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OD AUTOREK
Ostatnie trzy dziesięciolecia obfitowały w  wydarzenia i  sytuacje zna-
czące dla wychowania przedszkolnego w  Polsce. Początkowo były to 
sytuacje destrukcyjne – niż demograficzny i przeniesienie w 1990 roku1 
odpowiedzialności za zakładanie i  prowadzenie przedszkoli i  szkół 
na samorządy terytorialne spowodowały stopniową likwidację wielu 
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, szczególnie w  niedofinan-
sowanych małych wsiach i miasteczkach. Niskie nakłady finansowe na 
oświatę często powodowały brak środków na doposażanie funkcjonu-
jących przedszkoli w  nowoczesne środki dydaktyczne i  renowację ich 
infrastruktury – niszczały ogrody przedszkolne, elewacje budynków 
przedszkolnych, brak było funduszy na zabawki dla dzieci oraz wypo-
sażenie w przybory i materiały niezbędne do zajęć dydaktycznych. 

Brak przedszkoli przełożył się na niskie upowszechnienie eduka-
cji przedszkolnej w  Polsce. Jak podaje się w  analizach statystycznych, 
w roku szkolnym 2005/2006 tylko 44,6% dzieci w wieku przedszkolnym 
(na wsi tylko 21,4%)2 zostało objętych wychowaniem przedszkolnym, co 
okazało się wynikiem bardzo niskim w stosunku do wskaźników upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej w krajach Unii Europejskiej (śred-
nio 90%). Pozytywnym aspektem tej dramatycznej sytuacji wychowania 
przedszkolnego w  Polsce było pojawienie się w  tym czasie oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych. Przykładem może tu być działalność Funda-
cji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego3, która od roku 2003 
organizowała edukację przedszkolną tam, gdzie brakowało w  Polsce 
przedszkoli.

1   Zob. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
2   Dane z Systemu Informacji Oświatowej.
3   Fundacja wprowadziła m.in. Ośrodki Przedszkolne jako pilotażowe rozwiązanie organizacyjne i programowe, 

upowszechniające alternatywne formy edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat i prze-
ciwdziałające wykluczeniu społecznemu we wsiach, w których nie było przedszkoli. W ramach tego projektu 
dostęp do edukacji przedszkolnej w 94 Ośrodkach Przedszkolnych uzyskało 2700 dzieci z 36 gmin na terenie 
sześciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego. Asystentami nauczycieli byli rodzice dzieci – umożliwiło im to poznanie nowoczesnych me-
tod wspierających rozwój dzieci. Zob. M. Ulma, Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start, https://www.frd.
org.pl/projekty/osrodki-przedszkolne-szansa-na-dobry-start/ (dostęp: 04.11.2020).
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Wstąpienie Polski do UE było początkiem pozytywnych zmian w pol-
skim wychowaniu przedszkolnym. Wymóg dostosowania polskiej eduka-
cji do norm europejskich przyczynił się do jego upowszechnienia w Polsce 
oraz opracowania nowych uregulowań prawnych (np. umożliwienia orga-
nizacji innych form wychowania przedszkolnego – punktów przedszkol-
nych i  zespołów wychowania przedszkolnego). Rok szkolny 2008/2009 
został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka – popularyzowano wtedy w me-
diach oraz różnych broszurach i artykułach prasowych znaczenie edukacji 
przedszkolnej dla rozwoju każdego dziecka, edukację przez zabawę oraz 
rolę przedszkola w diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju dzieci.

Fundusze europejskie przyczyniły się do powstawania nowych 
przedszkoli oraz doposażenia tych już funkcjonujących. W przedszko-
lach zaczęły pojawiać się pracownie komputerowe, tablice multimedial-
ne, nowoczesne i  atrakcyjne środki dydaktyczne. Działania rządowe, 
samorządowe i  unijne w  zakresie dofinansowania wychowania przed-
szkolnego oraz powstanie licznych przedszkoli niepublicznych spowo-
dowały, że według stanu na dzień 30 września 2018 roku 86,4% dzieci 
w wieku od trzech do sześciu lat uczestniczyło w różnych formach wy-
chowania przedszkolnego4. Nie był to jednak nadal wynik porównywal-
ny ze wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w krajach 
europejskich. 

Kolejnym problemem, jaki można wskazać w aspekcie wychowania 
przedszkolnego w Polsce, jest wciąż tworząca się pedagogiczna podsta-
wa teoretyczna dla działalności i organizacji praktyki przedszkolnej. Ta 
podstawa teoretyczna zawarta została w pedagogice przedszkolnej i jej 
metodyce – to subdyscyplina pedagogiki wyznaczająca i opisująca pew-
ne standardy i normy kierowania rozwojem dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz organizacji przedszkoli (instytucji, w których ma miejsce wy-
chowanie przedszkolne). 

Treści pedagogiki przedszkolnej są obszerne. Dotyczą one zarówno 
źródeł historycznych, które stały się podstawą współczesnej koncepcji 
wychowania przedszkolnego, jak i  obecnych pomysłów na organizację 
efektywnej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Obejmują one or-
ganizację przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu, w tym charakterystykę 
pożądanych cech i  kompetencji nauczyciela przedszkolnego. Treści pe-
dagogiki przedszkolnej dotyczą dodatkowo form oraz metod inicjują-
cych i organizujących aktywność dzieci na terenie przedszkola, ale także 
postępowania diagnostycznego nauczyciela pozwalającego monitorować 
nabywanie przez dzieci umiejętności oraz efekty przedszkolnego procesu 
wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego. Ostatecznie dotyczą one 
form współpracy z  ich rodzicami – partnerami nauczyciela w procesie 

4   Zob. Główny Urząd Statystyczny, Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 – raport, https://polskie-
prawo.prawo.link/wychowanie-przedszkolne-w-roku-szkolnym-2017-2018-raport-gus/ (dostęp: 04.10.2020).
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wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym, a także form  współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, które odgrywa istotną rolę w wypełnianiu 
przez przedszkole jego funkcji i zadań. Treści te różnicuje od innych dy-
scyplin pedagogicznych specyfika możliwości i potrzeb dzieci w wieku 
od trzech do siedmiu lat oraz wynikająca z niej specyfika oddziaływań 
pedagogicznych i organizacji warunków do kierowania rozwojem dzieci 
w  tym wieku. Z kolei specyfika aktywności i myślenia dzieci w wieku 
przedszkolnym zróżnicowały odmienny niż w innych dyscyplinach spo-
sób prowadzenia badań pedagogicznych z  udziałem najmłodszych  czy 
analizy warunków znaczących w rozwoju dziecięcego potencjału. Z po-
wyższych względów inaczej niż w  pedagogice formułuje się zadania 
nauczycieli przedszkolnych, cele długo- i  krótkoterminowe do osiąg-
nięcia przez dzieci czy metody organizujące proces nauczania/uczenia 
się w przedszkolu. Dlatego też pedagogika przedszkolna (wraz z wczes-
noszkolną) jest także przedmiotem specjalizacji zawodowej nauczycie-
li – studia na takim kierunku nadają kwalifikacje do pracy w zawodzie 
nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Dla przyjęcia przez dane środowisko społeczne koncepcji wycho-
wania przedszkolnego istotne znaczenie ma zarówno polityka oświa-
towa, zastane tradycje i przekonania społeczne co do roli i organizacji 
wychowania przedszkolnego oraz koncepcja kształcenia nauczycieli, 
jak również finalna wiedza, osobiste przekonania i  umiejętności jed-
nostkowych nauczycieli, którzy podejmują się organizowania edukacji 
przedszkolnej w  konkretnych przedszkolach. Dlatego do kształcenia 
przyszłych nauczycieli niezbędne są coraz to nowsze publikacje uka-
zujące aktualne tendencje w podejściu do dziecka w wieku przedszkol-
nym i zasad optymalizujących jego uczenie się i  rozwój. Szanując do-
tychczasowy dorobek teoretyczno-praktyczny poprzednich autorów 
publikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej (tu warto wspomnieć ta-
kie pozycje, jak: Marii Kwiatowskiej Podstawy pedagogiki przedszkolnej, 
Anny Klim-Klimaszewskiej Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa 
programowa, Danuty Waloszek Pedagogika przedszkolna. Metamor-
foza statusu i  przedmiotu badań, Małgorzaty Kwaśniewskiej, Jolanty 
Karbowniczek i  Barbary Surmy Podstawy pedagogiki przedszkolnej 
z metodyką), starałyśmy się go wzbogacić i poszerzyć o kwestie dotąd 
niepodejmowane (lub podejmowane dawno bądź rzadko) na gruncie 
literatury związanej z pedagogiką przedszkolną – także o treści rozpro-
szone w różnych książkach i artykułach, a istotne z punktu widzenia 
zadań i roli nauczyciela przedszkolnego.

Stąd niniejsze opracowanie wskazuje szereg możliwości w  organi-
zacji warunków wspierających kierowanie rozwojem dziecka w wieku 
przedszkolnym zgodnie ze współczesnymi koncepcjami opisywanymi 
na gruncie pedagogiki małego dziecka. Treści wzbogacone zostały o od-
niesienia do przydatnej literatury – zamysł ten został urzeczywistniony 
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nie tylko poprzez przypisy bibliograficzne do cytowanych i przytacza-
nych treści, ale także poprzez propozycje literatury rozszerzającej oma-
wiane tematy, dzięki czemu czytelnik może samodzielnie wzbogacić 
swoją wiedzę w tym zakresie. 

Naszym celem było również rozbudzenie myślenia refleksyjnego czy-
telników. Dlatego przy każdym temacie, oprócz pytań lub poleceń doty-
czących przedstawionych treści i utrwalających je, zamieściłyśmy pytania 
i polecenia pozwalające wykorzystać zaprezentowany materiał teoretycz-
ny do rozwiązywania różnych problemów i działań praktycznych studen-
tów – przyszłych nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę wymianę studencką we współczesnych 
uczelniach wyższych, międzynarodową współpracę między instytucja-
mi i nauczycielami, umiędzynarodowienie przez nauczycieli osiągnięć 
edukacyjnych w mediach internetowych oraz – co z powyższego wyni-
ka – potrzebę przyswajania przez polskich studentów i nauczycieli pe-
dagogicznych terminów anglojęzycznych, prezentujemy tłumaczone na 
język angielski najistotniejsze pojęcia omawiane w książce.

Pozycję tę kierujemy przede wszystkim do studentów kierunku Pe-
dagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jesteśmy jednak przekonane, 
że jej treści mogą być przydatne także innym studentom na kierunkach 
Pedagogika czy Psychologia, nauczycielom i wychowawcom pracującym 
z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, na-
uczycielom świetlicy w szkołach podstawowych, a także wychowawcom 
w domach małego dziecka. Treści zawarte w książce mogą być również 
przydatne rodzicom, którzy coraz częściej poszukują alternatywnych 
i nowoczesnych sposobów edukacyjnego wsparcia swoich dzieci.

Publikacja ta powstała w  wyniku naszych wieloletnich zaintereso-
wań obszarem pedagogiki przedszkolnej i kompetencjami nauczyciela 
przedszkolnego. Jednak w  jej wydaniu uczestniczyli aktywnie Redak-
torzy Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dlatego na ręce Pani Ur-
szuli Dzieciątkowskiej – redaktor inicjującej publikacje pedagogiczne 
– składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do ostatecznej wersji niniejszej książki, za szczególne zainteresowanie 
jakością znajdującej się w niej treści. 

Dziękujemy także prof. dr hab. Bożenie Muchackiej, recenzentce 
publikacji, za cenne wskazówki, dzięki którym monografia zyskała 
wyższą wartość merytoryczną. 

Z  kolei Pani Dziekan Wydziału Nauk o  Wychowaniu UŁ, dr hab. 
Alinie Wróbel, prof. UŁ, dziękujemy za sfinansowanie wydania książki, 
która będzie szczególnie pomocna przy prowadzeniu zajęć na kierun-
kach pedagogicznych.

Wiesława Leżańska i Elżbieta Płóciennik
Łódź, 2021 r.



WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studen-
tów przygotowujących się do pracy nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela 
wczesnej edukacji – a  zatem zarówno dla nauczycieli przedszkolnych, 
jak i wczesnoszkolnych. Z tego względu książka zawiera elementy wie-
dzy kanonicznej, orientującej ich własne wybory, a także wiedzy instru-
mentalnej. Opracowanie kierujemy również do decydentów, których 
dobre bądź złe decyzje warunkują jakość kształcenia w  przedmioto-
wym zakresie. Do wiedzy podstawowej i  koniecznej dla tej grupy za-
wodowej zaliczamy treści z historii wychowania przedszkolnego i myśli 
pedagogicznej, prezentujące proces ewolucji w  zakresie wychowania 
przedszkolnego i  pedagogiki przedszkolnej. Także podstawy wycho-
wania przedszkolnego oraz rozdziały omawiające przedmiot badań 
pedagogiki przedszkolnej (kierowanie rozwojem dziecka, kompetencje 
nauczyciela, cechy środowiska) należą do kanonicznej wiedzy pedago-
giki przedszkolnej. Obszerną część książki stanowi wiedza praktyczna, 
która obejmuje część metodyczną, część poświęconą niezwykle ważnej 
dla każdego nauczyciela diagnozie przedszkolnej oraz część szeroko 
omawiającą przestrzeń przedszkola.

Pedagogika przedszkolna jest subdyscypliną pedagogiki. To zatem 
nauka o  wychowaniu i  nauczaniu. Jest podporządkowana wszystkim 
twierdzeniom i prawom, które wyznacza pedagogika ogólna – stanowi 
jej rozwinięcie i uszczegółowienie uwzględniające problemy edukacyjne 
małego dziecka. O  wyodrębnieniu pedagogiki przedszkolnej w  syste-
mie nauk w  warunkach polskich możemy w  zasadzie mówić dopiero 
od lat 60. XX wieku, ale proces jej powstawania sięga odległych czasów 
Oświecenia, a nawet – jak przyjmują niektórzy historycy wychowania 
–  doby Odrodzenia (uwzględniając prace Erazma Glicznera Skrzetu-
skiego czy Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjmujemy cezurę oświeceniową. Analizując zatem ge-
nezę pedagogiki przedszkolnej w  Polsce, opisujemy zespół warunków 
i przyczyn, które złożyły się na jej powstanie i rozwój. Pedagogika przed-
szkolna (a dokładniej koncepcje wychowania przedszkolnego) powsta-
wała w trudnych dla Polski czasach zaborów oraz w okresie odbudowy 
struktur państwowych i jedności narodowej. W dużym stopniu jej po-
czątki i rozwój warunkowała sytuacja społeczna i polityczna kraju.



 14 I Wprowadzenie

Pedagogika jako dyscyplina naukowa, głównie ze względu na swój 
przedmiot badań, przynależy do nauk społecznych, a zatem pedagogi-
ka przedszkolna jako jej subdyscyplina również znajduje swoje miejsce 
w dziedzinie nauk społecznych, które rozwinęły się na przełomie XIX 
i  XX wieku. Pojawienie się pedagogiki przedszkolnej zawdzięczamy 
badaniom społecznym, ale przede wszystkim badaniom biologicznym 
i psychologicznym – jest ona zatem rezultatem potrzeby uporządkowa-
nia wiedzy o wychowaniu małego dziecka.

Przemiany gospodarcze, zmiany w ogólnych warunkach życia oraz 
rozwój techniki spowodowały przełom w ogólnym poglądzie na świat 
i człowieka. Rozwój nauk przyrodniczych uświadomił człowiekowi, że 
jest tylko ogniwem długiego łańcucha ewolucyjnego, a  więc cząstką 
przyrody i podlega jej prawom. Wzrost popularności instytucji przed-
szkolnych w  przodujących gospodarczo i  społecznie krajach wywołał 
w  drugiej połowie XIX wieku szerokie zainteresowanie koncepcjami 
wychowania małych dzieci. 

W  Polsce problematyka wychowania przedszkolnego nabrała 
nowego wymiaru. Coraz częściej traktowano ją jako element bytu 
narodowego i  społecznego oraz walki o  postęp cywilizacyjny i  kul-
turowy. Coraz częściej pojawiały się też głosy, że nauczanie małych 
dzieci przed ich pójściem do szkoły jest po prostu niezbędne. Wnika-
nie w specyfikę dziecięcej natury, poznawanie na drodze empirycznej 
prawidłowości rozwoju dziecka i  jego indywidualnych właściwości 
czyniło wychowanie bardziej skutecznym. Rozwijające się psychofi-
zyka i  psychofizjologia stanowiły wspólne podłoże psychologii i  pe-
dagogiki, stanowiły punkt wyjściowy dla rozwoju nowych metod na-
ukowych obu tych dyscyplin. Najbardziej rozpoznawalną podstawą 
naukową tego kierunku stały się eksperymentalne i testowe badania 
nad zróżnicowaniem indywidualnym dzieci i  młodzieży oraz nad 
tym, co jest normą, a  co patologią w  rozwoju fizycznym i  psychicz-
nym człowieka.

Badania psychologiczne dawały badaczom podstawę do rozważań 
pedagogicznych – psychologię traktowano bowiem jako naukę stosowa-
ną, użyteczną dla innych dyscyplin naukowych, a zwłaszcza dla peda-
gogiki. Analizowany w tej publikacji dorobek pedagogów i psychologów 
z  całą pewnością umożliwiał i  inspirował rozwój pedagogiki przed-
szkolnej jako nauki. Kształtujące się pod wpływem zmian społecznych 
oraz rozwoju nauk społecznych koncepcje wychowania przedszkolnego 
stanowiły początki teorii pedagogiki przedszkolnej, która była mocno 
osadzona przede wszystkim w psychologii (zwłaszcza rozwojowej), co 
w dużym stopniu decydowało o jej metodologii i normatywności. Peda-
gogika przedszkolna rozumiana jako nauka po dzień dzisiejszy znajduje 
się w  fazie tworzenia i  umacniania, budowania nowego warsztatu ba-
dawczego i teorii. 
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 W  drugiej połowie XX wieku podejście do dziecka i  pedagogiki 
przedszkolnej zostało zdominowane ustrojem socjalistycznym. Wiara 
w moc środowiska stworzyła przekonanie, że wszystkim należy się to 
samo, tak samo i w tym samym czasie. Dominacja pedagogiki radzie-
ckiej spowodowała odrzucenie przedwojennej polskiej teorii i praktyki 
przedszkolnej, a  tym samym przerwanie dobrej polskiej tradycji oraz 
upolitycznienie treści i zadań wychowania przedszkolnego.

Współcześnie przyjmujemy, że podstawowym celem wychowania 
przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie 
oraz wyposażenie go w określoną wiedzę i umiejętności niezbędne do 
dalszego rozwoju i kształcenia. Bazując na osiągnięciach psychologii, so-
cjologii, nauk przyrodniczych i medycznych, mówimy, że przedmiotem 
badań pedagogiki przedszkolnej jest wychowywanie i nauczanie rozwi-
jającego się dziecka w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych. 
Przedmiotem badań są także relacje nauczyciel–dziecko oraz relacje 
rówieśnicze w  przedszkolu. Przyjmujemy zatem, że obszar dociekań 
naukowych i  praktycznych pedagogiki przedszkolnej stanowią: dzie-
cko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między 
nimi. Pedagogika przedszkolna wyznacza zatem określone działania: 
w zakresie stymulowania rozwoju dziecka (metody), w zakresie treści 
oddziaływań (programy), a  także w  zakresie organizacji środowiska 
uczenia się (przestrzeń przedszkola).

Pedagogika przedszkolna prowadzi badania na temat rozwoju dzie-
cka, mechanizmów uczenia się i  nauczania; roli zabawy, jako najważ-
niejszej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym; diagnozy rozwoju 
i efektów nauczania małego dziecka, w tym szczególnie dojrzałości i go-
towości szkolnej; form organizacyjnych w zakresie wychowania przed-
szkolnego, organizacji środowiska wychowania, czytania i  pisania; 
ewaluacji jakości edukacji małego dziecka; konstruowania programów 
nauczania (Karwowska-Struczyk, 2005, s. 221–222).

 Treści tej książki obejmują cały ten szeroki obszar zainteresowań pe-
dagogiki przedszkolnej w sześciu częściach: Geneza i rozwój pedagogiki 
przedszkolnej w Polsce, Podstawy wychowania przedszkolnego, Metodyka 
wychowania przedszkolnego, Diagnoza przedszkolna, Przestrzeń edu-
kacyjna w przedszkolu, Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Każda 
z nich podzielona została na rozdziały, które wzbogaca literatura przed-
miotowa. Przyswojenie treści z  każdego rozdziału ułatwiają końcowe 
pytania utrwalające materiał oraz poddane refleksji tematy.

 



Część I

Geneza i rozwój pedagogiki 
przedszkolnej w Polsce



1. Pierwsze koncepcje edukacji małego dziecka

1.1. Koncepcje edukacji małego dziecka 
w Oświeceniu

Terminem Oświecenie nazywano okres w dziejach kultury europej-
skiej, którego początek przypada na koniec wieku XVII, a  schyłek 
sięga pierwszych dziesiątków XIX stulecia. Po raz pierwszy użyto tej 
nazwy w Niemczech, sugerując, że po latach ciemnoty i zacofania nowa 
ideologia „rozświetli” noc baroku. Z Oświeceniem należało łączyć zja-
wisko przełomu kulturalnego. Kultura tego czasu przybierała różne for-
my w zależności od miejsca i czasu, w jakim się rozwijała, jednak główne 
ogniska nowych idei i prądów powstawały w Anglii i Francji – w krajach 
o  starych tradycjach kulturalnych i  dużych wpływach bogacącego się 
mieszczaństwa.

a) Idee oświeceniowe w Europie

Wiara w możliwości naukowego poznania i kult oświeconego rozumu 
przyczyniły się na przełomie XVII i XVIII wieku do powstania wielu 
nurtów i  prądów filozoficznych określających nową świadomość czło-
wieka i kształtujących nowy ład społeczny. Przy wielości formujących 
się wówczas idei wyraźnie zaznaczało się krytyczne nastawienie wobec 
dotychczasowych dogmatów, przekonań oraz sposobów poznawania. 
Celem nowej myśli filozoficznej było stworzenie racjonalnych reguł 
określających byt, a także zrealizowanie nowatorskich koncepcji życia 
społecznego, opartych na porządku natury.

W  życiu społecznym i  politycznym doktryny oświeceniowe były 
żywe w  salonach arystokracji, lożach masońskich, redakcjach gazet 
i gabinetach uczonych. Rozmowy nabierały cech dysput filozoficznych, 
a  sama filozofia „zeszła na ziemię”, podejmując problemy życia i  czło-
wieka w  szerokim tego słowa znaczeniu. W  centrum zainteresowania 
stanęły aspekty jego wychowania i kształtowania charakteru.

Dla postępu idei pedagogicznej ważnymi dziełami były Myśli o wy-
chowaniu oraz Badania nad rozumem ludzkim Johna Locke’a, przed-
stawiciela empiryzmu, pedagoga angielskiego. Locke (1632–1704) odrzu-
cał pogląd o  tak zwanych ideach wrodzonych, które określają sposób 
i  granice ludzkiego poznania. Psychika noworodka to czysta karta 
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(tabula rasa), którą zapisują doświadczenia ze świata zewnętrznego. 
Ponieważ nie ma pojęć wrodzonych i  wszystko zależy od środowiska 
i wychowania, to człowieka można kształtować w sposób racjonalny, a wy-
chowaniu przypada w tym procesie rola dominująca. Fakt odrzucenia 
idei wrodzonych miał duże znaczenie dla rozwoju stosunków społecz-
nych oraz oświaty – wskazywał bowiem, że w chwili urodzenia wszyscy 
ludzie są sobie równi.

Myśliciele Oświecenia dążyli do stworzenia porządku zgodnego 
z  naturą i  rozumem. Właśnie naturę i  rozum traktowano jako osta-
teczne punkty odniesienia. Stosunek do natury nie wszyscy rozumieli 
w taki sam sposób. Jedni, powołując się na teorię Jana Jakuba Rousseau 
(1712–1778), twierdzili, że należy odrzucić wszelkie przesądy i wrócić do 
stanu dobrego dzikusa. Inni zaś uważali, że życie staje się zgodne z na-
turą przez rozwój czynnika racjonalnego, że to prawa i społeczeństwo 
powinny gwarantować tworzenie dobrej natury, a zatem nie ma racji 
Rousseau, uznając, że postęp cywilizacyjny zabija naturę.

Oświeceniowy optymizm filozoficzny kazał zatem „naturalne” utoż-
samiać z „dobrym”. Wierzono, że prawa naturalne w sposób rozumny 
regulują rzeczywistość, a życie człowieka i społeczeństwa można badać 
tak, jak bada się zjawiska przyrody. Ideologię Oświecenia zamyka się 
czasem w  krótkim zdaniu: „powrót myśli do świata rzeczy”. Jest to 
epoka, w której uwierzono w rozum. Epoka krytycyzmu wobec zjawisk 
i instytucji. Epoka, która zaowocowała Wielką Encyklopedią Francuską. 
Epoka klasycyzmu, rewolucji i… rozbiorów Polski.

Wiek XVIII to także rozwój przemysłu, a wraz z nim rozwój techniki 
i nauk ścisłych. W rozwoju nauki i oświaty ludzie zaczęli dostrzegać 
drogę do postępu i szczęścia. Wzrosło zatem zainteresowanie szkołą 
i formami jej unowocześniania. Filozofowie przedmiotem swoich trak-
tatów coraz częściej czynili sprawy wychowania człowieka. W oświece-
niowej Europie, w  kręgach ówczesnych elit społecznych, zyskiwał na 
znaczeniu pogląd, iż dzieciństwo należy traktować jako czas i etap doj-
rzewania człowieka i uczenia się ról. Duże znaczenie w takim postrze-
ganiu dzieciństwa mieli wówczas wspomniani John Locke i Jan Jakub 
Rousseau.

Jest mi wszystko jedno, czy ucznia mego przeznaczają do stanu wojskowe-
go, duchownego czy palestry. Wychodząc z rąk moich, nie będzie on, przyzna-
ję, ani urzędnikiem, ani żołnierzem, ani księdzem, będzie przede wszystkim 
człowiekiem. Potrafi on być w potrzebie wszystkim, czym człowiek być powi-
nien… (Rousseau, 1955, s. 14–15).

Wychowanie człowieka stworzonego przez naturę i żyjącego w stanie 
natury ma zatem uformować jednostkę zdolną do życia w  społeczeń-
stwie.

Naturalizm  
według Jana  
Jakuba Rousseau

Naturalism 
by Rousseau

Wzrost 
zainteresowania 
szkołą i edukacją

Increased interest 
in school and 
education



 21 I 1. Pierwsze koncepcje edukacji małego dziecka

Wiek rozumu i filozofów to również wiek ogromnych przemian. Za-
czął się silnymi rządami królów francuskich (Ludwików), a  skończył 
krwawą rewolucją i  wojnami napoleońskimi. Poza Europą umocniły 
się państwa w koloniach, gdzie powoli rodził się nowy świat. Z chaosu 
wyłoniły się dwie potęgi – Stany Zjednoczone i Rosja: pierwsza z demo-
kratyczną konstytucją, druga ze ścisłym absolutyzmem carów. W końcu 
XVIII wieku z mapy Europy zniknęła Polska.

Oświecenie to czasy Woltera i Rousseau, ale także czasy, w których 
stworzono gilotynę, James Watt wymyślił silnik parowy (1763), a  bra-
cia Montgolfier wzlecieli balonem w  powietrze (1782). To epoka dwu-
znaczna: z jednej strony – dokonania nauki, myśl filozofów, światłe idee, 
z  drugiej zaś – koszmar rewolucji. To epoka pełna sprzeczności: wiel-
kich dokonań i okrucieństw, rozwoju miast, wzrostu demograficznego, 
a zarazem głodu, śmierci i porzucanych dzieci.

Świat pełen dysonansów rodzi niezwykle ważne dokumenty: w Sta-
nach Zjednoczonych powstaje Deklaracja niepodległości (1776), któ-
ra gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do wolności i  szczęścia. 
Deklaracja Praw Człowieka i  Obywatela to owoc Wielkiej Rewolu-
cji Francuskiej (1789), staje się zapisem równości ludzi, ich praw do 
wolności sumienia i wyznania. Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
Ameryki z 1787 roku to z kolei pierwsza na świecie konstytucja, nad-
rzędny w państwie dokument – umowa społeczna określająca zasady 
działania państwa i  prawa obywateli. Uchwalona przez Sejm Wielki 
polska Konstytucja 3 maja (1791), pierwsza w  Europie, a  druga na 
świecie (po amerykańskiej), to kolejna nowoczesna ustawa porządku-
jąca ustrój państwa. Wreszcie Wielka Encyklopedia Francuska (1751–
1772) – owoc myśli filozoficznej oświecenia – składa się z  17 tomów 
tekstu i 11 tomów ilustracji. Ze znajdujących się w niej haseł wyłania się 
wizja człowieka nowoczesnego, tolerancyjnego, wierzącego w rozum 
i wolność myśli.

b) Idee oświeceniowe w Polsce 

Ideologię polskiego Oświecenia stanowił ogół poglądów politycznych 
i  społecznych związanych z  przemianami drugiej połowy XVIII wie-
ku. Oświeceniowa nauka i kultura determinowane były dramatycznymi 
wydarzeniami historycznymi – kolejnymi traktatami rozbiorowymi. Po-
dejmowano jednak próby reform społecznych zmierzających do zmia-
ny położenia chłopów i mieszczan. Znajdowały one także swój wyraz 
w wielkim dziele reformy Komisji Edukacji Narodowej, a także w oży-
wieniu naukowym.

Począwszy od wprowadzenia przez Stanisława Konarskiego refor-
my szkół pijarskich, zwiększyło się w kraju zainteresowanie sprawami 
nauczania i wychowania. Działalność Konarskiego stała się zachętą do 
pracy pedagogicznej zwolenników i kontynuatorów jego koncepcji.
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Dymitr Michał Tadeusz Krajewski (1746–1817)

Kształceniem dziecka w wieku przedszkolnym zajął się Dymitr Michał 
Tadeusz Krajewski – pijar, nauczyciel prywatny wielu rodów szlache-
ckich, autor rozpraw o treściach społecznych, patriotycznych i pedago-
gicznych. To on, jako pierwszy w Polsce, opracował metodę kształce-
nia w wieku przedszkolnym, którą opisał w książce pt. Gry nauk dla 
dzieci, służące do ułatwienia ich edukacji, przez które łatwo nauczyć się 
mogą: poznawania liter, sylabizowania, czytania w polskim i francuskim 
języku, formowania charakteru, pisania, języków ze zwyczaju, histo-
rii, geografii i początków arytmetyki (1777). Ta niezwykła pozycja była 
pierwszą samodzielną pracą Krajewskiego. Bogactwo jej treści to przede 
wszystkim oryginalne poglądy pedagogiczne, które wyprzedzały nawet 
wielkiego Jana Henryka Pestalozziego i  Fryderyka Wilhelma Froebla 

– Gry nauk dla dzieci… zostały opublikowane pięć lat przed narodzina-
mi autora pierwszych Ogródków dziecięcych; Pestalozzi, chociaż urodził 
się w tym samym roku co Krajewski, dzieła swoje zaczął wydawać od 
roku 1780 (np. Wieczory pustelnika).

Krajewski, nie mając żadnych wzorów, wykazał się doskonałą zna-
jomością psychiki małego dziecka oraz zagadnień jego wychowania. 
Zaproponowane przez niego gry i zabawy były formą doświadczania 
i obserwowania, uczyły odkrywania rzeczy nowych i nieznanych na 
własną rękę. Samodzielna aktywność dziecka, pozbawiona przymusu, 
dawała poczucie wolności i najlepsze efekty wychowawcze. A zatem, 
twierdził Krajewski, prawa natury wyznaczają formy i  metody pracy 
z dzieckiem, a także określają czas rozpoczynania edukacji.

Wszystkie sposoby i metody zalecane przez Krajewskiego w edukacji 
małych dzieci wynikały z jego osobistych doświadczeń i stanowiły raczej 
rodzaj refleksji niż zadań dydaktycznych. Oryginalność jego gier i zabaw 
polegała na tym, że konstrukcją przypominały lekcje, a właściwie same 
były lekcją, tyle że prowadzoną w  formie zabawy. Zostały tak pomyśla-
ne, aby dostarczać dziecku wielorakich bodźców do myślenia. Materiał 
w grach został zindywidualizowany, dzięki czemu dziecko mogło stosun-
kowo łatwo kontrolować swoje czynności, a nawet poprawiać błędy. Kra-
jewski dostrzegał, że samokontrola rozwija spostrzegawczość, zachęca do 
wnikliwej obserwacji – dlatego swoje gry skoncentrował na nauce obycza-
jowości, czytania, pisania, historii, geografii, arytmetyki i języków obcych. 

Pod pojęciem gry obyczajowości rozumiał:

[…] sposoby pedagogiczne, którymi nauczyciel może wszczepiać cnotę 
w  serca dziecięce pośród samych zabawek, nim przystąpi do sposobów uła-
twiających początkowe nauki (Krajewski, 1777, s. 51). 

Gry nauk dla dzieci… możemy zatem uznać za zbiór praktycznych 
wskazówek, niezwykle przydatnych w  edukacji małego dziecka, opar-
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tych na poglądowości i  zabawie. Uznanie konieczności zaspokajania 
podstawowych potrzeb dzieci do działania i ruchu, a także ich dąże-
nia do samodzielności i emocjonalnego związku z wychowawcą uczy-
niły Krajewskiego prekursorem pedagogiki przedszkolnej.

Krajewski był autorem wielu rozpraw pedagogicznych, w  których 
podkreślał potrzebę właściwego rozwoju fizycznego, moralnego i umy-
słowego małego dziecka tak, aby edukacja w  szkołach mogła przebie-
gać pomyślnie. Był on zwolennikiem „wczesnego kształcenia umysłu 
bez książek”. Popierał realizm jako konieczność poznania i nauczania 
tego, co ma związek z życiem, a zatem nauczania poglądowego, które, 
za sprawą Jana Amosa Komeńskiego, coraz częściej postulowano w lite-
raturze pedagogicznej. Nauka poglądowa jest najbardziej zgodna z po-
trzebami i możliwościami małego dziecka. Zaproponowane zatem przez 
Krajewskiego gry i zabawy spełniały postulat poglądowości. Pozwalały 
doświadczać i rozwijały motorykę dziecka, dzięki czemu sprzyjały roz-
wojowi całego organizmu oraz procesów myślowych.

Oświecenie to epoka, która podjęła walkę z despotyzmem i metafizy-
ką, stworzyła nową naukę, zreformowała nauczanie, propagowała sztu-
kę i rozwinęła technikę. Podjęła także walkę z ciemnotą i zacofaniem 
w zakresie zdrowia i życia człowieka.

Antoni Popławski (1739–1799)

Antoni Popławski w  rozprawie zatytułowanej O  rozporządzeniu i  wy-
doskonaleniu edukacji obywatelskiej uzasadniał wyraźne związki, jakie 
zachodzą między zdrowiem a  rozwojem psychiki dziecka. Naturalna 
potrzeba ruchu sprzyja poznawaniu świata. 

Niechże więc wolno będzie dzieciom chodzić, biegać, ciskać, dźwigać cię-
żary, mocować, na wysokie miejsca wstępować (Popławski, 1957, s. 14).

W połączeniu z zagadnieniami ochrony zdrowia dziecka rozpatrywano 
problem wychowania umysłowego również na łamach „Monitora”. Pro-
wadzono tam szeroką dyskusję na temat dojrzałości szkolnej. Zarysowały 
się w tej sprawie dwa wyraźne stanowiska. Jedni uważali, że łącząc zabawę 
z  nauką, można przekazywać dziecku podstawowe wiadomości wiedzy 
szkolnej, ponieważ przyswoi je sobie wtedy z łatwością – dlatego obstawali 
za nauczaniem już dzieci trzy-/czteroletnich. Przeciwnicy tego poglądu za 
początek nauki szkolnej przyjmowali dopiero siódmy rok życia. Popław-
ski natomiast uważał, że okres przedszkolny to czas zabaw i nauki o rze-
czach, naturalnego przyswajania wiedzy za pomocą zmysłów:

[…] aż do sześciu lat trwać może taka umysłowa, a dla niego wielce zabawna 
instrukcja rozumu, w której służyć mu będą ręce, nogi, oczy za najpierwszych 
nauczycielów (Tamże, s. 15).
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