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Wprowadzenie

W śród koncepcji pedagogicznych są takie, które nie dezaktualizują się, 
których założenia nie ulegają przedawnieniu. Do takich koncepcji nale-
ży Plan Daltoński. Opracowana na początku XX w. przez amerykańską 

nauczycielkę Helen Parkhurst koncepcja bardzo szybko zyskała popularność w wielu 
krajach, również w Polsce. Opiera się na trzech zasadach: wolności, odpowiedzialno-
ści i współpracy. Zasady te wzajemnie uzupełniają się i łącznie występują w proce-
sie dydaktyczno-wychowawczym. Wolność w edukacji daltońskiej oznacza swobodę 
wyboru, planowania, podejmowania inicjatywy, pracy według własnych pomysłów, 
samodzielne uczenie się, czyli samodzielność. Według Parkhurst (1928) samodziel-
ność bez odpowiedzialności byłaby samowolą. W systemie daltońskim dziecko pono-
si odpowiedzialność za własny wybór. Autorka koncepcji twierdziła, że jeżeli dziec-
ko widzi cele swojego działania i odpowiedzialnie je podejmuje, to szuka sposobów 
wykonania, często wielokrotnie podejmując próby. Natomiast korzystanie z wolności 
powinno przebiegać w taki sposób, by nie naruszać wolności innych, czyli podczas 
współpracy. W omawianej koncepcji odchodzi się od tradycyjnego nauczania klasowo-
lekcyjnego z wiodącą rolą nauczyciela, a tworzy się warunki, przestrzeń edukacyjną 
dla samodzielnej pracy uczniów, w której nauczyciel jest organizatorem procesu dy-
daktycznego i współpracującym członkiem zespołu uczącego się. Nie może sprawo-
wać roli kierowniczej, ponieważ kierowanie rozwojem dziecka uniemożliwia proces 
samodzielnego uczenia się. Zadaniem nauczyciela jest rozwijanie umiejętności uczenia 
się uczniów. Jego realizacja nastąpi wówczas, gdy zapewnimy dzieciom możliwość 
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rozwoju umiejętności polegania na ich kompetencjach lub na sobie samych, czyli sze-
roko pojętą samodzielność. Koncepcja Planu Daltońskiego ewaluowała w czasie. Już 
jej autorka podkreślała, że nie jest to sztywna metoda, ale koncepcja, która może być 
realizowana w każdej szkole, na różnych etapach kształcenia. Jej elastyczność sprawia, 
że szkoły daltońskie różnią się między sobą, a każda z nich przechodzi własny proces 
rozwoju. Mimo że została opracowana w okresie międzywojennym, cieszy się obecnie 
popularnością wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej, którzy poszukują 
sposobów coraz lepszego przygotowywania dzieci do kształcenia na kolejnych etapach 
edukacji, ale przede wszystkim korzystają z niej w celu kształcenia ludzi gotowych 
do życia w dobie nieustającego postępu, realizując indywidualne podejście do ucznia, 
uwzględniając jego możliwości edukacyjne, zainteresowania, tempo rozwoju, rozwija-
nie motywacji oraz twórczej aktywności poznawczej.

Defi nicyjne ujęcia samodzielności i jej płaszczyzny

W literaturze psychologicznej i pedagogicznej funkcjonuje wiele ujęć samodzielno-
ści, co wskazuje na to, że pojęcie to jest i może być w różny sposób interpretowane. 
W koncepcji behawiorystycznej samodzielność jest określana jako sprawność pozwa-
lająca jednostce na wykonywanie czynności w sposób niezależny od otoczenia. Jest 
charakteryzowana jako nawyk kształtujący się w wyniku kontaktów społecznych. 
Samodzielne zachowanie, aprobowane przez otoczenie, jest nagradzane i dlatego po-
wtarzane. Według koncepcji humanistycznych osoba samodzielna podejmuje działa-
nia w celu realizacji własnych zamierzeń, kieruje się własnymi motywami, dokonuje 
wyborów, a kolejne sytuacje zadaniowe zmuszają ją do doskonalenia siebie. Tak ro-
zumiana samodzielność wiąże się z odpowiedzialnością, samokontrolą oraz wymaga 
wytrwałości i umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami. Inne ujęcie samodziel-
ności przedstawia się w koncepcjach poznawczych. Według nich samodzielność jest 
defi niowana jako nabywanie doświadczeń w ciągu całego życia. Jednostka dzięki 
aktywności własnej poszukuje przeżyć i inspiracji do działania. Jej indywidualne 
doświadczenia są materiałem rozwoju, który jest ciągiem zmian wynikających z or-
ganizowania i przekształcania się struktur doświadczeń nowych, jak również dosto-
sowania aktywności do potrzeb równoważenia stosunków z otaczającym światem 
(Kuszak, 2006). Ze względu na szerokie znaczenie terminu „samodzielność” można 
mówić o różnych jej płaszczyznach. W literaturze najczęściej przedstawia się samo-
dzielność rozumianą jako sprawność motoryczna (Tyszkowa, 1977; Przetacznikowa, 
1975). Pojawia się najwcześniej w rozwoju dziecka, w momencie opanowania chwy-
tania i chodzenia. Dziecko może się przemieszczać zgodnie ze swoimi zamierzenia-
mi, może dokonać wyboru czynności, jakie chce w danym momencie wykonać. Ko-
lejną płaszczyzną samodzielności jest samodzielność samoobsługowa. Jej osiągnięcie 
pozwala jednostce uniezależnić się od otoczenia w zakresie wykonywania czynności 
samoobsługowych (Hurlock, 1985; Dunin-Wąsowicz, Dmochowska, 1978). Samo-
dzielność samoobsługowa nie dotyczy czynności wykonywanych tylko i wyłącznie 
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na rzecz samego siebie, ale również na rzecz otoczenia. Dziecko mające pewne stałe 
obowiązki staje się nie tylko samodzielne, lecz także systematyczne i bardziej odpo-
wiedzialne. Inną płaszczyzną samodzielności jest samodzielność w posługiwaniu się 
narzędziami. Jej osiągnięcie jest uzależnione od poziomu sprawności motorycznych 
oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pozwala jednostce zdobywać nowe doświad-
czenia i dochodzić do nowych rozwiązań (Dzierżanka-Wyszyńska, 1972). Opano-
wanie samodzielności motorycznej i samodzielności posługiwania się narzędziami 
kształtuje samodzielność działań łączącą się z umiejętnością dokonywania wyboru 
celu, środków i metod działania oraz podejmowania decyzji. Ważnym czynnikiem 
samodzielności działań jest wytrwałość w dążeniu do celu oraz pokonywanie poja-
wiających się trudności (Szewczuk, 1975). Stanisław Nieciuński (1985) wyodrębnia 
samodzielność praktyczną, w której zawiera samodzielność samoobsługową, samo-
dzielność działań i posługiwania się narzędziami oraz dodaje takie umiejętności, jak 
czynności na rzecz innych, czynności konstrukcyjne i plastyczne. Szczególnie istotną 
dla procesu uczenia się jest samodzielność myślenia charakteryzująca się tym, że jed-
nostka potrafi  podejmować decyzje, brać pod uwagę różne aspekty sytuacji i na tej 
podstawie podejmować działania niezależnie od opinii innych, potrafi  dostrzegać pro-
blemy i funkcjonować w sytuacjach nowych (Włodarski, Matczak, 1987). Zdaniem 
wielu autorów (Nieciuński, 1985; Garbula-Orzechowska, Kamińska, 1989; Hiszpań-
ska 1991) elementy samodzielności myślenia, działań oraz aktywnego poszukiwania 
i zdobywania wiedzy, jej przetwarzania oraz wykorzystywania tworzą samodzielność 
poznawczą. Osoby charakteryzujące się samodzielnością poznawczą mają różnego 
rodzaju zainteresowania, potrafi ą twórczo wykorzystywać informacje i stawiać pyta-
nia. Jest to szczególnie ważne w samodzielnym uczeniu się. Dzięki samodzielności 
poznawczej jednostka wykorzystuje różne dane w konstruowaniu własnego systemu 
wiedzy (Witkowski, 2009). 

Samodzielność jest szeroko charakteryzowana w literaturze pedagogicznej zarów-
no jeżeli chodzi o ujęcia defi nicyjne, klasyfi kacje, określanie warunków sprzyjających 
jej rozwojowi, jak i opracowania badawcze. W badaniach dotyczących samodzielno-
ści zajmowano się określaniem poziomu samodzielności dzieci w wieku przedszkol-
nym (Kuszak, 2006), jej rozwojem (Kuszak, 2008), porównywano samodzielność 
uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych (Wilczyńska, 2018). Nie sprawdzano 
dotychczas, jak samodzielność postrzegają uczniowie, którzy proces nauczania‒ucze-
nia się realizowali według koncepcji Planu Daltońskiego, czyli w warunkach sprzy-
jających niezależnemu zdobywaniu i gromadzeniu doświadczeń, pokonywaniu prze-
szkód, sprawdzaniu swoich umiejętności i możliwości. Sprawdzenie postrzegania 
samodzielności przez uczniów realizujących proces nauczania‒uczenia się według 
koncepcji Planu Daltońskiego autorka artykułu uczyniła celem badań własnych. Ma-
jąc na uwadze ten cel, sformułowała następujące pytania badawcze: Jakie opinie o sa-
modzielności mają uczniowie klas trzecich? Z jakimi płaszczyznami samodzielności 
uczniowie wiążą samodzielność własną? Jakie znaczenie dla samodzielnych działań 
ucznia ma postrzeganie samodzielności przez nauczyciela?
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Charakterystyka przeprowadzonych badań

Badania przeprowadzono z udziałem uczniów sześciu klas trzecich w Szkole Podstawowej 
w Śmiglu (miasto w województwie wielkopolskim). Pierwszy etap edukacji realizowało 
według koncepcji Planu Daltońskiego 119 uczniów z sześciu klas trzecich. Wychowaw-
czynie badanych klas wcielały w życie zasady koncepcji w sposób zróżnicowany. W kla-
sach wprowadzono planowanie obowiązków, wcielały w życie zadań, rozwijano współ-
pracę przez pracę w grupach, wypełnianie dyżurów, stosowano zadania samodzielnego 
wyboru oparte na zainteresowaniach dzieci ze zróżnicowaniem ich stopnia trudności. Pod-
czas zajęć w ciągu dnia, w różnych sytuacjach szkolnych nauczycielki stwarzały uczniom 
okazje do rozwijania samodzielności, a także stosowały wydzielone godziny zaplanowa-
nej przez uczniów tzw. pracy samodzielnej. Podczas tych zajęć uczniowie wykonywali 
prace z różnych rodzajów edukacji, które zaplanowali do zrealizowania w ciągu danego 
tygodnia. Uczniowie mogli wykonywać swoje zadania w wybranym miejscu, korzystając 
z samodzielnie wybranych środków dydaktycznych, mogli współpracować z kolegą lub 
pracować indywidualnie. Po wykonaniu zaplanowanego zadania mogli realizować własne 
pomysły, tworzyć zadania, skorzystać z zadań dodatkowych, pracować w różnych kąci-
kach tematycznych, grać w gry edukacyjne itp. Tygodniowy wymiar godzin „pracy samo-
dzielnej” w poszczególnych klasach był zróżnicowany – od dwóch do pięciu godzin tygo-
dniowo. W dwóch klasach godziny te były realizowane systematycznie – w jednej klasie 
trzy, a w drugiej klasie pięć godzin w każdym tygodniu, natomiast w czterech klasach 
godziny pracy samodzielnej realizowane były okazjonalnie, w wymiarze dwóch-trzech 
godzin, często bez zaznaczania tego rodzaju pracy w planach dnia. Badania przeprowa-
dzono metodą sondażu diagnostycznego. Zastosowaną metodą badawczą była ankieta, 
a narzędziami badawczymi były kwestionariusze ankiet. Do uczniów skierowano ankietę 
dotyczącą wskazywania sytuacji, w których mogą być samodzielni, satysfakcji z bycia 
samodzielnym, preferowania zajęć samodzielnych. Kwestionariusz ankiety zawierał dzie-
sięć pytań (cztery zamknięte, trzy półotwarte i trzy otwarte). Odpowiedzi ankietowanych 
miały wskazać płaszczyzny samodzielności, w jakich uczniowie dostrzegają samodziel-
ność własną. Badaniem ankietowym objęto również sześć nauczycielek – wychowaw-
czyń badanych uczniów. Kwestionariusz ankiety zawierał 16 pytań (sześć półotwartych 
i dziesięć otwartych). Celem ankiety skierowanej do nauczycielek było poznanie sposobu 
realizacji koncepcji Planu Daltońskiego, a także sprawdzenie podejmowanych przez nie 
działań wskazujących płaszczyznę samodzielności, jaką umożliwiają swoim uczniom.

Wyniki

Analiza zebranego materiału badawczego pozwala zauważyć, że 91,7% badanych 
uczniów określa siebie jako osoby samodzielne. Z bycia samodzielnym uczniowie 
są zadowoleni. Wśród badanych uczniów 8,3% stwierdziło, że nie są samodzielni, 
ale 6,7% z nich jest niezadowolonych ze swojej niesamodzielności, natomiast 1,6% 
badanych określa siebie jako niesamodzielnych i zadowolonych z tej sytuacji.  
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Badani uczniowie dostrzegają charakterystyczne cechy samodzielnych zachowań 
w podanych sytuacjach, a 43,7% badanych podjęło próbę samodzielnego sformuło-
wania  defi nicji samodzielności, co może świadczyć, że preferują własne sformuło-
wania, a nie korzystanie z wyboru podanych, gotowych określeń, czyli wykazali się 
samodzielnością myślenia w zakresie defi niowania pojęć. Badani uczniowie dostrze-
gają, że mogą przejawiać samodzielność w płaszczyźnie samodzielności praktycznej 
(samoobsługa, wykonywanie pewnych działań, posługiwanie się narzędziami), sa-
modzielności myślenia (rozwiązywanie problemów własnymi sposobami, stosowanie 
różnych rozwiązań problemu) oraz samodzielności poznawczej, czyli samodzielnego 
uczenia się (konstruowania zadań i ich rozwiązywania, poszukiwania informacji). 
Wśród opisów zachowań, oraz dając przykłady własnych działań samodzielnych, 
uczniowie najczęściej wskazywali samodzielność praktyczną (86,5% badanych), czy-
li wykonywanie czynności związanych z samoobsługą, porządkowaniem przyborów, 
środków dydaktycznych, realizacją obowiązków dyżurnego, posługiwanie się na-
rzędziami, wykonywanie poleceń według instrukcji itp. Na drugim miejscu znalazły 
się wskazania uczniów dotyczące samodzielności myślenia. Sytuacje samodzielnych 
zachowań (takich jak realizowanie zadań, poleceń własnymi sposobami, wykony-
wanie prac według własnych pomysłów) przedstawiło 58% badanych. Płaszczyzną 
samodzielności najmniej wskazywaną przez uczniów było samodzielne uczenie się. 
Zaledwie 48,7% badanych stwierdziło, że mogą samodzielnie uczyć się, czyli samo-
dzielnie tworzyć zadania, prowadzić doświadczenia, poszukiwać informacji w róż-
nych źródłach na samodzielnie podejmowane tematy itp. Z tej liczby 34,5% uczniów 
pochodziło z jednej klasy. Ta sytuacja zwróciła uwagę na konieczność sprawdzenia 
związku pracy nauczyciela z postrzeganiem samodzielności przez uczniów.

Analizując wypowiedzi nauczycielek w badaniu ankietowym, dostrzeżono zróżni-
cowanie w częstotliwości i regularności stosowania zaplanowanej przez uczniów godzi-
ny pracy samodzielnej, wykorzystywaniu pakietów edukacyjnych lub rezygnacji z nich, 
stwarzaniu uczniom możliwości poszukiwania wiedzy, to znaczy wykonywania do-
świadczeń, formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez, samodzielnych 
poszukiwań w różnych źródłach informacji, tworzenia przez uczniów kart pracy i zadań 
do pracy samodzielnej, stosowania „otwartych kart pracy”, czyli kart pracy umożli-
wiających tworzenie i przekształcanie zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
i możliwościami, realizowania własnych pomysłów powstających na bazie inspiracji 
ucznia tematyką karty pracy, jaką otrzymał, realizowania własnych pomysłów uczniów 
związanych z ich zainteresowaniami. Zróżnicowanie pracy nauczycielek dotyczyło 
również tworzenia przestrzeni edukacyjnej, czyli zagospodarowania sal lekcyjnych 
i korytarzy, wyposażenia klas w środki dydaktyczne, dostępności środków i materiałów 
dla swobodnego korzystania z nich przez uczniów, tworzenia kącików zainteresowań 
umożliwiających samodzielne prowadzenie doświadczeń, biblioteczki klasowej, dostę-
pu do komputera z Internetem, swobodnego dla uczniów wyboru gier edukacyjnych itp.

W celu sprawdzenia istnienia związku pracy nauczyciela z postrzeganiem samo-
dzielności przez uczniów zastosowano rachunek korelacji. Wartość współczynnika 
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(0,96) wskazała na występowanie znaczącej zależności postrzegania samodzielności 
przez uczniów i pracy nauczyciela. W klasie, w której godzina zaplanowanej pracy 
samodzielnej realizowana była każdego dnia, czyli w wymiarze pięciu godzin tygo-
dniowo na podstawie zindywidualizowanej karty pracy o tematyce proponowanej 
przez uczniów, ustalając plan dnia dzieci (71,4%) umieściły zajęcia samodzielne na 
pierwszej godzinie. W klasie, w której godzina pracy samodzielnej realizowana była 
trzy razy w tygodniu w sposób zaplanowany na podstawie zindywidualizowanej kar-
ty pracy oraz kart standardowych i podręczników, ustalając plan dnia 9,5% uczniów 
zajęcia samodzielne umieściło na pierwszej godzinie. W jednym i drugim przypadku 
byli to uczniowie, którzy wskazywali samodzielność własną w płaszczyźnie prak-
tycznej, myślenia i samodzielnego uczenia się. Przestrzeń edukacyjna klas umożli-
wiała dzieciom prowadzenie samodzielnych doświadczeń, korzystanie z klasowego 
księgozbioru, komputera z Internetem, materiałów plastycznych i innych środków 
dydaktycznych. W czterech pozostałych klasach nauczycielki realizowały godzinną 
pracę samodzielną w wymiarze dwóch-trzech godzin w ciągu tygodnia, ale w sposób 
okazjonalny, niesystematyczny, często bez umieszczania tych zajęć w planie dnia. 
Stosowały zeszyty ćwiczeń lub karty pracy o różnym stopniu trudności, zawierające 
zadania do samodzielnego wykonania według konkretnych poleceń z możliwością 
zastosowania indywidualnego sposobu rozwiązania oraz ich realizacji we własnym 
tempie pracy. Uczniowie z tych klas wskazywali samodzielność własną w płaszczyź-
nie samodzielności praktycznej i samodzielności myślenia.

Dyskusja wyników

Analiza materiału badawczego wskazuje, że uczniowie kończący pierwszy etap eduka-
cji, który był realizowany z wykorzystaniem koncepcji Planu Daltońskiego, oceniają 
siebie jako osoby samodzielne. Bycie samodzielnym sprawia im radość i zadowole-
nie. Uczniowie dostrzegają różne płaszczyzny samodzielności, ale większość z nich 
wskazuje na samodzielność w płaszczyźnie praktycznej i płaszczyźnie myślenia. Moż-
na przypuszczać, że jest to uwarunkowane pracą nauczyciela, który jest organizatorem 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Stworzenie warunków sprzyjających rozwija-
niu różnych płaszczyzn samodzielności, w tym samodzielnego uczenia się, spowodo-
wało, że uczniowie i w tej płaszczyźnie dostrzegali możliwość samodzielności własnej.

Podjęte badania wykazały, że częste, planowe stwarzanie sytuacji, w których uczeń 
samodzielnie wykonuje zadania, powoduje, że uczniowie domagają się tego rodzaju 
pracy. Uczniowie wykazują zainteresowanie samodzielną nauką wówczas, gdy mają 
możliwość realizowania własnych pomysłów i zamierzeń zgodnie z własnymi zainte-
resowaniami i możliwościami. Wykonywanie samodzielne zadań z podanymi polece-
niami, według wskazówek i konkretnych instrukcji, rozwija samodzielność praktyczną. 
Rozwiązywanie zadań według pomysłu ucznia, różnymi sposobami, wpłynie na rozwój 
samodzielności myślenia. Stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, konstruowanie 
zadań, formułowanie hipotez i doświadczalne ich sprawdzanie powoduje, że ucznio-
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wie są samodzielni w płaszczyźnie uczenia się i tę płaszczyznę dostrzegają. Samodziel-
ność jest dla nich tak ważna i satysfakcjonująca, że tego typu zajęcia preferują. Czyli 
rezygnacja ze standardowych ćwiczeń, podręczników, a w zamian za to stosowanie 
otwartych zadań, kart pracy znacząco wpływa na samodzielność uczenia się. Ważna 
jest również organizacja przestrzeni edukacyjnej. Dostępność różnorodnych środków 
dydaktycznych, potrzebnych materiałów i sprzętów znacząco wpływa na wszystkie 
płaszczyzny samodzielności. Analiza wyników omawianych badań sugeruje, że samo-
dzielność wynikająca z potrzeby niezależnego zdobywania i gromadzenia doświadczeń, 
rozwiązywania problemów, sprawdzania swoich umiejętności, możliwości i wiadomo-
ści wymaga odpowiednich warunków sprzyjających jej rozwojowi. Do takich warun-
ków należy częste, regularne i zaplanowane realizowanie zajęć samodzielnych.

Przeprowadzone badania wskazują, jak ważna jest znajomość pojęć i ich interpre-
tacja. Pojęcie samodzielności należy do pojęć o szerokim znaczeniu i jest charaktery-
zowane na wielu płaszczyznach. Nauczyciel, korzystając z koncepcji Planu Daltoń-
skiego, która ma na celu rozwijanie samodzielności uczniów, powinien to kluczowe 
pojęcie rozumieć w różnych wymiarach. Takie rozumienie pozwoliłoby realizować 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sposób sprzyjający rozwijaniu samodzielności 
uczniów w różnych płaszczyznach. Jeżeli nauczyciel nie rozumie szeroko pojęcia „sa-
modzielność” i dostrzega jedynie niektóre jej płaszczyzny, stwarza swoim uczniom 
warunki do częściowego rozwijania samodzielności. Można przypuszczać, że taka 
sytuacja spowodowała, że uczniowie niektórych badanych klas nie dostrzegają możli-
wości samodzielnego uczenia się. Możliwości bycia samodzielnym wiążą z płaszczy-
zną praktyczną i samodzielnością myślenia, ponieważ tylko w takich płaszczyznach 
nauczyciel umożliwia uczniom samodzielne działania. 

Przedstawione badania mogą stać się inspiracją do dalszych dociekań dotyczą-
cych postrzegania samodzielności przez uczniów, którzy nie pracują według koncep-
cji Planu Daltońskiego. Ciekawe byłoby sprawdzenie, jak postrzegają samodzielność 
uczniowie, którym nie stwarza się dogodnych warunków do jej rozwijania. 
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PERCEPTION OF INDEPENDENCE BY THIRD GRADE STUDENTS LEARNING 
ACCORDING TO THE DALTON PLAN CONCEPT

Abstract
The school’s main task is to assist children in their comprehensive development. The implementa-
tion of this task requires an individual approach to a student, taking into account the student’s abili-
ties, interests, development rate, and cognitive activity. In order to meet these requirements, teach-
ers seek organizational solutions facilitating individualization of the didactic process. One of the 
concepts that the Dalton Plan is referring to because of many of its advantages is the attitude to the 
individual needs of the child. It ensures actual individualization of the education process, leading to 
independent learning of a child, which guarantees the success of students in lifelong learning. This 
article presents the results of a study on perception of independence by students who were given the 
opportunity to develop it. For the students’ independence it is important how the teachers identify 
students’ independence abilities. This teachers’ attitude can foster or inhibit the children’s natural 
drive to develop independence in many areas. The article points to the role of the teacher’s prepara-
tion for implementation of pedagogical concepts because the superfi cial implementation, without 
a thorough, broad understanding of its principles, will not bring the expected results.

Key words: independence, areas of independence, the Dalton Plan concept


