výnimoĉní, sluchovo výnimoĉní, telesne výnimoĉní a pod.). Na podklade 

takéhoto programu potom tvoríme individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý je 

urĉený konkrétnemu ņiakovi s konkrétnou diagnózou, jej intenzitou, sociálnym zázemím, 

biologickými vlohami atć. Iným problémom pre beņného pedagóga býva vytvoriť 

individuálny výchovno-vzdelávací plán pre ņiaka so ńpecifickou poruchou uĉenia. Vņdy 

zdôrazņujeme, ņe pre individuálne integrovaného ņiaka platia rovnaké osnovy 

(s výnimkou ņiaka integrovaného ako mentálne výnimoĉného) ako pre ostatných ņiakov 

v triede. Obsahom individuálneho vzdelávacieho plánu by teda mali byť informácie o tom, 

v ĉom sa ņiak vo výchovno-vzdelávacom procese odlińuje od svojich spoluņiakov (ide 

napríklad o odlińné metódy overovania vedomostí, alebo vysvetľovania uĉebnej látky, 

moņnosť pouņiť pomôcky, ktoré beņní ņiaci nepouņívajú a pod.). Odlińnosti môņu 

nadobúdať aj ĉasové hľadisko – je moņné presunúť uĉivo, ktoré ņiak momentálne, 

vzhľadom na prítomnosť vývinového deficitu nemôņe zvládnuť, do ćalńieho polroka, 

prípadne aj vyńńieho roĉníka). 

5. Individuálny výchovno–vzdelávací plán je dokument dôleņitý pre konkrétnu, 

kaņdodennú prácu so ņiakom so ńpeciálno – pedagogickými potrebami. Individuálny 

výchovno – vzdelávací plán ņiaka s ŃPU by mal obsahovať:  

▪ Súhrn problému ako ho vidí uĉiteľ (pedagogická diagnostika). 

▪ Záver psychologického vyńetrenia. 

▪ Záver ńpeciálno-pedagogického vyńetrenia. 

▪ Záver lekárskeho vyńetrenia (ak bolo potrebné). 

▪ Konkrétne úlohy, ktoré treba pri práci so ņiakom vo výchovno – vzdelávacom procese 

realizovať. 

▪ Zoznam ńpeciálnych pomôcok, ktoré sú pre prácu so ņiakom potrebné. 

▪ Spôsob hodnotenia a klasifikácie ņiaka. 

▪ Organizáciu ńpeciálno – pedagogického servisu. 

▪  Spôsoby spolupráce s rodiĉmi ņiaka. 
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▪ Spôsoby informovania uĉiteľov, ktorí budú so ņiakom prichádzať do kontaktu. 

  Do individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu zaznamenávajú uĉitelia hodnotenie, 

pozorovanie, zmeny, úspechy, neúspechy integrovaného ņiaka, jeho reakcie na urĉité metódy 

vzdelávania, jednoducho vńetko, ĉo uĉiteľ pokladá za potrebné, aby sa o integrovanom 

ņiakovi vedelo. Taktieņ sa osvedĉilo zakladať písomné výkony ņiaka, ktoré sú upravené 

v zmysle individuálneho výchovno–vzdelávacieho plánu, alebo individuálneho prístupu 

(napríklad upravená písomná práca z matematiky, doplņovacie cviĉenie namiesto diktátu atć. 

Je potrebné zaznamenať ako uĉiteľ pristupuje k integrovanému ņiakovi napríklad pri 

overovaní vedomostí (namiesto písomky ústne preskúńanie a pod.).       

Vńetky spomínané dokumenty má uschované triedny uĉiteľ. V prípade potreby si 

dokumenty poņiĉajú ostatní uĉitelia, ktorí so ņiakom prichádzajú do kontaktu. Je to aj dobrý 

spôsob ako docieliť vzájomnú komunikáciu jednotlivých uĉiteľov, vzdelávajúcich 

integrovaného ņiaka. Vńetky dokumenty sú materiálom, z ktorého vychádzajú triedny uĉiteľ 

a ńpeciálny pedagóg, prípadne ńkolský psychológ pri tvorbe individuálneho výchovno–

vzdelávacieho plánu pre ćalńí ńkolský rok. Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre ņiaka 

so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vytvára vņdy do konca septembra 

daného ńkolského roka a je platný jeden ńkolský rok. 

K dokumentom individuálne integrovaného ņiaka patrí aj tzv. Ņiadosť rodičov 

o individuálnu integráciu dieťaťa. Podľa §61, ods. 1 zákona ĉ. 245/2008 Z. z. musí rodiĉ, 

alebo zákonný zástupca dieťaťa písomne poņiadať o zaĉlenenie dieťaťa. 

Integrácia a segregácia v edukácii žiakov s ŃPU  

Konotatívny význam výrazu integrovaný (ņiak) nadobudol za pribliņne dve desaťroĉia 

uplatņovania ńpeciálno-pedagogického prístupu v beņných ńkolách v nańej krajine rôzne 

podoby. V kontakte s niektorými uĉiteľmi sa dozvedáme, ņe ide o ņiaka problematického, 

dosahujúceho podpriemerné výsledky v uĉení a vedomostiach, ņiaka, ktorý do ich práce 

prinesie zvýńenú záťaņ. Niekedy nadobúdame dojem, akoby uĉiteľ zabúdal na skutoĉný 

význam slova integrácia a na fakt, ņe jeho základnou úlohou je vzdelávať, podporovať ņiakov 

a pomáhať ņiakom. Príĉiny týchto javov sme naĉrtli v úvode tretej kapitoly. Nazdávame sa, ņe 

pokiaľ nebudú odstránené, tak vzdelávanie vńetkých detí, nielen tých s ŃPU, bude naćalej 

problematické. V praxi sa snaņíme v kontakte s uĉiteľmi, ņiakmi a ich rodiĉmi ńíriť osvetu 

v tejto oblasti. 

Pre priblíņenie problematiky ĉi integrovať, alebo segregovať výnimoĉných ņiakov si 

dovolíme parafrázovať slová L. Poņára: Isté je, ņe nie kaņdý ņiak so ńpeciálnymi potrebami 

musí byť vzdelávaný integrovane, a rovnako nie kaņdý takýto ņiak musí byť nevyhnutne 

vzdelávaný segregovane (z prednáńky na FiF UK Bratislava, jún 2002). Autor vymedzuje 

výhody integrovaného a segregovaného vzdelávania výnimoĉných ņiakov nasledovne: 

▪ Výhody integrovaného vzdelávania výnimočných žiakov: 

– lepńie sociálne zruĉnosti výnimoĉných ņiakov (kontaktom s reálnym prostredím); 

– návńteva ńkoly v mieste bydliska; 

– prevencia xenofóbie intaktných (zmena postojov majoritnej populácie smerom ku 

kladným hodnotám). 
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▪ Výhody segregovaného vzdelávania výnimočných žiakov: 

– chránené prostredie; 

– vyńkolený personál; 

– materiálno-technické zázemie. 

Súhlasíme s názorom autora, hlavne v kontexte náńho ńkolstva. Aj nańe skúsenosti 

vypovedajú o tom, ņe v súĉasnej situácii je moņné uskutoĉņovať individuálnu integráciu 

výnimoĉných ņiakov len vo vymedzených oblastiach (ņiaci s ŃPU, poruchami pozornosti, 

naruńenou komunikaĉnou schopnosťou, nadaní ņiaci, telesne a zdravotne výnimoĉní, atć.). 

Ņiaci s „intenzívnymi“ druhmi výnimoĉnosti (mentálna retardácia, autizmus, genialita, a pod.) 

sú v nańich podmienkach vzdelávaní segregovane. Ich vzdelávanie v beņných ńkolách by bolo 

aktuálne asi nezvládnuteľné (kompetencie uĉiteľov, vybavenosť ńkôl materiálom 

a pomôckami, slabé povedomie verejnosti, a pod.). Za ideálny stav povaņujeme úplnú 

integráciu a akceptáciu výnimoĉnosti. Pravdepodobne vńak bude treba dosť ĉasu, aby sme 

k nemu dospeli. Vyspelé ńtáty sa k takémuto ideálu snaņia priblíņiť. Taliansko je jedným 

z nich. Od roku 1977 tam neexistujú ńpeciálne ńkoly a výnimoĉní ņiaci sa vzdelávajú 

v beņných ńkolách spolu s ostatnými
5
. Veľmi konkrétny návod a zároveņ súbor podmienok 

kvalitnej integrácie výnimoĉných ņiakov udávajú P. Seidler a V. Kurincová
6
. Autori 

vyĉleņujú dve skupiny podmienok: 

1. Musia byť splnené: 

▪ integrovať v triede iba jedného ņiaka (resp. model 16+4; 18+2);  

▪ celkový poĉet ņiakov v triede nesmie prekroĉiť 20; 

▪ pomoc asistenta (podporného uĉiteľa) v triede musí byť aspoņ 8-10 hod. v týņdni; 

▪ spolupráca vńetkých edukaĉných pracovníkov v ńkole a spolupráca s rodiĉmi. 

2. Veľmi užitočné:  

▪ adekvátna spolupráca s pediatrom, psychológom, sociálnym pracovníkom, ńpeciálnym 

pedagógom, resp. ćalńími odborníkmi; 

▪ prítomnosť ńkolského psychológa v ńkole; 

▪ pozitívne postoje rodiĉov intaktných ņiakov; 

▪ vedenie porovnávacích záznamov uĉiteľmi; 

▪ spoluúĉasť uĉiteľa beņnej triedy pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho 

programu (IVP) pre ņiaka; 

▪ rozńíriť a prehĺbiť poznatky o norme - normálnom vývine osobnosti s cieľom, aby 

uĉiteľ vedel posúdiť ĉo je v norme pri výnimoĉnej situácii; 

▪ urĉiť (vytvoriť) ńkálu edukaĉných polyfunkĉných metód; 

▪ pracovať v malých skupinách. 

S názormi uvedených autorov sa plne stotoņņujeme. Aj v nańej praxi totiņ nachádzame 

problematické oblasti, ktoré zniņujú kvalitu integrácie výnimoĉných ņiakov: 

▪ vysoký poĉet ņiakov s diagnostikovanými poruchami v rámci jednej triedy (v nańej 

praxi v niektorých prípadoch aņ traja); 

▪ v niektorých prípadoch formalizmus pri vzdelávaní ņiakov s ŃPU; 

                                                           
5
 E. GAJDOŃOVÁ: Ńkolský psychológ a jeho vstup do humanizácie nańich ńkôl. Bratislava, Príroda  1998. 

6
 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: (In)akosti v edukačnom prostredí. Nitra, Pedagogická fakulta UKF 2005. 
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▪ odmietavý postoj niektorých uĉiteľov k vzdelávaniu ņiakov s ŃPU; 

▪ málo zruĉností uĉiteľa pracovať so ņiakom s ŃPU (najmä druhý stupeņ ZŃ); 

▪ v niektorých prípadoch slabá spolupráca rodiĉov ņiaka s ŃPU so ńkolou; 

▪ kombinácia ŃPU a poruchy správania ņiaka (absencia podnetného rodinného 

prostredia); 

▪ zneuņívanie faktu integrácie ņiakom, alebo jeho rodiĉmi k vylepńeniu prospechu ņiaka. 

Kazuistika 

 Marek mal problémy v učení od začiatku ńkolskej dochádzky. Neńlo mu čítanie 

a písanie. V priebehu druhého ročníka ZŃ mu bola diagnostikovaná dyslexia, 

dysortografia, dysgrafia a ADHD syndróm. V tom čase sa v ńkole zakladala ńpeciálna trieda 

pre ņiakov so ńpecifickými  poruchami učenia. Keďņe intenzita poruchy bola aktuálne vysoká, 

odporučili sme Marekovej matke, aby Marek túto triedu navńtevoval. Bez problémov 

súhlasila.  V triede učila ńpeciálna pedagogička a Marekove výkony v učení sa zlepńili, 

problémy ustúpili. Začali sa vńak markantne prejavovať problémy v jeho správaní, ktoré sme 

pripisovali syndrómu ADHD. Problémy vńak boli vďaka učiteľke a malému počtu ņiakov 

v triede zvládnuteľné. Po ukončení ńtvrtého ročníka Marek a jeho spoluņiaci preńli do beņných 

tried. To bol zlom, ktorý znamenal rapídne zhorńenie Marekovho správania aj výkonov 

v učení. Marek začal byť arogantný voči spoluņiakom a učiteľom, neustále vyvolával konflikty, 

jeho správanie sa vyznačovalo citovou plochosťou. Prechod na druhý stupeň ZŃ a do beņnej 

triedy vńak bohuņiaľ nebol jediným negatívnym faktorom v Marekovom ņivote. Markantne sa 

začala prejavovať nízka podnetnosť jeho rodinného prostredia. Ņil len s matkou, ktorá sa 

o neho takmer vôbec nestarala. Ńkolské záleņitosti a Marekova  porucha učenia boli pre ňu 

úplne druhoradé. Učitelia, ktorí sa spočiatku snaņili tolerovať Marekove problémy v učení, 

čoskoro zmenili svoj postoj, pretoņe primárnym problémom sa pre nich stalo Marekovo 

nevhodné správanie. S Marekom sme pracovali v ńkolskom prostredí, snaņili sme sa ho 

podporovať, ņiadali sme učiteľov o zhovievavosť a spoluprácu. Jeho správanie sa vńak 

nezlepńilo. S Marekom terapeuticky pracovala aj psychologička pedagogicko-psychologickej 

poradne. Situácia sa vyhrotila po tom, čo Marek spolu s ďalńími chlapcami spôsobili incident, 

ktorý musela rieńiť polícia. Na čas (3 mesiace) sa nám podarilo Mareka umiestniť do 

liečebno-výchovného santória. Po jeho návrate sa vńak vńetko vrátilo do starých koľají. Vo 

ôsmom ročníku bol Marek súdne odobratý jeho matke a umiestnený do reedukačného 

domova.  

V tomto prípade sa bohuņiaľ spojilo niekoľko negatívnych faktorov, ktoré vyústili do 

smutného konca. Podporuje to  vńak nańu teóriu, ņe ak len jedna zloņka integrácie (rodinné 

prostredie, ńkolské prostredie, odborná intervencia) absentuje, nemoņno očakávať kladný 

výsledok. 

H. Ņáĉková a D. Jucoviĉová
7
 uvádzajú niektoré nevhodné postoje uĉiteľov v oblasti 

vzdelávania ņiakov s ŃPU, s ktorými sa môņeme v praxi stretnúť: 

▪ odmietanie, alebo zľahčovanie významu ŃPU a netolerantný prístup; väĉńinou 

vychádza z neznalosti ńpecifík porúch uĉenia, prípadne z nejakej negatívnej skúsenosti 

                                                           
7
 H. ŅÁĈKOVÁ, D. JUCOVIĈOVÁ: Metody hodnocení... 
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s dieťaťom s poruchou uĉenia z minulosti, z neochoty pracovať s týmito deťmi odlińnými 

metódami práce, alebo z neochoty a neschopnosti prispôsobiť sa novým poznatkom; 

▪ formalizmus v používaní metód tolerantného prístupu, hodnotenia a klasifikácie; 

vyskytujú sa prípady kedy je dieťa v priebehu ńkolského roka klasifikované beņným 

spôsobom, bez ohľadu na jeho poruchu a pri závereĉnej klasifikácii je mu vylepńená 

známka celkom formálne o jeden alebo viac stupņov; takýto ĉisto formálny prístup, kde 

inak dieťaťu nie je venovaná ņiadna ńpeciálna starostlivosť, pôsobí demotivujúco; 

nevyvoláva u dieťaťa snahu o zlepńenie jeho výsledkov a korekcie problémov 

vyplývajúcich z jeho poruchy; okrem toho pociťujú jeho spoluņiaci tento spôsob 

hodnotenia ako nespravodlivý; 

▪ použitie nadmerne tolerantného prístupu; môņe nastať v prípade, keć sú dieťaťu 

tolerované aj chyby, ktoré nevyplývajú z poruchy, prípadne uņ boli kompenzované; ĉasté 

bývajú aj situácie, keć je nadmerná tolerancia úplne nekriticky vyņadovaná zo strany 

rodiĉov a dieťa je podporované v tom, ņe nemusí niĉ robiť pretoņe má poruchu; 

▪ nesprávna a neodborná reedukácia; pri snahe o nápravu ťaņkostí dieťaťa sa uĉiteľ aj 

rodiĉia dopúńťajú chýb (napr. nútia dysgrafické dieťa ĉasto a dlho opisovať, prepisovať 

a dopisovať to ĉo nezvládlo v ńkole vypracovať, pretoņe sa domnievajú, ņe dlhým písaním 

sa písmo dieťaťa zlepńí); dôleņité je zaistiť dieťaťu skutoĉne odbornú nápravnú 

starostlivosť u ńpeciálneho pedagóga alebo ńpeciálne vyńkoleného uĉiteľa; môņe sa vńak 

vyskytnúť aj „nadmerná“ odborná starostlivosť, kedy rodiĉia v snahe zabezpeĉiť dieťaťu 

ĉo najrýchlejńiu a najlepńiu nápravu, navńtevujú väĉńie mnoņstvo ńpecialistov, rôzne 

odborné kurzy a semináre, výsledkom ĉoho býva preťaņené dieťa; 

▪ porovnávanie dieťaťa s poruchou učenia s ostatnými žiakmi; v takomto prípade sa 

dieťa snaņí vyrovnať svojim spoluņiakom z ĉoho plynie mnoņstvo chýb v jeho výkone; 

takýto výkon nemá zmysel hodnotiť, pretoņe neodráņa skutoĉné schopnosti dieťaťa; 

okrem toho takéto porovnávanie vyvoláva u dieťaťa traumu a zniņuje jeho sebavedomie. 

Integrácia výnimoĉných ņiakov môņe vo vńeobecnosti nadobúdať niekoľko foriem. 

Autori P. Seidler a V. Kurincová
8
 vyĉleņujú nasledovné formy integrácie: 

▪ formálna integrácia – výnimoĉní jednotlivci sú síce v jednej skupine so zdravými, majú 

spoloĉné miesto, ĉi ĉinnosť, ale neexistujú medzi nimi bliņńie spoloĉenské kontakty, ani 

emocionálne vzťahy. Ide tu iba o formu, kedy môņe výnimoĉný jednotlivec v spoloĉnosti 

intaktných trpieť eńte viac, ako keby sa vzdelával v spoloĉnosti výnimoĉných. Výnimoĉní 

ņiaci potrebujú citovú podporu, ktorú v takomto prípade nemusia dostať; 

▪ skutočná integrácia – je to úplná spojitosť osôb zdravých s výnimoĉnými v kaņdej rovine 

pôsobenia. Tu výnimoĉný ņiak pociťuje svoju vlastnú dôleņitosť aj v prostredí intaktných 

ņiakov ĉi uņ pri hre alebo v uĉení; 

▪ individuálna integrácia – výnimoĉné dieťa je vychovávané a uĉené vo verejnej inńtitúcii 

- teda v základnej ńkole a zaobchádza sa s ním ako s ostatnými intaktnými ņiakmi. Má 

rovnaké práva a povinnosti ako vńetci ņiaci; 

▪ skupinová integrácia – v ńkole sú zvláńtne skupiny, resp. triedy, ktoré majú svoje vlastné 

miestnosti a aj kvalifikovaných uĉiteľov na vyuĉovanie výnimoĉných detí. So svojimi 

                                                           
8
 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: (In)akosti v edukačnom prostredí... 
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zdravými rovesníkmi sa stretávajú cez prestávky alebo na niektorých vyuĉovacích 

hodinách (telesná výchova a pod.), respektíve na rôznych ńkolských podujatiach. 

Vzhľadom na súĉasné podmienky zastávame názor, ņe ņiaci s vysokou intenzitou ŃPU 

by sa mali vzdelávať v ńpeciálnych triedach (forma skupinovej integrácie). Ideálny by bol 

stav, keby v kaņdom okrese existovala ńkola, ktorá by mala ńpeciálnu triedu (prípadne viac 

tried, podľa poĉtu obyvateľov) pre ņiakov s ŃPU, ale vo vńetkých roĉníkoch ZŃ. Potom by 

bolo moņné deti vysokou intenzitou ŃPU vzdelávať v týchto triedach, prípadne zaradiť takéto 

dieťa aj do ńpeciálnej triedy prísluńného roĉníka v priebehu ńkolského roka, keby sa mu na 

jeho pôvodnej ńkole nedarilo. V nańej praxi máme dobré skúsenosti s edukáciou výnimoĉných 

ņiakov v ńpeciálnych triedach. Jednu ńpeciálnu triedu sme zrealizovali od prvého aņ po 

deviaty roĉník, druhú na prvom stupni ZŃ. Nevyhli sme sa vńak niektorým chybám: 

▪ nehomogénnosť ńpeciálnej triedy – ińlo o ńpeciálnu triedu pre ņiakov s ŃPU, priĉom do 

nej boli zaradení aj ņiaci s inými diagnózami (epilepsia, subnorma schopností, NKS, 

a pod.). Vzhľadom na edukáciu a overovanie vedomostí ņiakov bol tento fakt 

kontraproduktívny. Odporúĉame preto starostlivo zváņiť zameranie ńpeciálnej triedy 

a rovnako starostlivo realizovať diagnostiku, a tým aj výber ņiakov do ńpeciálnej triedy, 

▪ stigmatizácia žiakov navńtevujúcich ńpeciálnu triedu. Sporadicky sa vyskytovali 

problémy sociálnych vzťahov intaktných ņiakov a ņiakov zo ńpeciálnych tried (hlavne na 

druhom stupni ZŃ), 

▪ zabezpečenie ńpeciálnej triedy. Ńpeciálnu triedu sme dokázali „udrņať“ len po ńtvrtý 

roĉník ZŃ, potom sme boli okolnosťami donútení ju zruńiť. Nańťastie v tejto triede boli 

ņiaci s ŃPU, ktorí sa bez väĉńích problémov adaptovali v beņných triedach. 

Odporúĉame preto naplánovať moņnosti realizácie ńpeciálnej triedy dopredu, aby k jej 

rozpadu nedochádzalo. 

Kladnou stránkou existencie ńpeciálnych tried v nańej praxi bolo, ņe sme pomohli 

ņiakom, ktorí by formou individuálnej integrácie pravdepodobne nároky ZŃ nezvládli. 

Aktuálne v nańej praxi ńpeciálne triedy nerealizujeme. Dôvodom je nároĉnosť ńpeciálnej 

triedy na vybavenie a personál a finanĉné prostriedky.  

Individuálna integrácia žiakov s ŃPU má svoje problematické body. V nasledovnom 

texte uvedieme model individuálnej integrácie ņiakov s ŃPU v nańej praxi, ktorý povaņujeme 

za funkĉný. 

Okrem diagnostiky a reedukácie ņiakov s ŃPU je ich integrácia ćalńím prostriedkom ako 

dosiahnuť ich normálne fungovanie v spoloĉnosti. Integrácia v ńkolských podmienkach má 

pritom veľký význam, lebo od kvality a spôsobu ako je uskutoĉnená, závisí ńtart ņiaka do 

ņivota. 

V predchádzajúcom texte sme spomenuli tri subsystémy, ktoré bezpodmieneĉne musia 

participovať na ńkolskej integrácii dieťaťa s ŃPU (ņiak a rodiĉ, ńkola, odborný pracovník), 

priĉom musí dochádzať k ich vzájomnej spolupráci. Skúsenosť nám vraví, ņe ak len jeden 

z týchto subsystémov nie je funkĉný, integrácia ņiaka je ohrozená. 

Formálnym zaĉiatkom integrácie dieťaťa s ŃPU je zvolanie komisie pozostávajúcej z rodiĉov 

dieťaťa, zástupcu riaditeľa ńkoly pre prísluńný stupeņ ZŃ, triedneho uĉiteľa, ńkolského 
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psychológa (prípadne iného odborníka). Prítomní prerokujú uņ vopred zostavený individuálny 

výchovno–vzdelávací plán a potvrdia svojimi podpismi, ņe ho berú na vedomie, a ņe budú 

realizovať ĉinnosti z plánu pre nich vyplývajúce. Rodiĉia sú oboznámení so vńetkými 

metódami (vzdelávania a overovania vedomostí ņiaka) a písomnosťami, ktoré sa pri integrácii 

pouņijú. O vńetkých následných zmenách v individuálnom výchovno–vzdelávacom pláne, 

v stave dieťaťa atć. sa musia ĉlenovia komisie navzájom informovať. Úlohou komisie je 

rodiĉom vysvetliť podstatu integrácie, konkrétne postupy, ktoré sa budú v ńkole uplatņovať, t. 

j. spôsoby vzdelávania dieťaťa, preverovania jeho vedomostí, hodnotenia dieťaťa. Taktieņ je 

potrebné vyzdvihnúť úlohu rodiĉov samotných pri príprave dieťaťa s ŃPU na vyuĉovanie, pri 

pravidelnej návńteve reedukaĉných cviĉení ĉi uņ v ńkole, alebo v poradni tak, aby rodiĉia 

získali urĉitý pocit zodpovednosti za vzdelávanie svojho dieťaťa a aby na tomto vzdelávaní 

aktívne participovali. Pritom sa stretávame s rôznymi reakciami rodiĉov – od odmietnutia, 

ktorých je nańťastie málo, cez laxný prístup rodiĉov (nechajú vńetko na ńkolu), aņ po aktívnu 

spoluprácu (takých rodiĉov je nańťastie najviac). 

Kazuistika 

Anka, ņiačka piateho ročníka, prińla s matkou k riaditeľovi ńkoly so záverom 

vyńetrenia od klinického psychológa, v ktorom bol  uvedený nález dyslexia a mierna 

dyskalkúlia. Riaditeľ ńkoly, spolu so ńkolským psychológom informovali matku ņiačky 

o moņnostiach, ktoré ńkola poskytuje deťom s ŃPU – integrácia, individuálne výchovno – 

vzdelávacie programy, plány, reedukácia, atď. Keďņe tým by sa problém „zverejnil“, takýto 

postup matka s dcérou odmietli. Napriek presviedčaniu a vysvetľovaniu výhod integrácie 

riaditeľom ńkoly, aj ńkolským psychológom, nepodarilo sa ich presvedčiť. 

Pre úspeńnú prácu uĉiteľov prvého stupņa so ņiakmi s ŃPU, J. Gajarská
9
 vyĉleņuje tieto 

základné podmienky: 

1. Adekvátna pedagogická diagnostika 

▪ vĉasné rozpoznanie signálov, identifikácia problémov ņiaka, 

▪ odporuĉenie na odborné vyńetrenie, komunikácia s rodiĉom, 

▪ efektívne vyuņitie ĉasu (poĉas diagnostiky) na prácu so ņiakom na vyuĉovaní. 

 

 

2. Používanie vhodných metód práce 

▪ vyuņívanie vńeobecných metód a foriem práce so ņiakmi s poruchami uĉenia, prípadne 

s inými vzdelávacími a výchovnými ťaņkosťami. 

3. Aktívne formy komunikácie medzi rodiĉmi ņiaka a ņiakom samotným (poradenské 

zariadenie, odborníci z iných rezortov) 

▪ spolupráca s rodinou ņiaka, nielen formálna ale aj praktická (pravidelné konzultácie, 

zápisníĉek, a pod.), 

▪ komunikácia so ņiakom, úprimný, otvorený a priateľský vzťah, 

▪ dohodnutie si pravidiel spolupráce uĉiteľ – rodiĉia, uĉiteľ – ņiak, 

                                                           
9
 J. GAJARSKÁ: Práca učiteľa na prvom stupni ZŃ s deťmi s poruchami učenia. In: Dieťa so ńpeciálnymi 

potrebami v beņnej ńkole, Odborný seminár pri príleņitosti 45. výročia zaloņenia PF UKF v Nitre. Zborník 

príspevkov zo seminára. Nitra, Hlohovec: Katedra pedagogiky, PF UKF V NITRE, LIBRA n.o. 2005. 
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▪ vyuņívanie moņností konzultovať problémy detí s odborníkmi v poradenskom 

zariadení (CPPPaP, CŃPP). 

4. Vytváranie priateľského prostredia (klímy) vo vnútri triedy 

▪ oboznámenie spoluņiakov s iným hodnotením ņiaka, 

▪ vysvetlenie problémov v uĉení, apelovanie na silné stránky ņiaka, 

▪ vyuņitie triednických hodín na vytváranie priateľského prostredia v triede, aby sa ņiaci 

cítili v spoloĉnosti uĉiteľa príjemne a bezpeĉne. 

5. Znalosť platnej legislatívy a tým vytváranie vonkajńích (organizaĉných) podmienok pre 

ņiaka s ŃPU 

▪ metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu ņiakov so ńpeciálnymi potrebami, 

▪ celoņivotné vzdelávanie uĉiteľa, aby dokázal pruņne reagovať na meniacu sa ńkolskú 

legislatívu a tým meniť svoje moņnosti, ktoré sa mu ĉrtajú v praxi. 

 Niekedy sa stretávame s negatívnymi javmi integrácie. Jedným extrémom je, keć 

dieťa vedome, alebo podvedome pochopí, ņe má nejaký objektívne známy problém, pre ktorý 

naņho uĉitelia nemajú také nároky ako na ostatných. Túto situáciu potom „zneuņíva“ vo svoj 

prospech. Po analýze tohto problému vńak zisťujeme, ņe svoj podiel na ņom majú aj uĉitelia 

svojím prístupom. Stretávame sa napríklad s názorom, ņe integrovaný ņiak nemôņe 

„prepadnúť“, nemôņe dostávať päťky a pod. S takýmto zjednoduńeným vnímaním integrácie 

rozhodne nesúhlasíme. Druhým extrémom je stigmatizácia dieťaťa diagnózou. Ako uvádza 

V. Mertin: „...vćaka diagnóze dyslexia sa na jedinca hľadí ako na niekoho, kto trpí 

ńpecifickým syndrómom, ktorý je podmienený neznámou biologickou abnormalitou. Takto 

poņatá diagnóza vńak neposkytuje jedincovi, ani uĉiteľom dostatok informácií ako ho uĉiť 

ĉítať. Jeho schopnosti pravdepodobne nie sú horńie ako schopnosti jedincov 

nepoznamenaných nezmeniteľnou neschopnosťou uĉiť sa, ktorí sa preto snaņia vytvoriť si 

ńpeciálne stratégie na prekonanie ťaņkostí“
10

.  

 V nańej praxi (základnej ńkoly) sme individuálne integrovali v ńkolskom roku 

2009/2010  31 ņiakov v nasledovných oblastiach: 

▪ ńpecifické poruchy uĉenia  14 

▪ poruchy reĉi    11 

▪ poruchy autistického spektra   2 

▪ DMO      1 

▪ ADD, ADHD     3 

Pri celkovom poĉte ņiakov ńkoly 471 pripadá na integrovaných ņiakov podiel necelých 

7%. Na ņiakov s ŃPU potom pripadá podiel cca 3%. Napr. S.C. Dombrowski
11

 uvádza 

ńesťpercentný podiel jednotlivcov s diagnostikovanou ŃPU v populácii. 

 Pri porovnávaní sa s krajinami s dlhńou tradíciou v integrovanej edukácii 

výnimoĉných ņiakov budeme musieť pravdepodobne vyrieńiť eńte mnoho problémov. 

M. Zelina
12

 upozorņuje, ņe v oblasti práce s integrovanými ņiakmi bude nevyhnutné: 

                                                           
10

 In: A. KUCHARSKÁ: Specifické poruchy učení a chování, Sborník, Praha, Portál 1999, s. 6. 
11

 S.C. DOMBROWSKI et al.: The Solomon Effect in Learning Disabilities Diagnosis: Can We Learn from 

History? „School Psychology Quaterly“ 2006, Vol. 21, No. 4, s. 359–374. 
12

 In: P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: (In)akosti v edukačnom prostredí... 
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▪ implementovať novú humanisticko – tvorivú filozofiu do výchovy s osobitnou aplikáciou 

na výnimoĉných ņiakov; 

▪ uskutoĉniť radikálnu kurikulárnu transformáciu, aby sa obsah vzdelávania viac priblíņil 

ņivotu (treba vyvinúť ńpeciálne a individuálne preventívne, edukaĉné a kompenzaĉné 

programy, zapojenie technologických moņností, najmä komunikáciu pomocou 

multimédií); 

▪ radikálne zmeniť prípravu uĉiteľov pre ńpeciálne, ale aj pre ńtandardné (beņné) ńkoly 

v súvislosti s trendom integrácie postihnutých detí do beņných ńkôl; 

▪ prijať zákon o výchove a vzdelávaní detí a mládeņe so ńpeciálnymi edukaĉnými 

potrebami; 

▪ zabezpeĉiť, aby výchova detí a mládeņe nebola iba vecou ńkoly a rodiny, ale vecou celej 

spoloĉnosti; 

▪ zdôrazniť, ņe ńpeciálna výchova má byť skutoĉne ńpeciálnou výchovou, odpovedať na 

otázky KTO?, KOHO?, ĈO?, AKO?, KEDY? uĉí.  

Metódy edukácie žiakov s ŃPU v bežných základných ńkolách 

 Z nańich skúseností vyplýva, ņe spolu so zostavením individuálneho výchovno-

vzdelávacieho plánu pre ņiaka so ńpecifickými poruchami uĉenia je jeho vyuĉovanie, 

overovanie vedomostí a hodnotenie najproblematickejńou oblasťou v práci uĉiteľa beņnej 

základnej ńkoly. Závisí to vńak od viacerých okolností: 

▪ motivácia učiteľa k práci so žiakmi s ŃPU – tu zohráva svoju rolu postoj uĉiteľa 

k týmto ņiakom a ich vzdelávaniu, ktorý musí byť jednoznaĉne kladný, inak je 

vzdelávanie takéhoto dieťaťa vopred odsúdené na neúspech; 

▪ schopnosti učiteľa k práci v tejto oblasti – tu sa prejaví tzv. pedagogické majstrovstvo. 

Máme skúsenosti s uĉiteľmi, ktorí bez veľkých vedomostí o problematike ŃPU sú schopní 

intuitívne takéto deti vzdelávať. Ideálne vńak je keć dobrý uĉiteľ má zároveņ urĉité 

ńpeciálno-pedagogické zruĉnosti; 

▪ povaha vyučovaného predmetu – môņeme povedať, ņe aj keć napríklad porucha ĉítania 

môņe negatívne ovplyvniť výkon ņiaka v prevaņnej väĉńine vyuĉovacích predmetov v ZŃ, 

sú predmety v rámci ktorých je tento negatívny úĉinok nízky aņ zanedbateľný (telesná 

výchova, výtvarná výchova a pod.) a naopak predmety, ktoré sú ním veľmi ovplyvnené 

(jazyky, matematika, prírodopis, geografia, dejepis a pod.); 

▪ intenzita ŃPU konkrétneho žiaka – v praxi máme skúsenosti so ņiakmi, ktorí napriek 

diagnostikovanej poruche uĉenia prospievali výborne, ale aj takými, ktorí neprospievali 

takmer vôbec. Jednou z príĉin tohto javu je intenzita ńpecifickej poruchy uĉenia 

konkrétneho jednotlivca. Môņeme sa napríklad stretnúť s „ľahkým“ dyslektikom, ktorý 

bude veľmi dobre reagovať na reedukáciu a následne bude mať len malé problémy 

v akademickom výkone. Naproti tomu „ťaņký“ dyslektik bude mať  v akademickom 

výkone výrazné problémy a v oblasti reedukácie bude torpídny; 

▪ materiálno-technické zabezpečenie – niektoré syndrómy ŃPU vyņadujú viac 

materiálneho zabezpeĉenia, ako je tomu pri beņnom vzdelávaní. Týka sa to nielen 

ńpeciálnych pomôcok, ale aj vybavenia tried. 
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V súvislosti so vzdelávaním ņiakov s ŃPU V. Mertin a A. Kucharská
13

 hovoria: „Ak má 

dieťa vzdelávacie problémy, k ich náprave sa pouņívajú beņné pedagogické metódy. Ak má 

ņiak diagnostikovanú ŃPU, na jej nápravu sú odporúĉané ńpeciálno-pedagogické metódy... 

Aby sme konkrétny postup mohli oznaĉiť za ńpeciálny, musí sa líńiť od beņného postupu. 

Súĉasne by sme ho mali pouņívať len pri deťoch s poruchou a nie pri beņných deťoch. Tento 

spôsob chápania ńpeciálneho postupu vyplýva z kategoriálneho chápania ŃPU, podľa ktorého 

sú výuĉbové problémy ņiaka s ŃPU kvalitatívne odlińné od ņiaka, ktorý má výuĉbové 

problémy z iných príĉin.“ 

D.K. Detterman a L.A. Thompson
14

 tvrdia, ņe metódy vyuĉovania výnimoĉných 

ņiakov nie sú metódami ńpeciálnymi, ale len povahe poruchy mierne prispôsobenými beņnými 

metódami. 

Na tomto mieste by sme chceli poznamenať, ņe v ņiadnom prípade neņiadame, aby 

beņný uĉiteľ realizoval reedukáciu v ńkolských podmienkach. Súhlasíme s vyńńie uvedenými 

autormi, a nazdávame sa, ņe úlohou beņného uĉiteľa je len urĉitá modifikácia beņných metód 

vyuĉovania, overovania vedomostí a hodnotenia ņiakov s ŃPU. O to, aby to fungovalo (aby 

boli k takémuto prístupu vytvorené podmienky), sa musia postarať iní odborníci (psychológ 

prostredníctvom adekvátnej diagnostiky a ńpeciálny pedagóg prostredníctvom reedukácie 

ņiaka). Na ilustráciu môņeme uviesť príklad z praxe:  

Psychológ pod tlakom okolností (napr. rodičia dieťaťa, snaha neublíņiť dieťaťu) 

odporučí individuálnu integráciu ņiaka v beņnej základnej ńkole, pričom vńak inenzita 

poruchy je vysoká, prípadne je porucha kombinovaná a mal moņnosť odporučiť vzdelávanie 

ņiaka napr. v ńpeciálnej triede. Práca učiteľa s takýmto ņiakom potom bude veľmi 

problematická. Na jednej strane bude mať učiteľ oficiálnu správu a odporúčania odborníkov, 

na druhej strane aj pri maximálnej snahe nebude môcť dosiahnuť adekvátny výsledok, čo 

môņe viesť k polemike o jeho vlastných schopnostiach, alebo kritike zo strany nadriadených.  

Môņeme len pripomenúť náń názor, ņe pri vzdelávaní ņiakov s ŃPU musia byť jeho 

vńetky zloņky „funkĉné“ (uĉiteľ, rodiĉ, odborný pracovník, ņiak).  

V súĉasnosti uņ existuje viacero návodov a metód, ktoré môņe uĉiteľ vyuņiť pri práci 

so ņiakmi s ŃPU. Musíme vńak konńtatovať, ņe prevaņná väĉńina z nich sa orientuje na prvý 

stupeņ ZŃ. Pritom práca so ņiakmi s ŃPU je práve na druhom stupni ZŃ problematickejńia 

z dôvodu organizácie vyuĉovania aj mnoņstva a povahy vyuĉovacích predmetov. Na tomto 

mieste by sme upriamili pozornosť ńkôl a uĉiteľov na publikáciu „Vzdelávanie detí 

s poruchami uĉenia a pozornosti“, ktorú odporuĉilo MŃ SR dņa 26.9.2008 pod ĉíslom CD-

2008-16763/36514-1:914 ako metodickú príruĉku pre pedagógov prvého stupņa ZŃ, 

pedagógov ńpeciálnych ńkôl a odborných zamestnancov ńkolských zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie. Tento krok hodnotíme veľmi pozitívne. Citeľne nám v praxi chýbala 

podobná publikácia, ktorá by ucelene podávala informácie o jednotlivých syndrómoch 

a zároveņ návody na prácu s nimi trpiacimi ņiakmi. Jednotlivé listy príruĉky je moņné  

ľubovoľne vkladať a vyberať z obalu. Príruĉka pozostáva z nasledovných ĉastí: NKS 

                                                           
13

  MERTIN, V.: LDE, LMD nebo ADD/ADHD? In Specifické poruchy uĉení a chování. (Ed. 

A. Kucharská) Praha, Portál 1997, 25.  
14

 D.K. DETTERMAN, L.A. THOMPSON: What Is So Special About Special Education? „American 

Psychologist“ 1997, Vol. 52, No. 10, s. 1082–1090. 
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(naruńená komunikaĉná schopnosť), Dyslexia, Dysortografia, Dysgrafia, Dyskalkúlia, ADD 

a ADHD, Problémy z praxe. Najmä posledná ĉasť príruĉky je veľmi podnetná, pretoņe 

obsahuje kazuistiky, ktoré uĉiteľovi môņu pomôcť rieńiť rôzne problémové situácie, do 

ktorých sa môņe dostať pri práci s výnimoĉnými ņiakmi. Menej podobných materiálov je 

urĉených uĉiteľom druhého stupņa ZŃ. Pravdepodobne sa poĉíta s faktom, ņe ŃPU by mali 

byť identifikované a reedukované na prvom stupni a na druhom stupni ZŃ uņ kompenzované. 

Z praxe vńak môņeme povedať, ņe v mnohých prípadoch to tak nie je. Poteńiteľné vńak je, ņe 

samotným uĉiteľom druhého stupņa nie je ľahostajná oblasť práce so ņiakmi s poruchami 

uĉenia. Ako príklad môņeme uviesť pracovné listy k práci s dyslektickým ņiakom na 

hodinách slovenského jazyka autorky M. Davidovej. Autorka je uĉiteľkou slovenského jazyka 

na ZŃ. Pracovné listy prináńajú praktické ukáņky nácviku gramatických javov z ortografie, 

morfológie a syntaxe. Metódy nácviku sú zamerané na vyuņitie a tréning vizuálnej pamäti pri 

vyvodzovaní a utvrdzovaní pravopisu a v syntaxi pri urĉovaní prísudku. Pracovné listy sú 

dostupné v CPPPaP Hlohovec a boli vytvorené v rámci projektu ESF Univerzum
15

. 

 Dosiahnuté výsledky ņiaka s ŃPU musí byť uĉiteľ adekvátnym spôsobom schopný 

overiť, a taktieņ ich ohodnotiť. To býva eńte väĉńím problémom ako samotné vyuĉovanie 

výnimoĉného ņiaka. V tejto oblasti ĉasto naráņame na neochotu uĉiteľov „odkloniť“ sa od 

pôvodnej pedagogickej diagnostiky. Argumentujú najmä tým, ņe nemajú k dispozícii ņiadne 

ucelené pravidlá na overovanie vedomostí a hodnotenie ņiakov s ŃPU, tak ako je to pri 

intaktných ņiakoch. Nemajú dostatok ĉasu overovať ústne vedomosti ņiaka s ŃPU, ktorý má 

problémy s grafickým vyjadrením. Tým, ņe by sa venovali ņiakovi s ŃPU, obrali by o ĉas 

a pozornosť ostatných ņiakov v triede atć. Uĉiteľom musíme dať ĉiastoĉne za pravdu vo 

vńetkých uvedených argumentoch. Prácu so ņiakmi s ŃPU vnímajú ako ĉinnosť naviac, teda 

ako záťaņ. Pritom nemôņu oĉakávať nejaké ocenenie tejto práce (finanĉné uņ vôbec nie). 

Objektívne podmienky pre prácu so ņiakmi s ŃPU tieņ bývajú málokedy ideálne (vyńńí poĉet 

integrovaných ņiakov v triede, nedostatok pomôcok). Existuje len málo publikácií, ktoré by 

podávali návod ako hodnotiť ņiaka s ŃPU. V praxi pouņívame osvedĉenú literatúru v tejto 

oblasti a snaņíme sa vyjsť uĉiteľom v ústrety tým, ņe na podklade vńeobecných odporúĉaní 

pre prácu so ņiakom s ŃPU vypracujeme konkrétne odporúĉania pre výchovno-vzdelávací 

proces, ktoré sú súĉasťou kaņdej správy zo psychologického a ńpeciálno-peagogického 

vyńetrenia, a tieņ tým, ņe aktívne spolupracujeme s uĉiteľmi pri vytváraní individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho plánu pre ņiaka a nepretrņite s nimi konzultujeme vńetky 

problematické oblasti. 

 Publikáciou, ktorú povaņujeme v tejto oblasti za vhodnú, sú Metódy hodnotenia 

a tolerancie ņiakov s ŃPU autoriek H. Ņáĉkovej a D. Jucoviĉove
16

. Okrem vńeobecných zásad 

hodnotenia výnimoĉných ņiakov autorky uvádzajú aj konkrétne návody pre uĉiteľov ako 

overovať a hodnotiť vedomosti ņiakov s ŃPU v oblasti diktátov, písania, slohových cviĉení, 

ĉítania, cudzích jazykov, matematiky a ostatných predmetov. Uvádzajú aj negatívne príklady 

hodnotenia ņiakov s ŃPU. Zo skúseností môņeme povedať, ņe mnohé z odporúĉaní autoriek sa 

v nańej praxi ujali a beņne sa pouņívajú (nahradenie diktátov doplņovacími cviĉeniami, 

                                                           
15

 http://www.e-libra.sk/onas.html 
16

 H. ŅÁĈKOVÁ, D. JUCOVIĈOVÁ: Metody hodnocení... 
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moņnosť precviĉiť diktát dopredu, písanie menńej ĉasti diktátu, preferencia ústneho 

overovania vedomostí, menej príkladov v matematickej písomke, a pod.). 

Záver 

Ņiaci so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú nárok na primeraný 

spôsob sebarealizácie. Ńkolské inńtitúcie sú jedny z prvých, s ktorými sa vo vývine dostanú do 

kontaktu. Je preto ich povinnosťou poskytnúť im primeraný prístup v oblasti ich vzdelávania, 

pretoņe je to jeden z rozhodujúcich faktorov ich budúcej adaptácie v ņivote. Aj keć sa situácia 

v edukácii ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku neustále 

zlepńuje, nemoņno aktuálny stav pokladať za ideálny. 
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Princípy diferenciácie žiakov vo vyučovacom procese 

 

 

Abstrakt 

 Moderná didaktika neustále hľadá cesty ako skvalitniť a zefektívniť prácu so ņiakmi 

v priebehu vyuĉovania. Príspevok sa venuje problematike diferenciácie vo vyuĉovacom 

procese. Analyzuje základné úlohy a princípy diferenciácie ņiakov v kontexte optimálneho 

rozvoja kaņdého z nich. 

 

Kľúčové slová: diferenciácia, princípy diferenciácie, vyučovací proces, individuálny rozvoj 

ņiaka 

 

Abstrakt 

Nowoczesna dydaktyka ciągle szuka sposobu, jak podnieś jakość i efektywność pracy 

z uczniami w procesie nauczania. Artykuł ten dotyczy różnicowania w procesie nauczania. 

Zanalizowano podstawowe zadania i zasady różnicowania uczniów w kontekście ich 

optymalnego rozwoju.  

 

Słowa kluczowe: różnicowanie, zasady różnicowania, proces nauczania, indiwidualny 

rozwój ucznia 

 

 Súĉasná ńkola sa pod tlakom neustálej kritiky v posledných desaťroĉiach intenzívne 

usiluje o hľadanie progresívnejńích a efektívnejńích metód a foriem práce. Jednou zo 

základných ideí, charakteristických pre toto snaņenie je maximálny rozvoj individuálnych 

schopností kaņdého ņiaka. To sa vńak dá v podmienkach typických pre tradiĉné vyuĉovanie 

zabezpeĉiť len veľmi ťaņko. Akceptácia biologických, psychických a sociálnych rozdielov 

medzi ņiakmi si nevyhnutne vyņaduje uplatņovať v práci s nimi diferencované postupy. Sme 

toho názoru, ņe práve diferenciácia a diferencované vyuĉovanie sú príleņitosťou skvalitnenia 

a zefektívnenia vyuĉovania, v ktorom reńpektujeme jedineĉnosť ņiaka a snaņíme sa 

o vyuņívanie jeho individuálneho potenciálu v optimálnej miere.  

Ak vychádzame z chápania diferenciácie ako ńpecifického postupu pri organizácii 

a realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý reńpektuje individuálne potreby 

jednotlivcov alebo skupín vytvorených na základe ich rozdielnych predpokladov, môņeme 

konńtatovať, ņe kľúĉovými úlohami diferenciácie je odstraņovanie rozdielov v úrovni ņiakov 

a organizovanie vyuĉovania tak, aby sa prispôsobilo ich individuálnym odlińnostiam.  

V súvislosti s uvedeným môņeme konkretizovať základné úlohy diferenciácie. Na 

tomto mieste pokladáme za dôleņité pripomenúť, ņe by bolo chybou vidieť jedinú úlohu 
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diferenciácie v rozdeľovaní ņiakov podľa urĉitého kritéria. Je dôleņité si uvedomiť, ņe na 

základe diferencovaného obsahu a prostredníctvom primeraných metód, foriem, prostriedkov 

môņeme realizovať nasledovné: 

 poskytnúť príleņitosť kaņdému ņiakovi dosiahnuť primerane stanovené ciele a dosiahnuť 

tak pocit úspechu a sebarealizácie jedinca, ĉo v koneĉnom dôsledku vedie k zvyńovaniu 

sebavedomia a dôvery vo vlastné schopnosti; 

 vyhnúť sa rôznym omylom a chybám, spôsobeným neprimeraným pôsobením 

a jednotným prístupom bez reńpektovania individuálnych potrieb, ktoré by mohli viesť 

k pońkodeniu osobnosti ņiaka; 

 sledovať ciele vychádzajúce zo základného zamerania ńkoly, ĉo najefektívnejńie rozvíjať 

osobnosť dieťaťa, psychicky a fyzicky zdravého, kultúrneho, humánneho, 

demokratického, inteligentného a tvorivého, pripraveného na sebavýchovu 

a sebavzdelávanie; 

 umoņniť rozvoj nadaných a talentovaných ņiakov, aby sa ich potencionality plne rozvinuli 

a nezostali nepovńimnuté; 

 rozvíjať mozgový potenciál, schopnosti a záujmy jedincov so ńpeciálno-pedagogickými 

potrebami do maximálnej moņnej miery; 

 snaņiť sa udrņať vńetkých ņiakov ĉo najdlhńie v prostredí beņnej ńkoly, aby výchovno-

vzdelávací proces prebiehal v ĉo najprirodzenejńích podmienkach a bola zabezpeĉovaná 

prirodzená socializácia
1
. 

Poznanie objektívnych dôvodov a základných úloh diferenciácie je predpokladom jej 

úspeńnej realizácie v praxi. V súvislosti s tým by sme mali reńpektovať nasledovné princípy, 

ktorých akceptácia zabezpeĉuje efektívnejńie uplatņovanie konkrétnych krokov a postupov 

priamo vo vyuĉovacom procese:  

 princíp komplexnosti,  

 princíp systematickosti,  

 princíp objektívnosti,  

 princíp mnohorakosti,  

 princíp nároĉnosti. 

V ćalńích ĉastiach náńho príspevku sa budeme podrobnejńie zaoberať podstatou 

jednotlivých princípov. 

Princíp komplexnosti 

 Ak chceme uvaņovať o diferenciácii vo vyuĉovacom procese, nesmieme zabúdať na 

dôleņitú skutoĉnosť, ņe jej bezproblémová a správna realizácia je podmienená akceptáciou 

vńetkých faktorov zúĉastņujúcich sa na uĉebných procesoch ņiakov.  

 E. Petlák
2
 v súvislosti s tým poznamenáva, ņe pojem diferenciácia sa najĉastejńie spája 

s metódami vyuĉovania. Takéto zuņovanie vńak nie je správne, pretoņe diferenciácia sa týka 

nielen metód priamej výuĉby, ale vńetkých ĉiniteľov podieľajúcich sa na výuĉbe. Realita je 

                                                           
1
 J. DUCHOVIĈOVÁ: Aspekty diferenciácie v edukácii nadaných ņiakov. Nitra, PF UKF 2007, s. 35. 

2
 E. PETLÁK: Diferenciácia vyučovania – realita a moņnosti. In: PETLÁK E. a kol.: Diferenciácia ako 

prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti v ńkolských zariadeniach. Nitra, PF UKF 2005, s. 11. 
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vńak taká, ņe prevaņná ĉasť uĉiteľov vníma diferenciáciu predovńetkým len prostredníctvom 

vyuĉovacích metód.  

Diferenciácia je vńak proces komplexný. Aj keć jeho jadro tvorí zameranosť na osobnosť 

ņiaka a jeho úspeńné zvládanie nárokov zo strany ńkoly, diferenciácia zahŕņa mnoho ćalńích 

faktorov. Podľa C. A. Tomlison
3
 pri diferenciácii vo vyuĉovacom procese musíme vychádzať 

z obsahu vzdelávania, úrovne schopností, záujmov, talentu, uĉebného ńtýlu a úrovne 

vedomostí ņiakov, ktorým prispôsobujeme riadenie a priebeh uĉebného procesu. Vzájomný 

vzťah medzi uvedenými faktormi znázorņuje nasledovne: 

 

 
 

Podobne nazerá na problematiku diferenciácie aj G. Porubská
4
, ktorá tvrdí, ņe 

diferenciácia zaĉína pri cieľoch vzdelávania. Tie môņeme diferencovať z hľadiska obsahovej 

konkretizácie, alebo z hľadiska ĉasovej následnosti, priĉom najväĉńiu pozornosť musíme 

venovať konkrétnym vzdelávacím cieľom. V kontexte tvorivo-humanistickej ńkoly je 

potrebné pri formulovaní konkrétnych cieľov brať do úvahy vńetkých ņiakov – podporovať 

nadaných a talentovaných, ale nezanedbávať ani problémových, slaboprospievajúcich, ĉi 

handicapovaných ņiakov. 

Ćalej musíme pozornosť venovať diferenciácii obsahu vzdelávania a to jednak v urĉovaní 

obsahu (výber vyuĉovacích predmetov a uĉiva), ale aj v jeho konkretizácii. Zameriavať by 

sme sa mali nielen na uĉebné plány, uĉebné osnovy a uĉebnice z hľadiska diferenciácie, ale aj 

na otázky kurikulárneho výskumu a vypracovávanie ńtandardov, ktoré uĉiteľom umoņnia 

lepńie uplatņovať diferencovaný prístup k ņiakom vo vyuĉovaní. 

Najdôleņitejńia ĉasť diferenciácie sa realizuje priamo vo vyuĉovacom procese, priĉom je 

potrebné zamerať sa na didaktickú transformáciu uĉiva a jeho klasifikáciu, ńtýl práce uĉiteľa 

                                                           
3
 C.A. TOMLINSON: Learning cycle and decision factors used in planning and implementing 

differentiated instruction. 2004. Dostupné na internete:  

 http://www.cast.org/publications/ncac/ncac_diffinstruc.html  
4
 G. PORUBSKÁ: Pedagogická diferenciácia ako alternatívva k tradičnému vyučovaniu. In: Wybrane 

problemy edukacyjne (konfrontacje polsko-slowackie). Red. S. JUSZCZYK, E. PETLÁK. Toruń, Wydawnictwo 

Adam Marszałek 2004, s. 39. 
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hodnotenie 

http://www.cast.org/publications/ncac/ncac_diffinstruc.html
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s úĉinným vyuņívaním didaktických zásad, metodické postupy z hľadiska pedagogickej 

diferenciácie a to nielen pri osvojovaní nového uĉiva, ale uņ pri motivácii, pretoņe záujem 

o vyuĉovací predmet a vzťah k nemu je u ņiakov výrazne rozdielny. Tak isto je dôleņité 

diferencovane pristupovať k ņiakom pri upevņovaní poznatkov a nácviku zruĉností, kde 

musíme brať do úvahy rozdiely v uĉebnom ńtýle, v pracovnom tempe v intelektových 

schopnostiach, v ńpeciálnych schopnostiach a zruĉnostiach, ale aj v schopnosti spolupracovať. 

Nemenej dôleņitá je diferenciácia pri zadávaní domácich úloh, kde je nevyhnutné vypracovať 

rozliĉné typy úloh, odstupņovať ich nároĉnosť (obsahovú aj rozsahovú), s dôrazom na aktívny 

prístup ņiaka k uĉeniu. Zvláńtnosti osobnosti ņiaka je potrebné brať do úvahy aj pri 

preverovaní vedomostí a zruĉností a zvláńť pri hodnotení. 

Naplnenie princípu komplexnosti pri realizácii diferenciácie vo výchovno-vzdelávacej 

práci predpokladá zo strany uĉiteľa, ņe bude schopný správne konkretizovať ciele 

vzdelávania, kvalitne ovládať vzdelávacie obsahy a bude perfektne pripravený z hľadiska 

metodickej stránky na realizáciu rôznych diferencovaných postupov. Ćalej sa predpokladá, ņe 

sa nauĉí rozpoznávať a reńpektovať predchádzajúce vedomosti a skúsenosti ņiakov, úroveņ 

rozvoja ich schopností, rôzne uĉebné ńtýly a záujmy a na základe toho bude dômyselne 

prispôsobovať podmienky vyuĉovania tak, aby bolo prístupné vńetkým ņiakom, reńpektujúc 

ich odlińnosti.  

Princíp systematickosti 

S predchádzajúcim princípom súvisí aj ćalńí princíp diferenciácie vo vyuĉovacom 

procese – princíp systematickosti. Jeho podstata spoĉíva v tom, ņe ak má diferenciácia 

skutoĉne plniť svoju funkciu a zvyńovať tak efektívnosť vyuĉovania, nie je moņné realizovať 

ju bez cieľavedomého plánovania, resp. bez akceptácie vńetkých jej hľadísk a kritérií. 

C.A. Tomlinson
5
 odporúĉa v záujme systematického uplatņovania diferenciácie 

dodrņiavanie nasledovných úloh, ktoré môņu byť zárukou jej úspeńnej realizácie. Na základe 

nańich skúseností s rieńenou problematikou a na základe ćalńích zdrojov sme jednotlivé úlohy 

doplnili o ćalńí komentár: 

1. Úlohou učiteľa je dobre poznať svojich ńtudentov. Úroveņ schopností a zruĉností 

svojich ņiakov môņe uĉiteľ urĉiť na základe diagnostiky predchádzajúcich ńtudijných 

výsledkov, predchádzajúcich vedomostí alebo skúseností s uĉením. Podľa A. Meńinovej
6
 

diagnostikovanie ņiaka prebieha na základe zhromaņćovania objektívnych poznatkov, 

pomocou ktorých môņe uĉiteľ diferencovať, odhaliť aktuálne dispozície ņiakov, pretoņe 

v konkrétnych situáciách nedisponujú rovnakými predpokladmi. Uĉiteľ má urĉiť úroveņ 

poņiadaviek nielen vzhľadom na triedu, ale na jednotlivých ņiakov, pretoņe je dôleņité, aby 

ņiaci cítili, ņe uĉiteľ pozná ich ńpecifické schopnosti a vie ich vyuņiť v stimulácii k ćalńej 

ĉinnosti.  

                                                           
5
 C.A. TOMLINSON: The definition of differentiating instruction. 1999. Dostupné na internete: 

http://www.ascd.org/portal/site/ascd/menuitem.3adeebc6736780dd deb3ffdb62108a0c/ 
6
 A. MEŃINOVÁ: Didaktická diferenciácia – prostriedok aktivizácie ņiakov. „Jednotná ńkola“ 1982, roĉ. 

34, ĉ. 2, s. 140–141. 



365 
 

Úroveņ predchádzajúcich vedomostí, rozvoja schopností a zruĉností vńak nie sú 

jediným, ĉo by mal uĉiteľ u ņiaka poznať. Dôleņité v istých situáciách môņu byť informácie 

o záujmoch ņiakov. Uĉiteľ by nemal poznať svojich ņiakov len po stránke formálnej, ale aj 

neformálne. Môņu mu v tomto smere pomôcť napr. zoznamy záujmov ņiakov, rozhovor 

prípadne dotazník, v ktorom môņu ņiaci odpovedať na otvorené otázky, ĉo sa týka ich 

obľúbených ĉinností. Uĉiteľ na základe toho môņe prispôsobovať prácu ņiaka na hodine 

poskytnutím moņnosti výberu aktivít. Zvláńť dôleņité je preskúmať uĉebný ńtýl a záujmy 

u ņiakov, ktorí majú  ťaņkosti s koncentráciou. Tento fakt pomôņe uĉiteľovi pri zvyńovaní 

motivácie, aktívne sa zúĉastņovať na vńetkých úlohách, ktoré sa na hodine prezentujú. Aby 

uĉitelia nestratili kontrolu nad správaním ņiakov C. Bafile
7
 uvádza nasledovné odporúĉania: 

 umoņniť ņiakom postupovať v uĉení primeraným tempom; 

 obmieņať ĉas samostatnej práce u jednotlivých ņiakov; 

 poskytovať ņiakom kľúĉové ĉinnosti, na ktorých sa bude podieľať celá trieda, ĉo má za 

úĉinok stmelenie triedy; 

 usporiadať pre ņiakov triednické hodiny alebo stretnutia pred vyuĉovaním. 

2. Úlohou učiteľa je poznať a ovládať ńiroký repertoár výchovno-vzdelávacích 

metód a organizačných foriem. Tradiĉný spôsob vyuĉovania je zaloņený prevaņne na 

monologických metódach, v rámci ktorých uĉiteľ sprostredkováva nové uĉivo spoloĉne 

vńetkým ņiakom. Celá trieda pracuje rovnakým tempom, rovnakým ńtýlom a jadro práce je 

v rukách uĉiteľa.  

Aj napriek tomu, ņe v súĉasnosti poznáme mnoņstvo koncepcií,  ktoré  môņu byť 

výrazným oņivením ńkolskej práce uĉiteľa a ņiaka, najpouņívanejńou koncepciou vyuĉovania 

je stále tradiĉné vyuĉovanie. Odpoveć na otázku, preĉo je tomu tak, spoĉíva  zrejme v tom, ņe 

ide o niekoľko sto rokov starú a overenú koncepciu, prostredníctvom ktorej sa v podstate 

vņdy splnili stanovené ciele i keć výsledky boli do znaĉnej miery relatívne. Tento spôsob 

vedenia vyuĉovania je jednoduchńí ako iné koncepcie vyuĉovania, pretoņe nevyņaduje zo 

strany uĉiteľa a napokon ani ņiaka mimoriadne úsilie. Na druhej strane je to vńak vyuĉovanie 

ĉasto dogmatické, encyklopedické, málo tvorivé, pre ņiakov nezaujímavé, ktoré vedie 

k pomerne ľahkému získavaniu vedomostí, no aj k ich rýchlejńiemu zabúdaniu. Ņiak pri 

takomto vyuĉovaní prijíma uņ niekým iným spracované poznatky, a teda nemusí vynakladať 

ņiadne úsilie na ich získavanie. Do uĉebnej ĉinnosti zapája najmä pamäť, priĉom nie je nútený 

prekonávať ņiadne prekáņky. To ho vedie k nesamostatnosti a neschopnosti vytvárať nové, 

originálne rieńenia
8
. 

 Uvedomujeme si, ņe tradiĉné vyuĉovanie je a bude aj v budúcnosti najpouņívanejńou 

koncepciou vyuĉovania a ņe by ani nebolo správne takýto spôsob vyuĉovania úplne 

zamietnuť. Dokonca môņeme tvrdiť, ņe aj táto metóda má svoje výhody, pretoņe ńetrí ĉas 

a uĉiteľ má moņnosť prebrať väĉńie mnoņstvo uĉiva v pomerne krátkom ĉase. Podľa E. 

                                                           
7
 C. BAFILE: Teaching-Learning strategies. 2004. Dostupné na internete: http://web.uvic.ca/~ 

jdurkin/edd401/Differentiated.html 
8
 J. KOMORA, A.TIRPÁKOVÁ, D. MARKECHOVÁ: Aktivita ņiakov ako jedno z kritérií efektívnosti 

vyučovania. In: Wybrane problemy edukacyjne..., s. 177. 
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Petláka
9
 sa táto metóda priameho prenosu poznatkov vyuņíva vtedy, ak je uĉivo nároĉné a iná 

metóda by bola neprimerane zdĺhavá. V takomto prípade je vńak ťaņiskom záujmu, aby uĉiteľ 

oduĉil to, ĉo má a nie pochopenie uĉiva ņiakmi, ĉo nie je celkom v súlade so základnými 

cieľmi moderného vyuĉovania. 

Je preto dôleņité aby uĉiteľ poznal a vedel metodicky správne uplatņovať mnoņstvo 

metód, ktoré mu umoņņujú diferencovať ņiakov na základe ich odlińností a to vo vńetkých 

ĉinnostiach realizovaných na vyuĉovacej hodine. Jednotlivé metódy diferenciácie sú dnes 

v literatúre dostatoĉne rozpracované, preto sa im na tomto mieste nebudeme podrobnejńie 

venovať. Dôleņité je si uvedomiť ich význam pre rozvoj osobnosti kaņdého ņiaka. 

3. Úlohou učiteľa je poznať alebo zabezpečiť množstvo rozmanitých učebných 

úloh v priebehu vyučovania. S predchádzajúcou úlohou úzko súvisí aj nasledujúca. Asi 

najobávanejńím momentom uĉiteľovej práce je priniesť do triedy také úlohy a aktivity pre 

ņiakov, ktoré ich budú stimulovať k ĉinnosti a budú pre nich dostatoĉne podnetné. Aj v tomto 

bode je potrebné poznamenať, ņe záujem ņiakov o tieto úlohy výrazne závisí od ich záujmov, 

obľúbenosti uĉebného predmetu a uĉebného ńtýlu. Podľa Z. Kalhousa
10

 postupné 

zdokonaľovanie a skvalitņovanie výuĉby ja okrem iného závislé na schopnosti vytvárať 

a pouņívať uĉebné úlohy na takej úrovni, aby sa súĉasne s kognitívnou zloņkou osobnosti 

ņiaka rozvíjala aj zloņka afektívna a psychomotorická. V procese rieńenia uĉebných úloh by 

ņiaci mali získavať nové vedomosti a zruĉnosti, zároveņ opakovať a precviĉovať skôr prebraté 

uĉivo a vńetko postupne uvádzať do vedného systému daného predmetu. Ten by mal byť pre 

ņiakov zrozumiteľný a prístupný. Uĉebné úlohy by ćalej mali u ņiakov rozvíjať schopnosť 

tímovej spolupráce, zruĉnosť pracovať s literatúrou, na ich základe by si mali ņiaci osvojovať 

vhodné myńlienkové operácie potrebné k rieńeniu problémov a získavať osobnostné vlastnosti 

ako cieľavedomosť, svedomitosť, sústredenosť na prácu atć. 

Dôleņitou vlastnosťou úloh, ktoré ńtudentom zadávame, je ich zmysluplnosť 

a uņitoĉnosť. Ņiak by vņdy mal vidieť význam úlohy pre jeho uĉenie a ćalńiu prácu vo 

vyuĉovaní. Nezmyselné úlohy môņu mať neņelaný efekt v podobe demotivácie a straty 

záujmu o uĉebnú ĉinnosť. To sa pochopiteľne týka vńetkých úloh od najjednoduchńích, 

vyņadujúcich obyĉajnú pamäťovú reprodukciu poznatkov, aņ po najzloņitejńie, vyņadujúce 

tvorivé myslenie.  

4. Úlohou učiteľa je poznať zásady a spôsoby hodnotenia žiakov. Hodnotenie je 

neoddeliteľnou súĉasťou vyuĉovacieho procesu a jednoznaĉne patrí k jeho kľúĉovým 

zloņkám. Bez jeho realizácie nie je moņný ani kvalitatívny ani kvantitatívny rozvoj ņiakovej 

osobnosti. Ńkolské hodnotenie predstavuje významný aktivizujúci a motivaĉný prvok 

v uĉebnej ĉinnosti, umoņņuje hodnotenému uvedomovať si svoje kvality, posudzovať úroveņ 

dosiahnutých vedomostí a zruĉností, pomáha odhaľovať konkrétne nedostatky, ĉím  výrazne 

ovplyvņuje jeho autoreguláciu. 

Ak uvaņujeme nad tým, ako metodicky správne realizovať hodnotenie aby jeho vplyv 

na rozvoj osobnosti bol pozitívny a predstavoval reálny obraz o schopnostiach a vlastnostiach 

                                                           
9
 E. PETLÁK: Vńeobecná didaktika. Bratislava, IRIS 1997, s. 116. 

10
 Z. KALHOUST, O. OBST a kol.: Ńkolní didaktika. Praha, Portál 2002, s. 328. 
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jednotlivca, musíme si uvedomiť v ĉom spoĉíva jeho podstata. Podľa B. Kosovej
11

 by sme pri 

hodnotení mali reńpektovať:  

 individuálny prístup – znamená posudzovať výkony ņiakov podľa jeho vlastných 

moņností a schopností, teda pomer medzi výkonom a schopnosťami dieťaťa, podľa toho 

aký posun vpred urobilo, ako vyuņíva svoje potenciály, aká je veľkosť jeho úsilia, resp. 

miera prekonania seba samého, 

 otvorenosť hodnotenia – znamená jeho flexibilitu, t. j. moņnosť zmeny hodnotenia, po 

zmene podmienok poĉas procesu uĉenia,  

 pozitívnu orientáciu hodnotenia – pre motiváciu dieťaťa do uĉebnej ĉinnosti je veľmi 

dôleņité aby dieťa pravidelne zaņívalo pocit úspechu, aby bolo ĉasto oceņované 

a povzbudzované, ĉo sa dá dosiahnuť pozitívne zameraným hodnotením; nesmieme ho 

vńak chápať ako nepravdivé, zámerne skreslené, ale ako schopnosť uĉiteľa nájsť to ĉo 

môņe pochváliť a dať tak dieťaťu moņnosť preņiť pocit radosti z uĉenia a uspokojiť tak 

potrebu byť úspeńný, 

 komplexnosť hodnotenia – spoĉíva v zameraní hodnotenia na celostný rozvoj osobnosti, 

teda nielen na osvojené poznatky, ale i na schopnosti a postoje, nielen na kognitívnu 

stránku osobnosti, ale i na emocionálnu, sociálnu ĉi mravnú, 

 tendenciu k sebahodnoteniu a aktívny podiel dieťaťa na hodnotení – ide o to umoņniť 

dieťaťu podiel na tvorbe kritérií hodnotenia, vyjadriť sa k ĉinnosti a práci druhých, ale 

predovńetkým hodnotiť seba samého,  

 objektivizáciu hodnotenia – uĉiteľ by sa mal usilovať obmedziť pôsobenie vlastných 

subjektívnych vplyvov na hodnotenie a to rozpoznávaním a korigovaním vlastného 

poņatia úspeńnosti ņiaka, vlastných preferencií, oĉakávaní, vlastného hodnotiaceho ńtýlu, 

vlastných subjektívnych chýb uskutoĉņovaných v hodnotení. 

Dodrņanie vńetkých uvedených zásad je nevyhnutne podmienené akceptáciou 

odlińností medzi ņiakmi a diferencovaným prístupom k nim vo vyuĉovaní. Uĉiteľ nemôņe 

predpokladať, ņe vńetci ņiaci sú schopní osvojiť si poņadované poznatky na rovnakej úrovni. 

Na základe existujúcich rozdielov medzi ņiakmi je preto dôleņité pristupovať aj k hodnoteniu 

objektívnym a spravodlivým spôsobom. Kľúĉovým problémom v tomto prípade je, ako 

hodnotiť ņiakov s odlińnými schopnosťami, ktorí pracujú na úlohe s rovnakým stupņom 

nároĉnosti a ako urĉiť kritériá hodnotenia. 

V súĉasnej ńkole nachádzame mnoņstvo druhov, foriem a metód hodnotenia, preto si 

ĉasto kladieme otázku, ktoré z nich a za akých okolností máme pouņiť. Musíme si vńak 

uvedomiť, ņe ņiadna podoba hodnotenia nie je dobrá alebo zlá sama o sebe, ale vņdy je 

závislá na konkrétnych skutoĉnostiach a súvislostiach. Kaņdý spôsob hodnotenia má svoju 

jedineĉnú funkciu a jeho efektívna aplikácia závisí od erudície uĉiteľa. 

5. Úlohou učiteľa je prispôsobovať obsah vzdelávania svojim žiakom, pričom 

v mnohých prípadoch učitelia chcú, aby sa prispôsobovali žiaci obsahu. Systematická 

diferenciácia vo vyuĉovaní predpokladá diferencovane pristupovať aj k obsahu vzdelávania. 

V súĉasnej ńkole môņeme u uĉiteľov sledovať urĉitú strnulosť a prílińnú fixáciu na predpísané 

vzdelávacie obsahy, napriek tomu, ņe aktuálne kurikulárne premeny, ktoré sa realizujú 

                                                           
11

 B. KOSOVÁ: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie ńkoly. Banská Bystrica, PF UMB 1997, s. 53. 
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v duchu vzdelávacích reforiem s orientáciou na rozvoj kľúĉových kompetencií u ņiaka, 

poskytujú dostatok priestoru na diferenciáciu.  

Podľa Ľ. Ńimĉákovej
12

 diferenciácia uĉiva umoņņuje odstupņovanie uĉiva do 

niektorých úrovní. Uĉivo môņeme rozlińovať na: 

 základné, ktoré slúņi k osvojeniu vńetkými ņiakmi;  

 rozńirujúce, ktoré slúņi k upevneniu základného uĉiva; 

 fakultatívne, ktoré je obsiahnuté v povinne voliteľných a nepovinných predmetoch; 

 individuálne, ktoré je urĉené pre výborných jedincov. 

Rieńenie tejto problematiky si vńak od uĉiteľov vyņaduje vysokú úroveņ tvorivosti. 

Oĉakáva sa, ņe dokáņu pracovať s obsahom vzdelávania, pretvárať ho a adaptovať podľa 

potrieb, záujmov alebo schopností ņiakov. V súĉasnosti sa vyņaduje, aby uĉiteľ ņiakom 

neodovzdával hotové poznatky, ale viac podporoval samostatné myslenie ņiakov, podporoval 

ich aktivitu a tvorivosť. Uĉiteľ sa týmto spôsobom vyhne stereotypu, fádnosti a uniformnosti 

vo vyuĉovaní. Súhlasíme s D. Orbánovou
13

, podľa ktorej vo veľkej miere obmedzuje 

tvorivosť uĉiteľa najmä mechanické plnenie uĉebných osnov. Uĉitelia sú kvôli tomu 

mnohokrát v ĉasovej tiesni, preto najlepńie východisko vidia vo verbalizovaní, ktoré im 

umoņņuje oduĉiť ĉo najväĉńie mnoņstvo uĉebnej látky. Striktné dodrņiavanie uĉebných osnov 

im nedovoľuje vyskúńať si aj iné, napr. aktivizujúce metódy v praxi. Výsledkom sú len 

doĉasné vedomosti ņiakov bez schopnosti ich aplikácie v konkrétnych ĉinnostiach, 

neschopnosť vidieť ńpecifické vzťahy a súvislosti a celková nesamostatnosť pri rieńení 

problémových úloh.  

6. Úlohou učiteľa je podporovať efektívnosť vyučovania vytváraním pozitívnej 

klímy v triede, pretože ovplyvňuje priebeh učebnej činnosti žiakov. O dôleņitosti 

vytvárania optimálnej uĉebnej klímy v triede sa v posledných desaťroĉiach v odborných 

kruhoch intenzívne diskutuje. Z pohľadu diferenciácie je klíma v triede determinovaná 

ńpecifickými podmienkami, vyplývajúcimi s jedineĉnosti kaņdého ņiaka. Podľa J. Prŧchu
14

 sa 

klíma odráņa v nasledovných dimenziách:   

 dimenzii vzťahov, ĉo vyjadruje mieru zapájania ņiakov do aktivít, pomoci a dôvery 

uĉiteľa; 

 dimenzii rozvoja osobnosti, ĉo vyjadruje, aký dôraz sa kladie na uĉivo, úlohy a súťaņivosť 

ņiakov; 

 dimenzii zotrvaĉnosti systému, ĉo vyjadruje, ako uĉiteľ zachováva poriadok a disciplínu 

a mieru inovácie vyuĉovania.  

Ak vychádzame zo základnej tézy, podľa ktorej pri korektne realizovanej diferenciácii 

je dôleņité upravovať podmienky uĉebného procesu v súlade s individuálnymi rozdielmi 

medzi ņiakmi, tak pri nepochopení kľúĉových princípov diferenciácie, resp. pri nesprávnej 

interpretácii zo strany uĉiteľa, by mohlo dôjsť v konkrétnej skupine (triede) k neņelaným 

naruńeniam sociálnych vzťahov, ĉo by sa pochopiteľne odrazilo aj na celkovej klíme. Ņiaci 

                                                           
12

 Ľ. ŃIMĈÁKOVÁ: Miesto základného učiva v obsahu vzdelávania. „Pedagogická revue“ 1993, roĉ. 45, 

ĉ. 1 –2, s. 42–43. 
13

 D. ORBÁNOVÁ: Ako zvýńiť efektívnosť vyučovania. „Pedagogické spektrum“ 2000, roĉ. 9, ĉ. 5/6, s. 11. 
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tvoriaci skupinu nesmú mať pocit, ņe diferenciácia niektorých z nich zvýhodņuje, resp. 

znevýhodņuje. V prvom rade je dôleņité aby im uĉiteľ jasne vysvetlil, ņe podstatou 

diferenciácie nie je rozdeľovanie ņiakov na lepńích a slabńích. Postupom ĉasu to môņe dospieť 

k podceņovaniu niektorých ņiakov, k vyvyńovaniu sa a následne prerásť do vzájomnej 

nevraņivosti. 

Princíp objektívnosti 

Dostávame sa k ćalńiemu princípu a tým je princíp objektívnosti. Jeho podstata 

spoĉíva v akceptácii objektívnych príĉin a uznaní opodstatnenosti diferencovaných postupov 

vo vyuĉovaní. Ak vychádzame z poņiadaviek humanizácie, ktoré sú kladené na súĉasnú ńkolu, 

potom je diferenciácia ņiakov na základe ich individuálnych schopností v podstate 

nevyhnutnosťou. Môņeme povedať, ņe väĉńina uĉiteľov si aj uvedomuje jej potrebnosť, no 

výsledky výskumov potvrdzujú, ņe v praxi sa diferenciácia vyuņívajú len vo veľmi malej 

miere. Sme toho názoru, ņe kaņdý uĉiteľ by mal pri svojej práci voliť také metódy a formy 

práce, ktoré ņiakom uľahĉia uĉenie sa a navodia optimálne uĉebné podmienky. Tradiĉné 

vyuĉovanie v súvislosti s uvedeným nemôņeme vnímať ako objektívne, pretoņe je svojou 

organizáciou a podmienkami prispôsobené ņiakom spadajúcim do priemeru. Nadaným 

ņiakom, resp. ņiakom zaostávajúcim jeho systém nevyhovuje. Potreba objektivizácie 

poņiadaviek pre vńetky úrovne ņiakov je obsiahnutá práve v ich diferenciácii na základe 

individuálnych rozdielov. 

Objektivizovať podmienky vyuĉovania pri akceptácii rozdielov medzi jednotlivými 

ņiakmi znamená venovať pozornosť nasledovným oblastiam: 

 celkový postoj uĉiteľov k diferenciácii, 

 exaktné podmienky a kritériá diferenciácie, 

 otvorenosť obsahu vzdelávania, 

 adekvátnosť vyuĉovacích metód a organizaĉných foriem, 

 konkretizácia minimálnych poņiadaviek na postup do vyńńej úrovne vzdelávania. 

Objektívne pristupovať k diferencovanému vyuĉovaniu znamená uvedomiť si, ņe 

kaņdá trieda je zloņená zo ņiakov s rozmanitými záujmami, schopnosťami, uĉebnými ńtýlmi, 

vonkajńími a vnútornými pohnútkami k uĉeniu, skúsenosťami a sociokultúrnym pozadím. 

Uĉiteľ musí tieto odlińnosti akceptovať a byť schopný na ne reagovať tak, aby do vyuĉovania 

zahrnul vńetkých ņiakov – ņiakov oboch pohlaví, ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ņiakov neprospievajúcich, ņiakov z rôznych sociálnych a kultúrnych 

prostredí a pod.
15

 

Význam princípu objektívnosti a potrebnosti sa v najväĉńej miere vyzdvihuje 

v súvislosti s problematikou, ktorá je z pohľadu diferenciácie v posledných rokoch 

najĉastejńie predmetom diskusií v odborných kruhoch – diferenciácia ņiakov podľa 

rozmanitých typov inteligencie. Teóriu viacnásobnej inteligencie v 80. rokoch 20. storoĉia 

rozpracoval H. Gardner, priĉom vychádzal z poznatkov neuropedagogiky, ktorá sa zaoberá 

ĉinnosťou a fungovaním mozgu. H. Gardner dospel k záveru, ņe kaņdý ĉlovek disponuje 7 

typmi inteligencie (v súĉasnosti sa hovorí uņ o 8 typoch), priĉom vńak dominantné sú jeden 
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alebo dva typy, ktoré determinujú myslenie ĉloveka, ńtýl práce a ńtýl uĉenia sa. Podľa neho je 

dôleņité pri zabezpeĉovaní efektívneho uĉenia reńpektovať dominantný typ inteligencie 

a umoņniť ņiakovi rozvoj jeho schopností spôsobom, ktorý mu je najbliņńí. Typ inteligencie 

nielen urĉuje oblasť, v ktorej ņiak môņe dosiahnuť pozoruhodné výsledky, ale pomáha nájsť 

spôsob, akým môņeme kompenzovať prípadné deficity v oblastiach spadajúcich pod zvyńné 

typy inteligencie. Akceptácia rozmanitých inteligencií nám umoņņuje diferencovanejńiu 

a presnejńiu analýzu vzdelávacích cieľov, obsahu aj vyuĉovacích metód. 

Zástancovia týchto teórií predpokladajú, ņe v budúcnosti bude moņné diferencovať 

ņiakov do tried práve na základe dominantných typov inteligencie. Je to nesporne progresívna 

myńlienka, no jej realizácia prináńa so sebou urĉité komplikácie. Okrem nevyhnutnej úpravy 

podmienok vyuĉovania bude musieť byť veľká pozornosť venovaná najmä cieľom a obsahu 

vzdelávania, ktorých konkretizácia bude závisieť od odpovede na dôleņitú otázku: máme sa 

pri pôsobení na ņiaka zameriavať na dominantný typ inteligencie a rozvíjať schopnosti ņiaka 

v ĉo najvyńńej miere práve týmto smerom, alebo sa naopak zameriame na oblasti, ktoré sa 

javia ako problematické, aby sme zabezpeĉili aj rozvoj schopností závislých na zvyńných 

typoch inteligencie? Bez ohľadu na to, ktorá alternatíva sa javí ako prijateľnejńia vnímame 

poņiadavku diferenciácie ņiakov podľa jednotlivých typov inteligencie ako objektívnu 

a opodstatnenú. 

Princíp mnohorakosti 

Podstata ćalńieho princípu determinujúceho úspeńnosť diferenciácie vo vyuĉovacom 

procese spoĉíva v rozmanitosti postupov a rôznorodosti podnetov, ktoré uĉiteľ volí 

a uplatņuje v práci so ņiakmi. V prípade akéhokoľvek vyuĉovania, teda nie len 

diferencovaného je dôleņité mnoņstvo a zaujímavosť rozliĉných impulzov, ktoré vyuņívame 

pri motivácií, pri sprostredkovaní nového uĉiva ĉi jeho opakovaní. V diferencovanom 

vyuĉovaní je dôleņité okrem iného vychádzať z rozliĉných uĉebných ńtýlov a individuálnych 

rozdielov medzi ņiakmi. Ĉo môņeme vnímať ako obohatenie podnetov pre jedného ņiaka, 

nemusí byť obohatením pre druhého. 

Uņ v minulosti výsledky výskumov ukázali, ņe prijatie informácie prostredníctvom 

zmyslov sa uskutoĉņuje u ņiakov na pribliņne rovnakej úrovni. Rozdiely vznikajú v oblasti 

pochopenia podanej informácie. Z nepresného, neúplného alebo nesprávneho pochopenia 

prijatej informácie pramenia automaticky chyby. To má prirodzene priamy vplyv a dosah na 

proces prvotného osvojovania nových informácií ņiakmi. Kým u rýchlo chápajúcich ņiakov 

procesy sprístupņovania a prvotného osvojovania nových informácií postupujú paralelne, 

súbeņne, u pomaly chápajúcich ņiakov len následne. To znamená, ņe proces osvojovania 

prijatého súboru informácií treba u pomaly chápajúcich ņiakov, zaostávajúcich za rýchlo 

chápajúcimi ņiakmi, dotvárať v ćalńom priebehu uĉebného procesu
16

 .  

Z toho vyplýva, ņe rôznorodosť podnetov nemôņe byť chápaná len ako dostatoĉné 

mnoņstvo názornosti. Je dôleņité uvedomiť si, ņe aj v tomto prípade zohráva rozhodujúcu 

úlohu aktívny prístup k procesom uĉenia sa zo strany ņiakov. Uvedomené a trvalé osvojenie 

urĉitých poznatkov je determinované poņiadavkou, aby ņiak porozumel prvotnej informácii 
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a pochopil jej podstatu v nových situáciách, na nových vzoroch príkladov, resp. v zmenených 

súvislostiach. Je zrejmé, ņe proces uvedomeného osvojenia nie je moņné realizovať 

prostredníctvom jednoduchého pamäťového uĉenia, ale len na základe logických 

myńlienkových postupov v rámci aktívnej ĉinnosti.  

Ak pomalńie pracujúci ņiak zaostáva v procese prvotného osvojovania novej uĉebnej 

látky, ktorý je závislý na bezprostrednom pochopení jednotlivých faktov a vzťahov medzi 

nimi, potom zaostáva aj v procese ich koneĉného osvojenia. To znamená, ņe práve pri procese 

premeny prvotnej informácie do podoby poznatku, vzniká oneskorenie pomalńie pracujúcich 

ņiakov za rýchlejńie pracujúcimi. Kým u prvej skupiny eńte stále dotvárame proces prvotného 

osvojovania uĉiva, u druhej skupiny uņ registrujeme jeho uvedomené osvojenie. 

Z uvedených rozdielov v tempe osvojovania nových faktov a vzťahov medzi nimi 

logicky vyplýva poņiadavka rozmanitosti postupov k rôznym skupinám ņiakov. Tá by mala 

byť zabezpeĉovaná nielen rozdielnosťou úloh a cviĉení, ale v prvom rade rôznorodosťou 

metód práce a jej organizáciou. Predpokladom toho nie je len dobrá orientácia v problematike 

a dostatoĉné mnoņstvo teoretických vedomostí, ale aj fantázia a vysoká úroveņ tvorivosti 

u uĉiteľa. Naliehavosť poņiadavky mnohorakosti a rozmanitosti sa javí eńte výraznejńie 

v ćalńích fázach riadenia uĉebného procesu, pretoņe tu existuje reálna hrozba sústavného 

oneskorovania pomalńie pracujúcich ņiakov. 

Mnohorakosť sa vńak nevzťahuje len k osvojovaniu a upevņovaniu nového uĉiva. Na 

tento princíp musíme myslieť aj v súvislosti s preverovaním kvality získaných vedomostí 

a následným hodnotením. Je nevyhnutné, aby uĉiteľ aj pri týchto ĉinnostiach pamätal na 

rôznorodosť a zaujímavosť pouņitých postupov. Ņiaci dokáņu oceniť neńtandardné 

a netradiĉné formy skúńania v podobe hier, kvízov, súťaņí, pojmových máp ĉi vzájomného 

kladenia otázok. Zvyńuje sa nielen ich aktivita, ale zmierņuje sa aj miera stresu, ktorá býva pri 

tejto ĉinnosti, realizovanej klasickou formou, prirodzene vysoká. 

Princíp náročnosti 

Diferencovaným prístupom ku ņiakom sa snaņíme upraviť podmienky vyuĉovacieho 

procesu tak, aby nielen vyhovoval ich individuálnym schopnostiam, ale prináńal im aj záņitok 

z objavovania, vytvárania nových predstáv a umoņņoval preņiť pocit úspechu. Úlohy, ktoré 

ņiakom zadáme, musia reńpektovať ņiakovu osobnosť, jeho predchádzajúce skúsenosti, musia 

sa vyznaĉovať aktívnou osobnou úĉasťou ņiaka na ich rieńení a mali by uņho aktivovať nielen 

niņńie, ale aj vyńńie kognitívne procesy. M.A. Hess
17

 v súvislosti s tým zaujímavo 

poznamenáva, ņe uĉitelia by si mali predstaviť diferencovanú triedu ako výťah, ktorý vynáńa 

ņiakov stále vyńńie a vyńńie a nie ako výťah, ktorý ich vynesie na urĉité poschodie a tam 

zastaví. Cieľom diferencovaného vyuĉovania je zabezpeĉiť maximálny vedomostný 

a osobnostný rast kaņdého ņiaka a navodiť pocit individuálneho úspechu v zhode s jeho 

potrebami. 
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Ak vńak skutoĉne chceme maximalizovať rozvoj schopností u jednotlivých ņiakov, 

musíme splniť jednu dôleņitú podmienku a tou je náleņitá nároĉnosť pracovných úloh. Mnoho 

uĉiteľov sa v tomto smere dopúńťa zásadnej chyby, keć v presvedĉení, ņe ņiakom pomalńie 

chápajúcim a pracujúcim je potrebné dávať ľahńie úlohy, neprimerane zniņujú poņiadavky na 

ich výkon. Tým vńak nevedomky nezabezpeĉujú ich napredovanie, ale naopak spôsobujú 

stagnáciu na urĉitej úrovni. Neadekvátne zniņovanie nárokov sa následne môņe u ņiaka 

prejaviť aj v nedostatoĉných nárokoch na seba samého, plynúcich z falońného pocitu 

uspokojenia z dosiahnutých výsledkov.  

Pri zabezpeĉovaní potrebnej nároĉnosti pracovných úloh je vhodná spolupráca uĉiteľa 

so ņiakmi. Môņe sa realizovať napr. pri stanovovaní cieľov pre jednotlivé výkonnostné 

úrovne, pri výbere tém, ktorým sa chcú ņiaci venovať, ĉi pri výbere pracovných metód 

a spôsobov prezentácie dosiahnutých výsledkov. Nemenej dôleņité je vyuņívanie rôznych 

stratégií riadenia uĉebnej ĉinnosti ņiakov, ako aj uplatņovanie adekvátnych inńtruktáņnych 

postupov pri zadávaní pracovných úloh. Uĉiteľ nesmie zabúdať na ich rozmanitosť a pestrosť, 

reńpektujúc zameranosť na kľúĉové koncepty, zrozumiteľnosť a permanentnú výzvu pre 

ņiaka. 

Uvedomujeme si, ņe dodrņiavanie vńetkých uvedených princípov diferencovaného 

vyuĉovania je pre uĉiteľa skutoĉne neľahká úloha, ktorá má aj svoje úskalia. Zrejme 

najväĉńím je vysoká nároĉnosť na prípravu z hľadiska organizácie vyuĉovania, voľby metód, 

foriem, prostriedkov, výberu vhodných úloh a prístupu k ņiakom. Ako uvádza G. Porubská
18

, 

diferenciácia, ĉi uņ vnútorná alebo vonkajńia, kvantitatívna alebo kvalitatívna, nie sú 

problémom jednoduchým. Súĉasné tendencie rozvoja ńkolstva vńak naznaĉujú, ņe 

diferenciácia sa stáva ĉoraz aktuálnejńou, aj keć v ńkolskej praxi prináńa so sebou veľa 

nevyrieńených organizaĉných, metodických, ale aj koncepĉných otázok. Diferencované 

vyuĉovanie kladie zvýńené nároky nielen na prácu uĉiteľa, ale aj na materiálno-technické 

vybavenie ńkoly, uĉebné pomôcky, kurikuláne dokumenty (uĉebné plány, uĉebné osnovy, 

vzdelávacie ńtandardy), ĉi tvorbu alternatívnych uĉebníc. Je to vńak spôsob, ktorý v súĉinnosti 

s dokonalým poznaním osobnosti ņiaka a citlivým pedagogickým prístupom môņe zabezpeĉiť 

jeho maximálny rozvoj.  
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Uplatňovanie clil metódy na 1. stupni základných ńkôl 

 

Abstract 

Following paper is focused on review of traditional ways of teaching English language 

not only in Slovakia, but other European countries as well. Secondly, we mention the 

importance of starting learning foreign languages at early age. We point to positive effect of 

using CLIL method in general subjects. 
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Úvod 

Vyuĉovanie cudzích jazykov patrí k téme, ktorá rezonuje nielen na Slovensku, ale aj 

v ostatných krajinách Európskej Únie. Primárnym dôvodom je akási centralizácia spôsobu 

komunikácie a dohovorenia sa v rámci EU. Otázkou zostáva voľba jazyka, ktorý by sa stal 

komunikaĉným prostriedkom pri dohovorení sa. 

V posledných rokoch kladú najväĉńí dôraz na ńtúdium cudzích jazykov hlavne rodiĉia, 

nakoľko moņnosti ćalńieho pôsobenia detí sa rozńírilo a ńtudenti vyhľadávajú moņnosti 

ćalńieho vzdelávania sa na ńkolách aj v iných ako rodných krajinách, ktoré si vyņadujú 

znalosť iného, ako materinského jazyka. Vo väĉńine prípadov sa vyņaduje znalosť anglického 

jazyka. 

Slovensko patrí tieņ ku krajinám, ktoré preńlo viacerými zmenami v rámci vzdelávania 

cudzích jazykov v poslednom období. Konkrétne, vláda Slovenskej republiky prijala 12. 

septembra 2007 novú Koncepciu vyuĉovania cudzích jazykov na základných a stredných 

ńkolách, s úĉinnosťou od 1. septembra 2008. Jej cieľom je modernizovať a zefektívniť 

vyuĉovanie cudzích jazykov v rámci Slovenska ako aj podporovať vznik multikulúrnej 

európskej spoloĉnosti, ĉo predpokladá dosiahnutie komunikaĉných kompetencií minimálne 

v dvoch cudzích jazykoch. Vńeobecným cieľom je zabezpeĉiť dosiahnutie komunikaĉnej 

úrovne B1/B2 podľa európskeho referenĉného rámca pre jazyky v prvom  cudzom jazyku 

a komunikaĉnú úroveņ A2/B1, podľa toho istého rámca, v druhom cudzom jazyku u vńetkých 

ņiakov edukaĉného systému na Slovensku, na konci strednej ńkoly. Je veľmi dôleņité, aby 

uvedenú Koncepciu pozitívne vnímali najmä uĉitelia na 1. stupni základných ńkôl, nakoľko 

vláda Slovenskej republiky uvaņuje nad prijatím zákona, ktorý sa bude  týkať povinného 

zavedenia výuĉby cudzích jazykov od 3. triedy základných ńkôl. To by malo za dôsledok 

zvýńenie nárokov na samotných uĉiteľov, ktorí by ale zároveņ mohli vyuņívať 

a implementovať aj iné metodické a didaktické postupy a prístupy v rámci vyuĉovania 
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vńeobecných predmetov, ktoré sú viac uplatņované na hodinách cudzieho jazyka. Je 

vńeobecne známe, ņe väĉńina uĉiteľov vńeobecno-vzdelávacích predmetov uplatņujú v rámci 

svojich predmetov dlho zauņívaný spôsob výuĉby – overovanie nadobudnutého uĉiva 

a výklad nového, ĉo má za dôsledok krátkodobé zapamätanie si vykladaného uĉiva. Uĉitelia 

jazykov musia pri svojej práci s deťmi vyuņívať súĉasne viaceré metodické postupy, nakoľko 

v rámci osvojovania si cudzieho jazyka, ņiaci musia zvládnuť výslovnosť nového slova, jeho 

význam a vedieť ho aplikovať v ńirńom kontexte. Okrem toho, ņiaci musia zvládnuť viaceré 

zruĉnosti – hovorenie, písanie, ĉítanie, rozumieť poĉutému textu a osvojiť si gramatické javy. 

Tradičné formy výučby cudzích jazykov 

Doteraz najrozńírenejńími metódami v cudzojazyĉnej výuĉbe boli okrem iných aj tie, 

ktoré bliņńie vo svojej publikácii popísala Diane Larsen-Freeman Techniky a princípy vo  

výučbe cudzích jazykov
1
. Vo svojej knihe bliņńie ńpecifikuje deväť metód, ktoré taktieņ preńli 

vývojom a od svojho prvého vydania, jednotlivé metódy zaznamenali viaceré zmeny.  

1. Grammar-translation method = základným cieľom ńtúdia cudzieho jazyka má byť 

schopnosť ĉítať literatúru písanú v cieľovom jazyku. Ak  chcete tento cieľ dosiahnuť, 

ńtudenti sa musia nauĉiť o gramatických pravidlách a slovnej zásobe cieľového jazyka. 

2. The direct method = uĉiteľ pomocou tejto metódy má v úmysle nauĉiť ńtudentov 

komunikovať v cieľovom jazyku. Pre úspeńné zvládnutie nastavených cieľov, by sa 

ńtudenti mali nauĉiť myslieť v cieľovom jazyku a to práve vyuņitím tejto metódy. 

3. The audio-lingual method = uĉitelia chcú dosiahnuť, aby ich ńtudenti vedeli pouņívať 

cieľový jazyk komunikatívnou formou. Na dosiahnutie takéhoto cieľa, sa ńtudenti 

potrebujú nauĉiť vyuņívať cieľový jazyk automaticky bez predchádzajúceho rozmýńľania. 

Uvedené je moņné dosiahnuť v prípade, ņe si ńtudenti osvoja nové zruĉnosti v cudzom 

jazyku, ĉím prekonajú staré zvyky v rodnom jazyku. 

4. The silent way = ńtudenti by mali byť schopní pouņívať jazyk na sebavyjadrenie sa – 

vyjadriť svoje myńlienky, predstavy a pocity. Na dosiahnutie takéhoto cieľa je potrebné 

rozvíjať nezávislosť od uĉiteľa. 

5. Desuggestopedia = uĉitelia, ktorí pouņívajú túto metódu dúfajú, ņe urýchli proces, pri 

ktorom sa ńtudenti nauĉia pouņívať cudzí jazyk pre kaņdodennú komunikáciu. To sa dá 

docieliť vtedy, ak ńtudenti vyuņívajú viac svojich myńlienkových schopností. Dosiahne sa 

to, ak sa pomocou zapojenia ńpeciálnych techník zaktivizuje polovedomie nańej mysle.  

6. Community language learning = uĉitelia, ktorí aplikujú túto metódu, chcú docieliť, aby 

ich ńtudenti vyuņívali cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni. Pri tejto metóde sa ńtudenti 

uĉia navzájom od seba. Tieto cele sa dosahujú neinvazívnou formou tak, ņe uĉiteľ a ņiak 

sú si rovnocenní partneri. 

7. Total physical response = uĉitelia, ktorí vyuņívajú túto metódu veria, ņe pre ńtudentov je 

dôleņitým faktorom pri komunikácii v cudzom jazyku mať urĉité skúsenosti, ktoré 

v skutoĉnosti zaņili a preto je táto metóda priamo spojená s fyzickou aktivitou. Spomínaná 

metóda bola vyvinutá, aby odbúrala stres pri ńtúdiu cudzích jazykov a primäť ńtudentov, 

aby zotrvali v ńtúdiu jazykov aņ po dosiahnutie najvyńńej úrovni. 

                                                           
1
 D. LARSEN-FREEMAN: Techniques and Principles in Language Teaching. Second edition. Oxford, 

Oxford University Press 2000. 
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8. Content-based, Tak-based, and Participatory approaches = metóda, ktorá vychádza 

z obsahu jednotlivých úloh a participatívnych prístupov. 

9. Communicative Language Teaching = cieľom tejto metódy je umoņniť ńtudentom 

komunikovať v cieľovom jazyku. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné, aby ńtudent 

disponoval jazykovými znalosťami, ovládal význam  a funkcie jednotlivých lingvistických 

javov. Ńtudenti sa musia nauĉiť ako jednotlivé slová správne vyuņiť tak, aby boli v súlade 

s celkovým kontextom. 

Metóda CLIL  

 Odborníci v oblasti vzdelávania cudzích jazykov v poslednej dekáde prińli 

s inovatívnou formou vyuĉovania cudzích jazykov, ktorá je známa pod akronymom CLIL – 

Content Language Integrated Learning. Spomínaná neinvazívna metóda sa vyuņíva 

v rámci vńeobecno-vzdelávacích predmetov, priĉom ńtudenti sa uĉivo okrem materinského 

jazyka uĉia aj vo vybranom cudzom jazyku.   

 S myńlienkou implementovania cudzieho jazyka do vńeobecných predmetov prińiel 

David Marsch z univerzity Jyväskylä vo Fínsku, ktorý tvrdí, ņe „CLIL sa vyuņíva v rámci 

ńkolských predmetov, kedy jednotlivé ich obsahové ĉasti sa vyuĉujú duálne – dvojjazyĉne“
2
. 

Nehovoríme pritom o bilingválnom vzdelávaní, v rámci ktorého sa celý obsah daného 

predmetu vyuĉuje v cudzom jazyku.  

 CLIL je moderná forma vzdelávania, ktorá sa v súĉasnej dobe implementuje hlavne na 

prvom stupni základných ńkôl a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci ćalńích európskych 

krajín. Najmladńia veková skupina detí vo vńeobecnosti patrí k tým ńtudentom, ktorí sa veľmi 

ľahko adaptujú na nové formy vzdelávania a zároveņ uņ bolo niekoľkokrát vedecky overené, 

ņe sa ľahńie uĉia dva jazyky súĉasne. Uĉenie sa cudzím jazykom má pre ņiakov v mladńom 

ńkolskom veku niekoľko výhod – deti sú viac otvorenejńie, prístupnejńie a flexibilnejńie 

novým formám výuĉby, slovnú zásobu prijímajú prirodzenejńou formou, na rozdiel od 

dospelých – deti sa uĉia cudzí jazyk prostredníctvom hrania sa, spievania, kreslenia, 

prostredníctvom rôznych skupinových hier a riekaniek. 

 Obdobný názor zdieľa aj Carol Read, ktorá preferenciu uĉenia sa cudzích jazykov 

v mladńom veku bliņńie vyńpecifikovala vo svojom príspevku Is Younger Better?, ktorý bol 

publikovaný v júli 2003 v English Teaching Professional.  Vo svojom príspevku uvádza 

niekoľko dôvodov, preĉo je uĉenie sa cudzích jazykov pre deti prirodzenejńie: 

– uĉenie je zábavné a zaujímavé, 

– uĉenie je súĉasťou ņivota detí, 

– uĉenie je postavené na veciach, ktoré deti vedia, 

– uĉenie je vhodne podporované, 

– vo vńeobecnosti sa deti chcú uĉiť, 

– atmosféra, v rámci ktorej sa deti uĉia je veľmi uvoľnená a príjemná. 

                                                           
2
 D. MARSH: Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning. International 

Association for Cross-cultural Communication, Language Teaching in the Member States of the European Union 

(Lingua) University of Sorbonne. Paris 1994 
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Implementácia CLIL 

Základné ńkoly vytvárajú ideálne podmienky, stretávajúce sa s potrebami ņiakov pri 

uĉení sa cudzích jazykov. Jazykové zruĉnosti získavajú ņiaci postupne a prirodzeným 

spôsobom, na rozdiel od spôsobu vyuĉovania na stredných ńkolách, ktoré je viac formálne 

a abstraktne orientované. Práve takáto forma vzdelávania je evidentným problémom 

maturantov na Slovensku, korí disponujú nízkymi komunikaĉnými schopnosťami. 

Memorovanie enormného mnoņstva slov a fráz neprináńa so sebou ņelaný efekt aktívneho 

vyuņitia slovnej zásoby a nacviĉenej gramatiky.  

Zavedenie cudzích jazykov do nejazykových predmetov pozitívne ovplyvņuje 

napredovanie v samotnom zdokonaľovaní sa v jazyku. Cieľom vyuņitia  metódy CLIL 

v ranom veku by malo poskytnúť ńtudentom dostatoĉné precviĉovanie preberaného 

konkrétneho uĉiva na hodinách vńeobecných predmetov aj v cudzom jazyku, ĉo by zlepńilo 

kvalitu  cudzojazyĉnej výuĉby a memorovanie obsahu osnov. Predpokladáme, ņe 

implementovaním metódy CLIL do iných predmetov by neskôr zlepńilo komunikaĉné 

zruĉnosti v cudzom jazyku u absolventov stredných ńkôl. 

Poĉet  uĉiteľov aplikujúcich metódu  CLIL na Slovensku nie je aņ tak enormný, avńak 

dá sa predpokladať, ņe sa bude postupne zvyńovať, nakoľko Ministerstvo ńkolstva schválilo 

celonárodný projekt v septembri 2007, ktorý umoņņuje uĉiteľom na rôznych stupņoch ńkôl, 

zúĉastniť sa a absolvovať jazykové kurzy v rámci angliĉtiny a tým zakomponovať svoje 

novonadobudnuté zruĉnosti do svojich predmetov. 

Tieto skutoĉnosti nás priviedli k myńlienke podporiť tento projekt formou výskumu, 

ktorý budeme realizovať v rámci dizertaĉnej práce. Nańim cieľom bude: 

▪ implementovať metódu CLIL do triedy na prvom stupni základnej ńkoly, kde uĉiteľka 

patrila do skupiny nejazykových uĉiteľov a zároveņ sa zapojila do celonárodného 

projektu, za úĉelom dosiahnutia poņadovanej úrovne jazyka; 

▪ analyzovať vplyv CLIL metódy vo vzťahu ņiakov k angliĉtine ako cudziemu jazyku; 

▪ zistiť, ĉi implementovanie cudzieho jazyka na hodinách Prvouky ovplyvņuje celkové 

znalosti ńtudentov a zistiť, ĉi ich jazykové znalosti sa budú líńiť od ńtudentov, ktorí 

ńtudujú vńeobecné predmety obvyklým spôsobom a majú ńtandardný poĉet lekcií 

angliĉtiny týņdenne. 

Pri zavádzaní angliĉtiny na hodinách Prvouky budeme vychádzať zo zatiaľ 

dostupných materiálov pojednávajúcich o metóde CLIL a zároveņ vyuņijeme materiály, ktoré 

sú uņ k dispozícii na rôznych uĉiteľských stránkach, ktoré podporujú metódu CLIL. 

Pre ilustráciu uvádzame dva príklady vyuņitia CLIL metódy, na hodinách Prvouky, 

ktoré sa zaoberajú témami Jedlo a jeho skupiny, a Solárny systém. 
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OBRÁZEK 1. Ukáņky vyuņitia CLIL metódy na hodinách Prvouky 
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 V oboch prípadoch, je predmet výuĉby súĉasťou uĉebných osnov, platný pre 1. stupeņ 

základných ńkôl. Ņiaci disponujú základnými vedomosťami anglického jazyka a úlohou 

uĉiteľa je prezentovať obsah uĉiva nie len v materinskom jazyku, ale aj v cudzom. Uĉiteľ 

veľmi simplicitnou formou uvedie ņiakov do problematiky, poukázaním na základnú slovnú 

zásobu, ktorá je ņiakom známa z uņ preberaného uĉiva na hodinách angliĉtiny, priĉom 

nároĉnosť sa mierne stupņuje vkladaním slov v anglickom jazyku do vopred pripravených 

viet. Cieľom takto pripravenej hodiny je nauĉiť sa a osvojiť si slovnú zásobu prostredníctvom 

praktického preņitia danej skutoĉnosti. Uņ vo vńeobecnej didaktike sa poukazuje na dlhodobo 

overený fakt, ņe ņiak si najviac zapamätá to, ĉo poĉuje, píńe o tom, preĉíta si to a aj si to 

osobne precviĉí a zaņije. Preto sa najväĉńia ĉasť hodiny venuje príprave projektu – 

v súvislosti s horeuvedenými ukáņkami, ņiaci pracujú s obrázkami, ktoré lepia na vopred 

pripravený papier a sami si pripravujú pyramídu potravín, ktorú rozdeľujú do kategórií, ĉi uņ 

podľa farieb jednotlivých potravín, alebo na základe delenia potravín do skupín. Pri tejto 

ĉinnosti si opäť verbálne upevņujú základnú slovnú zásobu, s ich vyuņitím v konkrétnych 

vetách. V koneĉnom dôsledku môņeme tvrdiť, ņe takto vedená hodina má bilingválny úĉinok 

pre ņiakov na rozdiel od tých, ktorý sa predmetné uĉivo uĉia len v materinskom jazyku. 

Záver 

 Angliĉtina je jazykom, ktorý sa vo veľkej miere vyuņíva ako prostriedok 

v komunikácii vo väĉńine európskych krajín. I napriek skutoĉnosti, ņe Európa je kontinent 

viacjazyĉný, angliĉtina by sa potenciálne mohla stať hlavným nástrojom komunikácie 

v budúcnosti. Zruĉnosti v pouņívaní jazyka nie sú len o gramatike, ĉi slovnej zásoby. Napriek 

faktu, ņe komunikácia v cudzom jazyku patrí k najťaņńej ĉasti v uĉení sa cudzích jazykov, nie 

je to aņ tak nerieńiteľný fakt, aby sa s ním nedalo niĉ urobiť. Dokonca aj malé dieťa môņe 

komunikovať a pouņívať jazyk. Nezáleņí na tom, ņe je schopné povedať len niektoré slová 

alebo frázy, dôleņitá je jeho schopnosť poņiadať o nieĉo, alebo povedať nejakú informáciu, aj 

keć s niektorými gramatickými chybami. Niektorí ńtudenti majú obavu ĉokoľvek povedať 

v cudzom jazyku, ktorý ńtudujú, pretoņe nechcú, aby sa dostali do rozpakov v prípade, ņe 

môņu pouņiť nesprávnu gramatiku, alebo slovné spojenie. Ńtúdium cudzích jazykov je 

o „pokuse a chybách“. Ak ńtudenti nemajú moņnosť  hovoriť v cudzom jazyku, zároveņ 

nemajú moņnosť sa ani dozvedieť, kde tie chyby robia a odstrániť daný problém. Ich ńtúdium 

cudzieho jazyka sa vo veľkej miere sústrećuje na memorovanie slovnej zásoby a drilovaní 

gramatiky. Preto aj ja ako uĉiteľ súhlasím s myńlienkou zaĉať s uĉením cudzích jazykov ĉo 

najskôr. CLIL je, podľa náńho názoru, v súĉasnosti jeden z tých nástroj ako dosiahnuť 

zvýńenie kvality komunikaĉných zruĉností u ńtudentov, ktorí sa uĉia cudzí jazyk, pretoņe 

jednou z výhod CLIL je jeho bezprostrednosť, nakoľko  ńtudenti pouņívajú dvojjazyĉne  

ihneć to, ĉo sa uĉia. 
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Sociálne spôsobilosti žiakov na 1. stupni ZŃ a sociálna klíma triedy 

 

Abstract 

Social competences of students are indispensable requirement of successful integration 

into the social group. Acquiring and widening of social competences of students has a big 

influence on environment where are realized. In connection with that it is necessary to 

emphasize the social climate in the classroom which is creating space for its successful 

acquiring and development. 

 

Key words: social competences, social climate of classroom, relational structure of the 

classroom 

 

 

Problematika sociálnych kompetencií ņiakov v primárnom stupni vzdelávanie je 

zakomponovaná a vymedzená ako súĉasť ńtátneho vzdelávacieho programu, ktorý je 

v súĉasnosti  východiskovým dokumentom v pedagogickej praxi. Podpora a rozvoj uvedenej 

zloņky ņiackej osobnosti, reflektuje na poņiadavky spoloĉnosti a v neposlednom rade dotvára 

profil absolventa daného stupņa vzdelávania. Jednotlivé ĉinitele sociálnej dimenzie osobnosti 

ņiaka, prináńajú so sebou v pedagogickej praxi urĉité ńpecifiká nevyhnutné pre ich rozvíjanie. 

Jedna oblasť sa dotýka zabezpeĉovania  podmienok uĉiteľom, ktoré zefektívņujú proces 

kreovania sociálnych kompetencií a  na  druhej strane otázka  spresnenia a podrobnej 

klasifikácia jednotlivých sociálnych zruĉností.  

Sociálna klíma triedy ako podmienka tvorby sociálnych kompetencií 

Pedagogická práca a príprava  uĉiteľa smeruje k  vytvoreniu edukaĉných  podmienok 

pre ņiaka, ktoré by zabezpeĉovali jeho komplexný  rozvoj osobnosti.  V súvislosti 

s kreovaním a rozvíjaním sociálnej dimenzie ņiackej osobnosti, zdôrazņujeme význam 

vytvorenia sociálnej klímy triedy, ktorá prispieva k rozvoju sociálnych zruĉností v zmysle 

nezámerného uĉenia a uĉebných aktivít ņiakov. J. Mareń
1
 definuje „sociálnu klímu ńkolskej 

triedy“ ako ,,ńpecifickú sociálno-psychologickú premennú, ktorú spoloĉne vytvárajú: vńetci 

ņiaci navńtevujú danú triedu, ćalej skupiny ņiakov, na ktoré sa trieda spravidla ĉlení a jedinci 

stojaci mimo tieto skupiny, jednotliví ņiaci  i uĉitelia vyuĉujúci v danej triede“. Sociálna 

                                                           
1
 In:  J. ĈÁP,  J. MAREŃ: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001, s. 577. 
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klíma je podnetným a motivujúcim ĉiniteľom pri vytváraní sociálnych ņiackych zruĉností. 

Klímu ńkolskej triedy je moņné povaņovať za ńpecifický prejav triedneho ņivota, ktorý 

obsahuje kvalitu prostredia vnútri ńkoly s ekologickými, spoloĉenskými, sociálnymi 

a kultúrnymi dimenziami. Je chápaná ako jav vyuĉovacieho prostredia (predovńetkým 

dimenzie sociálne a kultúrne), ktorý obklopuje ņiakov a uĉiteľov zvonku a spája sa s ich 

subjektívnym preņívaním a posudzovaním. Je výsledkom kontaktu ņiakov s vyuĉovaním.  

Východisko efektívneho pôsobenia uĉiteľa na ņiaka tvorí priateľská a ústretová klíma, 

ktorá svojím charakterom podnecuje ņiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, 

hodnoteniu a dorozumievaniu, ĉo podporuje komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. K ich 

rozvíjaniu prispieva celý rad didaktických aspektov edukácie ako sú vzdelávací obsah, 

organizaĉné formy a metódy výuĉby, podnetné sociálne-emoĉné prostredie ńkoly a triedy, 

programové aktivity uskutoĉņované v ńkole, ale aj v mimovyuĉovacej a v mimońkolskej 

ĉinnosti. V zmysle naznaĉeného upriamujeme pozornosť na kľúĉové, sociálne  kompetencie 

ņiakov s cieľom ich podrobne diferencovať a ńpecifikovať. 

Sociálne kompetencie žiakov na 1. stupni ZŃ 

V rámci komplexného ponímania problematiky sociálnych kompetencií ņiakov, je 

potrebné ńpecifikovať ich jednotlivé oblasti. Sociálnu zloņku osobnosti ņiaka, na ktorú sa 

môņu uĉitelia v rámci vzájomného pôsobenia zamerať sme diferencovali do troch kľúĉových 

oblastí:  

 oblasť kognitívneho rozvoja žiaka, ktorá zahŕņa zruĉnosti ņiakov vnímať existenciu 

v skupine, pozorovať verbálne, ale i neverbálne prejavy druhých, vnímať a vńímať si 

emocionálne znaky druhých a v neposlednej miere schopnosť vnímať a predvídať city 

druhého; 

 oblasť afektívneho rozvoja sociálnej dimenzie, ktorá je charakterizovaná  schopnosťou 

aktívne poĉúvať, empatiou, schopnosťou pochopiť druhého, schopnosťou vycítiť prianie 

druhého; 

 oblasť konatívna, ktorá sa zameriava na rozvíjanie zruĉnosti reńpektovať potreby 

druhých, komunikovať o svojich pocitoch, ovládať svoje emócie, vedieť sa vyrovnať 

s negatívnymi emóciami a prijať ich ako súĉasť emocionality. 

Pre pedagogickú prax je potrebné aj efektívne rozvíjať a kreovať sociálne kompetencie aj 

z hľadiska ich zamerania.    

Sociálne kompetencie žiakov zamerané na rozvoj  vlastnej osobnosti  

Úspeńná adaptácia a socializácia ņiaka ako aj jeho následná spokojnosť v triede, ktorej 

je súĉasťou sa nezaobíde bez rozvoja a podpory sociálnych zruĉností. To, ako ņiak vníma 

samého seba, akú rolu zastáva v triednom spoloĉenstve je momentom, ktorý ovplyvņuje 

ćalńie sociálne zruĉnosti, ktoré charakterizujú jeho samého a taktieņ jeho správanie. 

Vnímanie vlastnej osoby v rovesníckej skupine sa odráņa v ņiakovom sebapresadzovaní, 

sebapotvrdzovaní, sebamotivácii, sebahodnotení, sebapoznaní, schopnosti kooperovať. 

Sebavnímanie, sebaponímanie ņiakov je dôleņitým hľadiskom pri hodnotení aktuálnej klímy 

triedy. K podstatným zruĉnostiam patrí aj pozitívny sebaobraz a sebadôvera ņiaka. 
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Ak sa ņiak cíti v triede docenený, spoluņiakmi akceptovaný vníma celkovo svoju rolu 

v triede pozitívne. Sociálna klíma triedy, v ktorej sa nachádza bude pozitívna a pre ņiaka 

stimulujúca. Významnou zloņkou dotvárajúcou vybavenosť ņiakov v oblasti sociálnych 

kompetencií vzťahujúcich sa k vlastnej osobnosti, je nauĉiť ņiakov uplatņovať svoje práva 

a súĉasne plniť svoje povinnosti. Ņiak dokáņe odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje 

rozvojové moņnosti. Uvedomuje si význam pozitívnej sociálne-emoĉnej klímy v triede 

a svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

Sociálne kompetencie  žiakov  v kontexte  sociálnych ńtruktúr a vzťahov 

Uņ od prvého vstupu do triedy si ņiak vytvára postoj a vzťah v sociálnej skupine, do 

ktorej patrí. Kreovanie vzťahov, zaĉlenenie sa do kolektívu, adaptácia v ńkolskom prostredí je 

dôleņitým momentom, ktorý ovplyvní vnímanie triedneho prostredia. Pri vymedzovaní 

podstatných sociálnych zruĉností, ktoré sú významne a dôleņité v kontexte triedneho, 

ņiackeho kolektívu sme vychádzali z potrieb a poņiadaviek súĉasnej ńkoly. Za primárne 

povaņujeme u ņiakov podporovať a rozvíjať: 

 schopnosť vedieť poĉúvať; 

 vzájomnú akceptáciu; 

 adekvátne rieńiť konflikty; 

 sociálne cítenie;  

 hodnotové orientácie; 

 medziľudské vzťahy; 

 prvky prosociálneho správania;  

 komunikácia s cieľom sebaprezentovania a sociálne vzťahy.  

Sociálne zruĉnosti je moņné cviĉiť, zatiaľ ĉo sociálne vzťahy je potrebné rozvíjať. 

B. Kosová
2
 upozorņuje na ,,rozvíjanie vńetkých druhov vzťahov k ľućom:  

 poznávací – získať vedomosti o medziľudských vzťahoch a sociálne zruĉnosti, 

 pretvárací – získať spôsobilosti sociálneho styku, nadväzovania, upevņovania, 

zlepńovania, ale i preruńenia medziľudských vzťahov, schopnosti prosociálneho správania, 

 hodnotiaci  – získať prosociálne, pozitívne postoje k ľućom, pripravenosť obhajovať 

práva druhých i svoje vlastné, asertívne postoje, 

 dorozumievací – získať spôsobilosti dorozumievať sa s ľućmi najrôznejńím spôsobom“. 

       V súvislosti so vzájomnými väzbami v triede povaņujeme za samozrejmé venovať 

pozornosť sociálnej klíme triedy, ktorá je výsledkom kvality triednej interakcie. Uĉiteľ 

v rámci svojej ĉinnosti musí vytvárať a podporovať u ņiakov sociálne kompetencie, ktoré sú 

potrebné a úzko späté s kreovaním sociálnej klímy a vzájomnými vzťahmi v triede.  

Uņ z uvedeného pojmu „sociálna klíma“ je zrejmé, ņe pôjde o ńpecifiká, ktoré úzko 

participujú s jej tvorbou. Úroveņ sociálnych kompetencií ņiakov sa prejavuje v niekoľkých 

oblastiach, ktoré zároveņ ovplyvņujú sociálnu klímu: 

 objavovanie pozitívnych vlastností u druhých; 

 prehodnocovať negatívne skutoĉnosti;  

                                                           
2
 B. KOSOVÁ: Rozvoj osobnosti ņiaka. Preńov, Rokus 2000, s. 74. 
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 reńpekt a úcta k vzájomným poņiadavkám; 

 komunikácia podporujúca sebaprezentáciu a sociálne vzťahy; 

 význam ņiakov pre ņivota jednotlivcom v triede; 

 senzibilizácia – scitlivenie ņiakov; 

 zdôrazņovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáhajú rozvíjať interpersonálne 

vzťahy – empatiu, komunikáciu; 

 podpora kooperatívneho uĉenia; 

 vzájomná závislosť ĉlenov skupiny a sociálnej klímy triedy; 

 schopnosť empatie; 

 vývin a rozvoj prosociálneho správania sa ņiakov. 

Poņiadavka podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, 

najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, úĉinne spolupracovať, rozvíjať sociálnu 

vnímavosť a citlivosť k spoluņiakom, uĉiteľom, rodiĉom, ćalńím ľućom je zakotvená aj 

v Ńtátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeņ základnej ńkoly v Slovenskej republike 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie. V rámci kompetencií, ktorými má byť ņiak vybavený  sa 

dôraz kladie na to, aby si ņiak uvedomoval a chápal význam socio-emoĉnej klímy  a svojou 

ĉinnosťou a aktivitou prispieval ku kvalitným interpersonálnym vzťahom. V zmysle 

naznaĉeného konńtatujeme, ņe sociálna klíma je tvorená mnohými ĉiniteľmi, ktorých kvalita 

je zároveņ istým ukazovateľom medziľudských vzťahov v triede. Vytvorenie pozitívnej 

sociálnej klímy dáva ņiakom aj uĉiteľom priestor na rozvíjanie úcty, zodpovednosti voĉi sebe 

aj druhým, pomáha ņiakom rozvíjať pozitívne sebahodnotenie, podporovať sebaúctu, 

schopnosť asertívne jednať, konať, vedieť zvládať medziľudské, priateľské vzťahy, 

odhaľovať a rieńiť problémy. Vytváranie a podporovanie kompetencií ņiakov, predovńetkým 

sociálnych a personálnych, v rámci ktorých sa usmerņujú základné mravné hodnoty, 

nadväzujú a udrņiavajú vzťahy s vrstovníkmi, reńpektujú druhí ľudí sú nosným pilierom 

kvalitných vzájomných vzťahov v edukaĉnom procese.  

V závere chceme zdôrazniť, ņe okrem rozvíjania sociálnej inteligencie a podpory 

sociálnych zruĉností u kaņdého ņiaka je potrebné, aby uĉiteľ vytvoril výchovnú skupinu, 

v ktorej bude  jeho primárnym cieľom zabezpeĉiť neformálnu atmosféru a klímu. V takto 

vytvorených podmienkach sa budú ņiaci cítiť  uvoľnene, pohodlne, budú voľne diskutovať, 

ĉlenovia skupiny sa budú navzájom poĉúvať a eliminuje sa kritika neobvyklých názorov  

a nápadov. Ņiakom bude vytvorený priestor na prezentáciu a cviĉenie vlastných sociálnych 

schopností potrebných pre kaņdodenný ņivot.  
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Metóda tvorivej dramatiky v ńkole ako prístup k výchove alebo cesta cez 

literárnu komunikáciu k sociálnej vnímavosti 

 

 

Abstract: A method of creative drama in the educational process for 1 stage of primary 

education create a space for the development of social sensitivity. This is primarily about an 

approach to education based on contact and communication that stimulate socio-aesthetic 

learning. Best way how to apply creative drama is working with literary texts. 
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(Ne)komunikácia v ńkole 

Uņ v roku 1900 ohlásila ńvédka E. Keyová, príchod storočia dieťaťa a súĉasní 

odborníci výchovy stále apelujú, aby si ńkoly vńimli, ņe v ńkolských laviciach sedia deti. 

Najväĉńí problém, ktorý sa netýka len ńkolstva, ale celej nańej spoloĉnosti, vidíme 

v nedostatku komunikácie. S komunikáciou, resp. nekomunikáciou súvisí i poĉúvanie. Ľudia 

medzi sebou málo komunikujú, najmä s tými najmenńími. Povaņujeme to za jeden 

z najzávaņnejńích negatívnych javov v súĉasnej spoloĉnosti, preto chceme týmto príspevkom  

ponúknuť jedno z jeho moņných rieńení. Dieťaťu nestaĉí bez vysvetlenia povedať, ņe je nieĉo 

dobré alebo zlé. Treba mu venovať veľkú pozornosť, najmä pri odpovediach na tisíckrát 

opakovanú otázku Prečo? Toto je obdobie, kedy chce nás dospelých eńte poĉúvať. Myslíme 

si, ņe z týchto – len naoko – maliĉkostí vzniká nedostatok komunikácie, pretoņe malý 

ĉlovieĉik sa uzavrie do seba a prirodzene, bojí sa ćalej pýtať. A ĉo keć sa stretne takýchto 

ĉlovieĉikov viac? Napríklad v ńkole. Keć týmto deťom neposkytneme príleņitosť a mnoņstvo 

nových podnetov, ako si môņeme namýńľať, ņe nastanú v komunikácii medzi ľućmi zmeny. 

Već práve dneńné deti v súĉasnom, pre nás eńte stále novom storoĉí budú udávať tón. Kto ich 

má teda nauĉiť rozlińovať napríklad dobro od zla? Kto ich nauĉí komunikovať s ľućmi 

v rôznych – ĉasto komplikovaných – situáciách, ktoré ich v ņivote ĉakajú? Preto úplne 

súhlasím s názorom autorov publikácie Reformu robí učiteľ, ņe v koneĉnom dôsledku záleņí 

na uĉiteľovi, ĉi sa ńkola premení alebo ĉi sa stane akoby múzeom pedagogickej praxe
1
. 

V súvislosti s komunikáciou a dieťaťom musím spomenúť knihu Emočná inteligencia, ktorá 

priam provokuje k rieńeniu tohto problému. Najznepokojujúcejńie informácie sú do tejto 

knihy prevzaté z rozsiahleho výskumu medzi rodiĉmi a pedagógmi, ktoré potvrdzujú 

                                                           
1
 H. KASÍKOVÁ, J. VALENTA: Reformu dělá učitel. Praha, Sdruņ. pro TD 1994. 
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celosvetový trend. Výsledky výskumu ukazujú, okrem iného i to, ņe súĉasná generácie detí 

má omnoho viac citových problémov neņ generácie predchádzajúce. Ĉastejńie trpia 

osamelosťou a depresiami, sú hanblivejńie a neposluńnejńie, impulzívnejńie a agresívnejńie, sú 

nervóznejńie a majú väĉńie sklony robiť si starosti neņ ich rodiĉia ĉi prarodiĉia
2
.  

 Ak na súĉasnú pováņlivú situáciu vôbec existuje nejaký liek, musíme ho hľadať 

v prístupe k výchove, v spôsobe, akým pripravujeme nańe deti pre ņivot. Jedným z moņných 

rieńení súĉasnej krízy je nové chápanie toho, ĉo vńetko by ńkoly mali robiť, aby vychovávali 

celého ĉloveka a aby v triede dochádzalo k spojeniu srdca a mysle. Takúto výchovu nám 

ponúka i jeden z alternatívnych prístupov tvorivá dramatika, ktorá nás uĉí jedno dôleņité 

umenie – umenie komunikovať a kontaktovať sa s ľućmi – a svojimi ńpecifickými metódami 

ponúka priestor na rozvíjanie sociálneho nadania.  

Tvorivá dramatika ako cesta ku komunikácii a sociálnym zručnostiam 

Tvorivá dramatika je jeden z moņných prístupov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Jadrom tvorivej dramatiky je komunikácia a kontakt, v ktorom ide o prirodzenosť prístupu vo 

výchove, resp. rozvíjať v deťoch to prirodzené, ĉo v nich je a nedávať im to, ĉo v nich nie je. 

Máme na mysli, aby sme výchovu nebrali ako prispôsobovanie detí na náń „dospelácky“ 

znaĉne zdeformovaný obraz. Aj v uņ spomínanej Golemanovej knihe Emočná inteligencia 

uvádza Howard Gardner, jedna z vedúcich osobností Projektu Spectra, „ņe nastal ĉas rozńíriť 

nańe chápanie ľudského nadania. Vzdelanie môņe najviac prispieť k rozvoju dieťaťa tým, ņe 

mu pomôņe nájsť obor ĉi zamestnanie, ktoré bude najlepńie zodpovedať jeho talentu tak, aby 

v ņom bolo schopné a spokojné. Namiesto toho poskytujeme deťom, kaņdému ĉloveku 

vzdelanie, v ktorom keć uspejú, budú ideálne pripravení na povolanie vysokońkolského 

profesora“
3
. Museli sme uviesť tieto slová, pretoņe ich chápeme ako aktuálnu výzvu 

súĉasnosti pre vńetkých uĉiteľov.  

Predpokladom medziľudských vzťahov je vzájomný kontakt ľudí, dorozumievanie, 

sprostredkovanie informácií, myńlienok, emócií – komunikácia. Slovo komunikácia sa 

vyvinulo z latinského communicare. V latinĉine communicare znamená communem reddere – 

urobiť spoloĉným, t. j. sprostredkovať svoje myńlienky, predstavy, zámery niekomu inému
4
.  

Základom tvorivej dramatiky je komunikácia a kontakt. Jednou zo základných 

podmienkou kontaktu je prirodzený kontakt pohľadom. Mnohí z nás to nedokážu. 

O niečo menńie problémy nám už robí fyzický kontakt. K. Bláhová
5
 pripomína, že ak 

nańe kontakty a konania majú byť prirodzené, teda ak vychádzajú z nás dobrovoľne, 

musíme sa naučiť zvládnuť dva priestory: 

 skutočný (ten, v ktorom sa práve nachádzame); 

 vymyslený (ten, v ktorom si predstavujeme navodenú situáciu). 

Obidva by sme sa mali naučiť zvládnuť vnímať celým telom a vńetkými zmyslami. 

Práve kontakt robí tvorivú dramatikou tým, čím je (a o čom je). Tam, kde je kontakt, je 

predpoklad, že nastane komunikácia. Kde je komunikácia a kontakt, môže prísť k 
                                                           

2
 D. GOLEMAN: Emoční inteligence. Praha, Columbus 1997. 

3
 Ibidem, s. 67. 

4
 E. JIRKAL: Slovník Latinský. 1. vyd. Nitra, UKF 2002. 

5
 K. BLÁHOVÁ: Uvedení do systému ńkolní dramatiky. Praha, IPOS 1996. 



387 
 

nezhode, prípadne ku konfliktu. Vtedy sa obyčajná ľudská situácia mení na dramatickú 

situáciu, a pre nás prichádza možnosť vstúpiť do roly a zahrať si dramatickú hru, pri 

ktorej môžeme improvizovať – to je podstata učenia tvorivou dramatikou. 

Dieťa ņije v kontakte s inými ľućmi. Od útleho veku je ĉlenom urĉitej skupiny, patrí 

do sociálneho prostredia. Hra v detstve je charakteristická striedaním rôl, do ktorých deti 

vstupujú zväĉńa preto, ņe chcú niekoho, nieĉo napodobniť. Prostredníctvom týchto vstupov do 

hry sa uĉia – získavajú informácie o okolitom svete. Tento proces spájame s pojmom sociálne 

uĉenie. J. Valenta
6
  o sociálnom uĉení píńe „ņe prebieha predovńetkým v interakcii ĉloveka 

s inými ľućmi prostredníctvom vzťahov. Hlavným teritóriom uĉenia sú sociálne situácie“. Pri 

výbere modelových situácií, ktoré vyuņívame vo výchovno-vzdelávacom procese by mal 

dospelý brať do úvahy, aký „repertoár“ sociálnych situácií dieťa má, aby chcelo a mohlo do 

komunikaĉnej situácie vstúpiť. Podobný názor má i M. Zelina
7
, ktorý píńe ņe „z hľadiska 

výchovy má byť komunikácia intencionálna, t. j. vedená s nejakým zámerom, cieľom, ktorý je 

v súlade s teóriou progresívneho rozvoja osobnosti dieťaťa“. 

Tvorivá dramatika hovorí jazykmi ľudského tela – rozvíja komunikáciu zvukom, 

slovom, pohybom, farbou, priestorom, a niet dôvodu nevyuņiť jej potenciál uņ od zaĉiatku 

ńkolskej dochádzky.  Nie je ťaņké vytvoriť deťom takéto prirodzené podmienky, musí to vńak 

vychádzať z vedomostí, srdca a z úst uĉiteľa. 

Tvorivá dramatika ako prístup k výchove a vzdelávaniu 

Máme teda viacero spôsobov, ako môņeme komunikovať so svetom a vyjadriť svoj 

postoj k daným skutoĉnostiam. Dieťa predńkolského veku vńetky tieto spôsoby prirodzene 

vyuņíva, je vńak na nás, do akej miery ich dokáņeme prirodzeným spôsobom rozvíjať. Pre deti 

mladńieho ńkolského veku je veľmi dôleņitý náń príklad. Spomeņme si na výrok psychológa 

Junga, ktorý dosť drsne vyslovil názor, ņe dieťa nevychováva to, ĉo dospelý „kecá“, ale to, 

aký je. Teda i uĉiteľka materskej ńkoly nepôsobí na dieťa len tým, ako sa zámerne, 

kontrolovane správa, ale rovnako, ak nie viac tým, ako sa správa, keć si neuvedomuje, ņe je 

sledovaná. To je dôkazom jej schopnosti komunikácie a sociálnych zruĉností. Komunikácia je 

súĉasťou sociálnych zruĉností, teda i sociálnej hry, resp. súhry. Pre tvorivú dramatiku je 

charakteristická hra v role, ktorá pripravuje dieťa pre budúcu ņivotnú rolu. Prostredníctvom 

rolových hier sú deti vedené k spoznávaniu samých seba, okolitého sveta, aņ po spoznávanie 

iných. Uĉia sa pristupovať k tomu druhému v zmysle – „ĉím ma môņeń obohatiť“. Uĉiteľ na 

1. stupni ZŃ majú obrovskú devízu v tom, ņe sú v kontakte s deťmi, ktoré sú veľmi otvorené 

komunikácii s uĉiteľkou v rôznych situáciách poĉas dņa. Je vńak pravdou i to, ņe uņ tieto deti 

si z rodinného prostredia prináńajú so sebou „výbavu“ byť lepńí neņ ten druhý, a nie takú, ĉo 

môņem nájsť v tom druhom. 

V tvorivej dramatike moņno nájsť i psychologické východiská. S. Macková
8
 ich 

vysvetľuje tým, ņe dieťa sa prostredníctvom kľúĉovej metódy ocitne v role nieĉoho, niekoho. 

Tým nadobudne urĉitú skúsenosť. M. Nakoneĉný
9
 okrem toho, ņe povaņuje skúsenosť za 

„[...] aktívny prvok pamäti, ale proces získavania skúseností a zmeny, ktorú skúsenosť 
                                                           

6
 J. VALENTA: Dramatická výchova sociálně psychologický výcvik. Praha, STROM 1998, s. 63. 

7
 M. ZELINA: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, IRIS 191996, s. 144. 

8
 S. MACKOVÁ: Dramatická výchova. Brno, JAMU 2004. 

9
 M. NAKONEĈNÝ: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995, s. 703. 
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následne vyvolá, tvorí podstatu uĉenia ako zdroja poznania a prostriedok interakcie ĉloveka 

s okolím“. Moņno povedať, ņe uvedená definícia hovorí o význame vyuņívania tvorivej 

dramatiky pri získavaní poznatkov. Tým, ņe dieťaťu dáme moņnosť vstúpiť do kontaktu 

s touto skúsenosťou – je predpoklad, ņe to zanechá v ņom výraznú pamäťovú stopu a zmeny 

v myslení.  

Spomenieme i dramatické východisko, ktoré sa vńak skôr pribliņuje k divadlu. Dieťa 

tu síce tieņ získava skúsenosti, ale pozornosť je sústredená na získavanie skúseností z oblasti 

dramatického umenia. To smeruje k inscenaĉnej tvorbe, resp. k javiskovému tvaru. Keć 

vo vyučovaní tvorivou dramatikou hovoríme, ņe ide v prvom rade o skúsenosť, v ktorej je 

dôraz na procese, v dramatickom umení je ťaņisko vo výslednom tvare. Ak aj majú deti poĉas 

prípravy dramatizácie skúsenosti, nie sú totoņné s tými, ktoré sú v prirodzenom hernom 

konaní, pretoņe v tvorivom procese pristupujú k tejto skúsenosti s tým vedomím, „ako to bude 

na javisku vyzerať“. Tento rozmer vo výchove a vzdelávaní tvorivou dramatikou nie je 

prítomný. Zmyslom tvorivej dramatiky teda nie je výsledná umelecká tvorba, ale prirodzená 

ĉinnosť detí.  

Tvorivou dramatikou k literárnej komunikácii 

Tvorivú dramatiku viacerí odborníci povaņujú za sociálno-estetické uĉenie. A ako 

uviedla E. Machková
10

, ktorá priniesla túto metódu vyuĉovania do bývalého Ĉeskoslovenska 

zaĉiatkom 60. rokov 20. storoĉia, tvorivá dramatika oznaĉuje detskú ĉinnosť. Na spresnenie 

ponúkame jej delenie: 

1. divadlo – patria k nemu dva základné momenty – divák, budova, moņno sem zaradiť aj 

ńkolské divadlo, záujmovo-umelecké ĉinnosti; 

2. dramatika – súbor dramatických textov, sem patrí: 

 detské divadlo (divadlo pre deti); 

 tvorivá dramatika (detská ĉinnosť); 

3. hra – dobrovoľná ĉinnosť, ktorá si dovoľuje prispôsobiť skutoĉnosť (asimilácia). 

Tvorivá dramatika reńpektuje dieťa, jeho vnútorný svet. Celá metóda tvorivej 

dramatiky je postavená na ĉinnosti, ktorá nám dovoľuje prispôsobovať si skutoĉnosť – na hre. 

Kaņdú ľudskú ĉinnosť sprevádza isté oĉakávanie. To znamená, ņe kaņdú ľudskú ĉinnosť 

sprevádza poznávanie a poznanie. Od hry, ktorá by mala byť dobrovoľnou ĉinnosťou, 

môņeme tieņ oĉakávať veľa nového. Príznaĉné pre hru je akcia – rozhodovanie, konanie, 

spolupráca, prítomné sú prvky ako napätie, uvoľnenie, záņitok. Tým sa nám potvrdzuje, ņe 

metóda tvorivej dramatiky je súĉasťou osobnostno-sociálneho uĉenia.  

Podľa Vladimíry Spilkovej tvorivú dramatiku tvoria tri základné oblasti: 

1. osobnostná výchova – jej cieľom je rozvoj sebareflexie, autodiagnostiky, autoregulácie, 

porozumenie sebe samému; 

2. sociálna výchova – jej cieľom je sociálne cítenie, sociálna inteligencia, schopnosť 

rozumieť a zrozumiteľne komunikovať, rozvoj empatie, tolerancie; 

3. verbálna komunikácia – kladie si za cieľ kultúrne sa vyjadrovať, umenie viesť dialóg.  

                                                           
10

 E. MACHKOVÁ: Dramatická hra jako prostředek výchovy. Praha, ÚDLUT 1970. 
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Podstatou tejto metódy v praxi je fiktívne navodiť dramatickú situáciu, ktorá je 

zaloņená na medziľudských vzťahoch. Vyuņívaním týchto simulovaných hier v situáciách 

(simulovaných), hier v rolách (ņivotných úlohách) nám ponúka priestor, aby sme mohli 

aktívne, na vlastnej koņi skúsiť, ako „chutí“ byť v koņi niekoho iného, prípadne nieĉoho. 

Teda, ĉo nás môņe eńte stretnúť, prípadne ĉo stretlo niekoho iného, a ĉo onen ĉlovek, resp. 

literárny hrdina vtedy cítil. Je to spôsob uĉenia, ktorým lepńie dokáņeme spoznať svet, 

spoloĉnosť, ĉloveka, seba. Je to cesta k porozumeniu, cesta k ľudskosti, cesta k aktívnej 

komunikácii. 

Tvorivá dramatika sa bez literatúry pre deti a mládeņ, bez slovesného umenia 

nezaobíde. Svedĉia o tom i ĉinnosti, ktoré sa vyuņívajú vo výchovno-vzdelávacom procese na 

1. stupni základnej ńkoly, kde sa priam ņiadajú ńpecifické metódy tvorivej dramatiky. Je to 

pohrávanie sa s rytmom, s hlasom, s farebnosťou hlások, s jazykolamom, s jazykovým vtipom 

i rýmom. Rýmy nemoņno chápať len ako samoúĉelné hranie sa, ale ako základný „motor“ 

básniĉiek a jednoduchých literárnych útvarov detskej slovesnosti. Ĉasto vńak dokáņu 

interpreta aj „brzdiť“, zvádzajú totiņ k spevavosti, k neprirodzenosti aņ kŕĉovitosti. Preto má 

význam s nimi experimentovať a hrať sa. Rozvíjať teda prirodzene len to, ĉo deti robia 

a vedia. Dieťa tak objaví, ako funguje hlas, ako sa môņe zmeniť význam vety, keć zameníme 

vetný dôraz, ako tieto slová fungujú pri vyslovení v rôznych situáciách. V literatúre sú tieņ 

ľudské situácie, ktorých médiom sú literárne diela a prostriedkom ich vyjadrenia je jazyk. 

Zmyslom metódy tvorivej dramatiky sú dramatické situácie (ľudské reálne alebo vyplývajúce 

z literárnej predlohy), ich médiom je dramatická hra a improvizácia a prostriedkom 

vyjadrenia slovo a pohyb. V týchto dramatických hrách a improvizáciách sa stavia na 

základoch predstavivosti, fantázie a obrazotvornosti. Peter Zajac o predstavivosti hovorí, ako 

o asociatívnosti, v ńirńom slova zmysle hovorí ako o schopnosti vyskúńať si isté ņivotné 

rieńenie vo vedomí, myslene“
11

. Metóda tvorivej dramatiky ponúka podobnú moņnosť. 

Vyskúńať si kúsok ņivota „naneĉisto“. Pozitívum v ĉerpaní námetov z detskej literatúry treba 

vidieť v tom, ņe téma bude vńetkým deťom známa. Dieťa sa môņe v budúcnosti ocitnúť 

v podobnej situácii ako rozprávkový hrdina. Literárni hrdinovia svojím charakterom 

a konaním priam provokujú dieťa k zaujatiu vlastných postojov, rozvíja sa tu teda i hodnotová 

orientácia dieťaťa. Slovník dieťaťa nie je totoņný so slovníkom dospelého. Pojmy, ktoré sú 

pre nás dospelých samozrejmé, nie sú samozrejmé pre dieťa. Detská literatúra vńak hovorí 

jazykom dieťaťa a dáva dieťaťu primerané podnety, hovorí jazykom, ktorému deti 

rozumejú a prostredníctvom neho sa nauĉia rozumieť nám – dospelým. 

Metódy charakteristické pre tvorivú dramatiku 

V tvorivej dramatike ide o uĉenie sa prostredníctvom záņitku, ktorý dosiahneme 

uplatņovaním jej metód. Pojem metóda hovorí o spôsobe alebo ceste, ktorú si zvolíme, aby 

sme dosiahli urĉitý cieľ. Zmyslom metód tvorivej dramatiky sú dramatické situácie (ľudské, 

reálne alebo vyplývajúce s literárnej predlohy). Ich médiom je dramatická hra a improvizácia, 

 prostriedkom vyjadrovania slovo a pohyb. Zdôrazníme len, ņe tu ide v prvom rade o spôsob 

alebo o prístup k rieńeniu situácií (súzvuĉných, trápnych, komplikovaných, závaņných, 

významných, dramatických, konfliktných). Vstupom do nich sa dieťa zmocņuje nových 
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 P. ZAJAC: Tvorivosť literatúry. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1990. 
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pojmov, pomôņe mu konkrétnejńie si urobiť predstavu, ĉo sa za novým pojmom skrýva, aby 

ho následne vedelo zaradiť pomocou myńlienkových operácií do vlastného významového 

systému. Cesta tvorivej dramatiky si vyņaduje vńak zo strany uĉiteľa tvorivosť a improvizáciu. 

Hľadať spôsob, ktorý bude pri osvojovaní si nových poznatkov pre dieťa motivujúci, aby sa 

tohto procesu chcelo aktívne zúĉastniť. Preto je nevyhnutné, aby jednou z kompetencií uĉiteľa 

bola i tvorivosť, a to vo vńetkých fázach jeho pedagogickej ĉinnosti – projektovej, realizaĉnej 

i reflexívnej. Pretoņe, ako uvádzajú i autorky knihy Súzvuky tvorivosti, „len kvalitne 

pripravený, talentovaný a tvorivý pedagóg dokáņe úspeńne rozvíjať taký vzácny dar, daný 

ĉloveku, akým je tvorivosť“
12

. Tvorivého ĉloveka môņeme vychovať i pomocou uplatņovania 

ńpecifických metód tvorivej dramatiky, ktorými sú: Hra v role, hra v situácii, interpretácia, 

ktoré realizujeme prostredníctvom improvizácie alebo dramatickej hry. Kľúĉovou metódou je 

hra v role.  

Hra v situácii – Pre deti v tomto veku je veľmi dôleņité vedieť, ņe sa môņu dostať do 

rôznych situácií, ktoré môņu byť komplikované, nebezpeĉné, smieńne, zahanbujúce, moņno 

nerieńiteľné. Preto je dôleņité ich na to pripraviť. Rieńenie existuje vņdy a táto metóda ponúka 

cesty k tomuto rieńeniu. Prostredníctvom navodenia simulovanej situácie vzniká 

improvizácia, prípadne dramatická hra. Obe si vyņadujú kontakt a komunikáciu. Tieto situácie 

môņu vzniknúť i z podnetov literárnej komunikácie. Uĉiteľ by mal teda vychádzať zo situácií, 

ktoré ponúkajú literárne predlohy. E. Machková
13

 v tejto súvislosti pripomína, ņe 

„sebavynaliezavejńí uĉiteľ neprejaví toľko fabulaĉnej a charakterizaĉnej invencie ako dobrý ĉi 

vynikajúci spisovateľ“. K zvolenej predlohe by sme nemali pristupovať so zbytoĉnou pietou 

a chápať ju ako záväzný a nemenný materiál. Postavy, ich vzťahy, prostredie a dejovú líniu 

treba vnímať ako priestor pre tvorivosť, ktorý by mal uĉiteľ vyuņiť. Moņnosť k voľbe 

vhodných, pre dieťa primeraných námetov na improvizáciu, ĉi dramatickú hru nám ponúkajú 

vńetky literárne ņánre literatúry pre deti a mládeņ. Je len na uĉiteľovi, ĉi ich bude realizovať 

prostredníctvom dramatickou hry alebo improvizáciou. 

Interpretácia – Metódu interpretácie v súvislosti s literárnym textom môņeme 

povaņovať za nevyhnutný krok, ak chceme pristúpiť k uņ uvedeným metódam tvorivej 

dramatiky – hre v role, hre v situácii. Ak chceme zaĉať rieńiť konfliktnú situáciu, ktorá nastala 

medzi postavami literárneho textu, musíme si vedieť dôkladne rozobrať a vysvetliť vznik tejto 

situácie a vzťahy v nej, iba tak môņeme vstúpiť do role a zaĉať konať. Niektorí autori 

(M. Pavlovská, K. Bláhová) o tejto metóde tvrdia, ņe sa vyuņíva skôr v záujmovo-umeleckej 

ĉinnosti. Áno, ale dovolím si doplniť, ņe to isté platí i v dennom ņivote. Ak vznikne problém, 

skôr neņ zareagujeme a nieĉo povieme (vstúpime do role), mali by sme si ho najskôr 

„deńifrovať“ a potom interpretovať – zaujať svoj postoj. V ņivote to ĉastokrát robíme naopak, 

a práve preto nastávajú defekty v komunikácii. Jeden text, jeden ľudský konflikt môņu viacerí 

interpreti chápať viacerými spôsobmi, to znamená, ņe viac odlińných interpretácií môņe byť 

správnych. Táto metóda vedie teda k reńpektovaniu rôznych názorov, uĉí nás byť do istej 

miery tolerantnými. 
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Dramatická hra a improvizácia sú prostriedkom a zároveņ integrujúcim prvkom 

ńpecifických metód tvorivej dramatiky. Dramatická hra je motivaĉný prvok k spôsobu 

vyjadrenia. Výrazné postavenie má v nej práve hovorené slovo, pretoņe pouņitím hlasu sa 

stáva výpoveć presnejńia, úplnejńia pre komunikáciu, dorozumenie a porozumenie. 

S. Koťátková uvádza dva spôsoby, ako môņe dramatická hra fungovať vo výchove: 

 samostatný subjekt (dôraz na charakter hry); 

 metóda (orientuje sa na obsah uĉiva iných predmetov a sleduje ciele mimo tvorivej 

dramatiky). 

X. Gracová
14

 chápe dramatickú hru ako skupinovú skúsenosť, v ktorej kaņdé dieťa 

vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci a pri hre s ostatnými. O dramatickej hre teda 

moņno hovoriť i ako o ĉinnosti, v ktorej dieťa znázorņuje situácie beņného ņivota, prípadne 

znázorņuje slovom, pohybom, zvukom javy a pojmy, ktoré sa týkajú uĉebnej látky, aby mal 

uĉiteľ spätnú väzbu, ĉi ņiak novým pojmom rozumie. 

Improvizácia je rýchla reakcia na podnet. V nańom prípade ide o to, pohotovo, bez 

prípravy sa vyjadriť v situácii. Improvizácia najhlbńie preniká do medziľudských vzťahov, do 

sociálneho rozvoja ĉloveka. Prostredníctvom nej si môņeme osvojovať rôzne spôsoby 

konania. E. Machková
15

  upozorņuje na to, ņe improvizácia je najprirodzenejńia ľudská 

ĉinnosť, v ņivote improvizujeme kaņdodenne vo väĉńine aktivít, ktoré nie sú formalizované 

schémou nacviĉených schopností a konania. Výhody improvizácie v porovnaní 

s interpretáciou (napr. literárnych textov) vidí B. Way
16

  v tom, ņe „je to ĉinnosť, ktorú 

zvládnu vńetky deti v ktoromkoľvek veku“. Improvizácia je teda zrkadlom tvorivosti ĉloveka. 

Zvláńť u uĉiteľa by nemala absentovať. V súvislosti s tvorivosťou P. Zajac
17

 vo svojej 

publikácii Tvorivosť literatúry o improvizácii hovorí, ako o schopnosti, ktorá posúva svet 

dopredu, rieńi nové a nové úlohy. Som presvedĉená, ņe talent improvizovať by mal byť 

nevyhnutnou schopnosťou uĉiteľa, ktorý chce uplatņovať metódy tvorivej dramatiky, ktorého 

ťaņisko práce spoĉíva práve v tvorivosti.  

Hra v role – kľúčová metóda v tvorivej dramatike – Táto metóda ponúka priestor 

pre spomínanú improvizáciu a tvorivosť, pretoņe „improvizátor“ si môņe vyskúńať rôzne 

ņivotné úlohy, ktoré vznikajú v ņivotných situáciách, alebo problémy súvisiace s detským 

hrdinom z rozprávok. Dramatickou hrou môņu s nimi experimentovať. Hru v role nemoņno 

teda oddeliť od hry v situácii, interpretácie, teda i od improvizácie a dramatickej hry. Proces 

literárnej komunikácie vytvára ņiakom neohraniĉený priestor vyjadriť sa v úlohe (v role) 

niektorej z postáv literárneho textu. Ak má byť výchovno-vzdelávací proces metódou tvorivej 

dramatiky, musí uĉiteľ vedieť vstúpiť do rôznych sociálnych rolí. Iba tak sa stane súĉasťou 

dramatickej hry a zároveņ partnerom. Ak zvládne vńetky uvedené poņiadavky, ktoré sme 

uviedli v podkapitole o uĉiteľovi tvorivej dramatiky, dokáņe si sám riadiť, kedy vstúpi 

a vystúpi z roly. Ak je uĉiteľ v role, hovoríme o priamom vedení alebo sa stretneme 

i s termínom vnútorné vedenie. Ak uĉiteľ tvorivé ĉinnosti ņiakov len riadi a usmerņuje 
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z pozície uĉiteľa, hovoríme o vonkajńom vedení. O tejto metóde môņeme povedať, ņe je 

základnou metódou komunikaĉnej hry.  

Princípom tohto prístupu je teda vstupovanie do role (nieĉoho, niekoho), hranie rolí, 

postupne sociálnych rolí. Rolu z hľadiska tvorivej dramatiky definuje Valenta
18

  ako „uĉebnú 

úlohu vyņadujúcu od hráĉa spravidla vnútorné (správanie a konanie uskutoĉnené) zobrazenie 

urĉitého javu, zaloņené na vnútornej predstave a preņívania tohto javu“. Dieťaťu uĉiteľ 

navrhne vstup do role, spresní mu situáciu, ktorú táto rola obnáńa a vnútorným výkladom 

(vnútorná interpretáciou) zaujme postoj a zaĉne ju rieńiť (vonkajńou interpretáciou) – 

zvukom, slovom, pohybom, pantomímou, písomne, graficky, predmetmi v priestore – 

vyjadrovacími prostriedkami, ktorými ľudské telo dokáņe komunikovať. Takto postavené 

pravidlá hry môņu viesť k improvizácii alebo k dramatickej hre. Treba vńak upozorniť, ņe 

vznik improvizácie a dramatickej hry je podmienený procesom interpretácie. 

Metóda tvorivej dramatiky vyuņíva samozrejme i metódy, ktoré sú príznaĉné pre 

tradiĉný spôsob vyuĉovania. Môņeme dokonca tvrdiť, ņe sa bez nich nezaobíde. Kaņdý uĉiteľ 

by mal poznať v prvom rade základné klasické metódy, aby mohol zaĉať experimentovať.  

Literárny motív ako podnet ku komunikácii tvorivou dramatikou 

Ĉastým východiskom v prístupe tvorivou dramatikou, ktorého menovateľom vńetkých 

ĉinností je hra, je práve literárny text. Práca s literárnym textom dáva dieťaťu moņnosť 

prostredníctvom umeleckého záņitku ventilovať subjektívne preņívanie emócií, strachu, 

pocitov menejcennosti, neúspechu, ktoré majú v príbehu konkrétnu podobu. Kritériom 

pôsobivosti literatúry je ņivotnosť hrdinov, nie sú vzormi pre bezchybné správanie, ale 

odráņajú vlastnosti normálnych detí s ich prednosťami, ale aj s detským omylom, hľadaním 

a nezbednosťami. Dieťa sa z nich síce nedozvie presný návod, ako ņiť a ĉoho sa vyvarovať, 

takáto metóda príkazov a zákazov by nebola najpôsobivejńia. Literárne diela mu pomáhajú 

vńímať si, vidieť dobro a krásu, prípadne zlo v ņivote a byť, podľa svojich schopností, 

aktívnym úĉastníkom ich utvárania. 

Literatúra teda poskytuje deťom záņitok z pochopenia a preņitia literárneho diela, 

ktorý zostáva hlboký a trvalý, ponúka role pre ņiakov, pomáha vytvárať vnútorné bohatstvo 

osobnosti, rozvíja schopnosť porozumenia a spolupráce. Literárny príbeh sa môņe stať podľa 

K. Bláhovej
19

  východiskom pre tvorivú dramatiku a improvizáciu v niekoľkých podobách: 

 z literárnej predlohy vyberieme len urĉitú ĉasť alebo postavu a pod; 

 literárnu predlohu si upravíme podľa potreby, buć ju skrátime, alebo doplníme textom; 

 literárnu predlohu pouņijeme tak, ako je napísaná.  

 Pouņitím literárneho textu v prístupe tvorivou dramatikou, s výrazným konfliktom, so 

ņivými dialógmi a postavami, dokáņeme na deti silne zapôsobiť. Tvorivá dramatika prispieva 

predovńetkým k rozvíjaniu osobnosti, a preto kaņdá ĉinnosť, ktorá prebieha poĉas stretnutia, 

musí byť vykonávaná s urĉitým zámerom a za urĉitým cieľom. B. Kováĉová
20

 hovorí 

o interaktívnom procese, v ktorom vybraný literárny text (alebo kniha) umoņņuje dieťaťu 

                                                           
18

 J. VALENTA: Dramatická výchova sociálně psychologický výcvik..., s. 33. 
19

 K. BLÁHOVÁ: Uvedení do systému ńkolní dramatiky... 
20

 B. KOVÁĈOVÁ:  Biblioterapia. „Pán uĉiteľ“ 2006, roĉ. 1., ĉ. 5, s. 28–29. 
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získať obraz reálne sa vyvíjajúcej osobnosti, t.j. dieťa má moņnosť identifikovať sa alebo sa 

stotoņņovať s niekým, nieĉím. Prostredníctvom uvedeného procesu umelecký text prispieva 

k morálno-osobnostnému rastu v zmysle chápania reality, eliminovania strachu, prehlbovania 

sociálneho cítenia a empatie. Ako uvádza B. Bettelheim
21

: „Ak má príbeh naozaj upútať 

pozornosť dieťaťa, musí ho zabávať a vzbudzovať v ņom zvedavosť. Ak má obohatiť ņivot, 

musí v ņom podnecovať predstavivosť; pomáhať mu rozvíjať rozumové schopnosti 

a vyjasņovať jeho pocity; byť v súlade s jeho úzkosťami a  túņbami; brať váņne jeho ťaņkosti 

a zároveņ ponúknuť rieńenie problémov, ktoré dieťa najviac pletú. Musí sa skrátka vzťahovať 

ku vńetkým stránkam jeho osobnosti“.  Literárny motív teda ponúka deťom moņnosť preņiť si 

na nečisto rôzne situácie, rieńenie konfliktov, uvedomovanie si vlastnej osobnosti, okolia 

a vzťahov. 

Intencionálna literatúra pre deti a mládeņ sa opiera o záujmy detí, mentálny rozvoj, 

rozsah vedomostí, ich schopnosti s reńpektom ich potrieb. Zároveņ plní viaceré funkcie. 

V tomto zmysle S. Koťátková zdôrazņuje, ņe literatúra pre deti a mládeņ má nielen 

poznávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Poznávacia funkcia detskej literatúry spoĉíva v tom, ņe 

dieťa má moņnosť získať mnoņstvo informácií o svete, v ktorom ņije. Výchovná funkcia 

detskej literatúry dáva dieťaťu moņnosť hodnotiť konanie jednotlivých literárnych postáv. 

Tým sa utvára mravné cítenie dieťaťa, posilņujú sa jeho charakterové a vôľové vlastnosti. 

Literárny text môņe viesť k uspokojovaniu ľudských potrieb, ĉím mu moņno pripísať aj 

liečebnú funkciu v rámci biblioterapie. Okrem uvedených funkcií má literatúra aj etickú, 

estetickú, emocionálnu, relaxaĉnú, sociatívnu a filozofickú funkciu. Literárny text je teda 

osvedĉeným prostriedkom pre rozvoj dieťaťa, jeho výchovy a vzdelávania a formovania jeho 

osobnosti. Dôleņité je zamerať sa na výber vhodného literárneho textu, ktorý dané funkcie 

spĺņa. Preto uvedieme niekoľko kritérií, ktoré je dôleņité dodrņiavať pri práci s literárnym 

textom. E. Machková
22

 za najdôleņitejńie kritériá pri voľbe textu uvádza konkrétny 

pedagogický cieľ, vek úĉastníkov skupiny a ich záujmy. Zdôrazņuje, ņe pedagóg si musí 

uvedomiť s akou vekovou skupinou pracuje. Príbehy a rozprávky ponúkajú tvorivej dramatike 

veľa dôleņitých tém a zaujímavých situácií. A dramatická výchova zase umoņņuje tieto témy 

preskúmať a prostredníctvom záņitku doviesť dieťa k hlbńiemu pochopeniu súvislostí 

a významov obsiahnutých v rozprávke, k rozńifrovaniu jej posolstva a zároveņ umocneniu 

estetického záņitku z umeleckého textu. E. Machková
23

 uvádza, ņe práve tvorivá dramatika 

dáva príleņitosť preniknúť do obsahu i formy literárneho diela (príbehu) prostredníctvom 

osobnej skúsenosti. V mnohých príbehoch deti ľahko nájdu samy seba, svoje vlastné príbehy, 

záņitky aj problémy.  

Kultúra reči učiteľa/učiteľky ako jeden z predpokladov pre prístup tvorivou 

dramatikou 

Kaņdá situácia je iná, vystupujú v nej iní ľudia – literárne postavy. Vstupom do ćalńej 

novej úlohy (roly) sa mení jej konanie, jej reĉ, mimika, gestá, chôdza, rytmus, tempo. 

Uĉiteľka materskej ńkoly by mala dokázať správne motivovať deti prostredníctvom 

                                                           
21

 B. Bettelheim  (2000) citovaný podľa: I. ULRYCHOVÁ  et al.: Hrajeme si s pohádkami. Praha, Portál 

2000, s. 10. 
22

 E. MACHKOVÁ: Dramatická hra ve ńkole... 
23

 Ibidem. 
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verbálneho faktora. Teda slovom – reĉou a moduláciou hlasu by mala motivovať dieťa 

k vyjadreniu situácie, vlastného postoja, spôsobu vyjadrenia, a nie názornosti, ņe mu to ukáņe, 

ako by to malo podľa nej byť. Prvým spôsobom dieťa prirodzene rozvíjame (ide o prístup 

tvorivou dramatikou), je vńak pre uĉiteľku nároĉnejńí. Druhý je ĉastejńím javom v materskej 

ńkole, moņno tým, ņe je pre uĉiteľku jednoduchńí – dieťa napríklad vetu intonaĉne po uĉiteľke 

zopakuje, prípadne uĉiteľka usmerní dotykom pohyb dieťaťa „urob takýto strom“. 

Uĉiteľky v materskej ńkole denne okrem sociálnej a pedagogickej komunikácie 

vstupujú do procesu literárnej komunikácie. Uĉiteľka by teda nemala mať zábrany nielen 

nahlas, ale výrazne preĉítať deťom literárny text tak, aby deti oslovila prostredníctvom 

obrazov a predstáv, ktoré text prináńa. To môņeme dosiahnuť jedine vtedy, ak sa nauĉíme 

funkĉne uplatņovať výrazové prostriedky reĉi a primerane pracovať s moduláciou hlasu 

a artikulaĉného prúdu. Stretnutie s detskou literatúrou prostredníctvom výrazného ĉítania 

uĉiteľky by malo priniesť dieťaťu estetický záņitok. Aj to je jeden z dôvodov, preĉo hovoríme 

o tvorivej dramatike ako o sociálno-estetickom uĉení. 

Uviedli sme základné metódy, ktoré uplatņuje tvorivá dramatika vo výchovno-

vzdelávacom procese. Tvorivá dramatika nie je teda „hranie“ rozprávky deťmi s dôrazom na 

dialógy a kostýmy – urĉíme deťom roly a sústredíme sa na hlasový výraz. Z takejto práce 

necítiť dôkladnú interpretáciu, improvizáciu, tvorivosť, ani hru v role, tú nedosiahneme len  

menením modulácie hlasu (!) Na to je potrebné, aby uĉiteľ výrazne s funkĉným vyuņitím 

výrazových prostriedkov reĉi literárny text preĉítal. Tak sa nám podarí definovať nielen 

hlavnú myńlienku, ale i urĉiť jej postavy, ich dominantné vlastnosti a stanoviť si dejové 

prostredia, v ktorých sa dej - situácia odohráva. Dokázať vyuņitím metód tvorivej dramatiky 

zahrať konflikt s urĉitou dávkou tvorivosti, pretoņe vzťahy sa vyvíjajú práve konfliktom. Deti 

tak nauĉíme stavať na princípe kontrastu a na základe toho moņno predpokladať, ņe 

vychováme prirodzených, kultivovaných ľudí, ktorí rozmýńľajú. 

Uĉiteľ/uĉiteľka na 1. stupni ZŃ, zvláńť uĉiteľ/uĉiteľka 1. roĉníka ZŃ by mal dokázať 

ĉítať text takým spôsobom, aby ņiak, cez poĉuté slová videl mnoņstvo obrazov, aby si z nich 

dokázal urobiť prostredníctvom vlastnej fantázie a predstavivosti vlastnú scenériu, z ktorej 

bude mať i záņitok. Potom môņeme ĉakať, ņe prostredníctvom takéhoto záņitku dokáņe dieťa 

porozumieť i zmyslu literárneho diela. Zároveņ vńak treba pripomenúť, ņe aj príjemca môņe 

prijať z poĉutého interpretovaného textu iba to, na ĉo svojím intelektom a emocionálnou 

zrelosťou staĉí.  

Ako možno využiť literárny motív pre dramatickú hru 

Motivácia – Uĉiteľka vyzve deti, aby preńli do voľného priestoru (na koberec). 

Nebudú pracovať v sede, zostanú stáť. „Poćme sa zahrať na pestrofarebnú lúku. Lietajú na 

nej muńky. Tie muńky sme my. Muńky sú tieņ farebne obleĉené akoby boli kvietkami. Tak sa 

obĉas stane, ņe si muńka pomýli kvietok s inou muńkou“. Uĉiteľka bude hovoriť: „Muńka letí 

na nieĉo, ĉo je ņltej farby.“ Úlohou detí bude dotknúť sa obleĉenia iného dieťaťa, ktoré má na 

sebe nieĉo ņlté. Akú farbu uĉiteľka povie, deti sa takej farby dotknú. Po kaņdej farbe môņe 

dať uĉiteľka deťom otázku: „Ĉo je ņlté?“ (podľa zvolenej farby). 
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Text: Karol Pém – O muńke Vilmuńke 

(Na úvod uĉiteľka deťom rozprávku neĉíta. Preĉíta ju nakoniec aktivity.) 

Muńku Vilmuńku pichlo v uńku. Myslela si, ņe to prejde. Nepreńlo, lebo o chvíľu ju 

pichlo zas. Od bolesti jej vypadla slza z oka. Vedela, ņe je zle a ņe musí letieť 

k lekárke. Nańťastie to nebolo ďaleko. Stačilo len preletieť na druhú stranu ulice, 

a tam bol dom, v ktorom svätojánska muńka Tereza usilovne liečila chrobáčiky. Muńka 

Vilmuńka musela čakať, kým na ňu príde rad, lebo čakáreň sa len tak hmýrila 

chrobáčikmi a chrobákmi. Kaņdý tu mal svoje trápenie. Mravček Dominik si drņal 

nohu, lebo mu na ňu ktosi stúpil. Čmeliak Oliver mal opuchnuté ľavé oko. Stonoņka 

Johana mala chrípku. Muńka Vilmuńka sedela vedľa včielky Prelietajky, ktorá mala 

nádchu. 

 Konečne prińiel na muńku Vilmuńku rad. Vletela do ambulancie, pozdravila 

a povedala, čo ju bolí. Svätojánska muńka Tereza zo vńetkých strán prezerala uńko 

muńky Vilmuńky. Posvietila si lampáńikom, aby lepńie videla. Zbadala, ņe muńka má 

v uńku prach. Potom jej na skúńku, či dobre počuje, zabzučala do ucha slovo „cukor“, 

ale muńka na pravé ucho nepočula ani c.  

 „Uńko musíme vyčistiť,“ povedala svätojánska muńka Tereza. A raz-dva bolo uńko 

čisté. Muńka Vilmuńka povedala „ďakujem“ a vyletela cez okno rovno slnku medzi 

lúče. Bola ńťastná, ņe je zase zdravá, a od radosti si bzučala najnovńiu pesničku. Len 

húsenica Amália sa v tráve čudovala a krútila hlavou.„Ako je to moņné, ņe tá muńka si 

spievala? Veď eńte pred chvíľou plakala.“ 

Postup:  

Uĉiteľka sa skôr, neņ pristúpi k ĉítaniu plného znenia textu, porozpráva s deťmi uņ 

v sede na koberci o tom, aké meno by mohla mať taká muńka:  

Meno pre mušku – úlohou detí je vymyslieť meno pre muńku, ale také, ktoré by sa 

skladalo z dvoch slov. Slová sa musia rýmovať, napríklad Muńka Ruņka, Muńka Svetluńka, 

Muńka Kamońka. Zloņitejńím variantom môņe byť, ņe si vymyslia také pomenovanie, ktoré sa 

skladá z dvoch slov a druhé slovo sa musí zaĉínať na tú istú hlásku: Muńka Maľovaná, Líńka 

Láskavá, Medveć Mocný, Vlk Vodný a pod. 

Čo by sa stalo, keby... – „Takáto muńka sadne na hociĉo na lúke, na ulici, na autá, 

a preto sa môņe ľahko stať, ņe sa poraní.“ Deti vymýńľajú, ĉo by sa mohlo muńke stať. 

Uĉiteľka im príkladmi pomáha: Ĉo by stalo, keby si sadla na cukrovú vatu? Ĉo by stalo, keby 

si sadla na ńálku s horúcim ĉajom? Ĉo by sa stalo, keby jej na ulici niekto stupil na nohu? 

Uĉiteľka vyzýva deti, aby aj ony vymysleli nejaký príklad. Kaņdý príklad si pohybom 

vyjadria; 

 Kam zaletíme – Deti budú sedieť v kruhu. Zatvoria si oĉi a pokúsia sa vyjadriť zvuky 

prostredí; „Ja som muńka a zaletela som na lúku. Aké zvuky môņem poĉuť na lúke?“ Deti 

vyjadria zvuky lúky. Uĉiteľka môņe pomáhať: „Tuńím tam vidím i chrobáĉiky, zablúdenú 

uņovku.“ Podobným spôsobom vyjadrujú zvuky lesa, gazdovského dvora, zvuky kriņovatky. 
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Chorá alebo zranená muška – deti budú chodiť po jednom do kruhu, kde vyjadria, 

ako sa môņe prechádzať muńka, ktorá má boľavé koleno, ktorá má boľavý zub, ktorej je taká 

zima, ņe jej drkocú zuby, ktorú bolí krídlo, má nádchu, ńkŕka jej v bruchu, ťaņko sa jej dýcha. 

Toto cviĉenie môņu robiť spoloĉne v priestore, ide tu o vlastné preņitie role a simulovanej 

situácie, zároveņ si deti rozvíjajú priestorovú predstavivosť a zmysel pre skupinovú citlivosť. 

Čo hovoria zvuky – Deti majú pred sebou ľahko ovládateľné rytmické nástroje 

(Orffov Schulwerk). Ich úlohou je pomocou nich vymyslieť zvuk – ulice (napríklad 

tamburína, bubon), zvuk pichnutia (napríklad ĉinelky), zvuk, keć padá slza (napríklad 

triangel), zvuk, keć vychádza slnieĉko (napríklad xylofón). Vo vńetkých prípadoch uĉiteľka 

vychádza z literárneho textu. 

Telefón – „Niekedy sa stane, ņe nám mamina nieĉo hovorí a my nepoĉúvame. 

Poĉúvať treba pozorne, veľa sa dozvieme. Vyskúńame si, ako poĉujeme“. Deti si sadnú do 

kruhu a postupne susedovi do ucha ńepkajú slovo tak, aby ho iné deti nepoĉuli. Slová 

vymýńľa uĉiteľka, aby vychádzali z literárneho textu (ĉmeliak, stonoņka, Tereza, lekárka 

a pod). Po piatom dieťati sa uĉiteľka spýta, aké slovo posledný poĉul. Potom sa spýta, ĉo 

poĉuli na zaĉiatku tohto slova. 

Lekár vždy poradí – „Vidím, ņe uńká vás nebolia, tak sa spýtam na niekoľko otázok: 

Za kým by sme mali ísť, keć nás nieĉo bolí? Ako sa volá tá budova, kde nájdeme lekára? Ako 

nás môņe lekár vyńetriť? Môņeme ísť hneć do miestnosti, kde vyńetruje, alebo musíme ĉakať? 

Kde ĉakáme? Akí sme, keć nás niĉ nebolí? Preĉo? 

Čakáreň – Kaņdé z detí si vymyslí nejaké zvieratko, ktoré nieĉo bolí a jeho úlohou je 

prísť do ĉakárne. Nesmie zabudnúť pozdraviť. Ostatné deti hádajú, ĉo mu je. Uĉiteľka 

upozorní deti, aby si vńimli i to, ktorú stranu majú poranenú, napríklad ľavá noha, pravé 

koleno, ľavé oko. 

Malý a veľký – deti tvoria dvojice slov pomocou zdrobnenín Uĉiteľka povie slovo 

v základnom tvare, dieťa vytvorí zdrobneninu. Budú to slová z rozprávky: mucha, chrobák, 

Vilma, húsenica, Johana, Oliver, Tereza a ćalńie. 

Urobme si divadielko – deti vytvoria dvojice. Kaņdá dvojica si vyberie jeden obrázok. 

Na obrázkoch budú nakreslené zvieratká z rozprávky. Úlohou detí bude urĉiť si postavy – kto 

bude robiť zraneného alebo chorého, a kto bude lekár/ka. Uĉiteľka bude postupne dvojice 

vyberať do stredu kruhu. Úlohou dvojíc bude, aby zahrali krátku improvizovanú etudu od 

momentu, ako vchádza chorý do ambulancie, ako ho lekár vyńetruje, ĉo mu radí, aņ potiaľ, 

ako pacient odchádza. 

Na záver edukaĉnej aktivity preĉíta uĉiteľ/ka deťom rozprávku O muńke Vilmuńke.  

Odporúčania: 

Uvedenú tému môņe vyuņiť uĉiteľka na hodine literárnej výchovy, prírodovedy, 

prípadne vlastivedy, etickej výchovy pri témach, ktoré súvisia so zdravím. 

Niektoré úlohy môņe uĉiteľka rozvinúť. Deti pracujú v kruhu, v sede na koberci, 

v polkruhu na stoliĉkách alebo sa pohybujú voľne v priestore. Pri cviĉeniach v priestore je 

dôleņité si vņdy priestor vymedziť, dohodnúť pravidlá.  
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Treba si vńímať, ĉi deti pri príchode pozdravili, ĉi poćakovali. Rovnako treba s deťmi 

rozobrať, ĉi si vńimli a aké rozdiely spozorovali, pohyby zvieratka, keć bolo choré, prípadne 

zranené a ĉi malo radosť, keć mu lekár pomohol, prípadne, keć sa vylieĉil.  

V súvislosti s improvizáciou treba deťom vņdy dať do pozornosti, ņe je dôleņité, ako 

sa tá postava, ktorú vyjadrujú, pohybuje, ako rozpráva, akú má náladu, preĉo, ako sa zmení, 

preĉo sa zmení a pod. Platí tu zásada, ņe neklásť väĉńí dôraz na kostýmovanie, ale na slovné 

a pohybové vyjadrovanie detí. Je vhodné viesť deti k tomu, aby kostýmy boli len symbolické. 

Súvisí to napokon s ich námetovou hrou, ktorej ony rozumejú – prehodenie zelenej látky cez 

plecia môņe symbolizovať strom, rozprestretie tej istej látky na zem môņe symbolizovať lúku. 

Týmto spôsobom treba postupovať, ak chce uĉiteľka rozvíjať u detí dramatické vyjadrovanie 

predstáv.  

Vńetky uvedené aktivity sa dajú modifikovať v kaņdom roĉníku na 1. stupni ZŃ. Je na 

uĉiteľke, aké má zloņenie detí, nakoľko sú tvorivé, aby si dokázala z hľadiska ĉasového 

priestoru urobiť vlastnú ńtruktúru cviĉení. Menej tvorivé deti sú s cviĉeniami hotové 

rýchlejńie, tvorivé deti budú chcieť cviĉenia rozvíjať.  

Po preĉítaní rozprávky a spoloĉnej dramatickej hre, ktorú rozvíjali uvedenými 

aktivitami je vhodné urobiť na nasledujúci deņ rozbor prostredníctvom rozhovoru. Uĉiteľka 

k uvedenej rozprávke môņe vyuņiť tieto otázky: 

 Ĉo robíme, keć máme chrípku? 

 Ĉo je to ambulancia? 

 Na ĉo nesmieme zabudnúť, keć vstúpime do ambulancie. Ukáņte a povedzte, ako by sme 

mali vstúpiť a ako by sme nemali vstúpiť. (Uviesť a predviesť príklady slovno-pohybovou 

improvizáciou. 

 Ako sa volá budova, v ktorej nájdeme lekárov?  

 Ĉo je to ĉakáreņ? 

 Preĉo musíme ĉakať v ĉakárni? 

 Ĉo by sa stalo, keby sa neĉakalo a ińli by sme to ambulancie tak, ako kto kedy príde. 

 Akým predmetom by sme si mohli posvietiť? Na ĉo si lekár môņe posvietiť? 

 Naĉo muńka Tereza muńke nieĉo pońepkala do ucha?  

 Preĉo jej muńka Tereza musela vyĉistiť uńko? 

 Ĉím sa ĉistia uńká? 

 Ako vedela muńka, ņe keć je zle, musí zaletieť k lekárke?  

 Z ĉoho eńte mohlo muńku pichnúť v uńku? 

 Preĉo muńka poćakovala pani lekárke? 

 Preĉo si na konci muńka pospevovala? 

 Ĉo znamená slovo hmýrilo sa to chrobáĉikmi? 

 Ĉo to znamená, ņe má niekto trápenie? 

 Ĉo to znamená, príde na ņu rad? 

 Ako zistíme, ņe má niekto nádchu, keć niekto kríva, keć niekoho bolí oko?  

 Ako, ĉím sa môņeme lieĉiť? 

 Kedy hovoríme chrobáĉiky a chrobáky?  

 Ĉo nám môņe urobiť radosť? 
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 Preĉo by nám malo robiť radosť to, ņe sme zdraví? 

Záverečná  fáza 

Deti dostanú výkres, na ktorý si môņu nakresliť ceruzkou jedno zviera z rozprávky. 

Podmienkou je, ņe si musia vybrať iba jedno. Nakreslené zvieratko si nevyfarbujú, ale 

vystrihnú ho. Potom mu prostredníctvom strihania textilu a lepenia vyrobia kostým. Takto 

obleĉené zvieratko z rozprávky si opäť môņu pripevniť na ńpajľu a môņu ho vyuņiť nabudúce 

vo vlastnom bábkovom divadle.  

Záverom 

V tvorivej dramatike ide predovńetkým o prístup k výchove. Nejde v nej o výchovu 

hercov, ako je ĉasto vnímaná, ale o výchovu tvorivých a vnímavých ľudí s aktívnym 

prístupom k umeniu. Kaņdý z nás je jedineĉný – má iné vlastnosti, problémy, záņitky, svoj 

vnútorný ņivot, presne tak isto, ako literárne dielo a jeho protagonisti. To treba zdôrazņovať aj 

ņiakom. Preto, venujme v ńkolách menej ĉasu ĉastej snahe deti napomínať a hodnotiť. Oveľa 

uņitoĉnejńie strávme tento ĉas tak, ņe sa usilujme im pomôcť a spoloĉne s nimi hľadajme 

a objavujme ich prirodzené schopnosti, ich nadanie. Tak vzájomne objavíme, v ĉom je kto 

dobrý a môņeme to potom rozvíjať. Nauĉme deti vnímať seba, prostredie, v ktorom sa 

nachádzajú, nauĉme ich vnímať, hľadať rozdiely, rozumieť a reńpektovať iných ľudí, ich 

emócie. Na to je vńak potrebná kultivovanosť a kultúrnosť uĉiteľa.  
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Estetickovýchovná práce s dětmi se zdravotním postižením  (na příkladu Múzické 

ńkoly v Ostravě-Mariánských Horách) 

 

Abstrakt 

The paper reflects the problematic of conception and philosophy of the Artistic school 

in Ostrava-Mariánské Hory. This school is focused on music education of physically disabled 

children and the youth. Artistic school in Ostrava-Mariánské Hory has important status in the 

context of Ostrava´s but also Czech music education. In the activity of the Artistic school 

aesthetical and therapeutical aspects blend together. Artistic school partakes in many projects, 

concerts etc. 

Key words: therapy through art, Artistic school, music education 

 

Estetickou výchovu povaņujeme za cílevědomou a systematickou ĉinnost, kterou 

navozujeme v psychice ĉlověka nutnost estetických proņitkŧ a estetického sebevyjádření; 

vyznaĉuje komplexností a integritou, ĉímņ se uplatņuje ve vńech oblastech výchovného 

procesu. Lze tedy postulovat, ņe primárním cílem estetické výchovy je stimulace 

a kvalitativní rozvoj estetického vnímání, chápání, citové proņívání a hodnocení.  

Estetickými stimuly rozvíjíme hodnotovou orientaci jedince a zuńlechťujeme jeho 

myńlení, cítění a chování. Estetická výchova otevírá moņnosti citových proņitkŧ uměleckého 

ztvárnění skuteĉnosti a rozvíjí tak senzitivitu vŧĉi estetickému vnímání, představivost, 

fantazii, vkus, zájem o umění, volní stránku ĉlověka a předevńím kreativitu v oblasti 

slovesného, výtvarného, hudebního a taneĉního umění, které svou estetiĉností a emocionalitou 

vnáńí do ņivota jedincŧ citový element směřující k hlubokým citovým reflexím. Estetická 

výchova se tak promítá do několika rovin, a to do biosomatické, duńevní, sociální a roviny 

seberozvoje
1
.  

„Aktuální trendy v souĉasných teoriích vzdělávání, předevńím v personalistických 

teoriích, které jsou inspirovány humanistickou psychologií  A.M. Maslowa a C.R. Rogerse, 

nalézají cestu k ĉlověku (jako středobodu pojímaného vzdělávání), hledají jeho podstatu. 

Principy humanistické psychologie aplikaĉně vyuņívá humanisticko-tvořivé paradigma 

                                                           
1
 M. KISIEL: Applying Elements of Music Therapy in the Education of Children (the Integral Clas). 

W: New Trends in the pedagogy of child. Red. S. Juszczyk, E. Petlak, P. Seidler, Faculty of Education CPU, 

Nitra 2006, s. 90. 
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hudební pedagogiky. Dŧraz je kladen na rozvoj osobnosti, na lidskou, humánní stránku 

výchovy směřující k autenticitě a seberealizaci ĉlověka
2
.  

Souĉasná politická, sociální, hospodářská, kulturní, hudební realita, nové filozofické 

přístupy a rozvoj vědy vyvolávají ĉetné diskuse a otevírají cestu novým pedagogickým 

směrŧm, v nichņ se mění přístupy k řeńení a interpretaci výchovných a vzdělávacích otázek“
3
. 

 Po roce 1989 zaznamenáváme v oblasti (hudebního) vzdělávání pluralitu přístupŧ 

a pohledŧ na danou problematiku směrem od tradiĉního „konzervatismu“ aņ k inovativním 

a integrativním koncepcím (např. alternativních ńkol). Politické změny se logicky projevily 

také v procesu demokratizace a humanizace vzdělávání, neboť proces vzdělávání je 

otevřeným systémem flexibilně reagujícím na aktuální politické a spoleĉensko-kulturní 

trendy.  

Období po roce 1989 přináńí pozitivní impulzy a příznivějńí klima pro specifickou 

práci se zdravotně postiņenými a handicapovanými jedinci v kontextu vzdělávacího 

a kulturního systému.  V roce 1991 vznikla při ostravské Lidové konzervatoři Dětská múzická 

ńkola v Ostravě-Mariánských Horách,
4
 která byla orientována na integraci zdravotně 

postiņených dětí a mládeņe. Jiņ od poĉátku se etablovala jako instituce s promyńlenou vizí 

a „filozofií“, kterou koncipovala zakladatelka a ředitelka Mgr. Miloslava Soukupová. Zaĉátky 

Múzické ńkoly byly nároĉné nejen z dŧvodu finanĉních, ekonomických, ale také z dŧvodu 

legislativních.  

Dětskou múzickou ńkolu mŧņeme chápat jako ńkolu integraĉní s vysokým potenciálem 

sociální adaptace, estetické kultivace jedince a ńkolu identifikující se s premisou sociální 

rovnosti zdravých a zdravotně postiņených dětí v oblasti uměleckého vzdělávání. „Dětská 

múzická ńkola vznikla z nutkavé vnitřní potřeby poskytnout zdravotně postiņeným dětem 

přibliņně stejné podmínky pro komplexní rozvoj, jako je tomu u dětí zdravých. Pro nositele 

ĉinnosti vytvořila moņnost realizovat se esteticky, spoleĉensky a mravně“
5
.  

Za hlavní cíl si pedagogický tým ostravské Múzické ńkoly stanovil socializaci 

a integraci zdravotně postiņených dětí a mládeņe prostřednictvím umění, estetické výchovy 

v úzké interakci se zdravými dětmi a mládeņí (bez zdravotního postiņení). Jiņ od poĉátku se 

ĉinnost Múzické ńkoly diverzifikovala do dvou hlavích linií: estetické a terapeutické 

(speciální). Obě linie (roviny) tvoří vzájemně vnitřně provázaný a kompaktní celek, ve kterém 

se odborná ĉinnost terapeutŧ prolíná v estetických oborech. 

Aktuálně nalezneme v rámci estetických oborŧ dramatickou výchovu a základy 

herectví, sólový a komorní zpěv, hru na klavír, keyboard, akordeon, kytaru, basovou kytaru, 

zobcovou flétnu, příĉnou flétnu, klarinet, saxofon, bicí nástroje, hudební nauku, aerobic, hip-

hop, disco dace, pohybovou rytmiku pro předńkolní děti, step, výtvarnou výchovu pro 

                                                           
2
 Z. STIBOROVÁ: Pohybová transformace hudby v tvůrčím pojetí hudebního vzdělávání. Ostrava, PdF 

OU 2006, s. 20. 
3
 Ibidem, s. 19. 

4
 Od roku 2001 název Múzická ńkola Ostrava-Mariánské Hory, od roku 2009 změna názvu na Lidová 

konzervatoř a Múzická ńkola. 
5
 M. SOUKUPOVÁ: Projekt dětské múzické ńkoly v Ostravě. Olomouc, PdF UP 1995, s. 8. 
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zaĉáteĉníky a pokroĉilé, výtvarný ateliér kresby a malby pro rodiĉe s dětmi, keramiku. 

Zvláńtní místo zaujímá dopolední a odpolední estetická ńkoliĉka zaměřena na nejmenńí dětí, 

ve které se realizuje komplexní estetická výchova prostřednictvím her.  

Terapeutická linie (rovina) nabízí obory, které se uplatņují při léĉbě zdravotního 

defektu ĉi při jeho zmírnění, snaņí se nalézt smysluplnou kompenzaci indispozic jedince, 

generovat a naplņovat program v jejich těņké situaci s odbouráním jejich pocitŧ 

neupotřebitelnosti, neúspěńnosti ĉi izolovanosti. 

Z terapeutických oborŧ uvećme dramatickou výchovu pro děti a mládeņ se sluchovým 

postiņením (ve znakové řeĉi), hru na zobcovou flétnu pro děti a mládeņ s astmatem (ve 

spolupráci s rodiĉi), taneĉní výchovu pro děti a mládeņ se zrakovým postiņením, taneĉní 

výchovu pro vozíĉkáře a imobilní děti, arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, zvukomalebný 

soubor, prostorovou orientaci pro nevidomé, Braillŧv notopis. 

Velmi dŧleņitým rysem Múzické ńkoly je hlubńí zaangaņovanost rodiĉŧ, neboť 

„koncepce odborné výuky a terapeutické praxe vychází z poznatku, ņe rodina je uzavřená 

jednotka a pokud se chce pomoci dětem, nemohou se opomenout rodiĉe“
6
. 

Obě jmenované linie (roviny) naplņují základní cíle výchovně-vzdělávacího procesu. 

Jedná se o cíle kognitivní (poznávací), afektivní (vztah k umění, výchova uměním k umění, 

axiologická dimenze umění), sociální (sociální integrace, konfrontace s psychickými 

a tělesnými odlińnostmi jedincŧ, empatie – tolerance), psychomotorické a volní. 

Nabídka dílĉích oborŧ od roku 1991 do souĉasnosti se rozvíjí, variuje, doplņuje 

a reaguje na reálné poņadavky pedagogického týmu i dětí a mládeņe se zdravotním 

postiņením. 

Dramatická výchova a základy herectví jsou vyuĉovány skupinově a zaměřují se na 

improvizované role dětí, které jejich prostřednictvím získávají kompetence k porozumění 

jazyka a řeĉi, dochází u nich k rozvoji myńlení, představivosti a imaginace, zlepńují se 

pohybové dispozice jedince. Zájmová preference je stimulována a posilována návńtěvami 

divadla. 

Stěņejním jádrem estetické linie (roviny) jsou obory související s pěveckou a hlasovou 

výchovou. Sólový zpěv rozvíjí základy hlasové techniky a pěveckého přednesu, základy 

správného a efektivního dýchání, správný postoj, uvolņování a funkĉní ovládání mluvidel 

a celkově vede k rozńiřování hlasového rozsahu. Zvláńtní postavení zaujímá tzv. zpěvoterapie 

balbutikŧ (chápaná jako samostatná experimentální pěvecká disciplina), která pracuje na bázi  

měkké (klouzavé) mluvy v úzké vazbě se zpěvním projevem, ĉímņ prostřednictvím této 

kombinace vzniká finální tvar. Technika vyuņívá speciální dechové a artikulaĉní gymnastiky
7
. 

Dílĉí instrumentální obory rozvíjejí praktické hudební dovednosti a také jednotlivé 

prvky motoriky, které jsou spojené s hrou na vybraný hudební nástroj.  

                                                           
6
 Ibidem, s. 11. 

7
 Ibidem, s. 29; Dětská múzická ńkola Ostrava-Mariánské Hory 1991-2001 (jubilejní tisk k desetiletí 

ńkoly). Dětská múzická ńkola při Lidové konzervatoři. Ostrava-Mariánské Hory 2001, s. 6.  
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Pro komplexní rozvoj hudebnosti je taktéņ dŧleņitá taneĉní a pohybová výchova, která 

vychází z lidské přirozenosti a potřeby pohybových ĉinností. Nabízí proces taneĉního 

a pohybového dialogu dětí s hudbou, s jejím obsahem a formou při souĉasném respektování 

individuality jedince, jeho fyzických moņností a případných tělesných poruch pohybové 

soustavy. 

Estetická ńkoliĉka nabízí komplexní estetickou výchovu pro nejmenńí děti. „Symbióza 

dětí postiņených a zdravých právě u těchto malých dětí má mimořádný význam. Ve 

spoleĉných hrách, které jsou urĉujícím základem výchovného pŧsobení, se uplatņuje mocný 

socializaĉní vliv. Děti jsou prosty pocitŧ méněcennosti a svŧj handicap přijímají jako daný 

bez negativizujícího hodnotícího přístupu“
8
. 

Muzikoterapii rozlińujeme v aktivní a pasivní (receptivní) formě. V Múzické ńkole 

nachází uplatnění předevńím aktivní muzikoterapie vedoucí k expresi pocitŧ, emocí, dále 

řízená improvizace urĉitých situací a témat prostřednictvím praktické hry na hudební nástroje. 

Z hlediska didaktického se jako nejvhodnějńí pouņívají nástroje Orffova instrumentáře. 

Během aktu „interpretace“ se vyuņívá dětské spontaneity, fantazie a jisté nekonvenĉnosti, coņ 

výsledně vede k psychickému odreagování, k eliminaci psychických blokŧ a tenzí, které se 

mohou někdy projevují  v rovině sociálně-patologické, a to ve formě agrese apod. 

 Arteterapii mŧņeme povaņovat za léĉebný (terapeutický) algoritmus vyuņívající 

výtvarné ĉinnosti směřující k poznání osobnosti, ovlivnění lidské psychiky a zkvalitnění 

interpersonální komunikace. „Interpretace a rozbor výtvorŧ dětí pomáhá za pomocí 

psychoterapeuta problémové situace objasņovat a řeńit, poskytuje dětem moņnost sebepoznání 

a nového pohledu na problémovou situaci a sebe sama“
9
. 

 Ostravská Múzická ńkola spolupracuje s nejrŧznějńími institucemi a organizacemi. 

Výsledky nároĉné práce s (handicapovanými) jedinci prezentuje ńiroké veřejnosti na 

koncertech a aktivní participací na rŧzných projektech
10

. 

 V roce 2004 se zúĉastnila projektu Vńichni jsme stejní – vńichni jsme jiní. Tento 

projekt zahrnoval konference a workshopy s ústředním tématem Divadlo, hudba,  tanec 

a výtvarné umění ke spoleĉné integraci mladého handicapovaného obĉana v ostravském 

regionu.  

Múzická ńkola významně spolupracuje s Janáĉkovou konzervatoří a Gymnáziem 

v Ostravě. Z této spolupráce vznikl spoleĉný projekt Múzy mají mnoho tváří, jehoņ cílem bylo 

primárně umělecky integrovat mladé talentované lidi s talentovanými zdravotně postiņenými 

jedinci v kontextu hudebního, dramatického, taneĉního a výtvarného umění. 

V závěru roku 2004 vzniklo Sdruņení rodiĉŧ a přátel múzické ńkoly NOEMA, které ve 

spolupráci s Múzickou ńkolou uskuteĉņují jak organizaĉně nároĉné mimońkolní aktivity se 

ńirokým interregionálním přesahem, tak projekty, např. v roce 2005: Bretaň očima 

                                                           
8
 M. SOUKUPOVÁ: Projekt dětské múzické ńkoly v Ostravě..., s. 21. 

9
 Ibidem,  s. 24. 

10
 Autor příspěvku se omezuje pouze na reprezentativní výběr klíĉových akcí Múzické ńkoly v letech 

2004–2009. 
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handicapovaných...; Výprava za hranice vlastní představivosti; Muzikoterapie – „Nemoc je 

jen ńpatná písnička“; Múzy-filosofie-léčení ad. 

V roce 2006 se konaly tyto akce, např. celodenní proņitkový seminář Pastelová sobota 

s automatickou kresbou; Největńí koncert na tibetské mísy a steel drum v Ostravě, úĉinkování 

v rámci představení Národního divadla moravskoslezského NGOA-É na motivy Ezopových 

bajek (Slezskoostravský hrad), úĉinkování v rámci koncertu ńpiĉkového houslisty Pavla 

Ńporcla (Katedrála Boņského Spasitele Ostrava). Múzická ńkola získala také řadu ocenění 

v individuálních soutěņích, např. v rámci celostátní soutěņe Bílé hole Praha 2006 (Adam 

Blaņek), dále prestiņní ocenění v celostátní soutěņi pro úspěńné a nadané děti Zlatý oříńek ve 

hře na flétnu a klavír (Adam Blaņek) ad. 

V roce 2007 se opět konal projekt Múzy mají mnoho tváří II. v kooperaci  Múzické 

ńkoly a Janáĉkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě prezentovaný na Mezinárodním 

festivalu Janáĉkŧv máj (2007), dále profilové koncerty během konání XV. roĉníku 

Evropských dnŧ handicapu, koncert Vńechny barvy duhy ve spolupráci s ostravským centrem 

Ĉtyřlístek, na kterém umělecky participovali sólistka opery  Divadla moravskoslezského Eva 

Dřízgová-Jiruńová, Jaromír Nohavica, folklorní soubor Ńmykņa ad.; úĉinkování na koncertu 

The Jackson Singers aj. 

V roce 2008 se konaly Vńechny barvy duhy II., Divadelní pouť bez bariér s ostravským 

divadlem loutek, vystoupení taneĉního oddělení Terezy Vejsadové na národní výstavě Non-

handicap Praha 2008. Ņáci reprezentovali Múzickou ńkolu také na Mezinárodní hudební 

přehlídce pro zrakově postiņené děti a mládeņ Tmavomodrý festival Brno 2008. 

V roce 2009 mŧņeme zmínit dlouhodobý projekt EIA GAIA, na kterém spolupracovali 

ņáci, pedagogové a přátelé Múzické ńkoly. „Hlavním principem je umělecká spolupráce lidí 

zdravých a lidí s rŧznými druhy handicapu – nevidomých, neslyńících, vozíĉkářŧ, tělesně, 

duńevně a mentálně postiņených, sociálně znevýhodněných ad. Příběh se rozvíjí předevńím 

prostřednictvím zpěvu, tance a hry na hudební nástroje. Prvotní improvizace, které vycházejí 

z přirozených moņností zúĉastněných, propojují zpěv a pohyb, gesto, tanec. Cílem je vytvořit 

vlastním hlasem, vlastním tělem a vlastním nitrem celistvě hudebně-pohybové představení 

inspirované vzájemným kontaktem úĉastníkŧ“
11

. 

 Múzická ńkola v Ostravě-Mariánských Horách má ojedinělé a zásluņné postavení 

v rámci ostravských i mimoostravských ńkolských institucí. Efektivně vychovává zdravé 

i handicapované jedince prostřednictvím umění, odkrývá jeho axiologickou dimenzi a  zvláńtě 

u handicapovaných jedincŧ kompenzuje jejich nelehký ņivot. 

 

 

 

                                                           
11

 M. SOUKUPOVÁ: Výroční zpráva Múzické ńkoly v Ostravě-Mariánských Horách za rok 2009, s. 17. 

. 
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Pojetí a význam  přírodovědného pokusu na 1.stupni zń v současné přípravě 

učitelů primární ńkoly na katedře pedagogiky primárního a alternativního 

vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě 

 

 

Abstract 

This contribute is focused on experiment in elementary science at elementary 

education Stage 1 and howe is used in pregradual teachers training on Pedagogical fakulty at 

Ostrava. It shows how is possible to develop pupil´s personality. Using the experiments in 

science education at elementary education is not only for develop knowledge, but also 

develop interest about science and help children to develop attitude to nature and cooperate 

with others.   

 

Key words: science experiment, elementary science, elementary education Stage 1, personaly 

pupils´ development, teachers training 

 

 

Úvod 

Jednou z lidských potřeb je touha poznávat nové věci. Touha poznávat svět a přírodu 

kolem nás. V nańí spoleĉnosti, kde jsou saturovány niņńí (fyzické) potřeby, se otevírá prostor 

pro naplnění této potřeby poznávání. Poznávání je úzce spjato s uĉením. Ĉlověk se uĉí 

neustále, vědomě i nevědomě. Zvláńť v ranném dětství převaņuje nevědomé uĉení. Velmi 

ĉasto se dítě uĉí hrou. To se vńak mění nastoupením povinné ńkolní docházky. Edukaĉní 

realita neoddiskutovalně ukazuje, ņe s věkem ņáka a délkou jeho pobytu ve ńkole klesá jeho 

zájem o ńkolu. Ńkolní výuka představuje obsáhlé struktury uĉiva, poznatkŧ, které má ņák 

ovládnout. Ĉasto bez hlubńích souvislostí. Dětem se tak vytrácí smysl toho, co se ve ńkole 

(přírodovědě) uĉí. V předmětech o přírodě a spoleĉnosti, kde obsah (uĉivo) není jen 

prostředkem, ale také cílem, se smysl někdy hledá sloņitěji. Zvláńtě v případě, kdy převaņují 

metody reproduktivní. Takovéto „poznávání“ nových věcí se stává něĉím, co ņáky příliń 

nebaví (pokud si tuto potřebu poznávání nerozńiřují mimo ńkolu – např. v oddíle nebo 

zájmovém krouņku). Ale nemusí tomu tak být. Dítě zkoumá svět, objevuje a nemusíme jej 

k tomu (v běņném ņivotě) nějak nutit. 
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Změna přístupu k výuce přírodním vědám na počátku 21. století 

Klíĉová je změna v pojetí výuky, kdy se ņák stává z pasivního příjemce aktivním 

„spolupracovníkem“. V podmínkách ĉeského ńkolství se otevírá prostor pro inovaci 

edukaĉních procesŧ zavedením Rámcových vzdělávacích programŧ, které kladou na jedné 

straně vysoké nároky na uĉitele, co se týĉe projektování vlastního kurikula, na straně druhé 

vńak umoņņuje takovou edukaci, jeņ směřuje ke kompetencím, které jsou významné pro ņivot 

ņáka (souĉasný i budoucí). V přírodovědném vzdělávání, kde se nově formuluje pojem 

přírodovědná gramotnost, se otevírá prostor pro pokusy ņákŧ, které  jsou svým charakterem 

blízké přirozené aktivitě dětí v přísluńném věku. 

Transformaĉní tendence ĉeské ńkoly naznaĉují směřování od poņadavkŧ na znalosti k 

poņadavkŧm na kompetence
1
. Od dostaĉujícího znát k ņádanému porozumět. Ĉlověk vńak je 

bytost nejen rozumová, ale také duchovní a duńevní, vysoce individualizovaná, a není moņné 

jedním přístupem, direktivním stylem rozvinout vńechny ņáky na poņadovanou úroveņ
2
.  

Jak uvádí E. Walterová
3
 model tradiĉní ńkoly, zaloņený na předávání kultury vzorcŧ 

a chování je váņně zpochybņován jiņ od 60. let minulého století. Novým úkolem moderní 

ńkoly má být vyváņené uĉení ve vńech oblastech, které ĉlověk potřebuje k pochopení světa 

a své vlastní identity, k vytváření nástrojŧ potřebných pro ĉestný ņivot, osobní rozvoj 

a pokraĉování v uĉení. Poukazuje rovněņ na dokument Kvalita a zodpovědnost, který klade 

dŧraz na nutnost odstranění nevyváņenosti cílŧ v oblasti dovedností a postojŧ, preference 

encyklopedických vědomostí a předimenzování uĉiva. 

Dokument Národní program rozvoje vzdělávání v Ĉeské republice (tzv. Bílá kniha) 

klade dŧraz na posun od převaņujících snah o výkonnost a rychlý postup v uĉení, zaloņeném 

na ustáleném modelu vyuĉovací hodiny, na předávání hotových poznatkŧ, na vynucené kázni, 

na vzájemné soutěņi, na dominantním postavení uĉitele, na neustálém vedení ņákŧ musí být 

nahrazeny větńím dŧrazem na ĉinnostní uĉení, na kombinování aktivit uvnitř i vně ńkolní 

budovy, s dŧrazem na přírodní prostředí, které ņákovi umoņņují získat záņitky a zkuńenosti
4
.  

J. Delors
5
 uvádí 4 pilíře vzdělávání, mezi které patří uĉit se poznávat, uĉit se jednat, 

uĉit se ņít s ostatními a uĉit se být. Tento mezinárodní dokument odstartoval změny 

v obsazích kurikul. Chceme hlavně upozornit na procesuální stránku cílŧ v nich vytyĉených. 

Nejde ani tak o to dosáhnout nějakého „ideálního stavu“ (coņ de facto ani není moņné), nýbrņ 

být schopen kvalitně ņít v daném ĉase na daném místě. Uplatnit potenciál své osobnosti v co 

největńím rozsahu, dokázat se projevit, reagovat na spoleĉenské potřeby, ale také zŧstat svŧj. 

                                                           
1
 J. JEŘÁBEK a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující 

vzdělávání ņáků s lehkým mentálním postiņením. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 2005. 
2
 J. SYROVÁTKA: O smyslu vzdělání pro přeņití civilizace. „Pedagogická orientace“ 1993, Vol. 3, No. 7, 

s. 4–11 
3
 E. WALTEROVÁ: Česká základní ńkola na prahu 21. století. „Uĉitelské listy“ 1998, Vol. 6, No. 1. s. 8–

9. 
4
 J. KOTÁSEK et al.: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha. Praha, Tauris 

2001. 
5
 J. DELORS: Učení je skryté bohatství: zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. 

století“.  Praha, ÚIV 1997. 
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To vńe s sebou nese vysoké nároky na vzdělávání, které nemŧņe být pouhou transmisí 

poznatkŧ, ale musí se stát podnikem uĉitele a ņákŧ, který umoņní aktivní participaci ņákŧ ve 

výuce a bude dán prostor pro jejich jedineĉnou osobnost. Ĉasto vńak tyto „humanistické“ 

ideály zŧstávají v teoretické rovině a problémy nastávají při jejich transformaci do 

pedagogické praxe. Proto se věnujeme konkrétnímu tématu v oblasti přírodovědné – 

pokusŧm, jejichņ práce přesahuje pouhé získávání poznatkŧ o přírodě, ale dle nańeho názoru 

a také z výzkumu, který jsme provedli vyplývá, ņe mŧņe být vhodným prostředkem pro rozvoj 

také afektivní a psychomotorické sloņky ņákovy osobnosti. 

Přírodověda na 1. stupni ZŃ (kde se nachází hlavní těņińtě přírodovědného vzdělávání 

na tomto stupni ńkoly) má vytvářet vzdělávací a výchovné předpoklady pro vyuĉování na 

2. stupni. Umoņņuje rozvoj myńlení a schopností ņákŧ, vzbuzuje jejich zájem o poznávání 

přírody, přírodních dějŧ a vztahu ĉlověka k prostředí. V kontextu spoleĉenských změn vńak 

V.  Spilková
6
 poukazuje na negativa tohoto selektivního ńkolského systému (kde první stupeņ 

je pouze jakousi „přípravou“ na stupeņ druhý atd., stejně jako diskutuje rozdíly mezi ńkolou 

výkonovou versus ńkolou osobnostně-rozvojovou, kdy ve ńkole výkonové jde předevńím 

o výsledky, dosaņené vědomosti, kdeņto u ńkoly osobnostně rozvojové jde o proces, který je 

zaměřen na dlouhodobějńí efekty (coņ je ostatně vyjádřeno i v kompetencích definovaných 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání). Pod zorným úhlem ńkoly 

osobnostně-rozvojové chceme přistupovat k problematice práce s pokusem v přírodovědě 

u ņákŧ primární ńkoly. 

Jeden z  hlavních cílŧ přírodovědného vzdělávání je vést dítě k prvotnímu ucelenému 

poznání světa (na elementární úrovni). Dítě na prvním stupni se uĉí předevńím přes smyslové 

kanály při zapojení vlastní zkuńenosti a aktivity. Nejde zde ovńem ani tak o to, nauĉit se 

jednotlivé pojmy (i kdyņ faktografickou znalost nelze vypustit!, protoņe de facto právě na ni 

se uĉíme dále zmíněnému), ale spíńe uchopit mechanismy poznávání, uchopit zpŧsoby práce 

vědce, který by ona fakta zkoumal sám, a to i mimo ńkolní prostředí. Z tohoto hlediska 

mŧņeme nazvat posun chápání (nejen) přírodovědného vzdělávání od výsledku k procesu.  

Kdyņ sledujeme plánovaná kurikula jednotlivých vzdělávacích programŧ (a zejména 

nejrozńířenějńího programu Základní ńkola), docházíme k závěru, podobně jako L. Held
7
, ņe 

naproti tomu, ņe cíle přírodovědného vzdělávání jsou rozmanité, pohled na obsah a tradice 

vyuĉování přírodovědy nás vede k tomu, ņe hlavní dŧraz přírodovědné výchovy a vzdělávání 

je poloņen na konceptualizaci přírodních fenoménŧ a jejich pojmenovávání v souladu 

s aktuálními termíny pouņívanými ve vědě. Jednoduńeji řeĉeno, jde o tvorbu přírodovědných 

pojmŧ ve vědomí dětí a poznávání přírodovědných zákonitostí dětmi, pěstování pozitivního 

vztahu k přírodě a poznávání vŧbec.  

Problémem je vńak poměrně rigidní obsah ńkolního přírodovědného vzdělávání 

(uĉební osnovy),  zaostává za nejnovějńím vědeckým pokrokem, také díky tomu, ņe ve velké 

                                                           
6
 V. SPILKOVÁ: Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání. In: Předńkolní a primární 

pedagogika. Eds. Z. KOLLÁRIKOVÁ, B. PUPALA. Praha, Portál 2001, s. 141–160. 
7
 L. HELD: Príroda, deti, vedecké vzdelavanie. In: Předńkolní a primární pedagogika. Eds. 

Z. KOLLÁRIKOVÁ, B. PUPALA. Praha, Portál 2001, s. 347–361. 
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míře jsou vyuņívány uĉebnice i několik let staré (ekonomické a jiné dŧvody), kde je poznání 

fixováno. Toto poznání je pak dětem předáváno a ņák se ocitá v pozici pasivního objektu, coņ 

zcela odporuje jeho přirozeným potřebám. Problémem je také pouņívání odborných pojmŧ 

(konceptŧ) v přírodovědném vzdělávání. Odborné pojmenování samo o sobě není ńpatné, 

naopak, respektuje zásadu vědeckosti, avńak mŧņeme se ĉasto setkat se ńpatným pouņíváním 

těchto odborných názvŧ. 

Na problematiku uņívání pojmŧ bez porozumění, od které bychom měli ustupovat se 

zaměřuje i  M. Wenham
8
 kdyņ poukazuje na to, ņe uņití specializovaného jazyka v přírodních 

vědách na základní ńkole akutně nastává, kdyņ je odborný pojem pouņit, a je jedno, jestli 

uĉitelem nebo dítětem, aņ jako „dŧkaz“ porozumění. Jak ukazují (předevńím) zahraniĉní 

zkuńenosti, ņáci základních ńkol (a to i na prvním stupni) jsou jeńtě dostateĉně zvídaví 

a ochotní se uĉit! a objevovat bezprostředním zpŧsobem nové věci a zákonitosti. V této 

souvislosti s nadějí vzhlíņíme k postupně zaváděnému Rámcovému vzdělávacímu programu 

do ńkol, kde je dle nańeho názoru dostatek prostoru pro aplikaci těchto aktivizaĉních metod 

práce v hodinách přírodovědy. Musíme si vńak jako uĉitelé uvědomit, ņe cestou je změna 

myńlení! o přírodních vědách, nikoli pouhá změna metod ĉi forem práce. Mějme na paměti 

skuteĉnost, ņe dítě, jeņ je nám svěřeno, vychováváme a vzděláváme pro globalizovanou 

a postmoderní spoleĉnost, pro spoleĉnost informaĉní, kde „uměním“ přestává být vědět 

nazpaměť, ale umět si vyhledat informace a orientovat se v nich. Výsledek pamětných 

znalostí musí nahradit proces uvaņování plynoucí z přirozené dětské aktivity. Potom se ńkola 

a přírodovědné vzdělávání zejména přiblíņí dítěti, které je plnohodnotnou osobností jiņ 

v tomto věku, jak na to upozorņuje J. Mińíková a E. Uhrová
9
. Oblast zájmu se stává klíĉovou 

a do vysoké míry urĉuje to, jaké bude poznání ĉlověka. To je ostatně patrné, kdyņ 

reflektujeme svŧj ņivot a míru svého poznání, které jsme doposud nabyli. V těch oblastech, ke 

kterým je soustředěn náń zájem, dosahujeme nejvyńńí míry poznání. V souvislosti 

s přírodními vědami je zájem ĉlověka v dětském věku veden skrze smyslové kanály, které 

vychází z bezprostřední zkuńenosti. Tuto rozmanitou celistvost dítě vnímá jak smyslově, tak 

zapojuje svŧj logický úsudek. Obojí  se spojuje v lidské zkuńenosti, která není omezena pouze 

na rozum, ale jejíņ souĉástí je celá lidská osobnost. Jednou z cest, jak lze rozvíjet ņákovu 

osobnost v uĉení o přírodě a spoleĉnosti jsou právě přírodovědné pokusy (experimenty). 

Realizací pokusŧ ve výuce lze rozvíjet nejen kognitivní stránku osobnosti ņáka, ale i dalńích 

a tak přispět ke zvyńování celkové kvality ņivota dítěte.  

Pokusy v sobě nesou silný motivaĉní náboj neboť respektují potřeby ĉlověka, ze 

kterých motivace vychází. Jedná se předevńím o potřeby poznávací. Poznáváním přírody 

skrze praktickou ĉinnost ĉlověk obrací pozornost od sebe (hédonismus) ke svému okolí, 

uvědomuje si sebe jako souĉást světa, zároveņ i svoji pozici v něm a z toho plynoucí 

zodpovědnost. Vztah k přírodě mŧņe tak být morálním zrcadlem, jeņ odráņí hodnotový systém 

jednotlivce.  

                                                           
8
 M. WENHAM: Understanding Primary Science, Ideas, Concpets and Explanations. London, Paul 

Chapman Publishing 2005 
9
 J. MIŃÍKOVÁ, E. UHROVÁ: Dieta a detstvo v ludskej spoločnosti. In: Předńkolní a primární pedagogika. 

Eds. Z. KOLLÁRIKOVÁ, B. PUPALA. Praha, Portál 2001, s. 23–56 
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Na základě dostupných výzkumŧ
10

 v oblasti přírodovědného vzdělávání v primární 

ńkole výńe uvedených výzkumŧ jsme formulovali následující závěry v oblasti přírodovědného 

vzdělávání orientovaného zejména na výuku badatelskou, zaloņenou na konstruktivismu: 

postoje k přírodovědnému předmětu s rostoucím věkem ņákŧ klesají (stávají se 

negativnějńími); chybí výzkumy longitudinální, ty, které jsou, naznaĉují, ņe postoje jsou 

relativně trvalé; badatelsky-orientované ĉinnosti napomáhají k zlepńení postojŧ 

k přírodovědnému předmětu, avńak není jasně prokázán vliv na ņákovu výkonnost; 

v souvislosti s badatelsky-orientovanou výukou se na principu konstruktivismu zkoumají jen 

prekoncepty; převaņuje výukový styl zaměřený na uĉitele, ņáci převáņně pouze reprodukují; 

postoj a zájem ņákŧ se uplatņováním výuky IBSE (Inquiry Science Based Education) 

zlepńuje, lepńí pochopení (kognitivní sloņka) vńak nebyla prokázána. 

Pojetí pokusu v přírodovědném vzdělávání na pedagogické fakultě v Ostravě 

Ve ńkolní praxi pojem pokus není chápán vŧbec jednoznaĉně, jak na to ukazuje 

L. Held
11

, kdy se ve vyuĉování termín pokus pouņívá nepřesně a pokus bývá zaměņován za 

pouhou demonstraci jevŧ. Avńak „vědecký pokus“ neboli experiment má poněkud hlubńí 

význam. Od demonstrace se pokus lińí zejména svým poznávacím nábojem (ņák sám přichází 

na nové vztahy a souvislosti).  

Při pokusu (experimentu) vńak vytváříme speciální situace na testování hypotéz 

(pokusné odpovědi, nevyzkouńená řeńení, jak by pokus – experiment mohl dopadnout), při 

nichņ sledujeme faktory (proměnné) jeņ jej ovlivņují (mohou ovlivnit, jsou relevantní), a tyto 

proměnní experimentátor (vědec) mění, manipuluje s nimi, aby zjistil, co se děje. 

Při pokusech na prvním stupni ZŃ urĉujeme vzhledem k věku a schopnostem ņákŧ 

nejĉastěji pouze jednu proměnnou, na kterou soustředíme pozornost. Pokus z vědeckého 

hlediska tedy obsahuje poznávací náboj, zjińťujeme při něm chování předmětŧ jevŧ v rŧzných 

(i pozměněných) situacích. Nedílnou souĉástí je také hledání odpovědi na otázky typu proĉ 

a jak. Také díky této charakteristice lze zařadit pokus mezi problémové vyuĉování, kdy se 

aktivita přenáńí ze strany uĉitele na stranu uĉícího se subjektu, tedy ņáka, který se pokouńí 

sám objevit nové souvislosti a charakteristiky. Na základě dostupných autorŧ věnující se 

pokusŧm
12

 jsme se pokusili charakterizovat frontální pokus, jako typ vhodný pro aktivní práci 

ņákŧ na 1. st. ZŃ a se kterým pracujeme také při vzdělávání budoucích uĉitelŧ. 

                                                           
10

 Viz např. T. PELL, T. JARVIS: Developing attitude to science scales for use with children of ages from 

five to eleven years. „International Journal of Science Education“ 2001, Vol. 23, No. 8, s. 847–862; M. LOGAN, 

K. SKAMP: Engaging Students in Science Across the Primary Secondary Interface? Listening to the 

Students´Voice. „Research in Science Education“ 2008, Vol. 38, No. 4, s. 501–527; C.C. JOHNSON, B.J.B. 

KAHLE, J.D. FARGO: Effective Teaching Results in Increased Science. „Science Education“ 2007, Vol. 91, No. 3, 

s. 371–383; A. NILES, K.J. KRAFT: Investigation of student attitudes toward science in response to the mars 

student imaging project. „Paper presented at the Denver Annual Meeting“ 2004; C. MURPHY, J. BEGGS, 

A. AMBUSAIDIB: Middle East meets West: Comparing children’s attitudes to school science. „International 

Journal of Science Education“ 2006, Vol. 28, No. 4, s. 405–422; V. TOMÁŃEK et. al.: Výzkum TIMSS 2007. 

Praha, ÚIV 2008. 
11

 L. HELD: Príroda, deti, vedecké vzdelavanie... 
12

 E.  KAŃPAR a kol.: Didaktika fyziky – obecné otázky. Praha, SPN 1987; L. PODROUŅEK: Úvod do 

didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární ńkolu. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleń Ĉeněk 2003; J. JANÁS: 

Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno, Masarykova univerzita v Brně 1996. 
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Typ pokusu Charakteristika (popis role uĉitele a ņáka) 

frontální 

„Ņáci 

s uĉitelem“ 

 

ņ á c i  – sami pracují dle postupu (ví, jak přesně mají postupovat, co 

sledovat, na co se zaměřit); objevují vztahy a příĉiny; sami kladou otázky; 

snaņí se sami na ně odpovědět  

u ĉ i t e l  – připraví ņákŧm celý postup pokusu; pomáhá jim při realizaci; 

upozorņuje na problematická  místa; klade pomocné otázky 

 

Dále uvedeme postup, který se jeví jako vhodný při realizaci frontálního pokusu. 

Tento postup mŧņe být inspirací pro uĉitele při vytváření vlastních pokusŧ Zároveņ je 

otevřený pro ņáka, umoņņuje osobnosti ņáka tvořivě pracovat se zadaným tématem, nechává 

prostor pro sebevyjádření ņáka a to jak v oblasti kognitivní, tak psychomotorické a afektivní. 

▪ Představení zajímavé (záhadné) situace nebo situace z praktického ņivota (motivace). 

▪ Stanovení klíĉové (problémové) otázky (zaměření pozornosti ņáka, didaktizace tématu). 

▪ Sestavení „podobné“ situace v laboratorních podmínkách (příprava pokusu).  

▪ Provedení pokusu a pozorování ņákŧ. 

▪ Formulace závěrŧ (odpověć na klíĉovou otázku). 

▪ Hledání souvislostí s daným pojmem (aplikace do ņivota ņáka). 

▪ Reflexe vlastní ĉinnosti (evaluace ņákem). 

Abychom uvedený postup lépe pochopili, uvádíme zcela konkrétní příklad pokusu, 

který je moņný dělat s dětmi ve výuce přírodovědy, zde v tématu Vlhkost (Věci kolem nás). 

Název pokusu: Na stopě vlhkosti. 

Úvodní motivace (situace ze ņivota): Tatínek vymaloval koupelnu. Byla krásně bílá. Ale po 

nějakém ĉase se v rohu u okna objevila na zdi ĉerná skvrna. A pořád se zvětńovala. Taínek 

řekl, ņe se musí v koupelně více větrat, protoņe je tu velká vlhkost. Náń dŧm je starý a hlavně 

kdyņ prńí a je venku vlhko, ĉerný flek na stěně (plíseņ) se zvětńuje. V nových domech to 

nebývá takový problém, protoņe ve zdi jsou speciální izolaĉní vrstvy. Vyzkouńej si, jak mŧņe 

vlhkost pŧsobit a jak by jí ńlo zabránit.  

Popis postupu:  

1. Vezmi skleniĉku, nalij do ní trochu vody a nasyp do vody trońku barviva. 

2. Nalij trochu barevné vody na talířek.  

3. Poloņ kostky cukru na sebe (postav z nich věņ) na talířek. 

4. Pozoruj, co se děje.  

Formulace předpovědné hypotézy: Co si myslíń, ņe se stane? Konkrétně: Co se stane 

s vodou a cukrem? př. ņáci mohou odpovídat, ņe první cukr bude namočen do vody a dalńí 

kostky cukru nad ním zůstanou suché 
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Provedení pokusu a formulace popisné hypotézy: př. voda „prochází“ cukrem, cukr ji 

přijímá a obsahuje, postupně voda stoupá cukrem nahoru Cukr obsahuje vodu, uņ není suchý 

– je vlhký.  

Formulace vysvětlující hypotézy: př. cukr je mokrý, protoņe do něj vstoupila voda, která 

můņe procházet i pevnou látkou, voda postupovala nahoru, protoņe jsme ji v tom nijak 

nezabránili, cukr má schopnost přijímat vodu, která v něm zůstává. 

Návazné otázky (vedoucí ņáky k přemýńlení v souvislosti se ņivotní praxí): Kde se jeńtě 

mŧņeme setkat s vlhkostí? příklady moņných odpovědí: ve starých sklepech; na táboře ve 

stanu, kdyņ hodně prńí; ráno jsou věci vlhké, kdyņ je necháme nepřikryté;kdyņ se při túře 

spotíme, tak máme vlhké tričko Co mŧņeme udělat proto, abychom neměli vlhké věci? př. 

zabalit je do igelitového sáčku; dobře větrat 

Aby se vńak tyto prvky osobnostně-rozvíjejícího vyuĉování v přírodovědě dostaly aņ 

k adresátŧm, tzn. ņákŧm 1.stupně Základní ńkoly, je třeba toho, aby sami uĉitelé byli na 

takovou výuku připraveni a dokázali ji vést. Jak naznaĉuje řada výzkumŧ
13

 nejsou uĉitelé 

příliń zběhlí v práci s pokusem, jistě také proto, ņe sami touto výukou procházeli spíńe 

ojediněle. 

Osobnost uĉitele při provádění pokusŧ v hodinách přírodovědného předmětu a výuce 

(nejen) metodou pokusu je klíĉová a zásadní a nezastupitelná (sociokonstruktivistický 

přístup). Uĉitelé si vńak nejsou ve výuce přírodovědných pokusŧ jisti, avńak vnímají pokusy 

jako zajímavé a motivující, musí vńak u nich být jasný výstup. Uĉitelé uvádějí také poņadavky 

na praktiĉnost pokusŧ a jeho realizovatelnost v běņné třídě i bez speciálního vybavení. Sami 

jsme také provedli výzkumnou sondu mezi uĉiteli přírodovědy na 1. stupni Základní ńkoly 

a dospěli jsme k těmto závěrŧm: pokud chtějí uĉitelé realizovat pokus, větńinou si musí 

pomŧcky zajińťovat sami, vnímají nedostatek pomŧcek; uĉitelŧm nevadí, ņe je ve třídě větńí 

hluk, kdyņ ņáci pracují s pokusem, ani organizaĉní nároĉnost pokusu; spolupráce s ostatními 

uĉiteli se jeví jako dobrá, uĉitelé jsou relativně spokojeni; pokusy se uĉitelé zabývají 

minimálně ve svém volnu, ve větńině pouze ve spojitosti s výukou; nevybírají si speciálně 

ńkolení, kde by se mohli setkat s problematikou pokusu (coņ mŧņe signalizovat fakt, ņe taková 

ńkolení buć nejsou, nebo se o ně uĉitelé nezajímají); jen málo uĉitelŧ vymýńlí pokusy sami, 

větńinou přejímají pokusy odjinud. Z uvedených zdrojŧ ĉerpají nejvíce z uĉebnice, poté 

populárně nauĉné literatury a internetu; uĉitelé vnímají, ņe nejsou zcela připraveni k práci 

s pokusem, uznávají, ņe jim chybí teoretické zázemí (coņ by pravděpodobně zvýńilo skóre 

u poloņky dotazující se na to, zda si uĉitelé vymýńlí pokusy sami – uĉitelé by na základě 

znalosti přístupŧ k pokusu mohli konstruovat pokusy vlastní
14

. 

                                                           
13

 Např. E.M. VESILIND, M.G. JONES: Hands on: Science Education Reform. „Journal of Teacher 

Education“ 1996, Vol. 47, No. 5, s. 375–385; D. GARBET: Science Education in Early Childhood Teacher 

Education: Putting Forvard a Case to Enhance Student Teachers´Confidence and Competence. „Research in 

Science Education“ 2003, Vol. 33, No. 4, s. 467–481; Z. SCHERZ, M. OREN: How to Change Students´ Images of 

Science and Technology. „Science Education“ 2006, Vol. 90, No. 6, s. 965–985; K. APPLETON: Science 

Activities That Work: Perceptions of Primary School Teachers. „Research in Science Education“ 2002, Vol. 32, 

No. 3, s. 393–410. 
14

 O. ŃIMIK: Ņákovský pokus v přírodovědě. „Disertaĉní práce“ Banská Bystrica 2010 
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Následující graf ukazuje problémy, které uĉitelé vnímají a jimiņ argumentují, kdyņ 

obhajují fakt, ņe výuka přírodovědy pomocí pokusŧ je spíńe ojedinělá. 

Co vnímají učitelé jako potřebné pro lepší realizaci 

pokusů ve výuce?

náměty na 

pokusy, 

postupy; 

25,40%

větší časový 

prostor; 

20,63%

nic; 11,11%
ostatní; 

4,76%školení, 

kurzy; 4,76%

menší počet 

žáků; 4,76%

lepší 

prostory; 

7,94% lepší 

vybavení 

pomůckami; 

20,63%
 

 

V souvislosti s uvedenými výsledky rozvíjíme program přírodovědného vzdělávání 

v pregraduální přípravě uĉitelŧ na Ostravské univerzitě na katedře Pedagogiky primárního 

a alternativního vzdělávání, který intenzivně pracuje s přírodovědným pokusem. Studijní obor 

se opírá o nové pojetí uĉitelské profese, která je pojímána jako expertní profese
15

.  V rámci 

přípravy uĉitelŧ 1. stupně rozvíjíme oblast přírodovědného vzdělávání, která se jiņ podařila 

v minulých letech integrovat přímo na katedru Pedagogiky primárního a alternativního 

vzdělávání. Přírodovědná (a také spoleĉenskovědní) příprava budoucích uĉitelŧ je tak 

organickou souĉástí v budování profesně vyspělé osobnosti uĉitele prvního stupně. Na katedře 

v přírodovědné sloņce se snaņíme o organické propojení těchto dvou tendencí přírodovědné 

výuky a to pedagogicko-psychologickou stránku didaktik, a věcnou stránku oborových 

didaktik. V souĉasném akreditovaném magisterském programu Uĉitelství pro 1. stupeņ ZŃ, 

jehoņ délka je 5 let a je nestrukturovaný, coņ je jeden z klíĉových prvkŧ uĉitelského modelu, 

který realizujeme na katedře, je hlavní těņińtě přírodovědné výuky poloņeno na konec třetího 

a zaĉátek ĉtvrtého roĉníku a to v předmětech Přírodní vědy s didatkitou I. a II.
16

, kde je 

studentŧm postupně představována koncepce práce s pokusem a studenti pod vedením 

didaktika realizují pokusy a tak se uĉí jejich strategii. Takto mohou lépe pochopit význam 

s smysl pokusŧ a sami si je proņít, ověřit si, ņe to není jenom hra, ale také cesta, jak poznávat 

přírodu a svět kolem nás, a to zcela prakticky a na poměrně vysoké kognitivní úrovni. 

Studentŧm se tak uĉení o přírodě nestává rutinou, ale zajímavou ĉinností, kterou potom 

mohou přenést do pedagogické praxe na významně tak napomoci ke kvalitnějńímu rozvoji 

osobnosti ņáka nejen ve sloņce kognitivní a reprodukování poznatkŧ, ale celé osobnosti ņáka, 

napomáhají jeho motivaci, vytváří zájem o přírodu, formují pozitivní postoje k přírodě 

a v neposlední řadě napomáhají ke zdravému sebepojetí ņákŧ, kteří jednou povedou nańi 

spoleĉnost.  

                                                           
15

 Viz např.  H. LUKÁŃOVÁ-KANTORKOVÁ: Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická 

příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava, PdF OU 2003. 
16

 O. ŃIMIK: Ņákovský pokus v přírodovědě... 
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Rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopností nadaných  žiakov  

 

 

Abstrakt 

Autori v texte analyzujú teoretické východiská kognície a metakognície s moņnosťami 

ich rozvíjania v edukaĉnom procese nadaných a prezentujú výsledky výskumu, ktorého 

cieľom bolo zistiť rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopnosti nadaných ņiakov 1. – 

4. roĉníka ZŃ v segregovaných triedach a poukázať na moņné nedostatky kvality práce uĉiteľa 

pri rozvíjaní týchto schopností. 

 

Kľúčové slová: Kognícia, metakognícia, sprostredkovanie, kognitívna modifikácia, kritériá 

sprostredkovania. 

 

 

Kognitívne a metakognitívne schopnosti 

K sústredeniu poznatkov o problematike vńeobecných schopností a o moņnostiach ich 

rozvíjania v najvýznamnejńej miere prispela kognitívna psychológia a psychológovia 

ńtudujúci kognitívny vývoj, teda skúmajúci, ako sa mentálne schopnosti rozvíjajú a menia so 

vzrastajúcou fyziologickou zrelosťou a so získavaním skúseností uĉením. Kognitívny vývoj 

zahŕņa kvalitatívne zmeny v spôsobe myslenia a kvantitatívne zmeny predstavujúce nárast 

poznatkov, vedomostí a spôsobilostí.  

V priebehu ņivota postupne rastie schopnosť úspeńného obsiahnutia stále zloņitejńích 

vzťahov a schopnosť pouņitia stratégií ĉi iných informácií pri rieńení problémov sa stáva 

pruņnejńia. Ľudia sú postupne schopní nadobudnúť vhľad do seba samého a sveta okolo seba, 

získať väĉńiu múdrosť.  

Vedci sa snaņia pochopiť kognitívny vývin na základe skúmania spracovávania 

informácií, teda ako realizujú zakódovanie, dekódovanie, prenos, kombinovanie, 

uchovávanie, vybavovanie informácií. Vo vývine deti neustále zdokonaľujú pouņívanie 

metapamäťových a metakognitívnych schopností – porozumenie vlastným kognitívnym 

procesom a ich rieńeniam. 

Kognitívny vývoj je závislý od zrenia ńtruktúr nervovej sústavy. Po narodení sa 

z mozgových oblastí najrýchlejńie vyvíja zmyslová a motorická kôra, aņ neskôr oblasti 

vzťahujúce sa k rieńeniu problémov, usudzovaniu, pamäti a jazykovému vývinu. Taktieņ 

fyziologické zmeny v ĉelových lalokoch sú paralelné s kognitívnym vývinom a sú spojené so 

schopnosťou ĉítať. Poĉas prvých dvoch rokov po narodení dochádza k intenzívnemu nárastu 

                                                           
 Príspevok je výstupom rieńenia grantovej úlohy KEGA 3/7007/09 Neuropedagogika a neurodidaktika 

ako nové prístupy k vyuĉovaniu. 
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mnoņstva spojov v neuronálnej sieti mozgu. Nevytvárajú sa síce nové nervové bunky, ale 

rastie dendrické a axonálne spoje medzi neurónmi. Platí tu pravidlo vyuņívaj alebo strať, 

pretoņe nepotrebné bunky si s ostatnými bunkami spojenia nevytvárajú, a tým odumierajú, 

rovnako spojenia, ktoré sa nepouņívajú, postupne ochabujú. Po prvých rokoch sa neuronálny 

rast výrazne spomaľuje. Pribliņne 90% neuronálneho rastu konĉí okolo ńiesteho roku ņivota, 

kedy vrcholí aj rozhodujúce obdobie pre získanie jazykových schopností. Poznanie 

kognitívneho vývinu v znaĉnej miere ovplyvnili i poznatky o ńpecializácii mozgových 

hemisfér. 

Dieťa od narodenia vníma okolie, pozoruje, manipuluje s predmetmi a realizuje 

jednoduché pokusy. Postupne si samo vytvára a fixuje vlastné predstavy a interpretácie 

o okolitých javoch a objektoch. Vzniká tak súbor produktov vlastného poznania v podobe 

intuitívnych predstáv a interpretácií – prekonceptov. Základným znakom prekonceptov je ich 

rezistencia, ktorá bola mnohokrát overená a potvrdená. Východiskom pre utváranie 

prekonceptov sú kognitívne funkcie mozgu, pozornosť, vnímanie, pamäť, predstavivosť 

zaloņená na mentálnej reprezentácii poznatkov.  

Teoretici zaoberajúci sa problematikou dielĉích funkcií mozgu sa domnievajú, ņe 

predstavujú bazálne funkcie, ktoré sa rozvíjajú v priebehu psychomotorického dozrievania 

dieťaťa. Vychádzajú z výskumov neuropsychológie a fyziológie mozgu, vývinovej 

psychológie a fyziológie zmyslových orgánov, priĉom skúmajú rozvoj jednotlivých 

percepĉných oblastí, priebeh uĉenia a proces socializácie. Odborníci predpokladali, ņe vývin 

motoriky, vnímania a myslenia súvisí s procesom rozvoja a diferenciácie týchto základných 

funkcií. Pritom zistili, ņe rozvoj vnímania má okrem kvantitatívnej a modálnej stránky aj 

stránku kvalitatívnu, intermodálnu a seriálovú.  

Slovo funkcia (výkon) vyjadruje odpoveć psychického systému na podnety z okolia. 

Predchádza jej schopnosť diferenciácie podnetov, schopnosť celostného vnímania, 

anticipácie, myńlienkovej ńtruktúry atć. M.[pełne imię] Biebla
1
 definuje dielĉie výkony ako 

kognitívne a spracovávajúce funkcie centrálneho nervového systému, pouņívané ako 

inńtrumenty, ktoré umoņņujú ĉloveku poznávať a chápať jeho okolie, orientovať sa v ņom  

a správne reagovať. Sú potrebné vo vńetkých oblastiach a situáciách kaņdodenného ņivota. Ich 

oslabenie obmedzuje ĉloveka po vńetkých stránkach. 

Nerovnomerný vývin jednotlivých oblastí môņe viesť k deficitom týchto funkcií, ĉo sa 

prejaví komplexnou poruchou funkcie mozgu rôznej intenzity. Môņe ísť o výrazné 

neurologické symptómy alebo ľahké mozgové dysfunkcie prejavujúce sa problémami pri 

nácviku písania, ĉítania a matematiky (dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkúliu). 

A.R.[pełne imię] Lurija
2
 vypracoval teóriu dielĉich funkcií, ktorú tvoria tri funkĉné 

jednotky. Tvrdí, ņe ľudský mozog je konńtituovaný základnými funkĉnými jednotkami. Ide 

o ovládanie napätia a bdelosti, jednotku prijatia, spracovania a zapamätania informácií 

prichádzajúcich z vonkajńieho prostredia a programovanie, ovládnutie a kontrola psychickej 

ĉinnosti. Model tvorí: 

▪ Systém vstupu (input) obsahuje funkciu prijatia informácie, analýzu informácie 

a uchovane  informácie (funkcie vnímania a pamäti). Nedostatky v tejto úrovni sa môņu 

                                                           
1
 In: J. SCHARINGEROVÁ: Dílčí oslabení výkonu. „Speciální pedagogika“ 1999, ĉ. 1, s. 21. 

2
 A.R. LURIJA: Das Gehirn in Aktion. Einfuhrung in die Neuropsychologie. Reinbek bei Hamburg, 

Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1995. 
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podľa R. Feuersteina
3
 prejaviť nezreteľným a povrchným vnímaním; neplánovaným, 

impulzívnym a nesystematickým správaním pri zvládaní úloh; nedostatoĉnosťou alebo 

obmedzením receptívnych verbálnych prostriedkov umoņņujúcich diskrimináciu; 

neschopnosťou alebo nedostatoĉnou orientáciou v priestore, neschopnosťou alebo 

obmedzeným vnímaním ĉasu, obmedzenou schopnosť udrņať, zachovať konńtantnosť 

tvarov pri zmene polohy alebo kvality ĉasu; nedostatkami pri precizovaní 

a zhromaņćovaní informácií; neschopnosťou vnímať dva alebo viac zdrojov informácií 

súĉasne. Nedostatoĉne prijatá informácia následne ovplyvní optimálnosť jej spracovania.  

▪ Systém aktivácie zahŕņa vyhodnotenie a spracovanie informácií v priebehu vedomých 

procesov. Môņe byť ovplyvnený biologickými determinantmi alebo skúsenosťami, 

motiváciou, emóciami, ĉi vedomosťami. Nedostatky v tejto úrovni sa môņu prejaviť 

bezradnosťou (nevie ako má s danými informáciami pracovať), neschopnosťou 

diferencovať významné znaky od bezvýznamných pri definovaní problému; 

nedostatoĉnou schopnosťou spontánneho porovnávania a jeho obmedzenou aplikáciou (ak 

dieťaťu ponúknete ĉokoládu a vezme si väĉńí kúsok, vie porovnávať. Porovnávanie je 

základom divergentného myslenia); zúņeným psychickým polom (nemá potrebu 

rozńirovať svoje záujmy); pretrvávajúcim epizodickým uchopením reality (necíti potrebu 

prísť na podstatu veci); nedostatoĉnou potrebou sledovať logické dôkazy, nedostatoĉnými, 

skreslenými predstavami; nedostatoĉným uvedomovaním príĉinno-následných vzťahov; 

neschopnosťou vytvárať predpoklady a overovať ich; neschopnosťou urĉiť rámec 

vhodného správania v danej situácii; neschopnosťou plánovať, neosvojením niektorých 

kognitívnych kategórií, ĉo sa prejaví v rovine vyjadrovania (chýbajúce verbálne pojmy). 

▪ Systém výstup (output) zahŕņa programovanie ĉinnosti, reguláciu ĉinnosti 

a uskutoĉnenie ĉinnosti v závislosti na informáciách vstupu. Nedostatky v tejto úrovni sa 

môņu prejaviť egocentrickými komunikaĉnými modalitami (obmedzený spôsob 

vyjadrovania - neschopnosť pouņiť nákres, graf, rieńiť slovné úlohy, hoci ĉíselný príklad 

rieńi bez problémov); problémami vo vyjadrovaní myńlienkových vzťahov; reakciami na 

úrovni pokusu a omylu; neschopnosťou odpovedať formálne a obsahovo presne; 

problémami vo vizuálnom prenose; impulzívnym správaním pri akejkoľvek ĉinnosti. 

TABUĽKA 1  

Kognitívne funkcie  

Kognitívne funkcie 

Prijímanie podnetov získavanie 

informácií 
Spracovanie informácií 

Rieńenie problémov- 

formulovanie rieńení 

Zreteľné a sústredené vnímanie Rozpoznávanie a urĉenie problému Zrozumiteľné sebavyjadrenie 

Systematické vyhľadávanie 

informácií 
Výber dôleņitých informácií 

Vytváranie predstáv o realistických 

súvislostiach 

Oznaĉovanie, pomenovávanie Spontánne porovnávanie Predchádzanie psychickému bloku 

Popis pozície a miesta (orientácia 

v priestore) 
Rozńirovanie mentálneho obzoru 

Snaha vyhnúť sa postupu 

pokus-omyl 

                                                           
3
 In: V. POKORNÁ: Intervenční program instrumentálního obohacení (Instrumental Enricment) Reuvena 

Feuersteina. Ńtudijný materiál kurzu Inńtrumentálneho obohatenia R. Feuersteina 2008. 
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Popis ĉasopriestoru (orientácia 

v ĉase) 
Spájanie a vytváranie súvislostí Pouņívanie správnych slov 

Zachovanie stálosti 
Tendencia hľadať logické 

zdôvodnenia 
Potreba presnosti 

Presnosť Internelizácia (zvnútornenie) Zrakové spracovanie informácie 

Kombinovanie dvoch a viacerých 

zdrojov informácií 

Formulovania hypotéz, deduktívne 

myslenie 
Obmedzenie impulzivity 

 

Stratégie pre overovanie hypotéz 

 

Voľba referenĉného rámca (styĉné 

východiská pre rieńenie) 

Plánovanie 

Slovné pomenovávanie 

In: R. FEUERSTEIN, Y. RAND, M.B. HOFFMAN, R. MILLER: Instrumental enrichment: An intervention program for 

cognitive modifiability. Baltimore, MD: UPP 1980. 

Zvládnutie roviny výstupu závisí od vstupu a dobrého zvládnutia formálnej 

a obsahovej stránky reĉi. Reĉ je nástrojom kaņdej intelektuálnej ĉinnosti. Reĉou kontrolujeme 

a upresņujeme informácie, ktoré dostávame, vyjadrujeme kaņdý myńlienkový pochod, kaņdú 

stratégiu a odpovedáme na otázky, problémy. Vychádzajúc z uvedeného je nevyhnutné 

venovať výraznú pozornosť systematickému rozvoju perceptívnych, kognitívnych 

a sociálnych schopností dieťa uņ v období predńkolského veku. 

K ńpecifickým charakteristikám nadaných detí  v oblasti kognície patrí veľký náskok 

oproti ostatným deťom, ľahńie uĉenie, rýchlejńie tempo pri uĉení, vysoké výkony s niņńou 

námahou, výrazná bystrosť  a ńikovnosť oproti rovesníkom, výrazná, prepracovaná, plynulá 

reĉ  s pouņitím  zloņitejńích viet, rýchle objavovanie zloņitejńích príĉinno- následných 

vzťahov, dobrá pamäť a efektívny uĉebný ńtýl, mnoņstvo detailných poznatkov z rozmanitých 

oblastí, aktivita, zvedavosť, ĉo sa prejavuje kladením mnoņstva otázok, ĉasto neprimeraných 

pre dieťa daného veku. Typická je vysoká senzitivita na problémy, kritickosť a logickosť 

v myslení, skoré ĉítanie a poĉítanie, nuda pri beņných rutinných prácach, príliń jednoduchých 

úlohách, pri ĉinnosti, ktorá dieťa nebaví je ĉasto nepozorné. Presne vymedzený ĉas je 

spravidla pre dieťa nevyhovujúci, robí menej chýb a pracuje efektívnejńie, má ńiroké 

spektrum záujmov a záujmy typické pre omnoho starńie deti.  Príznaĉná je tieņ silná motivácia 

a záujem o urĉitú oblasť, ktorá sa môņe prejaviť vo vysokej angaņovanosti aņ obetovaní sa 

ĉinnosti, ktorá nadaného zaujíma, 

Metakognícia je poznanie svojej kognitívnej kapacity. Urĉuje sebareguláciu, a tá má 

bezprostredný vplyv na proces uĉenia. T.O. Nelson a L. Narens
4
  tvrdia, ņe dosiahnutie 

kontroly myslenia je znakom, ņe dieťa vedome uvaņuje. Dosiahnuť intelektuálny pokrok 

dieťaťa znamená uĉiť ho organizovať a získavať stratégie a vedomosti o tom, kde a ako sa 

ńpecifické kognitívne funkcie vyņadujú a uplatņujú.  

                                                           
4
 T.O. NELSON, L. NARENS: Metamemory: A theoretical framework and some new findings. In:  The 

psychology of learning and motivation. Ed. G.H. BOWER. New York, Academic Press 1990, s. 125–173. 

Dostupné na internete: http://aris.ss.uci.edu/~lnarens/1990/Nelson&Narens_Book_Chapter_1990.pdf  
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Zavedenie pojmu metakognícia sa pripisuje J.H. Flavellovi
5
, ktorý ju definuje ako 

efektívne sledovanie, následné riadenie a inńtrumentáciu kognitívnych procesov, obvykle so 

zámerom dosiahnuť nejaký konkrétny cieľ.  

Metakognícia je nazývaná aj ako intrapersonálna inteligencia. K.W. Fischer
6
 ju 

povaņuje za najdôleņitejńiu stránku ľudskej inteligencie, pretoņe ovplyvņuje uplatnenie 

vńetkých ostatných foriem inteligencie (logicko-matematickej, verbálnej, priestorovej, 

fyzickej, hudobnej aj interpersonálnej, pozn. autorky). Môņeme povedať, ņe ide o funkĉný 

prvok rozńirujúci doterajńie chápanie inteligencie.  

Podobné vysvetlenie nájdeme v prácach R.J. Sternberga
7
, H. Gardnera

8
, ĉi D.N. 

Perkinsa
9
. Je to prístup, ktorý uplatņujeme k vlastným myńlienkam, emóciám, k tomu preĉo 

konáme. Rast metakognitívneho poznania je rozhodujúcim ĉiniteľom úspeńného uĉenia. 

Ovplyvņuje plánovanie, pamäť, motiváciu i predvídanie dieťaťa. Pôvodné poņatie 

metakognície sa postupne rozńiruje a získava kognitívno-osobnostno-sociálny rozmer, ktorý 

rozńiruje smer uvaņovania o ņiakovi v kurze subjektívneho i objektívneho poņatia. 

Tak ako sa osobnosť ĉasom mentálne vyvíja a znásobuje svoje poznanie, tak sa rozvíja 

aj schopnosť vyuņívania metakognície, nielen pri získavaní poznatkov, ale aj pri kontrolných 

a regulujúcich ĉinnostiach poznávacieho procesu. Metakognitívne schopnosti sú relatívne 

nízko závislé od úrovne inteligencie. Podľa doterajńích výskumov vyńńia úroveņ inteligencie 

môņe byť prínosom pre jednotlivca poĉas procesu tvorby metakognitívnej stratégie, priĉom 

ale nevyluĉuje proces tvorby metakognitívnej stratégie aj u menej inteligentného jednotlivca. 

V prípadoch zámerného a zvýńeného dôrazu na pouņívanie metakognitívnych metód, pri 

osvojovaní si novej oblasti sa preukázalo, ņe proces uĉenia sa, prebiehal rýchlejńie. Správne 

vyuņívanie metakognície prostredníctvom metakognitívnych stratégií umoņní aj dieťaťu 

mladńieho ńkolského veku spoznať rozdiel medzi memorovaním a skutoĉným porozumením 

uĉebnej látky, vĉasné a zámerné zvýńenie pozornosti pri zdolávaní ťaņńích úsekov textu, 

alebo pri nepochopení uĉebnej látky sa obrátiť na vyuĉujúceho, ĉi správne zhodnotenie 

svojich schopností a svojich pokrokov.  

M. Vágnerová10 konńtatuje, ņe ņiaci raného ńkolského veku ĉasto prednesú vo vzťahu 

k vlastnému vzdelávaciemu procesu nerealizovateľné ciele (dnes preĉítam celú knihu, 

vypoĉítam sto príkladov). Tieto ciele síce odzrkadľujú jeho predstavu o sebe samom, ale 

poukazujú aj na nezrelosť jeho sebahodnotenia. Úspeńnou metakogníciou sa ņiak dokáņe 

nauĉiť odhadnúť úroveņ vlastných schopností, a tým si lepńie uvedomiť svoj poznávací 

proces. 

                                                           
5
 J.H. FLAVELL: Metacognitive Aspects of problem Solving. In: The nature of intelligence. Ed. L.B. 

RESNIAK. Hillsdale, NY, Erlbaum 1976. 
6
 K.W. FISCHER: Mind, Brain, and Education. Harvard, Graduate School of Education 2007. 

7 R.J. STERNBERG: Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. Cambridge, University of 

Cambridge 1985; IDEM: Kognitívna psychológia. Praha, Portál 2002; R.J. STERNBERG, J.C. KAUFAMN: 

Intelektové schopnosti. „Peadgogika“ 1999, roĉ. 49, ĉ. 3, s. 200–215. 
8
 H. GARDNER: Dimenze myńlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha, Portál 1999. 

9
 D.N. PERKINS: Outsmarting IQ: The emerging Science of Learnable Intelligence. New York, Free 

Press 1995. 
10

 M. VÁGNEROVÁ: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000, s. 158. 
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Vyuņívanie metakognitívnych schopností pri uĉení sa podľa J. Ĉápa11 umoņņuje lepńie 

predpovedať a odhadnúť, aký koniec bude mať to, ĉo som práve ĉítal, klásť si otázky, 

aplikovať a zaĉleniť novo nadobudnuté poznatky ĉi myńlienky do systému uņ získaných 

vedomostí, vyuņitie zrakovej predstavivosti pri rieńení rôznych problémov, oznaĉiť v texte, 

ktoré informácie a úlohy sú dôleņité, kontrolovať a uvedomiť si ĉinnosť, ktorú vykonávam, 

rozpoznať situáciu, kedy je vhodné poņiadať o pomoc. 

Pretoņe sa metakognícia povaņuje za kľúĉovú, rozhodujúcu zruĉnosť, aby sa ĉlovek 

vedel efektívne uĉiť, je potrebné, aby si ju ņiaci, ńtudenti osvojili dôkladne. Za najlepńí, 

najefektívnejńí spôsob ako to dosiahnuť sa povaņuje metauĉenie. Môņe byť iniciované 

uĉiacim sa subjektom alebo môņe byť riadené niekým mimo vzdelávaného. I. Turek
12

  

odporúĉa zaradenie metauĉenia priamo do niektorého vyuĉovacieho predmetu  na vńetkých 

stupņoch ńkôl. 

Stratégie metakognitívneho nácviku predstavujú tzv. kognitívne kľúĉe, ktoré môņu 

napomáhať pri utváraní metakognície. Sú to: porozumenie problému a kladenie otázok,  

porozumenie potrebe pracovať presne a výstiņne, orientácia v ĉase a priestore, ńtruktúrovanie 

informácií, nácvik pracovnej pamäti, selektívna orientácia pozornosti, vyhľadávanie vzťahov, 

odhaľovať podstatné, rozvoj plánovacích kompetencií,  vedomie kompetencie13. 

Výskumný záujem o metakogníciu sa neustále zvyńuje priamo úmerne s poņiadavkami 

jej funkĉného vyuņitia, no zdá sa ņe ńkola na problematiku nereaguje dostatoĉne promptne. 

Pravdepodobnou príĉinou je i skutoĉnosť, ņe poznatky o metakognícii a stratégiách jej 

rozvíjania sa dostávajú k uĉiteľom len sporadicky, no k rozvoju metakognície môņe prísť iba 

v prípade metakognitívneho uvaņovania uĉiteľom, ĉo je vlastne podstata sprostredkujúceho 

prístupu.  

Existuje mnoņstvo metód a programov zameraných na tréning a rozvíjanie jednotlivých 

funkcií, napríklad edukatívno-stimulaĉné skupiny, Model dobrého ńtartu, Program KUMOT, program 

KUPOZ – metodika Pavly Kuncovej, metóda One Brain (jednotný mozog), EEG biofeedback – 

metóda, ktorá umoņņuje reguláciu frekvencií aktivity mozgu ai. Bliņńiu pozornosť venujeme teórii 

sprostredkovaného uĉenia.  

Sprostredkovanie ako nástroj rozvoja metakognície u nadaných žiakov  

Význam sprostredkovania sa rozńiruje do mnohých oblastí ľudského záujmu. Mnohé 

výskumy sa zaoberajú teoretickými otázkami významu sprostredkovania vo filozofii, 

kognitívnych vedách i v neuropsychológii a v neuropedagogike. Sprostredkovanie vystupuje 

nielen v teoretickej rovine (vysvetlenie ontogenézy kognitívneho vývoja ĉloveka), ale 

predstavuje aplikovaný systém, ktorý umoņņuje jednotlivcovi adaptovať sa na dané 

podmienky a modifikovať svoje vlastné schopnosti.  

Ak sa zaoberáme otázkami pozitívnej zmeny v ńtruktúrach myslenia dieťaťa, 

hovoríme o snahe modifikovať jeho kognitívnu kapacitu, ktorú prijmeme len vtedy, ak si 

uvedomíme, ņe inteligencia nie je fixná, ale dá sa meniť. Modifikovať inteligenciu (ńtruktúru 

poznávacích funkcií ĉloveka a myslenie ĉloveka) je moņné cez sprostredkovanú intervenciu. 

                                                           
11

 J. ĈÁP: Psychologie výchovy a vyuĉovaní. Praha, Karolinum 1997, s. 252–253. 
12

 I. TUREK: Didaktika. Bratislava, IURA EDITION 2008. 
13

 Bliņńie J. DUCHOVIĈOVÁ, E. ŅOVINEC: Rozvoj kognitívnych funkcií a sprostredkované učenie 

v edukačnom procese (u detí v MŃ a na 1. stupni ZŃ). Glivice, 2009 [v tlaĉi]. 
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Podľa R. Feuersteina
14

 je modifikovateľnosť vlastnosť ľudského intelektu, ktorá sa objavuje 

naviazaná na ńpecifické formy interakcie medzi dieťaťom a jeho okolím. 

Teória ńtrukturálnej kognitívnej modifikovateľnostni R. Feuersteina stojí na troch 

pilieroch: 

1. Osobné presvedĉenie o modifikovateľnosti ĉloveka (potenciál ĉloveka k zmene – 

kognitívna modifikovateľnosť).  

2. Kultúrna transmisia a jej význam pre rozvoj kognitívnych funkcií (skúsenosť 

sprostredkovaného uĉenia) . 

3. Operacionalizácia procesu myslenia  a deficitov poznávacích funkcií (pojem kognitívna 

mapa a deficitné kognitívne funkcie).  

Ńtrukturálna kognitívna modifikovateľnosť tvorí jadro sprostredkovaného uĉenia. Ide 

o reťazec na seba nadväzujúcich nových skúseností jedinca, ktoré sa stávajú súĉasťou uņ 

existujúcich kognitívnych ńtruktúr. Pomocou procesu sprostredkovávania sa modifikujú 

kognitívne ńtruktúry efektívnejńie. Ĉlovek sa musí neustále prispôsobovať svojmu prostrediu 

a zároveņ ho modifikovať k svojím potrebám. Kognitívne procesy sa vyvíjajú v procese 

neustáleho uĉenia sa. R. Feuerstein pri analýze procesu uĉenia definuje  sprostredkované 

uĉenie ako „kvalitu interakcie, pri ktorej rodiĉia, uĉitelia, odborníci pomáhajúcich profesií 

a spoluņiaci „vstupujú“ medzi vonkajńie podnety a jedinca so ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, aby sa uistili, ņe podnet zaznamenal, pochopil ho a spracoval 

zmyslovým spôsobom“
15

.  Skúsenosť sprostredkovaného uĉenia je ńpecifickou interakciou. 

Sprostredkovateľ (mediátor – human H) sa „vkladá“ medzi podnet a jedinca a medzi jedinca 

a jeho reakciu (S-H-O-H-R). Ńpecifickosť sprostredkovaného uĉenia spoĉíva práve v tom, ņe 

mediátor (môņe ním byť uĉiteľ, rodiĉ, starńí kamarát,...) vystupuje ako skúsený a na dieťa 

(organizmus, jedinca) zameraný jedinec. Podnety, na ktoré potom organizmus reaguje uņ nie 

sú náhodné a nepredvídateľné, ale uĉenie sa stáva zmysluplným, pretoņe dieťa vidí, ako na 

daný podnet treba reagovať. Takýto podnet pôsobí na ņiaka aj emocionálne a tým sa posilņuje 

aj prosociálny rozmer uĉenia sa. Ľudia sú modifikovateľní prostredníctvom skúsenosti so 

sprostredkovaným uĉením vytvárajúcim kognitívne modifikovateľné prostredie, a tak sú 

schopní vyuņiť vyuĉovanie zamerané na kognitívny rozvoj umoņņujúci ńkolský, akademický, 

sociálny a osobnostný rast.   

 

 

OBRÁZOK 1.  Model skúsenosti sprostredkovaného uĉenia 

 

                                                           
14

 R. FEUERSTEIN, Y. RAND, M.B. HOFFMAN, R. MILLER: Instrumental enrichment: An intervention 

program for cognitive modifiability. Baltimore, MD: UPP 1980. 
15

 J. LEBEER: Programy pro rozvoj myńlení dětí s odchýlkami vývoje. Praha, Portál 1996. 
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Nie kaņdá interakcia je sprostredkovaným uĉením. Primárnou a najdôleņitejńou podmienkou 

sprostredkovania je zámernosť interakcie. Zámernosť sa vyznaĉuje vzájomnosťou, interakcia 

má cieľ a kladie dôraz na empatiu mediátora. Ćalńou podmienkou je prenosnosť poznatkov, 

subjekt v nich musí analyzovať súvislosti a utvárať si systém poznatkov, R. Feuertein hovorí 

o vytváraní kognitívnych máp. Treťou podmienkou sprostredkovania je odovzdanie významu 

(transcendencia), kde subjekt vidí hlbńí význam svojej ĉinnosti a moņnosť aplikovať 

nadobudnuté vedomosti v praxi. 

Je dôleņité vnímať priamy a sprostredkovaný prístup ako zloņky uĉenia, ktoré sú obe 

nevyhnutné pre optimálny rozvoj kognitívnych schopností jedinca. Sprostredkujúci prístup 

uĉí dieťa byť viac vnímavé na podnety z okolia, dávať im význam a tak ich dieťa vie lepńie 

uchopiť bez ohľadu na druh podnetu.  Sprostredkovanie rozvíja základné postoje a kognitívne 

schopnosti dieťaťa, ĉím dieťaťu odovzdávame kompetenciu samostatného uĉenia 

a predpoklady k rozvoju metakognitívnych schopností.  

R. Feuerstein sa vo svojich prácach zaoberá procesom prenosu, nie jeho obsahom. 

Obsah prenosu sa mení v závislosti na  danej kultúre. Koncept skúsenosti sprostredkovaného 

uĉenia nezohľadņuje  aké hodnoty sú sprostredkovávané. Preto, ako uvádza J. Leeber (2006), 

je moņné sprostredkovať dieťaťu napríklad aj to, ako sa stať zlodejom. Význam kognitívnej 

modifikácie spoĉíva v tom, ņe umoņníme dieťaťu adaptovať sa pre podmienky ņivota ľudstva.  

Sprostredkované uĉenie je zaloņené na vedomí, ņe to, ĉo sa teraz uĉím vyuņijem 

v budúcnosti v reálnom ņivote. Na rozdiel od priameho odovzdávania poznatkov, ktoré 

neodpútava od konkrétnych situácií, dostáva dieťa ńirńí rozsah. Sprostredkovanie nepripútava 

dieťa len k stanoveným vzdelávacím cieľom, ale tým, ņe sprostredkovateľ vkladá seba do 

priameho kontaktu s dieťaťom vyuņíva skúsenosti, emoĉné záņitky, schopnosť a potrebu 

ĉloveka nadväzovať vzťahy a zasahuje tieņ sociálnu oblasť ņivota ĉloveka. Takto uĉiteľ 

(sprostredkovateľ) ņiakom umoņņuje zaņiť sprostredkované uĉenie, teda získať skúsenosť 

sprostredkovaného uĉenia, ktorá je nositeľom ńtrukturálnej zmeny.        

Kritériá sprostredkované učenia 

 Potrebujeme angaņovaných uĉiteľov a rodiĉov, aby deťom sprostredkovávali význam 

vecí a udalostí s emoĉným nasadením, pretoņe tak triedia podnety, ktorým sú deti 

vystavované, a tým deti k podnetom získavajú vzťah. Sprostredkované uĉenie má dvanásť 

kritérií, ktoré si pri interakcii s dieťaťom uĉiteľ musí uvedomovať
16

.  

Kritériá sprostredkovaného uĉenia môņeme rozdeliť do dvoch skupín, ktoré vńak 

musia spolu zabezpeĉiť rozvoj kognitívnych funkcií a rozvoj sociálnych schopností, ktoré sa 

prejavia v správaní. Sprostredkovateľ musí zabezpeĉiť, aby boli dodrņané vńetky kritériá 

sprostredkovaného uĉenia, pretoņe ako naznaĉuje model sprostredkovaného uĉenia, jednotlivé 

kritériá do seba zapadajú ako puzzle, ktoré by sa zanedbaním niektorej oblasti rozpadlo. 

 

                                                           
16

  Vić V. POKORNÁ: Interný materiál kurzu FIE I. Ĉeské Budejovice 2010. 



423 
 

 

OBRÁZOK 2. Zloņky sprostredkovaného uĉenia 

(M. MENTIS, M. MENTIS, M.J. DUNN-BERNSTEIN: Mediated Learning: teaching, tasks,  

and tools to unlock cognitive potential. Thousand Oaks, Corwin Press 2007) 

Univerzálne kritériá – prítomné v kaņdej interpersonálnej interakcii a sú nevyhnutné 

pre rozvoj, spracovanie a rozńirovanie oblasti uĉenia: 

1. Sprostredkovanie zámeru a zámernosti interakcie – vńetky informácie, ktoré dieťaťu 

sprostredkovateľ predkladá prináńa s nejakým zámerom a tento musí byť dieťaťu zrejmí.   

2. Sprostredkovanie presahu (premostenie) – podstatou je vedomie, ņe sa neuĉíme pre 

prítomnosť, ale pre budúcnosť.  

3. Sprostredkovanie významu – vńetko má svoj význam. 

Situačné (ńpecifické) kritériá – spojené so ńpecifickými situáciami, alebo úlohami, 

v ktorých sprostredkovanie prebieha, ale ktoré nemôņu nastať bez dodrņania univerzálnych 

kritérií: 

1. Sprostredkovanie pocitu kompetencie – odovzdanie pocitu kompetencie má pre dieťa 

väĉńí význam ako pochvala.  

2. Sprostredkovanie regulácie a kontroly – sprostredkovateľ sa snaņí dosiahnuť, aby dieťa 

samo seba kontrolovalo.  

3. Sprostredkovanie zdieľania – zdieľanie znamená pomenovať vńetko, ĉo je dôleņité pre 

myńlienkový proces.  

4. Sprostredkovanie individuálnych a psychologických rozdielov – odovzdávame deťom 

vedomie, ņe kaņdý z nás je iní – vychádzame z rôznych podmienok, máme rôzne vnútorné 

predispozície a rôzne sa prispôsobujeme daným okolnostiam. 

5. Sprostredkovanie stanovenia cieľa, plánovanie a moņnosti dosahovania cieľov – predstava 

toho, ĉo chcem dosiahnuť je prvý krok (podmienka) k úspeńnému naplneniu danej 

predstavy.  

6. Sprostredkovanie nároĉnosti – rozvíjanie postoja, ktorý je otvorený voĉi  vńetkému 

novému.  

7. Sprostredkovanie vedomia ľudského bytia (ĉloveka) ako meniacej sa skutoĉnosti – 

uvedomenie si skutoĉnosti, ņe ľudia a ich názory sa menia v priebehu ņivota podľa 

okolností, ktoré preņívajú. 
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8. Sprostredkovanie vyhľadávania optimistických alternatív – ak ľudia veria v pozitívne 

vyrieńenie situácie, nadobudnú takú silu, o ktorej ani nevedeli.  

9. Sprostredkovanie pocitu prináleņania – kaņdý jednotlivec je schopný sám seba 

posudzovať len v dosahu k druhým ľućom – porovnávaním sa s nimi, pretoņe 

sebauvedomovanie jedinca sa utvára práve vo vzťahu k iným ľućom.  

Dieťaťu (ņiakovi) treba vytvárať podnetné prostredie. Je dôleņité vńak pripomenúť, ņe 

podnetné prostredie by nemalo byť presýtené.  

Dôleņitým cieľom sprostredkovaného uĉenia je podpora rozvoja metakognitívnych 

procesov.  Metakognitívne procesy umoņņujú eliminovať problémy pri rieńení nároĉných úloh 

a problémy, ktoré vplývajú na úspeńnosť pri rieńení zadaných úloh. Rovnako sa ukazuje 

rozdiel medzi dosiahnutou úrovņou kognitívnych procesov a úrovņou, na ktorú nadané dieťa 

ańpiruje. Tento aspekt môņe uĉiteľ podporiť vedomím ņiakových slabých stránok, 

odbúravaním jeho pocitu menejcennosti, stieraním bariér strachu pri rieńení úloh. 

Uĉiteľ metakogníciu môņe u nadaného dieťaťa podporovať dvomi spôsobmi: 

1. stimuláciou poznávacích procesov (rozprávaním sa s deťmi, dávaním  podnetov na 

porovnávanie okolitých javov, postupov pri rieńení úloh,...), 

2. podporovaním dieťaťa v uvaņovaní nad mechanizmami, ktoré ich priviedli k stratégii 

rieńenia nejakého problému, uĉiť dieťa pozerať sa na skutoĉnosti z „vtáĉej perspektívy“. 

Skúsenosť sprostredkovaného uĉenia môņe výrazne pomôcť  eliminovať neņiaduce 

prejavy správania nadaných ņiakov ako je hyperaktivita, neposednosť, ĉasté vykrikovanie na 

vyuĉovaní, vrtenie sa, hranie sa s rôznymi predmetmi (priĉom dieťa môņe byť plne 

koncentrované na uĉebný proces). Rovnako v sebahodnotení sa eliminuje perfekcionizmus, 

neochota prijať prehru, chybu, nedokonalosť, kritiku. Ak uĉiteľ vystupuje v roli 

sprostredkovateľa a nie tútora, môņe tento prístup viesť k odstráneniu neakceptovania 

vonkajńej autority, neochoty poslúchnuť autoritatívne príkazy, odstránenie výhrad 

a argumentácie voĉi autoritatívnym poņiadavkám.  

Rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopností u nadaných žiakov na prvom 

stupni ZŃ v segregovaných podmienkach 

Vzhľadom na ńpecifiká výchovno-vzdelávacích potrieb nadaných ņiakov a dôleņitosť 

podpory kognície a metakognície u nadaných ņiakov sme uskutoĉnili výskum, v ktorom bolo 

nańim cieľom  zistiť rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopnosti nadaných ņiakov 1. 

– 4. roĉníka ZŃ a poukázať na moņné nedostatky kvality práce uĉiteľa pri rozvíjaní týchto 

schopností. 

Na základe stanoveného hlavného cieľa sme si následne urĉili nasledujúce ĉiastkové 

ciele: 

C 1: Analyzovať komunikaĉné schémy a vyuĉovacie stratégie uplatņované uĉiteľmi 

v segregovaných  triedach pre intelektovo nadaných ņiakov v oblasti rozvoja, poznávacích 

funkcií, motivácie a aktivizácie a zhodnotiť ich kvalitu na hodinách ĉítania a prírodovedy. 

C 2: Zistiť, ĉi rozvoj kognície a metakognície je u nadaných ņiakov systematický. 
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Výskumné problémy a hypotézy 

Pri stanovení výskumných problémov a hypotéz sme vychádzali z predpokladu, ņe 

adekvátny postup a kvalitná práca uĉiteľa na hodinách rozvíja kognitívne a metakognitívne  

schopnosti nadaných ņiakov. Aby sme zistili, aké edukaĉné stratégie (zohľadņujúce ńpeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby nadaných) uĉitelia uplatņujú v triedach pre intelektovo 

nadaných ņiakov, stanovili sme si nasledovné výskumné problémy: 

Deskriptívny výskumný problém č. 1: 

Aké vyuĉovacie stratégie uplatņujú uĉitelia v triedach pre intelektovo nadaných ņiakov? 

Vychádzame z predpokladu uplatnenia ńpeciálneho edukaĉného programu v triedach 

pre nadaných, saturujúceho ńpeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nadaných ņiakov 

smerujúce k potrebe modifikácie uĉebných situácií, metód i obsahu, teda celej uĉebnej 

stratégie. Pri zisťovaní uplatņovaných stratégií sme sa zamerali na podporu poznávacích 

funkcií, motiváciu a aktivizáciu ņiakov a na komunikaĉnú schému uplatņovanú uĉiteľom. Pre 

zistenie vyuĉovacích stratégií sme uskutoĉnili v triedach v rámci uvedených zvolených 

predmetov mikroanalýzu vyuĉovacieho procesu. 

Výskumný problém ĉ.1.1: Vyuņívajú uĉitelia v rámci edukácie nadaných ņiakov (ĉítanie, 

prírodoveda) ĉastejńie vyuĉovacie stratégie podporujúce rozvoj vyńńích kognitívnych funkcií 

ako stratégie rozvíjajúce niņńie kognitívne funkcie? 

Výskumný problém ĉ.1.2: Motivujú a aktivizujú nadaných ņiakov uĉitelia ĉastejńie v rámci 

ich edukácie (ĉítanie, prírodoveda) ako v beņných triedach? 

Výskumný problém ĉ.1.3 Akú komunikaĉnú schému pouņívajú uĉitelia v rámci edukácie 

nadaných ņiakov (ĉítanie, prírodoveda)? 

Výskumný problém č.2: 

Aká je úroveņ kognitívnych a sebahodnotiacich kompetencií? Má významne stúpajúcu úroveņ 

vzhľadom na jednotlivé roĉníky? 

Vzhľadom k tomu, ņe predmetom náńho záujmu bola podpora a rozvoj kognitívnych 

a metakognitívnych  schopností u nadaných ņiakov, zisťovali sme ĉi úroveņ kognície 

a metakognície  má stúpajúcu tendenciu. V oblasti metakognície sme si zvolili jednu z jej 

najvýznamnejńích oblastí – sebahodnotiace kompetencie. 

H1: Predpokladáme, ņe ņiaci 1. a 2. roĉníka majú významne niņńiu úroveņ sebahodnotiacich 

kompetencií v oblasti metakognitívnych schopností ako ņiaci 3. a 4. roĉníka segregovaných 

tried pre nadaných ņiakov. 

H2: Predpokladáme, ņe ņiaci 1. a 2. roĉníka majú významne niņńiu úroveņ kognitívnych 

schopností ako ņiaci 3. a 4. roĉníka segregovaných tried pre nadaných ņiakov. 

Charakteristika výskumnej vzorky 

Základný súbor výskumnej vzorky tvorili intelektovo nadaní ņiaci 1.C, 2.C, 3.C a 4.C 

triedy ZŃ Martine. Vo výskume sme sa zamerali na ńtyri segregované triedy pre intelektovo 

nadaných ņiakov vńetkých ńtyroch roĉníkov na prvom stupni ZŃ. Výskumný súbor tak tvorilo 

49 intelektovo nadaných ņiakov, z toho 34 chlapcov a 15 dievĉat.  
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Výskumné metódy 

Na získanie údajov sme vyuņili metódu Likertovej ńkály a pozorovania - kvantitatívnu 

mikrovyuèovaciu analýzu vyuèovacích hodín na hodinách èítania a prírodovedy, prièom sme 

vyuņili tri analytické schémy (záznamový hárok) – 1. analytickú pozorovaciu schému rozvoja 

poznávacích funkcií ņiakov, (ASkf), 2. analytickú pozorovaciu schému motivácie 

a aktivizácie ņiakov (ASm) a 3. analytickú schému komunikácie pedagóga na vyuèovacej 

hodine (ASk). 

Analýza výsledkov – vyučovacie stratégie, ktoré uplatňujú učitelia v triedach pre 

intelektovo nadaných žiakov 

Cieľom mikrovyuĉovacích analýz bolo analyzovať komunikaĉné schémy a vyuĉovacie 

stratégie uplatņované uĉiteľmi v segregovaných triedach pre intelektovo nadaných ņiakov 

v oblasti poznávacích funkcií, motivácie a aktivizácie a zhodnotiť kvalitu práce uĉiteľa na 

hodinách ĉítania a prírodovedy. Na hodinách sme pozorovali prácu uĉiteľa, aké úlohy, otázky, 

cviĉenia zadával ņiakom, na rozvoj akých schopností, funkcií boli zamerané, ako ich 

motivoval, aktivizoval do ĉinností. Predpokladali sme, ņe uĉitelia daných roĉníkov na 

hodinách ĉítania a prírodovedy zadávajú viac otázok, úloh na rozvoj vyńńích kognitívnych 

funkcií ako na rozvoj niņńích kognitívnych funkcií. Tak isto sme zaznamenávali, ĉi ich 

dostatoĉne hodnotí, povzbudzuje, motivuje, ĉi ich napomína, kritizuje. Pozorovali sme jeho 

verbálnu i neverbálnu komunikáciu so ņiakmi na hodinách. 

Výskumným problémom ĉ. 1.1 bolo zistiť, ĉi vyuņívajú uĉitelia v rámci edukácie 

nadaných ņiakov ĉastejńie vyuĉovacie stratégie podporujúce rozvoj vyńńích kognitívnych 

funkcií ako vyuĉovacie stratégie podporujúce rozvoj niņńích kognitívnych funkcií. Výsledky 

z analytickej schémy ĉíslo 1 uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe. 

 

TABUĽKA 2. Index poznávacích funkcií 

Roèník 1.C 2.C 3.C 4.C 

Predmet èítanie prírod. èítanie prírod. èítanie prírod. èítanie prírod. 

        Q4+Q5+Q6 

Ikf=---------------- 

        Q1+Q2+Q3 

0,19 0?38 0,43 0,30 0,33 0,27 0,47 0,30 

 

 

 

GRAF 1. Index poznávacích funkcií 
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Z uvedenej tabu¾ky i grafu vyplýva, ņe hodnoty indexu stimulovania poznávacích 

funkcií sú pod hodnotou 1,0, èo poukazuje na fakt, ņe vńetky ńtyri uèite¾ky dávali prevaņne 

úlohy, otázky, cvièenia zamerané na rozvíjanie niņńích kognitívnych funkcií ako úlohy, 

otázky, cvièenia zamerané na rozvoj vyńńích kognitívnych funkcií na oboch predmetoch. 

Výskumným problémom è. 1.2 bolo zisti�, èi uèitelia v rámci edukácie nadaných 

ņiakov èastejńie motivujú a aktivizujú ņiakov. Výsledky z analytickej schémy èíslo 2 

uvádzame v nasledovnej tabu¾ke a grafe. 

 

TABULKA 3. Index motivácie a aktivizácie 

Roèník 1.C 2.C 3.C 4.C 

Predmet èítanie prírod. èítanie prírod. èítanie prírod. èítanie prírod. 

            A 

Im=---------------- 

            R 

2,17 1,33 4,17 3,14 2,15 2,91 2,17 2,29 

 

. 

 

GRAF 2. Index motivácie a aktivizácie 

Z uvedenej tabuľky i grafu vyplýva, ņe hodnoty indexu motivácie sú nad hodnotou 

1,0, ĉo poukazuje na to, ņe vńetky ńtyri uĉiteľky ĉastejńie motivovali, povzbudzovali, 

aktivizovali, chválili ņiakov v jednotlivých triedach za dobré výkony na hodinách ĉítania 

a prírodovedy. 

Výskumným problémom ĉ. 1.3 bolo zistiť, akú komunikaĉnú schému pouņívajú 

uĉitelia v rámci edukácie nadaných ņiakov.  V analytickej schéme zameranej na komunikáciu 

sme pozorovali a zaznamenávali verbálnu i neverbálnu komunikáciu so ņiakmi v jednotlivých 

triedach, hlasový prejav uĉiteľa, spisovnosť, zrozumiteľnosť jeho reĉi, správne kladenie 

otázok, a to ĉi vyņadovala sebahodnotenie od ņiakov. Na základe výsledkov analýz môņeme 

zhodnotiť komunikáciu uĉiteľov v jednotlivých triedach ako veľmi dobrú. Uĉiteľky spisovne 

a primerane hlasno komunikovali so ņiakmi. Keć si to konkrétna situácia vyņadovala, zvýńili 

uĉiteľky hlas na daných ņiakov. Uĉiteľky kládli správne sformulované otázky ņiakom, preto 

im nerobilo problém správne odpovedať. Vytknúť môņeme uĉiteľkám, ņe nevyņadovali od 

ņiakov sebahodnotenie pri ústnych odpovediach. 

Mikrovyuĉovacími analýzami vyuĉovacích hodín ĉítania a prírodovedy sme zistili ņe 

uĉiteľky vńetkých ńtyroch segregovaných tried vyuņívali na hodinách ĉítania a prírodovedy 

väĉńie mnoņstvo otázok, úloh a cviĉení zameraných na rozvoj niņńích poznávacích funkcií 

ako na rozvoj vyńńích poznávacích funkcií, ćalej sme zistili, ņe vńetky uĉiteľky ņiakov na 
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hodinách dostatoĉne chválili, motivovali, aktivizovali, povzbudzovali do ĉinností, ale zároveņ 

hodnotili ņiakov aj negatívne, kritizovali ich, ale len vtedy, ak na to mali opodstatnený dôvod. 

Analýza výsledkov – úroveň kognitívnych schopností a sebahodnotiacich kompetencií 

v oblasti metakognitívnych schopností nadaných žiakov 

Výskumným problémom ĉ.2 bolo zistiť, aká je úroveņ kognitívnych schopností 

a sebahodnotiacich  kompetencií v oblasti. Ĉi má významne stúpajúcu úroveņ vzhľadom na 

jednotlivé roĉníky. Údaje sme získali prostredníctvom bodovania hodnotiacich výrokov 

v Likertovej ńkále. Na základe vytýĉeného problému sme si stanovili hypotézu H1, kde sme 

predpokladali, ņe ņiaci 1.C a 2.C majú významne niņńiu úroveņ sebahodnotiacich kompetencií 

v oblasti metakognitívnych schopností ako ņiaci 3.C a 4.C triedy.  

 

 

GRAF 4. Aritmetický priemer sebahodnotiacich kompetencií (V predstavujú hodnotiace výroky) 

Aritmetickým priemerom priemerných poĉtov bodov jednotlivých výrokov sme zistili, 

ņe najvyńńiu úroveņ sebahodnotiacich kompetencií v oblasti metakognitívnych schopností 

dosiahli respondenti 4.C triedy s výslednou priemernou hodnotou 4,41 bodov. Respondenti 

3.C triedy dosiahli priemernú hodnotu 4,23 bodov, 1.C triedy dosiahli priemernú hodnotu 

4,20 bodov v tejto oblasti. Najniņńia úroveņ sebahodnotiacich kompetencií v oblasti 

metakognitívnych schopností je vyjadrená priemernou hodnotou 3,98 bodov, ktorá vyńla 

u ņiakov  2.C triedy.  

Na základe výsledkov môņeme povedať, ņe sebahodnotiace kompetencie nemajú 

vzhľadom na jednotlivé roĉníky stúpajúcu úroveņ. Hypotéza H1 sa nám nepotvrdila. Zo 

zistení vyplýva, ņe uņ i ņiaci 1.C a 2.C triedy vedia veľmi dobre zhodnotiť svoje 

metakognitívne schopnosti, ktoré sa budú postupom ĉasu rozvíjať eńte viac. Môņeme teda na 

základe výsledkov povedať, ņe úroveņ sebahodnotiacich kompetencií v oblasti 

metakognitívnych schopností nemá významne stúpajúcu úroveņ vzhľadom na jednotlivé 

roĉníky. 

V hypotéze H2 sme predpokladali, ņe ņiaci 1.C a 2.C majú významne niņńiu úroveņ 

kognitívnych schopností ako ņiaci 3.C a 4.C triedy. 
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TABUĽKA 4. Úroveņ kognitívnych schopností 

Hodnotiace 

výroky 

1.C 2.C 3.C 4.C 

15 3,14 4,13 4,71 5,06 

16 3,71 3,63 3,71 4,0 

17 2,86 3,5 3,94 3,88 

18 3,29 3,5 3,88 3,17 

19 2,86 3,63 4,24 4,41 

20 2,71 3,38 4,12 4,06 

21 2,86 3,13 4,18 4,12 

AP 3,06 3,55 4,11 4,18 

 

Ako vidieť v tabuľke  3 respondenti 1.C a 2.C triedy dosiahli priemerný poĉet bodov 

3,06 a 3,55 v oblasti kognitívnych schopností. Priemerný poĉet bodov 4,11 dosiahli 

respondenti 3.C triedy v tejto skúmanej oblasti. Najvyńńí priemerný poĉet bodov dosiahli 

respondenti 4.C triedy, a to 4,18 bodov. Z analýzy výsledkov moņno skonńtatovať, ņe 

významne stúpajúcu úroveņ kognitívnych schopností vzhľadom na jednotlivé roĉníky mali 

ņiaci 1.C a 2.C triedy na základe priemerných poĉtov bodov vo výrokoch ĉ. 15, 17, 18, 19, 20, 

21. Vo výroku ĉ. 16 sme zisťovali, ĉi si zlepńili prospech oproti predchádzajúcemu 

polroku/roku. Z priemerných poĉtov bodov vyplýva, ņe ņiaci daných roĉníkov si svoj 

prospech zlepńili, ale vzhľadom na jednotlivé roĉníky nemajú hodnoty bodov stúpajúcu 

úroveņ.  

Tak ako sa ĉlovek postupne vyvíja, postupne sa rozvíjajú i kognitívne schopnosti od 

útleho detstva. Preto sme predpokladali, ņe ņiaci 1.C a 2.C nebudú mať eńte do takej miery 

rozvinuté tieto schopnosti ako ņiaci tretej a ńtvrtej triedy. Na základe výsledkov môņeme teda 

povedať, ņe sa nám hypotéza H2 potvrdila. Môņeme skonńtatovať, ņe úroveņ kognitívnych 

schopností má významne stúpajúcu úroveņ vzhľadom na jednotlivé roĉníky. 

Na základe týchto zistení môņeme povedať, ņe rozvoj kognície je v triedach pre 

intelektovo nadaných ņiakov systematický.  

Pre ĉo najefektívnejńie pôsobenie pedagóga vo vyuĉovacom procese prispôsobenom 

pre vzdelávanie intelektovo nadaných ņiakov je nutné zvýńiť kvalifikaĉnú odbornosť uĉiteľov, 

ktorí sú súĉasťou takéhoto procesu. Nutné  sú poznatky z oblasti didaktiky, diferenciálnej 

didaktiky, pedagogiky a psychológie nadania s dôrazom na nové edukaĉné programy 

a inńtruktáņne stratégie výchovy a vzdelávania nadaných ņiakov na vńetkých stupņoch 

vzdelávania.  

Pri vzdelávaní nadaných ņiakov odporúĉame okrem tradiĉných výchovnovzdelávacích 

metód uplatņovať v oveľa väĉńej miere aj viaceré ńpecifické metódy a modely vzdelávania pri 

práci s nadanými ņiakmi, ktoré efektívne rozvíjajú ich kognitívne a metakognitívne 

schopnosti. Metódy zamerané najmä na samostatnosť, tvorivosť, rieńenie problémových úloh, 

metódy rozvíjajúce sociálne a komunikaĉné zruĉnosti, jazykové kompetencie. 

Záver 

Kognitívne a metakognitívne funkcie sú prítomné vo vńetkých oblastiach ľudského 

ņivota, pri duńevných ĉinnostiach,  sú potrebné pri myslení,  zahŕņajú emócie i porozumenie 

sociálnych situácií. Kognícia tu musí byť chápaná v ńirokom zmysle slova, teda v kontexte 

získavania a interpretovania informácií. Nezriedka totiņ býva chápaná v úzkom poņatí ako 
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osvojovanie si vedomostí s vylúĉením akýchkoľvek emócií. Kognícia a metakógnícia tento 

rámec presahuje. Kognitívne vyuĉovanie orientované na proces nepredstavuje iba osvojovanie 

vedomostí, ale aj spôsob ich získavania. Je teda sústredené na aktivizáciu kognitívnych 

funkcií predstavujúcu nevyhnutnú podmienku pre realizáciu inklúzie. 
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Integrácia výnimočných žiakov do ńkôl bežného typu v Poľsku a na Slovensku 

 

 

Abstrakt 

Vzdelávanie výnimoĉných ņiakov v beņných ńkolách má uņ svoju históriu. Snahy 

o integratívne vzdelávanie v celej Európe sú datované do konca minulého storoĉia. Slovensko 

i Poľsko sa zapojilo do týchto snáh. Vymedzenie pojmov. Ĉiastoĉné výsledky zo skúmania 

integrácie v Poľsku. 

 

Kľúčové slová: učiteľ, ņiak so ńpeciálno-edukačnými potrebami, intaktný ņiak, integrovaný 

ņiak, integrácia, inklúzia, ńkola, rodina, podmienky integrácie. 

 

 

Integrácia a inklúzia 

Výnimoĉní ņiaci tvoria heterogénnu skupinu, pozostávajúcu z mnoņstva odlińných 

a podobných skupín ņiakov, ktorí majú právo na vzdelanie. Aj podľa Jána Michalíka
1
 je 

základným a prirodzeným ľudským právom, právo ņiť vo svojej prirodzenej rodine, 

prirodzenej sociálnej komunite, prirodzenom prostredí. Výnimoĉným ņiakom ho v procese 

edukácie najlepńie zabezpeĉuje integrácia do beņných podmienok ńkoly (tamtieņ), ktorú Ján 

Jesenský
2
  nazýva pedagogickou integráciou. Problematikou ńkolskej integrácie a jej potrebou 

rieńenia sa ako prví zaoberali v USA a Kanade. V Kanade v roku 1975 prijal kongres jeden 

z prvých zákonov vo vzťahu k integráci, zákon 94-142 pod názvom Education for All 

Handicaped Children Act známy pod skratkou (EHA), kodifikované ako Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA), v ktorých sa hovorilo o zavedení politiky, ktorá zabezpeĉí 

slobodné, verejné vzdelanie vńetkým ņiakom so ŃEP. Jednotlivé ńtáty sa zaviazali zabezpeĉiť 

výnimoĉným ņiakom individuálnu, bezplatnú a spoloĉnú edukáciu s intaktnými ņiakmi na 

primeranej úrovni (dostupné na: http://www.scn.org/~bk269/94-142.html). Predpis PL 94-142 

o zriaćovaní „mainstream schools“ determinoval základnú poņiadavku výrazne najmenej 

reńtriktívneho opatrenia pre výnimoĉných ņiakov v ńkolskej integratívnej edukácii. 

                                                           
1
 J. MICHALÍK: Integrace, inkluze, deinstitucionalizace – co je skutečne základní? „Speciální 

pedagogika“ 1996, roĉ. 6, ĉ. 1, s. 25–31. 
2
 J. JESENSKÝ: Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové, Gaudeamus 2000, 

s. 175–200. 
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V jednotlivých bodoch zahŕņa vńetkých ņiakov, aj výnimoĉných ņiakov, ktoré k stanovenému 

dátumu vystupujú do systému edukácie, vymedzuje presne pojem ńpeciálnych potrieb, ich 

klasifikácia a jej schvaľovanie, prehodnocovanie. Presne stanovuje, ktorý výnimoĉný ņiak je 

riadne vzdelávaný v beņných ńkolách, tieņ pojednáva o povinnostiach ńkolskej rady a ńkolskej 

správy, zabezpeĉení tovarov a sluņieb v súvislosti s ich ńpecifickými potrebami. Zákon venuje 

vńestrannú pozornosť edukácii intaktných ņiakov a súĉasne rovnakú pozornosť aj edukácii 

výnimoĉných ņiakov
3
.  

Ńkolstvo zohľadņuje ńpeciálne potreby ņiakov dvojakým spôsobom: vytváraním 

ńpeciálnych ńkôl a tried, alebo ich spoloĉným vzdelávaním s intaktnými ņiakmi v beņných 

triedach. Tomuto spoloĉnému vzdelávaniu hovoríme integrované vzdelávanie. 

„Integráciu chápeme ako dynamický, postupne sa rozvíjajúci pedagogický jav,  

v ktorom dochádza k partnerskej spolupráci postihnutých a intaktných na úrovni vzájomne 

vyváņenej adaptácie poĉas ich výchovy a vzdelávania a pri ich aktívnom podiele na rieńení 

výchovno-vzdelávacích situácií
4
. Salisbury  (1991) vníma integráciu ako proces, 

prostredníctvom, ktorého sa vytvárajú fyzické a sociálne príleņitosti, ako aj príleņitosti na 

získavanie nových akademických poznatkov pre výnimoĉných ņiakov, úĉasťou na ńkolských 

programoch a iných spoloĉenských aktivitách s intaktnými ņiakmi
5
. Podobne vymedzuje 

Burnstainová (1986) mainstreaming. Chápe ho ako proces aj cieľ, integrujúci výnimoĉných 

ņiakov fyzicky a sociálne
6
. Podľa Thomas E. Scruggsa a Margo A. Mastropieriho 

mainstreaming vystihuje proces integrácie výnimoĉných ņiakov do spoloĉnosti
7
. V zahraniĉí 

sa niekedy pojem integrácia takmer nahrádza pojmom inklúzia a chápe sa ako vyńńí stupeņ 

akceptácie výnimoĉných ņiakov spoloĉnosťou. Michael J. Guralnick a Martha Jane Groom 

nazývajú inklúziou úplnú integráciu výnimoĉných ņiakov a to vo vńetkých aspektoch 

domáceho a ńkolského prostredia. Dôraz kladie hlavne na celkový prínos pre dieťa. Vo 

viacerých ńtúdiách a periodikách, prezentované ńirokej verejnosti bola definovaná integrácia 

ako spoloĉné vyuĉovanie intaktných a výnimoĉných ņiakov v podmienkach beņnej ńkoly za 

dodrņania ńpecifických vyuĉovacích metód, prostriedkov a foriem
8
. Z pohľadu sociológie je 

integrácia chápaná ako úsilie o nastolenie pluralizmu, ktorý neznamená spoluņitie rozliĉných 

skupín alebo jednotlivcov jedného vedľa druhého, ale spoluņitie jedného s druhým
9
. Ladislav 

Poņár zhrnul integráciu do dvoch základných prístupov asimilaĉného a koadaptaĉného a na 

základe nich sformulovať dve definície. Z asimilaĉného prístupu „integrácia je splývanie 

postihnutých s intaktnými osobami alebo s hlavným prúdom spoloĉného diania“. Za výhody 

                                                           
3
 A. ŃTEFÁNEKOVÁ: Podmienky integrácie výnimočných ņiakov do ńkôl beņného typu. In: Súčasné 

trendy rozvíjania výchovovedy. Nitra, PF UKF 2007, s. 198. 
4
  J. JESENSKÝ: Základy komprehenzivní speciální pedagogiky..., s. 15. 

5
 In: B. TOMĈÁNIOVÁ: Prístupy k integrovanému vzdelávaniu postihnutých detí. „Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa“ [Bratislava, VÚDPaP] 2003, roĉ. 38, ĉ. 1, s. 32. 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 

8
 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: Inakosti v edukačnom prostredí. Nitra, PF UKF, s. 40. 

                9 RESMAN, M. 2003. Integrácia/inklúzia medzi zámerom a uskutočnením. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 

ĉ. 2, roĉ. 38, s. 161-174. 
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povaņuje jednoduchú aplikáciu pre prax
10

. Podľa koadaptaĉného smeru chápe Ján Jesenský 

integráciu takto: „Integrácia predstavuje partnerské spoluņitie intaktných a postihnutých. 

Potenciálna konfliktnosť tohto spoluņitia nesmie byť prekáņkou, ale stimulom k dosiahnutiu 

integrácie v pozícii jeden pre druhého“
11

. Ján Jesenský
12

 hovorí o integrácii sociálnej, 

pedagogickej a pracovnej. Andreas Gemert spomína fyzickú, funkĉnú a sociálnu integráciu 

ako moņnosť ņiť s ostatnými ĉlenmi spoloĉnosti a vyuņívať vńetky sluņby, ktoré spoloĉnosť 

ponúka napr. verejná doprava, pońty, obchody a iné.  

Poņatie integrácie je z hľadiska rôznych autorov rozdielne chápané. Niektorí chápu 

integráciu ako stav, iní ako jav a stretávame sa aj s chápaním integrácie ako proces. My sa 

stotoņņujeme s názorom, ktorý chápe integráciu ako proces, trvajúci urĉitú dobu, vyņadujúci 

si skúmanie, na základe ktorého moņno vyjadriť výsledok. Integrácia v nańom ponímaní má 

fázy rozvoja a postupu, ktoré súvisia aj s rozvojom osobnosti a procesom edukácie. Pokúsili 

sme sa vysvetliť pojem „integrácia“ v analytickom tvare, t.j. vzhľadom na vysvetlenie pojmu 

pomocou foném tohto slova:  

I – informácie (majorita má eńte stále málo informácií k tejto problematike, z ĉoho 

vyplýva aj rozdielnosť postojov ľudí a chápaniu podstaty integrácie).  

N – nové prístupy v edukácii (uĉitelia sa musia neustále vzdelávať a byť informovaní 

o nových trendoch v oblasti edukácie, aby proces edukácie bol kvalitný a efektívny).  

T – túņba výnimoĉných ņiakov, zaĉleniť sa do kolektívu v triede ale aj do spoloĉnosti 

bez „nálepkovania“.  

E – edukácia spolu s intaktnými spoluņiakmi.  

G – gradácia (neustále stupņovanie integraĉných snáh, skvalitņovanie sluņieb pre 

výnimoĉných  ņiakov, inovácie v metódach, formách a individuálnom prístupe 

k integrovaným ņiakom,  pomôckach a prostriedkoch.  

R – rovnoprávnosť (poskytovanie takých podmienok aby nedochádzalo k favorizácii 

majoritných  skupín a segregácii výnimoĉných spoloĉenstiev.  

Á – „áno“ nahradí kaņdé doteraz „nie“.   

C – snaha vńetkých zainteresovaných vytvoriť celok.  

I – inovácie v legislatíve.  

A – adaptácia (prispôsobenie moņnostiam a potrebám kaņdého výnimoĉného ņiaka 

a hlavne jeho  adaptácia na ńkolské prostredie a spoloĉnosť).   

V poslednom období sa stále ĉastejńie okrem pojmu integrácia objavuje aj pojem 

inklúzia. Ak chceme pochopiť ńkolskú integráciu s jej cieľmi, prostriedkami, metódami 

                                                           
10

 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: Inakosti v edukačnom prostredí..., s. 42. 
11

 Ibidem, s. 45. 
12

 J. JESENSKÝ: Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové, Gaudeamus 2000. 
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potrebujeme hlbńie poznať pojem integrácie v súvislostiach s inklúziou. Podľa P. Seidlera
13

 tu 

nejde len o pouņívanie termínu, ale o to, aby spoloĉnosť, zaĉala chápať výnimoĉného ņiaka 

ako kaņdého iného alebo kaņdého jedného z majoritnej spoloĉnosti. Svedĉí o tom, ņe po 

období tzv. ņivelnej integrácie v 1. polovici 90. rokov sa odborná verejnosť (najmä uĉitelia) aj 

spoloĉnosť (najmä rodiĉia) presvedĉili o výhodnosti a zmysluplnosti integrácie. Väĉńina 

autorov u nás aj v zahraniĉí, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, sa zhoduje, ņe spoloĉná 

edukácia v zmysle integrácie prináńa pre výnimoĉných ņiakov viacero lepńích moņností 

sociálnej interakcie a posilņuje ich sociálnu akceptáciu, priĉom sa taktieņ uvádza výhoda tzv. 

spádovosti (dieťa navńtevuje najbliņńiu ńkolu v jeho prirodzenom prostredí)
14

. Cieľom 

inklúzie je zmeniť súĉasné predstavy a ńtruktúry a najmä filozofiu  edukácie výnimoĉných 

ņiakov tak, aby sa diferencie medzi jednotlivcami vnímali ako norma. V dokumentoch 

UNESCO sa inklúzia definuje ako permanentný proces, v ktorom majú výnimoĉní ľudia 

moņnosť podieľať sa na spoloĉenských aktivitách v rovnakej miere ako intaktná populácia. 

V duchu myńlienky inklúzie sa rodia nové teórie o podpore výnimoĉných ľudí, ktoré 

nezasahujú bezprostredne do vývinu jednotlivca ale orientujú sa na jeho záujmy, potreby 

a moņnosti rozvoja. 

Môņeme sa stretnúť aj s názorom, ņe integrácia sa týka opätovného vĉlenenia ņiakov 

do ńkolského prostredia, zatiaľ ĉo inklúzia znamená, ņe dieťa je od zaĉiatku vychovávané vo 

svojom prirodzenom prostredí. V súĉasnosti je uņ veľa publikácií venovaných tejto 

problematike
15

. Mnohí ņiaci aj napriek tomu, ņe sa im poskytuje ńpeciálne vzdelanie, nie sú 

dostatoĉne pripravení na ņivot a nedokáņu sa uplatniť na trhu práce. Vo verejnosti pretrvávajú 

silné predsudky, stigmatizácia a nesprávne hodnotenie  moņností a správania konkrétneho 

výnimoĉného ņiaka.  Na druhej strane sa v elitných skupinách ņiakov beņných ńkôl 

zameraných na výkon a úspech zvyńuje výskyt úzkostných porúch, depresií a prejavov násilia. 

Odpovede na vzniknuté problémy hľadá  inkluzívna pedagogika. Trend inkluzívnej výchovy 

je zdôraznený aj v druhom odstavci Salamanskej deklarácie, kde sa uvádza, ņe inkluzívne 

ńkoly znamenajú pre väĉńinu detí vyńńiu efektívnosť vzdelania a zároveņ niņńie finanĉné 

náklady v ńkolskom systéme.  

Samotný pojem inklúzia (inclusion) má ńirńí význam ako termín integrácie 

(integration). Inklúzia znamená v preklade zahrnutie a týka sa viac neņ nových foriem 

vzdelávania. Vyjadruje spoloĉenstvo ľudí bez ohľadu na to, ĉi si vyņadujú ńpeciálne potreby 

alebo nie a to v kontexte inńtitúcií aj na vńetkých úrovniach ņivota. Ide o spoloĉné 

realizovanie pozitívnych hodnôt.  Koncept inklúzie nevníma odlińnosť jedinca ako ruńivý 

faktor v procese edukácie, ale dáva mu pozitívnu hodnotu. Poņaduje, aby sa ņiaci nevzdelávali 

oddelene a ńkoly zmenili svoj prístup v tom zmysle, ņe prítomnosť výnimoĉných ņiakov môņe 

prospieť aj intaktným jedincom. Inkluzívne vzdelávanie znamená organizovať vyuĉovanie 

tak, aby sa reńpektovali potreby kaņdého jednotlivého  ņiaka, teda nie len výnimoĉných 

                                                           
13

 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: Inakosti v edukačnom prostredí... 
14

 E. ŅOVINEC, J. DUCHOVIĈOVÁ: Cesty k inklúzii. Súčasný stav vzdelávania a výchovy v súvislostiach 

pedagogickej integrácie v SR. In: Proměny pedagogiky. (Sborník příspěvků  z konference ŃPdS). Praha 3.–

4.2.2005. Eds. J. PROKOP, M. RYBIĈKOVÁ. Praha, KU 2005, s. 400. 
15

 Najmä M.D. AINSCOW:  Effective Schools for All., David Fulton, London 1991 a iní. 
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ņiakov ale aj intaktného, ĉo umoņņuje vyhovieť aj potrebám výnimoĉného ņiaka a zároveņ 

zvyńuje kvalitu uĉenia vńetkých ņiakov.                   

Kým integrácia zdôrazņuje potreby jednotlivých ņiakov, koncept inklúzie sa orientuje 

na práva ņiakov. Koncept integrácie vyjadrujú slová „vstúp ak sa môņeń prispôsobiť“, 

inklúziu vyjadruje formulácia „vstúp, tu si ctíme odlińnosti, tu môņeń byť taký, aký si...“. 

Cieľom inklúzie je zmeniť súĉasné predstavy a ńtruktúry tak, aby sa diferencie medzi 

jedincami vnímali ako norma, ĉo znamená, ņe kaņdý ĉlovek má dostať takú podporu a pomoc, 

akú potrebuje pri úĉasti na spoloĉenskom ņivote.  

Pojem inklúzia sa v pedagogike chápe pozitívne a oznaĉuje úplné splynutie edukaĉnej 

reality výnimoĉných ņiakov a intaktných ņiakov v ńkolskom prostredí. Medzi pojmami 

integrácie a inklúzie v ńkolskom prostredí existujú urĉité vzťahy, ktoré charakterizuje Marie 

Kocúrová
16

 nasledovne: 

TABUĽKA ĉ. 1. Komparácia pojmov integrácia a inklúzia 

Pojem integrácia: Pojem inklúzia: 

 zameranie na potreby jedinca 

s postihnutím, 

 zameranie na potreby vńetkých 

edukovaných, 

 expertízy ńpecialistov,  expertízy beņných uĉiteľov, 

 ńpeciálna intervencia,  dobrá výuka pre vńetkých, 

 prospech pre integrovaného ņiaka,  prospech pre vńetkých ńtudentov, 

 ĉiastoĉná zmena prostredia,  celková zmena ńkoly, 

 zameranie na edukáciu postihnutého 

ņiaka, 

 zameranie na skupinu a ńkolu, 

 ńpeciálne programy pre ņiaka 

s postihnutím, 

 celková stratégia uĉiteľa, 

 hodnotenie ņiaka expertom.  hodnotenie uĉiteľom, zameranie na 

edukaĉné faktory. 

Podľa Marka Wilhelma v súlade so Spicherom
17

 inklúzia znamená, ņe kaņdý ĉlovek: 

 je plnohodnotný – nezávisle na akýchkoľvek výkonoch, ktoré spoloĉnosť, alebo jej 

skupina povaņuje za hodnotné; 

 je povinný uznávať vńetkých ostatných jedincov ako rovnoprávnych; 

 má právo byť uznávaný ako rovnoprávny (dialóg, kooperácia, komunikácia); 

 kompetentne rozhoduje ako subjekt svojho ņitia a uĉenia; 

 má právo na „spolubytie“, úĉasť a nevyĉleņovanie. 

V Poľsku sa v súvislosti s integráciou a inklúziou hovorí o uplatnení moņnosti 

a rovnakých ńancí pre kaņdého ņiaka. Implementáciou tohto termínu do praxe sa má na mysli 

vytvorenie takého strediska alebo inńtitúcie, v ktorej by kaņdé dieťa malo moņnosť realizovať 

sa podľa vlastných moņností rozvoja, ĉiņe vńetkým „równe szanse“. 

                                                           
16

 M. KOCUROVÁ: Komunikační kompetence jako téma inkluzivní ńkoly. Dobrá Voda, Aleń Ĉeněk 2002,  

s. 31. 
17

 In: A. ŃTEFÁNEKOVÁ: Podmienky integrácie výnimočných ņiakov do ńkôl beņného typu..., s. 205. 
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Ńkolská integrácia na slovensku 

 Predpoklady vzniku a rozvíjania starostlivosti o výnimoĉných ľudí závisel od 

viacerých faktorov nadväzujúcich na seba. Z historického hľadiska za prvý podstatný faktor 

bol povaņovaný stupeň ekonomického rozvoja spoločnosti. V tomto období bolo dôleņité, ako 

bude napredovať ekonomika a akým smerom sa bude uberať ekonomický rozvoj spoloĉnosti.  

Druhým významným faktorom ovplyvņujúcim vývoj starostlivosti o výnimoĉných ľudí bol 

rozvoj prírodovedného poznania a najmä medicínskych vied. Bádateľské práce prináńali 

dôleņité poznatky o ĉloveku a medicínske objavy v 19. storoĉí rozńirovali poznanie 

o výnimoĉnosti, chorobách a postihnutiach a o moņnostiach ich korekcie alebo kompenzácie. 

K ćalńím priaznivým ĉiniteľom pri zvyńovaní úrovne starostlivosti o výnimoĉných ľudí patril 

aj rozvoj techniky. Ten sa prejavil v postupnom zavádzaní prístrojov a pomôcok uľahĉujúcich 

senzoricky a motoricky znevýhodneným ľućom vykonávať beņné ĉinnosti, zúĉastņovať sa na 

edukaĉnom procese a pracovne sa uplatņovať. Dôleņitým faktorom bol aj význam úrovne 

humánnych vzťahov v spoločnosti. Pozitívnym ĉiniteľom v rozvoji ńpeciálno-pedagogickej 

starostlivosti bolo akceptovanie výnimoĉných ako rovnoprávnej ľudskej bytosti, ktorá 

potrebuje príleņitosti a moņnosti pre svoje primerané pracovné a spoloĉenské zapojenie. 

 V súĉasnosti je cieľom integratívnej pedagogiky pozitívna integrácia výnimoĉných 

ņiakov do ńkôl beņného typu. V súlade s poņiadavkou integrácie sa vytvárajú aj ńpeciálne 

triedy pri beņných základných ńkolách, ktoré moņno zriaćovať tak pre ņiakov so ńpecifickými 

poruchami uĉenia a správania, ako aj pre ņiakov so zrakovým, sluchovým a mentálnym 

postihnutím alebo ņiakov s poruchami reĉi.  

 Po roku 1989 Slovensko prijalo alebo ratifikovalo niektoré medzinárodné dohody, 

napríklad Vńeobecnú deklaráciu  ľudských práv alebo Dohovor o právach dieťaťa. V období 

od roku 1989 sa zrealizovali v ĉeskoslovenskom a neskôr v slovenskom ńkolstve mnohé 

zmeny, ktoré mali priamy alebo nepriamy súvis so vzdelávaním výnimoĉných ņiakov  

v ńkolách. Z hľadiska spoloĉenských východísk sa v minulosti zaĉínalo s integráciou najskôr 

telesne a zmyslovo postihnutých (obsah vzdelávania bol rovnaký). Po roku 1993 vydáva 

ministerstvo  a Ńtátny pedagogický ústav viaceré metodické pokyny k integrácii výnimoĉných 

ņiakov do ńkôl beņného typu. Východiskom bol materiál MŃ SR z roku 1993 pod názvom 

Koncepcia výchovy   a vzdelávania zdravotne postihnutých detí a mládeņe. Následne boli ŃPÚ 

vydané metodicko-organizaĉné pokyny, ktoré slúņili a slúņia aj dnes uĉiteľom ZŃ, aby ľahńie 

zvládli otázky zaradenia postihnutých ņiakov do ńkôl beņného typu. Okrem týchto materiálov 

vychádzali aj ćalńie podklady pre prácu s postihnutými, naruńenými, resp. ohrozenými 

ņiakmi. Tak napr. v roku 1996 vyńiel materiál Metodického centra Bratislava o moņnosti 

prevencie porúch správania, vychádzajú preklady odbornej a populárno-vedeckej literatúry 

najmä z USA o integrácii zrakovo postihnutých ņiakov (ńlabikár o integrácii, metodika 

integrácie a pod.). V roku 1999 schválilo Ministerstvo ńkolstva SR Metodické pokyny 

k integrácii ņiakov so ńpeciálnopedagogickými potrebami do základných ńkôl pod ĉíslom 

1437/1999-44 s úĉinnosťou od 1. septembra 1999. Ministerstvo ńkolstva SR schválilo 

Metodické usmernenie ĉ. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii ńkolskej integrácie ņiakov 
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so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných ńkolách a v stredných 

ńkolách.  

V roku 1996 vyńla aj prvá monografia na Slovensku, ktorá sa priamo dotýka integrácie 

zrakovo postihnutých ņiakov do ńkôl beņného typu (L. Poņár, K. Ĉajka, E. Mendelová, 

V. Kováĉová, P. Seidler). V tejto práci sa okrem iného objavujú aj pokyny  a praktické rady 

pre uĉiteľov základných ńkôl ako realizovať vyuĉovanie postihnutých ņiakov v podmienkach 

beņnej ńkoly a to v jednotlivých predmetoch. V legislatívnych opatreniach existujú znaĉné 

rozdiely v jednotlivých krajinách. P. Seidler hovorí, ņe to ĉo sa v niektorých krajinách 

predstavuje len ako doporuĉenie, v iných krajinách to je záväzné v podobe zákonov
18

. 

Hlavnou úlohou integratívnej pedagogiky v európskom kontexte je integrácia výnimoĉných 

ņiakov. Vńeobecným cieľom ćalńieho rozvoja ńkolskej politiky je vytvoriť výnimoĉným 

ņiakom ĉo najoptimálnejńiu ponuku vzdelávania so zreteľom na individuálne záujmy, 

schopnosti a predpoklady a umoņniť im v najńirńej moņnej miere prístup k edukaĉnému 

procesu.  

 

Dimenzie integrácie  

Viacerí autori venujú pozornosť rôznym dimenziám integrácie. V. Semerádová
19

 

uvádza tieto dimenzie integrácie:  

1. Fyzická integrácia znamená pre postihnutého moņnosť ņiť tam, kde ņijú ostatní.  

2. Funkčná integrácia znamená také prispôsobenie verejnej dopravy, úradov, kín  

a ostatných kultúrnych, spoloĉenských a osvetových zariadení, ktoré umoņņuje ich 

dostupnosť a prístupnosť vńetkým obĉanom. Ide teda o prostredie bezbariérové, alebo ĉo 

najmenej obmedzujúce.  

3. Osobná integrácia umoņņuje vńetkým, aby sa cítili skutoĉnými, spoloĉnosti potrebnými 

ĉlenmi.  

4. Sociálna integrácia dovoľuje aj ľućom so ŃEP zaujať spoloĉensky významnú rolu.  

5. Organizačná integrácia je urĉená pomerom vńeobecných a ńpeciálnych sluņieb.  

 Keć hovoríme o integrovanom vzdelávaní nedovolí nám nespomenúť výhody ale aj 

nevýhody tohto vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 In: V. KURINCOVÁ, P. SEIDLER: Diferencovaný prístup k rodičom ņiakov a ńtudentom so ńpeciálnymi 

edukačnými potrebami. In: Wybrane problemy edukacyjne konfrontacje polsko-słowackie. Toruń, Wydawnictwo 

Adam Marszałek 2004, s. 127. 
19

 In: Ibidem. 
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TABUĽKA ĉ. 2. Silné a slabé stránky integrovaného vzdelávania 

Výhody
20

 Nevýhody podľa
21

 

 dieťa býva doma a chodí do ńkoly 

v mieste bydliska, 

 dieťa ņije neustále v beņnom 

rodinnom, ńkolskom a spoloĉenskom 

prostredí, 

 dieťa so ŃEP ņije v spoloĉnej 

komunite s intaktnými a uĉia sa 

navzájom vytvárať sociálne 

interakcie, 

 po ukonĉení beņnej ńkoly je prechod 

do ņivota menej traumatizujúci, 

ponúka sa ńirńia ńkála moņných 

povolaní, 

 rodiĉia si môņu vytvoriť realistickejńí 

obraz o schopnostiach svojho dieťaťa, 

 integrované vzdelávanie je napokon 

lacnejńie ako vzdelávanie 

v ńpeciálnych ńkolách. 

 nedostatoĉná pripravenosť 

a odbornosť pedagóga na prácu 

s dieťaťom so ńpeciálno-edukaĉnými 

potrebami, 

 nedostatoĉné pomôcky a materiálne 

vybavenie beņnej ńkoly, 

 pomerne veľký poĉet ņiakov v triede, 

ĉo sťaņuje individuálny prístup, 

 istá unifikovanosť obsahu a metód 

vzdelávania, 

 heterogénnosť ņiackeho kolektívu 

a nebezpeĉenstvo negatívnych 

postojov spoluņiakov k ņiakovi so 

ŃEP. 

 

 

 Z hľadiska výhod a nevýhod integratívnej edukácie ņiakov povaņujeme za dôleņité 

spomenúť prínos integrácie pre vńetkých zainteresovaných ĉlenov.  

PPrríínnooss  iinntteeggrráácciiee  pprree  vvýýnniimmooĉĉnnýýcchh  ņņiiaakkoovv:: 

Prostredníctvom interakcie s intaktnými ņiakmi je stimulovaný vývoj výnimoĉného ņiaka. 

Prostredie integrovanej ńkoly im sprostredkováva prirodzené modely správania. 

Prostredie integratívnej ńkoly vytvára situácie, ktoré koreńpondujú s reálnym ņivotom. 

Integrovaní ņiaci sa podieľajú na ņivote komunity, sú jej súĉasťou a majú moņnosť rozvíjať 

priateľské vzťahy so vńetkými ĉlenmi. 

PPrríínnooss  iinntteeggrráácciiee  pprree  iinnttaakkttnnýýcchh  ņņiiaakkoovv:: 

Intaktní ņiaci sa uĉia akceptovať odlińnosť a byť tolerantní. 

Stávajú sa bohatńími o nové priateľstvá. 

Sú lepńie pripravení na spoluņitie s výnimoĉnými obĉanmi. 

Lepńie si osvojujú schopnosť spolupracovať, pomáhať si. 

                                                           
20

 L. POŅÁR a kol.: Ńkolská integrácia detí a mládeņe s poruchami zraku. Bratislava, UK 1996; 

MIKUŃOVÁ, M. 1997. Integrace dětí a mládeņe se zdravotním postiņením do běņného vzdélávacího systému. In. 

Kontrapunkty integrace zdravotně postiņených. Praha: Karolinium, str. 27-44. VAŃEK, Ń. 1996. Ńpeciálna 

pedagogika. Bratislava: Sapientia. 
21

 L. POŅÁR a kol.: Ńkolská integrácia detí a mládeņe s poruchami zraku. Bratislava, UK 1996; 

MIKUŃOVÁ, M. 1997. Integrace dětí a mládeņe se zdravotním postiņením do běņného vzdélávacího systému. In. 

Kontrapunkty integrace zdravotně postiņených. Praha: Karolinium, str. 27-44. VAŃEK, Ń. 1996. Ńpeciálna 

pedagogika. Bratislava: Sapientia. 
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PPrríínnooss  iinntteeggrráácciiee  pprree  rrooddiiĉĉoovv  vvýýnniimmooĉĉnnééhhoo  ņņiiaakkoovv:: 

Poskytuje sa im podpora zo strany ostatných rodiĉov. 

Nie sú vyĉlenení do uzavretej rodiĉovskej skupiny, sú partneri ńkolskej komunity. 

Podieľajú sa viac na edukácii svojho dieťaťa. 

Majú viacej príleņitostí reálne vyhodnotiť vývojovú úroveņ svojho dieťaťa, ĉo im pomáha 

stanovovať pre nich primerané edukaĉné ciele. 

PPrríínnooss  iinntteeggrráácciiee  pprree  uuĉĉiitteeľľoovv:: 

Uĉitelia sú obohatení o nové skúsenosti, integratívne prostredie podnecuje ich profesijný ale 

aj osobnostný rast. 

Uĉia sa lepńie porozumieť individuálnym rozdielom medzi ņiakmi. 

Uĉia sa realizovať rozmanité edukaĉné postupy a stratégie. 

Viac sa orientujú na osobnosť ņiaka, premieņajú ńkolskú klímu a atmosféru v ńkole. 

Stávajú sa tolerantnejńími k „inakosti“
22

. 

 

Formy ńkolskej integrácie na slovensku 

Vo vńeobecnosti môņeme urĉovať viaceré integraĉné formy, ktoré sa osvedĉili    

v krajinách, kde s integraĉnými procesmi zaĉali omnoho skôr ako u nás. Je vhodné, aby sme 

urĉité formy mohli modifikovať na nańe podmienky a tak urýchlili tento proces. Na základe 

komparácie viacerých autorov zaoberajúcich sa touto problematikou môņeme hovoriť 

o týchto formách integrácie (bliņńie pozri: Eckert, U., Jesenský, J., Seidler, P.,Poņár, L., 

Vítková, M., Hritz, Ľ.,  a iní):  

1. Formálna integrácia. 

2. Skutoĉná integrácia. 

3. Individuála integrácia. 

4. Skupinová integrácia. 

 U nás sa ńkolská integrácia realizuje v dvoch formách a to formou individuálnej 

integrácie a formou integrácie v ńpeciálnych triedach
23

.  

Ladislav Poņár
24

 uvádza nasledovné integrované programy, ktoré uplatņujú: 

 zriadenie ńpeciálnej triedy v bežnej ńkole – základnou podmienkou je zabezpeĉenie 

vyuĉovania ńpeciálnym pedagógom a to pri vyuņití kompenzaĉných a reedukaĉných 

prostriedkov;  

 zriadenie kooperatívnej triedy – tu sa jedná o takú ńpeciálnu triedu, v ktorej je moņnosť 

vyuĉovania niektorých predmetov spoloĉne s intaktnými ņiakmi. Ide o vyńńiu formu 

integrácie, kde postihnutí a intaktní ņiaci nadväzujú medzi sebou ĉastejńí kontakt; 

 zriadenie integrovanej triedy – dvaja aņ traja ņiaci so ŃEP v jednej triede;  

 integrovaný ńkolský klub.  

                                                           
              

22
 V. KREJĈOVÁ, J. KARGEROVÁ: Vzdělávací program Začít spolu. Cesta k rámcovým programŧm. Komenský, 

129, 2004, ĉ. 2, s.s. 186–187. 
23

 P. SEIDLER, V. KURINCOVÁ: Inakosti v edukačnom prostredí..., s. 49. 
24

 L. POŅÁR a kol.: Ńkolská integrácia detí a mládeņe s poruchami zraku... 
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 Ľ. Hritz
25

 uvádza nasledovné organizaĉné formy integrovanej ńkoly, ktoré sa odlińujú 

spôsobom a rozsahom spoloĉného ņivota a výuĉby v triede: 

 kooperácia medzi ńpeciálnou a bežnou ńkolou; 

 ńpeciálne triedy na bežných ńkolách, triedu vedie ńpeciálny pedagóg; 

 integrované triedy na bežných a ńpeciálnych ńkolách – ņiaci sa zúĉastņujú spolu 

s intaktnými vyuĉovania vo zvláńtnych integrovaných triedach beņnej alebo ńpeciálnej 

ńkoly. Vyuĉovanie vedú spoloĉne uĉiteľ a ńpeciálny pedagóg; 

 integrácia v bežnej ńkole v blízkosti miesta bydliska – ņiaci so ŃEP sú vzdelávané  

v beņnej ńkole pod vedením uĉiteľa, ktorý je v stálom kontakte so ńpeciálnym pedagógom. 

Podľa metodických materiálov do foriem vzdelávania v rámci individuálnej integrácie 

v triede s intaktnými ņiakmi moņno zaradiť: 

 Výchova a vzdelávanie v triede beņnej základnej ńkoly, pričom niektoré ńpeciálne 

vyučovacie predmety má ņiak zabezpečované individuálne mimo beņnej triedy. 

 Výchova a vzdelávanie v beņnej triede základnej ńkoly s pomocou ńkolského ńpeciálneho 

pedagóga v triede. 

 Výchova a vzdelávanie v beņnej triede základnej ńkoly s konzultáciami so ńkolským 

ńpeciálnym pedagógom, alebo so ńpeciálnym pedagógom z poradne. 

 Výchova a vzdelávanie v beņnej triede základnej ńkoly bez pomoci ńpeciálneho pedagóga. 

Okrem týchto foriem poznáme eńte sociálnu formu integrácie. Pre ņiakov so ŃEP to 

znamená ńpeciálna trieda pre daný druh postihnutia v beņnej základnej ńkole, kde vyuĉuje 

ńpeciálny pedagóg
26

. 

 Integraĉné úsilie na Slovensku iniciovali rodiĉia týchto ņiakov. Mali veľký záujem 

o dochádzku svojich detí do beņných ńkôl a o to, aby ich deti  mali zaistené kvalitné 

vzdelávanie v prirodzených podmienkach a bez izolácie rodiny
27

. Ministerstvo ńkolstva SR 

zjednocuje podmienky prijímania výnimoĉných ņiakov do beņných MŃ a ZŃ s reńpektovaním 

poņiadaviek Európskej únie.  

 Ńkolská integrácia výnimoĉných ņiakov ako jedna z moņných foriem edukácie je 

vńeobecne vnímaná a akceptovaná ako súĉasť humanizácie vzdelávania. Na základe 

viacroĉného sledovania integrovaného vzdelávania z pozície psychológov a poradenských 

pracovníkov môņeme konńtatovať, ņe v priebehu ĉasu sú stále ĉastejńie pozorované zmeny 

postojov a prístupov uĉiteľov k výnimoĉným  ņiakom v beņnej ńkole. Poĉiatoĉný entuziazmus 

a optimizmus vystriedalo v súĉasnosti vytriezvenie, objavuje sa ľahostajnosť, nezáujem 

a niekedy aj skrytý nesúhlas s prítomnosťou integrovaného ņiaka v beņnej ńkole. Na obranu 

uĉiteľov je ale potrebné povedať, ņe formovanie ich postojov ovplyvņujú primárne 

podmienky, v akých sú nútení integrované vzdelávanie realizovať. Patrí k nim: slabá 

čitateľnosť a zrozumiteľnosť celej koncepcie integrovaného vzdelávania, neúplnosť 

                                                           
25

 Ľ. HRITZ: Integrácia telesne postihnutého dieťaťa v systéme výchovno-vzdelávacieho procesu 

v beņnej ńkole. „Uĉiteľské noviny“ 1995, ĉ. 17, s. 8–9. 
26

 E. ŅOVINEC: Pedagogická integrácia v súvislostiach rodičov integrovaného ņiaka. „Interakcia 

edukaĉnej triády RODINA – MATERSKÁ ŃKOLA – ZÁKLADNÁ ŃKOLA imperatív doby“. Nitra, PF UKF 

v Nitre 2005, s. 419. 
27

 V. KURINCOVÁ, P. SEIDLER: Diferencovaný prístup k rodičom ņiakov..., s. 128. 
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legislatívnych úprav, neprehľadnosť a niekedy i vzájomná protirečivosť vykonávacích 

predpisov, metodických a organizačných pokynov, neadresnosť jednotlivých nariadení – 

prílińná vńeobecnosť kritérií hodnotenia a podmienok postupu na vyńńí stupeň vzdelávania, 

neujasnenosť kompetencií, terminologické nepresnosti, absencia systematickej odbornej 

prípravy učiteľov na prácu s postihnutými ņiakmi, absencia legislatívnej úpravy 

zabezpečujúcej učiteľom nárok na finančné zvýhodnenie za sťaņenú prácu s integrovaným 

ņiakom, nedostatočné materiálne (ńpeciálne učebné pomôcky), personálne (ńkolský ńpeciálny 

pedagóg, ńkolský psychológ, podporný učiteľ) zabezpečenie, nízka informovanosť 

o moņnostiach spolupráce s pracovníkmi poradní a i. 

 To ņe situácia je váņna sa potvrdilo aj v správe ńkolskej inńpekcie z roku 2004. 

Spozorovali, ņe IVP sú vypracované pre integrovaných ņiakov iba ojedinele. Ĉasto ide len 

o redukovaný ĉasovo-tematický plán na ńkolský rok. Plány neobsahujú postupy, metódy, 

spôsob hodnotenia, nie sú aktualizované. Pri hodnotení a klasifikácii sa uprednostņujú beņné 

postupy na hodnotenie ņiakov so ŃEP. Uĉiteľom chýba ńpeciálno-pedagogická príprava 

a neovládajú potrebné formy a metódy práce s integrovanými ņiakmi. Veľkej ĉasti väĉńiny 

ńkôl s integrovanými ņiakmi chýba ńkolský ńpeciálny pedagóg alebo ńkolský psychológ. 

Vybavenosť ńkôl uĉebnými pomôckami nespĺņa ani potreby intaktných ņiakov. Prevaņnú 

väĉńinu pomôcok si zabezpeĉujú uĉitelia svojpomocne. V záveroch správy ńkolskej inńpekcie 

sa uvádza, ņe jedným z najväĉńích problémov sú postoje uĉiteľov. Viac ako polovica uĉiteľov 

povaņuje spoloĉné vzdelávanie integrovaných ņiakov a intaktných za príťaņ. Za prijateľnú ju 

povaņuje tretina uĉiteľov v tom prípade, ņe ide o ņiaka s ľahńím typom postihnutia. 

Integrované vzdelávanie ņiakov s mentálnym postihnutím  a ņiakov s poruchami správania 

povaņujú uĉitelia za nevhodné, nakoľko podstatným spôsobom ruńia priebeh vyuĉovania, 

bývajú agresívne a vyvolávajú konflikty. Za ćalńie záväzné problémy povaņuje ńkolská 

inńpekcia neprehľadnosť prísluńnej legislatívy, nároĉnosť prípravy uĉiteľov na integrované 

vyuĉovanie, nedostatok finanĉných zdrojov na ohodnotenie uĉiteľov, na nákup odbornej 

literatúry do ńkolských kniņníc a na zabezpeĉenie doplnkového vzdelávania a vybavenie ńkôl 

uĉebnými pomôckami. Autori správy odporúĉajú vypracovať manuál ńkolskej integrácie, 

ktorý by poskytoval základné informácie v oblasti legislatívy a konkrétne rady a usmernenia 

pre prácu s integrovanými ņiakmi
28

. 

 Vízia integratívnej/inkluzívnej  edukácie podľa Marka Wilhelma
29

 nachádza svoj 

priestor v koncepte „otvorenosti“ vyuĉovania. Otvorenosť zaisťuje 5 dimenzií: 

 sociálna dimenzia – dieťa sa rozhoduje, s kým bude pracovať; 

 priestorová dimenzia – dieťa sa rozhoduje, kde bude pracovať; 

 ĉasová dimenzia – dieťa sa rozhoduje, ako dlho bude pracovať; 

 obsahová dimenzia – dieťa si vyberá obsah uĉenia; 

 cieľová dimenzia – dieťa si definuje svoje ciele uĉenia pre urĉitú ĉasovú sekvenciu. 

 

                                                           
28

 J. ŅAŃKOVÁ,  2004. Správa o stave a úrovni individuálnej integrácie ņiakov so ńpeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej ńkole  stredných ńkolách v SR, v ńkolskom roku 2003/04. 
29

 M. WILHELM: Inkluzivní vyučování. „Komenský“ 2002/2003, roĉ. 127, ĉ. 3, s. 59. 
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Komparácia integratívnych a klasických tried 

Podľa toho ĉi je trieda zriadená pre jeden druh postihnutia alebo sú v nej vyuĉovaní 

ņiaci s rôznymi druhmi postihnutia, upravuje sa poĉet ņiakov v takýchto triedach.  Ņiaci 

v triede sedia samostatne v laviciach, majú tzv. relaxaĉné kútiky pre individuálnu prácu. 

Základom je uplatnenie  individuálneho prístupu k ņiakom. V integratívnej triede kaņdé 

vyuĉovanie zaĉína rozcviĉkami jemnej motoriky, hovoridiel a percepĉných funkcií. Obsah 

uĉiva v tejto triede je totoņný s obsahom v kmeņových triedach, uĉebný plán a uĉebné osnovy 

základnej ńkoly sú platné  a záväzné aj pre tieto triedy. V individuálnych prípadoch je moņné 

redukovať, ĉiastoĉne upraviť uĉivo, ale vņdy tak, aby ņiak základné uĉivo zvládol.  

Rozvoj komunikaĉných schopností sa zameriava na rozvoj slovnej zásoby, 

priestorovej orientácii, pamäti – sluchovej i zrakovej, vnímaniu vlastného tela a rozvoj hrubej 

a jemnej motoriky. Zmyslová výchova sa prelína celým edukaĉným procesom, systematicky 

rozvíja ĉinnosť vńetkých analyzátorov a tieņ ich vzájomnú koordináciu. Zahŕņa predovńetkým 

oblasť percepcie, zameriava sa vńak i na ostatné psychické funkcie a procesy
30

. Hodiny 

zmyslovej výchovy sú orientované na  rozvoj zrakového vnímania – priestorová orientácia, 

rozlińovanie farieb, veľkosti, sluchového vnímania, rozvoj hmatu – rozlińovanie tvrdých  

a mäkkých vecí, rozlińovanie predmetov podľa hmotností, rozvoj ĉuchového a chuťového 

analyzátora. Ak sa zmyslová výchova realizuje pravidelne ovplyvņuje nielen psychické 

funkcie a oblasť percepcie, ale aj celkovú pripravenosť ņiaka k dobrým výkonom vo vńetkých 

vyuĉovacích predmetoch. Dôleņité sú aj základné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v ņiadnej 

ńpeciálnej triede.  

Za výhody povaņujeme, ņe ņiak v integratívnej triede poĉas vyuĉovania je v kolektíve 

rovnocenným partnerom. Postupuje podľa tempa, ktoré si sám zvolí. Uĉiteľ má vzhľadom na 

niņńí poĉet ņiakov dostatok priestoru na rozvoj schopností kaņdého ņiaka a postupuje podľa 

individuálneho plánu. Uĉiteľ pravidelne konzultuje s odborným pracoviskom úspechy ĉi 

neúspechy ņiaka, konzultuje pozitívne postupy uskutoĉņované v rámci individuálneho 

prístupu k ņiakovi. Ako pedagogický pracovník ale aj ako pozorovateľ podáva referencie pre 

pedagogicko-psychologické inńtitúcie.  

Integratívna trieda sa zriaćuje so súhlasom zriaćovateľa a ņiak môņe byť zaradený len 

na základe písomného rozhodnutia o zaradení ņiaka do takejto triedy, ktoré sa vystavuje na 

základe komplexnej psychologickej, zdravotnej a ńpeciálno-pedagogickej diagnostiky a na 

základe súhlasu jeho zákonného zástupcu. Na základných a stredných ńkolách moņno 

zriaćovať triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých ņiakov. Pri edukácii v týchto 

triedach sa postupuje podľa uĉebných plánov a uĉebných osnov beņných základných  

a stredných ńkôl. V prípade potreby ņiakov sa vyuņívajú uĉebné plány a uĉebné osnovy platné 

pre prísluńný typ ńpeciálnej ńkoly. Edukáciu vo vybraných predmetoch a výchovných 

ĉinnostiach môņu integratívne triedy organizovať v kooperácii s triedami v paralelnom 

roĉníku danej ńkoly. Na týchto predmetoch sú na hodine prítomní vyuĉujúci oboch tried.  

V ńpeciálnych triedach sa pracuje so ņiakmi individuálne na vyuĉovaní a uĉiteľ na 

základe spolupráce s centrom výchovnej prevencie  vyuņíva kompenzaĉné a ńpeciálne 

                                                           
30

 Pozri bliņńie Polewczik, I., 2004) 
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metódy, pre prácu    s výnimoĉnými ņiakmi. Vyuĉovacia hodina môņe byť skrátená, podľa 

potrieb ņiakov a preberané uĉivo je redukovanejńie alebo je prispôsobené individuálnym 

schopnostiam kaņdého ņiaka v triede. 

V beņnej triede sa edukácia realizuje na základe klasických metód. V niektorých 

prípadoch uĉitelia experimentujú a skvalitņujú proces edukácie modernými metódami na 

vyuĉovacej hodine. Vzhľadom k tomu, ņe v jednotlivých triedach je veľký poĉet ņiakov je 

veľmi problematické vyuņívanie alternatívnych prístupov a postupov v edukácii ņiakov a ĉo je 

najdôleņitejńie z hľadiska prístupu k ņiakom, vyuņívanie individuálneho prístupu, ktorý je 

nemoņný z uvedeného  hľadiska. Pri edukácii ņiakov v beņných triedach by bol ideálny poĉet 

ņiakov v triede max 17, kde by sa uĉiteľ mohol venovať aj individuálne ņiakom, ktorí 

potrebujú a vyņadujú väĉńiu pozornosť. Situáciu pri edukácii výnimoĉných ņiakov môņe 

v beņných triedach vyrieńiť aj asistent uĉiteľa V mnohých ńkolách vńak chýbajú financie na 

zabezpeĉenie takého uĉiteľa a na druhej strane, aj sami uĉitelia nechcú hovoriť o tejto forme 

spolupráce, pretoņe to povaņujú za urĉité ohrozenie, obmedzenie a naruńenie ich doterajńej 

práce.  Uĉivo,  ktoré stanovujú uĉebné osnovy je nadmerne nahustené a ĉasto krát sa 

v edukaĉnom procese nehľadí na kvalitu ale len na kvantitu, aby sa stihlo prebrať predpísané 

uĉivo. Preto sa v integraĉných triedach dbá na redukciu uĉiva, vzhľadom na úroveņ ņiakov.   

Analýza výsledkov skúmania v poľsku 

Na základe medzinárodnej spolupráce Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty 

Univerzity Konńtantína Filozofa v Nitre so Ślaskou Univerzitou v Katowiciach sme 

absolvovali ńtipendijný pobyt v poľskom meste Katowice, kde sme venovali pozornosť 

realizácii integratívnej edukácii na prvom stupni beņných základných ńkôl.  

V úvode by sme chceli v skratke poukázať na niektoré rozdiely systému edukácie 

v Poľsku a na Slovensku. Systém edukácie v Poľsku je po roku 1989 regulovaný dvomi 

zákonmi a to zákon z roku 1990 o edukácii vyńńej (ustawa o szkolnictwie wyzszym) a tieņ 

zákon z roku 1991 o systéme edukácie (ustawa o sysemie oświaty), novelizovaný od svojho 

vzniku uņ desať krát. Podľa tohto majú rozdelené aj ministerstvá ńkolstva. V Poľsku majú 

ministerstvo ńkolstva niņńích ńkôl a ministerstvo ńkolstva vyńńích ńkôl. Povinná edukácia 

alebo ńkolská dochádzka je rozdelená podľa stupņov. Toto delenie je vńak odlińné od náńho 

delenia. My sa zameriame hlavne na základnú ńkolu. Edukáciu predńkolských zariadení 

a stredných ńkôl nebudeme rozpisovať, pretoņe predmetom nańej práce je práve základná 

ńkola a hlavne prvý stupeņ. Povinné vzdelávanie v Poľsku zahŕņa dva typy ńkôl: základnú 

ńkolu a niņńiu strednú ńkolu (gymnasium). Základná ńkola trvá 6 rokov a týka sa detí vo veku 

od 7 do 13 rokov. Niņńia stredná ńkola trvá 3 roky a týka sa detí vo veku od 13 do 16 rokov. 

Vek je jediným kritériom pre zaĉatie navńtevovanie základnej ńkoly. V prípade nástupu na 

gymnázium staĉí predloņiť certifikát o ukonĉení základnej ńkoly. Rodiĉia musia zaregistrovať 

svoje deti na ńkole, ktorá je najbliņńie k ich bydlisku. Povinná ńkolská dochádzka je rozdelená 

do niekoľkých etáp: 

Nultý ročník (klasa zerowa) – dieťa nastupuje vo veku 6 rokov. Od roku 2004  je 

povinná edukácia a nástup ņiakov, ktorí dovŕńili 6 rokov ņivota a navńtevovali predńkolské 

zariadenie. Je to akási predpríprava na edukáciu v základnej ńkole. 

Základná ńkola (szkoła podstawowa) – je ńesť roĉná (od 7do 13 rokov), cieľom je 
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celkový rozvoj dieťaťa v sfére spoloĉenskej, intelektuálnej, morálnej, fyzickej aby ņiaci boli 

pripravení na ćalńiu edukáciu v ńkolách stredných alebo tzv. závodových ńkôl (zawodowej), 

ktoré pripravovali pre prácu v jednotlivých priemyselných odvetviach. 

Základná ńkola má dve etapy a to: I – vyuĉovanie integrované (7–10) 

                                                    II – vyuĉovanie predmetové (10–13) 

Gymnázium (alebo tzv. reálka) (gimnazjum) (3 roĉná stredná ńkola 1. stupņa) vek detí 

13–16 rokov, kde bola zahrnutá III etapa – vyuĉovania predmetového. 

Vńeobecnovzdelávacie lýceá 

Odborné učilińtia 

Technické ńkoly a odborné lýceá 

Polyceálne ńkoly 

Edukácia ņiakov je bezplatná. Jediným kritériom prijatia je dovŕńenie 6 roku 

prísluńného ńkolského roku, v ktorom by mala zaĉať ńkolská dochádzka Ńkolský rok trvá 185 

dní a je rozdelený na dva semestre. Vyuĉovacie hodiny v klasických ńkolách trvajú 45 minút 

a sú rozloņené do piatich dní v týņdni. V klasickej triede je 20 ņiakov a jeden uĉiteľ. Od 

ńtvrtej triedy ņiaci majú uĉiteľov delených podľa predmetov, ktoré sa vyuĉujú v tomto 

roĉníku. U nás zaĉína diferenciácia uĉiteľov podľa predmetov aņ na druhom stupni, ĉiņe 

v piatom roĉníku základnej ńkoly. Edukaĉné programy sú schválené ministerstvom ńkolstva, 

ale je moņnosť tvorenia programov ńkolami alebo uĉitelia si vytvárajú tzv. experimentálne 

programy. Ńkoly môņu vyberať uĉebnice a pracovné listy schválené ministerstvom ńkolstva. 

Hodnotenie ņiakov nie je ujednotené a je v právomoci uĉiteľov  a ńkôl. Ńkola si urĉuje sama 

kritériá na hodnotenie ņiakov. Na základe rozhodnutia rady ńkoly sú súhrnne hodnotení ņiaci 

na konci roka, kde sa berú výsledky ústnych skúńok, písomných testov a individuálnych 

hodnotení uĉiteľmi z celého semestra. 

Ńkolský systém ńpeciálneho vzdelávania je súĉasťou ńkolskej sústavy, ktorá platí na 

území urĉitého ńtátu. V Poľsku je systém ńpeciálneho vzdelávania integrovaný so vńeobecne 

prístupným ńkolstvom. Výnimoĉní (niepełnosprawni) ņiaci majú právo navńtevovať beņné 

ńkoly vńetkých druhov a stupņov, ak sú schopné zvládnuť poņiadavky kladené na ņiakov 

v týchto zariadeniach. Deti s naruńeným vývinom, s parciálnymi rozvojovými deficitmi, 

s ťaņkosťami v uĉení, s poruchami reĉi, s emocionálnymi poruchami, dlhodobo choré deti, 

deti ambulantne lieĉené a deti s dysfunkciou pohybového systému sa môņu uĉiť v beņných, 

vńeobecne prístupných ńkolách a v plnej integrácii s intaktnými vrstovníkmi. Nevidiace, 

nepoĉujúce, mentálne postihnuté deti alebo deti zo zloņitými defektmi sa najĉastejńie 

posielajú do ńpeciálnych základných ńkôl
31

. 

Výnimoĉní ņiaci sa môņu vzdelávať v beņných ńkolách podľa jednotlivých 

odôvodnení, existujú vńak aj výnimky, kedy je povolená edukácia výnimoĉných ņiakov 

realizovaná v domácom prostredí. Do ńkôl sa kvalifikujú ņiaci na základe potvrdenia 

o invalidite a so súhlasom rodiĉov. Existujú tu aj ńkoly (triedy) pre ņiakov intelektuálne 

postihnutých, s poruchami sluchu, zraku, zdĺhavo chorých (pri nemocniciach a sanatóriách) 
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a pre mravne naruńených (pri nápravných zariadeniach a väzeniach)
32

. 

V nańej práci sme sa zamerali na edukáciu integrovaných ņiakov v triedach beņných 

ńkôl. Poĉas ńtudijného pobytu v Katowiciach sme navńtívili dve základné ńkoly, v ktorých sa 

integrácia realizovala uņ niekoľko rokov. Základnú ńkolu Jána Pavla II v Łaziskach Górnych 

a Základnú ńkolu v Siemianowicach Ślaskich. V edukaĉnom systéme v Poľsku sú rozdiely 

v prvom stupni základných ńkôl, ktoré odlińovali ich systém vzdelávania od náńho ńkolského 

systému. V Poľsku tvorí prvý stupeņ aņ do 6 roĉníka. Roĉníky sú rozdelené na starńie triedy 

a mladńie triedy. Do mladńích tried patria ņiaci 1–3 roĉníkov a do starńích tried ņiaci 4–6 

roĉníkov. V mladńích triedach sa edukáciu realizuje jeden uĉiteľ, prípadne s asistentom. 

V starńích triedach majú ņiaci vyuĉovanie s uĉiteľmi podľa zamerania a predmetov. Ńkoly 

sme si vybrali na základe doporuĉenia a spolupráce Sliezskej univerzity s týmito ńkolami. 

Z hľadiska krátkosti ĉasovej dotácie pobytu, nebolo moņné navńtíviť a realizovať pozorovania 

na viacerých ńkolách. Nemali sme moņnosť dostať sa do priestorov klasických ńkôl a myslíme 

si, ņe ńkoly, ktoré sme navńtívili boli zámerne vybraté kvôli reprezentácii systému 

integrovaného vzdelávania. Tak je to aj v nańich podmienkach, sú ńkoly, ktoré majú len 

základné a ńtandardné vybavenie a na druhej strane sú ńkoly, ktoré sa vyznaĉujú svojou 

výnimoĉnosťou.  

Interiér ńkôl bol prispôsobený potrebám vńetkých ņiakov navńtevujúcich túto ńkolu. 

Ńkoly disponovali kompenzaĉnými pomôckami potrebnými pre mobilitu ņiakov s telesným 

postihnutím. Vńade boli bezbariérové prístupy, protińmyková podlaha, osobný výťah pre 

ņiakov na invalidných vozíĉkoch a na schodoch v celej budove boli zabudované ńikmé 

schodiskové výťahy na prepravu imobilných ņiakov. Aj triedy a nábytok boli upravené podľa 

individuálnych potrieb integrovaných ņiakov, polohovacie lavice a stoliĉky s rôznymi 

spôsobmi nastavenia boli umiestnené v kaņdej triede, v ktorej boli ņiaci vyņadujúci ńpeciálne 

upravený nábytok pre vyuĉovací proces. Jednokrídlové lavice a ńpeciálne stoliĉky boli 

odľahĉené a  manipulácia s nimi poĉas vyuĉovania bola jednoduchá a zvládnuteľná aj 

samotnými ņiakmi. Triedy mali vytvorené relaxaĉné miesta v zadných ĉastiach miestnosti, 

ktoré boli oddelené kobercom a skrinkami s hraĉkami, ktoré priniesli ņiaci. V týchto kútikoch 

mali umiestnený poĉítaĉ, na ktorom si mohli ņiaci precviĉovať uĉivo z matematiky 

a poľského jazyka formou hier a cviĉení, ktoré im poskytli spätnú väzbu hneć ako dokonĉili 

cviĉenie. Ņiaci mohli poĉas vyuĉovania vstať zo stoliĉky a odísť bez opýtania k poĉítaĉu, kde 

si urobili cviĉenie a vrátili sa späť na miesto.  V kaņdej triede mali ņiaci kútik ņivej prírody, 

o ktorý sa starali prevaņne ņiaci danej triedy. Na stenách mali umiestnené nástenky 

s didaktickým materiálom, pre zviditeľnenie a lepńiu orientáciu v niektorých ĉastiach uĉiva.  

V kaņdej triede bolo maximálne 20 ņiakov z toho 4–5 integrovaní ņiaci s rozdielnymi 

druhmi ńpecifických edukaĉných potrieb. Práca so ņiakmi v triedach nám pripomínala 

vzdelávanie v jednej z alternatívnych ńkôl, Batavskej ńkole, ktorej cieľom je priblíņiť ńkolu 

ņivotu a dať priestor individualite ņiaka. V triede pracovali so ņiakmi dve uĉiteľky. Okrem 

kmeņovej uĉiteľky s ņou kooperovala asistentka, ktorá mala pozíciu ńpeciálneho pedagóga. 

Kým uĉiteľka sa venovala skupinovému vyuĉovaniu, asistentka pracovala individuálne so 
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ņiakmi so ńpecifickými edukaĉnými potrebami, ale aj so ņiakmi, ktorí potrebovali pomoc pri 

osvojovaní uĉiva. Asistent uĉiteľa musel mať vzdelanie, ktoré získal trojroĉným 

postdiplomovým ńtúdium tyflopédie, surdopédie a etopédie, alebo kvalifikaĉným kurzom 

oligofrenopedagogiky – v metodických centrách pre vzdelávanie uĉiteľov. Vzájomný vzťah 

týchto dvoch komponentov bol veľmi kladný, ĉo pozitívne pôsobilo aj na ņiakov v triede. 

Vyuĉovacia hodina trvala 45 minút a uĉiteľky si tento priestor prispôsobovali potrebám 

ņiakov. V prípade potreby sa jedna hodina predĺņila na dvojhodinovku. Ĉasto krát boli hodiny 

realizované v kruhu a práca ņiakov bola vedená v kruhu, alebo ņiaci mali slobodný výber 

zvoliť si ĉinnosť z urĉitých moņností, ktoré nadväzovali na seba a v závere hodiny sa 

prezentovali výsledky získané v týchto kolektívnych ĉinnostiach. Integrovaní ņiaci sedeli 

v lavici s intaktným spoluņiakom. Poĉas nańej pôsobnosti v jednotlivých triedach upútala nańu 

pozornosť  vzájomná spolupráca a pomoc intaktných ņiakov svojim integrovanému 

spoluņiakom poĉas vyuĉovacej hodiny. Asistentka uĉiteľky sa venovala hlavne integrovaným 

ņiakom a poĉas celého edukaĉného procesu cirkulovala v triede medzi integrovanými ņiakovi 

a pracovala s nim individuálne. Alternatívou individuálnej práce boli nulté hodiny ráno alebo 

poobedņajńie hodiny po vyuĉovaní, v rámci ktorých sa venovala nezvládnutému uĉivu 

individuálne s kaņdým ņiakom. Títo ņiaci nedostávali domáce úlohy a prácu doma, vńetko sa 

uĉili v ńkole a v rámci individuálnych hodín. Integrovaní ņiaci mali upravené uĉebné osnovy 

a poĉas niektorých vyuĉovacích jednotiek odchádzali na revalidizaĉné cviĉenia 

k ńpecialistom, ktorí boli interní   ale aj externí zamestnanci ńkoly. Pracovali podľa 

upravených uĉebných osnov, alebo mali vypracované IVP. Na príprave IVP sa podieľali 

uĉitelia, asistenti, ńpeciálny pedagógovia, rodiĉia a odborníci. Tieto plány boli otvorené a bolo 

moņnosť do nich vkladať doloņky. Uĉitelia mali vypracované hodnotiace hárky pre kaņdého 

ņiaka v triede a integrovaným ņiakom vypracúvali osobné listy, kde kaņdý týņdeņ zapisovali 

svoje postrehy, úspechy ņiaka ale aj jeho nedostatky. Tieto osobné listy ņiaka pokraĉovali so 

ņiakom do nasledujúceho roĉníka, ĉo uľahĉovalo prácu uĉiteľov s integrovanými ņiakmi, 

pretoņe z týchto listov sa dozvedeli vńetko potrebné o kaņdom ņiakovi so ńpecifickými 

edukaĉnými potrebami.  Kaņdý polrok integrovaným ņiakom robili súhrnné hodnotenie, ktoré 

bolo zamerané na celkovú osobnosť ņiaka a jeho individuálne výkony v oblasti správania, 

vedomostí, zruĉností a návykov. Na hodnotenie ņiakov mali vypracované hárky, do ktorých 

vpisovali kríņiky na stupnicovej ńkále 1-6, kde 6 bola výborná a 1 bola najhorńia. Na 

hodnotenie vńetkých ņiakov nepouņívali ĉíselnú stupnicu od 1–6, ale mali vypracovaný 

systém znaĉiek, ktoré udeľovali ņiakom podľa výkonu a ņiaci si ich lepili do kontaktných 

zońitov, ktoré boli akousi alternatívou ņiackych kniņiek ale slúņili aj ako komunikaĉná spojka 

medzi uĉiteľmi a rodiĉmi. Písali si do nich postrehy o úspechoch a neúspechoch ņiaka a tieņ si 

vzájomne vymieņali rady a skúsenosti práce so ņiakom so ńpecifickými edukaĉnými 

potrebami doma a v ńkole.  

V zaĉiatkoch integratívneho vyuĉovania pouņívali alternatívne uĉebnice pre 

integrovaných ņiakov, Przygoda z klasą a k nej alterntívna  Przygoda z klasą integracja (v 

preklade je tento názov Príhody z triedy a Príhody z triedy s integrovanou edukáciou). Podľa 

týchto uĉebníc sa zaĉalo uĉiť v týchto ńkolách s integrovaným vyuĉovaním v ńkolskom roku 

2002/2003. Uĉebnice boli postavené podľa uĉebných osnov pre intaktných ņiakov 

a alternatívna uĉebnica k nej bola prispôsobená potrebám integrovaných ņiakov. Po 

dvojroĉnej aplikácii týchto uĉební sa uĉitelia rozhodli stiahnuť alternatívne uĉebnice 
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a v súĉasnosti pokraĉujú v klasických uĉebniciach pre beņné ńkoly. Príĉinou stiahnutia týchto 

alternatívnych uĉebníc boli poņiadavky rodiĉov na svoje dieťa a intelektové nerozvíjanie 

integrovaných ņiakov. Alternatívne uĉebnice pre integrované vzdelávanie mali rovnaké strany 

ako uĉebnica pre intaktných ņiakov, rozdiel bol v tom, ņe cviĉenia mali rovnaké zadania ale 

redukovanejńie úlohy a poĉet cviĉení. Rodiĉia integrovaných ņiakov obviņovali uĉiteľov 

z preťaņovania ich detí, lebo podľa uĉebnice sa má nauĉiť napr. poĉítať len do 5 a ako je 

moņné, ņe uĉiteľka mu dala poĉítať príklad do 7? Rodiĉia sa veľmi pridŕņali týchto uĉebníc 

a povaņovali za negatívne, keć uĉitelia zadávali ņiakom úlohy ťaņńieho charakteru. Aj 

napriek tomu, ņe uĉitelia vedeli, ņe ņiak má naviac a mohol sa rozvíjať, rodiĉia im zväzovali 

ruky a nemohli postupovať inak, ako im povoľovala uĉebnica. Preto sa rozhodli stiahnuť 

alternatívne uĉebnice z edukaĉného procesu a postupovať podľa klasických uĉebníc beņných 

ńkôl, priĉom kaņdému integrovanému ņiakovi vytvárajú IVP podľa jeho schopností a v rámci 

jeho moņností. Integrovaní ņiaci sa tak uĉia vńetko to, ĉo sa uĉia intaktní ņiaci pokiaľ to 

zvládajú a potom sa im upravuje obsah uĉiva podľa individuálnych schopností. 

Organizácia edukaĉnej ĉinnosti v triede s integrovanými ņiakmi si vyņaduje vysokú 

flexibilitu zo strany uĉiteľov, aby zodpovedala individuálnym nárokom jednotlivých ņiakov, 

ńtruktúre celej skupiny a dostupnému materiálu.  

V kaņdej triede sa nachádzali ņiaci s rôznymi ńpeciálnymi edukaĉnými potrebami 

(DMO, poruchy uĉenia, autisti, ņiaci s poruchami sluchu, zraku a i.). Spomenieme dievĉatko, 

ktoré nás zaujalo svojou „inakosťou“.  

Dievčatko pochádzalo z úplnej rodiny a malo troch súrodencov. Rodičia v tomto období boli 

v ńtádiu rozchodu. Narodila sa ako nehovoriaca a nepočujúca. V detstve prekonala mozgovú 

obrnu. Mala nízky intelekt a bola absolútne imobilná (dokázala sa pohybovať len posúvaním 

po podlahe). Dievčatko neovládalo ani základné hygienické návyky a sebaobsluņné práce. 

V ńkole s ňou pracovala ńpeciálna pedagogička a psychologička počas uņ spomínaných 

revalidizačných cvičení, ktorých cieľom bolo zvládnutie základov hygieny, sebaobsluņných 

prác (natrieť chlieb maslom, rozrezať rajčinu, odbaliť syr z obalu, umyť si ruky, učesať sa, 

obliecť si sveter, zapnúť gombík, obuť papuče, a i.), ale aj  rozpoznať základné farby, 

zapamätať si mená rodičov a súrodencov, zvládnuť pomenovať základné geometrické 

obrazce, vedieť sa orientovať v priestore a i. Toto dievčatko vyņadovalo individuálny prístup 

a sústavnú pozornosť, pretoņe nemohlo ostať bez dozoru. Mala vypracovaný IVP, ktorého 

cieľom bolo zvládnuť základné sebaobsluņné práce, hygienické návyky, vedieť sa podpísať 

a zvládnuť aspoň základy posunkovej reči potrebné na dorozumievanie. Vyučovacie jednotky 

boli krátke, pretoņe nedokázala udrņať pozornosť dlhńie ako 20 minút. Aj napriek jej 

postihnutiu ju mali vńetci  ņiaci v ńkole veľmi radi a teńili sa keď bola v ńkole. 

Na základe rozhovorov a diskusií rozhovoroch s riaditeľkou a uĉiteľkami môņeme 

konńtatovať, ņe poĉiatky integrovaného vzdelávania neboli ľahké pre uĉiteľský kolektív, ale 

ani pre rodiĉov. Pre uĉiteľky bolo nároĉné zvyknúť si na vzájomnú spoluprácu. Rodiĉia 

intaktných ņiakov z poĉiatku nesúhlasili s integrovaným vzdelávaním na ńkolách. Po ôsmich 

rokoch realizácie integrovaného vzdelávania v ńkole, boli nielen rodiĉia ale aj samotní uĉitelia 

veľmi spokojní s výsledkami práce. Uĉitelia vńak nepopreli fakt, ņe táto práca je omnoho 

nároĉnejńia ako v klasickom vyuĉovaní, ale aj napriek vńetkým ťaņkostiam a problémom, 
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ktoré táto práca prináńa bola spokojnosť u väĉńiny uĉiteľov. To ņe je spokojnosť u rodiĉov aj 

uĉiteľov, bolo vidieť z ich vzájomnej spolupráce. Pravidelné stretnutia, výmena skúseností, 

rád nielen medzi rodiĉmi navzájom ale aj medzi uĉiteľmi boli dôkazom toho, ņe ńkola funguje 

ako jedna veľká rodina, ktorej cieľom je, aby ich deti ņili spoloĉne v jednej societe a nauĉili 

sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Rodiĉia boli povaņovaní za partnerov ńkoly, ĉo bolo 

vidieť aj v celkovej klíme ńkoly.  

Pre integrovaných ņiakov ńkola zabezpeĉovala mikrobus, ktorý týchto ņiakov rozvozil 

priamo pred bránu domu. Mikrobus vyuņívali aj intaktní ņiaci. Ņiakom s telesným 

postihnutím ńkola zabezpeĉovala lekársku starostlivosť a pravidelné rehabilitaĉné cviĉenia v 

ńpeciálne upravenej telocviĉni, práve pre úĉely rehabilitácie s osobným terapeutom, ktorý 

dochádzal dvakrát do týņdņa do ńkoly, kde mal individuálne cviĉenia s kaņdým telesne 

postihnutým ņiakom. Na rehabilitaĉné cviĉenia chodili nielen ņiaci na invalidných vozíĉkoch 

ale aj ņiaci s rôznymi pohybovými ťaņkosťami. Okrem ńpeciálnej telocviĉne mala ńkola 

zriadené aj triedy a pracovné dielne, v ktorých sa uskutoĉņovali terapeutické cviĉenia hrou, 

hudbou, práca s hlinou a i. V ńkole bola vybudovaná miestnosť pre logopéda, ktorý na 

zaĉiatku ńkolského roka diagnostikoval vńetkých ņiakov ńkoly a neskôr sa venoval len 

ņiakom, ktorí vyņadovali ńpeciálne cviĉenia a pravidelnú starostlivosť. Táto miestnosť bola 

akusticky upravená a nachádzali sa v nej prístroje pre ņiakov s poruchami zraku, sluchu 

a reĉovo postihnutých ņiakov. Len logopéd mal oprávnenie vstupu do tejto miestnosti a prácu 

s prístrojmi v miestnosti. Ņiaci chodili do tejto uĉebne individuálne, kde pracovali 

s logopédom podľa potreby.  

Zaujalo nás, ako si jedna zo ńkôl získavala finanĉné prostriedky na edukaĉné pomôcky 

a uĉebný materiál. Raz za polrok sa v ńkole konal jarmok, kde sa predávali výrobky vńetkých 

ņiakov. Kaņdá trieda a kaņdý ņiak musel prispieť na jarmoku nejakým vlastnoruĉným 

výrobkom. Najväĉńí záujem bol vńak o výrobky práve integrovaných ņiakov ńkoly. Títo ņiaci 

sa dvakrát do týņdņa stretávali na revalidizaĉných cviĉeniach, na ktorých robili výrobky 

z hliny – hlavne ņiaci na invalidných vozíkoch, ktorí si museli zdokonaľovať jemnú motoriku, 

potom tieto výrobky vypaľovali a maľovali. Boli to krásne a hlavne originálne nápady 

a kaņdý výrobok mal svoje ĉaro. Na príprave takéhoto jarmoku sa podieľali aj samotní 

uĉitelia a rodiĉia, ktorí prispeli svojimi dobrôtkami z tradiĉnej poľskej  kuchyne, ĉím spestrili 

jarmoĉnú atmosféru.  

Systém integrovaného vzdelávania v Poľsku nemoņno porovnávať s nańím systémom, 

ale môņeme konńtatovať, ņe aby sme o nieĉom podobnom mohli hovoriť aj u nás bude 

potrebných veľa zmien. 

 

Analýza výsledkov získaných v poľských ńkolách 

V obidvoch ńkolách, ktoré sme navńtívili sme realizovali pozorovanie a distribúciu 

dotazníkov. V období pobytu v Poľsku sme pouņili len jeden dotazník, na základe ktorého 

sme korigovali chyby a vypracovali verzie dotazníkov osobitne pre riaditeľov, uĉiteľov 

a rodiĉov. V Poľsku sme distribuovali jeden dotazník aj riaditeľom aj uĉiteľom. S niektorými 



450 
 

rodiĉmi sme realizovali rozhovor keć si prińli po vyuĉovaní pre svoje dieťa. Dotazník bol 

pretlmoĉený do poľského jazyka.  

V Poľsku tvorilo výskumnú vzorku 22 uĉiteľov  a ich asistentov a riaditelia obidvoch 

ńkôl. Aj tu sme sa zamerali len na triedy, v ktorých mali na prvom stupni integrovaných 

ņiakov. Respondenti boli v zloņení 96% ņien a 4% muņov.  

Na otázku ako dlho vykonávajú pedagogickú prax nám odpovedalo 9% respondentov 

menej ako 5 rokov, 32% respondentov malo 5-15 roĉnú prax a 59% uviedlo prax dlhńiu ako 

15 rokov. Môņeme konńtatovať, ņe aj v Poľsku je situácia v ńkolách podobná ako na 

Slovensku z hľadiska dĺņky praxe a prijímania mladých uĉiteľov do zamestnania.  

Z respondentov 68% v danom ńkolskom roku pôsobilo v prvom roĉníku, 82% 

uvádzalo miesto pôsobenia druhý roĉník. V treťom roĉníku to bolo 77%, v ńtvrtom roĉníku 

18% a v piatom roĉníku pôsobili dvaja uĉitelia. Niektorí uĉitelia cirkulovali aj vo viacerých 

roĉníkoch, preto uvádzali aj dve moņnosti pôsobenia.  

V nasledujúcej otázke sme sa pýtali respondentov, ĉi sa poĉas svojej praxe stretli 

s pojmom ńkolská integrácia ņiaka so ńpecifickými edukaĉnými potrebami. Ani jedna 

moņnosť nebola uvedená v prvej odpovedi, poznám tento pojem ale len z literatúry. Avńak 

55% respondentov uviedlo, ņe sa problematikou intergácie zaoberá hlbńie. A 77% 

respondentov malo v triede individuálne integrovaného ņiaka. Ani jedna odpoveć nebola 

zaznamenaná v poslednej moņnosti odpovede, nikdy som sa týmto pojmom nestretol/a. 

Pokraĉovaním tejto otázky bolo, ak máte v triede individuálne integrovaného ņiaka, napíńte 

o aké poruchy sa jedná. Uĉitelia mali v triedach integrovaných viac ņiakov so ńpecifickými 

edukaĉnými potrebami s rôznymi poruchami. S ich odpovedí boli najĉastejńie poruchy uĉenia, 

poruchy sluchu, hyperaktivita, ľahké mentálne postihnutie, poruchy správania ale vyskytli sa 

aj poruchy zraku, poruchy hybnosti autizmus a Downov syndróm. 

Na otázku ĉi si myslia, ņe ich ńkola má vhodne vytvorené podmienky pre 

integráciuvýnimoĉných ņiakov odpovedali respondenti nasledovne. V edukaĉnom procese 

pouņíva 55% respondentov metódy a formy práce s integrovanými ņiakmi odporúĉané 

ńpeciálnym pedagógom. 64% vyuņíva vńetky dostupné kompenzaĉné pomôcky podľa druhu 

poruchy alebo výnimoĉného ņiaka. Jednalo sa hlavne o:  

hry, náučné filmy, načúvacie  aparáty, PC programy. Aktivizačné metódy, metódu dobrého 

ńtartu, mapy, etikety, fólie, pracovné listy, pohybové hry v miestnosti, výťah, posunkový jazyk, 

ņiak má v uchu kochleárny implantát na skvalitnenie počúvania, lupy, magnetofón, písmo pre 

slabozrakých, demonńtračné pomôcky, počítadlá, puzzle, vzorovník písma, riekanky na CD, 

MC nahrávky, vyńívacie predlohy s tupou ihlou, hlinu a plastelínu.  

Keby sme chceli porovnať odpovede poľských a slovenských uĉiteľov, mohli by sme 

skonńtatovať, ņe sú veľmi podobné aņ na niektoré rozdiely ako práca s hlinou, ktorú uĉitelia 

v slovenských ńkolách vôbec neuvádzali, tieņ metóda dobrého ńtartu je vyuņívaná viacej 

v Poľsku ako na Slovensku. Tieņ nahrávky, práca s tupou ihlou a plastelínou nebola uvedená 

slovenskými uĉiteľmi ani v jednom prípade. Poĉas náńho pobytu v poľských ńkolách sme sa 
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s prácou s hlinou streli veľmi ĉasto a to hlavne u ņiakov s poruchami hybnosti a jemnej 

motoriky. Precviĉovali si týmto spôsobom jemné pohyby rúk a pracovali v skupinkách 

v ńpeciálnej miestnosti upravenej pre túto ĉinnosť. Väĉńinou sa táto ĉinnosť realizovala 

individuálne s terapeutom, ktorý si ņiaka zobral z danej vyuĉovacej hodiny.  

Vńetci respondenti uviedli, ņe v edukaĉnom procese uplatņuje individuálny prístup 

k integrovaným ņiakom. Môņeme konńtatovať, ņe individuálny prístup ku kaņdému 

integrovanému ņiakovi bol moņný z hľadiska práce asistenta uĉiteľa, ktorý bol v kaņdej triede 

s integrovanými ņiakmi. 5% respondentov uviedlo moņnosť, vyuņívania individuálnych  

hodiny integrovaných ņiakov so ńpeciálnym pedagógom vo vybraných predmetoch. 91% 

respondentov spolupracuje v triede s integrovaným ņiakom s asistentom. Len riaditelia oboch 

ńkôl uviedli, ņe nemajú asistentov na hodinách, pretoņe uĉia len dve hodiny do týņdņa a to na 

druhom stupni. 64% respondentov spolupracuje so ńpeciálnym pedagógom. Uĉitelia, ktorí 

nespolupracujú so ńpeciálnym pedagógom majú ukonĉenú integratívnu ńpeciálnu pedagogiku 

a spoluprácu povaņujú za bezpredmetnú.  

V ćalńej otázke sme sa pýtali s kým najĉastejńie kooperujú uĉitelia poĉas edukácie 

ņiakov so ńpecifickými edukaĉnými potrebami. 91% uĉiteľov uviedlo kooperáciu  

s pedagogicko-psychologickou poradņou priĉom na SR to bolo len 59% uĉiteľov v Nitre 

a 32% uĉiteľov v Luĉenci. So ńpeciálno-pedagogickou poradņou nespolupracuje ani jeden 

s uĉiteľov, ĉo je spôsobené tým, ņe majú svojich asistentov a ńpeciálnych pedagógov priamo 

na ńkole. Na Slovensku so ŃPP spolupracovalo 35% uĉiteľov v Nitre a 17% v Luĉenci, 

pretoņe nemali ńkolských ńpeciálnych pedagógov a ani asistentov uĉiteľov v kaņdej triede. 

96% respondentov uviedlo kooperáciu s rodiĉmi integrovaného ņiaka. Na Slovensku to bolo 

menńie percento, z hľadiska nezáujmu rodiĉov o ņivot dieťaťa v ńkole. V Poľsku sa rodiĉia 

pravidelne stretávali s uĉiteľmi, pretoņe integrovaných ņiakov prináńali ráno do ńkoly a po 

vyuĉovaní si po nich chodili autobusom, ktorý im zabezpeĉovala ńkola. 41% uĉiteľov 

spolupracuje so ńpeciálnym pedagógom, priĉom u nás to bolo len 22% v Luĉenci a 26% 

uĉiteľov v Nitre. 91% respondentov v Poľsku spolupracuje so ńkolským psychológom. Na 

Slovensku bolo toto percento veľmi nízke, pretoņe ńkolského psychológa mala len jedna 

ńkola, priĉom v Poľsku bol psychológ na kaņdej ńkole s integrovanými ņiakmi. 91% 

spolupracovalo s  podporným uĉiteľom alebo osobným asistentom na vyuĉovaní a 73% 

s odborníkmi zaoberajúcimi sa ńpeciálnymi potrebami konkrétneho ņiaka. 

Na otázku ako postupujú uĉitelia v Poľsku pri diagnostikovaní ņiaka so ńpecifickými 

edukaĉnými potrebami uviedli uĉitelia nasledovné moņnosti odpovedí. 36% na zaĉiatku 

kaņdého ńkolského roku, respektívne pri preberaní novej triedy realizuje zámerné 

vyhľadávanie (depistáņ), na Slovensku to bolo 44% v Nitre a 43% v Luĉenci. 100%  

respondentov sa spolieha na diagnózu,  ktorá uņ bola stanovená lekárom, psychológom, 

respektíve iným odborníkom, na Slovensku je to o viac neņ polovicu menńí poĉet uĉiteľov, 

ktorí sa spoliehajú na diagnózu stanovenú lekárom. 73% uĉiteľov ĉakáva v tomto smere 

informácie od rodiĉov. Na Slovensku sa jedná len o 20% v Nitre a 27% uĉiteľov v Luĉenci, 

ĉo je veľmi nízke percento. Ani jednu odpoveć sme nezaznamenali pri moņnosti realizácie 

vyhľadávania a identifikovania ņiakov na pokyn vedenia ńkoly takisto ņiadna odpoveć nebola 
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uvedená, ņe v tomto smere nerobím niĉ, priĉom na Slovensku bola v tejto otázke 

zaznamenaná jedna odpoveć. 

V nasledujúcej otázke sme zamerali pozornosť na kvalifikáciu uĉiteľov, ktorí vyuĉujú 

v triedach s integrovanými ņiakmi. 68% uĉiteľov, ktorí vyuĉujú takýchto ņiakov sú plne 

kvalifikovaní v ńpeciálnej pedagogike, na Slovensku mali len 3 uĉiteľky potrebnú kvalifikáciu 

v tomto smere. 9% odpovedalo, ņe len triedni uĉitelia majú ńpeciálno-pedagogickú 

kvalifikáciu. Ņiadna odpoveć nebola v moņnosti kvalifikácie len uĉiteľov hlavných 

predmetov. 23% uĉiteľov malo kurzy ńpeciálnej pedagogiky. Na Slovensku to bolo 16% 

uĉiteľov v Luĉenci a 26% uĉiteľov v Nitre, ktorí absolvovali kurzy ńpeciálnej pedagogiky. 

Ani jeden respondent neuviedol moņnosť, ņe uĉitelia nemajú a nemusia mať kvalifikáciu pre 

tento druh práce. 

Podľa názorov uĉiteľov na spoluprácu rodiĉov výnimoĉných ņiakov veľmi úzku 

spoluprácu s uĉiteľmi, ktorí uĉia ich dieťa uviedlo 68% uĉiteľov. Na Slovensku ńkolách bol 

poĉet percento omnoho niņńí v moņnosti úzkej spolupráce rodiĉov a uĉiteľov. 23% uĉiteľov 

uviedlo, ņe rodiĉia sa zapájajú do tvorby individuálnych plánov vyuĉovania. Na Slovensku 

túto moņnosť uviedlo len 5% uĉiteľov v Nitre a 2% uĉiteľov v Luĉenci. 55% uĉiteľov hovorí 

o formálnom informovaní sa rodiĉov o výsledkoch edukácie ņiaka, na Slovensku bolo toto 

percento o vyńe polovicu menńie ako u poľských uĉiteľov. Ani jedna odpoveć zo strany 

uĉiteľov nebola zaznamenaná v moņnosti malého záujmu alebo absolútneho nezáujmu 

rodiĉov o výsledky svojho dieťaťa. Z dotazníkov na Slovensku sme zaznamenali v tejto 

odpovedi len 4% uĉiteľov, ktorí uviedli nezáujem rodiĉov o edukaĉnú ĉinnosť svojho dieťaťa.  

Z hľadiska spolupráce ńkoly a rodiny ņiakov so ńpecifickými edukaĉnými potrebami 

uvádzali uĉitelia ńkôl v 96%  je pre rodiĉov ńkola otvorená vņdy, keć prejavia záujem. Na 

druhej strane rovnaká situácia ako na Slovensku je aj v Poľsku, z hľadiska organizácie kurzov 

pre rodiĉov týchto ņiakov. Ani v Poľsku ńkoly neorganizujú kurzy pomoci pri príprave 

dieťaťa na vyuĉovanie. Len jedna odpoveć bola zaznamenaná  príprave rodiĉov vzhľadom na 

metodiku k jednotlivým predmetom, rovnaká situácia je aj v slovenských ńkolách. 5 uĉiteľov 

uviedlo, ņe poskytuje rodiĉom písomné podklady k príprave dieťaťa na vyuĉovanie, na 

Slovensku môņeme hovoriť len v jednom prípade o tejto moņnosti. 50% uĉiteľov uvádzalo, ņe 

ńkola organizuje stretnutia rodiĉov ņiakov a 9% uĉiteľov sa vyjadrilo, ņe rodiĉia ńkole 

pomáhajú pri realizácii mimovyuĉovacích aktivít svojich detí. 

Na otázku, ĉi sú triedy vybavené vhodným nábytkom a pomôckami potrebnými pre 

edukáciu výnimoĉných ņiakov neodpovedalo 8 uĉiteľov. Zvyńný poĉet uĉiteľov uviedlo 

nasledovné pomôcky:  

TV, magnetofón, spätný projektor, PC stanovińte v triedach, počítadlá, kopírky v kaņdej 

triede, tlačiareň v kabinete, hry, puzzle, koberec v zadnej časti tried, matrac, DVD,  

polohovateľné stoličky a stoly, kniņky, obrazový didaktický materiál, demonńtračné pomôcky, 

ńpeciálna abeceda, zosilovače zvuku, chodítka, vymaľovánky, doplňovačky, pracovné listy pre 

integrovaných ņiakov, nábytok a jeho usporiadanie podľa potrieb integrovaných ņiakov.  
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Uĉiteľov v poľských ńkolách sme sa pýtali ĉi zvládajú integrovaní ņiaci beņné uĉivo 

podľa uĉebných osnov. Ani jeden uĉiteľ neuviedol, ņe vńetkých ņiakov v triede uĉí zhodnými 

metódami a postupmi. 55% uĉiteľov uviedlo, ņe ņiaci majú uĉivo upravené. A 73% uĉiteľov 

postupuje s integrovanými ņiakmi podľa IVP. Niektorí uĉitelia doplnili, ņe integrovaní ņiaci 

majú beņné edukaĉné materiály, ale pri práci s nimi pouņívajú diferencované formy a metódy 

práce. 

V predposlednej otázke sme zamerali pozornosť na tvorbu IVP a spoluprácu 

s odborníkmi pri jeho tvorbe pre konkrétneho ņiaka. 73% uĉiteľov uviedlo spoluprácu so 

ńpeciálnym pedagógom. 77% uĉiteľov pri tvorbe IVP kooperuje so psychológom. 55% 

uĉiteľov spolupracuje s rodiĉmi, priĉom na Slovensku to bolo len 8% v Nitre a 10% uĉiteľov 

v Luĉenci. S asistentom uĉiteľa 64% uĉiteľov, o ĉom nemôņeme hovoriť na Slovensku, 

pretoņe tam bol asistent uvedený len v minimálnych percentách. S lekárom alebo odborníkom 

na dané potreby ņiaka 41% uĉiteľov. Tieto výsledky môņeme povaņovať za veľmi pozitívne, 

pretoņe sa na vypracúvaní IVP zúĉastņujú nielen odborníci ale aj rodiĉia, ĉo v SR ńkolách eńte 

nie je dotiahnuté do konca. 

V posednej otázke nás zaujímalo, podľa akých kritérií hodnotia a klasifikujú 

integrovaných ņiakov v beņných ńkolách v Poľsku. Dozvedeli sme sa, ņe kaņdá ńkola má 

vlastný klasifikaĉný a hodnotiaci poriadok, podľa ktorého sa riadia vńetci uĉitelia danej ńkoly. 

Uvádzame odpovede uĉiteľov:  

Podľa jednotlivých pokynov pre vńetkých ņiakov; Pri hodnotení prihliadam na individuálne 

moņnosti a tieņ dysfunkcie v učení; Hodnotenie sa robí na základe vńetkých doloņiek prác; 

Písomná práca je na ńpeciálnych pracovných listoch prihliadajúc na ńpecifické moņnosti 

ņiaka (nemajú otvorené otázky); Prispôsobujeme podľa poņiadaviek a dokladov PPP; Píńe 

ľahńie testy; Kritériá na hodnotenie sú vńeobecné ale integrovaných ņiakov hodnotíme na 

základe ich potrieb a moņností; Na základe vloņky prác a podľa toho, či dosahuje úroveň 

zhodnú s IVP; Hodnotenie je zhodné s jeho moņnosťami a výsledkami prác; Ņiak je hodnotený 

podľa WSO zakotvené v ńtatúte ńkoly; Hodnotíme na základe písomných prác, ústnych 

odpovedí a zaangaņovanosti vo vyučovaní, systematickej príprave na vyučovanie a moņností 

ņiaka; Podľa prispôsobených kritérií, podľa druhu a stupňa postihnutia; Podľa hodnotenia 

pozornosti, organizácie učenia vychádzajúce z neplnoprávnosti; Hodnotenie je zhodné 

s vnútorným systémom hodnotenia ńkoly a IVP. 

 

Záver 

V závere môņeme konńtatovať, ņe v Poľsku je integratívne vzdelávanie výnimoĉných 

ņiakov na vyńńej úrovni ako na Slovensku ĉi uņ z pohľadu materiálneho zabezpeĉenia ńkôl, 

ale hlavne z personálneho vybavenie ńkôl ńpecialistami a odborníkmi. V súĉasnosti sú u nás 

diskusie o zaraćovaní asistentov uĉiteľov do tried s integrovanými ņiakmi, problém je vńak 

s ich ohodnotení a finanĉným zabezpeĉením. Ńkoly sa snaņia zabezpeĉiť nielen materiálne ale 

aj technické vybavenie pre integrovaných ņiakov. 
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Výmenou skúseností z oboch ńtátov sa môņe skvalitņovať práca v triedach kde sa 

realizuje integratívne vzdelávanie, t.j. spoloĉné vzdelávanie intaktných a výnimoĉných 

ņiakov.  
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Abstract 

Education of special needs children and special pedagogy undergoes continual change. 

It is influenced by various factors, mainly by new research  evidence about needs and rights of 

exceptional children and their parents and the best practices how to meet them, by the 

philosophy of inclusive/integrative education, and existing  international conventions on 

human rights. The authors pay special attention to teacher education and teacher competences 

for inclusive/integrative education. The concept of teacher preparation in the field of 

special/integrative education at Faculty of Education CPU in Nitra is described. The 

international comparison of good educational practice is emphasized. 
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Motto: 

 

...A to je dôvodom, ņe jednou z hlavných funkcií súčasnej ńkoly sa stáva 

vytváranie v ņiakoch kultúry medziľudskej vzájomnosti a spoločenskej 

súdrņnosti, v neposlednom rade prostredníctvom optimalizácie vzdelávacích 

príleņitostí pre vńetkých. Cieľom je, aby prebiehajúca heterogenizácia detstva 

podnecovala vzájomné porozumenie a reńpekt jedných k inakosti druhých...
1 

 

Ńirńí  prírodno-spoločenský a historický kontext problematiky ńkolskej integrácie  

a inklúzie 

Poznávanie dejín ľudskej spoloĉnosti je zároveņ aj poznávaním existencie ńirokej 

variety ľudských individualít. Vņdy tu existovali biologicko-psychologické a sociálne 

podmienky vývoja jednotlivca, ktoré determinovali individuálne utváranie  jeho osobnosti. 

Znaky ľudských individualít a ich prísluńnosť k rôznym spoloĉenským skupinám sa 

reflektovali aj do oblasti výchovy a vzdelávania a dostupnosti rôznych úrovní a typov 

ńkolských a neńkolských inńtitúcií. Boli východiskom kreovania zvyklostí, etických 
                                                           

1
 Z. HELUS: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál, 2004, s. 64. 
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a právnych predpisov a noriem v tejto oblasti v toku dejín ľudskej spoloĉnosti. V posledných 

rokoch sa v súvislosti s uvedeným poznaním ĉasto objavuje termín diverzita, resp. diverzita 

ľudskej spoloĉnosti. Skúmanie tejto oblasti ľudskej existencie je výzvou i pre náń predmet 

záujmu. Existuje totiņ úzky vzťah medzi ńkolskou diverzitou, diferenciáciou a inklúziou.  

Pojem diverzita je známejńí v oblasti prírodných a biologických vied – vymedzuje 

realitu existencie rozmanitosti ņivoĉíńnych a rastlinných druhov. Prírodná diverzita v istom 

slova zmysle zahŕņa aj ĉloveka – u neho má vńak aj svoj prirodzený socio-psychologický 

rozmer. Ako je to v modernej ńkole prirodzené, ńkolská populácia zahŕņa najrozmanitejńie 

skupiny ņiakov a to na rôznych stupņoch ńkolskej dochádzky (od predńkolských zariadení po 

vysoké ńkoly, ktoré sa stávajú v duchu humanistických tradícií  internacionálnymi strediskami 

kultúry a vzdelanosti). Ńkolská populácia totiņ pozostáva zo: 

 ņiakov (ńtudentov), ktorých materinský jazyk je zároveņ aj oficiálnym ńtátnym  jazykom, 

ale ktorí vyrastali v bilingválnom rodinnom prostredí; 

 ņiakov (ńtudentov), ktorí majú materinský jazyk iný ako je ńtátny oficiálny jazyk; 

 ņiakov, ktorí sú len krátko v prísluńnej krajine ako deti imigrantských rodín; 

 ņiakov, ktorí sú pre rôzne socio-ekonomické a kultúrne podmienky rodiny neadekvátne 

pripravovaní na ńkolovanie; 

 ņiakov so ńpecifickými edukaĉnými potrebami (zmyslovými a telesnými poruchami, 

poruchami pozornosti a uĉenia, emocionálnym a kognitívnym pońkodením a pod.). 

Okrem uvedených kategórií ņiakov, ćalńie vymedzenia ńkolskej diverzity zahŕņajú aj 

iné evidentné rozdiely medzi deťmi – pohlavie (gender), rodinné zázemie a jeho úroveņ, 

záujmy a úroveņ sociálnych zruĉností  a pod. Ńkola je teda „zrkadlom“ existujúcej diverzity 

súĉasného okolitého sveta.  

Pochopenie podstaty ľudskej diverzity je základným predpokladom pre podporu 

myńlienky rovnoprávnosti ņiakov v ńkolskom prostredí a pre filozofiu vytvárania podmienok 

na napĺņanie individuálnych potrieb, pre podporu filozofie budovania inkluzívneho 

edukaĉného prostredia.  

Na základe syntézy domácich i zahraniĉných literárnych podnetov, ale aj na základe 

vlastnej výskumnej práce a pedagogických skúseností  môņeme konńtatovať, ņe diverzita 

v ńkolských podmienkach musí znamenať viac ako len oboznamovanie s inakosťami a s 

tolerovaním rozdielností. Je to celý proces uvedomelej aktivity ĉloveka, ktorý obsahuje: 

 pochopenie a poznanie prepojenosti ľudskej kultúry a prírodného environmentu; 

 neustále vyjadrovanie vzájomného reńpektu medzi ľućmi, nakoľko kvality a skúsenosti, 

ktoré ľudia majú a ktorými sa líńia jeden od druhého, sú nie vņdy podmienené vlastnou 

vôľou ĉloveka; 

 porozumenie, ņe diverzita – to nie je len spôsob bytia, ale aj spôsob poznania; 

 uvedomenie si toho, ņe osobná, kultúrna a inńtitucionálna diskriminácia vytvára 

pretrvávajúce privilégiá len pre niektorých a neustále vytvára znevýhodnenia pre iných; 

 budovanie spojenia medzi rozdielnosťami tak, by ľudia dokázali spoloĉne pracovať 

a odstraņovať vńetky formy diskriminácie. 
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Z aspektu  edukaĉnej filozofie je podstatný  fakt, ņe mnohé rozdielnosti medzi deťmi 

nie sú vņdy fixné, ale pod vplyvom (priaznivých i nepriaznivých) podmienok sa môņu meniť. 

(voľne podľa http:// www.diversity web.org/).  

Zdôvodnenie rastúceho záujmu a aktivít v oblasti integrácie a budovania inkluzívneho 

edukaĉného prostredia je z náńho pohľadu podopreté  faktami: 

1. Vńeobecného, spoločensko-historického charakteru: zmenený spoloĉensko- prírodný 

environment, v ktorom ņije súĉasný ĉlovek, pokrok vedy a s ním spojené poznanie 

dobových dimenzií ņivota ĉloveka, zjavné tendovanie k prirodzenému reńpektovaniu 

rozdielností medzi ľućmi a hľadanie moņností na inkluzívny prístup k ľudským 

inakostiam v majoritnej spoloĉnosti a i. 

2. Edukačného a ńkolského charakteru: praktické uplatņovanie filozofie predstaviteľov 

humanistických pedagogických smerov v pedagogickej praxi s dôrazom na individuálny 

prístup k ņiakom – vytváranie tzv. „tailor-made“ (na mieru uńitých) edukaĉných 

programov, kreovanie kooperujúcich tímov, ktoré individuálne (resp. skupinové) potreby 

detí identifikujú, diagnostikujú a zabezpeĉujú intervenciu – najmä dvojgeneraĉnú, 

zabezpeĉovanie edukácie a reedukácie, monitorovanie výsledkov, príprava uĉiteľov 

a odborných pedagogických pracovníkov.  

Podľa UNESCO politiky (Policy Guidliness on Inclusion in Education, Paríņ, 

2009) idea inklúzie sa vzťahuje na vńetky marginalizované skupiny detí, t.j. okrem detí so 

zdravotným znevýhodnením sa týka detí z rôznym náboņenským vierovyznaním, detí 

rôzneho etnika a lingvistických minorít, detí chudobných, detí s HIV/AIDS, detí 

z odľahlých, ĉi ťaņko dostupných obydlí a pod. V edukaĉnej praxi mnohých krajín sú 

práve tieto deti nie aktívne zaĉlenené do edukaĉného procesu. Protagonisti myńlienky 

inklúzie ņiadajú upraviť ńkolskú politiku jednotlivých krajín tak, aby si ńkoly kreovali 

svoju filozofiu, kurikulá, kultúru a kaņdodennú edukaĉnú prax tak, aby ńkolský 

environment prijal ņiaka s kaņdým znevýhodnením, bez ohľadu na jeho príĉinu. 

Zdôrazņujú, ņe v modernej spoloĉnosti sa neprispôsobuje ņiak ńkole ale ńkola sa má 

prispôsobiť ńpecifikám ņiaka. Edukaĉní odborníci sú presvedĉení, ņe individuálne 

rozdielnosti medzi ņiakmi sú zdrojom vzájomného osobnostného obohacovania. 

Na druhej strane sa ukazuje, ņe úplne naplnenie myńlienky inkluzívnej edukácie 

v jej komplexnej podobe je veľmi nároĉné a vyņaduje dlhodobú prípravu odbornú, 

materiálnu, ale aj filozoficko-etickú a postojovú. Práve nároĉnosť aplikácie filozofie 

inklúzie do beņných podmienok ńkôl vyvoláva ĉasté diskusie i kontroverzného charakteru, 

najmä v prípadoch inklúzie ņiakov s veľmi váņnym mentálnym postihnutím. (Tu chceme 

podotknúť, ņe inkluzívne vzdelávanie nepredstavuje likvidáciu ńpeciálnych ńkôl, ale 

v modernej demokratickej spoloĉnosti predstavuje alternatívu edukácie detí so 

ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami). Môņeme tieņ konńtatovať, ņe sa postupne 

vytvára solídna báza výskumných údajov a metodológia skúmania inkluzívnej edukaĉnej 

reality.   

Zloņitosť realizácie inkluzívnej edukácie v jej plnej podstate a existencia rôznych 

foriem integrácie detí so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do podmienok 
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beņných ńkôl sa prenáńa aj do pojmového aparátu, kde sa ĉasto vyuņívajú oba termíny 

v podobe „inkluzívna/integratívna“ edukácia
2
. Okrem toho i samotné pomenovanie 

ņiakov, ktorí sú predmetom záujmu inkluzívnej/integratívnej pedagogiky (výnimoĉní 

ņiaci, ņiaci s postihnutím, ņiaci so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a pod.) 

je ĉasto diskutované. V. Hájková, I. Strnadová upozorņujú na moņnosť budúcej zmeny 

terminológie v prospech pouņívania termínu „ņiaci s potrebou podporných opatrení“ – 

obĉasnou podporou, obmedzenou, rozsiahlou a úplnou. Na základe medzinárodných 

dokumentov uvádzajú, ņe „zásadné nie je u danej osoby kategória postihnutia, ale miera 

potrebnej podpory. Inými slovami, dvaja ľudia s rovnakým typom postihnutia môņu mať 

celkom iné potreby“
3
. 

3. Legislatívno-právneho charakteru: existencia záväzných medzinárodných a národných 

dokumentov o zamedzovaní diskriminácie a podpore rovnoprávnosti, ale i prijatie nového 

Zákona o výchove a vzdelávaní v SR (2008), ktorý v mnohých bodoch reflektuje nami 

naznaĉené tendencie vo vzťahu k individualite a ņiackej ńkolskej diverzite. 

Z medzinárodných dokumentov v poslednom období ide predovńetkým o tieto 

dokumenty: Convention on the Rights of the Child (OSN, 1989), Salamanca Statement 

(UNESCO, 1994), Guidelines for Inclusion (UNESCO, 2005), Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities (OSN, 2006), Policy Guidliness on Inclusion in Education  

(UNESCO, 2009) a i. 

Podobné rozĉlenenie východísk býva uvedené i v zahraniĉnej literatúre. Autori D.B. 

Balley, R.A. Mc.William, V. Buysse a P.W. Wesley napr. hovoria o ńtyroch základných 

skupinách východísk inkluzívnej edukácie: právnych, mravných, racionálnych zdôvodnení 

a existujúcich empirických dát
4
. 

Príprava budúcich učiteľov na PF UKF v Nitre na prácu so žiakmi so ńpeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami ako príklad reálnej edukačnej praxe vysokej ńkoly 

Filozofia koncipovania systému prípravy budúcich uĉiteľov a ćalńích pedagogických 

odborníkov vychádzala z historicky postupného tendovania výchovy ņiakov s postihnutím od 

pedagogickej segregácie, cez pedagogickú diferenciáciu, integráciu a s ņou spojenú ideu 

inklúzie. Jednotlivé koncepcie vņdy reflektovali i úroveņ pedagogického poznania (ńpeciálno-

pedagogického poznania) a pojmového konsenzu vo vnímaní predmetu záujmu ńpeciálnej 

pedagogiky (od ņiaka s rôznymi druhmi postihnutia, po postupné rozńírenie diapazónu 

ńpeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb) a legislatívne podmienky pre uplatņovanie 

absolventov fakulty v ńkolskom a mimońkolskom prostredí (úzko naviazané na poņadované 

kompetencie uĉiteľov, resp. vychovávateľov).   

Spätný pohľad na bývalé uĉebné plány v uĉiteľských odboroch ńtúdia (predovńetkým  

uĉiteľstvo na 1. stupni ZŃ a Uĉiteľstvo predmetu pedagogika v kombinácii) predchádzajúce 

historické posuny dokumentuje. Vyuĉovanie ńpeciálnej pedagogiky na PF UKF v Nitre a jej 

                                                           
2
  Pozri bliņńie Základy inkluzivní pedagogiky. Ed. V. LECHTA. Praha, Portál 2010; podobne „integrácia 

& inklúzia“ in: V. HÁJKOVÁ, I. STRNADOVÁ: Inkluzívní vzdělávání. Praha, Grada 2010, s. 13. 
3
 Ibidem, s. 18. 

4
 D.B. BALLEY, R.A. McWILLIAM, V. BUYSSE, P.W. WESLEY: Inclusion in the context of Competing 

Values in Early Childhood Education. „Early Childhood Research Quarterly“ 1998, Vol. 13, No. 1, s. 29, 30. 

http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Viktor+Lechta+a+kol%2E&SearchType=all
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zaradenie do uĉebných plánov od sedemdesiatych rokov minulého storoĉia vychádzalo zo 

ńkolskej reality a praxe v tom, ņe budúci uĉiteľ na beņných základných ńkolách potreboval 

aspoņ základné informácie o „inakosti“ ņiaka, ktorý bol právne a pojmovo charakterizovaný  

ako „ņiak vyņadujúci osobitnú starostlivosť“. Výskumy realizované v uvedenom období 

poukazovali na fakt, ņe takmer 8% ņiakov, ktorí neboli vyĉlenení z vyuĉovania v beņných 

podmienkach ZŃ bolo takých, ktorí potrebovali individuálnu starostlivosť uĉiteľa vo 

vyuĉovacom, ale aj vo výchovnom procese. Teda, ak chcel uĉiteľ pracovať s takýmto ņiakom, 

musel ho vedieť vyhľadať (depistáņ), musel stanoviť pedagogickú diagnózu a musel vedieť 

aktualizovať vyuĉovacie metódy (prirodzene za dodrņania vyuĉovacích zásad a reńpektovania 

foriem vyuĉovania beņnej základnej ńkoly). Chápanie ńpeciálnej pedagogiky, ako jednej zo 

základných (podľa niektorých autorov aplikovaných) vied pedagogiky, bolo orientované 

výluĉne na potreby uĉiteľskej verejnosti v beņnej základnej ńkole. 

Neskôr, v roku 1985,  bola osobitnou komisiou pripravená koncepcia vyuĉovania 

ńpeciálnej pedagogiky v ńtúdiu uĉiteľstva I. st. ZŃ, ktorá bola prijatá takmer vńetkými 

pedagogickými fakultami v bývalom Ĉesko-Slovensku. Bol to pozitívny krok v prehlbovaní 

vedomostného obzoru budúcich uĉiteľov, ako i vo vytváraní ņiaducich pedagogických 

zruĉností a postojov vo vzťahu k výnimoĉným deťom.  

Inovácie a implementácia novńích poznatkov zo ńpeciálnej pedagogiky a posilnenie 

ĉasovej dotácie vyuĉovacieho predmetu ńpeciálna pedagogika zaĉalo prebiehať po roku 1990. 

Obsah predmetu (v nadväznosti naņ i ciele pedagogickej praxe) bol zameraný na tri okruhy 

problematiky: 

1. Teoretické základy ńpeciálnej pedagogiky – základom prípravy ńtudentov uĉiteľských 

fakúlt bolo (a i v súĉasnosti je) ńtúdium teoretických základov ńpeciálnej pedagogiky, 

ktoré zahrņuje vstupné (bázové)  odborné poznanie ńtudentov z tejto problematiky. Obsah 

prednáńok a seminárov gradoval tak, ņe ńtudenti najprv získali obraz o histórii 

starostlivosti o deti s postihnutím a o dejinnom vývine názorov na ich edukáciu, 

oboznámili sa so systémom  ńpeciálnej pedagogiky (od jej vzniku, cez jednotlivé etapy jej 

rozvoja aņ po súĉasný systém). Súĉasťou teoretického poznávania základov  ńpeciálno-

pedagogickej vedy bola komparácia situácie na Slovensku so zahraniĉnými krajinami. 

2. Ńpeciálno-pedagogické diagnostikovanie – ako druhý okruh poznatkov bol orientovaný 

na oboznamovanie sa ńtudentov s metódami a technikami diagnostikovania, s procesom 

stanovenia diagnózy a následnej  prognózy ņiaka. Toto bolo prirodzene spojené 

s poznávaním moņností kooperácie uĉiteľa s tímom ćalńích profesionálov, ktorí s deťmi 

s postihnutím pracujú. 

3. Pedagogická prax – predchádzajúce dva okruhy získaných poznatkov boli pre ńtudentov 

východiskom pre poznávanie reálnej situácie v ńkole, keć poĉas pedagogickej praxe 

aplikovali svoje vedomosti a zruĉnosti v konkrétnych triedach a robili pedagogické 

pozorovania ņiakov. Ńtudenti boli vedení k pedagogickej diferenciácii a diagnostike a to 

vzhľadom na mentálnu úroveņ, telesný rozvoj, zmyslové vnímanie, reĉ (elokvenciu, 

slovnú zásobu, poruchy reĉi a pod.), prípade iné problémy ņiaka. Pedagogickou intenciou 

bolo nauĉiť budúcich uĉiteľov zámerne vyhľadávať postihnutých ņiakov (depistáņ) 

a nauĉiť sa ich identifikovať. Posledný okruh obsahu ńpeciálnej pedagogiky bol 
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orientovaný aj na otázky spolupráce  uĉiteľov beņných základných ńkôl a ńpeciálnych 

ńkôl, spoluprácu s rodiĉmi ņiakov s postihnutím, na vypracovávanie individuálnych 

vzdelávacích programov pre vybraných ņiakov a ich overovanie poĉas priebeņnej  

pedagogickej praxe. 

Uvedený  systém vyuĉovania ńpeciálnej pedagogiky, ktorý podporoval ideu integrácie 

bol ńtudentmi pozitívne hodnotený a priniesol naplnenie didaktických i výchovných cieľov 

autorov koncepcie, rovnako ako i garantov odboru a predmetu. Ukázalo sa, ņe ńtudenti boli 

oveľa viac motivovaní k rieńeniu „inakostí“ ako kedykoľvek predtým. Tento záujem je 

evidentný aj v súĉasnosti – kaņdoroĉne viacerí ńtudenti vypracovávajú z uvedených otázok 

bakalárske a diplomové práce. Dominujú témy spojené so ńpecifickými otázkami vyuĉovania 

výnimoĉných ņiakov v beņnej základnej ńkole, výchovy týchto ņiakov, ale aj  otázky 

pripravenosti uĉiteľov a ńkôl vyuĉovať výnimoĉných ņiakov a pod. (napr. „Depistáņ 

a identifikácia detí so zdravotným znevýhodnením v materskej ńkole“, „Pripravenosť MŃ pre 

inkluzíve vzdelávanie“, „Integrácia a inklúzia v legislatíve Slovenska a EÚ“, „Spolupráca 

rodiny a ńkoly (ZŃ) pri zabezpeĉovaní mimońkolských aktivít ņiakov so zdravotným 

znevýhodnením“, „Individuálne vzdelávacie programy pre ņiakov stredných ńkôl“, „Priority 

ńkoly pri inkluzívnom vzdelávaní ņiakov so zdravotným znevýhodnením“, „Budovanie 

inkluzívnej kultúry v ńkolách (ZŃ; SŃ)“, „Inkluzívne politika vysokých ńkôl“ a mnohé iné). 

Ukazuje sa, ņe poľskí ńtudenti WPiPs v Katowiciach majú záujem o podobné témy 

závereĉných prác. 

Podobný systém existoval aj v ńtúdiu uĉiteľstva vńeobecno-vzdelávacích predmetov 

v ńpecializácii pedagogika a neskôr v príprave ńtudentov v ńtudijnom odbore pedagogika- 

vychovávateľstvo.  

Istým nedostatkom bola skutoĉnosť, ņe ńpeciálna pedagogika absentovala ako povinný 

predmet vo vńeobecnom pedagogicko-psychologickom základe uĉiteľských odborov ńtúdia. 

Tento nedostatok bol rieńený pri tvorbe nových ńtudijných programov  a pri prechode na 

ńtruktúrované ńtúdium (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeņ). Profily absolventov 

a opisy korpusov jednotlivých programov ńtúdia v pedagogickej oblasti vyņadovali so vńetkou 

váņnosťou rieńiť i edukaĉné trendy v ńpeciálno-edukaĉnej praxi a reflektovať fakt ńirńieho 

uplatņovania integrácie v ńkolách vńetkých stupņov na Slovensku. Na základe toho vńetci 

ńtudenti, ktorí sa od roku 2002 (po prijatí Zákona o vysokých ńkolách) prihlásili na ńtúdium 

pedagogicky orientovaného ńtudijného programu mali povinnosť absolvovať minimálne 

povinnú prednáńku zo ńpeciálnej pedagogiky. Povinne voliteľné predmety a systém 

výberových predmetov akreditovaných ńtudijných programov im samozrejme umoņņoval 

a umoņņuje i ćalńie prehĺbenie poznatkov. (Pre úplnosť treba dodať, ņe téma výchovy detí 

s postihnutím a idea pedagogickej inklúzie/integrácie a filozofie inklúzie má v príprave 

budúcich edukaĉných odborníkov tzv. „crosscurricular“ charakter, je prierezovou témou vo 

viacerých pedagogických a psychologických disciplínach ńtudijných programov PF).  

 

Východiská prípravy učiteľov na vyučovanie v bežných ńkolách z aspektu inklúzie  

   Tak ako sa realizovali formálne zmeny v ńtrukturácii ńtúdia,  zmeny v zaraćovaní 

a nadväznosti vyuĉovacích disciplín, bolo potrebné koncentrovať pozornosť na revíziu obsahu 
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vyuĉovania. Tieto neobińli ani ńpeciálnu pedagogiku, ktorá  sa dostala do kvalitatívne novej 

polohy. Jej metodologický rámec prekraĉuje tradiĉné nazeranie na dieťa s handicapom. 

Predmetom jej záujmu je kaņdý výnimoĉný (exceptional) ņiak. Výnimoĉnosť sa nechápe ale 

ako to, ĉo ņiaka vyĉleņuje od ostatných ņiakov, ale ako to, ĉo treba reńpektovať,  k ĉomu 

prispôsobovať jeho kontakt s ostatnými (vrátane edukaĉného kontaktu), ako mu vytvoriť 

podmienky integrovať sa do beņných podmienok a byť v nich prijatý v svojej jedineĉnosti. 

V samotnej podstate inklúzie/integrácie treba mať na pamäti pochopenie rozdielu v nazeraní 

na pojem „postihnutý ņiak (dieťa)“ a „ņiak (dieťa) s postihnutím“. Na prvý pohľad ide 

o slovnú hraĉku. Podstata ale tkvie v tom, ņe pojem postihnutý ņiak je centrovaný na jeho 

postihnutie. Ņiak môņe byť handicapovaný práve pre limity, ktoré pred neho stavia ńkolský 

systém (napr. klasické uĉebné osnovy). Na druhej strane prijatie pojmového spojenia „ņiak 

s postihnutím“, alebo ņiak vyņadujúci ńpeciálnu starostlivosť je centrované na ņiaka. V tomto 

prípade je na prvom mieste ņiak, jeho osobnosť, kde postihnutie je iba jednou z mnohých jeho 

charakteristík. Ņiak má postihnutie, ale do akej miery je to handicapom pre rozvoj jeho 

osobnosti, závisí od situácie a podmienok, ktoré mu  vytvára ńkola, uĉiteľ, prostredie
5
. Ņiak je 

výnimoĉným v tom, ņe je vzhľadom na svoju osobnosť nad priemerom (nadaný, talentovaný), 

resp. pod priemerom, t.j. postihnutý (resp. naruńený) v niektorej oblasti (rozumovej, telesnej, 

zmyslovej, reĉi, sociálnych vzťahov a pod.).  

Pri porovnávaní tradiĉného zamerania ńpeciálnej pedagogiky a segregaĉnej ńpeciálno-

edukaĉnej praxe so súĉasnými integraĉnými (inkluzívnymi) tendenciami je evidentné, ņe sa 

prekraĉuje predchádzajúca výluĉná orientácia na odchýlky a defekty dieťaťa (ņiaka) 

a v popredí pedagogickej pozornosti sú iba tie obmedzenia, ktoré sú oznaĉované ako 

individuálne nedostatky. Integratívna/inkluzívna  edukácia reńpektuje ņiaka ako biologicky, 

psychicky a sociálne integrovanú jednotku. Postihnutie nevníma ako individuálny osud, ale 

ako spoloĉenský fenomén. Uĉitelia ako významní transmitori a pedagogickí realizátori 

myńlienky integrácie/inklúzie majú zvláńtnu profesijnú výsadu v tom, ņe v svojej kaņdodennej 

práci prichádzajú do kontaktu s ľudskými (detskými) „inakosťami“ a reagujú na ne. 

Pedagogickým i spoloĉenským ideálom modernej doby je uĉiteľ, ktorý nepovaņuje odlińnosť 

– „inakosť“ ņiaka za pracovný problém, ale za výzvu  v tom, ako on sám môņe pomôcť 

ņiakovi rozvinúť jeho potenciálne moņnosti na maximálnu mieru.  

Integratívna/inkluzívna pedagogika a pedagogická prax je postavená na vyuņívaní 

rôznych aspektov kooperatívnej edukácie vńetkých ņiakov. Zo samotnej podstaty zloņenia 

ņiackej populácie v integrovanej ńkole podporuje kreovanie heterogénnych skupín, kde je 

vńak potláĉaný kompetitívny (súťaņivý) vzťah medzi ņiakmi v prospech spomínanej 

kooperácie a primeranej miery vzájomnej pomoci a tolerancie. Podobne je to i pri formách 

výchovy – kým v „segregaĉne“ chápanej ńpeciálnej pedagogike bola charakteristická 

vonkajńia diferenciácia (existencia rôznych stupņov a typov ńpeciálnych ńkôl), 

inkluzívna/integratívna pedagogika podporuje také vyuĉovanie, kde sa dôsledne uplatņuje 

diferenciácia  vo vnútri heterogénnej skupiny. Ņiak neodchádza z triedy na získanie ńpeciálnej 

podpory a sluņby, ale vńetko, ĉo sa týka ńpeciálnej podpory prichádza za ņiakom, je s ním 

v triede, ńpeciálna potreba ho teda nepremiestņuje mimo iných detí triedy.  V  segregovanom 

                                                           
5
 E.H. BERGER: Parents as Partners in Education. New Jersey, Merrill Prentice-Hall, Inc. Pearson 

Education 2000, s. 369, 375. 
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systéme edukácie sú obsahy vzdelávania pre rôzne typy ńkôl redukované na základe selekcie 

ich ņiakov podľa typu a stupņa postihnutia, ĉo sa potom môņe reflektovať v individuálnom 

uĉebnom pláne. V otvorenom, inkluzívne orientovanom vyuĉovaní, moņno modifikovať 

rozsiahly spoloĉný uĉebný plán tak, aby kaņdé dieťa mohlo zvládnuť svoje úlohy podľa 

vlastných momentálnych potrieb. Spoloĉný predmet sa uĉia vńetci ņiaci spoloĉne a uĉia sa to, 

ĉo má pre ne aktuálny a individuálny význam. 

Aplikovanie filozofie inkluzívnej/integratívnej edukácie v kaņdodennej praxi ńkôl 

vyņaduje zabezpeĉenie ńirokej variety sluņieb a podporných zdrojov. Ide najmä o: 

 adekvátnu podporu a sluņby pre ņiaka/ńtudenta; 

 dobre pripravený individuálny edukaĉný program; 

 vysokú odbornú, profesionálnu, úroveņ vńetkých uĉiteľov, ktorí sú v procese inkluzívnej 

edukácie zapojení (uĉitelia vńeobecnovzdelávacích predmetov, triedni uĉitelia, ale 

i ńpeciálni edukátori); 

 dostatoĉný ĉasový priestor pre uĉiteľov spoloĉne plánovať, realizovať a vyhodnocovať 

prácu so ńtudentmi a ich výkony; 

 úpravu/zniņovanie kapacity ńkolských tried podľa stupņa a váņnosti individuálnych 

ńpeciálnych potrieb ņiakov/ńtudentov; 

 rozvoj odborných zruĉností uĉiteľov v oblasti kooperatívneho uĉenia, podpory  tzv. „peer“ 

uĉenia (uĉenie sa v rovesníckych skupinách) a tvorby adaptívneho kurikula; 

 budovanie vysokej kultúry kolaborácie medzi uĉiteľmi, rodiĉmi, ńpeciálnymi 

profesionálmi a ńkolskou administratívou; 

 vytvorenie dostatoĉných finanĉných zdrojov tak, aby sa vytvorené individuálne programy 

mohli adekvátne napĺņať (voľne podľa Utah Education Association, in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_education).  

Požiadavky súčasnej ńkolskej praxe a príprava budúcich učiteľov a pedagógov 

 Záujem rodiĉov detí s postihnutím o integrovanie ich dieťaťa do edukaĉného procesu 

v ńkolách beņného typu a právne ukotvenie integrácie v súĉasnej ńkolskej legislatíve vyvoláva 

potrebu zabezpeĉenia primerane kvalifikovaných a kompetentných pedagógov. Napriek 

evidentnej podpore vyuĉovania základov ńpeciálnej a integratívnej pedagogiky je aj záujem 

zo strany ńtudentov dennej i externej formy o ńirńie moņnosti rozvinutia kompetencií v tejto 

oblasti.    

 Ústretovosť v rieńení potrieb ńkolskej praxe prejavila Katedra pedagogiky PF UKF 

v príprave voliteľného modulu ńtúdia predmetov integratívnej pedagogiky. Uņ spomínaný 

ńtruktúrovaný model ńtúdia  a kreditový systém dáva moņnosti ńtudentom popri povinnom  

obsahu prípravy na profesiu, „postaviť si“ i vlastné zameranie ńtúdia, uplatniť svoje právo 

vnútornej diferenciácie ńtudijných priorít na základe individuálnych vzdelávacích potrieb 

a ņivotných perspektív. Ńtudenti ńtudijného programu pedagogika v magisterskom stupni 

ńtúdia (a v budúcnosti postupne i ńtudenti programu uĉiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

majú po získaní predchádzajúcej kvalifikácie asistenta uĉiteľa a mimońkolského pedagóga 

(viaņe sa na absolvovanie bakalárskeho stupņa ńtúdia, v ktorom získali i základy pre 

pedagogickú asistenciu  pri realizácii ńpeciálnej – integratívnej edukácie) moņnosť výberu 
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voliteľného bloku Integratívna pedagogika. Vyuĉovacie disciplíny sú skombinované tak, aby 

si ńtudent prostredníctvom ich teoretického obsahu, ale aj praktického rámca osvojil podstatu 

výchovy a vzdelávania postihnutých ņiakov integrovaných do beņných ńkôl medzi intaktných 

ņiakov. Obsah je ńtruktúrovaný tak, ņe je v ņom obsiahnutý model najfrekventovanejńích 

porúch, ktoré sa vyskytujú na ZŃ a to: ņiaci s mentálnym postihnutím, ņiaci s telesným 

postihnutím, ņiaci s komunikaĉnými problémami, ņiaci psychosociálne naruńení a ņiaci 

s poruchami správania.  

Ńtudent sa po získaní vńetkých kreditov môņe prihlásiť na ńtátnu skúńku z integratívnej 

pedagogiky, ktorá bude po treťom semestri bakalárskeho ńtúdia. Obsahom ńtátnej skúńky 

budú: 

 vńeobecné základy integratívnej ńpeciálnej pedagogiky, 

 pedagogika sociálne a emocionálne naruńených, 

 metodika výchovy výnimoĉných ņiakov. 

Kreditové vyjadrenie: 30 kreditov. Závereĉná práca: 10 kreditov. 

V magisterskom stupni vzdelávania sú predmety zamerané na jednotlivé (vybrané) 

odbory ńpeciálnej pedagogiky (ako sme vyńńie spomínali). Podmienkou absolvovania ńtátnej 

skúńky z integratívnej ńpeciálnej pedagogiky je výber diplomovej práce (témy sme vyńńie 

naznaĉili) a absolvovanie ńtátnej skúńky z predmetov: 

 pedagogika mentálne postihnutých; 

 pedagogika telesne postihnutých, chorých a oslabených. 

Kreditové vyjadrenie: 30 kreditov. Závereĉná práca: 20 kreditov. 

Absolvent ńtúdia ako ńpecialista na ZŃ, ĉi uņ po skonĉení jedného (Bc). alebo druhého 

(Mgr.) ńtudijného programu, môņe: 

 spolupracovať s triednymi uĉiteľmi, so ńkolským psychológom, ńkolským pedagógom 

alebo s inými odborníkmi pri identifikácii a diagnostikovaní ņiakov so vzdelávacími   

a výchovnými problémami; 

 pripravovať spolu s triednymi uĉiteľmi, ktorí vyuĉujú v triede postihnutého ņiaka, 

individuálne vzdelávacie programy pre týchto ņiakov; 

 vyuĉovať v triedach na beņných ZŃ, kde sú integrovaní ņiaci s mentálnym postihnutím; 

 spolupracovať s výchovnými poradcami na ńkole; 

 spolupracovať s vedením ńkoly pri rieńení výchovných problémov ņiakov psychosociálne 

naruńených, s poruchami správania a pod; 

 spolupracovať s logopedickými poradņami pri rieńení problémov ņiakov 

s komunikaĉnými problémami. 

Príprava budúcich uĉiteľov na podmienky inkluzívnej/integratívnej edukácie vńak 

predstavuje výzvu i pre vysokońkolských uĉiteľov ćalńích vyuĉovacích disciplín ńtudijných 

programov uĉiteľského ńtúdia. Budúci uĉitelia musia byť pripravení tak, aby v konkrétnej 

praxi, prostredníctvom rôznych edukaĉných aktivít a praktík vytvárali klímu podporujúcu 

ideu inklúzie, aby medzi ņiakmi budovali priateľské putá, odstraņovali predsudky, eliminovali 

pocity elitátorstva, posilņovali vedomie spolupatriĉnosti a presvedĉenia, ņe ľudská komunita 

je tvorená rôznymi ľućmi a kaņdý má hodnotu. Triedne kolektívy s uvedenými 

charakteristikami sa dajú tvoriť prostredníctvom: 
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 ńpecifických hier podporujúcich sociálne vzťahy medzi deťmi; 

 zapojenia ņiakov do rieńenia rôznych spoloĉných problémov; 

 rôznych piesní, hudby a literatúry, ktorá posilņuje ideu spolupatriĉnosti; 

 otvorenej komunikácie na tému individuálnych rozdielností medzi ľućmi; 

 vytvorenia triednych aktivít a „funkcionárov“, ktorí budú podporovať triedny kolektív 

(„classroom jobs“); 

 vedenia ńtudentov k tomu, aby poznali spôsoby ako pomáhať jeden druhému; 

 vyuņívania ńpecifických zariadení pre aplikovanie telovýchovnej terapie (tzv. „assistive 

technology“), vytvárania priestoru pre imobilných ņiakov na vozíĉkoch pri spoloĉných 

aktivitách; 

 motivácie ņiakov k tomu, aby tam, kde sa to dá pomáhali uĉiteľovi pri niektorých jeho 

ĉinnostiach – individuálna pomoc v uĉení integrovanému ņiakovi s postihnutím; 

 sústredenia sa na silné stránky osobnosti ńtudenta so ńpeciálnymi potrebami, 

 ale i vytváraním tzv. „buddy“ systému pomoci (ņiak so ńpeciálnymi potrebami má v  

triede jedného spoluņiaka ako svojho kamaráta, pomocníka-ochrancu) a pod
6
.  

Uvedené sa premieta i do obsahov klasických pedagogických disciplín, kde viacerí 

autori hovoria o integrácii a komplementarite medzi vńeobecnou a ńpeciálnou pedagogikou. 

Podľa Corbetovej je inkluzívna edukácia definovaná ako spojovacia pedagogika (connective 

pedagogy) a upozorņuje, ņe diskusie o inkluzívnej edukácii principiálne nemoņno oddeľovať 

od diskusií o edukácii ako takej
7
. 

Súhlasíme s V. Hájkovou a I. Strnadovou, ktoré hovoria, ņe ak má byť pedagóg naozaj 

kompetentným v inkluzívnom vzdelávaní, v pregraduálnej príprave by mal získať ńpecifické 

vedomosti ako je metodika práce s heterogénnou skupinou ņiakov, vedomosti o mechanizme 

formovania sociálnych skupín,  vedomosti o  zákonitostiach sociálneho pohybu vo 

vńeobecnosti, (procesov sociálnej selekcie, segregácie, separácie, diferenciácie 

a marginalizácie, ich prejavov a dôsledkov), vedomosti o interkultúrnej diferenciácii, formách 

ľudskej heterogenity, vedomosti intervenĉné (rieńenie edukaĉných situácií, problémov ņiakov, 

vedomosti didaktické (najmä didaktickú analýzu uĉiva, diferenciáciu postupov a cieľov jeho 

zvládnutia), analýzu a projektovanie vyuĉovania, vedomosti o hodnotení, poradenských 

a konzultaĉných postupov pri práci s rodinou
8
. Ako na inom mieste

9
 autorky konńtatujú, 

„inkluzívne postupy sa najlepńie darí zavádzať pedagógovi, ktorý rozumie efektívnym 

postupom vo vzdelávaní, má dobre zvládnuté predmetové metodiky a dokáņe modifikovať 

svoje metodické postupy podľa potrieb ņiakov, ktorý dokáņe popísať a zdôvodniť svoj 

alternatívny diferencovaný postup pre druhých a ktorý úspeńne komunikuje a spolupracuje 

s celou ńkolskou komunitou. Mnohokrát sa diskutuje o tom, ņe slabým ĉlánkom v tomto 

systéme prípravy sú odborové didaktiky. Treba vńak istú dávku tolerancie a podpory zo strany 

skúsených uĉiteľov voĉi  zaĉínajúcim uĉiteľom, pre ktorých komplex ńpecifických 

kompetencií uĉiteľa v triede s integrovaným ņiakom môņe byť skutoĉne  nároĉnou 

pedagogickou úlohou.   

                                                           
6
 Voľne podľa J. Strully, C. Strully. http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_education. 

7
 Základy inkluzivní pedagogiky..., s. 36. 

8
 V. HÁJKOVÁ, I. STRNADOVÁ: Inkluzívní vzdělávání. Praha, Grada 2010, s. 103. 

9
 Ibidem, s. 39. 
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Mnohé vzdelávacie aktivity sú sústredené i na adekvátnu prípravu uĉiteľov budúcich 

uĉiteľov (vo vysokońkolskom systéme SR existujú v tomto smere znaĉné rezervy) 

a budovanie vysokońkolského prostredia ako skutoĉného príkladu inklúzie/integrácie ľudí so 

ńpeciálnymi potrebami (ńtudentov, uĉiteľov, administratívnych a správnych zamestnancov – 

vysokońkolskej komunity ako celku).   

Požiadavky súčasnej ńkolskej praxe a ďalńie, kontinuálne vzdelávanie  učiteľov 

Kým vńak budúci uĉitelia, terajńí ńtudenti, získavajú teoretické vedomosti i praktické 

zruĉnosti v oblasti inkluzívnej/integratívnej edukácii ako riadnu súĉasť ich prípravy na 

budúce povolanie, veľká ĉasť uĉiteľov v ńkolskej praxi nebola na takýto systém edukácie 

adekvátne pripravovaná. S týmto problémom zápasia viaceré krajiny a hľadajú rôzne 

moņnosti na prekonanie uvedeného rozporu. Idea inklúzie môņe fungovať len tam, kde kaņdý 

uĉiteľ pochopil jej podstatu a je odborne a ľudsky schopný napĺņať ju. Je to v ńkole, ktorá 

(v spolupráci s rodinou ņiaka s akýmkoľvek znevýhodnením a so spolupracujúcim odborným 

personálom): 

 si uvedomuje, ņe ņiaci so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sú v ńkole ako v 

„domovskej“ ńkole a majú tie isté práva a povinnosti ako intaktní ņiaci, ņe ńkola (uĉitelia) 

sa musí prispôsobiť ņiakom, nie ņiak ńkole; 

 podporuje vhodné sluņby v ńkole, zabezpeĉuje, aby ņiak so zdravotným znevýhodnením, 

pokiaľ je to moņné, nemusel navńtevovať ćalńie zariadenia vzhľadom k svojim 

ńpecifickým potrebám; 

 vytvára ńpeciále tímy, ktoré budú sústredené na ńtúdium ńpecifické javov v ńkolskom 

prostredí  a budú a rieńiť ńpecifické problémy svojich ņiakov, ktoré vznikajú na základe 

ich individuálnych potrieb; 

 si uvedomuje, ņe zaĉleņovanie ņiakov so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími  potrebami 

nie je jednorazový akt, ale dlhodobý proces, vńetky aktivity triedy (ńkoly) plánuje tak, aby 

boli prístupné pre vńetkých ņiakov, teda aj pre ņiakov so zdravotným znevýhodnením; 

 usiluje sa dosiahnuť, aby vńetci ņiaci mali vytvorený pocit spolupatriĉnosti, sociálne ciele 

plánuje tak, aby ich mohli splniť vńetci ņiaci bez výnimky; 

 individuálne vzdelávacie programy konńtruuje podľa aktuálnych potrieb ņiakov. Uĉitelia 

sú v ńkole kompetentní v tom, ņe s reńpektom na heterogenitu ņiakov v triede vedia 

modifikovať individuálne ciele a vo vzťahu k potrebám triedy dokáņu adaptovať ńkolské 

vzdelávacie programy. Hodnotenie ņiakov je determinované ich ńpeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami; 

 je otvorená komunikácii, získavaniu nových poznatkov a skúseností a ich výmene s inými 

ńkolami, uĉiteľmi a ćalńími odborníkmi.  

Otázky kompetencií uĉiteľov pre inkluzívnu/integratívnu edukáciu sú rieńené aj 

v systéme kontinuálneho vzdelávania uĉiteľov (Zákon NR SR o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch 317/2009 Z.z., Vyhláńka o kontinuálnom 

vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov 445/2009 Z.z.). 

Mnohé z kurzov (Funkĉné vzdelávanie, Inovaĉné funkĉné vzdelávanie, Ńpecializaĉné 

vzdelávanie, Inovaĉné vzdelávanie a pod.), ktoré realizujú po získaní akreditácie metodicko-

pedagogické centrá a vysoké ńkoly, reagujú na poņiadavky doby a istým spôsobom 
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prispievajú k zlepńeniu kompetencií (zvláńť uĉiteľov s dlhńou praxou) v nami rieńenej 

problematike.   

Vedecko-výskumné úlohy rieńené na KPg PF UKF v Nitre v oblasti ńpeciálnej 

pedagogiky 

Príprava koncepcie vyuĉovania, kreovanie ńtudijných programov, ako i vlastná 

vyuĉovacia aktivita je pre vysokońkolského uĉiteľa nepredstaviteľná bez súbeņnej vedecko-

výskumnej ĉinnosti a komunikácie jej výsledkov ńirńej pedagogickej verejnosti. 

V predchádzajúcich rokoch sa výskumná aktivita realizovala prostredníctvom rezortných 

i inńtitucionálnych výskumov a to najmä v tímovej spolupráci na katedre pedagogiky, ĉi 

s inými pracoviskami. Vo vedecko výskumnej oblasti sa pracovníci orientovali na výskumnú 

ĉinnosť v súvislosti s diferenciáciou ņiackej populácie v nadväznosti na hľadanie optimálnych 

edukaĉných podmienok vĉítane ņiakov so ńpecifickými edukaĉnými potrebami. V tejto oblasti 

sa pozitívne hodnotí spolupráca KPg PF UKF v Nitre s katedrami pedagogiky IP WPiPs US 

Katowice. 

  Osobitnú hodnotu v zmysle komparácií a inńpirácií pre ńpeciálno-pedagogickú oblasť 

majú prednáńkové pobyty a ńtudijné stáņe uĉiteľov a ńtudentov katedry  v zahraniĉí, ktoré 

Katedra pedagogiky  PF UKF v Nitre systematicky podporuje. Na druhej strane, katedra 

profesionálne získava aj prijímaním zahraniĉných kolegov a ńtudentov na pracovisku 

(bilaterálne kontrakty a úĉasť na projektoch Európskej únie: Erazmus/Socrates, Comenius a i. 

napr. vo Veľkej Británii, Belgicku, Nemecku, Poľsku, Maćarsku).  

 

Záver  

Pedagogická teória, výskum a prax  sú triádou, kde jednotlivé ĉasti strácajú na svojej 

sile a význame bez  vzájomnej podpory. V plnej miere sa to vzťahuje aj na oblasť ńpeciálnej 

edukácie. Kaņdá doba má svoje ńpecifiká a  pred pedagogickou vedou  tieņ stoja nové úlohy. 

Za podpory  výsledkov skúmania pomocných a príbuzných vied sa pedagogika dostáva stále 

ćalej za hranice doterajńieho poznania. Záujem o poznávanie „inakosti“ detí v ńkolskej 

populácii a ich reflexie do koncepcie prípravy budúcich pedagógov sú prejavom nańej snahy 

posunúť  teoretické poznanie a pedagogickú prax o nieĉo ćalej a ukázať moņné cesty ich 

skvalitņovania. Poznajúc edukaĉnú prax na WPiPs US v Katowiciach, môņeme konńtatovať, 

ņe i tu sa v systéme prípravy budúcich uĉiteľov, predovńetkým primárnej a preprimárnej ńkoly 

venuje veľká pozornosť, i keć sa ńtruktúra programov líńi od slovenských. Odráņa historické 

tradície, súĉasné legislatívno-právne ukotvenie problematiky a zanietenosť odborníkov 

k budovaniu dobrých ńkolských a mimońkolských podmienok pre deti s postihnutím. 

Z rozhovorov s pedagógmi fakulty, ale aj so ńtudentmi a uĉiteľmi v praxi je evidentné, 

ņe rieńenie otázok edukácie detí so ńpeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa teńí 

veľkej pozornosti, i keć, prirodzene i tu v reálnej ńkolskej praxi existujú rôzne problémy. 

V porovnaní so Slovenskom je v Poľsku vńak vydávaných oveľa viac publikácií domácej 

produkcie, ako i prekladov zo zahraniĉia. Na druhej strane je evidentné (nielen na Slovensku 

a v Poľsku) zatiaľ nedostatoĉné poznanie mechanizmov fungovania tohto edukaĉného 
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„kolosu“, ĉo je výzva pre ćalńí pedagogický výskum a aplikáciu poznania do ńkolskej 

a mimońkolskej praxe. V tomto smere je pozitívum medzinárodné pedagogické 

komparovanie, výmena skúseností  odborníkov z rôznych krajín a rieńenie problematiky 

transdisciplinárne.  
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Príloha 

Námety pre prácu na seminároch z integratívnej pedagogiky: 

(aktivity ńtudentov vychádzajú z navrhovaných krokov v edukaĉnej práci so ņiakom 

s postihnutím v línii od identifikácie po hodnotenie edukaĉnej práce) 

Koncepcia vzdelávania budúcich učiteľov by mala byť postavená vzhľadom na ich 

budúce potreby pre prácu s výnimočnými ņiakmi. V systéme je postavený tzv. kolobeh 

edukačnej práce učiteľa, ktorý zdôrazňuje individualitu, popr. výnimočnosť ņiaka.  Kaņdý 

učiteľ, ktorý bude mať, resp. má v triede postihnutého ņiaka, si musí uvedomiť  náročnosť 

tohto stavu. Hneď na začiatku by sa mal oboznámiť s diagnózou ņiaka. K dispozícii by mala 

byť lekárska diagnóza a psychologická diagnóza, na základe ktorých si učiteľ stanoví 

pedagogickú diagnózu a prognózu ņiaka. Na vyučovací proces sa pripraví pribliņne v týchto 

krokoch: 

1. Identifikácia postihnutého žiaka – v tomto kroku sa prejaví nutnosť poznať základnú 

diagnózu. Je tu potrebná veľmi úzka spolupráca s rodičmi ņiaka, pretoņe rodič sa stáva  

spolupracovníkom učiteľa. Odporúča sa, aby v prvých dňoch ńkolskej dochádzky by mal 

rodič moņnosť „sedieť v jednej lavici“ so ņiakom. 

2. Učiteľ odhaduje špeciálne potreby žiaka – podľa stanovenej diagnózy (či ide o telesné 

postihnutie, zmyslové, rečové, mentálne, ľahkú mozgovú dysfunkciu a mnohé ďalńie) 

odhaduje, kde potrebuje ņiak pomoc. Vymedzuje vyuņitie ńpeciálnopedagogických metód 

(najmä reedukačných a kompenzačných), upravuje didaktické metódy pre potreby 

http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Viktor+Lechta+a+kol%2E&SearchType=all
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vyučovania tohto ņiaka, vymedzuje základné didaktické zásady, hľadá optimálne 

prostriedky a formy vyučovania.  

3. Plánovanie výchovno-vzdelávacieho programu – v tomto kroku učiteľ ńtuduje a hlavne 

komparuje učebné plány a učebné osnovy základnej ńkoly a  ńpeciálnej ńkoly, popr. 

ńpeciálnej základnej ńkoly, v ktorej by bol postihnutý ņiak zaradený. Je potrebné si 

uvedomiť, ņe učebné osnovy sú pre beņné a ńpeciálne ńkoly totoņné, i keď redukované  

najmä vzhľadom na postihnutie. Učiteľ by mal poznať učebnice ńpeciálnej ńkoly a popr. 

ich metodické príručky. Spomínaný proces je nevyhnutný, nakoľko učiteľ v tomto kroku 

vypracúva individuálny vzdelávací program (ďalej IVP) pre ņiaka.  

4. Realizácia výchovno-vzdelávacieho programu – v tomto kroku sa uņ realizuje 

najdôleņitejńia etapa, tzn., ņe ņiak je plne zapojený do vyučovania. Odporúča sa, aby 

učiteľ počas celej tejto etapy pozorne sledoval výkony ņiaka na jednotlivých hodinách. 

Mal by sledovať veľmi dobré a dobré výkony, výkony realizované, ale s ťaņkosťami 

a výkony, ktoré ņiak nezvládne. Tieto fakty sú dôleņité pre ďalńí krok. 

5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho programu – stojí na konci celého cyklu, procesu 

vyučovania. Ak učiteľ presne a kvalitne zmapoval výsledky, ku ktorým dospel ņiak, 

ohodnotí ho (ak sa ņiak klasifikuje, tak po klasifikácii) a naznačí opäť diagnózu 

a prognózu. Treba upozorniť, aby učiteľ po tomto kroku a stanovení spomínaných 

atribútov upravil IVP a vrátil sa ku tretiemu kroku. Plán si upraví podľa nových kritérií. 

To znamená, ņe ani jeden krok nerobí svojvoľne, bez uváņenia, plánovania 

a vyhodnotenia.  

Na záver sa ņiada upozorniť, ņe počas celej realizácie vyučovacieho procesu so 

ņiakom s postihnutím učiteľ spolupracuje najmä s rodičmi ņiaka, ktorých informuje o vńetkých 

výsledkoch, ktoré ich dieťa dosiahlo (tak kladných, ako i záporných). Zároveň koordinuje 

svoju prácu s inými odborníkmi na ńkole, resp. mimo nej, ktorí sú zainteresovaní do prípravy 

ņiaka v ńkole. Predovńetkým so ńkolským psychológom (poradenským centrom), ńpeciálnym 

pedagógom, pediatrom, výchovným poradcom na ńkole a inými odborníkmi. 

Z uvedeného krátkeho náčrtu práce učiteľa so ņiakom s  postihnutím v beņnej ZŃ 

vyplýva najdôleņitejńí bod jeho práce a to kvalitné vypracovanie individuálneho 

vzdelávacieho programu pre konkrétneho ņiaka. Východzím momentom je konkrétnosť 

a určenie IVP pre kaņdého ņiaka zvláńť (tzn. nemá byť univerzálny) vzhľadom na jeho druh  

a stupeň postihnutia, osobnosť  a vzhľadom na jeho rodinné zázemie.  

Prostredie školy. Ak chce ńkola kvalitne ņiakov integrovať, musí im pripraviť čo 

najmenej reńtriktívne prostredie. Prostredie teda nesmie byť obmedzujúce, nesmie brániť 

činnosti výnimočného ņiaka. Najmenej reńtriktívne prostredie pre ņiaka s  postihnutím je jeho 

umiestnenie v triede s beņným vyučovaním. Akonáhle sa vńak zaradí ņiak do vyučovania 

s určitými podmienkami, vzrastá reńtrikcia. Uņ to, keď učiteľ učí takéhoto ņiaka a svoju prácu 

konzultuje napr. so ńpeciálnym pedagógom, je tu určité obmedzenie. Ņiak to pociťovať 

nemusí, ale učiteľ je do určitej miery obmedzovaný (napr. vzdialenosťou ńpeciálneho 

pedagóga). Ņiak sa dostáva do ťaņńej situácie vtedy, keď je čiastočne umiestnený v beņnej 

triede a čiastočne v ńpeciálnej triede, resp. je vyučovaný tzv. „cestujúcim“ učiteľom. 

Stupňovanie reńtrikcie nastáva vtedy, keď je zaradený čiastočne v ńpeciálnej triede 
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a čiastočne v beņnej triede, tzn. jeho „kmeňovou“ je ńpeciálna trieda. Najviac je ņiak 

obmedzovaný vtedy, ak je počas celého vyučovania umiestnený v ńpeciálnej triede a realizuje 

sa iba jeho spoločenská integrácia so ńkolskou populáciou (cez prestávky, na spoločných 

akciách ńkoly a pod.). Najreńtriktívnejńie prostredie vzniká vtedy, keď dieťa je oslobodené od 

dochádzania do ńkoly, resp. je oslobodené od ńkolskej dochádzky. Na základe uvedených 

faktov môņeme urobiť záver, ktorý jednoznačne hovorí, ņe pre ņiaka s postihnutím je najlepńie, 

ak učiteľ preňho vypracuje individuálny vzdelávací program a len on sám ho v triede vyučuje. 

Aby vńetko toto mohol zrealizovať, musí byť na túto prácu pripravený a to buď uņ počas 

vysokońkolského vzdelávania alebo v rámci jeho ďalńieho celoņivotného vzdelávania.  

 

Príspevok bol napísaný v rámci výskumnej úlohy KEGA „Budovanie inkluzívneho 

prostredia v podmienkach vysokej ńkoly“ (052UKF-4/2011). 



Katarzyna Joniec  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Niestandardowa współpraca międzynarodowa w służbie edukacji polonistycznej 

dzieci polskich na Zaolziu 

 

 

Abstrakt 

Niniejszy artykuł dotyczy działań podejmowanych przez młodzież chorzowskiego 

I Liceum Ogólnokształcącego na rzecz dzieci polskich mieszkających na Zaolziu. Opisano 

działalność cieszyńskiego (z Czeskiego Cieszyna) Polskiego Centrum Pedagogicznego dla 

Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej – jedynej tego typu instytucji na 

świecie. Przedstawiono także grupę Kawiarenki Literackiej, którą tworzą uczniowie 

uczęszczający do I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie oraz jego absolwenci. 

Głównym celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji ciekawej i niecodziennej 

działalności tego zespołu dla krzewienia i kultywowania  polskiego dziedzictwa narodowego 

wśród najmłodszych Polaków mieszkających na Zaolziu. 

 

Słowa kluczowe: edukacja regionalna, współpraca międzynarodowa, dziedzictwo narodowe, 

mniejszości narodowe, Zaolzie, zajęcia pozalekcyjne 

 

Wstęp, czyli o Polakach Zaolzia słów kilka 

Społeczność polska na Śląsku Cieszyńskim, a obecnie Zaolziu, była od wieków grupą 

liczną i znaczącą. Jednakże ta niegdyś większość stała się dziś mniejszością, stanowiącą 10% 

mieszkańców tej części północnych Moraw. Mimo iż historycznie Zaolzie obejmuje swym 

terytorium obszar etnicznie polski, coraz mniejsza liczba osób tam zamieszkujących 

deklaruje, że jest Polakami. Wynika to nie tylko z przeszłości, w której niewłaściwa 

międzynarodowa polityka partyjno-rządowa, brak odpowiedniej bazy politycznej 

i gospodarczej, brak zainteresowania strony polskiej, a przede wszystkim brak bodźców do 

podtrzymywania tożsamości narodowej i tradycji kulturalnych aż do 1990 r.
1
 nie sprzyjały 

podtrzymywaniu tożsamości Polaków. Współcześnie czynniki takie, jak globalizacja, 

europeizacja, niski przyrost naturalny oraz wzrost liczby małżeństw mieszanych stanowią 

wyzwanie dla instytucji, działających na rzecz kultywowania tradycji polskich na tych 

ziemiach. 

Obecnie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, w centrum polskiej mniejszości 

w Republice Czeskiej, Polacy posiadają swe instytucje kultury, organizacje oświatowe, 

biblioteki, gazety, czasopisma, a nawet Instytut Badań Naukowych przy Uniwersytecie 

                                                           
1
 S. ZAHRADNIK: Od większości do mniejszości – Polacy na Zaolziu. W: Mniejszości narodowe na 

Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś. Czeski Cieszyn, Wydawnictwo Centrum Pedagogicznego dla Polskiego 

Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej 2001, s. 41–46. 
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Ostrawskim, zajmujący się badaniami narodowej grupy Polaków
2
. Istnieje także Polska Scena 

Teatralna w Czeskim Cieszynie – jedyna taka profesjonalna, zawodowa scena na świecie. 

Jedną z prężnie działających na Zaolziu instytucji polskich jest Centrum Pedagogiczne 

dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej, działające od 1995 r. 

w Czeskim Cieszynie. Centrum koncentruje się na dbałości o kulturę języka polskiego, na 

wzbogacaniu i unowocześnianiu metod nauczania oraz warsztatu pracy nauczycieli
3
. W tym 

celu organizuje wiele konferencji, szkoleń, programów edukacyjnych, konkursów, festiwali, 

promujących polskość oraz służących dialogowi, wymianie doświadczeń i współpracy 

międzynarodowej Czechów i Polaków
4
. Niezwykle istotnym obszarem działań Centrum jest 

organizacja dla nauczycieli i młodzieży spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki 

i kultury
5
.Od początku swego istnienia Centrum współpracuje z Kawiarenką Literacką I LO 

im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie (obecnie Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących). Jest 

to zjawisko unikatowe w skali światowej: grupa zaangażowanej i twórczej młodzieży realizuje misję 

w placówce doskonalenia nauczycieli. 

 

Kawiarenka Literacka tworem niespotykanym 

Od 1985 r. w chorzowskim liceum funkcjonuje grupa młodych ludzi spotykających się 

popołudniami w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Jest to forma zajęć pozalekcyjnych, 

nad którą opiekę sprawuje polonista mgr Andrzej Król. Celem tych spotkań jest wspólne 

wsłuchiwanie się w słowa poetów, ich interpretacja, a także, a może przede wszystkim, 

dzielenie się własną twórczością, będącą niejednokrotnie młodzieńczym komentarzem 

wydarzeń historycznych i współczesnego świata, spojrzeniem twórczym, lecz zarazem 

trzeźwym, na otaczającą rzeczywistość. Jak mówi opiekun duchowy i literacki grupy: 

„Kawiarenka wyrosła z marzeń młodych ludzi, chcących realizować siebie w sposób 

niekonwencjonalny”
6
. Andrzej Król podkreśla także, iż trwałość tego dzieła, jego 

nieprzemijalność to swoisty rekord dydaktyczno-metodyczny. 

 

Młodzież Kawiarenki Literackiej w służbie mniejszości polskiej na Zaolziu 

Od momentu powstania Centrum Pedagogicznego swoje miejsce w przestrzeni przez 

nie stworzonej znalazła Kawiarenka Literacka Chorzowskiego „Słowaka”. Jej członkowie 

bardzo lubią przyjeżdżać na Zaolzie z koncertami edukacyjnymi. Z jednej bowiem strony 

realizują misję wzbogacania swą twórczością europejskiego dziedzictwa kulturowego 

i niesienia polskości poza granice Ojczyzny, z drugiej zaś strony sami poprzez rozmowy  

                                                           
2
 G. SOKOLOVA: Stosunki interetniczne na Śląsku Cieszyńskim na podstawie badań socjologicznych. 

W: Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś…, s. 154. 
3
 I. KUFA: Zamiast wstępu. W: 10 lat Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa 

Narodowościowego w Republice Czeskiej. Czeski Cieszyn, Wydawnictwo Centrum Pedagogicznego dla 

Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej 2005, s. 5. 
4
 A. KRÓL: Przestrzeń dydaktyczna współczesnej szkoły wpisana w obszar pogranicza. W: Mniejszości 

narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś…, s. 188. 
5
 IDEM: Nasze wspólne 10 lat. W: 10 lat Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa 

Narodowościowego w Republice Czeskiej…, s. 13. 
6
 IDEM: Kawiarenka nad Olzą. W: 10 lat Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa 

Narodowościowego w Republice Czeskiej…, s. 75. 
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z Polakami z Zaolzia otrzymują lekcje rzeczywistego, prawdziwego patriotyzmu
7
. Dzięki tym 

obopólnym korzyściom oraz wyjątkowej atmosferze współpracy narodził się niecodzienny 

ponadgraniczny i ponadpokoleniowy związek pomiędzy współczesną młodzieżą mieszkającą 

w polskiej części Śląska, instytucją doskonalącą nauczycieli szkół z polskim językiem 

nauczania w Republice Czeskiej oraz – w efekcie tejże współpracy – między najmłodszymi, 

tj. dziećmi uczęszczającymi do polskich szkół i przedszkoli na Zaolziu
8
.  

Młodzież Kawiarenki jest zapraszana i oczekiwana. Przyjeżdżający z Chorzowa młodzi ludzie 

czują się potrzebni. Wiedzą, że swoją obecnością i swoim zaangażowaniem dają radość  

i kontakt z Ojczyzną. Dlatego wciąż zgłaszają nowe pomysły programów i akcji 

skierowanych do dzieci Zaolzia – programów muzycznych, spotkań z poezją patriotyczną czy 

po prostu połączonych z zabawą spotkań ze słowem polskich twórców, skierowanych do 

najmłodszych. 

„Kawiarenka czyta dzieciom” czyli włączenie Zaolzia w akcję ogólnopolską 

Kiedy w mediach w Polsce pojawiła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, wtedy  

wśród członków Kawiarenki zrodził się pomysł, by akcja ta sięgała poza granice Polski. 

Zamierzano „czytanie” w ciekawy sposób bajek dzieciom rozszerzyć na dzieci polskie 

mieszkające za Olzą. W ten sposób powstał projekt: „Kawiarenka czyta dzieciom”, w ramach 

którego w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych na Zaolziu prezentowano 

programy oraz koncerty przybliżające bajki i wiersze dla dzieci takich twórców, jak Julian 

Tuwim czy Jan Brzechwa. W programach znalazło się również miejsce dla swobodnej 

twórczości młodzieży – komponowania muzyki do bajek, tworzenia krótkich etiud teatralnych 

czy też pisania własnych bajek skierowanych do konkretnego odbiorcy.  

Dzięki otwartości na innowacyjne rozwiązania zarówno Centrum Pedagogicznego, jak 

i dyrektorów polskich placówek na Zaolziu oraz dyrekcji Akademickiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Chorzowie udało się doprowadzić do realizacji tego nieco szalonego 

pomysłu. W przeciągu roku szkolnego młodzież z Chorzowa regularnie odbywała podróże na 

Zaolzie, organizując tam niecodzienne lekcje dla dzieci. W ramach tychże spotkań młodzież 

w sposób ciekawy, żywy, często zabawny, w połączeniu z muzyką oraz nie pomijając 

aktywizacji dzieci, przedstawiała kanon bajek polskich, wzbogacony własną twórczością. 

Idea ta spotkała się z wyjątkowym odbiorem – dzieci z zachwytem wpatrywały się 

w niewiele od siebie starszych aktorów i wsłuchiwały się w czytane czy śpiewane przez nich 

bajki; chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych przez młodzież zabawach 

literackich; nauczyciele zaś z niedowierzaniem patrzyli na zaangażowanie swych uczniów 

oraz na dokonania na scenie młodzieży z Polski, doceniając zwłaszcza jej pomysłowość 

i radość oraz odwagę w kontakcie z młodszymi kolegami z Zaolzia. Programy Kawiarenki 

niewątpliwie edukują, co ważne – zawsze inspirują nauczycieli, stanowiąc niecodzienne 

wzbogacenie materiału dydaktycznego. 

 

 

 

                                                           
7
 IDEM: Nasze wspólne 10 lat…, s. 10–11. 

8
 Ibidem, s. 11. 
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Podsumowanie 

  Doświadczenia Kawiarenki Literackiej w działalności na rzecz zaolziańskich dzieci są 

dowodem na to, że we współczesnym świecie nie może brakować miejsca dla innowacyjnej 

twórczości uczniów. Świadczą również o tym, że można w sposób ciekawy, odbiegający od 

administracyjnych ustaleń krzewić polskość wśród naszych rodaków mieszkających poza 

granicami Ojczyzny. Należy podkreślić, że projekty Kawiarenki na Zaolziu nie ograniczają 

się jedynie do  niesienia tego, co polskie, ale polegają również na dialogu, wzajemnym 

ubogacaniu się. Realizując takie przedsięwzięcia, warto zatem pamiętać, że: „Współczesna 

szkoła powinna być miejscem dialogu kultur i dialogu ludzi, miejscem, w którym realizuje się 

edukacja międzykulturowa”
9
. 
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WDR I BITS 21 – dwa przykłady kształcenia kompetencji medialnych dzieci 

 

 

Streszczenie  

 W artykule tym przedstawione zostały projekty medialno-pedagogiczne WDR oraz 

BITS 21 dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mają one na celu kształcenie 

kompetencji medialnych. Charakterystyczne dla tych projektów jest to, że wykorzystują 

struktury zewnętrzne placówek oświatowych. Tym samym pokazują jednoznacznie 

i nieomylnie, jak ważna jest dla kształtowania kompetencji medialnych pomoc różnych 

instytucji oraz inicjatyw innowacyjnych. Jednocześnie uświadamiają złożoność samego 

znaczenia „kompetencji medialnej“, które realizowane są w tych projektach. 

 

Słowa kluczowe: kompetencje medialne, edukacja, dziecko, przedszkole i szkoła 

 

 

 Pierwszy projekt – projekt WDR – opisuje zaangażowanie rozgłośni radiowo-

telewizyjnej WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln) w pracy na rzecz wychowania 

medialnego. Telewizyjna stacja Północnej Nadrenii-Westfalii WDR należy do publicznej 

struktury niemieckiego systemu medialnego. Do dzisiaj w strukturze tej przechowały sie 

fundamenty układu ustalonego krótko po 1945 r. Na wzór brytyjskiego systemu BBC (British 

Brodcasting Corporation) powstał system, który finansuje się z obowiązkowych opłat 

obywateli. Każdy obywatel, który posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy, zobowiązany 

jest do uiszczania opłaty. Rozwiązanie to obiecywało rozgłośniom radiowo-telewizyjnym od 

samego początku, z jednej strony, zachowanie niezależności w stosunku do władzy 

politycznej, z drugiej strony – z uwagi na brak konieczności finansowania programu poprzez 

wpływy z reklam (jak w systemie amerykańskim) – niezawisłość komercyjną. Federalny 

system BRD wzmocnił jeszcze bardziej niezależność polityczną publicznych rozgłośni. 

O szczegółach organizacyjnych i finansowych decydują poszczególne kraje związkowe. 

Północna Nadrenia-Westfalia posiada własną stację WDR od 1955 r. WDR powstał na skutek 

podziału NWDR (Nord-Westdeutscher Rundfunk), rozgłośni publicznej brytyjskiej strefy 

okupacyjnej, na WDR i NDR (Norddeutscher Rundfunk). Początkowo współpracował ściśle 

z NDR. Od 1965 r. produkuje własny program telewizyjny i radiowy, który udało mu sie 

rozbudować w 1991 r. do pełnego programu całodziennego. Odbierany jest on digitalnie 

i przez satelitę. Jego program radiowy i telewizyjny wspomaga dzisiaj silnie rozbudowana 

(2000) sieć różnych stron internetowych oraz 9 lokalnych stacji nadawczych. Stacja kolońska 

należy do najbardziej rozbudowanych. Część omawianego tu konceptu została opracowana 

dla lokalnego studia w Kolonii. 



478 
 

 W przeciwieństwie do prywatnych i komercyjnych sieci telewizyjnych, które działają 

na rynku niemieckim od 1984 r., stacje publiczne zobowiązane są m.in. do 

„Grundversorgung“ – „zaspokojenia podstawowego“ opinii publicznej w zakresie informacji, 

edukacji i kultury. Z końcem lat 60. WDR wprowadził do swego programu telewizję dla 

szkół. Od samego początku istnienia „Sendung mit der Maus“ (1971) udziela się przy jego 

realizacji wspólnie z innymi rozgłośniami krajów związkowych w ramach ich współpracy dla 

programu ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland, Das Erste). Lista interesujących seriali, filmów i różnych 

innych form prezentacji dla dzieci w WDR jest długa. Warto wspomnieć o najnowszym 

projekcie WDR dla Ki.Ka (Kinder Kanal – Kanał dla Dzieci). W 2007 r. wszedł mianowicie 

na antenę program Sendung mit dem Elefanten, który WDR opracował i zrealizował wspólnie 

z placówką badawczą Centralnym Instytutem dla Telewizji Edukacyjnej dla Młodzieży 

i Dzieci (IZI). Program adresowany jest do rodzin z dziećmi przedszkolnymi, nieumiejącymi 

jeszcze czytać. Jego pomysłodawcy i realizatorzy założyli, że rodzice i dzieci wspólnie 

oglądają telewizję. W trakcie przedstawianej akcji wyświetlane są dodatkowe, pisemne 

komentarze dla rodziców. W ten sposób rodzice są zarówno informowani o pedagogicznych 

celach przedstawianych scen, jak i inspirowani do podjęcia stosownej interakcji z dziećmi,  

m.in. przeprowadzenia rozmowy na poruszane tematy, zainicjowania wspólnej zabawy. Na 

stronie internetowej, towarzyszącej programom, znajdują się dalsze, dodatkowe informacje, 

przeznaczone jednocześnie dla rodziców i dla dzieci. 

 Medialno-pedagogiczna działalność nie należy do podstawowych obowiązków WDR. 

Rozgłośnia nie jest prawnie zobowiązana do jej prowadzenia. Co prawda oczekuje się 

i przyjmuje jako oczywiste, że WDR działa zgodnie z obowiązującym prawem, przede 

wszystkim zaś według „Jugendmedienschutzgesetz“ – ustawy o ochronie młodzieży i dzieci 

przed szkodliwymi wpływami płynącymi z mediów, jednak bezpośredniego, zewnętrznego 

zobowiązania do zaproponowania programu pedagogicznego dla dzieci i młodzieży 

rozgłośnia nie posiada. WDR dobrowolnie wypełnia zadania edukacyjne. Projekty w zakresie 

pracy medialnej obejmowały: organizowanie wycieczek grup dziecięcych i młodzieżowych 

po studiach WDR, przeprowadzanie przez dzieci i młodzież rozmów z redaktorami różnych 

redakcji oraz udział zwiedzających w powstawaniu programu. 

 W 2007 r. wprowadzono nową organizację działu PR. Nowe struktury pozwoliły 

połączyć dotychczasowe działania, w niewielkim stopniu wcześniej skoordynowane, wielu 

działów WDR. Przede wszystkim skonsolidowano projekty dla telewizji i dla radia. 

W ramach działu PR powołano w Kolonii biuro do spraw medialno-pedagogicznej pracy 

z dziećmi i młodzieżą. Do głównych zadań tego biura należy: 

▪ organizowanie kursów edukacyjnych dla nauczycieli i pedagogów; 

▪ opracowywanie i publikowanie materiałów w celu kształcenia i wzmacniania kompetencji 

medialnych; 

▪ opracowanie i przeprowadzanie programu studyjnego kształcącego kompetencję 

medialną. 

 Wszystkie punkty programu biura pedagogiki mediów są bezpłatne. Jedynym 

warunkiem udziału jest zgłoszenie się. Kursy edukacyjne – z reguły prowadzone całodzienne 

– są tematycznie związane z aktualnie dyskutowanymi problemami, takimi np. jak Przemoc 

w grupach młodzieżowych.  



479 
 

 Materiały edukacyjne układane są z myślą o zajęciach szkolnych i adresowane do 

różnych grup wiekowych, np. Wiedza podstawowa o telewizji. Co dzieci powinny o ich 

ulubionym medium wiedzieć albo Radiowe i telewizyjne projekty w przedszkolu – dla grupy 

wiekowej od 3 do 5 lat, Film telewizyjny „Wściekłość” – dla grupy wiekowej między 14. a 16. 

rokiem życia, Radio, Telewizja i Internet i co się za tym kryje – dla młodzieży od lat 14 do 18. 

Nauczyciele i pedagodzy mogą zamówić interesujące ich broszury pocztą albo pobrać je ze 

strony internetowej WDR. 

 Program studyjny WDR Abenteuerreise Fernsehstudio w Kolonii można 

zarezerwować dla każdej grupy wiekowej. Najczęściej biorą w nim udział dzieci 

wczesnoszkolne. Składa się on z trzech, zależnych  od siebie części:  

 obejrzenie filmu informującego o programie WDR;  

 zwiedzanie Studia WDR w Kolonii;  

 zabawy medialne w specjalnie do tego wybudowanym studiu dla dzieci.  

Program studyjny trwa do 3 godzin. Film wprowadzający w 20 minut opowiada 

o historii stacji WDR oraz o jej aktualnym programie radiowo-telewizyjnym. Przedstawia 

redakcje poszczególnych programów i przygotowuje zwiedzających na wycieczkę po studio. 

Grupa może zdecydować, czy chce obejrzeć studio telewizyjne czy radiowe.  

 Samo zwiedzanie studia jest dostosowane do wieku uczestników. Dla dzieci 

przedszkolnych i wczesnoszkolnych ułożone jest w formie zabawy z zadaniami i zagadkami. 

Labirynty kolońskiej placówki WDR można porównać z dżunglą albo „miastem w mieście“. 

Tak też jest wykoncypowane przejście od jednego etapu do drugiego. Dzieci podzielone są na 

różne grupy. Jednocześnie przydziela im się różne funkcje, które pomagają im zrozumieć 

zwiedzane miejsca. Poprzez zabawę dzieci motywowane są do aktywnego uczestnictwa. Na 

liście odwiedzin znajdują się wszystkie działy produkcji radiowej lub telewizyjnej: od 

redakcyjnego pomysłu, poprzez warsztaty budowy kulis, aż po studio nagrań i wgląd we 

właśnie przygotowywane audycje telewizyjne czy radiowe. Podróż po labiryncie WDR 

kończy się wizytą w telewizyjnym studiu dla dzieci, wybudowanym tylko po to, aby 

umożliwić dzieciom zabawę w telewizję. Tu nagrywają one swoją własną audycję telewizyjną 

i nagraną scenę otrzymują na płycie CD, aby mogły zabrać ją do szkoły lub domu. 

W dziecięcym Studio-WDR uczestnicy poznają tajemnice Green Box oraz zasady montażu 

dźwięku i obrazu. W rozmowach z pedagogami opisują swoje wrażenia. Własnymi 

przemyśleniami i przeżyciami wymieniają się z kolegami i koleżankami. 

 Rozwijająca się od 10 lat sieć stron internetowych WDR wspomaga program 

kształcenia medialnego realizowany tradycyjnie. Internetowa strona Planet Schule towarzyszy 

szkolnemu programowi telewizyjnemu. Udostępniane online są pedagogicznie opracowane 

audycje tego programu, materiał lekcyjny do pracy z uczniami w szkole oraz multimedialne 

opracowania tematów szkolnych. Ponadto proponuje się wysyłkę tematycznie 

przygotowanych cytatów filmowych i audycji telewizyjnych. Te pedagogiczne i dydaktyczne 

materiały skierowane są zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów chcących samodzielnie 

pracować w domu. Uwzględniają one specyfikę tematów poruszanych w szkole. 

Dostosowane są do różnych grup wiekowych. 

 Zaangażowanie WDR w procesie kształcenia medialnego obejmuje również 

bezpośrednią pracę z dziećmi. Oprócz realizacji konkretnych projektów medialnych 

w studium telewizyjnym dla dzieci, pracownicy WDR odwiedzają regularnie przedszkola 
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i szkoły podstawowe, gdzie nagrywają audycje radiowe z dziećmi. Radio dla dzieci „Lilipuz” 

raz w tygodniu nadaje te szkolne audycje. Szkoły i przedszkola mogą skontaktować się 

z WDR i zamówić przeprowadzenie takiego projektu w swojej placówce. 

 Inne projekty aktywnej pracy medialnej polegają m.in. na udostępnieniu programu do 

montażu audycji radiowych oraz na przygotowaniu audycji telewizyjnych przez młodzież. 

Starsza młodzież oraz nauczyciele wzbogacający swoje lekcje o audycje radiowe mogą 

skorzystać z zaproponowanego przez WDR programu montażu dźwięku 

(www.radiorecorder.de). W lokalnym Studio Bielefeld nadawane są audycje przygotowane 

przez młodych widzów. 

 WDR oraz kolońskie Studio WDR aktywnie angażują się – dając innym przykład 

godny naśladowania – w kształcenie kompetencji medialnych. Uzupełniają działania szkolne 

i pozaszkolne w kształtowaniu świadomych postaw wobec mediów. Pokazują, jak ważna jest 

ta działalność, której żadna inna placówka nie mogłaby tak wypełnić, jak właśnie rozgłośnia 

radiowa i telewizja.  

Oczywiście, warto zapytać, czy na pewno biuro pracy pedagogiki medialnej powinno 

należeć do działu PR. Z dotychczasowych obserwacji polityki WDR wynika jednak, że 

pierwszoplanowym zadaniem programu pedagogicznego nie jest jedynie zwrócenie uwagi na 

własny program telewizyjny i filmowy. Poruszane tematy oraz forma ich opracowania 

ukierunkowane są głównie na poszerzanie wiedzy ogólnej. W propozycjach programowych 

dla starszej młodzieży obecne są również aktualne tematy polityczne i społeczne. Krytyczna 

refleksja nad problemem medialności telewizji i Internetu może wzbogacić zaproponowany 

program pedagogiki medialnej, wzbudzając jednocześnie większe zaufanie ze strony 

nauczycieli i rodziców. 

 W ujęciu kompetencji medialnej przez WDR podkreślone zostaje przede wszystkim 

posługiwanie się medium w zdobywaniu wiedzy oraz w przyswojeniu wiedzy o strukturach 

funkcjonowania systemu medialnego, jakim jest rozgłośnia radia i telewizji. Z innej 

perspektywy działa BITS 21 (Bildung, InformationsTechnologien & Service für die Berliner 

Jugendarbeit im 21. Jahrhundert) – berliński ośrodek kształcenia kompetencji medialnej 

wśród wychowawczyń przedszkolnych, nauczycieli szkół podstawowych i przede wszystkim 

rodziców. BITS 21 jest częścią jfs e.V. (Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. / 

Zrzeszenie Popierające Młodzież oraz Pracę Socjalną). Współpracuje ściśle z WeTeK Berlin 

gGmbH (Werkstatt neue Technologien und Kultur / Warsztat Nowych Technologii i Kultury). 

Swoją działalność opiera na wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego, 

berlińskiego Urzędu do Spraw Edukacji i Nauki (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung) oraz różnych projektów lokalnych. Od prawie 10 lat organizuje kursy 

kształceniowe i konferencje na tematy pedagogiki medialnej. Pomaga rodzicom i placówkom 

edukacyjnym w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami mediów, np. 

dotyczących gier komputerowych. Do największych jego zasług należy również 

organizowanie i przeprowadzanie konkretnych projektów w przedszkolach i szkołach, nie 

tylko berlińskich. Projekty te, z jednej strony, inicjują pracę medialną z dziećmi, z drugiej zaś 

– przyczyniają się do rozszerzenia kompetencji medialnych wśród rodziców, nauczycieli 

i wychowawców przedszkolnych. W 2009 r. BITS 21 zaprosił 20 placówek do udziału 

w projekcie o astronomii, w 2010 r. – o Afryce. W 2011 r. realizowany jest porównywalny 

projekt o przyrodzie w lesie. W projekcie Ein Plüschtier auf Reisen pluszowe zwierzątka 

http://www.radiorecorder.de/
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odwiedzają przedszkola i szkoły. Przywożą ze sobą pocztę z zadaniami. Po upływie tygodnia 

wyruszają w drogę powrotną, zabierając ze sobą wyniki pracy grupy czy klasy. Uczestnicy 

projektu konfrontowani są z rozmaitymi zadaniami, których wykonanie odbywa się na drodze 

cyfrowej albo analogowej. Dzieci przeprowadzają drobne eksperymenty, poszukują 

wiadomości w Internecie, przygotowują kolaże z fotografii oraz publikują swoje prace 

w sieci. Rodzice i nauczyciele pozostają ze sobą w kontakcie internetowym. BITS 21 

koordynuje projekt i doradza formę komunikacji poprzez Internet. Troszczy się o to, aby 

powstałe sieci wymiany informacji służyły jednocześnie wymianie wiedzy o zdobytych 

kompetencjach medialnych. Usiłowania te wzmacniane są poprzez organizowanie realnych 

wymian wśród nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Projekt Ein Plüschtier auf 

Reisen 2010 został nagrodzony nagrodą Dieter Baacke Preis 2010 jako jeden z najbardziej 

udanych projektów tego roku. 

 BITS 21 – w przeciwieństwie do projektów pedagogiki medialnej WDR – definiuje 

pojęcie „medium“ inaczej. Widzi w nim przede wszystkim nowe media cyfrowe. Swoją 

działalność ukierunkowuje na kształcenie kompetencji medialnych zarówno w rodzinie, jak 

i w placówkach edukacyjnych i wychowawczych. Stara się o stworzenie sieci 

komunikacyjnych oraz integrację technik cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce 

i procesach nauczania. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesie 

kształcenia medialnego, aktywizowanie zarówno rodziców, jak i placówek edukacyjnych, 

wzmacnianie przekazu informacji edukacyjnej  – to bez wątpliwości najwartościowsze 

aspekty tego projektu.  

 Działalność zarówno WDR, jak i BITS 21 przyczynia się do nowoczesnego 

rozumienia mediów. Obie placówki kształtują kompetencje medialne. Czynią to jednak 

różnie, mając na uwadze różne kompetencje medialne. Choć obie pracują bezpośrednio 

z dziećmi i akcentują wagę praktycznej pracy z mediami, to realizują wyznaczone cele różnie. 

Przeprowadzony tu opis projektów i krótkie ich porównanie uświadamiają różnorodność 

i złożoność kompetencji medialnej oraz jej związków z działalnością dydaktyczną czy 

pedagogiczną. WDR koncentruje się na klasycznej interpretacji kompetencji medialnej, tak 

jak ją zdefiniował Dieter Baacke, natomiast BITS 21 orientuje się bardziej na jej rozumieniu 

zaproponowanym przez Henry‟ego Jenkinsa. Baacke w swojej koncepcji kompetencji 

medialnej akcentuje świadomą, krytyczną i refleksyjną postawę wobec mediów. Skierowana 

jest ona na posiadanie wiedzy o specyfice medialnej drogi komunikacji oraz na biegły 

i kreatywny sposób obchodzenia się z mediami. Jenkins zaś rozwija swój koncept 

kompetencji medialnej na podstawie analizy istniejących projektów medialnych oraz analizy 

samych mediów cyfrowych. Jego zdaniem nie jest ważna jedynie wiedza o systemach 

medialnych i formach ich przekazu, ale sposób poruszania się w złożonych sieciach 

komunikacji internetowej. Kompetencje medialne należą zatem do kompetencji socjalnych. 

Oba rodzaje kompetencji opierają sie bowiem na komunikacji i interakcji z innymi 

uczestnikami projektu. 
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Základné aspekty voľného času 

 

Abstract 

 The article discusses the theoretical level of the leisure time and extra-curricular 

education. The educational influence of leisure time and creating the conditions for its rational 

and positive usage participate in addition to families and schol educational institutions, non-

school organizations in whole area of education in the state and non state sector in Slovakia. 

To provide children and youth spend their leisure time sefully, it is necessary to create 

conditions for organizing leisure time activities in the network of institutions and 

organizations that meet the basic attributes of leisure time. 

 

Key words: leisure time, education outside the classroom, functions, objectives and role of 

leisure time 

 

 

Úvod  

Výchova vo voľnom ĉase, resp. mimo vyuĉovania nadväzuje na výchovu v rodine a na 

výchovu a vzdelávanie v ńkole. Tieto výchovné ĉinitele majú svoje ńpecifické miesto pri 

výchove a formovaní osobnosti a ńpecificky prispievajú k utváraniu a rozvoju osobnosti. Je 

potrebné rozvíjať vyńńie motívy, emocionálnu inteligenciu, prosociálne správanie a formovať 

uńľachtilé hodnoty ako láska, úcta, reńpekt, rovnosť, dobrá vôľa, dôvera, poctivosť, ĉestnosť, 

vzájomná pomoc a spolupráca. Práve v tomto zmysle výchova vo voľnom ĉase vytvára 

priestor a podmienky na predovńetkým na rozvoj etických, estetických, citových, vôľových 

kvalít osobnosti, na aktivitu a rozvoj tvorivosti v praktickom konaní. Výchova je 

celospoloĉenskou záleņitosťou, nielen záleņitosťou rodiny a ńkoly
1
. 

Vo výchove sa formujú a utvárajú vzťahy ĉloveka k svetu – k prírode, k spoloĉnosti aj 

k sebe samému. Pritom je potrebné stále poĉítať s ćalńími intencionálnymi a funkcionálnymi 

vplyvmi prostredia, ktoré môņu pôsobiť opaĉne, a tým zniņovať úĉinnosť výchovy 

a vyvolávať neņiadúce úĉinky a vplyvy. 

Rodina vņdy nemôņe uspokojiť potrebu detí, ĉasto jej chýbajú materiálne vybavenia 

a odborná kvalifikácia. Ńkolopovinným deťom a ńtudujúcej mládeņi by mali byť poskytnuté 

informácie o správnom vyuņívaní voľného ĉasu, o záujmovej ĉinnosti v ńkole, mimo nej, teda 

v ńkolských zariadeniach, v obci ĉi v meste. Významné miesto pri tom zastávajú tieņ obecné 

a mestské kultúrne, spoloĉenské a ńportové inńtitúcie, ktoré by mali pomáhať mladým ľućom 

pri vyuņívaní voľného ĉasu. 

                                                           
1
 Bliņńie E. KRATOCHVÍLOVÁ:  Pedagogika voľného času. Bratislava, UK 2004. 
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Výchova vo voľnom ĉase poskytuje príleņitosť k nenásilnému ovplyvņovaniu detí 

a mládeņe. Citlivé výchovné pôsobenie pedagóga dáva moņnosť vytvárania bezpeĉného 

a tvorivého ovzduńia, moņnosť uspokojovania individuálnych potrieb a rozvoj záujmov. 

Vznik pozitívneho, menej formálneho vzťahu a vytvorenie úzkych kontaktov s deťmi 

a mládeņou vedie k odhaleniu ich ťaņkostí a problémov. Pedagóg sa nachádza „nielen v roli 

uĉiteľa, vedúceho, inńtruktora, ale i radcu, dôverníka, náhradného rodiĉa, starńieho priateľa, ktorý vychováva 

hlavne svojou prítomnosťou a osobným príkladom“
2
. Deťom imponuje pozitívne pôsobenie pedagóga, a tým si 

získava prirodzenú autoritu. 

Vyuņívanie voľného ĉasu závisí aj od moņnosti a podmienok prostredia. Poņiadavka 

na vytváranie podmienok pre voľný ĉas vyplýva z dokumentu Dohovor o právach dieťaťa, 

ktorý bol prijatý OSN v roku 1983, a ktorý podpísala aj nańa republika a je pre nás záväzné 

dodrņiavať ho. V ĉlánku 31 tohto dohovoru sa píńe: „Ńtáty, ktoré sú zmluvnou stranou 

Dohovoru, uznávajú a zabezpeĉujú právo dieťaťa na vńestrannú úĉasť na kultúrnom 

a umeleckom ņivote a napomáhajú to, aby sa deťom poskytovali zodpovedajúce a rovné 

moņnosti v kultúrnej, umeleckej oblasti, oddychovej ĉinnosti a vyuņívaní voľného ĉasu“
3
. 

Kaņdé prostredie, kde sa deti a mládeņ pohybujú, je pre ne podnetné, preto je potrebné 

usmerņovať a neustále vytvárať podmienky na vhodné organizované alebo spontánne aktivity 

detí a mládeņe. Vńetky inńtitúcie hlavne na vidieku by mali spolupracovať a spoloĉne 

pripraviť priestor pre uskutoĉnenie mnohostranných, zaujímavých ĉinností, ktoré formujú 

zdravý vývin  a výchovu detí nielen vo voľnom ĉase a menia charakter ich voľného ĉasu. 

 

Funkcie, ciele a úlohy výchovy vo voľnom čase 

Výchova vo voľnom ĉase sa podieľa na realizácii výchovného cieľa, ktorým je 

komplexne rozvinutá, samostatná a sociálne zodpovedná osobnosť. Cieľ sa realizuje 

prostredníctvom funkcií výchovy vo voľnom ĉase. M. Krystoņ
4
 uvádza nasledovné funkcie: 

„sebarealizaĉná funkcia, výchovná a vzdelávacia funkcia, zdravotná a kompenzaĉná funkcia, 

sociálna funkcia, preventívna funkcia“. 

Sebarealizačná funkcia vytvára podmienky, ktoré vo voľnom ĉase umoņnia vńetkým 

úĉastníkom v maximálnej miere rozvíjať a realizovať záujmy, potreby, schopnosti. 

Výchovná a vzdelávacia funkcia spoĉíva v cieľavedomom pozitívnom pôsobení 

organizácií a inńtitúcií na rozvoj schopnosti detí a mládeņe, na usmerņovaní ich potrieb 

a záujmov, na formovanie ņiadúcich postojov a morálnych vlastností. 

Zdravotná a kompenzačná funkcia prispieva  k usmerņovaniu reņimu dņa tak, aby 

pomáhal vytvárať zdravý ņivotný ńtýl. Poskytuje príleņitosť k dostatoĉnému pohybu na 

ĉerstvom vzduchu. Pre zdravie detí a mladých ľudí sú dôleņité pohybové a ńportové ĉinnosti, 

ktoré kompenzujú zväĉńa jednostrannú psychickú záťaņ organizmu, ktorú spôsobuje charakter 

ich povinností. 

Socializačná funkcia poskytuje okrem kvalifikovanej pedagogickej starostlivosti aj 

moņnosť vyrovnávať rozdiely medzi materiálnymi, ekonomickými a psychologickými 

                                                           
2
 J. PÁVKOVÁ: Některé morální aspekty výchovy ve volném čase. „Vychovávateľ“ 2002, roĉ. 46, ĉ. 6, 

s. 3. 
3
 E. KRATOCHVÍLOVÁ: Voľný čas a pedagogika voľného času. „Vychovávateľ“ 2001, roĉ. 45, ĉ. 5, s. 3. 

4
 M. KRYSTOŅ: Edukácia detí a mládeņe vo voľnom čase. Banská Bystrica, UMB 2003, s. 41. 
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podmienkami v rodine. Tým pomáha najmä deťom z menej podnetného prostredia. Sociálna 

funkcia sa podieľa aj na utváraní sociálnych vzťahov. 

Preventívna funkcia predstavuje cieľavedomú výchovnú prácu s deťmi, poskytovanie 

rozliĉných moņností zaujímavých ponúk na hodnotné vyuņívanie voľného ĉasu, ktoré sú 

úĉinnou prevenciou pred pôsobením negatívnych vplyvov.  

Tieto funkcie sú zamerané na správanie a konanie jednotlivcov podľa kultúrnych 

a spoloĉensky uznávaných hodnôt a noriem. 

Myslíme si, ņe voľný ĉas môņe plniť aj ćalńie funkcie, ako napríklad:  

 estetickú funkciu, ktorá prispieva k rozvoju estetického cítenia a vkusu, k poznávaniu 

základných  umeleckých diel národnej a svetovej kultúry, ale i tvorcov, interpretov 

hlavných etáp rozvoja umenia, prispieva k rozvoju vnímania, preņívania, chápania, 

hodnotenia krásy prírody, prostredia, ņivota;  

 motivačnú funkciu, ktorá umoņņuje motivovať ambície, snahy dosiahnuť úspechy, 

pomáhať slabńím a menej úspeńným ņiakom zvládnuť poņiadavky ńkoly, a tak napomáhať 

úspeńnosť ņiakov v ńkole, pri ich profesijnej orientácii v súlade s ich individuálnymi 

predpokladmi, podporovať rozvoj ich zdravého sebavedomia a vôle prekonávať prekáņky; 

 emocionálnu funkciu, ktorá pomáha vytvárať podmienky na pozitívne záņitky, na záņitky 

z úspechu, na preņívanie radosti z vlastnej ĉinnosti, napomáha uvedomovanie si vlastnej 

hodnoty, viery vo vlastné sily, formovanie zdravého sebavedomia, pomáha kompenzovať 

nedostatky sociálneho prostredia vo vývine detí z menej podnetného a materiálne 

chudobného rodinného prostredia; 

 ekologickú funkciu, ktorá vedie k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, k ņivotnému 

prostrediu, k svojmu okoliu, k zodpovednosti za ņivotné prostredie;  

 vlasteneckú funkciu, ktorá môņe predstavovať výchovu k národnému vedomiu, 

k hodnotám, k úcte voĉi kultúrnym tradíciám krajiny, k folklóru.  

Výchova vo voľnom ĉase je súĉasťou intencionálneho  pôsobenia. Základným 

poslaním a vńeobecným cieľom je podieľať sa na formovaní a utváraní osobnosti – jej 

fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky s ohľadom na individuálne predpoklady 

kaņdého jednotlivca
5
  

Osobnosť  dieťaťa sa rozvíja pod vplyvom spontánneho utvárania, ale aj pod vplyvom  

zámerného pôsobenia. Výchova môņe byť úĉinná, len ak reńpektuje celkový doterajńí vývin 

jednotlivca. Pedagogické koncepcie, ktoré vychádzajú z orientácie na osobnosť 

vychovávaného, sa zhodujú v názore, ņe vedomosti nie sú najdôleņitejńie, ale pre ņivot 

ĉloveka majú väĉńí význam postoje, na základe ktorých koná a schopnosti, vćaka ktorým 

koná. Vedomosti sú dôleņité nie ako koneĉný cieľ, ale ako prostriedok na vytváranie 

schopností a postojov, priĉom nejde o ich rozsah, ale o ich kvalitu. Východiskom výchovy je 

pedagogická situácia, ktorá sa podobá beņnej ņivotnej situácii, len do nej vstupuje zámer 

pedagóga. Ten môņe pouņiť priame alebo nepriame pedagogické pôsobenie. Priame 

pôsobenie spoĉíva v priamom vplyve vychovávateľa na ņiaka, pred stavia pred ņiaka cieľ, 

ovplyvņuje jeho rozhodovanie, organizuje a hodnotí jeho ĉinnosti. Pri nepriamom pôsobení 

vychovávateľ skôr organizuje podmienky ņiaduceho utvárania ĉloveka. Na dosiahnutie 

výchovných cieľov sa nepriamo vyuņívajú beņné ņivotné situácie. Ĉím viac dieťa vníma 

                                                           
5
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situáciu ako prirodzenú, neriadenú, tým  má väĉńí pocit slobodnej voľby. To je súĉasne 

efektívnejńie pre rozvoj autentickej osobnosti, pre jej osobnostné dozrievanie 

a sebarozvíjanie
6
.  

Poslaním výchovy vo voľnom ĉase je teda podieľať sa na formovaní a utváraní 

osobnosti, vytváraní podmienok, príleņitostí a ponúk na zmysluplné a pozitívne vyuņívanie. 

Predstavuje „vytvárať vhodné spojenie voľného ĉasu a výchovy, tak aby zostali zachované ich 

základné charakteristiky – voľného ĉasu ako ĉasu slobody a voľnosti, výchovy ako 

cieľavedomého a zámerného usmerņovania, pôsobenia na dieťa s cieľom podporovať rozvoj 

jeho individuálnych, fyzických a psychických predpokladov, jeho osobnosti, pomáhať mu pri 

sebarealizácii. Rozhodujúce je subjektívne preņívanie voľného ĉasu s charakteristickými 

postojmi »chcem« a »môņem« oproti povinnému »musím«“
7
. Výchova vo voľnom ĉase 

poskytuje príleņitosť viesť deti a mládeņ k racionálnemu vyuņívaniu voľného ĉasu 

a predchádzať negatívnym spoloĉenským javom, rozvíjať ich ńpecifické schopnosti, formovať 

záujmy. Umoņņuje regeneráciu fyzických a psychických síl, podporuje rozvoj spoloĉenských 

kontaktov a vzťahov. Vytvára podmienky na pozitívne záņitky, na záņitky úspechu 

v záujmovej a inej ĉinnosti, prispieva k prehlbovaniu teoretických vedomostí získaných na 

vyuĉovaní v ńkole. 

Kľúĉovú úlohu vo výchove vo voľnom ĉase detí a mládeņe by mala mať rodina ale aj 

spoloĉnosť. Rodiĉia by mali deťom vytvárať podmienky, ktoré rozvíjajú ich záujmy 

a schopnosti. Správnou motiváciou pomôcť k realizácii záujmových ĉinností zaloņených na 

dobrovoľnosti. Je potrebné si uvedomiť, ņe len to, ĉo nás zaujíma a baví, spravíme dobre 

a s radosťou. Takéto ĉinnosti prispievajú k fyzickému a duńevnému rozvoju osobnosti.  

Stotoņņujeme sa I. Kominarcom
8
, ktorý na základe analýzy odbornej literatúry 

o podmienkach výchovnej práce  v ĉase mimo vyuĉovania uvádza tieto úlohy: 

 prehlbovať a rozvíjať vedomosti a zruĉnosti ņiakov získané v ńkole prostredníctvom 

praktických ĉinností; 

 uspokojovať a rozvíjať záujmy ņiakov; 

 umoņņovať ņiakom primerané rekreaĉné a oddychové ĉinnosti po vyuĉovaní; 

 zaistiť ņiakom moņnosť telesnej výchovy a ńportu; 

 prispievať k formovaniu kladných medziľudských vzťahov v ĉase mimo vyuĉovania; 

 viesť ņiakov k aktívnej a receptívnej esteticko-výchovnej ĉinnosti; 

 viesť ich k plneniu sebaobsluņných prác a pracovných povinností vyplývajúcich zo 

spoloĉného ņivota v mimońkolskom zariadení; 

 vytvárať najvhodnejńie predpoklady pre osobnú hygienu a správnu ņivotosprávu. 

Okrem týchto výchovných úloh majú mimońkolské zariadenia aj ćalńie, ktoré súvisia 

s biologicko-hygienickými potrebami, ako je spánok, starostlivosť o zdravie, udrņiavanie 

ĉistoty a poriadku, zabezpeĉenie stravovania, dodrņiavania bezpeĉnostných pokynov a pod.  

E. Kratochvílová
9
 uvádza mnohé úlohy, ktoré vystupujú do popredia a vychádzajú 

 z cieľov výchovy vo voľnom ĉase. Uvádzame niektoré z nich: 

                                                           
6
 B. KOSOVÁ: Rozvoj osobnosti ņiaka (so zameraním na I. stupeň základnej ńkoly). Preńov, Rokus 2000, 

s. 27. 
7
 E. KRATOCHVÍLOVÁ:  Pedagogika voľného času..., s. 96. 

8
 I. KOMINAREC: Úvod do pedagogiky voľného času. Preńov, PU 2003, s. 41–42. 
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 umoņņovať regeneráciu fyzických a psychických síl, aktívny oddych v primeranej 

ĉinnosti, a tak prispievať k fyzickému a psychickému zdraviu, k formovaniu aktívneho 

spôsobu ņivota; 

 viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k voľnému ĉasu ako k osobnej a spoloĉenskej 

hodnote, a tak napomáhať k formovaniu pozitívnej hodnotovej orientácie; 

 vytvárať podmienky a poskytovať príleņitosti na zmysluplné, aktívne vyuņívanie voľného 

ĉasu vo vhodnom prostredí v prospech rozvoja vlastnej osobnosti i v súlade so 

spoloĉenskými hodnotami; 

 umoņņovať uspokojovanie a rozvoj individuálnych potrieb, záujmov, schopností, nadania, 

talentu, mravných vlastností charakteru, a tak podporovať pozitívne formovanie osobnosti 

a sebarealizáciu; 

 podporovať rozvoj sociálnych kontaktov a vzťahov, viesť k osvojovaniu si noriem 

spoloĉenského správania, ľudského spolunaņívania, k formovaniu postojov k ņivotným 

situáciám, a tak podporovať procesy individualizácie a socializácie osobnosti; 

 viesť k úcte voĉi kultúrnym tradíciám vlastnej krajiny, národa, spoloĉnosti;  

 viesť k úcte k rodiĉom, k iným ľućom a k ņivotu ako najvyńńej hodnote; 

 podporovať zmysel pre porozumenie, toleranciu voĉi „inakosti“, voĉi iným rasám, 

národom, národnostiam, ich kultúre, jazyku, iným názorom; 

 viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, k ņivotnému prostrediu; 

 vytvárať podmienky na pozitívne záņitky, na záņitky z úspechu v záujmovej  a inej 

ĉinnosti pre vńetkých – nadaných a talentovaných, i pre slabńích ĉi handicapovaných – na 

získanie moņností na sebavyjadrenie, skúseností z vlastnej ĉinnosti, preņívanie radosti 

z jej výsledkov, na sebarealizáciu, a tak napomáhať uvedomovanie si vlastnej hodnoty, 

viery vo vlastné sily, formovanie zdravého sebavedomia, motivovať ambície, snahy 

k úspechom, prispievať k sebarealizácii osobnosti; 

 prispievať k prehlbovaniu teoretických vedomostí získaných na vyuĉovaní v ńkole, zo 

ńtúdia z iných zdrojov a k ich uplatņovaniu v praktickej hlavne záujmovej ĉinnosti, a tak 

umoņņovať spojenie teórie a praxe, rozvoj schopností, zruĉností a návykov; 

 pomáhať slabńím a menej úspeńným ņiakom zvládnuť poņiadavky ńkoly, a tak napomáhať 

úspeńnosť ņiakov v ńkole, pri ich vzdelávacom vývine, profesijnej orientácii v súlade s ich 

individuálnymi predpokladmi, podporovať rozvoj ich zdravého sebavedomia a vôle 

prekonávať prekáņky; 

 pomáhať kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia vo vývine detí z neúplných, 

sociálne, citovo a mravne naruńených rodín, z menej podnetného a materiálne chudobného 

rodinného prostredia, a tak napomáhať socializáciu a zdravý vývin osobnosti, vytvárať 

priaznivé ńance na rozvoj individuálnych predpokladov, moņnosti ich uplatnenia 

v ĉinnosti, ktoré nemôņe alebo nedokáņe zabezpeĉiť rodina; 

 predchádzať negatívnym spoloĉenských javom v prejavoch hrubosti, násilia, trestnej 

ĉinnosti, kriminality, drogových a iných závislostí a ćalńím negatívnym javom 

vytváraním podmienok na tvorivé aktivity, uplatnenie nápadov, sebarealizácie 

v rôznorodej pozitívnej zaujímavej ĉinnosti, a tak chrániť deti a mladých ľudí pred týmito 

javmi, vytvárať podmienky pre zdravý vývin  ich osobnosti i na ozdravenie spoloĉnosti.  

                                                                                                                                                                                     
9
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Tieto úlohy vychádzajú z reálnych moņností výchovy detí a mládeņe vo voľnom ĉase, 

ktoré je potrebné konkretizovať podľa reálnych podmienok a moņností. Môņeme 

skonńtatovať, ņe úlohou výchovy je rozvoj osobnosti a výchova vo voľnom ĉase by mala byť 

zameraná na to, aby osobnosť sama bola schopná a pripravená na sebarozvoj. 

 

Záver 

Výchova a vzdelávanie vo voľnom ĉase sú dôleņitým faktorom rozvoja osobnosti 

kaņdého dieťaťa i mladého ĉloveka. Sú nenásilnou formou ĉinnosti, ktorá rozvíja a dopĺņa 

vedomosti a návyky získané v ńkole a v rodine. Plnohodnotné vyuņívanie voľného ĉasu je 

prirodzenou prevenciou pred negatívnymi vplyvmi prostredia, v ktorom sa mladý ĉlovek 

pohybuje. Kvalitné trávenie voľného ĉasu pomáha formovať hodnotový systém v ņivote 

ĉloveka. Jedným zo základných predpokladov, ņe deti a mládeņ budú efektívne vyuņívať 

voľný ĉas, je vytvorenie podmienok pre organizovanie voľnoĉasových aktivít, vybudovanie 

siete inńtitúcií a zariadení.  

Práca s deťmi a mladými ľućmi vo voľnom ĉase je nároĉná. Vyņaduje si kreatívny 

prístup, empatiu, komunikaĉné zruĉnosti, schopnosť pracovať so skupinou. Je preto veľmi 

cenné, ak sa nájdu ľudia, ktorí sú „zapálení“ pre prácu s deťmi, ktorým záleņí na tom, aby sa 

deti nenudili a nevyuņívali voľný ĉas nevhodne, ľudia, ktorí túto prácu berú ako poslanie. Nie 

sú to iba pedagogickí pracovníci. Sú to aj mladí ľudia, ktorí pochopili, ņe spoloĉný ĉas 

s deťmi ich môņe obohatiť o nové skúsenosti.   
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SPRAWOZDANIA, RECENZJE, KOMUNIKATY 



Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości  zagranicznych 

nt. „10 lat kształcenia zintegrowanego w Polsce” 
 

Wstęp 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego wprowadziło kształcenie zintegrowane 

w klasach I–III szkoły podstawowej. Zgodnie z tym aktem prawnym kształcenie na tym 

etapie powinno stanowić łagodne przejście od wychowania przedszkolnego do edukacji 

prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono mieć charakter zintegrowany
1
.  

 W dniach 27–28 września 2010 r. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych 

w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Warszawie odbyła się konferencja, której celem była próba przeanalizowania 

i podsumowania 10 lat kształcenia zintegrowanego w Polsce. Rozważania na ten temat podjęli 

licznie przybyli goście z różnych ośrodków naukowych z terenu Polski, a także Czech. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Wojciech Zając – dziekan Wydziału Nauk 

Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Od strony artystycznej gości przywitali 

przedstawiciele Szkoły Muzycznej im. Jana Kiepury w Sosnowcu, którzy zaprezentowali 

krótki koncert akordeonowy. Ten akcent muzyczny stanowił doskonały prolog do wytężonej 

pracy podczas wykładów plenarnych i zajęć w sekcjach. 

Wykłady plenarne i praca w sekcjach – dzień pierwszy 

 W tematykę konferencji wprowadziła uczestników prof. dr hab. Halina Sowińska, 

która wygłosiła wykład Paradygmat edukacji zintegrowanej – jego odczytywanie w teorii i  w  

praktyce. Prelegentka przywołała definicję paradygmatu, rozumianego jako zbiór 

podstawowych założeń, których raczej się nie kwestionuje, natomiast na ich podstawie buduje 

się bardziej szczegółowe teorie. Paradygmaty pedagogiczne mają charakter 

interdyscyplinarny, w związku z czym trudno jest ustalić zestaw ich podstawowych założeń. 

Prof. dr hab. Halina Sowińska oparła swój wykład na czterech z nich: 

 Generalne założenia dotyczące natury człowieka. 

 Założenia dotyczące natury zmian rozwojowych. 

 Założenia dotyczące wartości. 

 Założenia dotyczące strategii realizacyjnych – sposoby wywoływania zmian.  

W toku prowadzonych rozważań postawione zostało pytanie o to, co oznacza 

indywidualizacja w edukacji. W odpowiedzi prelegentka odniosła się do triumfu jednostki, 

która skazana jest na indywidualizację – musi dokonywać ciągłych wyborów. W związku 

z tym przywilej decydowania został przemieniony w konieczność. Pojawia się determinacja 

do indywidualizacji, Jednostka nie ma zatem wyboru – musi wybierać. Zdaniem prelegentki 

skutkiem takiego stanu rzeczy są wzrost orientacji egoistycznych oraz relatywizm etyczny. 

Konieczne wydaje się więc określenie, w jakim kierunku powinna zmierzać indywidualizacja 

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, s. 586. www.infor.pl  [data dostępu: 11.10.2010]. 
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w edukacji. Wątek ten został podjęty także przez innych uczestników konferencji, którzy 

zabrali głos w kolejnych wystąpieniach.  

 Drugi wykład – O równowadze między praktyką szkolną a teorią dydaktyczną 

w kształceniu matematycznym uczniów – wygłosiła prof. zw. dr hab. Helena Siwek. 

Rozważane zagadnienie jest szczególnie istotne w świetle wprowadzenia obowiązkowego 

egzaminu maturalnego z matematyki. Podczas pracy w sekcjach dokładnie analizowano różne 

jego aspekty. Doc. PhDr. Bohumil Novák zaprezentował skonstruowane przez czeskich 

pracowników naukowych, niestandaryzowane narzędzie do badania zdolności 

matematycznych dzieci. Z kolei mgr Aleksandra Różańska ukazała rolę pierwszego etapu 

edukacji w kształtowaniu się pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Na podstawie 

przeprowadzonych badań pilotażowych wysnuła wnioski, iż studenci pedagogiki mają duże 

problemy z rozwiązywaniem zadań matematycznych, w związku z czym często zdarzają im 

się błędy podobne to tych, które popełniają uczniowie szkół podstawowych. Co niepokojące, 

brak wiedzy i umiejętności matematycznych dotyczy niekiedy także nauczycieli, 

legitymujących się nieraz długim stażem pracy i dużym doświadczeniem zawodowym. Mają 

oni problemy z doborem treści kształcenia, które powinny zaktywizować matematycznie 

uczniów klas początkowych. Na to zjawisko zwróciła uwagę mgr Marta Mączka. Prelegentka 

podkreśliła, iż do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy myślenie matematyczne, czyli 

umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych. Z badań przeprowadzonych przez  

mgr Martę Mączkę wynika, iż nauczyciele w większości (85% badanych) uważają aktywność 

uczniów podczas uczenia się matematyki za niezbędny element procesu kształcenia. 

Właściwy dobór oraz poszerzanie treści kształcenia pozwalają wspierać aktywność 

matematyczną dzieci. Dla osiągnięcia tego celu można wprowadzać elementy historii 

matematyki, czyli treści takie, jak: pierwsze koncepcje liczby, handel wymienny 

(porównywanie liczebności zbiorów), systemy liczbowe (babiloński, chiński, rzymski), cyfry 

arabskie.  

 W drugiej sekcji zastanawiano się nad stymulacją rozwoju dzieci i młodzieży w dobie 

społeczeństwa informacyjnego. Zwróciła na to uwagę dr Małgorzata Zalewska-Bujak. Z kolei 

dr Renata Michalak poruszyła temat roli i odpowiedzialności edukacji elementarnej 

w kontekście wyzwań edukacji przedmiotowej na drugim progu szkolnym. Dyskutowano 

także nad współczesnymi problemami w edukacji na poziomie kształcenia zintegrowanego, 

do czego impulsem było wystąpienie mgr Justyny Jasiak-Fik. Dyskusja dotyczyła m.in. 

sposobu prezentowania małej i wielkiej ojczyzny w podręcznikach szkolnych. Dr Bożena 

Cząstka-Szymon podzieliła się z uczestnikami dyskusji swoją refleksją na temat tego, że w 

podręcznikach zdecydowanie brakuje treści historycznych, symboli patriotycznych. Na 

zakończenie obrad w tej sekcji wystąpiła dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, która 

poruszyła temat motywacji do nauki i samooceny uczniów.  

 Po krótkiej przerwie obiadowej uczestnicy konferencji mogli przystąpić do pracy 

w kolejnych sekcjach. W pierwszej grupie dr Lucyna Skorecka przedstawiła swoje 

doświadczenia dotyczące stymulowania aktywności twórczej nauczycieli i studentów. Z kolei 

dr Anna Jakubowicz-Bryx zaprezentowała wyniki badań, z których wynikało, iż nauczyciele 
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nadal słabo znają multimedialne programy edukacyjne, a w związku z tym zbyt rzadko 

wykorzystują je w edukacji wczesnoszkolnej. Wiąże się to także z brakiem odpowiedniego 

dostępu uczniów klas I–III do pracowni komputerowych oraz z obawami nauczycieli przed 

wykorzystywaniem komputerów w procesie kształcenia. Następnie dr Jolanta Maciąg 

omówiła warunki sprawnego zarządzania szkołą w ocenie nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Kolejne wystąpienie dotyczyło stwarzania dzieciom warunków do 

myślenia. Dr Andrzej Laskowski apelował, aby uczyć dzieci samodzielnego dochodzenia do 

wiedzy, akceptować ich różne pomysły na rozwiązanie zadania, a nie jedynie wpajać 

odgórnie założone jako prawidłowe schematy postępowania. Na zakończenie obrad w tej 

sekcji dr Iwona Konopnicka zainspirowała do przemyśleń na temat edukacji czytelniczej 

dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zwróciła uwagę na bogactwo oferty czasopism dla 

dzieci, które często przyciągają uwagę najmłodszych różnymi dodatkami w formie np. 

zabawek, a niekoniecznie wartościową treścią. Prelegentka z przykrością zauważyła, że 

ubożeje wyposażenie bibliotek w czasopisma dla dzieci, co wpływa negatywnie na edukację 

czytelniczą najmłodszych.  

 Ostatnia z sekcji, obradująca tego dnia równolegle z sekcją omówioną powyżej, 

w dużej mierze skupiała się wokół zagadnienia edukacji matematycznej. Prof. dr hab. Gustaw 

Treliński zwrócił uwagę na miejsce i funkcje kształcenia matematycznego w systemie 

nauczania zintegrowanego. Prof. dr hab. Grażyna Rygał omówiła zróżnicowanie poziomów 

zeszytów ćwiczeń do edukacji matematycznej w klasach I–III, a także wskazała na 

pojawiające się w nich błędy. Podczas dyskusji zastanawiano się, czy podręcznik na tym 

poziomie edukacji jest elementem niezbędnym i koniecznym. Przytoczono przykłady, iż 

w niektórych krajach nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie korzystają z podręczników, 

sami natomiast przygotowują np. karty pracy, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. 

PhDr. Jana Cachová zaprezentowała doświadczenia czeskie, związane z edukacją 

matematyczną w szkole podstawowej, m.in. związane z wprowadzeniem możliwości 

korzystania z kalkulatora od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zastanawiano się nad 

ewentualnymi skutkami takiego rozwiązania. Większość uczestników dyskusji uznała, iż jest 

to dobry pomysł, ponieważ uczeń od samego początku edukacji powinien uczyć się, jak 

rozsądnie korzystać z kalkulatora.  

Na możliwość wykorzystania metody projektu badawczego w rozwijaniu procesu 

myślenia uczniów klas I–III zwróciła uwagę mgr Anna Wójcik. Prelegentka po 

zaprezentowaniu rozbudowanego wstępu teoretycznego dotyczącego omawianej metody 

przedstawiła kilka konkretnych projektów, które zostały zrealizowane z uczniami. Ostatnie 

wystąpienie – mgr Anny Głuszak – poświęcone zostało zagadnieniu podręczników 

w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. 

 Drugą część wykładów plenarnych uświetniło wystąpienie prof. dr hab. Józefy 

Bałachowicz, zatytułowane Kultura dydaktyczna w klasach niższych – bariery i szanse 

zmiany. Prelegentka – stwierdziwszy, iż pedagogika wczesnoszkolna nie odrobiła „zadania 

domowego” związanego z przemianami w edukacji – podkreśliła, iż szkoła ma do spełnienia 

trzy zasadnicze funkcje: 
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1. funkcja indywidualizacji, personalizacji, tworzenia tożsamości – pomoc w kształtowaniu 

podmiotowości młodego człowieka; 

2. funkcja emancypacji – pomoc w rozwinięciu kompetencji i możliwości dynamicznego 

kształtowania własnego stylu życia i swojego miejsca w społeczeństwie; 

3. pomoc w asymilacji kulturowej, a więc w indywidualnym dopasowaniu i integracji 

społecznej.  

W odpowiedzi na pytanie postawione w pierwszym z wygłoszonych tego dnia 

wykładów prof. dr hab. Józefa Bałachowicz zwróciła uwagę na możliwość łączenia 

indywidualizacji z socjalizacją, w efekcie – włączenia nurtu indywidualnego w nurt 

społeczny. Dlatego warto traktować aktywność ucznia jako przestrzeń interakcji społeczno-

kulturowych. Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz podkreśliła, że „Słowem i czynem – jak pisze 

H. Arent –wpisujemy się w świat ludzi”. I dalej: „Działając i mówiąc, ludzie pokazują, kim 

są, czynnie ujawniają swą unikalną osobową tożsamość i tym samym pojawiają się w 

kulturze”. Na zakończenie dr Zofia Adamczyk omówiła stan współczesny edukacji literackiej 

w kształceniu zintegrowanym, a także przedstawiła propozycję modyfikacji w tym obszarze. 

 Na zakończenie pierwszego dnia obrad – na zasadzie klamrowego, muzycznego 

domknięcia, wszak dzień rozpoczął się od występu artystycznego – uczestnicy wysłuchali 

koncertu zespołu Art Music Trio z Izabelą Mytnik.  

Wykłady plenarne i praca w sekcjach – dzień drugi 

 Drugi dzień konferencji rozpoczęły obrady w dwóch równolegle pracujących 

sekcjach. Pierwsza z nich została otwarta wystąpieniem prof. dr. hab. Alojzego Suchanka, 

dotyczącym korelacji programowych muzyki i plastyki w nauczaniu początkowym. Prelegent 

zwrócił uwagę na liczne możliwości organizowania działań uczniów, inspirowanych 

utworami muzycznymi. Uczestnicy obrad mieli także możliwość wysłuchania fragmentów 

muzyki klasycznej, mogących stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy twórczej. Drugie 

wystąpienie dotyczyło indywidualizacji kształcenia na poziomie edukacji elementarnej 

poprzez zastosowanie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera. Mgr Magdalena Franiel 

zwróciła uwagę na różne sposoby definiowania indywidualizacji i różnicowania w procesie 

kształcenia, a także możliwości diagnozowania i wspierania rozwoju zdolności, mocnych 

stron uczniów. Z kolei dr Tatiana Kłosińska odniosła się do zagadnienia poruszonego już dnia 

poprzedniego, a mianowicie zastosowania komputera w edukacji. Wskazała na konieczność 

podążania za duchem czasu i wykorzystywania mediów dydaktycznych podczas zajęć 

szkolnych, co ma na celu uruchomienie stymulującej funkcji edukacji zintegrowanej. Na ten 

temat wypowiadała się także dr Stanisława Włoch. Prelegentka apelowała o otwarcie się na 

innowacje pedagogiczne i modernizowanie nauczycielskiego warsztatu pracy.  

Z perspektywy nauczyciela-praktyka głos zabrała mgr Krystyna Dąbek. Jej 

wystąpienie dotyczyło realizacji koncepcji kształcenia zintegrowanego w praktyce szkolnej. 

Prelegentka koncentrowała się na pojawiającej się u nauczycieli rozbieżności pomiędzy 

wiedzą deklaratywną a realizacją działań i stosowanymi podczas lekcji metodami. W krótkiej 

dyskusji po swym wystąpieniu podkreśliła również problem przeciążenia nauczycieli 

biurokratycznymi wymogami „produkowania” dokumentów, co ogranicza czas, który mógłby 

zostać przeznaczony na aktywną pracę z uczniami.  
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Na trzecie ogniwo trójkąta: nauczyciele – uczniowie – rodzice akcent swej 

wypowiedzi położyła dr Małgorzata Drost-Rudnicka. Podjęła temat współpracy nauczycieli 

i rodziców uczniów klas I–III. Z uzyskanych wyników badań wynikało, iż rodzice uważają 

kontakt z nauczycielami za istotny element działalności szkoły, jednocześnie rzadko, poza 

wywiadówkami, korzystają z osobistego kontaktu z nauczycielem, oczekując np. możliwości 

kontaktu drogą mailową. Z kolei nauczyciele obawiają się takiej formy korespondencji 

z uwagi na możliwość jej nadużywania, np. w postaci zasypywania nauczycieli pytaniami 

o prace domowe zadane uczniom. Kolejna prelegentka, dr Małgorzata Centner-Guz, 

poruszyła temat kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji do kształcenia literackiego. 

Wyniki jej badań ujawniły, jak niewiele nauczyciele czytają. Natomiast na zakończenie 

dr Renata Replik ukazała, jak wielkie znaczenie ma rola samooceny w rozwijaniu 

umiejętności matematycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 

 W drugiej sekcji, która obradowała tego dnia, zostały podjęte takie zagadnienia, jak:  

 wyzwania cywilizacji cyber-informacyjnej, stawiane nauczycielom edukacji 

wczesnoszkolnej;  

 nauczyciel jako organizator sytuacji edukacyjnych w środowisku;  

 ocenianie dziecka; 

 dziecięca wizja rozpoczynania nauki w klasie I; 

 start szkolny dziecka w ocenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia 

zintegrowanego.  

Zagadnienie emocji pojawiło się w referatach dr Ireny Przybylskiej, która ukazała 

możliwości edukacji społeczno-emocjonalnej w szkole, oraz dr Kingi Kuszy, wskazującej na 

werbalizowanie emocji przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

 Po przerwie uczestnicy konferencji zgromadzili się w auli, gdzie można były 

wysłuchać wykładu prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej poświęconego  

„pedagogicznym grzechom głównym”. Prelegentka podkreśliła, iż liczba uzdolnionych 

matematycznie przedszkolaków jest znaczna, natomiast dzieci idąc do szkoły przestają 

demonstrować swoje zdolności matematyczne. Nauczyciele nie potrafią trafnie oceniać 

możliwości intelektualnych uczniów, a rodzice często nie wiedzą, że mają zdolne dzieci. 

Umiejętności, które nie mieszczą się w średnich standardach, nie mają szansy być rozwijane 

w szkole. Zdaniem prelegentki jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak 

przedmiotów na studiach, które dotyczą zdolności, uzdolnień uczniów. Planowanie 

działalności edukacyjnej, rozkład materiału, proces nauczania nie uwzględniają rzeczywistych 

możliwości dzieci. Wiąże się to także z tzw. papierowym nauczaniem. Konieczne zatem jest 

realizowanie nauczania przez działanie, a nie przez skupianie się na uzupełnianiu kart pracy.  

 Podczas konferencji często podkreślano, że na płaszczyźnie edukacji „źle się dzieje”. 

Dlatego tym bardziej krzepiące było ostatnie wystąpienie, zanurzone w praktyce 

pedagogicznej, ukazujące, jak wspomagać dziecko w osiąganiu sukcesu szkolnego. 

Mgr Gabriela Źrałek, jako nauczyciel matematyki i wychowawca klasy, podjęła szereg 

inicjatyw, mających na celu uaktywnienie uczniów i stworzenie im warunków sprzyjających 

rozwojowi. Niewątpliwym sukcesem było uzyskanie przez nią tytułu „Innowacyjny 

Nauczyciel 2009”. Następnie odniosła zwycięstwo na „7 Europejskim Forum Innowacyjnych 
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Nauczycieli” (IEF 2010) w Berlinie. Forum to – odbywające się w dniach 23–25 marca 2010 

r. – zgromadziło 250 ekspertów edukacyjnych, w tym 130 nauczycieli z 80 szkół 

reprezentujących 41 krajów. Podczas forum nagrodzono 12 projektów. Międzynarodowe jury 

złożone z 26 ekspertów pod przewodnictwem prof. Wilfrieda Hendricksa (z Institute for 

Education In the Information Society) nagrodziło 9 projektów szkolnych w 3 kategoriach: 

„Collaboration” (Współpraca), „Content” (Treści), „Community” (Społeczeństwo). 

W czwartej kategorii – „The Educators Choice Award” (nagrodę przyznali wszyscy 

uczestnicy Forum) – zwyciężyła praca mgr Gabrieli Źrałek ze Szkoły Podstawowej nr 6 

w Sosnowcu. Nauczycielka z Polski otrzymała nagrodę za pracę „Klub Młodego Fotografa 

(Migawka – szkolny konkurs fotograficzny)”
2
. Zdjęcia uczestników konkursu można było 

oglądać podczas konferencji na korytarzach Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych 

w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Warszawie. Konkurs podzielony jest na kilka etapów w trakcie roku szkolnego. Uczniowie 

wykonują zdjęcia na określone tematy, np. „Kolory świata”, „Zwierzęta wokół nas”, 

„Jesienne nastroje”, „Razem bawimy się i pracujemy”. Na zgłoszone do konkursu fotografie 

można głosować za pośrednictwem strony internetowej. Konkurs cieszy się ogromną 

popularnością wśród uczniów – niemal cała szkoła żyje „Migawką”.  

Podsumowanie konferencji 

 Podczas dwóch dni konferencji poruszano bardzo wiele ważnych tematów, zwrócono 

uwagę na liczne problemy, które nagromadziły się w okresie od oficjalnego wprowadzenia 

edukacji zintegrowanej w klasach I–III szkoły podstawowej. Zaprezentowane wystąpienia 

niejednokrotnie wzbudzały wiele emocji i pobudzały do dyskusji, na którą czasami brakowało 

czasu, a szkoda. Konferencja pokazała, iż istnieje zapotrzebowanie na wspólne obradowanie 

teoretyków i praktyków, ponieważ tylko takie połączenie sił pozwala na projektowanie 

rozwiązań, mających szanse na skuteczną realizację. Jest to doskonała okazja do wymiany 

doświadczeń, refleksji, pomysłów, zaprezentowania wyników badań.  

W trakcie wystąpień i dyskusji wiele powiedziano na temat niedostatków warsztatu 

nauczyciela czy też problemów w zakresie kształcenia przyszłych pedagogów. Jako 

przeciwwagę, równoważącą zarysowany, nieco smutny obraz polskiej zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej, zaprezentowano sukces mgr Gabrieli Źrałek, której działalność powinna 

stanowić inspirację dla innych nauczycieli. Ten przykład ukazuje, że można wiele zdziałać, 

realizować swoje pomysły z korzyścią dla uczniów, także w czasami trudnej, polskiej 

codzienności edukacyjnej. Oby takich innowacyjnych nauczycieli było wśród nas coraz 

więcej 

Bibliografia 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. www.infor.pl. 

www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl. 

 Magdalena Franiel  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: 

„Specjalne Potrzeby Edukacyjne”,  nt. Pedagogiczne aspekty diagnozy 

 i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej 
 

Wstęp 

W dniach od 17 do 19 listopada 2010 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa z cyklu „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” na temat: Pedagogiczne aspekty diagnozy 

i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Organizatorem konferencji była 

Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współorganizatorami  

– Katedra Pedagogiki Specjalnej Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie oraz Katedra 

Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu w Ruņomberku.  

Konferencję zorganizowano w celu wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi  

i zagranicznymi ośrodkami działającymi na rzecz opieki, edukacji i rehabilitacji osób  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji 

nad teoretycznymi podstawami pedagogiki specjalnej XXI w. oraz podzielili się 

doświadczeniami praktycznymi z zakresu diagnozy oraz jej funkcji w pedagogice specjalnej, 

poradnictwa oraz wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz roli wczesnej 

interwencji w rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. 

W konferencji uczestniczyli profesorowie wiodących Katedr Pedagogiki Specjalnej 

Czech i Słowacji oraz interdyscyplinarne grono specjalistów złożone z pedagogów, 

psychologów, terapeutów, rehabilitantów i innych osób związanych z pomocą, opieką, 

leczeniem, rewalidacją i edukacją osób niepełnosprawnych.  

W konferencji wzięło udział 65 osób, w tym 30 gości zagranicznych; 35 osób z Polski 

reprezentowało krajowe ośrodki naukowe, w tym 16 osób Uniwersytet Śląski.   

 Wykłady plenarne – dzień pierwszy 

Obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji (17 listopada) otworzył 

przewodniczący Komitetu Naukowego prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, który powitał 

gości i tytułem wprowadzenia do tematyki mających się rozpocząć obrad zwrócił uwagą na 

znaczenie międzynarodowej wymiany doświadczeń praktycznych i teoretycznych 

w dziedzinie pedagogiki specjalnej. 

Systemowe rozwiązania w Polsce, Czechach i Słowacji posiadają wiele punktów 

wspólnych, jednakże dzielą je różnice w sposobie ujmowania dyscypliny naukowej, jaką jest 

pedagogika specjalna, oraz w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących pomocy osobom  

z niepełnosprawnościami.  

Każda konferencja z cyklu „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” stanowi niezastąpioną 

okazję do wnikliwej analizy problemu, wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk 

akademickich Polski, Czech i Słowacji. 

Następnie głos zabrał członek Komitetu Naukowego konferencji, prof. zw. dr hab. 

Stanisław Juszczyk, przedstawiając referat dotyczący tematyki wczesnego wspomagania 

małego dziecka, stanowiący zarazem wprowadzenie w problematykę konferencji.  
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W imieniu współorganizatorów zagranicznych zabrał głos Doc. PaedDr. Petr Franiok, 

Ph.D. Jego wystąpienie poświęcone było problemom profesjonalizacji kształcenia 

nauczycieli, szczególnie na początku XXI w., w kontekście zmieniających się warunków 

kształcenia na trzecim poziomie edukacji w Republice Czeskiej w nawiązaniu do stosowania 

zapisów Deklaracji Bolońskiej. Wystąpienie stało się przyczynkiem do refleksji na temat 

modelu kształcenia nauczycieli, w tym pedagogów specjalnych w Polsce.  

W obradach plenarnych głos zabrał także PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD., 

z Katolickiego Uniwersytetu w Ruņomberku. Swoje wystąpienie poświęcił tematyce 

kształtowania publicznej świadomości dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych.  

Następnie po raz kolejny wypowiedział się prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, 

nakreślając konteksty poradnictwa i wsparcia osób niepełnosprawnych. Wystąpienia podczas 

obrad plenarnych stanowiły punkt wyjścia do rozwinięcia tej tematyki w trakcie dalszej pracy  

w sekcjach.  

Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolecja uświetniona występem 

muzycznym kapeli góralskiej z Ustronia. Była to okazja do integracji środowisk oraz dalszej 

wymiany doświadczeń w swobodnej atmosferze.  

Praca w sekcjach – dzień drugi 

W drugim dniu konferencji o godzinie 9.00 rozpoczęły się obrady w sekcjach 

poświęcone: teoretycznym i praktycznym aspektom diagnozy w pedagogice specjalnej – 

sekcja pierwsza,  poradnictwu i wsparciu psychospołecznemu osób niepełnosprawnych – 

sekcja druga, roli wczesnej interwencji w rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami – sekcja 

trzecia. 

Sekcję pierwszą prowadziła dr Barbara Skałbania z Politechniki Radomskiej. Głos 

zabrała m.in. dr Anna Bombińska-Domżał z Uniwesytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Poruszyła tematykę diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku szkolnym. Porównała sytuację 

szkół masowych i szkół integracyjnych. Aspekt socjalno-prawny wspracia osób 

niepełnosprawnych na Słowacji omówiła PaedDr. Anna Dudová z Katolickiego Uniwersytetu 

w Ruņomberku (Katolícka univerzita v Ruņomberku). 

Zwróciła uwagę na istotny problem, jakim jest społeczna izolacja osób 

z niepełnosprawnością, której towarzyszy dezinformacja dotycząca stanu ich zdrowia. 

Podkreśliła zarówno konieczność współpracy placówek służby zdrowia, edukacyjnych oraz 

socjalnych w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej, jak i potrzebę objęcia opieką 

i wspraciem całej rodziny oraz najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością. 

Przypomniała, jak ważne jest przestrzeganie prawa osób niepełnosprawnych do rzetelnej 

informacji na temat pełnej oferty działań pomocowych do nich skierowanych. Zauważono, że 

z problemami analogicznymi do tych przedstawionych przez prelegentkę spotykają się także 

osoby z niepełnosprawnością w Polsce. 

Możliwości wykorzystania dziecięcego rysunku w celach diagnostycznych 

przedstawiła PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. Zwróciła uwagę na zasady, dostępność i zalety 

stosowania tego typu narzędzia diagnostycznego. Wieloaspektową diagnozę dziecka 

autystycznego poddała anlizie mgr Anna Borzęcka, doktorantka na Wydziale Pedagogiki 

i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematyką orzecznictwa instytucjonalnego wobec osób 

niepełnosprawnych w Polsce, zajęła się prowadząca obrady dr Barbara Skałbania. 
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Obrady w sekcji pierwszej – obszerne tematycznie – dotykały niezwykle istotnej 

problematyki związanej z sytuacją osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia 

diagnozowania zostały przedstawione interdyscypinarnie i kompleksowo. 

Sekcję drugą, która dotyczyła poradnictwa i wsparcia psychospołecznego osób 

niepełnosprawnych, prowadził dr Dariusz Dziuba z Katedry Pedagogiki Specjalnej 

Uniwersytetu Śląskiego. 

Wyróżniającym się obszarem tematycznym była obecność osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy (temat ten podjęli dr Zbigniew Ostrach z Politechniki Rzeszowskiej oraz mgr 

Patrycja Gołek, doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). 

Dotyczące tego problemu wnioski nie były optymistyczne. Polski rynek pracy jest rynkiem 

hermetycznym, trudno dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Zwrócono również uwagę na 

brak ujednoliconych zasad orzecznictwa o niepełnosprawności oraz brak rozwiązań 

dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Zupełnie odmienną tematykę poruszyła Mgr. Dita Finková, Ph.D. z ośrodka 

w Ołomuńcu. Przedstawiła ona modelowe rozwiązania w zakresie pedagogiki specjalnej 

dotyczące możliwości kształcenia na odległość dorosłych osób niedowidzących 

i niewidomych.  Praktyki te są z powodzeniem stosowane w Czechach. Doświadczenia 

naszych sąsiadów powinny stać się przyczynkiem do zastosowania podobnych rozwiązań 

w Polsce. 

Pozostając w kręgu tyflopedagogiki, Mgr. Jiri Langer, Ph.D., również z ośrodka 

w Ołomuńcu, przedstawił rozwiązania dotyczące komunikacji z osobami głuchoniewidomymi 

przy pomocy daktylografii, stosowane w Czechach. Wystąpienie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem osób uczestniczących w obradach sekcji.  

Tematykę społecznego odbioru sztuki i innych przejawów aktywności kulturalnej 

dorosłych osób upośledzonych umysłowo przedstawiły wspólnie mgr Agnieszka Lewko oraz  

mgr Sabina Pawlik z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Śląskiego.  Konkluzją wynikającą z ich wystąpienia było stwierdzenie, że osoby 

upośledzone umysłowo postrzegane są jako „wieczne dzieci”, niemające prawa do 

samostanowienia. Wizerunek taki znajduje odzwierciedlenie w społecznych opiniach na temat 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wsparcie i poradnictwo psychospołeczne to temat niezwykle szeroki, wieloaspektowy, 

budzący wiele wątpliwości. Obrady poświęcone tym zagadnieniom można podsumować 

stwierdzeniem, że obecność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym wymaga wielkiej 

interdyscyplinarnej troski – konieczna jest współpraca w tym zakresie środowisk 

akademickich, służby zdrowia oraz środowisk zajmujących się edukacją. Agnieszka Lewko 

zwróciła uwagę na niedocenianą rolę środowisk opiniotwórczych, m.in. mediów, które 

mogłyby mieć znaczący wpływ na zainteresowanie społeczeństwa tematyką osób z grup 

zagrożonych społecznym wykluczeniem. 

Tematem przewodnim sekcji trzeciej była rola wczesnej interwencji w rozwój dziecka  

z niepełnosprawnościami. Sekcję poprowadziła dr Krystyna Moczia z Katedry Pedagogiki 

Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystąpienia dotyczyły rozwiązań 

wczesnej interwencji w Polsce, Czechach, Słowacji i wczesnego wspomagania realizowanego 

przez placówki przedszkolne (mgr Marzena Fryszkiewicz, PaedDr. Hlaváĉová Zdenka, PhD.) 

oraz metod wspomagania rozwoju dzieci, m.in. dzieci autystycznych (dr Iwona Wendreńska). 
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PhDr. Helena Orieńĉiková, PhD. poruszyła trudny temat rodziny dziecka dotkniętego 

upośledzeniem umysłowym. Przedstawiony został problem zaznajamiania rodziców 

z diagnozą dziecka. Zwrócono również uwagę na niezwykle ważną rolę wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

Zarówno w Polsce, w Czechach, jak i na Słowacji wiele mówi się o nowej dyscyplinie 

nauki, jaką jest wczesna interwencja. W obradach sekcji trzeciej można było zauważyć 

zbieżność problemów oraz sposobów rozwiązań dotyczących wczesnego wspomagania 

małego dziecka niepełnosprawnego we wszystkich trzech krajach.  

Dzień drugi konferencji został zwieńczony wieczorem w ludowej karczmie 

„Jaszowianka” w Ustroniu.  

Podsumowanie  

Trzeci dzień konferencji rozpoczął się podsumowaniem obrad, którego dokonał 

prof. zw. hab. Adam Stankowski, podkreślając konieczność interdyscyplinarnego podejścia 

do problemów diagnozy, wsparcia oraz wczesnej interwencji osób niepełnosprawnych. 

Oceniono, iż tematyka wygłoszonych referatów zasługuje na upowszechnienie w formie 

publikacji monograficznej.  

Podczas dwóch dni konferencji poruszono wiele istotnych tematów. Zwrócono uwagę 

na ważność podjętej problematyki. Przyjęto, że wieloaspektowe jej przedstawienie stanowi 

źródło inspiracji dla dalszych prac badawczych grona zebranych pedagogów – pracowników 

naukowych. Zrodziła się również potrzeba pogłębienia poruszanej tematyki w dyskusji 

merytorycznej. Formuła trzydniowej konferencji sprzyja wymianie doświadczeń w trakcie 

bezpośrednich spotkań i dyskusji uczestników konferencji.  

Polska, Czechy i Słowacja znajdują się, ze względu na historyczne podobieństwo, na 

zbliżonym poziomie rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika specjalna, dlatego 

tak istotne znaczenie ma wymiana doświadczeń środowisk naukowych tych krajów. Po raz 

piąty można było stwierdzić, jak wiele do teorii i praktyki pedagogiki specjalnej wnoszą 

organizowane cyklicznie spotkania. Niejednokrotnie uczestnicy konferencji reprezentujący 

polskie środowiska naukowe byli zaskoczeni innowacyjnością rozwiązań prezentowanych 

przez współorganizatorów konferencji z Czech i Słowacji.  

Organizatorzy ufają, że w przyszłym roku dojdzie do skutku VI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa z cyklu: „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” – Nowe kierunki w rozwoju 

pedagogiki specjalnej. 

 

Sabina Pawlik 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzia na publikáciu Peter Seidler, Vera Kurincová: 

Inakosti v edukaĉnom prostredí
3
 

 

Publikácia autorov P. Seidlera a V. Kurincovej uņ na prvý pohľad zaujme ĉitateľa 

svojim nezvyĉajným názvom. Preĉo si autori zvolili práve tento názov je zrejmé uņ po 

preĉítaní predslovu ku knihe, v ktorom píńu: „Unikátnosť, originálnosť a ńpecifickosť 

kaņdého dieťaťa nás aņ pokúńa k tomu, aby sme kaņdé dieťa (i keć ńpeciálnopedagogická 

teória nám to neumoņņuje) povaņovali za »výnimoĉné«. Kompromis sme nańli v tom, ņe 

v nańej práci zdôrazņujeme »inakosti« v edukácii. Kaņdý ľudský originál je voĉi inému 

originálu totiņ bio-psycho-sociálnou inakosťou“ (str. 5). Takéto vymedzenie pojmu „inakosti“ 

poskytuje veľmi ńiroký priestor na odborné úvahy a hľadanie rieńení k nespoĉetnému 

mnoņstvu problémov dneńnej pedagogickej teórie a praxe. Autori sa vo svojej knihe zamerali 

na výber niektorých, v súĉasnosti nanajvýń aktuálnych, a nesporne aj komplikovaných otázok 

edukaĉných procesov. 

Publikácia je po obsahovej stránke ĉlenená do dvoch ĉastí. Prvá s názvom Inakosti 

výchovy na pozadí výnimočnosti dieťaťa analyzuje podmienky edukácie detí so ńpeciálnymi 

edukaĉnými potrebami. Je ńtruktúrovaná do ńtyroch kapitol, v ktorých sa P. Seidler najskôr 

zaoberá zloņitosťou definovania základných pojmov v súvislosti s uvádzanou problematikou 

a vymedzeniu vnútorných a vonkajńích faktorov podmieņujúcich u detí vznik ńpeciálnych 

potrieb, priĉom osobitný priestor venuje rodinnému prostrediu. 

Kapitola o integrácii výnimoĉných detí do podmienok ńkôl beņného typu reflektuje 

faktory, za akých môņe byť dieťa so ńpeciálnymi edukaĉnými potrebami zaradené medzi 

intaktné deti. Komparuje asimilaĉný a koadaptaĉný smer integrácie a uvádza niektoré zo 

základných legislatívnych a metodických postupov pri integrácii v podmienkach materských 

a základných ńkôl. 

Rozsahovo najrozpracovanejńou je tretia kapitola tejto ĉasti publikácie, ktorá 

poskytuje odporúĉania pre prácu so ņiakmi so ńpeciálnymi edukaĉnými potrebami, priĉom 

dôraz je kladený na konzistentnosť pôsobenia rôznych výchovných ĉiniteľov. Ako uvádza 

autor, rozhodnutia o spôsoboch, ako rieńiť najrozmanitejńie problémy dieťaťa môņu byť 

rôzne. Prvoradá je ale adekvátna pozornosť zameraná na zistenie príĉin problematického 

správania, ĉi neoĉakávaných reakcií na podnety uĉiteľov. Na ne nadväzuje analýza moņností 

vńetkých ĉiniteľov odborného, ale i laického prostredia, ktoré by mohli byť zainteresované do 

pomoci dieťaťa (str. 56). Ćalej sú tu charakterizované jednotlivé druhy výnimoĉnosti 

(postihnutia, poruchy uĉenia a správania, nadané deti) a poņiadavky ich edukácie, ĉi uņ 

v segregovaných alebo integrovaných podmienkach. 

Ńtvrtá kapitola je reakciou na stále silnejúci vplyv informaĉných a komunikaĉných 

technológií na rôzne sféry ņivota spoloĉnosti a jednotlivca. Elektronické médiá sa  

v súĉasnosti nezanedbateľnou mierou spolupodieľajú na pretváraní kultúry, priĉom ich vplyv 

nie vņdy môņeme hodnotiť ako pozitívny. Túto skutoĉnosť nie je moņné ignorovať ani 

                                                           
3
 Nitra, PF UKF 2005. ISBN 80-8050-839-9. 
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v súvislosti s edukáciou. V celku kladne vńak môņeme posudzovať postoj autora k danej 

problematike, ktorý napriek tomu, ņe si uvedomuje mnoņstvo negatív, ktoré zo sebou 

zavádzanie týchto technológií prináńa, snaņí sa poukazovať najmä na vhodné moņnosti ich 

vyuņívania v súvislosti s edukáciou detí so ńpeciálnymi edukaĉnými potrebami. 

Druhá ĉasť publikácie má názov Inakosti výchovy na pozadí rodinného prostredia, ĉo 

výstiņne charakterizuje snahu autorky V. Kurincovej o komplexnú analýzu vńetkých 

podmienok rodinného prostredia, ktoré sa rôznou mierou podpisujú pod vznik urĉitých 

rozdielov medzi deťmi z rozliĉných sociálnych pomerov. 

Hodnota rodiny je pre väĉńinu z nás (a potvrdzujú to aj výsledky výskumov) jednou 

z prioritných hodnôt. Skutoĉnosť je vńak taká, ņe najmä v súĉasnej dobe sme stále ĉastejńie 

vystavení vplyvu faktorov, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvņujú hodnotovú orientáciu, ĉo 

sa v urĉitej miere podpisuje pod problémy súĉasnej rodiny. Touto problematikou sa autorka 

zaoberá v prvej kapitole tejto ĉasti publikácie. Okrem toho tu podáva aj struĉný prehľad 

skúmania rodiny v historickom kontexte. 

Podrobná analýza jednotlivých fáz ņivotného cyklu rodiny je obsahom druhej kapitoly. 

Autorka sa vńak neobmedzuje len na popisovanie jednotlivých znakov, ale upozorņuje na 

moņné riziká a úskalia, ktoré môņu byť súĉasťou ņivota rodiny v jednotlivých etapách 

a zároveņ poskytuje urĉité odporúĉania pri ich eliminácii, opierajúc sa o zistenia a výsledky 

mnoņstva nańich a zahraniĉných výskumov. 

Posledná kapitola sa zaoberá rôznymi podobami rodinného spoluņitia a ich vplyvom 

na rozvoj dieťaťa. Okrem problémov, ktoré môņu vzniknúť v rodinách s jedným rodiĉom 

prípadne v rekonńtruovaných rodinách, sa autorka nevyhýba ani takým fenoménom typickým 

pre súĉasnú spoloĉnosť ako sú rodiny s týranými a zneuņívanými ņenami, rodiny ohrozené 

chudobou a rodiny bezdomovcov, ĉi rodiny imigrantov. 

Na tomto mieste sa ņiada dodať, ņe autorka spracovávala problematiku, ktorá je 

nadmieru komplikovaná najmä kvôli rôznorodosti a rozmanitosti vńetkých ĉiniteľov 

rodinného prostredia, ktoré sa nejakým spôsobom odzrkadľujú na rozvoji osobnosti dieťaťa 

a urĉujú jeho smer pri edukácii. Najlepńie to vystihla sama autorka, keć píńe: „Rodina, toto 

zázraĉné slovo môņe u kaņdého vyvolávať rôzne asociácie, príjemné a nepríjemné, podľa toho 

ĉo v rodine preņíva. Kaņdé jedno písmeno slova môņe byť späté s nieĉím iným: r – môņe byť 

radosť, ale aj rozchod a rozĉarovanie; o – môņe byť opora, ĉi ohľaduplnosť, ale aj odvrhnutie 

a osamotenie; d – znamená domov a dobrotu, ale aj despociu; i – je idyla a istota, ale aj 

izolácia; n – môņe súvisieť s nadńením a nádherou, ale aj násilím a nárekom a koneĉne a – 

vyvoláva asociáciu akceptácie, ale i autoritatívnosť, ĉi apatie“ (str. 128). 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, ņe publikácia rieńi dva rozdielne problémy, no po 

dôslednejńom zamyslení sa nad pojmom „inakosti“ sú ĉitateľovi prepojenia zrejmé. A práve 

to je najväĉńou devízou knihy – núti nás k zamysleniu. Ńtýl písania oboch autorov je veľmi 

prístupný a zrozumiteľný, odráņa dlhoroĉné skúsenosti a orientáciu v danej problematike 

a prehľad v mnoņstve zahraniĉných a domácich výskumov, zameraných na popisované 
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problémy. Kniha bude nie len kvalitnou doplnkovou ńtudijnou literatúrou pre ńtudentov, ale 

svoje si v nej urĉite nájdu aj pedagógovia, ĉi nepedagogická verejnosť. 

 

Juraj Komora, Jana Duchovičová 

UKF v Nitre, Slovensko 
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Recenzja przygotowanej pod redakcją Katarzyny Rogozińskiej pracy zbiorowej 

„Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Jana Kochanowskiego”, 
t. 6: Sztuka w edukacji artystycznej

4
  

 

Dynamika zmian społeczno-kulturowych skłania do poszukiwania nowych rozwiązań 

w dziedzinie edukacji. Głównym zadaniem staje się przygotowanie młodych ludzi do życia 

we współczesnej rzeczywistości oraz stymulowanie integralnego rozwoju wszystkich sfer 

osobowości. Zwrócenie większej uwagi na potrzeby uczniów oraz kształcenie spostrzegania, 

umiejętności kierowania emocjami i szybkiego reagowania na nowe zjawiska – to ważne 

zadania, w których ogromną rolę odgrywa sztuka.  

Sztuka – obok nauki, etyki i religii – jest ważką dziedziną kultury życia, mającą 

doniosłe znaczenie w egzystencji człowieka. Rozważania nad jej istotą i rolą, zwłaszcza 

w procesach edukacyjnych, są ze wszech miar ważne i potrzebne. Artyści i pedagodzy 

zobowiązani są ukazywać we właściwym świetle nieustannie trwający proces przeobrażania 

się tendencji artystycznych w aktualnej rzeczywistości, pamiętając, że właśnie on wywiera 

zasadniczy wpływ na wychowanie młodego pokolenia odbiorców i twórców. 

Naprzeciw zaistniałym potrzebom wychodzi, skierowana do społeczności studentów, 

nauczycieli i pracowników naukowych, praca zbiorowa „Studia Artystyczne Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 6: Sztuka w edukacji artystycznej, 

przygotowana pod redakcją Katarzyny Rogozińskiej. 

Tom podzielony został na kilka części: wstęp wprowadzający czytelnika w ogólną 

tematykę publikacji, 14 rozpraw autorskich, folder ze zgromadzonym materiałem zdjęciowym 

oraz rozdział zawierający noty o autorach. Pracę przygotowano starannie i w sposób 

przemyślany. Swoje badania i refleksje naukowe prezentują w niej zarówno doświadczeni 

badacze, jak i osoby stojące na początku kariery naukowej. 

Szósty tom „Studiów Artystycznych” poświęcony został inicjatorce tego periodyku, 

znanej i cenionej w gronie pracowników nauki, nauczycieli akademickich i studentów 

Profesor dr hab. Irenie Chyle-Szypułowej. W 2010 r. mija 50 lat od podjęcia przez szacowną 

jubilatkę pracy zawodowej w charakterze nauczyciela muzyki, a następnie pracownika 

naukowo-dydaktycznego uczelni wyższej. Jej aktywność artystyczna i naukowa przekłada się 

na jej dorobek, który jest nader wartościowy, a przy tym bardzo zróżnicowany. Jubilatka 

zajmuje się badaniem problemów edukacji muzycznej w aspekcie diachronicznym, 

teleologicznym i poliestetycznym. Bada również związki muzyki z literaturą oraz plastyką, 

dokumentując istnienie jednolitego systemu wartości, wspólnego dla działań edukacyjnych 

i artystycznych.  

Autorami artykułów zamieszczonych w recenzowanej pracy są profesorowie, adiunkci 

i asystenci Zakładu Wychowania przez Sztukę, wchodzącego w skład Instytutu Edukacji 

Szkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

oraz zaproszeni goście, przedstawiciele środowiska muzyków i plastyków. 

                                                           
4
 Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2011. 
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Część pierwsza pracy poświęcona została Profesor dr hab. Irenie Chyle-Szypułowej. 

Katarzyna Rogozińska przedstawiła najważniejsze fakty z życia jubilatki, w interesujący 

sposób prezentując znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne. Omówienie bogatego 

dorobku naukowego Profesor I. Chyły-Szypułowej uzupełniają: wykaz jej publikacji oraz 

materiał zdjęciowy, ukazujący jubilatkę w różnych sytuacjach życiowych.  

Część druga – Artykuły – zawiera 12 prac, przygotowanych przez pracowników 

naukowo-dydaktycznych Zakładu Wychowania przez Sztukę kieleckiej uczelni oraz 

zaproszonych gości. Otwiera ją artykuł Ireny Chyły-Szypulowej zatytułowany 

Międzynarodowe konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. Autorka w zajmujący, 

a zarazem rzetelny sposób omawia organizowanie konkursów chopinowskich, poczynając od 

dwudziestolecia międzywojennego. Wskazuje ich inicjatorów i organizatorów, a nade 

wszystko laureatów 15 warszawskich turniejów pianistycznych. 

Alina Bielawska prezentuje krótki materiał zatytułowany Sztuka wzbogaca i przedłuża 

życie. Artykuł, wzbogacony stosowną literaturą, zwiastuje ciekawy problem. 

Interesujący artykuł o humorze w twórczości poetyckiej dla dzieci Joanny Kulmowej 

przygotowała Maria Bogacka-Bobik. Materiał zawiera wiele trafnych przykładów podanych 

w atrakcyjnej formie. 

Izabela Dębicka w inspirującym opracowaniu Komunikatywne i integracyjne funkcje 

muzyki w świetle teorii muzyki i koncepcji psychoanalitycznych zwróciła uwagę na funkcje 

komunikatywne i integracyjne muzyki oraz rolę przekazu muzycznego w życiu człowieka.  

W kolejnym artykule Izabela Dębecka, analizując wybrane koncepcje psychologiczne 

i neurofizjologiczne, przybliża rolę komunikacji muzycznej w kształtowaniu interakcji 

społecznych.  

Anna Stawecka z kolei ukazała edukację plastyczną dzieci w okresie późnego 

dzieciństwa jako jedną z form edukacji kulturalnej. Zaprezentowany bardzo ciekawy materiał 

może stanowić źródło inspiracji dla pedagogów i animatorów sztuki.  

Opracowanie Katarzyny Rogozińskiej dotyczy recepcji muzyki we współczesnej 

szkole. Autorka podkreśla, że słuchanie muzyki stanowi jeden z podstawowych wymiarów 

przebywania młodych w świecie sztuki, m.in. wzbogaca doznania estetyczne, intelektualne 

i emocjonalne. Odbiór dźwięków muzyki niewątpliwie pobudza wyobraźnię i pozwala 

spojrzeć w głąb duszy odbiorcy.  

Czesław Gierczak swój tekst poświęcił problemom sztuki plastycznej. Autor 

występując w roli krytyka sztuki, ukazuje podmiot w estetycznym odbiorze obrazu Jerzego 

Dudy-Gracza. Są to ciekawe spostrzeżenia i przemyślenia, poparte fachową wiedzą z tego 

zakresu.  

 Agnieszka Smolińska zaprezentowała ciekawe studium zatytułowane Egzystencjalizm 

w twórczości Marka Torzewskiego, z jednej strony nawiązujące do nurtu filozofii 

egzystencjalnej, z drugiej strony ukazujące sylwetkę znanego współczesnego wokalisty. 

Uwaga autorki skierowana została głównie na prezentację twórczości artystycznej bohatera 

opisu oraz zawarte w niej treści egzystencjalne. 

Magdalena Miernik podejmując temat Recepcja sztuki współczesnej, chce zburzyć 

stereotypowe myślenie, które zakłada, że tworzona obecnie sztuka nie jest lubiana i nie jest 
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znana. Autorka definiuje pojęcie sztuki współczesnej, tłumaczy jej symbolikę i język oraz 

wyjaśnia, co kryje się pod wielobarwnością wypowiedzi i mnogością form realizacji. Artykuł 

został ciekawie skomponowany.    

Aneta Śliwińska w opracowaniu Miejsce rytmiki w pedagogice. Edukacyjny, 

wychowawczy i terapeutyczny aspekt muzyki i ruchu poszukuje skutecznych form pomocy 

dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Odwołując się do praktyki pedagogicznej, 

autorka wskazuje na rytmikę jako jedną z atrakcyjnych form zajęć dla wszystkich dzieci, 

zarówno sprawnych, jak i niesprawnych ruchowo czy umysłowo. Jest to ciekawy materiał, 

który z pewnością posłuży jako przyczynek do dalszych badań empirycznych w tym zakresie. 

Artykuł Krystyny Ziołowicz dotyczy współczesnych tendencji w zakresie edukacji 

plastycznej dzieci i młodzieży. Praca zawiera rozważania teoretyczne i praktyczne na 

wskazany w tytule temat Współczesne aspekty kształcenia estetycznego w zakresie edukacji 

plastycznej dzieci i młodzieży. W konkluzji autorka słusznie stwierdza, że uczniowie poznając 

język plastyki, uczą się analizować dzieła plastyczne oraz są lepiej przygotowani do własnej 

aktywności w roli odbiorców i twórców sztuki.  

Publikację kończą Noty o Autorach, w których zamieszczono w układzie 

alfabetycznym 11 biografii twórców poszczególnych artykułów. Jest to niewątpliwie bardzo 

potrzebna część kieleckich studiów artystycznych, pozwalająca czytelnikowi poznać bliżej 

publikujących na jego łamach pracowników naukowych.  

 

Mirosław Kisiel 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzja pracy zbiorowej Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki 

i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą, 

przygotowanej pod redakcją naukową Mirosława Kisiela5 

 

W pierwszej dekadzie XXI w. jednym z istotnych problemów w wychowaniu dzieci 

i młodzieży była zmiana organizacji ich czasu wolnego na rzecz coraz dłuższego i częstszego 

korzystania z mediów elektronicznych, zwłaszcza komputera i gier komputerowych oraz 

Internetu, a w efekcie – nadużywania ich. Rozwiązań tego problemu upatruje się w edukacji 

dzieci w przedszkolu i w szkole oraz w zaangażowaniu rodziców w organizowanie czasu 

wolnego dzieci: wspólnych zabaw i gier, wycieczek oraz innych form rekreacji. Wielu 

rodziców musi się tego uczyć w ramach pedagogizacji rodziny. Pomocna w tym – zarówno 

nauczycielom przedszkoli  i szkół, jak i rodzicom – może być recenzowana praca zbiorowa. 

Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i podsumowania autorstwa jej 

redaktora naukowego Mirosława Kisiela. Publikowane w niej materiały zrecenzowała prof. dr 

hab. Teresa Socha z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

W rozdziale pierwszym – dotyczącym pedagogicznego ujęcia teoretycznych podstaw 

rekreacji, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – scharakteryzowano nauczyciela 

jako dobrego organizatora czasu wolnego dzieci i młodzieży, a więc jako animatora turystyki, 

rekreacji i wypoczynku. 

Tematyka rozdziału drugiego, składającego się z 8 artykułów, oscyluje wokół 

artystycznych form rekreacji twórczej, zwłaszcza muzycznej, ale także plastycznej, oraz pro-

artystycznych zajęć dodatkowych w przedszkolu. Rozwój umiejętności i zainteresowań 

muzycznych dzieci powinien odbywać się w trakcie zajęć z zakresu edukacji muzycznej 

(wychowania muzycznego). Autorzy ukazali, poparte wynikami badań, możliwości realizacji 

tych umiejętności i zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach chórów i zespołów 

muzycznych. 

Rozdział trzeci, złożony z 4 artykułów, dotyczy bezpiecznego i zdrowego stylu życia 

w aspekcie rekreacji fizycznej. Opisano w nim: gry i zabawy w czasie wolnym, znaczenie 

tego czasu dla zdrowego stylu życia oraz przyczyny zagrożeń zdrowia i życia dziecka. 

W rozdziale tym autorki wykazały wpływ działań – podejmowanych zarówno przez 

nauczycieli, jak i przez rodziców – na kształtowanie zdrowotnych zachowań dzieci. 

W rozdziale czwartym, zawierającym 10 artykułów, dotyczących organizacji turystyki 

i wypoczynku, wyróżnić można kilka obszarów tematycznych, obejmujących: wycieczkę jako 

formę integracji, „zielone przedszkole”, turystykę wodną i rowerową, wypoczynek zimowy, 

w tym przedszkole narciarskie, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz z rodzin patologicznych.  

W rozdziale piątym, poświęconym aktywności oraz zachowaniu dzieci i młodzieży, 

w 4 artykułach autorzy opisali realizację zainteresowań dzieci uczestniczących w zajęciach 

Uniwersytetu Dziecięcego, harcerski system (metodę) wychowawczy, w tym zbiórki 

                                                           
5
 Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu 2010, 342 s. ISBN 978-83-88936-80-7.  
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zuchowe, oraz możliwości działań w zakresie preorientacji zawodowej prowadzonych wśród 

dzieci w ich czasie wolnym. 

Okładka książki może, błędnie, sugerować, że publikacja zawiera treści techniczne, 

gdyż w umieszczonym na okładce profilu ludzkiej głowy widoczne są trzy koła zębate – 

zamieszczone w takim układzie, że ich współpraca groziłaby zniszczeniem przekładni. Na 

owych kołach znajdują się jednak napisy: rekreacja – turystyka – wypoczynek, które dopiero 

charakteryzują merytoryczne treści książki, a więc nie techniczne, ale humanistyczne, 

a ściślej – pedagogiczne. To one skłaniają do polecenia książki czynnym zawodowo oraz 

przyszłym pedagogom (nie tylko nauczycielom), a także rodzicom dzieci i nastolatków. 

 

Marcin Musioł 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzja książki  Anny Lubner-Piskorskiej: UniLogo 1. Zestaw uniwersalnych 

pomocy do wykorzystania przez logopedów, terapeutów i nauczycieli6
 

 

Opracowanie UniLogo 1. Zestaw uniwersalnych pomocy do wykorzystania przez 

logopedów, terapeutów i nauczycieli – pierwsza z trzech publikacji Anny Lubner-Piskorskiej, 

logopedy i nauczyciela – jest niezwykle interesującym źródłem pomysłów, zawierającym 

bogactwo propozycji metodycznych, możliwych do wykorzystania przez nauczycieli, 

logopedów i terapeutów w pracy z dzieckiem o różnorodnych potrzebach, możliwościach 

oraz zainteresowaniach. Książka – ze względu na uniwersalność opracowanych materiałów 

oraz możliwość rozmaitych ich modyfikacji, ograniczonych jedynie kreatywnością terapeuty 

– może służyć do pracy z dzieckiem o zróżnicowanych zaburzeniach. Zawiera ciekawy 

i wszechstronny zestaw ćwiczeń oraz pomocy do wykorzystania z uczniem w szkole, 

pacjentem w gabinecie czy z dzieckiem w domu. Co warte podkreślenia, publikacja służyć 

może także rodzicom, ponieważ ze względu na obszerne i dokładne objaśnienie 

poszczególnych ćwiczeń może być wykorzystana również jako narzędzie pomocne w pracy 

z dzieckiem w domowym zaciszu. 

 Seria UniLogo składa się z trzech zestawów, będących zbiorem czarno-białych 

obrazków, układanek, gier, historyjek obrazkowych czy kart pracy z poleceniami. Cykl 

UniLogo zawiera nie tylko ilustracje do kopiowania, ale także kolorowy przewodnik 

metodyczny, ukazujący zastosowanie pomocy rysunkowych w praktyce, poszerzony 

o tematyczne zagadki, wiersze i opowiadania. Pomoce oraz zaproponowane przez autorkę 

rozwiązania zostały tak pomyślane, aby możliwe było ich wykorzystanie także w pracy 

z pacjentem o specyficznych potrzebach edukacyjnych np. niedosłyszącym, niesłyszącym czy 

z mózgowym porażeniem dziecięcym, aby możliwe było dostosowanie ich stopnia trudności 

do wieku dziecka. Praca stanowi doskonałe przełożenie wytycznych ortodydaktyki, 

w szczególności zaś zasad indywidualizacji i stopniowania trudności, na praktyczny grunt 

terapii logopedycznej, jak i pedagogicznej.  

 Projekt adresowany jest przede wszystkim do logopedów, a więc jego konstrukcja 

i opis podporządkowane zostały zasadom i etapom terapii logopedycznej. Jednak zawarty 

w publikacji materiał obrazkowy może okazać się przydatny również terapeutom, 

nauczycielom edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycielom języków obcych czy 

przedmiotów z zakresu wychowania technicznego. Autorka dedykuje publikację wszystkim 

tym, którzy swoją pracę edukacyjną wspomagają obrazem.  

W ostatnich latach na rynku wydawniczym ukazały się książki wspierające terapię 

logopedyczną z dzieckiem, wśród których warto wyszczególnić pozycję Marioli Malkiewicz: 

Jarmark logopedyczny – wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków
7
. Jest to 

opracowanie przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli oraz rodziców przedszkolaków. 

                                                           
6
 Gdaosk, Wydawnictwo Harmonia 2010, s.100; ISBN: 978-83-7134-394-0 

7
 M. MALKIEWICZ: Jarmark logopedyczny – wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków. 

Gdaosk, Wydawnictwo Harmonia 2010, s. 176. 
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Książka tłumaczy, jak kształtuje się mowa u dziecka, i pokazuje, jak można pozytywnie 

wpływać na jej rozwój. Jarmark logopedyczny to publikacja będąca wsparciem dla 

wszystkich osób, które prowadzą ćwiczenia podnoszące sprawność mowy dzieci. Książka 

składa się z dwu części – pierwszą stanowią podstawy teoretyczne, druga zaś obejmuje ponad 

sto zabaw o różnych poziomach trudności. Ćwiczenia dzielą się na: artykulacyjne, słuchowe, 

oddechowe, fonetyczne i logorytmiczne.  

Kolejną pozycją wartą przytoczenia jest publikacja Anny Franek i Marzeny Riegel 

Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka
8
 – książka adresowana do rodziców, którzy 

pragną przez zabawę rozwijać mowę swojego dziecka. Autorki proponują proste, ale 

skuteczne ćwiczenia warg, języka i podniebienia miękkiego oraz ćwiczenia oddechowe, 

słuchowe i ortofoniczne. Dzieciom w czasie zabaw towarzyszą zabawki wykonane przez 

rodziców na szydełku lub z papieru: sympatyczny Smok Gerwazy, zabawna Szalona 

Rękawica, 10 zielonych żabek i wiele innych. Druga część książki zawiera podpowiedzi, jak 

wykonać daną maskotkę. Opracowanie hołduje maksymie, iż dzieci uczą się przez zabawę, 

toteż zawiera ona szereg ciekawych aktywności prowokujących do ćwiczenia prawidłowej 

wymowy. Zabawy logopedyczne zawarte w opracowaniu zacieśniają więzi między dzieckiem 

i otaczającymi go ludźmi, co jest niezwykle istotne w procesie uczenia malucha skutecznej 

komunikacji, która ma ogromny wpływ na jego rozwój społeczny.  

Wśród wielu różnych opracowań, stanowiących ciekawe urozmaicenie terapii wad 

wymowy dziecka, zestaw Anny Lubner-Piskorskiej jest swoistym novum, gdyż dotychczas 

nie ukazała się publikacja analogiczna, usprawniająca terapię logopedyczną, pozwalająca na 

rozwój twórczy zarówno dziecka, jak i jego terapeuty. Większość publikacji zawiera 

wyłącznie opis ćwiczeń, propozycje aktywności czy zabaw, natomiast UniLogo to oprócz 

podręcznika metodycznego teczka z bogatym materiałem obrazkowym do wszechstronnego 

wykorzystania. 

Pomoce zawarte w opracowaniu Anny Lubner-Piskorskiej przeznaczone są do 

ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń usprawniających narządy mowy oraz do ćwiczeń 

artykulacyjnych. Ułatwiają także wywoływanie i utrwalanie prawidłowych dźwięków mowy 

w izolacji, w sylabach, wyrazach. Całość UniLogo 1 podzielona jest na trzy części 

tematyczne: Cukiernia, Ogród, Piraci. Tematyka oraz prezentowane w jej obszarze pomysły, 

odwołujące się do zainteresowań zarówno dziewczynek, jak i chłopców, stanowią ciekawe 

urozmaicenie terapii. Każdy dział tematyczny zbudowany jest na takim samym schemacie – 

każdy zawiera sześć modułów. Pozwala to logopedzie na sprawną orientację w obrębie 

poruszanych zagadnień. W przewodniku metodycznym znajdują się przykłady zabaw 

i różnorodnych wariantów zastosowania materiału obrazkowego, a zatem możliwości jego 

wykorzystania ograniczone są praktycznie wyłącznie kreatywnością użytkownika.  

 Publikacja stanowi niezwykle inspirujące źródło pomysłów i ciekawostek przydatnych 

w pracy każdego logopedy czy nauczyciela dzieci w młodszym wieku szkolnym. Praca 

stanowi czynnik kształtujący kreatywność nie tylko dziecka, ale również dorosłego odbiorcy: 

                                                           
8
 A. FRANEK, M. RIEGEL: Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka. Gdaosk, Wydawnictwo Harmonia 

2010, s. 120. 
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terapeuty, pedagoga czy pracującego z dzieckiem specjalisty, także rodziców. Estetyczne, 

niezwykle proste, a zarazem efektowne ilustracje i rysunki wzbogacające podręcznik 

metodyczny stanowią zaplecze pomysłów dla terapeutów stale poszukujących innowacyjnych 

rozwiązań, twórczych metod, interesujących koncepcji. 

Opracowanie metodyczne wraz z materiałem obrazkowym (karty przeznaczone do 

kopiowania oprawione w twardej teczce) zyskało akceptację i – co ważne – szczerą aprobatę 

zarówno specjalistów, jak i dzieci, małych pacjentów, którym owe innowacje dostarczają 

wielu przeżyć i doświadczeń. Publikacja Anny Lubner-Piskorskiej czyni terapię 

logopedyczną barwną, inspirującą i pouczającą przygodą, bez pozbawienia jej 

najważniejszego przecież wątku edukacyjno-terapeutycznego. Opracowanie stanowi 

wspaniałą egzemplifikację maksymy Konfucjusza: „Powiedz mi – a zapomnę. Pokaż – 

a zapamiętam. Pozwól wziąć udział – a zrozumiem”. 

 

Anna Maria Waligóra-Huk 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzja książki 

Aliny Budniak „Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska  przez 

uczniów klas początkowych. Poradnik metodyczny”9 

 

Czy można zobaczyć dźwięk? W jaki sposób udowodnić, że dźwięk to drgania 

powietrza? Sprawdź to, wykonując proste doświadczenie z użyciem butelki plastikowej, 

świecy  i kawałka plastikowej folii. W jaki sposób działa sprężone powietrze? Nic prostszego 

– zbuduj odlotową rakietę, a się przekonasz. Ile waży powietrze? Nie wiesz? Zrób prostą 

wagę… Pytania są naturalnym elementem rozwoju dzieci. Stawiają je one szczególnie wtedy, 

kiedy damy im szanse na odpowiedź, a tym bardziej na samodzielne odkrywanie prawdy. 

Czyż nie jest ciekawiej samemu doświadczać pewnych tajemnic świata i samemu móc je 

odkrywać? 

Pytań, na które nie znamy odpowiedzi, jest wiele, choć od wielu lat uczymy się, 

nieustannie poszukując na nie odpowiedzi. Czasem nasz umysł zaprzątają zawiłe pytania, 

myślimy bowiem, że na te proste znamy już dawno odpowiedź. Zakres naszej niewiedzy 

odkrywa przed nami książka A. Budniak zatytułowana Doświadczenia przyrodnicze 

w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. 

Autorka książki jest wieloletnim pracownikiem naukowych Uniwersytetu Śląskiego, 

nauczycielem akademickim pracującym z przyszłymi nauczycielami. Od lat fascynowały ją 

eksperymenty. Swoją pasję starała się przekazać studentom. Lata pracy zaowocowały książką 

o doświadczeniach, które nauczyciel może wykorzystać na zajęciach z dziećmi.  

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym  autorka omówiła cele 

i zadania edukacji środowiskowej w klasach początkowych. Szczególną uwagę zwróciła na 

to, iż edukacja ma na celu wykształcenie takiej postawy ucznia, by potrafił on żyć 

w środowisku i dla środowiska, ale również by miał ogromną wiedzę o środowisku.  

W rozdziałach drugim i trzecim – Miejsce doświadczeń i eksperymentów wśród innych 

metod edukacji  środowiskowej uczniów klas początkowych oraz Organizowanie zajęć 

opartych na doświadczeniach w klasach I–III – autorka wskazała na ważną rolę 

eksperymentów w nauczaniu dzieci młodszych. Podkreśliła również szczególny charakter 

eksperymentów, które działają przez zaskoczenie, ale równocześnie wzbudzają zachwyt 

i podziw. Zadaniem nauczyciela jest staranne dobranie obiektów badań pod kątem ich  

niezwykłości, piękna i wyjątkowości.  

Wykorzystanie metody eksperymentu jest równoważne badaniu naukowemu, które 

przeprowadza dorosły badacz. Na początku zaistnieć musi stworzenie sytuacji problemowej, 

która wynika z potrzeb i ciekawości dzieci. Kolejnym elementem badań jest stawianie 

i poszukiwanie hipotez – „przypuszczamy, że jest tak…”; w tym miejscu mamy do czynienia 

z intensywnym procesem rozwoju mowy i myślenia, gdyż dziecko uczy się samodzielnie 

formułować często niełatwe pojęcia. Najciekawszym momentem jest weryfikacja hipotez 

                                                           
9
 Katowice, Deni-Press 2009, s. 126. 
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w trakcie działania, sprawdzenie, czy własny tok myślenia potwierdził się, czy trzeba go 

jednak zweryfikować i zmienić. Krokiem kolejnym jest ustalenie i sformułowanie 

prawidłowych rozwiązań oraz utrwalenie zdobytych informacji, np. w postaci notatki, 

rysunku czy też odpowiedzi ustnej na postawione pytanie. Poznana wiedza powinna być 

następnie zastosowana w nowych sytuacjach, które pomogą odkrywać następne zjawiska.  

A. Budniak zwróciła uwagę również na przygotowanie nauczyciela do 

eksperymentów: każde doświadczenie, które nauczyciel chce wykonać na lekcji, powinien 

wcześniej wykonać sam, aby przekonać się, czy dobór materiałów, które wybrał, jest 

właściwy, aby przeanalizować warunki poprawnej i dokładnej analizy, zwrócić uwagę na 

pytania wyjściowe – badawcze, które należy zadać. Nauczyciel musi również zweryfikować 

warunki eksperymentu, aby móc później w dyskretny sposób nadzorować pracę ucznia. 

Przygotowanie nauczyciela do bezpośredniej pracy z eksperymentem jest bardzo ważne. 

Autorka wskazuje na tok postępowania nauczyciela krok po kroku: przygotowanie pisemnej 

instrukcji dla uczniów, materiałów, podkreślenie zasad bezpieczeństwa, sprowokowanie 

uczniów do myślenia pytaniami: Jak myślisz, co się stanie? Jak można wyjaśnić to zjawisko? 

W trakcie wykonywania eksperymentu nauczyciel pełni rolę mentora – doradcy, ale 

czuwa także nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie wykonywanych doświadczeń. 

Najważniejszą jego rolą jest – po wykonaniu doświadczenia – umiejętne prowadzenie 

rozmowy z dziećmi, aby uzyskać właściwe wnioski z wypowiedzi dzieci. 

W rozdziale czwartym poświęconym Doświadczeniom w poznawaniu otaczającego 

środowiska omówione zostały eksperymenty odkrywające tajemnice powietrza, wody (cieczy, 

pary wodnej i lodu), pogody oraz roślin. Ostatni podrozdział dotyczy różnych doświadczeń, 

niemieszczących się w powyższych kategoriach. Autorka ciekawie zaprezentowała każde 

doświadczenie w formie tabeli, co gwarantuje przejrzystość i czytelność opisu. 

 Każdy opis zawiera: 

 swój numer – ułatwia zapamiętanie i odszukanie właściwego doświadczenia; 

 tytuł – pozwala szybko zorientować się w charakterze zjawiska; 

 potrzebne materiały, niezbędne do wykonania doświadczenia; 

 wprowadzenie do doświadczenia – przygotowanie uczniów, poprzez propozycje pytań, 

które nauczyciel może im zadać; 

 przebieg doświadczenia, w którym autorka tłumaczy krok po kroku, jak wykonać 

poprawnie dane doświadczenie; 

 wyjaśnienie – zwykle poparte rysunkiem, dla lepszego zilustrowania zjawiska; 

 źródło pomysłu – literatura, do której nauczyciel może zaglądnąć w celu poszerzenia 

swojej wiedzy. 

 W rozdziale piątym omówione zostało znaczenie doświadczeń w poznawaniu przez 

dzieci środowiska – zachęca się pobudzać ciekawość uczniów i wykorzystać ją na lekcjach. 

Autorka prowokuje  swoimi pomysłami zarówno nauczycieli, jak i dzieci do samodzielnego 

działania oraz odkrywania świata. Wskazuje, że z takiej drogi nauczania może skorzystać 

każdy nauczyciel, który jest otwarty na nowe pomysły lub poszukujący nowych rozwiązań 

w nauczaniu. Każde zaprezentowane doświadczenie A. Budniak przeprowadziła osobiście, 
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często modyfikując propozycje autorów innych publikacji, z których korzystała. Warte 

podkreślenie jest także zaangażowania autorki w precyzyjne opracowanie niniejszej 

publikacji. 

Pracę kończy spis literatury dotyczącej doświadczeń – eksperymentów, wykaz 

doświadczeń i ich tematyki, spis rysunków oraz bibliografia. 

Recenzowana książka stanowi cenne ujęcie tematu z punktu widzenia nauczyciela 

zarówno praktyka, jak i teoretyka. Z pewnością powinien się z nią zapoznać każdy 

nauczyciel, pracujący dziećmi w klasach I–III. Książka jest również doskonałym źródłem  

wiedzy dla rodziców, chcących rozwijać świadomie swoje dzieci pod kątem ich myślenia, 

języka i wiedzy. Książka przeznaczona jest dla studentów pedagogiki i biologii, gdyż 

wskazuje możliwości wykorzystania ciekawych metod w nauczaniu często niełatwych 

zjawisk przyrodniczych, na początku drogi zawodowej. 

 

Irena Polewczyk 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



516 
 

Animacja kulturalna na przykładzie edukacji muzycznej 
Recenzja książki Edukacja muzyczna na Słowacji w otoczeniu ogólnego systemu 

kształcenia 

Wiesławy Aleksandry Sacher i Beaty Pituły 
 

Animowanie życia kulturalnego we współczesnym świecie, bardzo często 

kontestującym tradycyjne wartości, jest jednym ze skutecznych sposobów wychowywania 

młodego pokolenia. Ważne jest, aby dokonywało się ono w duchu prawdy, piękna i dobra. 

Oferta kulturalna, kierowana do dorosłych odbiorców, coraz częściej zmusza do stawiania 

pytań o kierunek, w którym zmierza świat artystyczny. Antyestetyka proponowana  

i promowana przez coraz liczniejsze grono współczesnych twórców stanowi poważne 

zagrożenie dla bezkrytycznie odbierających ją młodych ludzi. Istnieje więc wielkie 

zapotrzebowanie na realizowanie w szkołach od pierwszych lat nauki odpowiedniego 

programu edukacyjnego, pozwalającego ukształtować młode pokolenie na ludzi wrażliwych, 

jednocześnie umiejących krytycznie oceniać otaczającą ich rzeczywistość. 

Literaturę pedagogiczną, pomocną w diagnozowaniu stanu współczesnego 

szkolnictwa, z zakresu edukacji muzycznej znacząco wzbogaciła ostatnio książka Edukacja 

muzyczna na Słowacji w otoczeniu ogólnego systemu kształcenia, opracowana przez dwie 

autorki związane ze śląskim środowiskiem naukowym – Wiesławę Sacher i Beatę Pitułę, 

wydana przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej w 2010 r.
10

 Praca ta została 

wydana także dzięki MNiSW, finansującemu pobyt stypendialny autorek na Uniwersytecie 

Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji. 

Omawiana pozycja przedstawia obszernie wybrane aspekty kształcenia muzycznego, 

które autorki ukazują na tle ogólnego systemu kształcenia na Słowacji. Pracę w placówkach 

edukacyjnych naszych południowych sąsiadów charakteryzuje m.in. odmienny czas 

kształcenia, nacisk na rozwijanie indywidualnych preferencji artystycznych ucznia, 

powiązanie programów nauczania i wychowania ze specyfiką kultury regionu. Niezwykle 

ciekawy temat, poruszony w pracy, pozwala czytelnikom i badaczom na samodzielną analizę 

porównawczą systemu kształcenia na Słowacji z systemami innych państw. Oryginalność 

pracy polega na zamieszczeniu przez autorki również ich własnych spostrzeżeń i obserwacji, 

cennych z powodu obiektywnej (zewnętrznej) oceny opisywanej rzeczywistości edukacyjnej.  

Praca składa się z dwu części: 

 część I: System kształcenia muzycznego na Słowacji, autorstwa W. Sacher (1. Edukacja 

muzyczna – rys historyczny; 2. Edukacja muzyczna w przedszkolach; 3. Podstawy prawne 

kształcenia muzycznego w szkołach ogólnokształcących i artystycznych; 4. System 

organizacyjny podstawowych szkół artystycznych; 5. System kształcenia muzycznego 

w konserwatoriach i na poziomie akademickim; 6. Organizacja i zakres kształcenia 

nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w podstawowych szkołach 

ogólnokształcących i artystycznych oraz konserwatoriach; 7. Pozalekcyjne i pozaszkolne 

                                                           
10

 W. SACHER, B. PITUŁA: Edukacja muzyczna na Słowacji w otoczeniu ogólnego systemu kształcenia. 

Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji 2010. 
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formy kształcenia muzycznego; 8. Obecne i planowane koncepcje kształcenia 

muzycznego na Słowacji, głosy krytyczne; 9. Aktualna ustawa o szkolnictwie i jej 

konsekwencje dla systemu kształcenia muzycznego);  

 część II: System kształcenia ogólnego na Słowacji, autorstwa B. Pituły (1. Formalno-

prawne podstawy funkcjonowania słowackiego systemu edukacji; 2. Rozwój zawodowy 

nauczyciela w perspektywie projektowanej reformy szkolnictwa; 3. Proponowane zmiany 

w treściach kształcenia; 4. Koncepcja całożyciowego kształcenia; 5. Projektowany 

„nowy” system wychowawczo-edukacyjny na Słowacji).  

Obie części omawianej książki zawierają cytowaną, bogatą literaturę pedagogiczną 

polską i słowacką. W aneksie pracy autorki umieściły fotografie dokumentujące szkolną 

i uniwersytecką działalność edukacyjno-artystyczną na Słowacji, a także spis wybranych 

przez autorki aktów prawnych Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej. Analizie 

poddane zostały akty prawne, organizacja i cele kształcenia muzycznego oraz sposób 

kształcenia nauczycieli danej specjalności, „natomiast całokształt zagadnień związanych  

z nauczaniem ogólnokształcącym oraz kształceniem artystycznym w zakresie innych 

dziedzin, razem z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi tworzą otoczenie 

opisywanego systemu”
11

.  

Autorkom przyświecała chęć przybliżenia polskim czytelnikom i znawcom tematu 

najważniejszych elementów systemu kształcenia muzycznego na Słowacji, by możliwa była 

analiza porównawcza tych systemów w innych krajach, szczególnie tych o podobnej historii 

półwiecznego zniewolenia przez sowiecki totalitaryzm. Z polskiego punktu widzenia ważne 

jest poznanie, jak nasi najbliżsi sąsiedzi w regionie radzą sobie z reformą edukacji, zwłaszcza 

tej artystycznej, by podkreślić swoją tożsamość. Nakreślone zostały: podstawy prawne 

funkcjonowania i organizacji placówek wychowawczo-kształcących, specyfika kształcenia 

muzycznego na tle koncepcji edukacji artystycznej, założenia i cele kształcenia muzycznego 

i ogólnego, proces kształcenia nauczycieli muzyki i innych przedmiotów. 

Troska o poziom kultury Słowaków – w tym także kultury muzycznej – zmusza 

młode, niepodległe państwo do intensywniejszego, skutecznego wspierania prac na niwie 

edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w XXI w., by uniknąć unifikacji, tak typowej 

dla współczesnej kultury konsumpcyjnej. Podobnym problemom stawiają czoła, mniej lub 

bardziej gorliwie, głowy państw, ministrowie czy też wybitne autorytety w krajach tzw. 

byłego bloku wschodniego. Jest to swoista praca u podstaw. Animowanie współczesnego 

życia kulturalnego na słowackiej ziemi bezsprzecznie ma swoje źródło w ugruntowanej 

tradycji czasów misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego. Od IX w. do skarbca 

narodowej kultury słowackiej dołączają również elementy obce, związane z burzliwą 

ponadtysiącletnią historią. Język narodowy obecny był w pieśniach kościelnych oraz 

ludowych, w utworach śpiewanych przez chóry (utworach tradycyjnych, a także 

powstających pod wpływem motywów austriackich czy węgierskich), co stanowiło  

o zachowaniu zagrożonej tożsamości narodowej Słowaków.  

                                                           
11

 Ibidem, s. 6. 
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W okresie międzywojennym XX w. nauczanie szkolne bazowało na tym śpiewaczym 

dorobku, na nowo budząc świadomość narodową i zakorzeniając tym samym przyszłe 

pokolenie w rodzimej kulturze. Sprzyjały temu zadaniu zarówno szkoła, praca nad 

kształceniem kadry nauczycielskiej, staranna redakcja podręczników oraz śpiewników, jak 

i powstawanie licznych, prężnie działających instytucji i placówek kulturalnych 

(stowarzyszenia naukowe, artystyczne, chóry, orkiestry, radio, czasopiśmiennictwo itd.).  

Po II wojnie światowej Słowacy podzielili los innych narodów w środkowej 

i wschodniej Europie, zniewolonych przez totalitarną komunistyczną ideologię sowiecką. 

Zmiany programowe dotykające szkolnictwo państw, takich jak ówczesne CSSR, PRL, NRD, 

ZSRS (ZSRR) itd., pozostawiły trwałą i trudną do nadrobienia dziś przepaść kulturową, 

dotyczącą bowiem kilku pokoleń. W zakresie tak ważnego kształcenia muzycznego dzieci 

i młodzieży poszerzono wówczas zakres treści nauczania (głównie o elementy ideologicznie 

obce), obniżając jednocześnie wymagania względem poziomu wiedzy i umiejętności kadry 

nauczycielskiej, zdobywającej profesjonalne kompetencje na powstających wtedy uczelniach 

pedagogicznych (sic!). Powodowało to trwałą niechęć uczniów do nauczanego przedmiotu, 

a tym samym wpływało destrukcyjnie na ogólny poziom kulturalny społeczeństwa. 

Na początku lat 90. XX w. ludzie kultury i nauki krajów należących do byłego bloku 

wschodniego musieli podjąć energiczne wielopłaszczyznowe działania w celu ratowania 

własnego dziedzictwa i tożsamości. Złożoność sytuacji edukacyjno-wychowawczej po 

półwiecznej indoktrynacji nakładała się przecież na tragiczną sytuację ekonomiczną  

i społeczną w tej części Europy. Słowacja reformę edukacji przeprowadza rozważnie, 

posiłkując się wiedzą uzyskaną od specjalistów z sąsiednich państw, przede wszystkim 

zwracając uwagę na popełnione przez niektóre rządy błędy w tym zakresie. Dlatego  

w obszarze słowackiej edukacji „tempo zmian jest o wiele wolniejsze”
12

, co świadczy  

o docenianiu wagi problemu
13

. Oddziaływanie reformatorskie dotyczy przecież 

najważniejszych podmiotów w społeczeństwie – dziecka (ucznia), dorosłych (rodziców, 

nauczycieli) oraz środowiska naukowego, kształtującego przyszłą inteligencję.  

U progu trzeciego tysiąclecia, w ramach prac nad reformowaniem słowackiej edukacji 

oraz nad jej przystosowaniem do europejskich standardów, przyjęto do realizacji aż trzy 

programy:  

 Milenium z 2002 r. – narodowy program wychowania i kształcenia na najbliższe 

dziesięciolecia.  

 Koncepcję kształcenia ustawicznego w Republice Słowackiej (z 2004 r.).  

 Narodowy program reform Republiki Słowackiej na lata 2006–2008. 

Animowanie życia kulturalnego w czasach wyjątkowej dominacji kultury masowej 

napotyka wiele trudności. Posiłkując się tylko wiedzą na temat kultury muzycznej 

współczesnych dzieci i młodzieży, należy stwierdzić, że podstawowe wykształcenie w tym 

zakresie uzyskane w szkołach nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiedniego poziomu, 

                                                           
12

 Ibidem, s. 11. 
13

 Ibidem, s. 71. 
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odbiegającego od bycia biernym naśladowcą popkultury. Niezbędna jest tu praca dziecka 

z rodzicami w domu rodzinnym, jego pozaszkolne zainteresowania pogłębiane pod okiem 

specjalistów, uczestnictwo w koncertach o wysokim poziomie artystycznym, wykonawczym 

itp. Jednakowoż to właśnie poziom wiedzy i kompetencji kulturowych każdego nauczyciela 

wydaje się najważniejszym problemem współczesnych społeczeństw. W kulturę wprowadza 

się przecież młodego odbiorcę w czasach, gdy nacisk i wysiłki kładzione są głównie na jego 

kompetencje językowe (przede wszystkim w zakresie języka angielskiego) i informatyczne, 

podkreślając tym samym realizm w myśleniu o ekonomicznym poziomie życia w niedalekiej 

przyszłości. Akcentowanie miejsca i roli jednostki w życiu społecznym nie ogranicza się 

jednak tylko do wskazywania pragmatycznych celów. Zrozumieniu tego problemu skutecznie 

zawsze pomagała edukacja artystyczna. 

 

Anna Łobos 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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R ecenzja czasopisma internetowego 

„Biuletyn dla Nauczycieli” 2009, nr 1 – wiosna 
 

Dynamiczny rozwój nauki i techniki, doskonalący się proces nauczania i uczenia się 

wymagają ciągle nowych pomysłów, stosowania różnorodnych pomocy i środków, które 

wspomagałyby nauczyciela w indywidualizacji kształcenia, służyły zdobywaniu wiedzy, 

kształtowaniu nawyków i umiejętności, a także aktywizowały pracę uczniów
14

. Propozycją 

pewnych rozwiązań w tym zakresie jest – skierowany do społeczności gimnazjum, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

a realizowany przez Uniwersytet Śląski – projekt „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”. 

Miejscem realizacji wyznaczonego w ramach projektu celu stały się m.in. łamy internetowego 

kwartalnika dla nauczycieli. 

W pierwszym numerze „Biuletynu dla Nauczycieli” (wiosna 2009) zamieszczone 

zostały materiały z przeprowadzonych warsztatów: „Narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu 

środowiska edukacyjnego”; „Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia”; „Nowoczesna 

szkoła – aktywne społeczeństwo”. W galerii zdjęć odnaleźć można materiał faktograficzny, 

dokumentujący przebieg organizowanych seminariów i konferencji. Za pośrednictwem 

biuletynu jego czytelnicy mogą uczestniczyć w warsztatach przedmiotowych: z biologii, 

fizyki, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości. W zapowiedziach redakcyjnych znalazła 

się, skierowana do nauczycieli, zachęta do współudziału w tworzeniu biuletynu.  

Kwartalnik ma budowę modułową. W pierwszej części w formie anonsu 

zasygnalizowane zostały poszczególne działy z odnośnikami (Czytaj dalej…), 

umożliwiającymi czytelnikowi dotarcie do podstawowego materiału w rozwiniętej formie.  

Tematyka proponowana w czasie warsztatów, a zaprezentowana w biuletynie 

koncentrowała się na kompetencjach kluczowych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. 

Kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji ucznia jest dla nauczyciela fundamentem 

jego pracy. Cele te można osiągnąć poprzez rzeczywiste zmiany w środowisku szkolnym, 

w którym funkcjonuje uczeń. Dopomóc temu ma realizowany projekt „Aktywny w szkole – 

aktywny w życiu” oraz recenzowane czasopismo. 

Warsztaty przedmiotowe z biologii zastały przygotowane przez Marka Kaczmarzyka. 

Autor ukazuje biologię jako dyscyplinę naukową stanowiącą specyficzny składnik 

współczesnej kultury. Z jednej strony, widzi w niej przedmiot szkolny, z drugiej – swoisty 

kontekst, który decyduje o znaczeniu wielu faktów z życia społecznego, naukowego, 

politycznego i świata sztuki. W syntetyczny sposób udziela wskazówek dotyczących 

rozszerzania i wzbogacania propozycji programowej szkoły oraz stwarzania warunków, 

w których praca nauczyciela i praca ucznia nabierają nowego wymiaru. W konkluzji 

stwierdza, że osiągnięcie postawionych celów w głównej mierze zależy od głębokiego 

zaangażowania nauczycieli uczestniczących w projekcie. 

Zagadnienia z biologii wypełniają następny rozdział – Charakter i cele 

proponowanych bloków tematycznych. Opublikowany tekst daje czytelnikowi możliwość 

uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca szkoły 

                                                           
14

 „Biuletynu dla Nauczycieli” 2009, nr 1 – wiosna, Internet. http://www.aktywny-w-

szkole.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/numer-1-wiosna-2009. 

http://www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/numer-1-wiosna-2009
http://www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/numer-1-wiosna-2009
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ogólnokształcącej z Wydziałem Biologii i Ochroną Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 

Zarazem zawiera opis przygotowanych ćwiczeń, będących częścią 8 modułów: Życie wokół 

szkoły i domu. Poznajemy zwierzęta i rośliny żyjące wokół nas; Nasz świat – ocena stanu 

środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu; Dom pełen życia. Opisujemy ekosystem 

naszego mieszkania; Tajemnice mikroświata – odkrywamy świat niewidoczny gołym okiem; 

Czy potrzebna nam energetyka jądrowa? O mitach i faktach dotyczących wpływu 

promieniowania na organizmy żywe; Zobaczyć gen. Różne oblicza DNA; Badamy zachowania 

zwierząt i ludzi; Metoda projektu w biologii jako sposób kształtowania kompetencji 

kluczowych w gimnazjum. Ćwiczenia zawierają interesujący, jasny opis, zaprezentowany 

w atrakcyjnej formie. Wartość poznawczą podnosi dopełnienie treści stosownymi 

ilustracjami.  

Moduł drugi – Warsztaty przedmiotowe z informatyki – zawiera ogólne informacje 

dotyczące metod i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny, jakie oferuje współczesna 

informatyka. W dalszej części materiału zasygnalizowano główne tematy proponowanych 

warsztatów: E-learning szkolny jako źródło dodatkowych informacji naukowych; 

Projektowanie stron internetowych w oparciu o system zarządzania treścią; Internetowy 

przekaz multimedialny w dydaktyce; Fotografia cyfrowa w pracy nauczyciela szkoły 

gimnazjalnej; Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela szkoły 

gimnazjalnej.  

Anons Warsztatów przedmiotowych z fizyki zawiera rozważania dotyczące roli 

eksperymentu w dydaktyce nauk ścisłych oraz prezentacje nowych narzędzi komunikacji na 

osi uczeń – nauczyciel. Autorem materiału jest Jerzy Jarosz z Pracowni Dydaktyki Fizyki 

Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Temat został opracowany bardzo rzetelnie i podany 

w atrakcyjnej formie, budząc zainteresowanie czytelnika. W celu ustawienia, podtrzymania 

i rozwijania komunikacji uczeń – nauczyciel oraz tworzenia pozytywnego klimatu fascynacji 

nauką autor proponuje interesujące rozwiązanie oparte na Systemie Indywidualnej 

Odpowiedzialności (Personal Response System). Ta metoda prowadzenia lekcji pozwala 

nauczycielowi kontrolować na bieżąco stopień zrozumienia omawianego materiału oraz 

sprzyja koncentracji uwagi uczniów podczas zajęć, podtrzymując ich ciągłą aktywizację.  

Opracowany przez Jaonnę Samsel-Opalla z zespołem tekst dotyczy Warsztatów 

przedmiotowych z matematyki oraz wyczerpująco informuje czytelnika o planowanym 

przedsięwzięciu związanym z kształtowaniem kompetencji kluczowych w nauczaniu 

matematyki. Szczegółowy program warsztatów pozwala zorientować się nauczycielowi 

w zakresie poszczególnych zajęć. Ważniejsze kwestie charakteryzujące projekt zostały 

wytłuszczone, uwypuklono zatem sens prowadzonego działania. Rozważania wzbogacono 

wypowiedziami osobistości z życia naukowego, społecznego i artystycznego.  

Informacje dotyczące Warsztatów przedmiotowych z przedsiębiorczości zostały 

opracowane przez anonimowego autora. W propozycji znalazł się odnośnik do modelu osoby 

przedsiębiorczej, którą spośród innych wyróżniają: energia, inicjatywa, pomysłowość, 

zaradność, rzutkość, zdolność do ponoszenia ryzyka, radzenie sobie ze stresem. W ofercie 

opisanych warsztatów znalazły się następujące bloki tematyczne: Bycie przedsiębiorczym 

wymaga poznania samego siebie; Gimnazjalista wobec zjawisk gospodarczych; Zastosowanie 

technologii informatycznych w kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie 

przedsiębiorczości; Sztuka współżycia z innymi.  
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Dopełnienie omówionych wcześniej propozycji bloków tematycznych warsztatów 

przedmiotowych stanowi zamieszczony w formacie PDF materiał dotyczący roli i miejsca 

narzędzi pedagogicznych w kształtowaniu środowiska edukacyjnego oraz sposobów 

budowania aktywności edukacyjnej ucznia. 

Prezentacja warsztatów Narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska 

edukacyjnego. Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia składa się z dwóch części, a każda 

z nich z 8 modułów. Praca została wykonana w ramach projektu „Aktywny w szkole – 

aktywny w życiu” pod redakcją Zenona Gajdzicy. W części pierwszej: Narzędzia 

pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego poruszono następujące tematy: 

Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się. Metody i techniki uczenia się 

(Z. Gajdzica); Efektywność procesu nauczania i uczenia się – czynniki determinujące poziom 

efektywności kształcenia. Metody przyśpieszonego uczenia się (S. Wrona); Metody i techniki 

aktywizujące w nauczaniu – metodyczny warsztat konstruktywistyczny. Istota metody 

aktywizującej. Metody i techniki rozwijania problemów (I. Fajfer-Kruczek); Rola nauczyciela 

i ucznia w aktywizującym procesie nauczania – uczenia się. Rola nauczyciela i ucznia 

w procesie kształcenia (A. Minczanowska); Planowanie procesu uczenia się ucznia przez 

nauczyciela (A. Sorkowicz); Uczeń jako aktywny podmiot w procesie kształcenia. Metody 

nauczania i uczenia się, formy organizacyjne kształcenia w konstruktywistycznym środowisku 

szkolnym (S. Ruchała); Rola i znaczenie pracy zespołowej. Organizacja pracy zespołowej. 

Techniki wspierające rozwój grupy. Techniki asertywne. Techniki negocjacyjne 

(A. Porczyńska); Techniki multimedialne w środowisku edukacyjnym ucznia (B. Dziadza). 

Część druga: Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia dotyczy następujących zagadnień: 

Społeczeństwo informacyjne (B. Grabowska); Konstruktywistyczne środowisko uczenia się – 

przemiany w edukacji, w kontekście rozwoju nauk kognitywnych (A. Gajdzica); Postawy 

nauczycieli w kontekście przemian – świadomość i wola działań innowacyjnych 

(A. Gajdzica); Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli 

(E. Gwozdecka-Wolniaszek); Motywacja do uczenia się. Rola nauczyciela i ucznia 

w aktywizującym procesie nauczania – uczenia się (D. Morańska); Ocenianie a motywacja do 

uczenia się (T. Huk); Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w zakresie 

budowania aktywności edukacyjnej ucznia (B. Kozieł); Wspieranie uczniów w zakresie 

planowania kariery zawodowej (A. Łabno). Zaprezentowany na 92 stronach materiał 

warsztatowy to bardzo dobry, ze wszech miar potrzebny i użyteczny zbiór teoretycznych 

dociekań oraz metodycznych rozwiązań.   

Warsztaty przygotowane pod redakcją Joachima Foltysa zatytułowane Nowoczesna 

szkoła – aktywne społeczeństwo są publikacją składającą się z kilku części. Konstrukcja 

opracowania odnosi się przede wszystkim do struktury samych warsztatów i obejmuje opisy: 

celów, struktur, technik i metod szkoleniowych oraz szczegółowy program ewaluacji 

warsztatu z przytoczoną literaturą. Jednakże dogłębna analiza treść przekazu ujawnia 

(w części „program szczegółowy”) segmentowy układ omawianych zagadnień. Pierwszy 

segment poświęcony został autorefleksji i autodiagnozie potencjału uczestników, w zakresie 

zarówno mocnych, jak i wymagających rozwoju kompetencji społecznych oraz intra-

psychicznych  w procesie kierowania jednostką edukacyjną. Poruszono tu zatem taką 

tematykę, jak: Podróż w głąb samego siebie; Między zarządzaniem a przywództwem; Moja 

postawa wobec zmian edukacyjnych; Od przedszkola po uniwersytet. Drugi segment dotyczy 
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doskonalenia kompetencji menadżerskich w zakresie wyboru obszarów zarządzania jednostką 

edukacyjną. W ramach prowadzonego warsztatu uczestnicy mają możliwość poznawania 

nowoczesnych metod elastycznego zarządzania organizacją oraz wypracowywania nowych 

standardów kierowania współczesną szkołą. Wśród omawianych zagadnień znalazły się 

następujące problemy: Od teorii do praktyki – definicje organizacji; Skuteczne zarządzanie 

współczesnej szkoły; Charakterystyka działań marketingowych; Kreowanie wizerunku szkoły; 

Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu szkołą gimnazjalną. W części zatytułowanej 

Ewaluacja warsztatu podkreślono etapowość działań w tym zakresie, czyli: dokonanie 

pomiaru osiągnięć, oceny jakości oraz efektywności szkolenia. Ewaluację warsztatu 

proponuje się przeprowadzić z wykorzystaniem metodologii Kirkpatricka, zakładając cztery 

wymiary ewaluacji: poziom reakcji, uczenia się, reakcji i zachowań, rezultatów i efektów 

organizacyjnych. Publikacja w zakończeniu zawiera zbiór literatury niezbędnej do 

studiowania problemu.  

W kolejnej części publikacji Prezentacje warsztatów zamieszczony został materiał, 

który jest możliwy do odtworzenia za pomocą programu Power Point Viewer. Obejmuje on 

następującą tematykę: Kompetencje kluczowe w projekcie edukacyjnym; Nowe narzędzia 

komunikacji w praktyce szkolnej. Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody; Kompetencje 

kluczowe jako cel edukacji na poziomie gimnazjalnym.  

Temat Kompetencje kluczowe w projekcie edukacyjnym przygotowany został przez 

M. Kaczmarzyka. W tej prezentacji autor zasygnalizował wątki dotyczące: podstawowych 

kompetencji kluczowych ucznia, nakreślił ramy fundamentalnych zdolności poznawczych 

dzieci, wskazał typowe style nauki w przeciętnej grupie uczniów oraz zarysował rolę 

nauczyciela w tym procesie. W kolejnej odsłonie dokonał opisu procesu nauczania metodą 

projektu.  

J. Jarosz zaproponował zagadnienia związane z prezentacją nowych narzędzi 

komunikacji w praktyce szkolnej. Określił rolę eksperymentu w nauczaniu przyrody. 

W części poświęconej innowacyjnym środkom komunikacji w praktyce szkolnej (jakie 

realizowane są na osi nauczyciel – uczeń) przybliżył założenia systemu indywidualnej 

odpowiedzi (PRS). Druga część prezentacji poświęcona została eksperymentowi i jego roli 

w nauczaniu przyrody. Omawiając ten obszar działań, autor zwrócił uwagę na problemy: 

budowania wiedzy, podniesienia atrakcyjności lekcji, skupienia uwagi uczniów na 

omawianym temacie, możliwości lepszego zrozumienia tematu, kontekstualizacji 

przyswajanej wiedzy oraz trwałego jej zapamiętania. Na zakończenie podane zostały rady dla 

nauczycieli: co czynić, by sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi uczeń i wiedza 

przyrodnicza. Prezentacja została przygotowana w atrakcyjnej formie. Dołączony materiał 

faktograficzny trafnie podkreśla istotę zamysłu autora. 

T. Huk w swoim wystąpieniu Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie 

gimnazjalnym opiera się na dokumencie, jaki przygotowany został przez Parlament 

Europejski i Radę Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez 

całe życie, oraz na ustaleniach z Maastricht dotyczących edukacji i szkolenia z 2004 r. 

Definiując termin „kompetencje”, autor odwołał się do publikacji z lat 30., 50. i 60. ubiegłego 

wieku, porównując je ze współczesnym pojmowaniem terminu „kompetencje kluczowe”. 

Następnie rozwinął ich zakres wyjaśniając znaczenie i obszar oddziaływania.  
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Publikację kończy Galeria zdjęć, w której rozpowszechniano materiał, dokumentując 

przebieg konferencji inaugurującej projekt „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz przebieg 

wybranych seminariów. 

Prezentowana publikacja jest nie tylko obszernym, ale również interesującym studium. 

Przedstawiony w biuletynie materiał stanowi zbiór ciekawych opracowań naukowych, 

przemyśleń i trafnych rozwiązań praktycznych. Na uwagę zasługują prace zbiorowe 

popularyzujące organizację i przebieg warsztatów, które opracowane zostały pod czujnym 

okiem redaktora merytorycznego Jerzego Zioło. 

 

Mirosław Kisiel 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzja 

pakietu książek dla pięciolatka z serii Entliczek, pętliczek
15

  
 

Recenzowany pakiet dla pięciolatka składa się z 3 integralnie ze sobą związanych 

części: Książka dla starszego przedszkolaka, Kajecik pięciolatka (2 części) oraz Wycinanka 

pięciolatka (2 części). 

Książka pięciolatka stanowi zbiór, zróżnicowanych pod względem tematyki 

i gatunków, tekstów literackich obejmujących opowiadania, wiersze, zagadki i inscenizacje 

przeznaczone dla dzieci 5-letnich. Wszechstronne oddziaływanie literatury na rozwój 

umysłowy dzieci jest bezsporne – odpowiednio dobrane teksty pobudzają fantazję dzieci, 

rozwijają ich wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, wdrażają do logicznego myślenia, 

pogłębiają i rozszerzają ich wiadomości.  

Teksty zawarte w recenzowanym opracowaniu – specjalnie napisane na potrzeby 

pakietu – wyróżniają tę publikację na tle innych dostępnych na rynku podręczników dla 

przedszkolaków. Nauczyciel nie znajdzie zatem w prezentowanym pakiecie pięciolatka 

dobrze znanych już dzieciom klasycznych tekstów Brzechwy, Tuwima czy Marii 

Kownackiej. Zamieszczone w pakiecie teksty mają zdecydowanie charakter współczesny – 

ich  miejsce i akcja są osadzone w teraźniejszym świecie, tym samym są bardziej zrozumiałe 

dla współczesnych dzieci.  

Przedstawione w Książce pięciolatka opowiadania autorstwa Wojciecha Widłaka 

podejmują niezwykle aktualne i nośne tematy z życia dzieci 5-letnich uczęszczających do 

przedszkola. Głównym bohaterem tych tekstów (jak i całego pakietu) jest Kajtek – 

sympatyczny pluszak, który wraz z dziećmi przeżywa różne przygody i odkrywa tajemnice 

świata. Ponieważ wszystko na tym świecie jest dla niego nowe, dzieci 5-letnie mają liczne 

okazje do wykazania się przed nim swoją wiedzą i umiejętnościami. To zdecydowanie 

podnosi poczucie ich własnej wartości i ujawnia posiadane przez nie kompetencje.  

Zasadne wydaje się zestawienie tematyki tekstów według przyjętego porządku, który 

zostaje wyznaczony przez tryb życia w przedszkolu w kolejnych miesiącach roku szkolnego 

oraz zmieniające się za oknem pory roku, a także towarzyszący tym zmianom kalendarz świąt 

i innych ważnych wydarzeń w życiu dzieci.  

Kolejność prezentowanych tekstów wskazuje ponadto na respektowanie zasad 

przystępności nauczania i stopniowania trudności, w myśl których należy starać się 

przechodzić od treści łatwiejszych do trudniejszych, od tego, co bliskie, do tego, co dalsze, od 

znanego do nieznanego. Stąd tematyka tekstów rozpoczynających Książkę pięciolatka odnosi 

się do problemów środowiska przedszkolnego (Przyjaciel z przedszkola) i rodzinnego (Co to 

jest dom) dzieci, a kończących książkę – dotyka zagadnień egzotycznych dla polskich dzieci 

(Przyjaciele z końca świata; W dżungli).  

                                                           
15

 Warszawa 2009, Wydawnictwo Nowa Era. 
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Różnorodność tematyki prezentowanych tekstów wynika dodatkowo z celu edukacji 

przedszkolnej, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia 

nauki szkolnej. Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie warunków edukacyjnych 

zapewniających każdemu dziecku możliwości optymalnego rozwoju. Pakiet dla pięciolatka 

umożliwia rozwijanie wszechstronnej aktywności dzieci na poziomie wszystkich obszarów 

edukacyjnych. Zgodnie z ideą integracji opiera się on na działaniach wokół zaplanowanych na 

każdy tydzień kręgów tematycznych. Prezentowane teksty oscylują zwykle wokół treści 

społeczno-przyrodniczych istotnych dla małego dziecka. Na ich podstawie realizowane są 

następnie pozostałe obszary edukacyjne: językowy, matematyczny, zdrowotny czy 

plastyczny, w postaci dodatkowych propozycji zadań i poleceń kierowanych do dzieci.  

W zakresie obszaru językowego Książka pięciolatka sprzyja rozwijaniu mowy dzieci 

poprzez ciekawe wierszyki i wyrazy dźwiękonaśladowcze, zawierające nagromadzenie 

głosek, z którymi część dzieci w tym wieku miewa problemy w zakresie  poprawnej ich 

wymowy. Naśladowanie odgłosów wiatru (Latawiec), deszczu (Niezwykłe przedstawienie), 

zwierząt (Na wsi) czy też sprzętów domowych: odkurzacza, szczotki, mopa, psikacza z płynu 

do mycia szyb, trzepaczki do dywanów (Skąd tyle hałasu) i innych dźwięków z otoczenia, 

bywa fascynujące dla dzieci i stanowi dla nich okazję do zabawy oraz ćwiczeń buzi i języka.  

Książka pięciolatka zdecydowanie rozwija i bogaci słownik dzieci poprzez 

wprowadzanie nazw roślin, zwierząt, przedmiotów (m.in. poprzez zagadki Małgorzaty 

Strzałkowskiej). Rozwija także zasób pojęciowy dzieci, m.in. poprzez polecenia typu: 

Spróbuj wyjaśnić Kajtkowi, co to jest dom (Co to jest dom?) Spróbuj wyjaśnić Kajtkowi, co to 

jest sad (W sadzie) czy też: Jak myślisz, kto to jest przyjaciel? (Marzenia Baltazara) itp. 

Wprowadza dzieci w naukę czytania, zapewniając im kontakt ze słowem pisanym. Nauka 

czytania oparta jest tu na wprowadzeniu samogłosek: y, o, i, a, e u jako naturalnych dźwięków 

towarzyszących wyrażaniu emocji, takich jak zachwyt, zdziwienie, podziw, ból, radość, 

wysiłek itd., oraz na wprowadzeniu pojedynczych wyrazów metodą czytania globalnego. 

Proponowane dzieciom zadania polegają na podpisywaniu obrazków odpowiednimi 

wyrazami. Podobnego typu zadania znajdują się w Kajeciku pięciolatka – umożliwiają one 

dziecku dalsze zabawy w czytanie. Należy zaznaczyć, iż nabywanie doświadczeń w czytaniu 

jest szalenie ważne w tym okresie, gdyż wyzwala u dzieci chęć i motywację do pokonywania 

trudności, jakie niesie trudny proces nauki czytania. Wprowadzenie elementów nauki czytania 

w tym okresie uzasadnione jest ponadto powszechną tendencją do możliwie wczesnego 

„wyposażania” dzieci w umiejętność czytania jako jednej z podstawowych kompetencji, 

zapewniających dzieciom ich sukces edukacyjny w okresie nauki szkolnej. 

W zakresie edukacji matematycznej Książka pięciolatka kształtuje takie umiejętności 

dzieci, jak: określanie cech jakościowych i wielkościowych przedmiotów, liczenie elementów 

przedstawionych lub ukrytych na ilustracji (Stare zamczysko; Co w trawie piszczy?); 

porównywanie liczebności zbiorów; klasyfikowanie przedmiotów według koloru (Kolory), 

kształtu (Nowe ubranko) i rodzaju (Skąd tyle hałasu); tworzenie zbiorów równolicznych, 

tworzenie ciągów logicznych (Latawiec), łączenie takich samych przedmiotów w pary 

(Wielkie malowanie). Zadania te mają swoją kontynuację w Kajeciku pięciolatka, gdzie dzieci 

mają okazję rozwijać, ćwiczyć i utrwalać swoje kompetencje matematyczne w tym zakresie. 
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Edukacja zdrowotna również znalazła swoje miejsce w Książce pięciolatka. Teksty 

oraz polecenia do nich skłaniają dzieci do rozważań na temat tego, co trzeba robić każdego 

dnia, żeby ładnie wyglądać, jak zachęcić do jedzenia warzyw kogoś, kto ich nie lubi (Król Lul 

i warzywa); jak należy się ubierać w jesienne dni (Kto śpi pod liśćmi?); jak trzeba ubierać się 

przed wyjściem z domu w pochmurny dzień (Niezwykłe przedstawienie); jak należy ubierać 

się zimą (Biała niespodzianka); jak dbać o zdrowie, jak należy zachować się u lekarza (Nic 

strasznego) itp.  

Obszar edukacji plastycznej nie jest specjalnie mocno zaakcentowany w Książce 

pięciolatka. Znajdziemy w niej jedynie inspirację do działań plastycznych oraz 

rozpoznawania i nazywania kolorów przedmiotów w otoczeniu (na podstawie tekstu Kto 

pomalował niebo?). Szerzej jednak obszar ten można realizować z Kajecikiem pięciolatka 

oraz – w połączeniu z obszarem edukacji technicznej – z Wycinankami pięciolatka.  

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na ciekawą, moim zdaniem, szatę 

graficzną książki. Bogata kolorystyka stron (w całej książce tylko notka bibliograficzna ma 

białe tło, cała reszta zamieszczona jest na różnobarwnych kompozycjach), dobór ilustracji 

i zdjęć, kompozycja graficzna – wszystko to doskonale współgra ze sobą i tym samym 

wyróżnia tę książkę na tle dostępnych podręczników edukacji przedszkolnej. Książka 

przyciąga uwagę i zainteresowanie zarówno dzieci, które chętnie ją kartkują i przeglądają, jak 

i dorosłych. Tym samym kształtuje ona poczucie estetyki i piękna swych małych odbiorców, 

a to z pewnością stanowi ważny element ich edukacji plastycznej. 

W pewnym związku z edukacją plastyczną pozostają pełne humoru teksty-

inscenizacje Natalii Usenko (Królewna Gburka, Święto mamy, święto taty) i Rafała Witka 

(Wścibskie wnuczęta), stymulujące obszary ekspresji plastycznej, ruchowej, językowej oraz 

parateatralnej dzieci, skłaniające je do łączenia poszczególnych form ekspresji. Z pewnością 

zainteresują one nauczycieli przedszkoli, dając im gotowy materiał do wykorzystania podczas 

uroczystości przedszkolnych. 

Prezentowane teksty, poza wartością edukacyjną, mają również wartość 

wychowawczą. Opisują one i obrazują różne ludzkie zachowania w kategorii pożądanych 

i niepożądanych, stanowią kanwę dla dziecięcych dyskusji i rozważań nad właściwym 

zachowaniem się (Bajka Antosia; inscenizacja Królewna Gburka; opowiadania Braciszek; 

Naprawdę duży problem; Kochamy mamy!). Zmuszają one dzieci do przemyśleń i refleksji 

nad wieloma ważnymi problemami życiowymi (Anioł; Noworoczne postanowienia; Marzenia 

Baltazara). Dzięki takim opowiadaniom, jak: Bajka Antosia; Nocne strachy; Braciszek czy 

Nic strasznego, dzieci oswajają się z różnymi negatywnymi emocjami, z którymi się stykają, 

m.in. z poczuciem strachu, lęku, złości. Teksty te ukazują im, że wystąpienie tych uczuć jest 

zupełnie normalnym zjawiskiem, każdy ich doświadcza, można nad nimi zapanować, 

pokonać je.  

Opowiadania o Kajtku oraz zawarte pod nimi polecenia stymulują wyobraźnię 

i twórcze myślenie dzieci. Przykładowo, polecenia do opowiadania Latawiec typu: Jak 

myślisz, w jaki sposób Kajtkowi udało się wrócić do przedszkola? czy Z czego można zrobić 

latawiec?, odwołują się do dziecięcej pomysłowości i fantazji. Sfery te bywają często 

zaniedbywane czy też hamowane przez dorosłych, wymagających od dzieci realnego 
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spojrzenia na otaczającą je rzeczywistość, a także podporządkowania się ich woli 

i poleceniom.  

Autorzy Książki pięciolatka stwarzają dzieciom możliwości wyrażanie swoich 

pomysłów, pragnień, marzeń i fantazji, wręcz dążą do ich wyzwolenia u dzieci w formie 

swobodnych wypowiedzi i działań o charakterze twórczym. Wszystko to jest inspirowane 

opowiadaniami i poleceniami skierowanymi do dzieci. Przykładem tego typu poleceń są: Kim 

chcesz zostać w przyszłości? Dlaczego? (A ja będę…), Opowiedz o swoich wymarzonych 

wakacjach (Na wakacje!). 

Na szczególną uwagę zasługują polecenia i zadania o charakterze otwartym. Moje 

doświadczenia pokazują, że pytania i polecenia otwarte kierowane do dzieci, które nie są 

nauczone pracy z zadaniami tego typu, niechętnie są przez nie podejmowane. Dzieci bez 

zapału przystępują do ich rozwiązania. Są pełne obaw, czy i która z odpowiedzi przychodząca 

im na myśl będzie najbardziej poprawna, trafna. Klasyczne podręczniki oferują im proste 

polecenia o charakterze zamkniętym, wymagające jednoznacznych odpowiedzi. Podręczniki 

te wręcz „prowadzą dzieci za rękę”, nie ucząc ich jednak samodzielnego myślenia. 

W przypadku Książki pięciolatka jest inaczej. Polecenia są zróżnicowane, wymagają nie tylko 

odtwórczej, ale i twórczej aktywności ze strony dziecka.  

Ciekawym rozwiązaniem w Książce pięciolatka są naklejki, umożliwiające dzieciom, 

w razie pomyłki, odklejenie i wklejenie ich we właściwe miejsce. Pewien problem dzieci 

mają z ich odklejeniem. Autorzy przewidzieli nacięcia w kartkach umożliwiające uchwycenie 

naklejki i jej oddzielenie od kartki, jednak nacięcia są niedokładne, toteż łatwo można 

uszkodzić i podrzeć naklejkę.  

Dodatkową propozycją dla dzieci 5-letnich, stanowiącą integralny z Książką 

pięciolatka element pakietu, jest Kajecik pięciolatka. Zawiera on szereg ciekawych dla 

dziecka zadań i ćwiczeń rozwijających różne obszary jego aktywności. Stanowi on 

kontynuację zadań i poleceń z Książki pięciolatka. Tematycznie jest tak skorelowany 

z książką, aby umożliwić kompleksową realizację kręgów tematycznych przewidzianych 

programem. 

Na szczególną uwagę zasługuje ciekawe rozwiązanie techniczne zastosowane 

w Kajeciku, w którym przewidziano tylko jedno ćwiczenie na danej stronie, a każda ze stron 

w Kajeciku łączy się z grzbietem zeszytu perforacją umożliwiającą dziecku swobodne 

wyrwanie danej strony i wygodne ułożenie jej sobie na stoliku. Każda ze stron ma wydzielony 

perforacją margines, na którym umieszczono elementy do wycinania oraz naklejania, który 

dziecko również może swobodnie wydrzeć, aby móc w nieskrępowany sposób wyciąć 

narysowane na nim elementy.   

O ile Książka pięciolatka rozwija głównie wiedzę społeczno-przyrodniczą dzieci i ich 

kompetencje językowe, o tyle Kajecik rozwija te sprawności dziecka, które są niezbędne do 

osiągnięcia gotowości szkolnej w zakresie: 

▪ rozwijania spostrzegawczości i koncentracji uwagi;  
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▪ kształtowania sprawności wzrokowej (dopasowanie fragmentów obrazka i wklejanie ich 

we właściwe miejsca; szukanie szczegółów, którymi różnią się przedmioty; szukanie 

identycznych przedmiotów; szukanie przedmiotów na podstawie ich opisów);   

▪ kształtowania sprawności ruchowej i manualnej (ćwiczenia grafomotoryczne 

o charakterze plastycznym, wodzenie i rysowanie po śladzie), przygotowujących dzieci do 

nauki pisania;  

▪ kształtowania orientacji przestrzennej (labirynty, plątaninki);  

▪ rozwijania zdolności myślenia (wyszukiwanie podobieństw i różnic miedzy 

przedmiotami; tworzenie „łańcuchów” powtarzających się elementów według przyjętego 

rytmu; układanie historyjki obrazkowej); 

▪ kształtowania kompetencji matematycznych w zakresie: liczenia elementów zbiorów; 

porównywania ich liczebności; używania określeń „najmniej”, „najwięcej”; 

klasyfikowania przedmiotów według ich rodzaju; układania elementów od najmniejszego 

do największego. 

Z działań o charakterze plastycznym Kajecik przewiduje kolorowanie obrazków, 

projektowanie balonu według własnego pomysłu dzieci, określanie odcieni koloru i układanie 

elementów od najjaśniejszego do najciemniejszego, rysowanie zgodnie z instrukcją. Dalsze 

propozycje działań o charakterze plastycznym proponuje dzieciom Wycinanka pięciolatka.  

Polecenia do zadań zawarte w Kajeciku wydają się całkowicie czytelne i zrozumiałe 

dla pięciolatków. Nie budzą moich wątpliwości co do sposobu wykonania zadań zawartych 

w zeszycie. 

Komentarz metodyczny zamieszczony na ostatnich stronach Kajecika doskonale 

orientuje nauczycieli co do jego zawartości, przedstawiając zamierzone cele poszczególnych 

ćwiczeń i ich znaczenie dla rozwoju dzieci. Prezentuje on także wskazówki metodyczne do 

pracy z poszczególnymi rodzajami zadań, określając m.in. dodatkowe działania na 

przedmiotach lub ćwiczenia wstępne, które powinny poprzedzać pracę z Kajecikiem, a także 

propozycje dodatkowych rozwiązań metodycznych czy też poleceń do poszczególnych zadań.  

Uzupełnieniem Książki pięciolatka i Kajecika pięciolatka jest Wycinanka pięciolatka, 

będąca zarówno źródłem gotowych, niezależnych pomocy dydaktycznych do pracy na 

zajęciach (domino, memo), jak i pomocy do wykorzystania przy okazji pracy z Książką 

pięciolatka (gotowe sylwety do inscenizacji) lub Kajecikiem pięciolatka (elementy do 

pobrania z Wycinanki i wklejenia do Kajecika). Wycinanka stanowi ponadto źródło inspiracji 

do samodzielnych prac dzieci o charakterze plastyczno-technicznym. Zawiera także projekty 

takich form użytkowych, jak: kartki okolicznościowe, laurki, pudełka na prezenty; zarówno 

dzieci, jak i nauczyciel mogą z nich skorzystać przy okazji organizacji uroczystości 

przedszkolnych. Zawarte w Wycinance projekty są oryginalne, ciekawe i tak zaprojektowane, 

aby były możliwe do samodzielnego wykonania przez dzieci 5-letnie. W Wycinance 

zamieszczono instrukcje obrazkowe składania trudniejszych projektów oraz fotografie 

gotowych prac, co z pewnością ułatwia dzieciom ich samodzielne wykonanie. 

Jedyne zastrzeżenie, jakie przychodzi mi na myśl z związku z Wycinanką, dotyczy  nie 

tyle jej zawartości, ile jej nazwą, na co zwrócił mi uwagę pewien rezolutny pięciolatek, 

wprawiając mnie tym w zakłopotanie. Wszystkie zaplanowane do wykonania czynności 
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manualne w Wycinance polegają nie na wycinaniu elementów, jak sugeruje tytuł zeszytu, ale 

na ich wypychaniu, łączeniu i ozdabianiu. Stąd nazwa Wycinanka pięciolatka wydaje się 

bezzasadna. Zdaję sobie sprawę, że nazwa „wycinanka” ma swoją wieloletnią tradycję na 

rynku podręczników dla dzieci, kwestię zmiany tytułu tej części pakietu pozostawiam jednak 

pod rozwagę autorom serii Entliczek, pętliczek.  

Pakiet dla pięciolatka stwarza, moim zdaniem, optymalne warunki do wspierania 

aktywnego uczenia się dzieci przedszkolnych, a tym samym do wszechstronnego ich rozwoju. 

Praca z pakietem umożliwia dzieciom ekspresję ich uczuć, pobudza ich inicjatywę 

i wyobraźnię oraz wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach ich aktywności. 

Opracowanie to z pewnością stanowi nieocenioną pomoc i inspirację nauczycieli do 

pracy z dziećmi 5-letnimi, a tym samym cenny materiał dydaktyczny dla nauczycieli edukacji 

przedszkolnej, szczególnie dla nauczycieli twórczych i aktywnych. 

 

Barbara Czarnota-Palenik 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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Recenzja 

książki Friedricha W. Krona, Alivisosa Sofosa Dydaktyka mediów
16

 

Dydaktyka mediów Friedricha W. Krona i Alivisosa Sofosa jest publikacją, której 

treści skupiają się na wykorzystaniu mediów w nauczaniu i uczeniu się. Autorzy ci od lat 

zajmują się tą problematyką. Friedrich W. Kron jest emerytowanym profesorem pedagogiki. 

Pracował w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Jest 

autorem wielu podręczników pedagogicznych. Alivisos Sofos ukończył studia nauczycielskie 

i pedagogiczne w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, tam też 

uzyskał stopień doktora. Obecnie zajmuje się pedagogiką mediów.  

Dydaktyka mediów w Polsce wydana została przez Gdańskie Wydawnictwo 

Pedagogiczne w 2008 r. w Gdańsku. Książka składa się ze wstępu, 6 rozdziałów, 

podziękowań, słownika, bibliografii, indeksu nazwisk oraz indeksu rzeczowego. Rozdziały 

podzielone zostały na podrozdziały, w których prezentowane zagadnienia poparte zostały 

licznymi przykładami, wykresami, tabelami oraz ramkami zawierającymi wyjaśnienia 

omawianych pojęć. W pracy w sposób przejrzysty i estetyczny zaprezentowano omawiane 

treści.  

W rozdziale pierwszym – Nowe media w dyskusji społecznej – poruszone zostały 

kwestie dotyczące związku mediów z rozwojem gospodarczym i oświatowym. Autorzy 

charakteryzują społeczeństwo informacyjne i jego wpływ na procesy globalizacji. Prezentują 

nowy wymiar dzieciństwa w kontekście użytkowników mediów.  

W rozdziale drugim – Dydaktyka mediów jako przedmiot nauczania – wyjaśnione 

zostało zjawisko i pojęcie dydaktyki mediów pod kątem jej rozwoju jako przedmiotu 

i dyscypliny akademickiej. Rozwój dydaktyki mediów przedstawiono w ujęciu historycznym, 

koncentrując się na tendencjach dydaktycznych w pedagogice medialnej. Na uwagę zasługuje 

podrozdział, w którym autorzy opisują rozwój dydaktyki mediów jako nauki. Zamieszczona 

w nim rycina w prosty sposób pokazuje sieciowe powiązania różnych zakresów 

specjalistycznych z dydaktyką mediów. W tym rozdziale tym autorzy próbują również ukazać 

drogę, jaką przebyła oraz jaką ma do przebycia dydaktyka mediów do uzyskania statusu 

samodzielnej dyscypliny.  

Trzeci rozdział – Kompetencje medialne jako umiejętności kluczowe –  poświęcony 

jest prezentacji pojęć istotnych w rozwoju współczesnej Europy. Dotyczą one kompetencji 

medialnych i ich miejsca w zbiorze kompetencji kluczowych. Autorzy zwracają uwagę na 

rozbieżności, jakie występują w zakresie definicji pojęć „umiejętności” i „kompetencje”. 

Charakterystyka kompetencji medialnych rozpoczyna się od opisania komunikacji jako 

procesu. W dalszej części rozdziału przedstawiono koncepcje kompetentnej pracy z mediami.  

Uczenie się jest podstawową czynnością ucznia. Proces ten autorzy opisali w rozdziale 

czwartym – Uczenie się w kontekście nauczania. Szczególnie interesujące dla czytelnika 

mogą być opisane wyniki badań z zakresu neurobiologii. Rozdział rozpoczyna się od analizy 

                                                           
16

 Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2008. 
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modelów uczenia się, a kończy na cennych dla każdego pedagoga wnioskach dotyczących 

uczenia się i nauczania z nowymi mediami.  

W rozdziale piątym – Nauczanie i uczenie się z użyciem komputera i Internetu –  

autorzy poruszają problemy związane z „realnością” i „rzeczywistością” w edukacji 

medialnej oraz rolą Internetu w kontekście specyficznego pola doświadczeń, akcentując 

zastosowanie podanych informacji w praktyce. W rozdziale tym zaprezentowany został 

również projekt koncepcji zorientowanej na działanie, który wskazuje nauczycielom sposób 

postępowania w trakcie realizacji zadań dydaktycznych, podczas których można wykorzystać 

media.  

Ostatni rozdział – Nowe media w pracy nad programem nauczania – zawiera 

prezentację czterech możliwości wykorzystania mediów w pracy nad programem szkolnym. 

Autorzy charakteryzują pracę z Internetem w procesie transformacji programu nauczania oraz 

opisują oprogramowanie edukacyjne jako propozycję programową w nauczaniu.  

Bibliografia zestawiona przez autorów obejmuje przede wszystkim pozycje 

niemieckojęzyczne, co znacznie zawęża prezentowaną problematykę dotyczącą pedagogiki 

mediów.  

Dydaktyka mediów ukazuje inne, nowe spojrzenie na funkcjonowanie mediów 

w procesie kształcenia. Treści zawarte w tej publikacji są bardzo cenne dla teorii i praktyki 

edukacyjnej, rozwijają wiele wątpliwości, wyznaczają kierunek dla dalszego rozwoju 

pedagogiki medialnej. Lektura budzi pewien niedosyt czytelników związany z brakiem 

systematyki pojęć dotyczących dydaktyki – nauki o uczeniu się i nauczaniu. Tytuł książki 

Dydaktyka mediów sugeruje, że jej zawartość skupiona będzie na charakterystyce systemu 

poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności 

i prawidłowości nauczania / uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez 

człowieka w zakresie mediów. Zagadnienia te jednak zostały opisane zbyt ogólnie. Nie ma 

zwłaszcza wiedzy o relacjach mediów z uczniami, nauczycielami, celami, treściami, 

warunkami, rezultatami procesu dydaktycznego. Brak tu również omówień dotyczących 

zagrożeń, jakie niesie świat medialny, oraz występujących w nim różnych procesów mających 

wpływ na szkołę. Autorzy nie poruszyli problemów związanych ze złożonością przekazu 

medialnego, pominęli problem prawdy i fałszu w komunikatach medialnych oraz 

mechanizmy ich odbioru w trakcie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.  

Zaprezentowany materiał może stanowić punkt odniesienia do podejmowania 

kolejnych badań naukowych w zakresie dydaktyki mediów. Wskazuje obszary badawcze, 

uzupełnia i potwierdza rozważania oraz badania prowadzone przez polskich pedagogów. 

Ukazuje inne spojrzenie na dydaktykę mediów, w rezultacie czego struktura i zakres 

pojęciowy odbiegają od tradycyjnej formy prezentowania szczegółowych zagadnień 

dydaktyki. Publikacja jest zatem godna polecenia studentom, pedagogom i pracownikom 

naukowym jako materiał porównawczy do dalszych badań. Istotna wydaje się wizja 

dydaktyki mediów zaprezentowana przez niemieckich dydaktyków w kontekście polskich 

doświadczeń, z którymi czytelnik może zapoznać się w publikacjach polskich naukowców.  

 

Tomasz Huk  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – prezentacje PowerPoint 

 

 

Plastelina środkiem wyrazu artystycznego w ekspresji odtwórczej i twórczej dziecka, 

Anna Watoła  

Webquest dla uczniów kl. III szkoły podstawowej – woda,  Barbara Czarnota-Palenik 

 Języka cięcie – gięcie, wierszyki logopedyczne dla najmłodszych, Anna Waligóra-Huk 

 Na traperskiej ścieżce, Tomasz Huk 

Co powinniśmy wiedzieć o naszym Hymnie Narodowym, Mirosław Kisiel 

 Już 200 lat z nutą Fryderyka Chopina,  Monika Kokot  

Poznajemy instrumenty perkusyjne, Mariola Światły 

 

 

 

PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.1.Plastelina.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.1.Plastelina.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.3.Czarnota_Webquest.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.4.Jezyka_ciecie.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.5.Huk/HUK_NA.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.6.Hymn/Kisiel_hymn.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.7.Kokot_prezentacja.ppt
PowrPoint_prezentacje_ZPWiPM/4.1.8.Instrumenty.pps
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Early childhood and pre-school education 

in the context of social, cultural, and educational change 

studies – dissertations – practice 
 

Summary 

 Employees of the Department of Pre-School Education and Media Education would like to 

present the readers with another volume of collective work, this time devoted to early childhood and 

pre-school education perceived from the perspective of social, cultural and educational change.   

 The main emphasis in the prepared material has been put on system-based approach to 

education, related with transformation of modern reality occurring in various areas of life. An 

important task of the presented monograph has been helping human beings to understand themselves, 

the surrounding world and intentional interaction with the world.  The concept of education for 

development is to assist everyone in their comprehensive development, and at subsequent stages of 

educational career, in becoming increasingly independent and autonomous individuals both in the 

context of their own experiences   and experiences elder siblings and parents and the system of social 

expectations. The main theme of the published dissertations has been relations occurring between two 

main participants of educational activities, a teacher and a child, taking into consideration that the 

child (pupil) has an exceptional position in the education process, being the foreground character of 

teaching activities.  

This publication includes papers whose authors have attempted to present specific directions, 

as well as methods and means of educational influence with reference to selected areas of development 

in early childhood and pre-school children.  

This collective work consists of five chapters, whose scope and topics are related to the 

following titles: Transformations and dilemmas of early childhood and pre-school education, 

Application-based dimension of early childhood and pre-school education, Experiences of early 

childhood and pre-school educationalists and teachers, from the neighbouring countries 

(Slovakia, Czech Republic and Germany) and Reports, reviews and announcements and Didactic 

materials.  

Multi-thread collective work is a voice in the discussion of scientists and educationalists of 

Katowice academic centre, on a new dimension of early childhood education and education of 

teachers, who are to be experts in elementary education and pre-school education.  

The intention of all authors of this work is that the presented material could be an inspiration 

for further studies and research into early childhood and pre-school education. We hope that this book, 

published in an electronic version, will be met with a great deal of interest on the part of elementary 

education, students of postgraduate studies in early education, youth studying at the faculties of 

integrated pre-school and early childhood education, integrated pre-school and IT education, 

integrated pre-school education and oligophrenopedagogy as well as parents who are interested in their 

children‟s development and education. 

 

Tłumaczenie Alicja Gałązka 

 


