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Od Anny i Macieja1

Anna Andrykowska
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frenopedagożka, terapeutka
komunikacji alternatywnej
(ang. Augmentative and
Alternative Communication,
AAC), pedagożka przed
szkolna, wczesnoszkolna
i waldorfska, pedagożka
piklerowska. Absolwentka
Uniwersytetu Pedagogicz
nego w Krakowie, Studium
Edukacji Niezależnej na Uni
wersytecie Warszawskim,
kursu certyfikacyjnego In
stytutu Pikler w Budapesz
cie. Założycielka Sali Wolnej
Zabawy – miejsca wspiera
nia rozwoju małego dziecka
i rodzica w podejściu pikle
rowskim i waldorfskim.

Zajmujemy się tematyką kryzysu
klimatyczno-ekologicznego,
ponieważ kiedy myślimy o sytuacji,
w której znajduje się obecnie
ludzkość, z jednej strony czujemy
bezradność, z drugiej natomiast
ogromną motywację do działania
i odpowiedzialność spoczywającą
na nas za przyszłość naszą i naszych
dzieci. To powód, dla którego
pośrednio zajmujemy się tematem
kryzysu klimatyczno-ekologicznego
poprzez wspieranie harmonijnego
rozwoju dzieci, między innymi za sprawą ich
codziennego kontaktu z przyrodą.

1

Oboje od 2013 r. aktywnie działają na rzecz wspierania rozwoju dziecka w kontakcie
z naturą. Są twórcami pierwszych w Polsce półkolonii leśnych i leśnych ferii zimowych, założycielami Fundacji Q’Naturze i Waldorfsko-Leśnego Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego MOMO w Krakowie (2018); kontakt: qnaturze@gmail.com.
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szawskim; od 2010 r. czynny
nauczyciel waldorfski. Autor
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binariów poświęconych te
matyce pedagogiki waldorf
skiej i przedszkoli leśnych.
Absolwent projektu „Forest
School Center” dla nauczy
cieli przedszkoli leśnych.

Naszym zdaniem najważniejszym
wyzwaniem dla ludzkości w obliczu
kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest
zmiana systemu wartości na bardziej
ekologiczny, holistyczny, rewerencyjny,
a co się z tym wiąże – wypracowanie
nowego paradygmatu edukacji. Obecny
system kształcenia (na każdym
szczeblu) nie jest, naszym zdaniem,
adekwatny do wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć
w związku z kryzysem klimatyczno-ekologicznym,
i wymaga restrukturyzacji. Świat potrzebuje, jak
określił to Henryk Skolimowski, „stworzenia nowej
świadomości, nowego systemu myślenia, nowej
koncepcji człowieka, nowego systemu wartości”2,
a nade wszystko odwagi i woli do wprowadzenia
wyznawanych idei w życie.

2

Skolimowski, H. (1993), Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych. Łódź: Akapit Press.
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Wprowadzenie

Żyjemy w czasach globalnej przemiany. Nie powinniśmy już dyskutować o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, bo na dywagacje jest za
późno – teraz trzeba działać3. Od czasu opublikowania słynnego raportu Klubu Rzymskiego Granice wzrostu (1972) ten planetarny kryzys
się pogłębia, oddziałując (również pośrednio) na rzeczywistość: ekologiczną, ekonomiczną, społeczną. Jak słusznie zauważył George Picht:
Fizycznego środowiska człowieka nie można rozpatrywać
w izolacji od środowiska społecznego, ponieważ wszystkie pro
cesy zmieniające nasze środowisko fizyczne mają swe źródło
w procesach socjoekonomicznych. Chcąc u korzeni i na długo
zwalczyć niebezpieczeństwo zagrażające naszemu środowisku
fizycznemu, trzeba odmienić mechanizmy socjoekonomiczne,
które ich niebezpieczeństwo wytwarzają4.

Kult pozornego postępu, krótkowzroczna pogoń za zyskiem oraz wzrostem rujnującym Ziemię doprowadziły nas do punktu, w którym naukowcy mówią o nowej epoce w dziejach globu – antropocenie5, czyli
czasie, w którym działalność człowieka doprowadza do przekształceń
na planecie na skalę geologiczną. Współczesność należy zatem rozpatrywać jako czas przełomu, wymagający nowych perspektyw i punktów
odniesienia w stosunku do życia pojmowanego autotelicznie: nie tylko
mojego – ludzkiego, ale ogólnoziemskiego. Jaki kierunek musiałby być
3

4
5

Między innymi: IOŚ-PIB (2018), Raport specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C” przed
grudniowym szczytem klimatycznym COP 24, ios.edu.pl: ios.edu.pl/brak-kategorii/ios-pib-o-najwazniejszych-aspektach-raportu-ipcc [dostęp: 28.04.2020]; UNEP (2007),
Global Environment Outlook – Environment for Development (GEO-4). Nairobi: United
Nations Environment Programme; Rumjaun, A.B. i in. (2018), IPCC Special Report
„Global Warming of 1,5°C”. Summary for Teachers. Paris: Office for Climate Education.
Picht, G. (1981), Odwaga utopii. Tłum. Maurin, K., Michalski, K., Wolnicki, K. Warszawa: PIW, s. 313.
Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood Education in the Anthropocene,
„Education Sciences”, 10 (2).
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nadany tej przemianie? A raczej: co miałoby być fundamentem nadchodzącego przełomu? Jakim kijem zawrócić tę rwącą rzekę?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedna z dróg prowadzi ku
dzieciństwu (które pod wieloma względami także jest zagrożone)
jako okresowi nabywania życiowych doświadczeń, kształtowania postaw i wartości oraz umacniania swojej pozycji w otoczeniu poprzez
odkrywanie własnej tożsamości i poznawanie roli, jaką odgrywamy
w otaczającym świecie – również w świecie przyrody. Dzieciństwo jest
„najważniejszym pojęciem ludzkości”6. Jest ono „inwestycją” i nadzieją
na zmianę kursu naszej cywilizacji, w której na jednej szali kładzie się
ludzki hedonizm, a na drugiej dobro planety; antropocentryzm kontra
holizm; mieć versus być.
Moment zmian klimatycznych i zapaści ekosystemów to punkt
krytyczny rozwoju cywilizacji, określany mianem największego dla
niej zagrożenia od tysięcy lat7. Zachodzą one na naszych oczach i postępują w tempie rodzącym trwogę o warunki, w jakich przyjdzie nam
żyć za 30–50 lat. Można jednak domniemywać, że człowiek będzie
musiał zdobyć umiejętności, czy raczej kompetencje, umożliwiające
mu adaptację do tych nowych warunków życia. Jest to zatem pytanie
o wychowanie, edukację przyszłych pokoleń, która zaczyna się już
na etapie dzieciństwa, a która rozumiana jest najogólniej jako przygotowanie do przyszłych zadań życiowych8.
Rozpatrujemy tutaj wychowanie i edukację głównie na etapie
średniego dzieciństwa w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego i nieznanej przyszłości. Punktem wyjścia jest zarys sytuacji rozwojowej dzieci żyjących w obecnych czasach, z naszej (praktyków)

6
7

8

Waloszek, D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu
badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 49–50.
Gilding, P. (2019), Climate Emergency Defined. What Is a Climate Emergency and Does
the Evidence Justify One?. Melbourne: Breakthrough – National Centre for Climate
Restoration, s. 12.
Waloszek, D. (2006), Pedagogika…, s. 111.
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perspektywy, i zagrożeń, o których trzeba dziś myśleć w kontekście
dzieciństwa. Następnie pytamy o kierunek wychowania i edukacji
w odniesieniu do przyszłości, później zaś tłumaczymy, dlaczego zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych okresu dzieciństwa
jest tak ważne w kontekście omawianej tematyki. Na koniec opisujemy
funkcjonowanie krakowskiej placówki przedszkolnej i przedstawiamy
ją jako propozycję modelu edukacyjnego konieczniej zmiany.
Współczesność a potrzeby dzieciństwa

Świat dorosłych – kierunek polityczny i ekonomiczny wpływający
na trendy edukacyjne9, wyznawane wartości, postrzeganie rzeczywistości, postawa i stosunek do otaczającego
Dzieci potrzebują warunków
świata ludzi i przyrody itd. – determinuje
wspierających ich harmonijny,
kierunek rozwojowy małego człowieka.
a nie przyspieszany, głównie
W ciągu kilku ostatnich dekad „zmieniły
kognitywnie, rozwój – niestety
się diametralnie warunki życia dziecka, ale
w naszej tradycji oświatowej
przecież nie zmieniła się jego natura”10.
dominuje przeświadczenie, że
Dzieci wciąż potrzebują warunków wspiedo szkoły (czy przedszkola)
rających ich harmonijny, a nie przyspieszachodzi mózg.
ny, głównie kognitywnie, rozwój – niestety
w naszej tradycji oświatowej dominuje
przeświadczenie, że do szkoły (czy przedszkola) chodzi mózg11. Ilustracja 1 przedstawia najistotniejsze, z punktu widzenia harmonijnego

9

10
11

Zob. Olubiński, A. (2017), Podmiotowa aktywność jako szansa samorealizacji – w świet
le założeń pedagogiki humanistycznej i krytycznej, w: Olubiński, A., Zaworska-Nikoniuk, D. (red.), Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T.I Wyzwania i szanse eduka
cyjne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 40–45;
Danilewska, J. (2007), Edukacyjny doping ery globalizacji zagrożeniem dla zdrowia
dziecka, w: Bińczycka, J. (red.), Prawo dziecka do zdrowia. Kraków: Impuls, s. 119–121.
Olechnowicz, H. (1999), Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z ma
łymi dziećmi. Warszawa: WSiP, s. 6–7.
Czerepaniak-Walczak, M. (2007), Prawo dziecka do rozwoju, w: Bińczycka, J. (red.),
Prawo dziecka…, s. 136.
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Ilustracja 1. Wybrane potrzeby okresu wczesnego i średniego dzieciństwa.
Źródło: Opracowanie własne
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rozwoju dziecka, potrzeby okresu wczesnego i średniego dzieciństwa12
(z pominięciem najbardziej podstawowych, jak miłość, a w niej relację,
bezpieczeństwo, ciepło). Większości z nich obecnie dorośli nie poświęcają należytej uwagi.
I.

Dbałość o zmysły

W okresie wczesnego i średniego dzieciństwa mózg dziecka intensywnie się rozwija, postępuje mielinizacja13, co sprawia, że układ nerwowy staje się bardzo wrażliwy. Jak zauważa Martin Large, „zmysły
potrzebują stymulacji oraz właściwego «pokarmu», lecz także muszą
być chronione przed nieodpowiednią czy nadmierną stymulacją”14.
Współcześnie w doświadczeniach sensorycznych dziecka dominują
doznania zmysłów „dalekich”15, a doznania zmysłów „bliskich” ubożeją
na skutek częstego kontaktu z materiałem jednorodnym dotykowo
(plastik, papier, gładkie, niezróżnicowane fakturowo zabawki), jak i odizolowania dzieci od świata przyrody. Układ zmysłowo-nerwowy dzieci
jest często nadwerężany w związku z dużą ilością bodźców płynących
z otoczenia, doświadczaniem chaosu, głównie w obszarze zmysłów
wzroku i słuchu (wyobraźmy sobie dziecko w przestrzeni centrum
handlowego). Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranami, a jak
wiadomo, „negatywne skutki, jakie elektroniczne media wywierają

12
13

14
15

Okres wczesnego dzieciństwa (okres poniemowlęcy) przypada na 1–3 rok życia;
średniego dzieciństwa na 3–7 rok życia, czyli wiek przedszkolny.
Proces tworzenia osłonki tłuszczowej (mielinowej) wokół włókien nerwowych w móz
gu warunkuje efektywny przebieg impulsów nerwowych i jest wskaźnikiem dojrzałości układu nerwowego. Postęp mielinizacji wraz z tworzeniem się synaps ma decydujące znaczenie dla dojrzewania funkcji mózgu. Z powstawaniem otoczki mielinowej
łączą się szybki rozwój dziecka i możliwość zdobywania nowych umiejętności.
Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera. Tłum. Karpowicz, P.
Warszawa: Świat Książki, s. 91.
Zmysły dalekie: słuch, wzrok i węch; bliskie: dotyk, zmysł ruchu i r ównowagi,
propriocepcja (niezbędna w określaniu położenia części własnego ciała
w przestrzeni).
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na małe dzieci, znacznie przewyższają skutki pozytywne”16, powodując
m.in. zaburzenia w obszarze układu sensorycznego.
II. Ruch

Dzieci mają coraz mniej możliwości zaspokajania potrzeb różnorodności ruchowej (wspinanie się, skakanie, czołganie, turlanie, przeskakiwanie, bieganie itd.). Dzisiejsza przestrzeń publiczna zagraża swobodnej
zabawie dziecka poza domem, przez co przemieszcza się ono, żywiąc
strach przed wypadkami na ulicy, bądź więcej czasu spędza w przestrzeni „bezpiecznej” – zamkniętej. Obserwujemy tendencję bierności
ruchowej dzieci, które często są podwożone do przedszkola samochodem albo przywożone w wózku. W przedszkolach dzieci rzadko mają
okazję wyjść na zewnątrz, zwłaszcza w dni „niesprzyjające pogodowo”.
Ponadto ilość aktywności „stolikowych” w przedszkolu i w czasie zajęć
dodatkowych powodują, że dzieci nie mają kiedy zaspokoić swojej podstawowej potrzeby rozwojowej, jaką jest ruch. Dotyczy to także „dzieci
ekranowych”, tkwiących przed telefonami, tabletami, komputerami.
III. Zabawa

Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka i fundamentem dzieciństwa, jest niezbędna dla rozwoju: poznawczego, emocjonalnego,
społecznego. Podczas zabawy dziecko „uczy się przejmować kontrolę
nad własnym życiem”17 i rozwija kompetencje odpowiednie do swojego wieku. Jest ona pokarmem dla rozwoju dziecka. W toku nieskrępowanej aktywności własnej właściwie przebiega kształtowanie się
mózgu18. Dzisiaj dzieci mają coraz mniej możliwości swobodnej zabawy.
W przedszkolach dominują aktywności zarezerwowane dla sfery kogni-

16
17
18

Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo…, s. 186.
Gray, P. (2015), Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne
siebie i lepiej się uczą?. Tłum. Chamielec, G. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND, s. 191.
Alvarez, C. (2017), Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i peda
gogów. Tłum. Łyszkowska, B. Warszawa: Wydawnictwo CoJaNaTo, s. 43–44.
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tywnej, a czas dziecka jest zagospodarowywany od rana do wieczora.
W przykładowym prywatnym przedszkolu w mieście średniej wielkości19, otwartym w godzinach 6.00–16.00, dzieci mają dzień wypełniony
zajęciami plastycznymi, teatralnymi, językowymi, komputerowymi,
korekcyjnymi, rytmiką, tańcem, grami dydaktycznymi i quizami, ćwiczeniami z logopedą. Nawet w czasie zabawy nauczyciele podchodzą
i tłumaczą dzieciom np. pojęcia matematyczne, starając się ciągle je
czegoś uczyć. Po przedszkolu dzieci jeżdżą z rodzicami na dodatkowe
zajęcia (basen, jazda konna, jazda na łyżwach, gra na instrumencie,
zajęcia z dodatkowego języka obcego itp.) i często wracają do domu
dopiero ok. godziny 20.00–21.00.
IV. Rytm

Wszyscy podlegamy rytmom: bicia serca, dobowemu, dnia i nocy, miesiąca, roku. Małemu dziecku, które nie funkcjonuje jeszcze w czasie (nie
wie, czym jest wczoraj, jutro, za godzinę, o 14.00), rytm daje oparcie
i poczucie bezpieczeństwa; pomaga mu odnaleźć się w czasoprzestrzeni, wspiera jego siły życiowe, gdyż każda przewidywalna czynność
oznacza mniejszy wysiłek; rytm zmniejsza napięcia w życiu dziecka
i daje przestrzeń na realizowanie zadań rozwojowych: dziecko nie musi
trwać w napięciu i niepewności co do tego, co je za chwilę czeka. Rytm
wspiera również rezyliencję20. Współcześni rodzice, często po prostu
nieświadomi tego, że to my, dorośli, tworzymy strukturę codzienności dziecka adekwatną do jego potrzeb, niestety nie zawsze zwracają
uwagę na rytm dziecka w ciągu dnia, na godziny posiłków, godziny
zasypiania, stałość i przewidywalność aktywności. Przestrzeń życiowa
dziecka, jego codzienność, jest coraz bardziej nieprzewidywalna. Nasze

19
20

Danilewska, J. (2007), Edukacyjny doping…, s. 126.
Wiechert, C. (2011), Research into Resilience, w: Mitchel, D. (red.), From Images to
Thinking. New York: AWSNA Publications; rezyliencja (pedagogika) – związana z doświadczeniami wczesnego dzieciństwa nabywana odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom.
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obserwacje pokazują, że obecnie dzieci coraz częściej kładzione są
spać w późnych godzinach wieczornych, jedzą nieregularnie, a przez
ograniczony kontakt z przyrodą21, coraz rzadziej doświadczają zmienności pór roku.
V. Poznawanie świata w toku działań własnych

Dziecko na etapie przedszkolnym uczy się świata i siebie przez kontakt bezpośredni, pojęcia i strukturę wiedzy o rzeczywistości buduje,
opierając się na doświadczaniu konkretnych i namacalnych zależności.
Uczy się poprzez działanie, a nie słuchanie22, poprzez zmysłowe – poli
sensoryczne – uczestniczenie w świecie, poprzez własną aktywność
i kontakt z rzeczywistością poznawaną zmysłowo (tzw. myślenie konkretno-ruchowe i konkretno-obrazowe): wszelkie „procesy psychiczne odzwierciedlające rzeczywistość powstają i rozwijają się w toku
aktywnego działania”23. Niestety, obecnie wyznacznikiem rozwoju
jest to, ile dziecko wie, a nie co potrafi. Wiele faktów oraz wyników
badań wskazuje też na głównie adaptacyjny24 oraz odtwórczy charakter
faktycznej realizacji zadań edukacyjnych25. Ponadto coraz częstszy i intensywniejszy kontakt dziecka z mediami doprowadza m.in. do blokowania twórczości i rozwoju intelektualnego26, w działaniu i odkrywaniu
świata dominuje powierzchowność. Łatwiej jest opierać rozwój na ilości
zdobytych informacji, wiadomości o świecie (rozwój kognitywny), niż
zaufać procesowi, który przyniesie owoce dopiero za kilkanaście lat
(rozwój holistyczny).

21
22
23
24

25
26

Louv, R. (2014), Ostatnie dziecko lasu. Tłum. Rogozińska, A. Warszawa: RELACJA.
Alvarez, C. (2017), Prawa naturalne dziecka…, s. 72.
Olubiński, A. (2017), Podmiotowa aktywność…, s. 33.
Edukacja (wychowanie) adaptacyjna zakłada jednolitość rezultatów końcowych
kształcenia i wskazuje dla wszystkich te same drogi do ich osiągnięcia – wszyscy to
samo, tak samo, w tym samym czasie.
Tamże, s. 45.
Large, M. (2006), Zdrowe dzieciństwo…, s. 169.
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VI. Wzór do naśladowania

Pytanie o wychowanie oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju27
należy rozumieć dwojako. Z jednej strony chodzi o to, w jaki sposób
kształtować dorastające pokolenia, aby nie pogłębiać kryzysu cywilizacyjno-ekologicznego28, bo przecież to, jak traktujemy przyrodę,
zależy od tego, kim jesteśmy29. Z drugiej strony musimy zadać sobie
pytanie, w jaki sposób przygotować dzieci do nieprzewidywalnych czasów, w których przyjdzie im żyć. To wskazuje na wartości i autonomię,
które lokują się w sferze potrzeby posiadania wzorów do naśladowania – omówimy je dokładniej.
W stronę wartości

Wychowanie poprzez oddziaływanie na osobowość człowieka, przede
wszystkim w kontakcie z drugim człowiekiem, kształtuje jego postawę,
wartości, nawyki myślowe i emocjonalne, zachowanie: „W wychowaniu
chodzi przede wszystkiemu o wewnętrzną wartość człowieka”30. Tak
sformułowana definicja kieruje uwagę na aksjologiczny aspekt wychowania i na pedagogikę jako trudną sztukę przekazywania kolejnym
pokoleniom wartości.
Wychowanie zawsze odpowiadało czasom, w których przyszło
ludziom żyć. Jeśli zatem jesteśmy świadkami kryzysu klimatyczno-

27
28

29
30

Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…
Używamy sformułowania „kryzys cywilizacyjny”, bo choć człowiek żyje na Ziemi
w większym dobrobycie, a technologia się rozwija, doszliśmy do punktu, w którym
cywilizacja zjada własny ogon. Celem życia stało się zaspokajanie własnych potrzeb
za wszelką cenę, głównie przez nadmierną produkcję i konsumpcję, która doprowadza do dewastacji przyrody i wyczerpuje zasoby Ziemi. Obserwuje się rosnące
nierówności ekonomiczne między globalnym Południem a globalną Północą, przy
czym ta ostatnia dla zachowania własnego dobrostanu rujnuje przyrodę tej pierwszej (wycinka i pożary lasów pierwotnych pod chów bydła i plantacje roślin, kopalnie
odkrywkowe, pozyskiwanie oleju palmowego itd.).
Skolimowski, H. (1993), Eseje…, s. 27.
Rogalska, E. (2016), Wychowanie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna:
elzbietarogalska.blogspot.com/2016/01/wychowanie-jako-podstawowe-pojecie-i.
html [dostęp: 28.04.2021].
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‑ekologicznego, należałoby nadać wychowaniu kierunek ekologiczny,
uwzględniający w swym zamyśle „człowieka ekologicznego”31. Wobec
tego w kanonie wartości wychowawczych powinien znaleźć się aspekt
ekologiczny, wyrażający się w poszanowaniu otoczenia, przyrody, życia pojmowanego holistycznie i autotelicznie. O tym bowiem, „jaką wartość wybierze
I nie chodzi tu o kolejne
wykłady czy pogadanki
jednostka, decyduje styl wychowania, doświadczenie i wiedza o otaczającej rzeczy- „ekologiczne”, ale o postawę
dorosłego – wychowawcy,
wistości”32. Jest to odpowiedzialność, któnauczyciela, rodzica. Dzieci
ra spoczywa na nas, dorosłych, będących
na etapie przedszkolnym
wzorem do naśladowania dla wzrastająuczą się przede wszystkim
cych pokoleń; jest to odpowiedzialność
poprzez naśladowanie, a nie
„rewerencyjna”33, odznaczająca się czcią
gdy są zmuszane do stania
i szacunkiem dla wszystkich istnień, uznasię kimś, kim nie są. Wskazująca życie za wartość samą w sobie.
je to na definicję wychowania
I nie chodzi tu o kolejne wykłady czy
jako samowychowania doropogadanki „ekologiczne”, ale o postawę
słego przed obliczem dziecka.
dorosłego – wychowawcy, nauczyciela,
Nic nie oddziałuje na dorarodzica. Dzieci na etapie przedszkolnym
stającego człowieka tak jak
uczą się przede wszystkim poprzez naślaprzykład godny naśladowania.
dowanie, a nie gdy są zmuszane do stania
się kimś, kim nie są. Wskazuje to na definicję wychowania jako samowychowania dorosłego przed obliczem
dziecka. Nic nie oddziałuje na dorastającego człowieka tak jak przykład
godny naśladowania.

31
32
33

Skolimowski, H. (1991), Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszu
kuje sensu życia. Wrocław: Astrum.
Pulinowa, M.Z. (2003), Ziemia jako wartość w wychowaniu dziecka, w: Śliwerski, W.
(red.), Dziecko w świecie wartości. Kraków: Impuls, s. 104.
Zob. Skolimowski, H. (1993), Eseje…
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Dziecko postrzega i przyjmuje w siebie zarówno czynności,
ruchy i gesty, jak i nastroje, emocje, a także coś zdawałoby się
jeszcze bardziej nieuchwytnego, co można by nazwać jakością
moralną osób z otoczenia, a mianowicie przystawalność słów
i czynów ludzi do świata ich myśli oraz intencji34.

Dziecko uczy się życia i świata wartości w kontakcie z drugim człowiekiem, tym starszym, bardziej doświadczonym, wiedzącym. Zatem
w pierwszej kolejności to my, dorośli, poJeśli dziecko doświadwinniśmy zmienić swoje nastawienie
czy świata przyrody jako
do świata przyrody, zinternalizować zrówbliskiej sobie przestrzeni
noważony rozwój i inne wartości, od którozwojowej, to w późrych zależy przyszłość naszej planety,
niejszym wieku nada
a więc nas samych, a które zaznaczają się
jej rangę ważności,
w codziennym geście, w nawykach, zachoa to oznacza, że będzie
waniu. Jak to ujęto w raporcie UNESCO doo naturę dbało.
tyczącym edukacji dla zrównoważonego
rozwoju: „Rola wychowawcy jako facylitatora i współuczestnika procesu uczenia dziecka, który raczej prowadzi,
niż instruuje, leży u podstaw całościowego podejścia do edukacji dla
zrównoważonego rozwoju”35. Warto ucieleśniać zmianę, bo to właśnie
autentyczność, o której mówimy, kształtuje postawy przyszłych pokoleń.
To „w procesie socjalizacji i wzbogacania się o osobiste doświadczenia dziecko dorasta do uznawania i wyboru określonych wartości”36.
W kontekście rozpatrywanego problemu uważamy, że dzieci powinny
więcej czasu spędzać na łonie natury, w parku, w lesie, na łące, gdyż

34
35

36

Kowalewska, B. (2013), Mam czas dla dziecka. Kraków: Impuls, s. 41–42.
Buckler, C., Creech, H. (2014), Shaping the Future We Want. UN Decade of Education
for Sustainable Development (2005–2014). FINAL REPORT. Paris: UNESCO, s. 74: unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000230171/PDF/230171eng.pdf.multi [dostęp: 28.04.2021].
Jeśli nie podano inaczej, tłum. A.A. i M.M.
Pulinowa, N.Z. (2003), Ziemia jako wartość…, s. 106.
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takie otoczenie stwarza cały wachlarz możliwości edukacyjno-wychowawczych oraz buduje tzw. dojrzałość środowiskową37. Jeśli dziecko
doświadczy świata przyrody jako bliskiej sobie przestrzeni rozwojowej,
to w późniejszym wieku nada jej rangę ważności, a to oznacza, że będzie o naturę dbało. Któż chciałby niszczyć dom, w którym wzrastał
jako dziecko? W Polsce i na świecie rozwija się ruch przedszkoli leśnych,
zakładający m.in., że jeśli dzieci będą miały możliwość czerpania radości i pozytywnych doświadczeń z kontaktu z przyrodą, to będą się
o nią bardziej troszczyły, gdy dorosną38.
W stronę autonomii

Drugim kierunkiem w świetle rozważań o wychowaniu i edukacji
do przyszłości jest kontekst adaptacji i samorealizacji w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Mowa o kompetencjach wspierających
poczucie spełnionego życia (w tym aspekt autonomii), a w kontekście
społeczeństwa o kompetencjach niezbędnych do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. Które z nich powinniśmy wspierać w rozwoju
dzieci, aby w przyszłości rozwinęły rezyliencję, elastyczność i altruizm?
W stanowisku UNESCO dotyczącym (szeroko pojętej) edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały określone kluczowe kompetencje, które mają wspomagać rozwijanie umiejętności, wartości
i postaw umożliwiających prowadzenie zdrowego i spełnionego życia,
podejmowanie świadomych decyzji oraz reagowanie na lokalne i globalne wyzwania39:
37

38

39

Frączek, M. (2018), Kształcenie edukatorów leśnych, w: Gila, W., Szewczykiewicz, J.
(red.), Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie. Sękocin
Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 22–23.
Graham, J. (2018), What Happens When You Put Toddlers in a Forest to Climb Trees and
Use Knives?, Apolitical.co: apolitical.co/en/solution_article/happens-put-toddlers-forest-climb-trees-use-knives [dostęp: 28.04.2021].
Rieckmann, M. (2018), Learning to Transform the World. Key Competencies in E ducation
for Sustainable Development, w: Leicht, A. i in. (red.), Issues and Trends in Educa
tion for Sustainable Development. Paris: UNESCO: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000261802/PDF/261445eng.pdf.multi.nameddest=261802 [dostęp: 28.04.2021].
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• kompetencje w zakresie myślenia systemowego (m.in. zdolność
do rozpoznawania i rozumienia powiązań, relacji w świecie),
• kompetencje antycypacyjne (m.in. umiejętność przewidywania,
oceny ryzyka i skutków podejmowanych działań, radzenia sobie z ryzykiem i zmianami),
• kompetencje normatywne (m.in. umiejętność rozumienia norm
i wartości leżących u podstaw własnych działań i podjęcia refleksji nad nimi),
• kompetencje strategiczne,
• umiejętność współpracy (m.in. uczenie się od innych, rozumienie i poszanowanie potrzeb, perspektyw i działań innych osób,
radzenie sobie z konfliktami w grupie),
• umiejętność krytycznego myślenia,
• samoświadomość,
• zintegrowana umiejętność rozwiązywania problemów (łączenie
w tym celu wyżej wymienionych kompetencji).
Z kolei autorzy artykułu The Mission of Early Childhood Education
in the Anthropocene40 przytaczają zakres kompetencji XXI w. podzielonych na trzy kategorie:
1. Uczenie się: myślenie krytyczne, kreatywność, współpraca,
umiejętności komunikacyjne,
2. Kompetencje językowe: umiejętność korzystania z informacji,
mediów i technologii,
3. Kompetencje życiowe: elastyczność, przywództwo, inicjatywa,
produktywność i umiejętności społeczne.
Dla nas, praktyków i pedagogów przedszkolnych, najważniejszy
z perspektywy możliwości etapu rozwojowego dzieci w wieku przed40

Wolff, L.-A. i in. (2020), The Mission of Early Childhood…
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szkolnym jest obszar kompetencji z zakresu uczenia się, które są fundamentem rozkwitu składowych określonych w pozostałych kategoriach,
a kształtujących się na kolejnych etapach rozwojowych. Kształtowanie
owych kompetencji powinno opierać się przede wszystkim na budowaniu relacji i poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa i świadomości włas
nych możliwości („ja potrafię”), a na podstawie tego – kształtowaniu
poczucia własnej wartości, wspieraniu motywacji wewnętrznej dzięki
doświadczaniu świata przy okazji podejmowania własnych działań,
wszystkimi zmysłami. Istotne jest również wspieranie umiejętności
wyrażania własnej opinii oraz artykułowania podstawowych potrzeb.
Wszystko to wymaga stwarzania odpowiedniej przestrzeni i wspierania swobodnej zabawy dziecka. Aby to urzeczywistniać, potrzebna
jest zmiana kontekstu edukacyjnego okresu średniego dzieciństwa,
a przede wszystkim należy świadomie zwracać uwagę na potrzeby
rozwojowe dziecka na tym etapie, zwłaszcza w kontekście kryzysu
klimatyczno-ekologicznego.
Jak zatem zadbać o potrzeby dzieci, aby zadbać o świat?

Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje czasu i sprzyjających warunków. Człowiek jako część świata natury podlega procesom rozwojowym. Jednocześnie każde dziecko przychodzi na świat ze swoją jedyną
i niepowtarzalną indywidualnością, która w połączeniu z warunkami,
w jakich się rozwija, może osiągnąć swoje spełnienie lub też nie. Korzystne warunki osiągania pełni rozwojowej oznaczają zatem współwystępowanie 2 aspektów: indywidualnego i rozwojowego – w świecie,
który jest coraz bardziej złożony, potrzebujemy istot zintegrowanych,
które na gruncie wyznawanych wartości będą potrafiły połączyć myśli
z emocjami, aby realizować zamierzone cele, dążąc do samospełnienia.
O ile o indywidualnych potrzebach, możliwościach i granicach rozwojowych trudno mówić bez szczegółowego studium przypadku, o tyle
o specyfice wynikającej z potrzeb rozwojowych wczesnego i średniego
dzieciństwa można powiedzieć bardzo wiele. Spróbujmy wybrać naj-
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Ilustracja 2. Skok w nieznane. Fot. Maciej Mrozowski

20. Wychowanie do przyszłości

709

ważniejsze aspekty zdrowego i harmonijnego rozwoju okresu wczesnego i średniego dzieciństwa.
Kiedy dziecko przychodzi na świat, jego najważniejszą potrzebą
rozwojową jest bezpieczeństwo, budowane poprzez relację z osobą
dla dziecka ważną, poprzez troskliwą opiekę, pielęgnację, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych dziecka, zapewnienie mu odpowiednich
warunków do życia i rozwoju. Dzięki tej podstawie dziecko zaczyna
otwierać się na poznawanie świata, pełne ufności w jego dobro. I tu
pojawia się pierwsze zadanie w obszarze wychowania i edukacji: nie
zawieść zaufania. Postawa otwartości może zostać w dziecku na całe
życie, jeśli będzie traktowane z miłością i szacunkiem, jeśli na swojej
drodze będzie spotykało dorosłych, którzy w nie wierzą i dostrzegają
jego wartość, potrzeby i możliwości. Pierwszym zadaniem jest zatem
bycie z dzieckiem w relacji i zadbanie o jego poczucie bezpieczeństwa.
Istotnym czynnikiem na nie wpływającym jest wspominany już rytm41,
pozwalający dziecku rozluźnić się oraz stać się aktywnym uczestnikiem
podejmowanych działań, a nie biernym odbiorcą zawieszonym w bliżej
nieokreślonej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. Jest to jeden z pierwszych małych wielkich kroków na drodze do rozwoju autonomii dziecka.
Kolejną kluczową potrzebą dziecka jest rozwój poczucia własnej
wartości, który dokonuje się na drodze poczucia sprawstwa. Uwidacznia się tu rozwojowa potrzeba dzieci do działania i poruszania się. Dla
małego dziecka do siódmego roku życia nic nie jest oczywiste, wszystko
jest warte sprawdzenia, wypróbowania, dzięki czemu możemy obserwować niezwykłe eksperymenty małych naukowców. Co się stanie,
jeśli włożę rękę do miski? A kiedy dotknę lustra? Czy istnieje świat
za moimi plecami? Co kryje się pod korą drzewa? Czy piasek umie
latać? Czy kula toczy się pod górę? Oto problemy badawcze wczes

41

Im młodsze dziecko, tym większe jest znaczenie stałości zdarzeń w jego otoczeniu.
Dla niemowlęcia znaczenie ma również stałość miejsca, osób i czasu, stała kolejność
wykonywania pewnych czynności, np. podczas pielęgnacji (przebierania, kąpania itd.).
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nego dzieciństwa. W swobodnej zabawie i w ruchu dzieci odkrywają
nie tylko świat, ale przede wszystkim siebie. Na podstawie podążania
dziecka za jego naturalnym impulsem do działania rozwija się szereg
funkcji poznawczych, takich jak myślenie, uwaga, pamięć oraz bardzo
ważna podbudowa rozwoju osobowości, jaką jest świadomość swoich
możliwości, poczucie, że ma się wpływ na otaczający świat – jednym
słowem, poczucie swoich kompetencji, budowanych na fundamencie motywacji wewnętrznej. Podejmowanie działania jest konieczne
do zbudowania postawy aktywnej, świadomej konsekwencji, pokonującej trudności, reagującej na wyzwania. Istotne jest zatem, aby dziecko
miało zapewnioną możliwość podejmowania codziennej aktywności
fizycznej w nieustrukturyzowanym otoczeniu, co najpełniej zapewnia
przestrzeń natury. Ruch dzieci bawiących się w lesie, na łące, w parku
jest różnorodny, ich zmysły są właściwie stymulowane, wspierana
jest integracja sensoryczna w sytuacji niedyrektywnej aktywności,
tzn. zabawy. Otoczenie, w którym znajdują się naturalne zagrożenia,
jak np. gałąź, która pod ciężarem dziecka może się złamać, dodatkowo
uczy dzieci uważności, ostrożności, korzystnie wpływa na ich percepcję,
co pozytywnie oddziałuje na regulację zachowania.
Zmieniające się wyzwania, które podejmują dzieci, pozwalają
odkryć im potrzebę i wartość współdziałania. Wczesne i średnie dzieciństwo jest zatem bardzo istotnym okresem dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Doświadczenia i kompetencje zdobywane
w grupie są nieodzowne, aby nauczyć się, jaki jest drugi człowiek, jego
perspektywa, uczucia, potrzeby, jak się z nim komunikować, współpracować, negocjować, dyskutować, protestować, zgadzać się i odmawiać,
jak zaprosić, jak się obronić. Dzięki – akcentowanym wcześniej – poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości wypływającej ze sprawstwa,
dzieci zyskują konieczny fundament do rozwijania kompetencji interpersonalnych oraz wchodzenia w relacje społeczne. Znaczenie relacji
jest kluczowe nie tylko dla zdrowego rozwoju dziecka, ale jak wskazuje
duński badacz szczęścia Meik Wiking,
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to, czy jesteśmy zadowoleni z r e l a c j i z innymi, jest najsilniej
szym czynnikiem wpływającym na nasz poziom s z c z ę ś c i a.
R e l a c j e [wyróżnienia – A.A. i M.M.] mają nawet większy
wpływ na nasze zadowolenie niż zdrowie czy dobrobyt42.

Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka na przykładzie
Waldorfsko-Leśnego Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego MOMO w Krakowie
Epoka nasza domaga się „osobowości”, ale będzie się
ich domagać daremnie, póki nie damy dzieciom żyć
i kształcić się jako indywidualnym jednostkom, póki im nie
pozwolimy mieć własnej woli, myśleć własnymi myślami,
dorabiać się własnych umiejętności i formułować własnych
sądów – słowem, póki nie przestaniemy w szkołach
dusić i tłumić surowego materiału indywidualności,
których potem nadaremnie poszukujemy w życiu.
Ellen Key43

42

43

Tomala, L. (2014), Badacz: szczęście związane zwłaszcza z relacjami społecznymi, Nauka
w Polsce: naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403036%2Cbadacz-szczescie-zwiazane-zwlaszcza-z-relacjami-spolecznymi.html [dostęp: 28.04.2021].
Key, E. (1928), Stulecie dziecka. Tłum. Moszczeńska, I. Warszawa: Nasza Księgarnia:
wolnelektury.pl/katalog/lektura/key-stulecie-dziecka.html [dostęp: 28.04.2021].
Pedagogika dziecka Ellen Key należy do nurtu pedagogiki naturalistycznej. Autorka
oparła swoje poglądy na wynikającym z naturalizmu pedagogicznego przekonaniu,
że cele wychowania należy wyprowadzać z natury dziecka. Propagowała tzw. swobodne wychowanie, oparte na tworzeniu warunków dla najpełniejszego rozwoju.
Postrzegała wychowanie jako zindywidualizowany proces kształcenia, wyznaczony
przez naturalny rozwój psychofizyczny. Swoje poglądy i wizje przedstawiła w książce Stulecie dziecka, którą wydała w 1900 r. W książce tej odniosła się krytycznie
do ówczesnego stanu szkolnictwa i wychowania. Krytykowała politykę państw
w odniesieniu do dzieci, uważała system szkolny za nieefektywny, a przekazywaną
w jego ramach wiedzę za niepotrzebną w praktyce. Twierdziła, że lata szkolne to lata
stracone, a wiedza zdobywana jest kosztem rozwijania indywidualnych zdolności.
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Ilustracja 3. Odpoczynek. Fot. Anna Andrykowska
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Wczesna edukacja dla zrównoważonego rozwoju (ang. early childhood
sustainability education) wymaga zmiany zarówno podejścia, jak i świadomości wychowawców oraz nauczycieli, co przekłada się na całokształt patrzenia na pryncypia rozwojowe, sposób realizowania działań
edukacyjnych, metodykę oraz organizację kształcenia i wychowania.
Przykłady takiej zmiany można znaleźć w wielu placówkach czerpiących inspirację z obszaru pedagogiki alternatywnej. Poniżej przytaczamy model funkcjonowania Waldorfsko-Leśnego Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego MOMO w Krakowie44, który w swoich działaniach odwołuje się do pedagogiki waldorfskiej i koncepcji przedszkoli
leśnych, uzupełnianych metodami Emmi Pikler45.
Celem placówki jest tworzenie przestrzeni odpowiadającej na potrzeby rozwojowe dziecka poprzez holistyczne wspieranie jego rozwoju. Pryncypiami naszych przedszkolnych działań są: szacunek, indywidualność, swobodna zabawa, indywidualne tempo rozwoju, rytm,
wspólnotowość, kontakt z przyrodą, doświadczenia i działania oparte
na przeżyciach. Podstawą metodyczną są dla nas pedagogika waldorfska i fazy rozwojowe człowieka opisane przez Rudolfa Steinera, który
podzielił je na siedmioletnie okresy (0–7; 7–14; 14–21), w ramach których rozwijane są inne obszary, zdobywane są nowe umiejętności oraz

44

45

Placówka została założona w 2018 r. przez Fundację Q’Naturze, której nadrzędnym
celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka m.in. poprzez promowanie
kontaktu z naturą.
Emmi Pikler (1902–1984) – pediatra, której dziełem życia stało się stworzenie innowacyjnego podejścia do rozwoju i wychowania małego dziecka. W 1946 r. zaczęła
prowadzić dom dziecka (Lóczy) w Budapeszcie, który bardzo szybko zasłynął ze
szczególnej opieki i niezwykłych postępów rozwojowych jego wychowanków. Założyła również instytut prowadzący badania naukowe nad naturalnym rozwojem
małego dziecka. Obecnie w tym miejscu znajduje się Dom Pikler – Instytut im. Emmi
Pikler, który nadal prowadzi prace badawcze, szkoleniowe i praktykę pedagogiczną.
Dzieło Pikler wciąż jest żywe i rozwijane w wielu miejscach na świecie. Więcej: Andrykowska, A. [b. r.], O pedagogice Emmi Pikler, Sala Wolnej Zabawy: salawolnejzabawy.wordpress.com/o-pedagogice-emmi-pikler [dostęp: 28.04.2021].
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którym odpowiadają inne potrzeby rozwojowe46. Szeroka perspektywa
rozwojowa jest niezbędna dla uświadomienia sobie ewolucji etapów
rozwojowych – osiągnięć poszczególnych okresów w przyszłości, wynikających z pewnych jakości, zachowań zakorzenionych w przeszłości.
Daje ona pedagogom oparcie oraz przestrzeń i czas, aby potrzebne
dziecku umiejętności i kompetencje mogły dojrzeć, by wybrzmieć
na kolejnych etapach rozwoju.
Istotnym elementem pracy w MOMO jest wspieranie dzieci w odkrywaniu ich potencjału, zdobywaniu siły i równowagi wewnętrznej,
ciekawości, nawiązywaniu relacji ze światem kultury i natury. Bazując
na naturalnej dla dziecka percepcji piękna i dobra świata, rozbudzamy
w nim zachwyt nad tym, co jest wokół, w szczególności w kontakcie
z naturą, w której przecież każdy kamyczek może być źródłem zachwytu i stanowić prawdziwy skarb. Wspieranie rozwijania więzi ze
światem odbywa się bez wysiłku, nie jest podparte scenariuszem, planem, prezentacją czy pogadanką, jest natomiast wynikiem postawy
i uważności dorosłego, wykorzystującego momenty dnia jako sytuacje
edukacyjno-wychowawcze. Istotne jest zarówno kształtowanie kontaktu dziecka z tym, co wewnątrz, czyli z samym sobą (rozwijanie poczucia
własnej wartości, poczucia sprawstwa, zaufania do siebie, do swoich
kompetencji, poczucia bezpieczeństwa, świadomości swoich granic,
autonomii), jak i ze światem na zewnątrz. Nadrzędną wartością działań
z dziećmi jest sensowność podejmowanych czynności, realistyczny
i użyteczny cel, ich znaczenie dla jednostki i przedszkolnej społeczności. Zdecydowana większość podejmowanych aktywności dotyczy
bieżących potrzeb, np. we wtorki myjemy, obieramy i kroimy warzywa,
aby ugotować z nich zupę na obiad. Istotne jest również doświadczanie
przez dzieci działań w procesach, aby w takich prostych czynnościach,
46

Między innymi: Steiner, R. (2007), Zdrowy rozwój człowieka. Cz. 1–2. Tłum. Łyczewska, E. Gdynia: Genesis; Steiner, R. (2005), Duchowe podstawy sztuki wychowania.
Tłum. Łyczewska, E. Gdynia: Genesis; Steiner, R. (2015), Wychowanie dziecka z punktu
widzenia nauki duchowej. Tłum. Łyczewska, E. Warszawa: SPEKTRUM.
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jak np. mielenie ziarna, zagniatanie ciasta, lepienie i pieczenie bułeczek,
odkrywały zależności i powiązania i zbliżały się do odkrycia prawdy
o tym, że świat składa się z nieskończonej ilości powiązań i zależności,
dzięki którym może trwać. Ważny jest dla nas szacunek dla zasobów
Ziemi, dlatego używamy niemal wyłącznie materiałów naturalnych,
takich jak:
•
•
•
•
•
•
•

drewno (meble, zabawki),
wiklina (kosze, koszyczki),
wełna i runo owcze (zabawki, prace ręczne),
jedwab (płachetki do zabawy i teatrzyków),
wosk pszczeli (kredki, świeczki, lepienie – kształtowanie dłońmi),
miedź i inne metale (miseczki, garnuszki do zabawy),
farby mineralne (malowanie na papierze, malowanie wnętrza
sali przedszkolnej),
• dary natury, takie jak: szyszki, kasztany, żołędzie, muszle, duże
pestki, piasek morski, kamienie naturalne i półszlachetne, pocięte gałęzie i konary.

Według badaczy „uczenie się w antropocenie wymaga holistycznego podejścia i powinno odbywać się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gdzie dzieci mogą uczestniczyć w mającym dla nich sens życiu tu i teraz”47. Aby zapewnić odpowiednią jakość działań wewnątrz
i na zewnątrz, placówkę umiejscowiono w budynku wolnostojącym
w otoczeniu dzikich łąk, na których wypasają się konie i rosną krzewy
róży, tarniny, głogu oraz drzewa. W nieco dalszej okolicy znajduje się
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy oraz obszar objęty ochroną
w ramach programu Natura 2000, dokąd dzieci wychodzą na codzienne
wyprawy.

47
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Podstawą programu przedszkola są rytmy: dnia, tygodnia i roku.
Niezmienność aktywności powtarzających się każdego dnia pozwala
dziecku odnaleźć się w czasie. Dzięki tej stałości łatwiej mu zrozumieć,
że mama przyjdzie po bajce, a nie o 14.30, albo że obiad będzie po zabawach na dywanie, a nie o 12.00. Rytm tygodnia pozwala czuć upływ
większej jednostki czasu. W MOMO każdy

Edukacja ekologiczna
powinna towarzyszyć
dziecku od najmłodszych lat i być jego
codziennym doświadczaniem natury: sercem,
umysłem i rękami.

dzień ma swoją charakterystyczną aktywność proponowaną dzieciom: w poniedziałki jest to malowanie farbami, we wtorki – gotowanie zupy, w środy – prace ręczne,
w czwartki – pieczenie bułeczek, w piątki –
porządki, naprawy i kończenie rozmaitych
prac z tygodnia. Te działania stają się dla
dziecka punktem odniesienia w tygodniowym upływie czasu. Rytm roku, wyznaczany w przedszkolu przez pory
roku i święta, daje dzieciom szerszą perspektywę dostrzegania zmian
w świecie natury i kultury.
Pierwszą część dnia dzieci spędzają w budynku, gdzie mają czas
na swobodną zabawę, działania w kąciku stolarskim, aktywności z rytmu tygodnia, porządkowanie przestrzeni po zabawie, zabawy kołowe
i paluszkowe, obiad i odpoczynek. Po relaksie wychodzimy na zewnątrz,
zwykle na wyprawę na łono natury, do ulubionych miejsc, nazwanych
przez dzieci: Leśny Plac Zabaw, Wąwóz, Mały Dąb, Duży Dąb, Kraina Elfów, Kraina Łakomczuchów, Górka Pychowicka czy Siano na Łące. Są też
dni, kiedy zostajemy na przedszkolnym podwórku, gdzie dzieci mogą
oddać się zabawie z piaskiem, wodą, konstruować z pieńków, huśtać się
na huśtawkach zawieszonych na gałęziach drzewa oraz uczestniczyć
w sezonowych pracach ogrodowych. Uprawianie grządek warzywnych,
owocowych, ziołowych i kwiatowych jest niezwykle ważnym działaniem w procesie rozwijania świadomości powstawania żywności oraz
szacunku do darów natury. Własnoręcznie przygotowana grządka

20. Wychowanie do przyszłości

717

permakulturowa48, wysianie nasion, pielęgnowanie i podlewanie, codzienne doglądanie roślin, wszystko to daje plon o wielkiej wartości,
nawet jeśli skromny.
Doświadczamy świata przyrody pojmowanego holistycznie i łączności człowieka z naturą również poprzez troskę o zwierzęta. Zimą
dokarmiamy ptaki, które licznie przylatują do karmnika, przygotowujemy domki dla jeży, budujemy budki lęgowe dla ptaków (dzięki czemu
możemy uczestniczyć w ptasich narodzinach na wiosnę), karmimy
konie resztkami po jedzonych w przedszkolu jabłuszkach, sadzimy
rośliny miododajne, aby obserwować zapylacze przy pracy.
Wierzymy, że dzięki takim doświadczeniom, codziennemu kontaktowi z życiem i naturą dzieci stworzą z przyrodą więź na całe życie
i będą bardziej szanowały świat, w którym żyją. Edukacja ekologiczna
powinna towarzyszyć dziecku od najmłodszych lat i być jego codziennym doświadczaniem natury: sercem, umysłem i rękami.
Powyższy przykład jest propozycją nowego modelu edukacji średniego dzieciństwa, który nie opiera się na przekazywanej wiedzy, lecz
na przeżyciu i doświadczeniu siebie w kontakcie ze światem natury
i kultury. Takie podejście daje możliwość ukierunkowania edukacji
przedszkolnej na wspieranie rozwoju indywidualnej, niepowtarzalnej,
zintegrowanej osobowości, będącej, według nas, podstawą pełnego
człowieczeństwa. Wspierając fundamentalne komponenty zdrowej
osobowości, takie jak poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa,
szacunek dla siebie i otoczenia, motywację wewnętrzną, autentyczność,
wspieramy autonomię i rozwój świadomości, dbamy o harmonijny
rozwój jednostki i zrównoważony rozwój cywilizacji.

48

Podniesiona grządka przygotowana w sposób, który zapewnia uzyskanie oczekiwanych plonów przy jak najmniejszym nakładzie pracy, jak najmniejszej ingerencji
w środowisko, a jednocześnie umożliwiająca utrzymanie żyzności gleby.
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Ilustracja 4. Przez las. Fot. Maciej Mrozowski
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Podsumowanie

System edukacji wymaga zmiany, bowiem nie sprawdza się już nawet
w odniesieniu do współczesnych wyzwań, a co dopiero wobec tych,
które może przynieść niepewna przyszłość. Dzieci nie uczą się obecności w świecie pełnym wyzwań, zainteresowania otaczającą rzeczywistością ani chęci jej poznawania, nie uczą się
samodzielności, rozwiązywania problemów natuSystem edukacji wyry pragmatycznej, zależności przyczynowo-skutmaga zmiany, bowiem
kowych, nie doświadczają kontekstu powiązań
nie sprawdza się już
opartego na poczuciu sensu. Nie pozwala się im
nawet w odniesieniu
realizować ich wewnętrznego planu, tylko narzuca
do współczesnych
im się go z zewnątrz. Nie wspiera się ich jako przewyzwań, a co dopiero
wodnik i towarzysz drogi, lecz ciągnie się je za sznuwobec tych, które
rek przykrótkiego wyobrażenia o tym, jak powinien
może przynieść niewyglądać dorastający człowiek w przyszłości. Nie
pewna przyszłość. […]
zaspokaja się potrzeb dzieci, tylko potrzeby doroNie zaspokaja się
słych. Kto z nas rozmyśla nad tajemnicą tkwiącą
potrzeb dzieci, tylko
w dziecku, która czeka na tego, kto pomoże mu ją
potrzeby dorosłych.
odkryć? Czy przestaliśmy się dziwować, zachwycać,
podziwiać? Jeśli tak, powinniśmy chronić świat przed nami samymi.
Edukacja i wychowanie najmłodszych w antropocenie powinny
wspierać odporność społeczno-środowiskową opartą na współ
zależności i krytycznym myśleniu, tworzyć podstawy dla życia
charakteryzującego się szacunkiem do samego siebie, szacun
kiem dla innych i poszanowaniem środowiska49.

Wczesna edukacja dla zrównoważonego rozwoju (zarówno osobistego,
jak i globalnego) nie zaczyna się jednak na zewnątrz, w stojących przed
nami dzieciach i na kolorowych dywanach przedszkolnej sali, tylko
49
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w nas samych. Wychowanie jest samowychowaniem dorosłego dokonującym się przed obliczem dziecka. Aby dziecko mogło postrzegać
świat przez pryzmat ważności i nadawać mu wartość nadrzędną, sami
powinniśmy prezentować postawę, która nie odznacza się obojętnością
na ten świat. Z niej wynikają dalsze działania.
W rozdziale staraliśmy się nakreślić kierunek poszukiwań nowego
modelu edukacyjnego etapu średniego dzieciństwa, opartego na patrzeniu na dziecko i jego rozwój w kontekście zrównoważoności (ang. sus
tainability), zaś na świat i przyszłość w perspektywie holistycznej, jako
na całość, a nie oddzielone od siebie elementy niedającego się połączyć
w całość obrazka. Nasza propozycja jest próbą udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czym powinien cechować się „obywatel zrównoważonego
rozwoju”50 i jaka powinna być jego wczesna edukacja. Uważamy, że
powinno być więcej przedszkoli leśnych i placówek opierających się
na alternatywnych koncepcjach pedagogicznych, zaś wyłaniające się
na horyzoncie edukacyjnym inne innowacyjne propozycje, jak np. system kształcenia w Finlandii51, powinny być przedmiotem zainteresowania rodziców, pedagogów i decydentów.

50
51

Rieckmann, M. (2018), Learning to Transform…, s. 41.
„Albo przygotowujemy dzieci do życia, albo do egzaminów. My wybieramy to
pierwsze” – tak Finowie określają swoje priorytety w edukacji: kazamo (2016), 7 naj
ważniejszych rzeczy w systemie edukacji w Finlandii, „Joe Monster”: joemonster.org/
art/36389 [dostęp: 28.04.2021].
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Zaproszenie do dyskusji

Świat wymaga zmiany. Czy uważasz, że obecny system edukacyjny jest
adekwatny do czasów, w których żyjemy? Jeśli nie, to dlaczego? Czy
zgadzasz się, że najważniejszym obszarem i narzędziem rozwojowym
dziecka na etapie przedszkolnym są zabawa i doświadczanie świata w bezpośrednim z nim kontakcie? Jak, twoim zdaniem, na rozwój
dziecka może wpłynąć „leśna edukacja” i czy częste obcowanie dzieci
z naturą może wpłynąć na stan naszej planety w przyszłości? Czym
jest „leśność” w edukacji, wychowaniu dziecka? Co oznacza dla ciebie
naturalny rozwój dziecka i czy współczesny świat wspomaga realizację
naturalnych potrzeb rozwojowych?
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