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W ob li czu wie lo ści au tor skich pro gra mów kształ ce nia – obo wią zu ją cych i re ali zo wa -
nych (nie ste ty nie in ter pre to wa nych) w pol skiej edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej
– naj istot niej szy pro blem do ty czy nie sys te mu, ar ty ku ło wa nych lub  nie ar ty ku ło wa nych
celów, ale te go, jak zła go dzić na pię cie mię dzy po li fo nicz ną wie lo ścią od dzia ły wań. Zew -
nętrz ne pro jek to wa nie edu ka cji w star ciu z we wnętrz ny mi, in dy wi du al ny mi, oso bi sty mi
prze ko na nia mi, po sta wa mi, umie jęt no ścia mi, wie dzą i wy obraź nią tych, któ rzy z pro jektu
ko rzy sta ją skła nia do „prze for ma to wa nia” świa do mo ści, zbu do wa nia na no wo fun da men -
tów edu ka cji i sta wia nia no wych py tań o isto tę edu ka cji wcze snosz kol ne j1. Trze ba się przyj -
rzeć obec nej rze czy wi sto ści: Czym jest szko ła, na ja kie war to ści jest otwar ta, co do mi nu je,
uobec nia się w szkol nej prak ty ce: stan da ry za cja czy wy obraź nia; uni fi ka cja czy in dy wi du -
al ność; ste reo typ czy ory gi nal ność; za cho waw czość czy otwar tość; kon for mizm czy od wa -
ga; prze cięt ność czy wy jąt ko wość; oczy wi stość czy nie oczy wi stość; przy swa ja nie, wie dzy
czy od kry wa nie, two rze nie zna czeń i ob ra zów świa ta?

Kon fron ta cja z nie po ko ją co roz le głym ob sza rem no wych pro ble mów i wy zwań jest
nie uchron na, ca ła bo wiem rze czy wi stość cy wi li za cyj na, w któ rej za nu rze ni są dzi siej si
ucznio wie, jest nie da ją cym się zlek ce wa żyć, bo nie usu wal nym kon tek stem. Ko niecz no -
ścią jest za tem roz po zna nie na pięć i uwi kłań, któ re zna mio nu ją po głę bia ją cy się roz dźwięk
mię dzy kul tu rą edu ka cyj ną w jej pe da go gicz nym wy mia rze a nie po wstrzy ma ny mi zmia -
na mi w oto cze niu kul tu ro wym szko ły. 

Za sad ne są więc py ta nia o głę bo kie pod sta wy nie unik nio nych zmian. Edu ka cja bo -
wiem, jak za uwa ża Do ro ta Klus -Stań ska, nie jest pro ble mem tech no lo gicz nym, ale kul tu -
ro wym, men tal ny m2. Szko ła tym cza sem zda je się nie do strze gać ca łe go splo tu do ko-
nu ją cych się prze obra żeń kul tu ry pe da go gicz nej. Nie bie rze pod uwa gę da le ko się żnych
skut ków tych zmian: nie uświa do mie nie so bie wła snej kul tu ry i jej „nie oczy wi sto ści” nie-
jed no krot nie ge ne ru je – za spra wą folk dy dak ty ki3 – sche ma tycz ne wi zje dziec ka, a ta kże
ogra ni cza ją ce ho ry zon ty ce lów, ocze ki wań i roz wo jo wych za mie rzeń, ja kie mo żna 

1 L. Wit kow ski, Edu ka cja wo bec spo rów o (po)no wo cze sność. War sza wa 1998, In sty tut Ba dań Edu ka cyj -
nych, s. 56-73. 
2 D. Klus -Sań ska, Cią głość i zmia na czy bier ność i nie kon tro lo wa ne od ru chy – w któ rym kie run ku zmierza

szko ła? W: J. Su rzy kie wicz, M. Ku le sza (red.), Cią głość i zmia na w edu ka cji szkol nej – spo łecz ne i wy cho -

waw cze ob sza ry na pięć. Łódź 2010, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Łódz kie go, s. 35-49.
3 D. Klus -Sań ska, Dy dak ty ka wo bec cha osu po jęć i zda rzeń. War sza wa 2010, Wy daw nic two Aka de mic kie
„Żak”, s. 72-82.
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4 D. Klus -Stań ska, M. No wic ka, No wa pod sta wa pro gra mo wa dla naj młod szych ja ko wy raz kul tu ry pe da -

go gicz nej MEN. „Pro ble my Wcze snej Edu ka cji” 2009, nu mer spe cjal ny, s. 119. 
5 D. Klus -Stań ska, Text for re ading in ear ly edu ca tion in Po land and Gre at Bri ta in: be twe en di dac tic trans -

mis sion and con struc ting of so cial me anings. W: R. Rin ke viča (red.), Li te ratǔra un kultǔra: pro cess, 

mijie darbǐba, problěmas. Běrns, cultǔră. Zinătni sko rak stu krăjums IX. Dau ga vpils Uni ver si ty, De part -
ment Of La tvian Li te ra tu re and Cul tu re, Dau ga vpils 2007, Por. też: D. Klus -Stań ska, Tre ści wy cho waw cze

w na ucza niu po cząt ko wym – edu ka cja po zo rów. W: A. Klim -Kli ma szew ska (red.), Mi ty dzie ciń stwa –

dra ma ty so cja li za cji. Sie dl ce 2004, Wy daw nic two Aka de mii Pod la skiej, s. 24-26. 
6 E. Za lew ska, „Prze ko nasz się, że war to cho dzić do szko ły” – o so cja li za cji do ro li ucznia z per spek ty wy

pod ręcz ni ków do kla sy pierw szej. „Pro ble my Wcze snej Edu ka cji” 2005, nr 2 (2), s. 104-113 oraz E. Za -
lew ska, Pro gra my i pod ręcz ni ki szkol ne w edu ka cji po cząt ko wej ja ko „wy bór z kul tu ry”. W: D. Klus -Stań -
ska, M. Szczep ska -Pust kow ska (red.), Pe da go gi ka wcze snosz kol na – dys kur sy, pro ble my, roz wią za nia.
War sza wa 2009, Wy daw nic twa Aka de mic kie i Pro fe sjo nal ne, s. 505-529, a ta kże E. Za lew ska, Teo re tyczne

i me to do lo gicz ne kon tek sty ba dań nad pod ręcz ni kiem szkol nym w Niem czech: mię dzy uję ciem kon wen cjo -

nal nym a dys kur syw no -ana li tycz nym. W: L. Hur ło, D. Klus -Stań ska, M. Łoj ko (red.), Pa ra dyg ma ty współ -

cze snej dy dak ty ki. Kra ków 2009, Ofi cy na Wy daw ni cza „Im puls“, s. 282-287.
7 M. Da giel, D. Klus -Stań ska, Ce le kształ ce nia w pro gra mie na ucza nia po cząt ko we go ja ko wy znacz nik

obsza ru wol no ści uczniów i na uczy cie la. W: D. Klus -Stań ska, M. Su świł ło (red.), Dy le ma ty wcze snej edu -

ka cji. Olsz tyn 1998, Wyd. WSP, s. 105-106.

wyzna czać dla dzie cię ce go roz wo ju4. Jest w tej kon klu zji wy raź na wska zów ka, że sku te-
cz na edu ka cja po zo sta je wciąż w sta nie za gro że nia: nie tyl ko ze stro ny sze ro ko poj mowa nej
kul tu ry, ale przede wszyst kim ze stro ny jej rzecz ni ków, bar dziej od da nych pod trzy my wa -
niu ist nie ją ce go sta nu rze czy niż je go ko niecz nej mo dy fi ka cji. Edu ka cja, za wę ża jąc za kres
po szu ki wań in ter pre ta cyj nych, po wo du je re duk cję wła ści wej kul tu rze zdol no ści przy go -
towa nia do zmia ny. W ta ki wła śnie spo sób do świad cza jej więk szość uczniów, co z ko lei
de ter mi nu je ro dzaj wy no szo nych z niej zna czeń.

Za cho waw czo ści tej nie li kwi du ją, ani na wet nie osła bia ją, ró żne cha otycz nie i wy biór -
czo po dej mo wa ne ini cja ty wy in no wa cyj ne. Wię cej – sta ją się one sa mo uspo ka ja ją cą grą
pozo rów i złu dzeń. Te nie wąt pli wie nie ko rzyst ne ten den cje na ra sta ją la wi no wo, cha otycz nie,
za ska ku ją dy na mi zmem, za się giem i sku tecz no ścią od dzia ły wa nia, sta ją się zna kiem cza su.

Przy tła cza ją ce re zul ta ty od dzia ły wa nia dy dak tycz ne go za ob ser wo wa ły ba dacz ki Do rota
Klus -Stań ska5 i Ewa Za lew ska6. Spo sób, w ja ki współ cze sna szko ła – za po śred nic twem
pro gra mów i pod ręcz ni ków do edu ka cji po cząt ko wej – wy peł nia swo je za da nia so cja li za -
cyj ne zwią za ne z wpro wa dza niem uczniów w świat norm i war to ści oraz kształ to wa niem
ich kom pe ten cji do peł nie nia ról spo łecz nych i uczest nic twa w kul tu rze pod da ny zo stał
suro we mu i kry tycz ne mu osą do wi. 

Aby uka zać dra ma tycz ne zde rze nie pro gra mo wej kon cep cji szkol ne go prze ka zu kul tury
z no wą rze czy wi sto ścią kul tu ro wą, wykorzystano trzy istot ne za ło że nia:
– do ku ment pro gra mo wy w skoń czo nej, za mknię tej po sta ci sta no wi świa dec two spo so -

bu my śle nia o edu ka cji oraz kon tek stu kul tu ro we go, w ja kim po wstał i w ja kim bę dzie
od czy ty wa ny przez od bior cę;

– ję zyk, ja kim po słu żo no się w pro gra mie, jest no śni kiem zna czeń ogól nie przy ję tych
wo bec szkol nej rze czy wi sto ści; od mien ne spo so by mó wie nia mo de lu ją ró żne spo so by
na uczy ciel skie go po strze ga nia i ro zu mie nia rze czy wi sto ści, a ta kże otwie ra ją lub za my -
ka ją szan se na zmia ny;

– wy pro fi lo wa ne w pro gra mie ob sza ry wol no ści okre śla ją, na ile ak tyw ność na uczy ciela
lub ucznia jest zde ter mi no wa na na rzu co ny mi ar bi tral nie wy mo ga mi, a w ja kim stop niu
sta no wi oso bi stą kre ację zna czeń, dzia łań i war to ści7. 
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Nie rów no wa ga mię dzy cha rak te rem współ cze snej kul tu ry a ob ra zem świa ta wy ła-
nia ją cym się ze współ cze snych pro gra mów ob ra zu je ana chro nicz ność, kon ser wa tyzm 
oraz brak wy ra zi stej i no wo cze snej kon cep cji edu ka cyj nej, z in no wa cyj no ścią na po zio-
mie postu la tów i de kla ra cji. Unie ru cho mio na swo istym de ter mi ni zmem pe da go gicz nym
edu ka cja wcze snosz kol na jak by za sty gła w kon ser wa tyw nym po dej ściu do kla sycz nej
struk tu ry po znaw czej dzie ci i za pa trzo na w prze szłość spo ty ka się z do mi nu ją cym w edu -
ka cji mo de lem trans mi sji wie dzy i be ha wio ral nie zo rien to wa nym sys te mem prze ko nań
o ucze niu się. Dziec ko sta je się obiek tem wy ucze nia, a nie isto tą wy po sa żo ną w bo ga ty
aparat po znaw czy, choć wy ma ga ją cy tro skli we go i roz wa żne go wspar cia. Ten obiekt jest
po strze ga ny dość in stru men tal nie, przede wszyst kim ja ko uczeń, a nie roz wi ja ją cy się
człowiek. 

W pro gra mach edu ka cyj nych uję cie mo de lo we roz wo ju trak tu je się ja ko nie kwe stio no -
wa ną dy rek ty wę dy dak tycz ną i ści śle do pa so wu je tre ści kształ ce nia do bez dy sku syj nie,
nie ja ko aprio rycz nie funk cjo nu ją cych za ło żeń. Prze ko na nie o ni kłych mo żli wo ściach
poznaw czych uczniów i o ko niecz no ści po zo sta wa nia w krę gu spraw od daw na zna nych
i oczy wi stych dyk tu je w prak ty ce da le ko idą cą nie uf ność wo bec dzia łań in nych niż pod-
po rząd ko wa ne dok try nal nie uj mo wa nej kon ser wa tyw nej tra dy cji i za pa trze niu w prze -
szłość. 

Isto tę ce lów lek cji, a w kon se kwen cji me to dycz nie de fi nio wa nych i ro zu mia nych pro -
ce sów dy dak tycz nych, wy zna cza zbiór lek sy kal ny bu do wa ny wo kół ta kich okre śleń, jak:
prze ka zy wa nie, uświa da mia nie, za po zna wa nie, kształ to wa nie, wdra ża nie, któ re pro fi lu ją
przy czy no wo -skut ko wy cha rak ter re la cji na ucza nie -ucze nie się. W myśl te go ukła du re la -
cyj ne go od do mi nu ją ce go kom pe ten cyj nie i kon cep cyj nie na uczy cie la po cho dzi coś, co
prze cho dzi na stęp nie do ucznia spo le gli wie ada ptu ją ce go na uczy ciel ski prze kaz. „Pro cesy
two rze nia zna czeń przez uczniów zo sta ją wy eli mi no wa ne z po la wi dze nia na rzecz je dy -
nie wy ab stra ho wa nych wy ni ków. Na uczy cie la nie in te re su je, co dzie je się w umy słach
uczniów pod da wa nych je go dzia ła niom, sku pio ny jest na wi dzial nym (skon kre ty zo wa -
nym) efek cie swo jej przy czy no wej in ge ren cji”8. 

Ta ra cja oka zu je się tak sil nie spo łecz nie za ko rze nio na, że do mi nu ją cy mo del kształ ce -
nia sku pio ny na przy swa ja niu go to wej wie dzy, utrwa la niu ste reo ty pów my śle nia i przy sto -
so waw czych za cho wań – po zo sta je po za za się giem kry ty ki, jak by je go ana chro nicz ność
by ła nie zau wa żal na lub nie pod wa żal na. I jak by rze czy wi stość sta ła w miej scu. 

Ko niecz ny jest więc zwrot – chcia ło by się rzec – ra dy kal ny. W tak zło żo nym sys te mie
wie lo ra kich uwi kłań nie mo żli we jest jed nak prze kształ ce nie ra dy kal ne. Ale na pew no
możli wy jest wy si łek my śli i pod ję cie sta rań, by za po biec wy pad nię ciu z to rów, świa do -
mie okre ślić cel i per spek ty wy. Po trzeb na jest wy obraź nia i wi zja. 

Po trze ba też in ne go ję zy ka w re flek sji o szko le, zwłasz cza o edu ka cji. W miej sce opa -

no wa ne go ma te ria łu, przy ro stu wie dzy, efek tów kształ ce nia, ca łe go wy po sa że nia edu ka -
cyj ne go, któ re si łą rze czy sta no wi czę sto zbęd ny ba last, zle pek ła two da ją cych się
spraw dzić umie jęt no ści, ko niecz nie mie rzal nych osią gnięć, choć krót ko trwa łych i nie istot -
nych – trze ba roz wa żyć, jak uży wać umy słu i wy obraź ni, jak nie mar no tra wić na tu ral nej
cie ka wo ści po znaw czej i wra żli wo ści emo cjo nal nej, wro dzo ne go po ten cja łu roz wo jo we go

8 D. Klus -Stań ska, Ję zyk pe da go gi ki wcze snej edu ka cji – ry zy ko kon kre ty za cji pro fe sjo nal ne go my śle nia

nauczy cie li. Z per spek ty wy kon cep cji ko dów ję zy ko wych Ba si la Bern ste ina. W: E. Smak (red.), Na uczy ciel

wcze snej edu ka cji. Opo le 2009, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Opol skie go.



O rozdźwięku między kulturą edukacyjną w programach nauczania we wczesnej edukacji... 65

ka żde go dziec ka. Nie słu ży te mu oczy wi stość pro stych prawd, ba nał i ogól na in fan ty li za cja
w for mu ło wa niu do raź nych wy ma gań za kre śla ją cych bar dzo wą skie ho ry zon ty kształ ce nia.

Roz wią za niem dla no we go my śle nia o wcze snej edu ka cji mógł by być pro gram New

Jer sey Co re Cur ri cu lum Con tent Stan dards wy pro wa dzo ny z kon cep cji Un der stan ding by

De sign, au tor stwa Jaya McTi ghe’a i Gran ta Wig gin sa. 
Za sto so wa na w pro gra mach dla edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej kon cep cja

ro zu mie nia przez pro jek to wa nie wy zwa la sa mo dziel ne my śle nie, uwal nia od ste reo ty pów,
za kła da rów no upraw nie nie umy słu i wy obraź ni, po ma ga za cho wać i roz wi jać na tu ral ne
zdol no ści po znaw cze dzie ci. Wa lo ry kształ cą ce i me to dycz ne tej kon cep cji ma ją moc ne
fun da men ty teo re tycz ne. Wy pro wa dza ne są z za ło żeń ba da czy pro gra mów na ucza nia: Lynn
Erick son (con cept -ba sed cur ri cu lum)9 czy Do uglas Re eves (po wer stan dards)10. 

Oto naj istot niej sze skład ni ki kon cep cji 11:
– Naj wa żniej szym ce lem pro gra mu na ucza nia jest po głę bie nie uczniow skie go ro zu mie -

nia, in ter pre to wa nia i ka te go ry zo wa nia. Tak skon stru owa na wie dza oso bi sta ucznia
uspraw nia trans fer, czy li umie jęt ność roz wią zy wa nia no wych pro ble mów dzię ki se lek -
cjo no wa niu, or ga ni zo wa niu i in te gro wa niu wie dzy.

– Sku tecz ny pro ces pla no wa nia dy dak tycz ne go ma cha rak ter zor ga ni zo wa ny i jest roz -
ło żo ny w cza sie. Ca łość oma wia nej pro ble ma ty ki pod le ga trój e ta po we mu pla no wa niu
wstecz ne mu (plan ning bac kward): usta le nie ce lów na ucza nia, klu czo wych pro ble mów,
a ta kże trud no ści, któ re mo gą sta no wić oka zję do ucze nia się (etap 1), za pla no wa nie
pro ble mo wej sy tu acji dy dak tycz nej, któ ra słu ży zdia gno zo wa niu uczniow skich umie -
jęt no ści, ich za in te re so wań oraz sty lu na uki w ce lu zró żni co wa nia tre ści, me tod, form,
środ ków dy dak tycz nych (etap 2), zor ga ni zo wa nie pro ce su ucze nia się, czy li za sto so wa -
nia za sad kształ ce nia i stra te gii cha rak te ry stycz nych dla kształ ce nia zró żni co wa ne go
(etap 3)12.

– Przy go to wa ny na ba zie pla no wa nia wstecz ne go pro gram na ucza nia po wi nien być przez
na uczy cie la re gu lar nie ana li zo wa ny pod ką tem za war tych w nim ce lów kształ ce nia,
spo so bów oce ny wie dzy uczniów i ich osią gnięć edu ka cyj nych. Na uczy ciel two rzy
warun ki do eks pe ry men to wa nia, za chę ca do eks plo ra cji, wspie ra uczniow skie in ter -
pre ta cje i my śle nie hi po te tycz ne tak, aby uczeń miał mo żli wość  wy ka za nia się zro zu -
mie niem da ne go za gad nie nia, np. przez wni kli we zba da nie te ma tu, je go in ter pre ta cję,
spoj rze nie na da ne za gad nie nie z wła sne go punk tu wi dze nia lub z punk tu wi dze nia
innej oso by.

– Wy ko rzy sta nie naj now szych tech no lo gii oraz współ pra ca na uczy cie li z do rad ca mi me -
to dycz ny mi, spe cja li sta mi, a ta kże z in ny mi dy dak ty ka mi stwa rza szan se na wy mia nę
do świad czeń, słu żą cych ewa lu acji pro gra mu na ucza nia 13.

9 L. Erick son, Con cept -ba sed cur ri cu lum and in struc tion. Tho usand Oaks, CA 1998, Cor win.
10 D. Re eves, Ma king stan dards work. En gle wo od, CA 2002, Cen ter for Per for man ce As ses sment.
11 C. A. Tom lin son, J. McTi ghe, In te gra ting dif fe ren tia ted in struc tion & un der stan ding by de sign. Con nec -

ting con tent and kids. Ale xan dria, VA 2006, As so cia tion for Su per vi sion and Cur ri cu lum De ve lop ment, 
s. 4-11.
12 J. McTi ghe, G. Wig gins, Un der stan ding by de sign. Ale xan dria, VA 2005, As so cia tion for Su per vi sion and
Cur ri cu lum De ve lop ment, s. 31.
13 Por. S. Grze go rzew ska, Dy dak tycz ne mo żli wo ści za sto so wa nia pe da go gicz nej idei in dy wi du ali za cji

w edu ka cji wcze snosz kol nej. W: M. Mysz kow ska -Li twa (red.), Pe da go gi ka ogól na a teo ria i prak ty ka

dydak tycz na. Kra ków 2011, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
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Efek tyw ność i za sad ność sto so wa nia przed sta wio ne go po wy żej spo so bu pla no wa nia
lek cji po twier dza ją wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych w Sta nach Zjed no czo nych przez
Natio nal Re se arch Co un ci l14. Na pod sta wie tych do nie sień zdia gno zo wa no ko rzy ści pły -
ną ce z pla no wa nia wstecz ne go: 
– ucze niu się sprzy ja sa mo dziel ne do cho dze nie do wie dzy, oso bi sty wkład ucznia 

w kształ to wa nie się wła sne go sys te mu wie dzy, pro wa dze nie „dia lo gu ro zu mie ją ce go”,
na sta wio ne go na pie lę gno wa nie ró żnic w my śle niu i od czu wa niu świa ta,

– in ter dy scy pli nar ne uję cie wie dzy uła twia jej trans fer, wie dza wy izo lo wa na z szer sze -
go kon tek stu rzad ko pod le ga trans fe ro wi, co nie jest ko rzyst ne dla dłu go ter mi no we go
za pa mię ty wa nia, 

– uzy ski wa nie przez uczniów in for ma cji zwrot nych o prze bie gu pro ce su ucze nia się jest
nie zbęd ne dla do sko na le nia ja ko ści my śle nia i ro zu mie nia, a ta kże stwa rza mo żli wo -
ści po pra wy ewen tu al nych błę dów, 

– pla no wa nie wstecz pro wa dzi do zmia ny na wy ków przy go to wy wa nia lek cji, zmie nia
spo sób my śle nia na bar dziej re flek syj ny (na sta wio ny na cel), a ta kże po zwa la unik nąć
dwóch naj częst szych błę dów na uczy ciel skich – bez re flek syj ne go „prze ra bia nia pod -
ręcz ni ka” oraz wy stę pu ją ce go dość czę sto w edu ka cji ele men tar nej na ucza nia ukie run -
ko wa ne go na ćwi cze nia: „pla no wa nie i na ucza nie sku pio ne na ćwi cze niach jest jak
pian ko wy cu kie rek (cot ton can dy) – dość przy jem ne w okre ślo nej chwi li, ale po zba wio -
ne dłu go ter mi no we go zna cze nia”15.

Re flek sja ame ry kań skich ba da czy pro gra mów na ucza nia do ty czą ca na tu ry pro ce su
ucze nia się i na ucza nia oka zu je się od kryw cza, fun da men tal na i in spi ru ją ca. Wie dzę, ja ką
mo żna z niej czer pać, ce chu je zu peł nie od mien ne uję cie fe no me nu dzie cię cych zdol no ści
po znaw czych, prze ciw sta wia ją ce się po wszech nym pol skim prze świad cze niom. Od kry cie
dzie cię cych wła ści wo ści my śle nia do pro wa dzi ło ba da czy do prze ko na nia, że wiek wcze -
snosz kol ny cha rak te ry zu je ogrom ny po ten cjał po znaw czy, bar dzo wy so ka dy na mi ka zmian
i chłon ność in for ma cyj na. Dziec ko jest w sta nie opa no wać wię cej kom pe ten cji niż w jakim -
kol wiek póź niej szym okre sie ży cia. 

Ten spo sób my śle nia o dzie cię cym po ten cja le zna lazł od zwier cie dle nie w ję zy ku pro -
gra mu, któ ry pro fi lu je ob sza ry uczniow skiej wol no ści. Omó wię je na przy kła dzie stan dar -
dów prze zna czo nych dla edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej, krę gów te ma tycz nych
oraz tre ści z śro do wi ska spo łecz no -przy rod ni cze go, a ta kże wskaź ni ków sty mu lo wa ne go
po stę pu (CPI) od no szą cych się do tej dzie dzi ny kształ ce nia. 

W pro gra mie New Jer sey Co re Cur ri cu lum Con tent Stan dards uży wa ny ję zyk kon cen -
tru je uwa gę na uczy cie la na zja wi skach, któ re w ję zy ku pol skiej me to dy ki zo sta ły po mi nięte
lub sche ma tycz nie opi sa ne. Przyj rzyj my się bli żej czte rem krę gom te ma tycz nym: prak ty -
ki na uko we, na uki fi zycz ne, na uki przy rod ni cze oraz na uka o sys te mach Zie mi. Ich do bór
i układ tre ścio wy świad czą o ogrom nym za ufa niu do zdol no ści po znaw czych dzie ci. 

Pierw szy z wy mie nio nych krę gów do star cza in for ma cji o ak tyw no ści dzie ci w pro ce -
sie ucze nia się. Na po zio mie edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej dzie ci sa mo dziel -
nie kon stru ują no we po ję cia; w pro ce sie tym se lek cjo nu ją do pły wa ją ce do nich in for ma cje,

14 J. D. Brans ford, A. L. Brown, R. R. Coc king (red.), How pe ople le arn: bra in, mind, expe rien ce, and scho ol

(expan ded edi tion). Wa shing ton, DC 2000, Na tio nal Re se arch Co un cil. 
15 C. A. Tom lin son, J. McTi ghe, In te gra ting …, s. 28.
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two rzą hi po te zy, po dej mu ją de cy zje, a ich umysł włą cza no we do świad cze nia do już istnie -
ją cych kon struk tów my ślo wych. 

– „Prak ty ki na uko we (5.1.;P.,2.)16: wszy scy ucznio wie ro zu mie ją, że na uka jest za rów -
no czę ścią za sad ni czą wie dzy jak i opar tym na do wo dach, two rzą cym mo del przed się -
wzię ciem, któ re sta le udo sko na la i ko ry gu je wie dzę. Umie jęt ność ro zu mo wa nia
sty mu lo wa na jest przez trzy krę gi te ma tycz ne prak tyk na uko wych: 
A. Ro zu mie nie na uko wych wy ja śnień: Ucznio wie ro zu mie ją za sad ni cze po ję cia i za sa -

dy na uki oraz sto su ją na rzę dzia do po mia ru i ob ser wa cji, któ re to wa rzy szą ka te go -
ry za cji, re pre zen ta cji i in ter pre ta cji na tu ral ne go i za pro jek to wa ne go świa ta.

B. Wy two rze nie do wo dów na uko wych po przez ak tyw ne ba da nia: Ucznio wie po słu gu -
ją się po ję cio wy mi: ma te ma tycz ny mi i fi zycz ny mi oraz ob li cze nio wy mi na rzę dzia -
mi, któ re są sto so wa ne pod czas kon stru owa nia i oce nia nia twier dzeń.

C. Pro duk tyw ne uczest ni cze nie w na uce: Roz wój wie dzy na uko wej wy ma ga ana li zy
kry tycz nej i ko mu ni ka cji, któ re są prak ty ka mi spo łecz ny mi rzą dzo ny mi przez usta -
lo ny zbiór za sad i norm”17.

Z dru gie go krę gu wy ni ka jed no znacz ne za ło że nie: nie ma wie dzy zbyt „trud nej” dla
dzie ci, wszyst kie go mo żna na uczyć, na wet bar dzo wcze śnie, je śli się znaj dzie od po wied -
nią me to dę. Na uczy ciel po wi nien więc do star czać dzie ciom ró żno rod nych ma te ria łów
badaw czych i na rzę dzi, ale ta kże za chę cać do po dej mo wa nia dzia łań, przede wszyst kim
takich, ja kie z jed nej stro ny by ły by do pa so wa ne do te go, co już dzie ci umie ją (by mo gły
wy ko rzy stać swo je do świad cze nie), a z dru giej prze kra cza ły ich obec ny po ziom kom-
peten cji.

– „Na uki fi zycz ne (5.2.;2.,P.): wszy scy ucznio wie ro zu mie ją, że za sa dy na uk fi zycz nych
obej mu ją cych fun da men tal ne idee do ty czą ce ma te rii, ener gii i ru chu są po tę żny mi, po -
ję cio wy mi na rzę dzia mi słu żą cy mi do nada wa nia sen su zja wi skom w fi zy ce, na ukach
przy rod ni czych i na uce o sys te mach Zie mi:
A. Wła ści wo ści ma te rii: Wszyst kie przed mio ty i sub stan cje w świe cie na tu ral nym skła -

da ją się z ma te rii. Ma te ria po sia da dwie fun da men tal ne wła ści wo ści: ma te ria zaj -
mu je prze strzeń oraz ma te ria po sia da bez wład ność.

B. Zmia ny w ma te rii: Sub stan cje mo gą prze cho dzić zmia ny fi zycz ne lub che micz ne
po to, by two rzyć no we sub stan cje. Ka żda zmia na wy ma ga ener gii.

C. For my ener gii: Po zna nie cha rak te ry sty ki zna nych form ener gii, włą cza jąc w to ener gię
po ten cjal ną i ki ne tycz ną, jest po ży tecz ne w osią ga niu zro zu mie nia te go, że w zde cy-
do wa nej czę ści świat na tu ral ny mo żna wy ja śnić i jest on prze wi dy wal ny.

D. Trans fer i ochro na ener gii: Mo żna przed sta wić ochro nę ener gii po przez śle dze nie
zna nych form ener gii w mia rę jak są one prze no szo ne z jed ne go przed mio tu na
drugi.

E. Si ły i ruch: Aby zmie nić ruch przed mio tów wy ma ga na jest si ła. Zmia na ener gii rozu -
mia na jest w ka te go riach sił”18.

16 Za sto so wa ne w na wia sie kwa li fi ka to ry cy fro we ozna cza ją stan dar dy do kon kret ne go po zio mu na ucza -
nia: P – przed szko le, 2 – dru gi po ziom szko ły pod sta wo wej).
17 New Jer sey Co re Cur ri cu lum Con tent Stan dards 5: Scien ce. New Jer sey 2009, De part ment of Edu ca tion,
s. 7-14.
18 Ta mże, s. 15-28.
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Na uczy ciel po wi nien też wszel ki mi spo so ba mi an ga żo wać uczniów w dia log i ukie -
run ko wy wać ich tak, że by sa mi stop nio wo bu do wa li wła sną wie dzą przy rod ni czą (trze ci
krąg te ma tycz ny). W tym ce lu w pro ce sie ucze nia mo że wy ko rzy sty wać me to dy na sta wio -
ne na od kry wa nie: dzie ci, roz wią zu jąc pro blem, po rząd ku ją wie dzę, ka te go ry zu ją po ję cia,
ba da ją za le żno ści mię dzy, na przy kład: ma te rią i ener gią, dzie dzi cze niem i roz mna ża niem,
ewo lu cją i zró żni co wa niem ga tun ko wym:

– „Na uki przy rod ni cze (5.3.;2.,P.): wszy scy ucznio wie ro zu mie ją, że za sa dy na uk przy -
rod ni czych są po tę żny mi kon cep cyj ny mi na rzę dzia mi słu żą cy mi do te go, aby wy do być
sens ze zło żo no ści, ró żno rod no ści i ze spa la nia się ży cia na Zie mi. Po rzą dek w sys te -
mach na tu ral nych po wsta je w zgo dzie z za sa da mi, któ re rzą dzą świa tem fi zycz nym,
mo że być mo de lo wa ny i prze wi dy wa ny ta kże po przez za sto so wa nie ma te ma ty ki:
A. Or ga ni za cja i roz wój: Or ga ni zmy ży we skła da ją się z jed no stek ko mór ko wych

(struk tur), któ re prze pro wa dza ją funk cje nie zbęd ne do ży cia. Jed nost ki ko mór ko we
skła da ją się z mo le kuł, któ re ta kże prze pro wa dza ją funk cje bio lo gicz ne.

B. Trans for ma cja ma te rii i ener gii: Do wy two rze nia ener gii i ma te ria łów bu dul co wych
ko mór ki po trzeb ne jest po ży wie nie. Or ga ni zmy w eko sys te mie ma ją ró żne spo so by
zdo by wa nia po ży wie nia, a nie któ re or ga ni zmy zdo by wa ją po karm bez po śred nio od
in nych or ga ni zmów.

C. Współ za le żność: Wszyst kie zwie rzę ta i więk szość ro ślin, ze wzglę du na na tu ral ne
po trze by, za le żą za rów no od in nych or ga ni zmów, jak i ich śro do wi ska.

D. Dzie dzi cze nie i roz mna ża nie: Or ga ni zmy roz mna ża ją się, roz wi ja ją i ma ją prze wi -
dy wal ne cy kle ży cia. Or ga ni zmy za wie ra ją in for ma cje ge ne tycz ne, któ re ma ją
wpływ na ich ce chy i prze ka zu ją te ce chy po tom stwu pod czas roz mna ża nia.

E. Ewo lu cja i zró żni co wa nie: Cza sem ró żni ce mię dzy or ga ni zma mi te go sa me go ga -
tunku do star cza ją za let dla prze trwa nia i roz mna ża nia się w ró żnych śro do wi skach.
Wy biór cze ró żni ce mo gą pro wa dzić do dra ma tycz nych zmian w ce chach cha rak te -
ry stycz nych or ga ni zmów w da nej po pu la cji cza su”19.

O praw dzi wym prze ło mie w my śle niu o roz wo ju dzie cię cych umie jęt no ści in te lek tu -
al nych mo żna mó wić po ana li zie i in ter pre ta cji czwar te go krę gu te ma tycz ne go, po świę co -
ne go obiek tom we wszech świe cie, wła ści wo ściom ma te ria łów Zie mi, ener gii w sys te mach
Zie mi, kli ma to wi i po go dzie oraz cy klom bio ge oche micz nym: 

– „Na uka o sys te mach Zie mi (5.4.; 2., P.): Wszy scy ucznio wie ro zu mie ją, że Zie mia funk -
cjo nu je ja ko zbiór zło żo nych, dy na micz nych i współ za le żnych sys te mów i jest czę ścią
obej mu ją ce go wszyst ko wszech świa ta:
A. Obiek ty we wszech świe cie: Nasz wszech świat roz sze rza się i ewo lu uje od 13.7 mi -

liar dów lat pod wpły wem sił gra wi ta cyj nych i ato mo wych. Po nie waż gra wi ta cja
rządzi je go eks pan sją, wzo ra mi or ga ni za cyj ny mi i ru chem ciał nie bie skich, si ły
atomo we w ob rę bie gwiazd rzą dzą je go ewo lu cją po przez pro ce sy gwiezd nych
narodzin i śmier ci. Te sa me pro ce sy rzą dzi ły two rze niem na sze go ukła du sło necz -
ne go 4.6 mi liar dów lat te mu.

C. Wła ści wo ści ma te ria łów Zie mi: Skład Zie mi jest uni ka to wy, jest zwią za ny z po cząt -
kiem na sze go ukła du sło necz ne go i do star cza nam su row ców nie zbęd nych do pod -
trzy ma nia ży cia.

19 Ta mże, s. 29-41.
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E. Ener gia w sys te mach Zie mi: We wnętrz ne i ze wnętrz ne źró dła ener gii na pę dza ją sys -
te my Zie mi.

F. Kli mat i po go da: Sys te my kli ma tycz ne i po go do we Zie mi są wy ni kiem kom plek so -
wych in te rak cji mię dzy zie mią, oce anem i at mos fe rą.

G. Cy kle bio ge oche micz ne: Cy kle bio ge oche micz ne w sys te mach zie mi obej mu ją prze -
pływ mi kro sko pij nych i ma kro sko pij nych za so bów z jed ne go zbior ni ka w hy dros -
fe rze, geo s fe rze, at mos fe rze lub bios fe rze do in ne go; są na pę dza ne przez we wnętrz ne
i ze wnętrz ne za so by ener gii Zie mi, i pod le ga ją dzia ła niu czło wie ka”20.

Ame ry kań scy ba da cze stwo rzy li pod wa li ny pod cał ko wi cie od mien ne poj mo wa nie inte -
lek tu al nych mo żli wo ści dzie ci. Wie dza wy nie sio na z do świad cza nej rze czy wi sto ści jest
dla dziec ka punk tem wyj ścia do two rze nia „sce na riu szy” lub ram in ter pre ta cyj nych, które
na stęp nie bę dzie mo gło wy ko rzy stać do po szu ki wa nia zna czeń i któ re po mo gą mu w ro -
zu mie niu zna czeń – rów nież abs trak cyj nych. Otwie ra to no we ob sza ry dla edu ka cji wcze -
snosz kol nej. 

My śle nie ta kie uświa da mia też, że ję zyk pro gra mu New Jer sey Co re Cur ri cu lum

Content Stan dards przez od nie sie nie do sy tu acji na ce cho wa nych nie pew no ścią da le ki jest
od „pa ra li żu ją cej” kon kre ty za cji: 
– „prze wi dy wa nie i po twier dza nie ja sność świa tła, gło śno ści dźwię ku, ilo ści cie pła ze

wzglę du na zró żni co wa ną ilość lub wiel kość ba te rii (5.2.D.CPI: P)21

– prze wi dy wa nie re la tyw nej szyb ko ści przed mio tu, to ru je go prze miesz cza nia z wy ko -
rzy sta niem ró żnych sił i po wierzch ni (5.2.E.CPI:2)”22

Re zy gna cja z na rzu co nych, for mal nych ram usztyw nia ją cych my śle nie ucznia sprzy ja
pro fi lo wa niu zja wisk ho li stycz nych, dla któ rych mo żli wa jest nie skoń czo na wa rian to wość
re ali za cji i efek tów: 
– „ob ser wo wa nie, py ta nie, prze wi dy wa nie i ba da nie ma te ria łów, obiek tów i zja wisk pod -

czas za jęć lek cyj nych w kla sie i po za nią oraz pod czas ba dań dłu go ter mi no wych 
(5.1.A. CPI: P);

– zbie ra nie i po rząd ko wa nie ar gu men tów, aby wy ka zać, że nie wszyst kie sub stan cje
reagu ją w ta ki sam spo sób, kie dy są pod grza ne lub schła dza ne (5.2.B. CPI: 2);

– sto so wa nie ró żno rod nych stra te gii w ce lu ze bra nia do wo du, któ ry po twier dza za sa dę,
że je śli nie ma świa tła nie mo żna do strzec przed mio tów (5.2.C. CPI: 2);

– ob ser wo wa nie i zbie ra nie da nych (wy ko rzy sta nie fo to gra fii dzie ci) o ma ją cych wpływ
na ży ją ce stwo rze nia cy klach zmian do ko nu ją cych się w cza sie (5.3.D. CPI: P)”23.

Ję zy ko wa kon kre ty za cja na pro ce sach in te lek tu al nych ucznia, a nie na je go wy ni kach,
wy raź nie wska zu je na kre atyw ny cha rak ter czyn no ści ucznia, okre śla hie rar chię wa żno ści
osób za an ga żo wa nych w pro ces kształ ce nia i, co za tym idzie, skła nia do in nych wzo rów
zacho wań na uczy ciel skich: 

20 Ta mże, s. 42-54.
21 Za sto so wa ne w na wia sie kwa li fi ka to ry cy fro we ozna cza ją stan dar dy, kwa li fi ka to ry li te ro we ozna cza ją
krę gi te ma tycz ne, zaś skrót CPI ozna cza wskaź nik sty mu lo wa ne go po stę pu, któ ry dzie ci ma ją osią gnąć do
koń ca wska za ne go po zio mu na ucza nia.
22 New Jer sey Co re Cur ri cu lum…, s. 24, 26.
23 New Jer sey Co re Cur ri cu lum…, s. 7, 19, 21, 37.
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– „roz wi ja nie cie ka wo ści wo bec obiek tów na uko wych, ma te ria łów, ćwi czeń i dłu go ter -
mi no wych bie żą cych ba dań (5.1.A. CPI: P);

– ba da nie ener gii dźwię ku, cie pła i świa tła (np. wy so kość i gło śność dźwię ku wy da wa -
ne go przez wy pro du ko wa ne oraz wy ko na ne w do mu in stru men ty, szu ka nie cie ni na
pla cu za baw o ró żnych po rach i w ró żnych wa run kach po go do wych) za po mo cą jed -
ne go lub wię cej zmy słów (5.2.C. CPI: P);

– ob ser wo wa nie po do bieństw i ró żnic w po trze bach ży cio wych ró żnych ży ją cych i nie -
ży ją cych stwo rzeń (5.3.A. CPI: P);

– two rze nie wła snych kon cep cji roz wią zań do ty czą cych świa do mość ochro ny, re cy klin -
gu i sza cun ku dla śro do wi ska (np. za krę cać kur ki kra nów z wo dą, uży wać w kla sie pa -
pie ru z ma łych kar te czek, kie dy nie są po trzeb ne du że ar ku sze, utrzy my wać plac za baw
w czy sto ści) (5.4.G. CPI: P)”24.

Grun tow nie prze obra żo ne my śle nie na uczy ciel skie kreu je od mien ny świat kla sy szkol -
nej, mo de lu je in ne re la cje ko mu ni ka cyj ne, in ne za sa dy dys try bu cji wie dzy, in ną re al ność
in te lek tu al ną i to żsa mo ścio wą. 

Mó wi się o tym wpraw dzie od daw na, ist nie je nie zbęd ny kli mat in te lek tu al ny, ale nie
uda je się zor ga ni zo wać i prze pro wa dzić po wa żnej i wią żą cej de ba ty. Zdia gno zo wa ne prze -
mia ny w pro gra mach na ucza nia we wcze snej edu ka cji w Eu ro pie i na świe cie mo gą two -
rzyć jej pod wa li ny. Po trzeb na jest jed nak od wa ga, wo la i de ter mi na cja, by prze ora ną,
czer pią cą z in nych niż do tych czas źró deł, re flek sję o edu ka cji prze ło żyć na prak ty kę, któ -
ra zmniej szy ka ta stro fal ny roz dźwięk mię dzy re al ny mi skut ka mi, czy sze rzej – ilu zo rycz -
no ścią od dzia ły wań dzi siej szej edu ka cji a rze czy wi sty mi wy zwa nia mi współ cze sno ści.

Summary

The difference between educational culture in curricula for pre-schools in Poland 

and New Jersey (USA) 

The text adds to the discussion on the program curriculum for pre-schools in Poland and USA. The
author assesses the quality of the Polish document critically, showing the developmental inadequacy
of the standards contained within it, their incoherence, and selectiveness.
The program curriculum for preschools in USA shows that scientific literacy assumes an increasingly
important role in the context of globalization. The rapid pace of technological advances, access to an
unprecedented wealth of information, and the pervasive impact of science and technology on
day-to-day living require a depth of understanding that can be enhanced through quality science
education. In the 21st century, science education focuses on the practice of science that leads to 
a greater understanding of the growing body of scientific knowledge that is required of citizens in an
ever-changing world.

24 New Jer sey Co re Cur ri cu lum…, s. 7, 21, 29, 54.


