zagadnienia ogólne

Strategie nauczania
wspierajàce rozwój psychiczny
dziecka
Najbardziej korzystne dla rozwoju w wieku przedszkolnym sà nast´pujàce
cztery nauczajàce strategie, u˝ywane przez rodziców w kontaktach z dzieckiem: uczenie wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, wyjaÊnianie dziecku
ró˝nych zjawisk, zdarzeƒ i problemów, w∏àczenie si´ w aktywnoÊç dziecka
po to, aby razem z nim coÊ robiç oraz rozmawianie z dzieckiem.
 ANDRZEJ TWARDOWSKI
Wprowadzenie
We wczesnych stadiach ontogenezy zmiany
rozwojowe dokonujà si´ g∏ównie dzi´ki doÊwiadczeniom gromadzonym przez dziecko
w relacjach z doros∏ymi opiekunami. Mechanizmy facylitujàcego wp∏ywu tych relacji na
rozwój psychiki dziecka nie zosta∏y jeszcze
w pe∏ni poznane. Jednak jak dowodzà dotychczasowe badania, szczególna rola przypada strategiom nauczania, jakimi pos∏uguje
si´ doros∏y.
Strategie nauczania majà charakter fizyczny (wskazywanie, demonstrowanie) lub
werbalny (opisywanie, zadawanie pytaƒ,
udzielanie wskazówek). Sà stosowane w sposób naturalny, spontaniczny i nieformalny.
Mogà dotyczyç czegoÊ, co jest w zasi´gu
wzroku dziecka lub odnosiç si´ do przedmiotów, zjawisk i zdarzeƒ niedost´pnych bezpoÊredniej percepcji. Doros∏y wykorzystuje interakcje z dzieckiem, aby przekazywaç mu
wiadomoÊci i kszta∏towaç jego umiej´tnoÊci.
Nie narzuca form aktywnoÊci, lecz dzia∏a wewnàtrz kontekstu w∏aÊciwoÊci dziecka i tego,
czym si´ ono aktualnie zajmuje. Dà˝y do uj-
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mowania rzeczywistoÊci z punktu widzenia
dziecka, jest wra˝liwy na p∏ynàce od niego sygna∏y, potrafi je prawid∏owo zinterpretowaç
i w∏aÊciwie na nie zareagowaç1.
Celem tej pracy jest przedstawienie strategii nauczania najcz´Êciej stosowanych
przez doros∏ych w relacjach z dzieçmi w wieku od 0 do 6 lat. Rozpoczn´ od przywo∏ania
poglàdów L. S. Wygotskiego na temat nauczajàcej aktywnoÊci doros∏ego, a nast´pnie
przedstawi´ pi´ç koncepcji, które mo˝na
uznaç za najbardziej reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy na temat strategii nauczania wspierajàcych rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
Strefa najbli˝szego rozwoju – koncepcja Lwa
Wygotskiego
L. S. Wygotski traktuje nauczanie jako Êrodek, za pomocà którego bardziej dojrzali
uczestnicy kultury przekazujà mniej dojrza∏ym jednostkom kulturowo akceptowane

1
H. R. Schaffer, Epizody wspólnego zaanga˝owania jako kontekst rozwoju poznawczego, w: A. Brzeziƒska, G. Lutomski (red.), Dziecko w Êwiecie ludzi
i przedmiotów, Poznaƒ 1994, Zysk i S-ka.
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praktyki dzia∏ania i narz´dzia, wÊród których
najwa˝niejszym jest j´zyk. Dzieci uczà si´ pos∏ugiwaç tymi umiej´tnoÊciami i narz´dziami
przy pomocy i pod kierunkiem bardziej kompetentnych partnerów. Zatem nauczycielem
mo˝e byç ktoÊ, kto wie wi´cej i wi´cej umie –
doros∏y lub bardziej kompetentny rówieÊnik.
L. S. Wygotski uwa˝a, ˝e nauczyciel powinien nie tylko przewy˝szaç dziecko poziomem umiej´tnoÊci, ale tak˝e, ˝e powinien rozumieç jego potrzeby, poniewa˝ informacje
podawane w sposób znacznie przekraczajàcy
mo˝liwoÊci dziecka nie b´dà mu pomocne.
L. S. Wygotski traktuje nauczanie jako relacj´ mi´dzy jednym doros∏ym a jednym dzieckiem. Jego zdaniem, ma∏e dziecko uczy si´ tego, co jest zgodne z jego zainteresowaniami –
uczy si´ wed∏ug w∏asnego programu. Dziecko
w wieku szkolnym uczy si´ wed∏ug programu
nauczyciela i pod jego kierunkiem. Natomiast
dziecko w wieku przedszkolnym przechodzi
od uczenia si´ typu spontanicznego do uczenia
si´ typu reaktywnego. Zadaniem nauczyciela
jest zadbaç, aby w wieku przedszkolnym dziecko „robi∏o to, co chce, ale chcia∏o tego, czego
2
chce jego wychowawca” .
Aby wypracowaç najbardziej skuteczne
strategie nauczania, nale˝y okreÊliç stref´ najbli˝szego rozwoju, czyli ustaliç ró˝nic´ mi´dzy
poziomem kompetencji, jaki ujawnia dziecko
wykonujàc zadania przy pomocy kogoÊ „wiedzàcego wi´cej”, a poziomem, jaki ujawnia,
kiedy wykonuje zadania samodzielnie.
Zdaniem L. S. Wygotskiego, okreÊlenie
strefy najbli˝szego rozwoju ma ogromne znaczenie dla procesu nauczania, poniewa˝
okres dojrzewania odpowiednich funkcji
i procesów psychicznych jest najbardziej
sprzyjajàcym, czyli optymalnym okresem dla
nauczania. Jak zauwa˝a autor, „dla wszelkich zabiegów wychowawczych i dydaktycz2
L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne,
Warszawa 1971, PWN, s. 518.
3
L. S. Wygotski, op. cit., s. 521.
4
S. Szuman, O w∏aÊciwym sposobie i skutecznoÊci
okolicznoÊciowego uczenia dzieci, w: S. Szuman,
Dzie∏a wybrane, t. 2, Warszawa 1985, WSiP.
5
S. Szuman, op. cit., s. 101.
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Zadaniem nauczyciela jest zadbaç,
aby w wieku przedszkolnym
dziecko „robi∏o to, co chce, ale
chcia∏o tego, czego chce jego
wychowawca”.
nych najdonioÊlejsze znaczenie majà te cechy, które w chwili rozpocz´cia nauki jeszcze
3
nie dojrza∏y” . Gdy minie okres dojrzewania
okreÊlonych procesów, wówczas nauczanie
traci mo˝liwoÊç wp∏ywu na nie, na ich organizowanie si´ i rozwój. Zatem najbardziej
korzystne jest takie nauczanie, które opiera
si´ na dojrzewajàcych procesach znajdujàcych si´ w strefie najbli˝szego rozwoju. Jest
tak, poniewa˝ nauczanie koncentruje si´ na
tym, czego dziecko jeszcze nie umie wykonaç
samodzielnie, ale mo˝e wykonaç we wspó∏pracy i pod kierunkiem nauczyciela.
Uczenie okolicznoÊciowe – koncepcja
Stefana Szumana
Wed∏ug S. Szumana, wszelkie uczenie kogoÊ
mo˝e byç albo doraêne i okolicznoÊciowe, czyli niesystematyczne, albo systematyczne, czyli
z góry zaplanowane i zgodnie z planem stopniowo realizowane. Nauczanie systematyczne
jest prowadzone w szkole przez nauczycieli.
Nauczanie okolicznoÊciowe jest stosowane
g∏ównie w wychowaniu dzieci poni˝ej wieku
szkolnego. Zdaniem autora, nauczanie okolicznoÊciowe nie jest gorszym sposobem nauczania systematycznego. Jest jego innà formà – najw∏aÊciwszà i najskuteczniejszà
w procesie wspomagania rozwoju dziecka
4
w Êrodowisku rodzinnym i przedszkolnym .
Autor nazywa ten sposób uczenia okolicznoÊciowym, poniewa˝ „w swej istocie polega
na umiej´tnym korzystaniu z ka˝dej nadarzajàcej si´ okolicznoÊci, by dziecko poinformowaç o czymÊ, co ono w∏aÊnie spostrzega,
ale czego jeszcze dok∏adnie nie zna lub nie
rozumie i nie potrafi samo sobie wyt∏uma5
czyç i wyjaÊniç” .
Nauczanie okolicznoÊciowe jest przygodne, poniewa˝ nie jest z góry zaplanowane.
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Aktualizuje si´ w dzia∏aniach i wypowiedziach doros∏ego (rodzica lub wychowawcy)
dopiero wtedy, kiedy nadarzy si´ sposobnoÊç,
aby nauczyç dziecko czegoÊ na konkretnym
przyk∏adzie. Jest jednak celowe, poniewa˝ zawsze zmierza do rozwijania wiadomoÊci
dziecka lub pomagania mu w zrozumieniu
czegoÊ dotàd niezrozumia∏ego. Jest to nauczanie doraêne, poniewa˝ wyst´puje sporadycznie i za ka˝dym razem dotyczy innego tematu, takiego, który nasuwajà aktualne
okolicznoÊci zewn´trzne. Nauczanie okolicznoÊciowe jest potoczne, poniewa˝ informacje
udzielane przez doros∏ego zazwyczaj nie sà
ani naukowo uÊciÊlone, ani wyczerpujàce i zazwyczaj sà wyra˝ane w j´zyku potocznym.
Doros∏y mówi dziecku tyle, ile ono potrafi
zrozumieç. Liczy, ˝e przy nast´pnej okazji b´dzie móg∏ powiedzieç wi´cej na dany temat.
Koncepcja nauczania okolicznoÊciowego
opiera si´ na za∏o˝eniu o wzajemnoÊci wp∏ywów w relacjach dziecko – doros∏y. Stefan
Szuman zauwa˝a, ˝e dziecko swym zachowaniem lub pytaniem daje znaç, czego nie wie
lub nie rozumie. Dlatego doros∏y ma mo˝liwoÊç uczyç dziecko czegoÊ, co w danej chwili
je interesuje lub, co w danych okolicznoÊciach pragnie zrozumieç i pojàç. „W tych
warunkach uczàce si´ dziecko nigdy nie jest
biernym odbiorcà. Jest zawsze odbiorcà zg∏aszajàcym okreÊlone zapotrzebowanie. Dziecko pomaga w sposób istotny doros∏ym uczyç
je, je˝eli rozumiejà, czego i jak – nie tylko
w ogólnoÊci, lecz w∏aÊnie w danej chwili –
6
trzeba je nauczyç” .
Interakcyjne strategie wspomagajàce
rozwój kompetencji ludzkich – badania
Burtona White’a
Wa˝nym êród∏em danych na temat edukacyjnych strategii wspierajàcych rozwój dziecka
sà badania przeprowadzone w ramach Harvard Preschool Project pod kierunkiem Burtona White’a. Badania dotyczy∏y zwiàzków
mi´dzy cechami Êrodowiska rodzinnego, doÊwiadczeniami gromadzonymi przez dziecko
w tym Êrodowisku a jego rozwojem psychicz7
nym . Autorzy prowadzili wnikliwe obserwacje naturalnych interakcji mi´dzy rodzicami
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(g∏ównie matkami) a dzieçmi w sytuacjach
˝ycia codziennego.
B. White udowodni∏, ˝e najbardziej korzystne dla rozwoju w wieku przedszkolnym
sà nast´pujàce cztery nauczajàce strategie,
u˝ywane przez rodziców w kontaktach
z dzieckiem: uczenie wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, wyjaÊnianie dziecku ró˝nych
zjawisk, zdarzeƒ i problemów, w∏àcznie si´
w aktywnoÊç dziecka po to, aby razem z nim
coÊ robiç oraz rozmawianie z dzieckiem.
Wspólnà cechà wymienionych strategii jest
to, ˝e rodzice bezpoÊrednio uczestniczà
w doÊwiadczeniu dziecka, a ich zachowania
sà integralnà cz´Êcià tego doÊwiadczenia.

Koncepcja nauczania okolicznoÊciowego opiera si´ na za∏o˝eniu
o wzajemnoÊci wp∏ywów w relacjach dziecko – doros∏y. Stefan
Szuman zauwa˝a, ˝e dziecko
swym zachowaniem lub pytaniem
daje znaç, czego nie wie lub nie
rozumie. Dlatego doros∏y ma mo˝liwoÊç uczyç dziecko czegoÊ, co
w danej chwili je interesuje lub,
co w danych okolicznoÊciach pragnie zrozumieç i pojàç.
Równie˝ korzystne dla rozwoju sà te oddzia∏ywania rodziców, które wp∏ywajà na doÊwiadczenie dziecka w sposób poÊredni – facylitujàcy. Jest tak, kiedy rodzice: sugerujà
dziecku rodzaj aktywnoÊci, dostarczajà materia∏y i przedmioty niezb´dne do wykonania
okreÊlonej czynnoÊci, chwalà dziecko lub
udzielajà pomocy, gdy o nià prosi. Wspólnà
cechà wymienionych strategii jest to, ˝e sà
êród∏em doÊwiadczeƒ korzystnych dla rozwoju, podnoszà atrakcyjnoÊç tych doÊwiad-

S. Szuman, op. cit., s. 130.
B. L. White, B. T. Kaban, J. S. Attanuci, The
origin of human competence, Toronto 1979, Lexington Books.
6
7
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czeƒ oraz zwi´kszajà prawdopodobieƒstwo,
˝e dziecko powtórzy danà czynnoÊç w przysz∏oÊci.
Autorzy wykryli równie˝ te sposoby oddzia∏ywania doros∏ych, które niekorzystnie
wp∏ywajà na rozwój psychiczny dziecka. Do
najcz´stszych nale˝à: zakazywanie podejmowania ró˝nych dzia∏aƒ, odmawianie dziecku
pomocy w sytuacji, gdy jej potrzebuje lub
o nià prosi, stosowanie kar, przerywanie dzia∏aƒ dziecka i zmuszanie go do wykonywania
innych, których ono nie chce. Wspólnà cechà
wymienionych strategii jest to, ˝e blokujà
one spontanicznà aktywnoÊç dziecka i, tym
samym, uniemo˝liwiajà zdobycie doÊwiadczeƒ korzystnych dla rozwoju, wywo∏ujà
uczucie przykroÊci lub poczucie zagro˝enia
oraz zmniejszajà prawdopodobieƒstwo, ˝e
dziecko zechce powtórzyç danà czynnoÊç
w przysz∏oÊci.
Badacze wykazali, ˝e ju˝ mi´dzy 10 a 18
miesiàcem ˝ycia dziecka matki zaczynajà
preferowaç strategie nauczania, mniej lub
bardziej korzystne dla rozwoju. Przyczynami
zmian w zachowaniach matek sà trzy istotne
osiàgni´cia rozwojowe, jakie pojawiajà si´
u dziecka w tym okresie – opanowanie umiej´tnoÊci chodzenia, nabycie umiej´tnoÊci
mówienia oraz poczàtki kszta∏towania si´ autonomii.
Wspó∏praca z dzieckiem w obr´bie epizodu
wspólnego zaanga˝owania – koncepcja
Rudolfa Schaffera
Przez epizod wspólnego zaanga˝owania nale˝y rozumieç proces wymiany mi´dzy doros∏ym i dzieckiem, podczas którego zwracajà
oni uwag´ na jakiÊ zewn´trzny temat i wspól8
nie wzgl´dem niego dzia∏ajà . Tematem wymiany mo˝e byç okreÊlony przedmiot lub
zdarzenie, które skupiajà wspólne zaanga˝owanie partnerów. W miar´ jak dzieci stajà si´
starsze „temat” coraz cz´Êciej przyjmuje forH. R. Schaffer, op. cit.
B. O’Connel, I. Bretherton, Toddlers’ play alone
and with mother: the role of maternal guidance, w: I.
Bretherton (ed.), Symbolic play: the development of
social understanding. London 1984, Academic Press.
8
9

6
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m´ werbalnà i epizod wspólnego zaanga˝owania staje si´ „konwersacjà”. Epizody
wspólnego zaanga˝owania charakteryzuje:
(1) jednoczesne zwracanie uwagi przez
dziecko i osob´ doros∏à na te same elementy
otoczenia, (2) wysoki stopieƒ synchronizacji
mi´dzy zachowaniami doros∏ego a zachowaniami dziecka, (3) prosta, przewidywalna
i powtarzajàca si´ struktura interakcji, (4)
pos∏ugiwanie si´ przez doros∏ego strategiami
wspomagajàcymi rozwój dziecka oraz (5)
ukierunkowanie nauczajàcych oddzia∏ywaƒ
doros∏ego na stref´ najbli˝szego rozwoju
dziecka.

Matki bez przerwy dostarczajà
dziecku ró˝nych wskazówek, lecz
dziecko zawsze wybiera spoÊród
nich tylko te, które sà dostosowane
do jego mo˝liwoÊci. Te zaÊ, które
sà nieadekwatne do poziomu jego
rozwoju, po prostu ignoruje.
W rezultacie, to dziecko decyduje
o skutecznoÊci instrukcji
podawanych przez matk´.
Po zapoczàtkowaniu epizodu doros∏y
kontroluje jego przebieg i prowadzi nauczajàce oddzia∏ywania. Oddzia∏ywania te mogà
podtrzymywaç czynnoÊci, które dziecko ju˝
wykonuje lub zach´caç dziecko do podejmowania nowych czynnoÊci. Oddzia∏ywaniami
podtrzymujàcymi sà: okazywanie zainteresowania czynnoÊciami dziecka, u∏atwianie, korygowanie, nak∏anianie. Do oddzia∏ywaƒ zach´cajàcych dziecko do podejmowania
nowych czynnoÊci nale˝à: zapewnianie dost´pu do przedmiotów i miejsc, podsuwanie
nowych pomys∏ów, sugerowanie mo˝liwoÊci
podj´cia okreÊlonych dzia∏aƒ lub aran˝owanie nowych sytuacji – np. zabaw.
B. O’Connel i I. Bretherton wykazali, ˝e
matki bez przerwy dostarczajà dziecku ró˝nych wskazówek, lecz dziecko zawsze wybiera spoÊród nich tylko te, które sà dostosowa9
ne do jego mo˝liwoÊci . Te zaÊ, które sà
nieadekwatne do poziomu jego rozwoju, po
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prostu ignoruje. W rezultacie, to dziecko decyduje o skutecznoÊci instrukcji podawanych
przez matk´. Zatem dziecko jest tym cz∏onkiem diady, który kszta∏tuje przebieg interakcji o wiele bardziej ni˝ matka. „Matka nie
dokonuje inwazji i nie kszta∏tuje biernego
dziecka, lecz dzia∏a wewnàtrz kontekstu w∏aÊciwoÊci dziecka i tego, czym si´ ono zajmu10
je” . Ostatecznym efektem epizodu wspólnego zaanga˝owania jest to, ˝e dzi´ki
interakcji ze wspierajàcym doros∏ym poziom
kompetencji dziecka wzrasta.
Budowanie rusztowania – koncepcja
Jerome Brunera i Davida Wooda
Aby okreÊliç rol´ wsparcia, jakiego matka
udziela dziecku w epizodzie wspólnego zaanga˝owania, J. S. Bruner i D. Wood opraco11
wali koncepcj´ „rusztowania” . Koncepcja
ta nawiàzuje wprost do teorii strefy najbli˝szego rozwoju L. S. Wygotskiego.
Rusztowanie jest u˝ytecznym terminem
do opisu szerokiej gamy zachowaƒ rodziców. Aczkolwiek sam termin mo˝e sugerowaç, ˝e chodzi o dzia∏ania nie anga˝ujàce
dziecka, to D. Wood i J. S. Bruner u˝ywajà
go w sposób elastyczny, by podkreÊliç ciàg∏e
korygowanie dzia∏ania doros∏ego w odpowiedzi na trwajàce dzia∏anie dziecka. Na
przyk∏ad D. Wood i D. Middleton wykazali,
˝e matki nieustannie dopasowujà swe dzia∏ania i wymagania do zdolnoÊci i mo˝liwoÊci
12
dziecka . Na przyk∏ad nie pomagajà, gdy
dziecko prawid∏owo wykonuje zadanie
i udzielajà jej, gdy dziecko napotyka na trudnoÊci, z którymi nie mo˝e sobie poradziç.
Ponadto stosujà zasad´ „o jeden krok dalej”
– tzn. skupiajà si´ na tych aspektach zadania, które le˝à nieco powy˝ej aktualnych
mo˝liwoÊci dziecka.
Ogólnie bioràc celem rusztowania jest
nak∏onienie dziecka do wykonania czynnoÊci, której samodzielnie nie potrafi ono jeszcze wykonaç. Zabieg polega na zaanga˝owaniu dziecka w jakàÊ bardziej z∏o˝onà
aktywnoÊç, w której nauczana funkcja pojawi
si´ dzi´ki zastosowaniu przez bardziej kompetentnego partnera wspomagajàcej strategii. Pos∏u˝enie si´ takà strategià jest okreÊla-
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Budowanie rusztowania jest
swoistym typem nauczania, które
umo˝liwia dziecku uzyskanie
takiego poziomu kompetencji,
jakiego samo nie mo˝e osiàgnàç.
Doros∏y najpierw daje wsparcie,
a potem, w miar´ jak dziecko staje si´ coraz bardziej niezale˝ne,
stopniowo je wycofuje.
ne metaforycznie jako „budowanie rusztowania” (scaffolding). Budowanie rusztowania jest swoistym typem nauczania, które
umo˝liwia dziecku uzyskanie takiego poziomu kompetencji, jakiego samo nie mo˝e
osiàgnàç. Doros∏y najpierw daje wsparcie ,
a potem, w miar´ jak dziecko staje si´ coraz
bardziej niezale˝ne, stopniowo je wycofuje.
W literaturze przedmiotu mo˝na znaleêç
przyk∏ady strategii rusztowania wspomagajà13
cych rozwój mowy dziecka . Nale˝à do nich
nast´pujàce dzia∏ania doros∏ego: (1) rozszerzanie wypowiedzi dziecka przez dodawanie
do niej nowych elementów, (2) przekszta∏canie wypowiedzi dziecka ze strony biernej na
czynnà, (3) wyczekiwanie, aby dziecko mog∏o
dokoƒczyç rozpocz´tà wypowiedê, (4) zadawanie pytaƒ, (5) podpowiadanie, (6) sygnalizowanie dziecku, ˝e teraz jego kolej na zabranie g∏osu, (7) zach´canie dziecka do
rozwini´cia wypowiedzi przez u˝ywanie
zwrotów typu „No i?”, „A potem?”

H. R. Schaffer, op. cit.
D. Wood, Spo∏eczne interakcje jako tutoring, w:
A. Brzeziƒska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.),
Dziecko wÊród rówieÊników i doros∏ych, Poznaƒ 1995,
Zysk i S-ka.
12
D. Wood, D. Middleton, A study of assisted problem solving, British Journal of Psychology, 1975, nr
66, s. 181-191.
13
A. Twardowski, Kszta∏cenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepe∏nosprawnych
intelektualnie, Poznaƒ-Kalisz 2002, Wyd. IP-A UAM.
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UpoÊrednione uczenie – koncepcja Reuvena
Feuersteina
Wed∏ug R. Feuersteina rozwój poznawczy
jest wynikiem upoÊrednionego uczenia si´.
Autor wykorzystuje koncepcj´ L. S. Wygotskiego, zgodnie z którà, to, co spo∏eczne, staje si´ tym, co indywidualne, jeÊli przejdzie
przez ogniwo poÊrednie – „narz´dzie psychologiczne”. Jednym z takich narz´dzi jest
znak, a wÊród znaków s∏owa, które sà ich najwa˝niejszym przyk∏adem. S∏owa, których
znaczenie rozumiejà doroÊli cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa, w procesie interakcji spo∏ecznej
zaczynajà dla dziecka znaczyç to samo, co dla
14
doros∏ych .
UpoÊrednione uczenie mo˝na potraktowaç jako trening, który dziecko przechodzi
pod kierunkiem doÊwiadczonego doros∏ego.
Doros∏y ukierunkowuje aktywnoÊç poznawczà dziecka i strukturuje Êrodowisko uczenia
si´. DoÊwiadczenia wyniesione z upoÊrednionego uczenia si´ sà podstawowym Êrodkiem,
za pomocà którego dziecko rozwija operacje
poznawcze niezb´dne do uczenia si´ samo15
dzielnego .
R. Feuerstein uzasadnia, ˝e konsekwencjà braku spójnych doÊwiadczeƒ upoÊrednionego uczenia si´ jest niski poziom wykonania
w szerokim zakresie ró˝nych zadaƒ szkolnych. Prawdopodobnie rodzice dzieci opóênionych rozwojowo sami byli pozbawieni odpowiedniego treningu i nie mo˝na oczekiwaç, ˝e nauczà oni czegoÊ, czego sami nie
potrafià. Z kolei matki pracujàce zawodowo
mogà byç przecià˝one nadmiarem obowiàzków i nie mieç czasu na wchodzenie z dzieckiem w nauczajàce relacje.
R. Feuerstein uwa˝a, ˝e dzieci opóênione
w rozwoju poznawczym wychowywa∏y si´
14
L. S. Wygotski, Narz´dzie i znak w rozwoju
dziecka, Warszawa 1978, PWN.
15
R. Feuerstein, The dynamic assessment of retarded performers: the learning potential assessment device, theory, instruments and techniques, Baltimore
1979, University Park Press.
16
R. Feuerstein, Instrumental enrichment: an intervention program for cognitive modifiability, Baltimore, University Park Press.
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w rodzinach, w których znacznie utrudnione
by∏y mo˝liwoÊci uczenia si´ i zdobywania doÊwiadczeƒ wa˝nych dla rozwoju poznawczego. Dlatego dzieci te powinny byç skierowane na trening dostarczajàcy im intensywnych
„naprawczych” doÊwiadczeƒ upoÊrednionego uczenia si´.

Prawdopodobnie rodzice dzieci
opóênionych rozwojowo sami byli
pozbawieni odpowiedniego treningu i nie mo˝na oczekiwaç, ˝e nauczà oni czegoÊ, czego sami nie potrafià.
Aby sprawdziç swojà teori´, R. Feuerstein opracowa∏ program interwencyjny pod
nazwà „Program Instrumentalnego Wzboga16
cania” . Celem programu jest przezwyci´˝enie problemów w funkcjonowaniu poznawczym, jakie majà uczestniczàce w nim
dzieci. Do problemów tych nale˝à mi´dzy innymi: brak umiej´tnoÊci gromadzenia danych, Êlepe podà˝anie za instrukcjà, nieumiej´tnoÊç zadawania adekwatnych pytaƒ,
tendencja do traktowania ka˝dego problemu
tak, jakby by∏ problemem nowym i pomijanie
jego zwiàzku z uprzednim doÊwiadczeniem.
R. Feuerstein zak∏ada, ˝e jeÊli uÊwiadomi si´
dziecku, jak wa˝ne jest jego uczenie si´,
a jednoczeÊnie zapewni mediacj´ wspierajàcego nauczyciela, wówczas dziecko dojdzie,
przez internalizacj´, do wytworzenia w∏asnych poznawczych funkcji regulacyjnych,
których pierwotnie doÊwiadcza∏o we wspó∏pracy z doros∏ym.
Zakoƒczenie
Wszystkie przedstawione w tej pracy strategie nauczania opierajà si´ na za∏o˝eniu, ˝e
post´p w rozwoju umys∏owym w dzieciƒstwie
dokonuje si´ dzi´ki wymianie interpersonalnej. Dziecko ujawnia charakterystyczny dla
siebie wzorzec funkcjonowania, „wymuszajàc” odpowiednie zachowania na opiekujàcych si´ nim osobach. W trwajàcej od poczàtku ˝ycia wymianie zachodzi proces
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dopasowywania si´ dziecka do wzoru zachowaƒ opiekunów i jednoczeÊnie proces dopasowywania dzia∏aƒ opiekunów do wzoru aktywnoÊci dziecka. Obie strony sà w tej
interakcji aktywne, obie nawzajem formujà
swoje zachowania, a tak˝e wzajemne wobec
siebie oczekiwania. DoroÊli inicjujà i organizujà doÊwiadczenia dzieciom, ale niewàtpliwie i same dzieci prowokujà doros∏ych do
dzia∏ania w ró˝ny sposób przy ró˝nych okazjach. Dzieci wybierajà spoÊród oferowanych
im przez doros∏ych doÊwiadczeƒ te, które sà
dla nich najbardziej odpowiednie i wspierajàce. Rozwijajàce si´ dziecko jest sprawcà
zmian zachodzàcych tak w nim samym, jak
i w otoczeniu, szczególnie zaÊ – w relacjach
wià˝àcych go z innymi ludêmi.
Niewàtpliwie wszystkie przedstawione
strategie nauczania nawiàzujà wprost lub poÊrednio do ogólnej teorii rozwoju L. S. Wygotskiego, opartej na poj´ciu strefy najbli˝szego rozwoju. Kluczowym dla tej teorii jest
poj´cie internalizacji. Wed∏ug L. S. Wygotskiego, procesy potrzebne dziecku, aby mog∏o radziç sobie ze Êrodowiskiem i samodzielnie rozwiàzywaç problemy pochodzà od
procesów dokonujàcych si´ pierwotnie w interakcjach z doros∏ymi. „W taki sposób
wszystkie umiej´tnoÊci i wiedza najpierw doÊwiadczane sà w procesie interakcji spo∏ecznej, a dopiero potem zostajà zinternalizowa17
ne i ulegajà dekontekstualizacji” . Proces
przechodzenia od poziomu interpsychicznego do intrapsychicznego jest stopniowy. Najpierw doros∏y lub kompetentny rówieÊnik
kontroluje i ukierunkowuje aktywnoÊç dziecka,
ale stopniowo doros∏y i dziecko dochodzà do
wspólnego rozwiàzywania problemów („podzielania” pewnych czynnoÊci). Nast´pnie
dziecko przejmuje inicjatyw´, a doros∏y poprawia i ukierunkowuje je wtedy, gdy napotyka
na trudnoÊci. Wreszcie doros∏y oddaje dziecku inicjatyw´ i funkcjonuje g∏ównie jako
wspierajàce
i
przychylne
jednoosobowe audytorium. Aby opisaç mechanizm stopniowej internalizacji dzia∏aƒ poznawczych, które pierwotnie by∏y wspólnie
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Dzieci wybierajà spoÊród
oferowanych im przez doros∏ych
doÊwiadczeƒ te, które sà dla nich
najbardziej odpowiednie
i wspierajàce. Rozwijajàce si´
dziecko jest sprawcà zmian zachodzàcych tak w nim samym, jak
i w otoczeniu, szczególnie zaÊ –
w relacjach wià˝àcych go z innymi
ludêmi.
podzielanymi procesami interakcyjnymi, L.
S. Wygotski wprowadzi∏ poj´cie „strefy najbli˝szego rozwoju”. Strefa najbli˝szego rozwoju jest obszarem gotowoÊci dziecka ograniczonym z jednej strony przez istniejàcy
poziom kompetencji, a z drugiej – przez poziom kompetencji, który dziecko mo˝e osiàgnàç we wspó∏pracy z doros∏ym.
Nauczanie jest skuteczne wówczas, gdy
nauczyciel pos∏uguje si´ takimi strategiami,
które stymulujà rozwój dojrzewajàcych funkcji psychicznych znajdujàcych si´ w strefie
najbli˝szego rozwoju. Przedstawione w tym
opracowaniu strategie nauczania z pewnoÊcià do takich nale˝à*. 

H. R. Schaffer, op. cit., s. 176.
Artyku∏ jest skróconà i nieznacznie zmodyfikowanà wersjà referatu przedstawionego w Na∏´czowie
na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rozwój
i edukacja dziecka. Szanse i zagro˝enia. Konferencja
zosta∏a zorganizowana przez Zak∏ad Pedagogiki
Przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie i odby∏a si´ w dniach 12 – 14 listopada 2003 roku.
17

*

ANDRZEJ TWARDOWSKI
dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydzia∏ Studiów Edukacyjnych
(kierownik Zak∏adu Psychopatologii Dziecka)
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