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Nowe wyzwania dla stymulowania rozwoju dziecka  

New challengens in stimulating child’s development 

Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński  
 
Czym jest stymulowanie rozwoju? 
 

Spośród wielu modeli wspomaga-
nia rozwoju człowieka najbardziej odpo-
wiedni dla rozważań nad stymulowaniem 
w okresie dzieciństwa wydaje się podej-
ście humanistyczne. Mówi ono o takim 
pobudzaniu dziecka, które prowadziłoby 
do ujawniania przez nie tego, co jednost-
kowe, subiektywne i niepowtarzalne. B. 
Kaja (2000) posługuje się metaforą 
wschodu i zachodu słońca dla zobrazowa-
nia ludzkiego rozwoju. „Wspomaganie jawi 
się nam tu więc jako podnoszenie, poma-
ganie drugiemu człowiekowi wschodzić 
do granicy wyznaczonej sensem ‘tego 
wszystkiego’ (….), przedwczesne i zbyt 
późne wywoływanie ‘wschodu słońca’ jest 
tym, co nie sprzyja ‘wspinaniu się’ lub też 
‘zwalnia czas’, wydłużając lub też nigdy 
nie doprowadzając do metaforycznie tu 
pojętego ‘południa’. (Kaja 2000, s.19).  

W moich rozważaniach pojawia 
się termin stymulacja rozwoju, ważne za-
tem będzie zdefiniowanie tego pojęcia. 

Analiza semantyczna pól znacze-
niowych terminów związanych ze wspo-
maganiem rozwoju pozwala na wyodręb-
nienie zawierających się w nim pojęć (Kie-
lar-Turska 2003). Wspomaganie uważane 
jest za zachowanie pomocne, występujące 
w różnych formach, polegające na polep-
szeniu lub umożliwieniu samodzielnego 
rozwiązywania problemów. Formy, 

w jakich występuje wspomaganie rozwoju, 
związane są z potęgowaniem istniejącego 
niezaburzonego potencjału jednostki, 
z powstrzymywaniem zagrożeń tego do-
brostanu, poprawianiem wzorów niewła-
ściwych zachowań lub przywracaniem 
utraconych funkcji prawidłowych. Wspo-
maganie rozwoju ma często postać inter-
wencji. Interwencja rozumiana jest jako 
przerwanie, zahamowanie lub modyfikacja 
istniejącego stanu nieprzystosowawczego. 
Interwencja edukacyjna, posiadająca zaw-
sze charakter podwójnego oddziaływania, 
ingeruje w rzeczywistość indywidualną 
oraz społeczną (Brzezińska 1996). 

Profilaktyka jest kształtowaniem 
i utrwalaniem zachowań prowadzących 
do zdrowia jednostki. Jej zadaniem jest 
propagowanie akceptowanych społecznie 
wzorców prawidłowego stylu życia oraz 
wskazywanie na wartość zdrowia 
w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 
(Sęk 1991). Profilaktyka łączy się 
z kolejnymi pojęciami, a mianowicie z pro-
mocją – kształtowaniem nawyków prawi-
dłowego funkcjonowania oraz z prewencją 
– zapobieganiem możliwości wystąpienia 
zaburzeń w zakresie rozwoju somatycz-
nego, psychicznego i społecznego czło-
wieka. Pojęciem związanym z obszarem 
wspomagania rozwoju jest wychowanie, 
rozumiane jako oddziaływanie na osobo-
wość dziecka z celem wyzwalania 
i kształtowanie pożądanych stanów, pro-
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wadzenia w kierunku samokształcenia 
oraz samorealizacji w procesie dialogu 
i wymiany ról (Śliwerski 1995). Wspoma-
ganie rozwoju to również formy, których 
zadaniem jest reakcja na powstałe nie-
prawidłowości. Psychokorekcja – drogą 
wychowania i terapii stara się usuwać 
zakłócenia w sferze rozwoju psychiczne-
go. Psychoterapia zaś jest procesem le-
czącym lub minimalizującym różnego ro-
dzaju zaburzenia psychiczne. Wspomaga-
niem zaburzonego rozwoju jest reedukacja 
– ponowne nauczanie tych umiejętności, 
które zostały utracone, lub przeuczanie 
poprzez wskazanie nowych, bardziej przy-
stosowawczych form zachowania (zacho-
wania grupowe czy przestępcze). Rehabi-
litacja i rewalidacja dotyczą pomocy 
w rozwoju osób z czasową lub trwałą utra-
tą zdrowia. Rehabilitacja rozumiana jest 
jako przystosowanie do normalnego życia 
w społeczeństwie po doznaniu uszczerbku 
na zdrowiu (Słownik Psychologiczny, 
1979). W przypadku rewalidacji mówimy o 
przywracaniu sprawności osobom osła-
bionym chorobą, urazem lub trwałym de-
fektem.  

Inne ujęcie klasyfikujące procesy 
wspomagania rozwoju wskazuje na głó-
wny cel jako kryterium porządkujące róż-
nego rodzaju działanie wobec drugiego 
człowieka. Cel skierowany na potęgowa-
nie cech, wzmacnianie i rozwijanie zaso-
bów realizowany jest poprzez procesy 
stymulowania i promowania. Powstrzymy-
wanie zagrożeń wiąże się z edukacją, 
wychowaniem, profilaktyką oraz interwen-
cją. Z kolei cel poprawiania istniejącego 
stanu może dokonywać się drogą psycho-
korekcji i terapii. Przywracanie utraconego 
stanu czy funkcji wiąże się z działaniem 
reedukacji, rehabilitacji, rewalidacji i psy-
choterapii (Kielar-Turska 2003).  

Stymulacja rozwoju prowadzi 
do zmian, jednak nie poprzez usuwanie 
istniejącego stanu, a wskutek działań 
wzmagających, pobudzających procesy 
życiowe, doskonalenie warunków opty-
malnego rozwoju dziecka, a co za tym 
idzie – polepszanie i usprawnianie jego 

kompetencji. Stimulare (z łaciny) oznacza: 
pobudzać, popędzać, a nie przyspieszać. 
Zgodnie ze źródłosłowem działanie stymu-
lujące rozwój dziecka dąży do dosko-
nalenia istniejącego potencjału. Czynność 
stymulowana, aby została utrwalona, po-
winna wiązać się z procesami adaptacyj-
nymi w postaci asymilacji i akomodacji. 
Powtarzanie czynności (asymilacja funk-
cjonalna), wykonywanie jej na różnoro-
dnym materiale (asymilacja uogólniająca) 
oraz różnicowanie czynności zależnie od 
warunków (asymilacja różnicująca) pro-
wadzi do trwałego opanowania danej 
umiejętności (Piaget 1967). Tak więc wy-
chowanie jest procesem obejmującym 
szereg zjawisk szczegółowych, angażują-
cym wiele różnorodnych działań ze-
wnętrznych wobec jednostki, ale i wyma-
gających jej zgody i współpracy. Ujęcie 
stymulacji rozwoju w opisany powyżej 
sposób zgodne jest z założeniami prezen-
towanej pracy. „Można jednak wiązać 
stymulowanie nie z procesem przyspie-
szania, ale z procesem doskonalenia roz-
woju. Stymulowanie należałoby wówczas 
rozumieć jako stwarzanie sytuacji 
i zachęcanie do działań prowadzących 
do samorealizacji”. (Kielar-Turska 1992, 
s. 20). 

Swoje refleksje nad zagadnieniem 
stymulowania rozwoju chciałabym poświę-
cić dwóm obszarom, z których pierwszy 
ma już długie i dobre tradycje w oddziały-
waniach psychologicznych wobec dziecka; 
drugi zaś jest stosunkowo nowym zakre-
sem pracy wychowawczej. Myślę tutaj 
z jednej strony o programach i strategiach 
stymulowania rozwoju poznawczego 
dziecka, z drugiej natomiast – o koncen-
tracji na rozwoju osobowym, z naciskiem 
na inteligencję emocjonalną oraz odpor-
ność/giętkość psychiczną (resilience). 
 
Stymulowanie rozwoju poznawczego 
 

Chciałabym przytoczyć dwa przy-
kłady nowoczesnych programów stymulu-
jących rozwój poznawczy dziecka w wieku 
przedszkolnym, które są obecnie wykorzy-
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stywane w pedagogice przedszkolnej. 
Opierają się one na takich formach pracy 
jak zabawa kierowana oraz elementy za-
mierzonego uczenia się. 

M. Kielar-Turska (1992) proponuje 
stosowanie określonego rytmu pracy 
z dzieckiem, uwzględniającego jego moż-
liwości działania na etapie eksplorowania 
sytuacji problemowej i ekstrapolacji uzy-
skanego efektu na inne, podobne sytu-
acje, ruchowego opracowania problemu 
i przedstawienie własnych egzemplifikacji 
opracowywanego problemu. 

Początkiem przedstawianej strate-
gii pracy z dzieckiem jest stworzenie przez 
nauczyciela sytuacji problemowej, którą 
dziecko ma odkryć i rozwiązać. Zadanie 
nauczyciela sprowadza się do zaaranżo-
wania okazji edukacyjnych oraz wzbudze-
nie zainteresowania nimi dzieci. Ukierun-
kowanie aktywności badawczej oraz za-
chęcanie do poszukiwania prób rozwiąza-
nia problemu wpływa pozytywnie na po-
dejmowanie przez dzieci działań eksplora-
cyjnych. Poprzez aktywność ruchową, 
percepcyjną i werbalną określają one za-
danie i dążą do jego rozwiązania. Po wielu 
próbach, dzieci zwykle odnajdują rozwią-
zanie, motywujące do dalszej pracy. Eks-
trapolacja opracowywanego problemu 
na inne treści lub obszar działania dziecka 
pozwala mu odkryć powtarzalność rozwią-
zań w różnych sytuacjach zadaniowych.  

Zabawa ruchowa związana tema-
tycznie z problemem, na którym koncen-
trowało się dziecko, ma za zadanie utrwa-
lić omawiane zagadnienie poprzez ucze-
nie się całym ciałem. Aktywność ruchowa 
niesie ze sobą również możliwość odprę-
żenia się dziecka i powiązania problemu 
z jego przeżyciami. Zaangażowanie ak-
tywności ruchowej podczas zajęć stymulu-
jących rozwój poznawczy dziecka w wieku 
przedszkolnym może mieć dwa istotne 
powody (Kielar-Turska 1992). Po pierwsze 
dziecko w tym okresie znajduje się 
na etapie myślenia konkretno-ruchowego, 
później konkretno-wyobrażeniowego, co 
oznacza, że czynności eksploracyjne 
określonej sytuacji zadaniowej wiążą się 

z czynnym manipulacyjnym badaniem 
przedmiotów. W początkowej fazie eksplo-
racyjnej dziecko gromadzi doświadczenia 
fizyczne oraz logiczno-matematyczne 
drogą percepcyjną i ruchową. Również 
czynne eksperymentowanie, droga do ro-
związywania problemów w wieku przed-
szkolnym, oparte jest na aktywności ru-
chowej dziecka. 

Drugim powodem angażowania 
ruchu dziecka we wczesnej edukacji jest 
potrzeba przeżycia opracowywanego pro-
blemu drogą możliwie wielu kanałów in-
formacyjnych. W zaproponowanej tutaj 
strategii pomagania dziecku w pozna-
waniu świata osobne miejsce zajmuje 
zabawa ruchowa, która oprócz rozluźnie-
nia ma na celu również utrwalenie pozna-
wanego zagadnienia np. rozwijając zdol-
ność rozumienia, stosowania symboli 
i znaków dzieci bawią się przedstawiając 
i odgadując pantomimiczne wizytówki 
różnych zawodów (Kielar–Turska 1992, 
s.113). Doświadczenia werbalne, senso-
ryczne i motoryczne są tutaj przenoszone 
na ruch całego ciała i powiązane 
z przeżyciami. 

Na koniec pracy nad zadaniem po-
jawia się wyzwolona przez nauczyciela 
spontaniczna aktywność dzieci, dotycząca 
produkowania przez nie własnych przykła-
dów podobnych sytuacji problemowych 
i ich rozwiązań. Tego rodzaju ekstrapola-
cja utrwala efekty uczenia się oraz wska-
zuje dzieciom możliwości dokonywania 
transferu własnego doświadczenia.  

Inną propozycją stymulowania 
rozwoju poznawczego dziecka poprzez 
działanie jest pobudzanie myślenia logicz-
nego, wprowadzane w programie E. 
Gruszczyk-Kolczyńskiej (1997), łączącym 
formę enaktywną, ikoniczną i symboliczną 
pierwszych operacji matematycznych. 
Powiązanie nabywanych umiejętności 
i wiedzy z osobistymi doświadczeniami 
dziecka uważane jest przez pedagogów 
za najlepszą drogę uczenia się w wieku 
przedszkolnym. Tak jest również w przy-
padku propozycji wprowadzania dziecięcej 
matematyki w przedszkolu i w szkole 
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(Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska 1997). 
W celu zdobycia orientacji przestrzennej 
jako podstawy myślenia matematycznego 
proponują autorki poznawanie przestrzeni 
drogą własnych przeżyć: obserwacji, ak-
tywności ruchowej, odczuwania i nazy-
wania doświadczeń. Dotyczy to orientacji 
w schemacie własnego ciała, znakach 
ruchowych. Również zdolność przyjmo-
wania swojego oraz cudzego punktu wi-
dzenia w rozpatrywaniu przestrzeni (kie-
runki, relacje pomiędzy położeniem przed-
miotów) możliwa jest do osiągnięcia dzięki 
zabawom i ćwiczeniom w ruchu. Kolejne 
kompetencje, a więc spostrzeganie ryt-
micznej regularności, liczenie, szacowanie 
oraz klasyfikowanie zdobywane są przez 
dzieci w zabawach angażujących każdo-
razowo aktywność ruchową (np. ćwiczenia 
w przekładaniu rytmów: informacje wzro-
kowe zamieniane są na działanie moto-
ryczne – klaskanie) 

Stosowanie proponowanego pro-
gramu wspomagającego dzieci w rozwoju 
umysłowym jest ważne ze względu 
na ujawniające się właśnie w wieku przed-
szkolnym uzdolnienia w tym zakre-
sie.„Jednak rodzice i nauczyciele rzadko 
dostrzegają u dzieci to, co zapowiada 
nadzwyczajne uzdolnienia do uczenia się 
matematyki. Przejawy takich zdolności są 
bowiem wtopione w zwyczajne czynności 
umysłowe dzieci i dlatego dorośli nieświa-
domie zaprzepaszczają je. Jeżeli nawet 
zauważą u dziecka nadzwyczajne możli-
wości intelektualne, to zwykle nie wiedzą, 
co zrobić z takim darem” (Gruszczyk-
Kolczyńska; Zielińska 1997, s. 6). Według 
autorek wyniki edukacji matematycznej 
oraz efektywność wspomagania rozwoju 
zależą od korzystnego dopasowania treści 
edukacyjnych do możliwości rozwojowych 
dziecka.  

Przedstawione propozycje stymu-
lowania rozwoju dziecka w wieku przed-
szkolnym, przede wszystkim rozwoju po-
znawczego, nie są programem obowiązu-
jącym w każdym przedszkolu. Propozycje 
te włączane są w program wychowawczy 

wówczas, gdy nauczyciele znają je oraz 
doceniają ich skuteczność. 
 
Nowe obszary w zakresie wpływania 
na rozwój – inteligencja emocjonalna 
oraz odporność/giętkość psychiczna 
 

Zmiany społeczne i ekonomiczne 
niosą ze sobą nowe wyzwania. Nowe kon-
cepcje inteligencji pojawiające się 
na gruncie psychologii (Sternberg, Saper-
Swerling, 2003) oraz związana z tym re-
wolucja w psychologii dziecięcej (Salovey, 
Meyer 1990) spowodowały powstanie 
zainteresowania nowymi, ważnymi obsza-
rami w rozwoju dziecka.  

Inteligencja emocjonalna rozumia-
na jako umiejętność rozpoznawania swo-
ich i cudzych stanów emocjonalnych, bu-
dowania więzów emocjonalnych i społe-
cznych (Goleman 1994; Shapiro 1999) 
może być również przedmiotem oddziały-
wań kształtujących. „Badania pokazują, że 
społeczne i emocjonalne umiejętności 
mogą mieć większe znaczenie dla odnie-
sienia sukcesu życiowego niż wysoki ilo-
raz inteligencji mierzony standardowymi 
testami werbalnej i niewerbalnej inteligen-
cji poznawczej”. (Shapiro 1999, s. 20). 
Rozwój inteligencji emocjonalnej wiedzie 
od rozpoznawania przejawów emocji 
u siebie i u innych, poprzez zdolność róż-
nicowania komunikatów emocjonalnych, 
rozumienie i analizę emocji, aż do umiejęt-
ności wnioskowania o emocjach przeży-
wanych w różnych kontekstach sytuacyj-
nych oraz świadomej i refleksyjnej regula-
cji emocji (Maruszewski 2004). Badania 
dotyczące tego obszaru funkcjonowania 
człowieka zaowocowały powstaniem pro-
gramów, rozwijających poprzez ćwiczenia 
z zabawy elementy składowe inteligencji 
emocjonalnej, takie jak m. In. pewność 
siebie, optymizm, wytrwałość, empatia, 
niezależność, motywacja i entuzjazm.  

Drugim pojęciem, istotnym 
z punktu widzenia moich rozważań nad 
współczesnymi potrzebami stymulowania 
rozwoju dziecka, jest zdolność do radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, dająca moż-
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liwość „wyjścia cało”, a przynajmniej 
z niewielkimi stratami z opresji psychicznej 
(resilience, resiliency). Jest to giętkość, 
plastyczność psychiczna rozumiana jako 
wewnętrzna siła, „tendencja do samona-
prawiania” (Tugade, Fredrikson, Feldman, 
Barrett 2004). Wiązki cech sprężystości 
(wewnętrznych aktywów, pozytywnych 
wyników rozwoju) opisywane są jako 
kompetencja społeczna (zdolność 
do właściwego i efektywnego porozumie-
wania się oraz do okazywania troski, ela-
styczności i odpowiedzialności w sy-
tuacjach społecznych), autonomia 
i poczucie ja (poczucie osobistej tożsamo-
ści i siły), poczucie sensu i celu (przeko-
nanie i zrozumienie, że własne życie jest 
koherentne i ma znaczenie) (Constantine 
i in., 1999). Na kompetencję społeczną 
składają się następujące specyficzne, 
wewnętrzne aktywa (cechy): umiejętność 
współpracy i porozumiewania się, empa-
tia, umiejętność rozwiązywania proble-
mów. Na ich tworzenie się wpływać mogą 
przede wszystkim związki opiekuńcze 
(caring relationships), czyli wspierające 
powiązania z tymi, którzy modelują 
i zapewniają zdrowy rozwój i dobrostan. 

Na autonomię i poczucie ja (sense 
of self) składają się osobiste przekonanie, 
poczucie skuteczności i samoświadomość. 
Obszar ten kształtuje się dzięki wpływom 
przede wszystkim wysokich oczekiwań ze 
strony dorosłych i rówieśników. 

Z kolei w skład poczucia sensu 
i celu wchodzą: optymizm oraz cele 
i aspiracje. w procesie kształtowania się 
tych cech znaczenie ma przede wszystkim 
istotna partycypacja, czyli udział w odpo-
wiednich, angażujących i odpowiedzia-
lnych działaniach ze sposobnością 
do odpowiedzialności i wkładu.  

Opisywana giętkość, zdolność 
do samonaprawiania jest właściwością 
ujmowaną jako wrodzona, duchowa mo-
tywacja do rozwoju, niezbędna do reinte-
gracji sprężystej. Jest siłą znajdującą się 
wewnątrz każdego, która popycha 
do poszukiwania samoaktualizacji, do altu-
izmu, mądrości i harmonii z duchowym 

źródłem siły. Wśród cech osobowych wy-
mienia się ufny optymizm, autonomiczną 
i produktywną aktywność, interpersonalny 
wgląd i ciepło, umiejętną ekspresyjność. 
(Klohnen 1996). 

Obydwa wymienione powyżej po-
jęcia (inteligencja emocjonalna i giętkość), 
dotyczące rozwoju osobowego człowieka, 
łączy podobne zadanie, związane 
z samorealizacją oraz jakością życia. Otóż 
wydaje się, iż wysoki poziom inteligencji 
emocjonalnej oraz duże możliwości 
w zakresie giętkości psychicznej warunku-
ją efektywny rozwój i realizację posiada-
nych zasobów. 

Wyniki badań zarówno nad inteli-
gencją emocjonalną, jak i odpor-
nością/sprężystością psychiczną spowo-
dowały, powstawanie programów mają-
cych na celu kształtowanie pożądanych 
cech u jak najmłodszych dzieci. Przytoczę 
istniejące w chwili obecnej w Polsce i 
na świecie przykładowe propozycje w tym 
zakresie. 
 
Jak rozwijać w dziecku jego własną 
ochronę? 
 

Badacze zdrowia psychicznego 
wskazują na szereg cech, które mają 
funkcję ochronną w sytuacji przeżywanej 
traumy czy długotrwałego stresu. Wymie-
niają te właściwości, które pomagają 
zdrowieć choremu, podnieść się po kryzy-
sie czy szoku. W swojej koncepcji saluto-
genezy Antonovsky (1995) wskazuje 
na poczucie koherencji jako czynnik za-
bezpieczający przed chorobą. Jest ono 
definiowane jako stabilna, trwała 
i uogólniona orientacja wobec rzeczywi-
stości, tworząca się aż do okresu dorosło-
ści, bazująca na wczesnych doświadcze-
niach. Składowe poczucia koherencji – 
poczucie zrozumiałości, zaradności i sen-
sowności – kształtują się już w dzie-
ciństwie. Jest to kolejny powód, aby pod-
jąć próby stymulowania obszaru emocjo-
nalno-społecznego u dziecka. Pomiędzy 
opisanymi powyżej wymiarami a inteli-
gencją emocjonalną i sprężystością psy-
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chiczną istnieje wiele podobieństw 
w zakresie takich cech, jak: empatia, 
optymizm, zdolność do rozwoju. Cechy 
przytaczane przez badaczy zjawiska resi-
lience znajdują swoje analogie wśród 
wskazywanych przez Antonovskiego za-
sobów ochronnych człowieka. 

Stosowany od roku 2005 
w przedszkolach program „Przyjaciele 
Zippiego” jest polską wersją angielskiego 
projektu „Zippi’s Friends”, działającego 
w ramach międzynarodowego programu 
Partnership for Children, który kształtuje 
i rozwija umiejętności psychospołeczne 
u małych dzieci. Jego celem jest nauka 
różnych sposobów radzenia sobie 
z trudnościami i wykorzystywania naby-
tych umiejętności w codziennym życiu. 
Istotne jest również doskonalenie relacji 
dzieci z innymi ludźmi – kolegami 
i dorosłymi. Nadrzędnym celem programu 
jest promocja zdrowia emocjonalnego 
wszystkich małych dzieci. Zakłada on, iż 
jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, 
jak radzić sobie z trudnościami, to 
w okresie dorastania i dorosłości, powinny 
lepiej rozwiązywać swoje problemy 
i kryzysy. Oto tematy, których dotyczą 
ćwiczenia przewidziane w programie: 
• Określanie własnych uczuć, rozmawia-

nie o nich 
• Dobieranie sposobów radzenia sobie 

z własnymi uczuciami 
• Określanie uczuć innych osób, rozma-

wianie o nich 
• Słuchanie innych 
• Zauważanie problemów innych oraz 

próba pomocy innym w ich kłopotach 
Program prowadzony jest przez 

przeszkolonych nauczycieli przedszkola. 
Formą wiodącą jest rozmowa z Zippim – 
zwierzątkiem patyczakiem, wspierającym 
dzieci w ich refleksjach i wyborach. Po-
przez zabawową formę spotkań autorzy 
programu pragną zaciekawić dzieci 
i uzyskać ich zaangażowanie emocjonalne 
w omawianą tematykę. Ewaluacja pro-
gramu pokazała znaczne zainteresowanie 
tą formą stymulowania rozwoju społeczno-

emocjonalnego na terenie Polski (Stęp-
niak, Wojnarowska 2002). 

Programem stawiającym sobie 
z kolei konkretny cel profilaktyczny jest 
niemiecka propozycja Cierpki (1996) 
„Przeciw agresji” (Faustlos) bazująca 
na amerykańskim doświadczeniu projektu 
Second step (Beland 1988). Celem tego 
programu jest wzmocnienie prospołecz-
nych zachowań dzieci oraz nauka pokojo-
wych rozwiązań powstających konfliktów. 

Założeniem programu jest stymu-
lowanie samokontroli, samoświadomości 
oraz dojrzałości emocjonalnej i społecznej. 
Praca z dzieckiem obejmuje następujące 
etapy: 
• Trening empatii – rozwijanie gotowości 

wczuwania się w sytuacje przeżywane 
przez innych (rozmowy o tym, co czują 
w danym momencie bohaterowie oma-
wianych historyjek lub koledzy 
w konkretnej sytuacji); 

• Kontrola własnego pobudzenia – rozwi-
janie gotowości do redukowania bodź-
ców. Chodzi tutaj o właściwe rozpo-
znawanie doświadczanych trudności 
i znajdowanie drogi ich rozwiązywania 
(nauka ignorowania zaczepek, prowo-
kujących min i gestów innych, nauka 
obrony przed naciskiem, umiejętność 
grzecznego odmawiania)’ 

• Radzenie sobie ze złością i nienawiścią 
– poznanie technik odprężania psycho-
fizycznego, samoobserwacja, samoin-
struowanie (nauka uspokajania odde-
chu, uzyskiwanie rozluźnienia napięcia 
mięśni, pozytywne wizualizacje np. my-
ślenie o pięknym krajobrazie). 

Kompetencje, których rozwój moż-
liwy jest już w okresie przedszkolnym, 
mają za zadanie zapewnienie dziecku 
zdrowia emocjonalnego i harmonijnego 
współżycia społecznego. Modelowanie 
i wspieranie przez dorosłych właściwych 
wzorów rozwiązywania konfliktów, radze-
nia sobie z emocjami przez dzieci wskazu-
je na konstruktywne postępowanie 
w sytuacjach trudnych. Autorzy programu 
zakładają możliwość przeniesienia prze 
uczestników zajęć proponowanych roz-
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wiązań doświadczonych w sytuacji trenin-
gu na zdarzenia realne, poza przedszko-
lem czy szkołą. 

Projektem znajdującym się jesz-
cze w fazie przygotowań jest próba kom-
pleksowego wsparcia rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym Empower children 
– czyli „Wzmocnić dzieci!” (Fröhlich-
Gildhoff, Rönnau, Dörner 2007). Celem 
międzynarodowego przedsięwzięcia 
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania 
i Polska) jest oprócz wymienionych 
w poprzednich programach zadań – za-
bezpieczenie przed wykluczeniem spo-
łecznym (Prevention of social exclusion – 
Promotion of resilience in Early Childhood 
Institutions in quarters with special needs) 
Autorzy stawiają sobie za cel objęcie sty-
mulującymi oddziaływaniami możliwie 
wiele obszarów funkcjonowania dziecka, 
aby wzmocnić jego pewność siebie, zdol-
ność samonaprawiania, kompetencje spo-
łeczne i emocjonalne, ale również obszar 
poznawczy. W badaniach pilotażowych 
pewnych elementów programu okazało się 
mianowicie, iż po zajęciach skoncentro-
wanych na obszarze kontaktów społecz-
nych i emocji znacząco wzrosły kompe-
tencje poznawcze małych uczestników 
(Lösel, Beelmann, Stemmler, Jaursch 
2006). 
 
Jaka stymulacja? 
 

Tytuł podsumowania wydaje się 
być pytaniem retorycznym, gdyż więk-
szość badań nad rozwojem dziecka poka-
zuje, iż praktycznie każde sensowne, 
przemyślane i atrakcyjne w formie oddzia-
ływanie wspiera rozwój (Annunciato 1996, 
Kielar-Turska 1992). Zagadnieniem intere-
sującym jest natomiast zakres owego od-
działywania – pojedynczy obszar, który 
można stymulować w wysoce specjali-
styczny sposób, czy też rozwój w jak naj-
szerszym rozumieniu, w wielu jego sferach 
równocześnie. Doświadczenia przytoczo-
nych w artykule programów stymulowania 
dziecka w obszarze poznawczym (Kielar-
Turska, 1992;Gruszczyk-Kolczyńska; Zie-

lińska 1997) pokazują zasadność włącza-
nia w takie działania również innych za-
kresów funkcjonowania dziecka. Ciekawiej 
i efektywniej przebiega proces uczenia, 
gdy dzieje się to różnymi drogami zmysło-
wymi, w trakcie zróżnicowanej aktywności. 
Z podobnych doświadczeń korzystają 
programy, które z założenia zamierzają 
stymulować rozwój osobowy dziecka 
w wielu obszarach. Natomiast tym, co 
wydaje się być znakiem wyróżniającym 
obecnie powstające propozycje oddziały-
wań na dziecko w wieku przedszkolnym, 
jest coraz większe uwzględnianie kontek-
stu społeczno-ekonomicznego, realiów 
świata, w którym dziecko żyje. Zgodnie 
z założeniami psychologii ekologicznej tak 
mikrosystemy, jak i mezo-, egzo- czy ma-
krosystem mają znaczny wpływ 
na rozwijające się dziecko (Bronfenbren-
ner 1979) i w projektach całościowej sty-
mulacji powinno się uwzględniać ich spe-
cyfikę. 
 
Streszczenie 
 

Artykuł prezentuje różnorodność 
oraz ewoluowanie koncepcji związanych 
ze stymulowaniem rozwoju dziecka. For-
my pomocy w rozwoju zostały omówione 
na przykładzie m. In. wspomagania, profi-
laktyki czy reedukacji. 

Wychodząc od najpopularniej-
szych projektów dotyczących wpływania 
na obszar poznawczy dziecka, autorka 
dochodzi do ukazania przykładowych pro-
gramów, kompleksowo ujmujących wiele 
aspektów rozwojowych. Najnowsze idee 
stymulowania rozwoju dziecka koncentrują 
się na wzmacnianiu jego własnej ochrony 
i zasobów pomocnych w utrzymaniu zdro-
wia psychicznego. Programy opracowane 
w myśl powyższych założeń wykorzystują 
wiedze teoretyczną, związaną z pojęciem 
inteligencji emocjonalnej oraz sprężystości 
psychicznej,jako zdolności 
do samonaprawiania. 
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Słowa kluczowe: stymulowanie rozwoju 
dziecka, zdrowie psychiczne, inteligencja 
emocjonalna, sprężystość psychiczna 
 
Summary 
 

The paper concentrates on variety 
and evolution of the child’s stimulation 
concepts. Developmental help was con-
sidered in such forms as a developmental 
support, prophylactics and learning facilita-
tion. Programs of cognitive stimulation 
were introduced as the most popular pro-
jects. The modern concepts of the child’s 
stimulation concentrate on the task to rein-
force and to empower his own mental 
health protection. Those programs based 
on the theoretical and practical knowledge 
about the emotional intelligence and the 
psychological resilience. 
 
Key words: child’s developmental stimu-
lation, mental health, emotional intelli-
gence,resilience. 
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