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W kolejnym już numerze „Życia Szkoły” sku-

piamy się na „poznawczej koncepcji rozwi-

jającego się dziecka” prof. R. Więckowskiego. 

Tym razem proponujemy Czytelnikom refleksję 

nad społeczną sferą rozwoju dziecka – z przekona-

niem, że przygotowanie dziecka do podejmowania 

różnych zadań w życiu społecznym jest jedną z pod-

stawowych funkcji edukacji.

Znajdą więc Państwo w tym numerze charakterysty-

kę społecznych umiejętności w odniesieniu do dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym oraz przykład, jak poprzez 

wspólne muzykowanie, wynikające także z podsta-

wy programowej, można zadbać o socjalizację dzie-

ci i ich obecność w najbliższym środowisku. Wyjście 

poza teren szkoły promujemy również w artykułach 

„Pedagogika przygody”.

Stymulowanie rozwoju sfery społecznej dziecka jest jednym z aspektów 

uwzględnionych w koncepcji zajęć szkolnych, nazwanych „Mamy Mamy”, któ-

rych konspekt, mamy nadzieję, będzie twórczą inspiracją w Państwa pracy. 

Tradycyjnie też „podejrzymy”, jak inne systemy szkolne i praktyki edukacyjne 

wspierają społeczny rozwój dzieci. Aktywności zespołowe wokół rozwiązy-

wania problemów z użyciem techniki tangramów oraz działań manualnych 

wspierających rozwój dziecka – to pomysł na pracę ciekawą i angażującą 

uczniów. Poddamy też refleksji sytuacje, w których dzieci, z różnych powo-

dów, mają problemy z socjalizacją.

Wypowiedzią spajającą i tworzącą filozoficzny kontekst dla podejmowanych 

w aktualnym numerze zagadnień jest artykuł dotyczący fenomenologicz-

nej koncepcji człowieka, aktualny zwłaszcza w roku poświęconym Roma-

nowi Ingardenowi.
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ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY 
JAKO ELEMENT CAŁOŚCI

Wielu badaczy od lat stara się udowodnić rolę harmonijnego, 

zrównoważonego rozwoju w przygotowywaniu uczniów do dal-

szej ścieżki edukacyjnej oraz szczęśliwego, satysfakcjonującego 

życia. W związku z niekończącym się procesem udoskonalania 

systemów szkolnych oraz wewnętrznych programów kształcenia 

coraz więcej szkół i nauczycieli tworzy swoje zajęcia w oparciu 

o nauczanie w pełni zintegrowane, łącząc przedmioty i dzie-

dziny z pozoru nieuzupełniające się oraz wychodzące poza za-

kres podstawy programowej. W niniejszym artykule chciałabym 

przedstawić niektóre z aspektów rozwojowych, które dotyczą 

głównie sfer emocjonalnej i społecznej, a które w ogromnym stop-

niu warunkują również rozwój uczniów w pozostałych sferach.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA 
OGÓLNE

Najnowsze zostały określone przez autorów podstawy progra-

mowej z roku 2017. Zaznaczono w niej, iż zbiór celów ogól-

nych odnosi się do fundamentów, na których oparta będzie 

praca początkowa w II etapie kształcenia. Już z tego zapisu 

możemy wnioskować, że pierwsze 3 lata edukacji są kluczo-

we w kształtowaniu wiedzy początkowej, postaw, sprawności 

i umiejętności uczniów, z których korzystać będą przez całą 

swoją przyszłość (choć podstawa informuje tylko o kilku na-

stępnych latach).

W czasie trwania pierwszego etapu kształcenia celami w sfe-

rze rozwoju emocjonalnego są miedzy innymi:

 – doprowadzenie do stanu, w którym uczeń powinien już 

sprawnie identy+kować i rozumieć stany emocjonalne za-

równo swoje, jak i innych osób,

 – usprawnianie ekspresji emocji oraz ich umiejętnego prze-

żywania,

 – kształtowanie autoregulacji, umożliwiającej funkcjonowa-

nie w grupie,

 – poszerzenie perspektywy ucznia na formy wyrażania sta-

nów emocjonalnych,

 – uwrażliwienie na fakt, iż formy ekspresji i autoregulacji mogą 

być różne w zależności chociażby od wieku osoby przeżywające.

W efekcie uczeń rozumie uczucia innych osób oraz zwierząt, 

Wie także, czym są więzi uczuciowe, ma potrzebę ich budo-

wania, nie tylko z rodziną, ale również ze społecznością szkol-

ną czy wspólnotą narodową.

Jeśli przyjrzymy się sferze społecznej, naszym celem jest, aby 

uczeń był świadomy wartości uznawanych przez różne środowiska 

oraz potra+ł ocenić postawy i zachowania innych w odniesieniu 

do ogólnych zasad i wartości. Wynika z nich potrzeba podejmo-

wania aktywności społecznych. Uczeń powinien chcieć i potra+ć 

identy+kować się z różnymi grupami społecznymi, przyjmować 

i ponosić konsekwencje swojego postępowania w sytuacjach 

naruszenia zasad społecznych bądź opracowanych przez którąś 

z grup. Wie czym jest szacunek, jak go okazywać oraz jak wyrażać 

swoje oczekiwania i potrzeby społeczne, w tym również w proce-

sie współpracy oraz jej organizacji. Rozumie, w jaki sposób dbać 

o zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i odpoczynku, zarówno 

w przypadku swoim, jak i innych członków grupy.

Zatem w odniesieniu do powyżej przytoczonych treści, za-

stanówmy się, czy jesteśmy w stanie opracować zajęcia, któ-

re w jak największym stopniu będą pokrywały się z treściami 

z zakresu wszystkich sfer rozwoju?

W ramach odpowiedzi na to pytanie w kolejnych częściach tekstu 

postaram się przytoczyć kilka przykładów takich zajęć. Najpierw 

jednak omówię pokrótce, w jaki sposób możemy udoskonalić nasz 

system zapoznając się ze znaczeniem pojęcia „kamień milowy”.

JAK ZOPTYMALIZOWAĆ PROCES 
UCZENIA SIĘ?

Dostosowywanie form, metod i środków kształcenia, zindy-

widualizowane podejście oraz wzmacnianie mocnych stron 
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uczniów to ogromna odpowiedzialność i bardzo duże wyzwa-

nie przy pracy z 20–30 dzieci w jednej grupie.

W zagranicznych systemach często dostosowuje się warun-

ki pracy fazy wczesnoszkolnej do naturalnych etapów roz-

wojowych, których występowanie w tym etapie odnotowuje 

się głównie na przełomie 2–3 klasy szkoły podstawowej. Ich 

określenie pozwala skupić się na poszczególnych zakresach 

rozwoju, dzięki czemu w prosty sposób możemy wspierać nie-

wymuszone aspekty podnoszenia kompetencji i nabywania 

wiedzy przez naszych podopiecznych.

Etapy te zwane są najczęściej kamieniami milowymi (tł. ang. 

„milestones”), dotyczą one wszystkich sfer rozwoju dziecka 

i w znacznej mierze warunkują jego dalsze funkcjonowanie.

KAMIENIE MILOWE – CZYM SĄ  
I W JAKI SPOSÓB MOGĄ ZAWAŻYĆ 
NA ROZWOJU DZIECI?

W wieku 7–8 lat dziecko pracuje nad udoskonalaniem swojej zręcz-

ności +zycznej. Precyzyjna kontrola motoryczna i wytrzymałość 

ulegają usprawnianiu. Większość uczniów klasy drugiej i trzeciej:

 

 zyskuje siłę zarówno w dużych, jak i małych mięśniach; mo-

że grać, bawić się i być aktywna przez dłuższy czas bez zmę-

czenia,

 lepiej używa małych mięśni w rękach; motoryka mała przy 

takich czynnościach jak pismo ręczne, umiejętności noży-

cowe i manipulowanie drobnymi przedmiotami, jak guziki, 

zamki błyskawiczne i sznurowadła, jest znacznie bardziej 

sprawna i dokładna,

  jest w stanie biegać dalej i dłużej.

W tym wieku również zaczynają zmieniać się zakresy umie-

jętności myślenia i rozwiązywania problemów. Dzieci ma-

ją tendencję do mówienia na poziomie bardziej dorosłym 

i zaczynają wykazywać zainteresowanie konkretnymi, inte-

resującymi dla nich, działaniami. Poznawczo większość dzie-

ci w tym wieku:

  poszukuje przyczyn; zadaje pytania, aby uzyskać więcej in-

formacji,

 rozumie związek przyczynowo-skutkowy oraz nawiązuje 

bardziej dogłębne połączenia (na przykład wie, że 5 + 4 = 9, 

a następnie 9 - 5 = 4),

 rozpoczyna planowanie z wyprzedzeniem; potra+ stwo-

rzyć szkic czegoś do zbudowania lub plan eksperymentu,

 wydłuża okres koncentracji uwagi; potra+ pracować w prze-

znaczonym do tego miejscu i w ustalonej pozycji, zwraca uwa-

gę na coś, co go interesuje przez co najmniej 30–45 minut.

Rozwój mowy i rozumienia zazwyczaj trwa, w stałym tempie, 

przez pierwsze 3 lata szkoły podstawowej. Słownictwo rośnie, 

a dzieci zaczynają sprawdzać słowa, które przeczytały, ale nie 

słyszały. Pod koniec trzeciej klasy u większości dzieci możemy 

odnotować następujące zmiany:

 rozumie, co czyta i zaczyna przechodzić od „nauki czyta-

nia” do „czytania, aby się uczyć”,

 uczy się słownictwa poprzez czytanie,

 używa słów, aby rozmawiać o problemach, zarówno spo-

łecznych, jak i wynikających z procesu uczenia się,

 zaczyna grać słowami; rozumie zagadki i żarty,

 testuje „obraźliwe” słowa, by sprawdzić reakcję słuchaczy,

 używa prawidłowo wszystkich dźwięków literowych; nie 

zastępuje jednych dźwięków innymi dla ułatwienia lub za-

chowania tempa mówienia, staje się precyzyjny i szczegóło-

wy jeśli chodzi o naśladowanie dźwięków i czystość mowy,

 używa pisania jako sposobu wyrażania uczuć, opowiada-

nia historii i podsumowywania informacji.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pierwsze lata szkoły podsta-

wowej mogą w znacznym stopniu warunkować rozwój spo-

łeczny i emocjonalny uczniów. Bardzo często dzieci zaczynają 

się ograniczać do kilku dobrych przyjaciół, ale te przyjaźnie 

mogą się szybko zmieniać. Większość dzieci chętnie się do-

pasowuje i wypróbowuje nowe „osobowości”, aby zobaczyć, 

czy i gdzie pasują. Pod koniec trzeciej klasy większość dzieci:

WRZESIEŃ 2019
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 ma chwile skrajnej niepewności i potrzebuje zachęty  

do nawiązywania relacji ze strony rodziców lub nauczycieli,

 często zmienia się pomiędzy byciem pomocnym i optymi-

stycznym a byciem niegrzecznym i samolubnym,

 cieszy się z bycia częścią zespołu, grupy lub klubu,

 spędza więcej czasu z rówieśnikami, często będąc pod ich 

wpływem (bierna postawa),

 przeżywa okresy dramatycznych emocji i zniecierpliwienia 

oraz dotyka go poczucie, że wszyscy są przeciwko niemu, 

by następnie w efekcie niepozornych zmian zachowania 

innych zdecydować, że wszystko jest w porządku,

 zaczyna widzieć rzeczy z punktu widzenia innych osób, włą-

cza je do codziennego życia.

Powyżej opisane kamienie milowe są generalizowane – opraco-

wane na podstawie doświadczeń nauczycieli, rodziców i leka-

rzy oraz obserwacji działalności uczniów szkół podstawowych. 

Ich zadaniem jest ułatwienie planowania procesu kształce-

nia oraz rozumienie potrzeb jednostek, zawsze jednak trzeba 

pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie.

HOLENDERSKIE SPOTKANIA Z GOŚĆMI

Holendrzy w swojej pracy szkolnej często podkreślają rolę 

nauczania zintegrowanego, opartego na zasadach harmo-

nijnego kształcenia ogólnego. Bardzo ważnym elemen-

tem nauczania jest przygotowanie uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Inicjatywy 

obywatelskie są codziennością uczniów szkół już na eta-

pie szkoły podstawowej. Jednym z częściej stosowanych 

rozwiązań, które łączy przedmioty takie jak: religie świa-

ta, wiedza o świecie, historia, język ojczysty, język obcy, 

i inne, w zależności od tematu rozmów, są wizyty człon-

ków rodziny uczniów. Przynajmniej dwa razy w miesiącu, 

w każdej klasie zaplanowane jest spotkanie z jednym z ro-

dziców, starszym lub młodszym rodzeństwem, dziadkami 

lub dalszymi krewnymi. Spotkania te mają z reguły charak-

ter informacyjny, bowiem zaproszona osoba ma za zada-

nie przedstawić czym się zajmuje oraz w przystępny dla 

uczniów sposób przekazać im wiedzę i umiejętności zwią-

zane ze specyfiką zajęcia. Sama uczestniczyłam w 5 takich 

lekcjach. Podczas pierwszego z nich jedna z mam zjawiła 

się w szkole z bratem uczennicy – niemowlakiem. Podczas 

zajęć opowiedziała, czym jest ciąża, poród i jak zmieniło się 

życie jej rodziny w ostatnich miesiącach. W ramach trenin-

gu nowych umiejętności, dzieci dowiedziały się, na czym 

polegają obowiązki starszej siostry/ starszego brata, jakie 

potrzeby ma niemowlak oraz jak je zaspokajać. Uczniowie 

mieli możliwość pomóc zmienić pieluszkę (przy okazji oma-

wiając krótko anatomię dziecka), przygotować wszystkie 

niezbędne rzeczy do posiłku (mleko modyfikowane) i na-

uczyć się pakować torbę mamy do wyjścia z dzieckiem. 

Na niektóre pytania odpowiadała również uczennica, ja-

ko starsza siostra wyjątkowego gościa.

WSPOMAGANIE UCZNIA
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Innym razem, w klasie 3. gościliśmy ciocię ucznia, która na  

co dzień jest przewodnikiem w muzeum sztuki współczesnej. 

Od niej uczniowie dowiedzieli się, jakie style prac mogą zo-

baczyć w muzeum, na czym polega praca przewodnika i in-

nych pracowników muzeów, skąd biorą się dzieła sztuki oraz 

kto decyduje o ich cenie.

DZIADKOWIE W FIŃSKICH SZKOŁACH

Rozwój społeczny, oparty o częste kontakty z osobami nie-

koniecznie związanymi z edukacją jest również promowa-

ny w systemie fińskim. Stąd częste próby łączenia realizacji 

podstawy programowej z aktywnościami skoncentrowa-

nymi na współdziałaniu z lokalną społecznością oraz po-

dejmowaniu inicjatywy wpływania na otaczającą uczniów 

rzeczywistość. Pomysł Finów na rozwiązanie problemu za-

nurzenia językowego (tł. ang. „immersion”) jest naprawdę 

wart uwagi. W Finlandii obowiązują dwa języki urzędowe, 

fiński i szwedzki. Z tego względu większość szkół w kraju ma 

w ofercie klasy dwujęzyczne, w których uczniowie, od naj-

młodszych lat uczą się najpierw z większą intensywnością 

języka obcego, by na II etapie edukacyjnym rozszerzyć za-

kres przedmiotów i wypracować poprawne posługiwanie się 

również językiem fińskim (w tym języku bowiem uczniowie 

najczęściej porozumiewają się w domach i w życiu pozasz-

kolnym, dlatego w klasach immersion większy nacisk kładzie 

się początkowo na język obcy – dzięki takiemu zabiegowi 

uczniowie kończąc szkołę podstawową płynnie komunikują 

się, w mowie i piśmie, w obu językach). Nauczyciele zauwa-

żyli jednak, że uczniom brakuje kontaktu z innymi osobami 

mogącymi posługiwać się językiem szwedzkim, w związku 

z tym tracili zainteresowanie i motywację, uznając język za 

bezużyteczny w obecnych czasach (szwedzki był bardziej 

popularny kilkadziesiąt lat temu, aktualnie uczniowie wy-

bierają język niemiecki, angielski, francuski i hiszpański). Po-

nieważ najczęściej drugim językiem urzędowym w Finlandii 

posługują się osoby starsze, do niektórych szkół zaczęto za-

praszać wolontariuszy z okolicznych domów spokojnej sta-

rości/ lokalnych klubów seniora. Zadaniem „dziadków” jest 

uczestnictwo w lekcjach raz w tygodniu i pomoc uczniom 

przy projektach lub w przypadku trudności ze zrozumieniem 

materiału. Komunikacja odbywa się w języku obcym, a re-

alizacja programu pozostaje bez zmian, z wyjątkiem jednej 

dziennie, półgodzinnej przerwy, podczas której uczniowie 

i goście mogą rozmawiać na dowolne tematy. „Dziadkowie” 

biorą czynny udział w przygotowaniach do większych wy-

darzeń szkolnych, bawią się z uczniami podczas przerw mię-

dzylekcyjnych oraz jedzą posiłek z całą grupą. W niektórych 

klasach z każdej wizyty spisuje się sprawozdanie, które za-

interesowani mogą znaleźć na blogu szkolnym (większość 

szkół ma blogi, które każda klasa aktualizuje przynajmniej 

dwa razy w miesiącu, można na nich znaleźć prezentację 

prac artystycznych, sprawozdania z wycieczek, opisy zajęć 

i przeżyć szkolnych i zdjęcia klasowe).

DLA CHCĄCEGO NIC TRUDNEGO

Jako rozwiązanie, z którego sama korzystałam wielokrotnie, 

chciałabym zaproponować zwiady harcerskie. Jest to forma 

zbierania informacji o lokalnej społeczności, historii i trady-

cjach danego regionu. Podczas pieszych wycieczek zadaniem 

harcerzy jest odnalezienie punktu informacyjnego (ten zależy 

od kreatywności i zaangażowania zastępu, może to być dom 

wójta, urząd miasta czy choćby biblioteka miejska), w którym 

zdobędą wiedzę na temat danego miejsca lub uzyskają odpo-

wiedzi na zadane wcześniej przez organizatorów zwiadu py-

tania. Najczęściej efektem takiej aktywności jest stworzenie 

wiersza, opisu, piosenki lub skeczu, w którym przedstawia się 

zebrane wiadomości przed resztą zespołów. Jeśli jednak or-

ganizacja takiego projektu wydaje Ci się niemożliwa, podczas 

kolejnej wycieczki szkolnej zachęć uczniów do zadawania py-

tań na temat historii jakiegoś miejsca okolicznych przechod-

niów czy spotkanych osób. W ten sposób przekażesz im,  

że wiedza i wartościowe, wzbogacające rozmowy nie odby-

wają się wyłącznie w szkołach, muzeach czy innych miejscach 

związanych z nauką.

A to dopiero wierzchołek góry lodowej możliwości. Harmonijny, 

zrównoważony rozwój jest naprawdę na wyciągnięcie ręki i nie 

musi on w żadnym stopniu wpływać na wydłużanie czasu re-

alizacji programu czy wymagać angażowania czasu sceptyków  

na poszukiwania rozporządzeń i dokumentów określających wa-

runki kształcenia w poszukiwaniu przeszkód dla prowadzenia 

takich zajęć – wystarczy odrobina kreatywności i chęci.

  Joanna Obuchowska 
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