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KREATYWNO!CI DZIECI$CEJ

Streszczenie: W&artykule zanalizowano najwa'niejsze czynniki wspieraj(ce rozwój umie-
j)tno*ci kreatywnych u&dzieci w&wieku przedszkolnym i&wczesnoszkolnym, które zosta+y 
wy+onione na podstawie bada, empirycznych z&ostatnich kilkunastu lat. Dla jasno*ci wy-
wodu zosta+y one uj)te w&dwóch grupach: *rodowisko -zyczne i&*rodowisko pedagogiczne, 
cho. wszystkie przedstawione determinanty wzajemnie si) przenikaj( i&uzupe+niaj(. Na 
zako,czenie zarekomendowano wybrane rozwi(zania dla praktyki wczesnej edukacji.
S%owa kluczowe: kreatywno*.; *rodowisko edukacyjne; wczesna edukacja.

Wprowadzenie

Na podstawie teorii socjokulturowych Lwa S. Wygotskiego i&Jerome’a&S. Brunera 
przyjmuje si), 'e *rodowisko edukacyjne mo'e by. rozumiane jako „/ród+o dzie-
ci)cych do*wiadcze, i&rekonstrukcji”, jako „*rodowisko, które zawiera w&sobie 
potencja+ sprzyjaj(cy aktywno*ci podmiotowej, gdzie dziecko mo'e nabywa. 
do*wiadczenie w&ró'nych porz(dkach rzeczywisto*ci i&rekonstruowa. swoj( wie-
dz)” (Ba+achowicz "!0$/"!01, s. 0%–02)3. Organizowanie *rodowiska uczenia si) /
*rodowiska edukacyjnego wi('e si) zatem z&projektowaniem ró'norodnych sy-
tuacji, w&których dziecko jest autentycznie zaanga'owane w&proces uczenia si), 
poniewa' samodzielnie i&w&grupie bada, eksperymentuje, poszukuje, interpretuje, 
tworzy, dostrzega i&rozwi(zuje ró'ne problemy, korzystaj(c z&posiadanych narz)dzi 
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 0 W&artykule u'ywam zamiennie okre*le, „*rodowisko edukacyjne” i&„*rodowisko uczenia si)”, 
poniewa' „*rodowisko edukacyjne” rozumiem jako zespó+ zró'nicowanych elementów/czyn-
ników, które wi('( si) z&procesem uczenia si).
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kulturowych i&mo'liwo*ci, w&tym np. potencja+u kreatywno*ci (np. Filipiak "!0"; 
Ba+achowicz "!0%).

W&tym artykule skoncentruj) si) na opisie – potwierdzonych empirycznie – cech 
*rodowiska edukacyjnego sprzyjaj(cego ujawnianiu i&rozwijaniu kreatywno*ci 
dzieci)cej we wczesnej edukacji.

Metaanalizy – co wynika z#kwerendy literatury

Grupa angielskich badaczy przeanalizowa+a "0! publikacji naukowych na temat 
*rodowiskowych uwarunkowa, umiej)tno*ci kreatywnych dzieci i&m+odzie'y, 
które ukaza+y si) na *wiecie w&j)zyku angielskim w&latach "!!7–"!00 (Davies i&in. 
"!04)8. Tylko 4" publikacje odpowiada+y na pytanie: Jakie s( dowody w&literaturze 
na okre*lenie kluczowych cech *rodowisk i&warunków, które s( najskuteczniejsze 
w&promowaniu rozwoju umiej)tno*ci kreatywnych u&dzieci i&m+odzie'y?, z&czego 
a' 01 bada, dotyczy+o „wydarze, krytycznych” (critical events), a&wi)c takich 
jak projekt lub do*wiadczenie, które s( w&jaki* sposób „wyj(tkowe” lub inne ni' 
codzienna praktyka9. Wyró'nienie tego typu dzia+a, na rzecz stworzenia lub po-
prawy niektórych uwarunkowa, kreatywno*ci uczniów ma o&tyle znaczenie, 'e po 
zako,czeniu projektu o&charakterze „wydarzenia krytycznego” zaj)cia powracaj( 
do tradycyjnego modelu i&nie zmieniaj( zauwa'alnie codziennego *rodowiska 
uczenia si) dzieci (Davies i&in. "!04, s. $#). Odchodzenie od transmisyjnego para-
dygmatu edukacji, tradycyjnych strategii nauczania w&kierunku edukacji opartej 
na aktywnym uczeniu si) stymuluj(cym my*lenie kreatywne uczniów wymaga 
zatem trwa+ej mody-kacji *rodowiska uczenia si) oraz codziennego d('enia do 
uwzgl)dniania jednocze*nie wszystkich cech *rodowiska promuj(cego rozwój 
dzieci)cej kreatywno*ci:.

W&wyniku rozleg+ej kwerendy stwierdzono, potwierdzone empirycznie, znacze-
nie kilku czynników wspieraj(cych rozwój umiej)tno*ci kreatywnych u&dzieci, które 
– dla jasno*ci wywodu – sklasy-kowa+am w&dwie podstawowe grupy: *rodowisko 

 " Odwo+uj(c si) do wyników bada, zanalizowanych w&artykule Dana Daviesa i&in. ("!04, s. $#–$2), 
nie przywo+uj) ju' licznych odniesie, do konkretnych przypadków. Mo'na je odnale/. we 
wspomnianej publikacji.

 4 Wyra'enie critical events w&publikacji D. Daviesa i&in. ("!04) niesie ze sob( inne znaczenie ni' 
critical incidents – „zdarzenia krytyczne”, polskim czytelnikom znane z&ksi('ki Davida Trippa 
(011%).

 # W&polskiej literaturze metaanalizy bada, nad cechami *rodowiska kreatywnego przeprowadzili 
m.in. Edward N)cka ("!0") i&Krzysztof J. Szmidt ("!04; "!02; "!0$), jednak w&swoich wypowie-
dziach koncentrowali si) oni g+ównie na licznych nurtach teoretycznych polskiej kreatologii 
oraz jej determinizmie spo+eczno-kulturowym, geogra-cznym, ekonomicznym i&politycz-
nym. Badacze ci odnosili si) zatem do szerzej rozumianych uwarunkowa, identy-kowania 
i&stymulowania rozwoju twórczo*ci cz+owieka. W&tym artykule analizuj) uwarunkowania 
tzw. minitwórczo*ci skupiaj(cej si) na fenomenach obserwowanych w&warunkach szkolnych 
i&przedszkolnych.
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-zyczne i&*rodowisko pedagogiczne. Nale'y jednak zaznaczy., 'e wszystkie czyn-
niki wzajemnie si) przenikaj( i&uzupe+niaj(, co podkre*lam, odwo+uj(c si) w&tek-
*cie do uprzednio opisanych determinantów. W&artykule odnosz) si) ponadto do 
wybranej polskiej literatury z&obszaru wczesnej edukacji, w&której od wielu lat 
zwraca si) uwag) na znaczenie organizowania w+a*ciwego *rodowiska do uczenia 
si) dzieci, w&tym wspierania ich umiej)tno*ci kreatywnych.

!rodowisko (zyczne

W&obszarze *rodowiska -zycznego badacze wskazuj( na kilka znacz(cych czynni-
ków sprzyjaj(cych innowacyjnemu my*leniu i&dzia+aniu dzieci. Dotycz( one przede 
wszystkim elastycznego wykorzystania czasu i&przestrzeni w&sali (przed)szkolnej 
i&poza ni( (outdoor education) oraz dost)pno*ci ró'norodnych materia+ów.

Elastyczne wykorzystanie przestrzeni

Wiele bada, dowodzi, 'e przestrze, w&klasie mo'e by. elastycznie wykorzy-
stywana do stymulowania kreatywno*ci uczniów. Wa'ne jest ogólne poczucie 
otwarto*ci i&przestronno*ci w&sali, co wi('e si) np. z&usuwaniem zb)dnych mebli 
po to, aby umo'liwi. uczniom swobodne poruszanie si).

Na podstawie serii studiów przypadków w&szko+ach w&Reggio Emilia wyka-
zano znaczenie dla kreatywno*ci cech sensorycznych w&*rodowiskach edukacyj-
nych&– *wiat+a, koloru, d/wi)ku, mikroklimatu. Rekomenduje si) w&zwi(zku z&tym 
urz(dzanie sal, w&których odbywaj( si) zaj)cia z&dzie.mi, jako serii „miniatelier”, 
a k u s t y c z n i e, a & n i e  t y l k o  w i z u a l n i e  o d d z i e l o n y c h  o d  r e s z t y 
s a l i, aby umo'liwi. uczniom cich( prac) w&grupach.

W&odpowiednio zorganizowanym *rodowisku uczenia si) wi)kszo*. elementów 
znajduj(cych si) w&sali sprzyja samodzielnemu konstruowaniu wiedzy przez dzieci, 
indywidualnemu lub grupowemu tworzeniu, wyzwalaniu ciekawo*ci dzieci)cej, 
inspirowaniu do podejmowania ró'nych aktywno*ci/dzia+a,, aby w&konsekwencji 
wytworzy. pomys+ czy rozwi(zanie *wiadcz(ce o&wyzyskaniu w+asnego/zespo+o-
wego potencja+u kreatywno*ci<.

Elastyczne wykorzystanie czasu

Empirycznie dowiedziono, 'e kreatywno*ci najlepiej s+u'y nierygorystyczne ko-
rzystanie z&czasu. Zw+aszcza ma+e dzieci, aby osi(gn(. twórcze wyniki, potrzebuj( 
d+u'szych okresów na zanurzenie si) w&dzia+aniu. Niezwykle istotna jest praca we 
w+asnym tempie, bez presji. Zwi)kszenie czasu na zaj)ciach przeznaczonych na 

 7 Szerzej na temat podejmowania i&twórczego rozwi(zywania ró'norodnych problemów przez 
dzieci w&wieku przedszkolnym i&wczesnoszkolnym pisz) w&innym artykule: Zbróg ("!01).
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tworzenie skutkuje zwielokrotnieniem zainteresowania i&zaanga'owania w&twórcz( 
aktywno*., co przek+ada si) na wi)ksz( innowacyjno*. rozwi(za,. 

Inn( wa'n( cech( *rodowiska -zycznego, stymuluj(c( kreatywno*. uczniów, 
o&której nie wspomina si) w&polskiej literaturze z&zakresu wczesnej edukacji, jest 
p o k a z  p r a c  w & t o k u  (in progress). Zwykle na wystawach umieszczane s( 
sko,czone prace. Okazuje si) jednak, 'e eksponowanie prac niedoko,czonych 
stymuluje wytwarzanie pomys+ów i&decyduje o&tym, 'e uko,czone po przerwie (np. 
nast)pnego dnia) dzieci)ce dzie+a zyskuj( na innowacyjno*ci. Proces kreatywnego 
my*lenia jest wyd+u'ony, a&wytwarzanie nowych rozwi(za, odbywa si) nawet 
wówczas, gdy dzieci celowo nie my*l( o&swojej pracy, a&wi)c poza ich *wiadomo*ci(. 
Roz+o'on( w&czasie aktywno*ci( podkre*la si) ponadto, 'e dla uczestników pracy 
twórczej w a ' n y  j e s t  p r o c e s  t w o r z e n i a, a & n i e  j e g o  w y n i k.

Sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni sali (przed)szkolnej wytworami 
twórczo*ci dzieci)cej nie tylko odzwierciedla rozwój realizowanej tematyki, lecz 
tak'e eksponuje kolejne etapy dochodzenia do ostatecznych rozwi(za,. Na przy-
k+ad zdj)cia z&odgrywanych scenek czy prowadzonych do*wiadcze, wywo+uj( 
spontaniczne zainteresowanie i&pomys+owe komentarze w&grupie wspó+pracuj(cych 
rówie*ników.

Dost)pno'* odpowiednich materia%ów

Ze studiów przypadków w&licznych placówkach wczesnej edukacji wiadomo, 'e 
zapewnienie dzieciom szerokiego wyboru odpowiednich materia+ów, narz)dzi 
i&innych zasobów mo'e stymulowa. kreatywno*.. Szczególnie wa'na jest d o -
s t ) p n o * .  d o  w i e l u  l e k k i c h ,  p r a w i e  b e z k s z t a + t n y c h  m a t e r i a + ó w, 
które w&dzieci)cych d+oniach mog( przybra. dowoln( form), takich jak glina, 
modelina, plastelina, pianka modelarska, drut, celofan, bibu+ka, piasek itp. Z&k(-
cika zaj). technicznych dobrze jest usun(. gotowe klocki i&zast(pi. je sznurkami, 
styropianem, puszkami, pud+ami i&innymi opakowaniami (zob. np. Guz "!07, 
Tijnagel-Schoenaker "!02).

Dost)p do nowych mediów i&technologii sprzyja rozwijaniu kreatywno*ci g+ów-
nie uczniów starszych i&m+odzie'y wykluczonej spo+ecznie, a&tak'e doros+ych. 
Jednak m o ' l i w o * .  k o r z y s t a n i a  z & t a b l i c  i n t e r a k t y w n y c h  wspiera 
w&rozwijaniu umiej)tno*ci twórczych uczniów m+odszych z&lepsz( pami)ci( wzro-
kow(, a&ponadto zwi)ksza u&wszystkich uczniów klas I–III mo'liwo*ci odkrywa-
nia i&wyobra'ania sobie mo'liwych rozwi(za,, nawet je*li zaj)cia dotycz( takich 
podstawowych aktywno*ci, jak czytanie czy liczenie.

Uczenie si) poza szko%+/przedszkolem

Uczenie si) poza sal( szkoln( czy przedszkoln(, w&*rodowisku naturalnym, sprzyja 
twórczemu rozwojowi dzieci. Jak dowiedziono w&studium przypadku szko+y 
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podstawowej, która wspó+pracowa+a z&architektami krajobrazu w&celu przekszta+-
cenia jej przestrzeni zewn)trznej, dzia+aj(c na zewn(trz, dzieci czu+y si) „w+a*ci-
cielami” czasu i&przestrzeni, co sprzyja wytwarzaniu innowacyjnych pomys+ów.

Badacze zauwa'yli ponadto du'( warto*. zewn)trznych *rodowisk kreatywnych, 
które w&szko+ach szkockich i&norweskich dotycz( tzw. „le*nych szkó+”, jednak ich 
cechy mog( by. przenoszone na inne *rodowiska zewn)trzne=. Cechy szkó+ le*nych 
jako „*rodowisk kreatywnych” obejmuj(: 

• zastosowanie lokalnego lasu (a&wi)c „dzikiego”, naturalnego *rodowiska 
przyrodniczego);

• regularny, cz)sty kontakt w&tym samym otoczeniu przez d+u'szy czas;
• zapewnienie swobody odkrywania przy u'yciu wielu zmys+ów i&wielorakich 

inteligencji;
• zadbanie o&czas i&przestrze, dla rozpoznania i&piel)gnowania indywidual-

nych stylów uczenia si);
• zmniejszenie stosunku liczby uczniów do liczby doros+ych – dzieci naj-

cz)*ciej pracuj( w&parach lub grupach, a&wi)c nauczyciel ma jednorazowo 
pod swoj( wspieraj(c( uwag( niewielk( grup), co sprzyja m.in. owocnemu 
dialogowi.

Uczenie si) w&naturalnym *rodowisku niesie ze sob( szereg innych warto*ci: 
„Procesy wspólnej uwagi z&rówie*nikami i&doros+ymi – +(czenie sfery -zycznej 
i&spo+ecznej, wzmocnione emocjami – uwydatniaj( zdolno*ci wyodr)bniania no-
wych informacji z&otoczenia i&zachowania si) w&okre*lonym kontek*cie. Uczenie 
si) skoordynowania dzia+a, spo+ecznych, np. podczas budowania sza+asu, gry 
w&pi+k) czy wchodzenia na drzewa, od razu uwypukla warto*ci relacyjne, uczy 
roztropno*ci i&swobodnego dzia+ania” (Ba+achowicz "!02, s. %2). Wszystko to stanowi 
o&uznawaniu danego *rodowiska za stymuluj(cego kreatywno*.. 

Do wymienionych zalet uczenia si) poza sal( (przed)szkoln( nale'y doda. 
wolno*. uczenia si) przy wykorzystaniu skarbnicy „lu/nych cz)*ci” (kamyki, 
patyki, ga+)zie, trawy, piasek), z&zarz(dzaniem w+asnym dzia+aniem i&przestrzeni( 
do odkrywania ró'nych mo'liwo*ci i&sposobów uczenia si).

Korzystanie z&innych *rodowisk poza szko+(/przedszkolem, w&tym z a b i e r a n i e 
d z i e c i  d o  m u z e ó w, g a l e r i i, f i l h a r m o n i i, zwi)ksza uczniowskie umie-
j)tno*ci kreatywne. Wyniki bada, dowodz( jednak, 'e najwi)ksze znaczenie dla 
zwi)kszenia aktywno*ci dzieci)cej i&tym samym stwarzania uczniom m+odszym 
kreatywnego *rodowiska uczenia si) ma rzeczywiste, d+ugofalowe partnerstwo 
z&instytucjami zewn)trznymi, zaanga'owanie w&dzia+alno*. grup sportowych czy 

 % Przyk+ady pokazuj(ce mo'liwo*. prze+o'enia norweskich za+o'e, do polskiej praktyki eduka-
cyjnej zawiera zeszyt nr # „Nauczania Pocz(tkowego” z&roku "!0%/"!02 pt. Uczenie si! poza klas" 
szkoln" – edukacja przyrodnicza, pod red. Miros+awy Parlak i&Anny Witkowskiej-Tomaszewskiej. 
Teoretyczne za+o'enia edukacji przyrodniczej w&Norwegii zosta+y opublikowane zarówno w&tym 
numerze, jak i&w&monogra-i: Ba+achowicz i&in. ("!07).
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artystycznych oraz ró'nego typu stowarzysze,. W&organizacjach pozaszkolnych 
dzieci maj( mo'liwo*. obserwowania przyk+adów innowacyjnych praktyk, pro-
wadzenia rozmów z&kreatywnymi specjalistami z&ró'nych obszarów: s p o r t o w -
c a m i, a r t y s t a m i, b i z n e s m e n a m i, u r z ) d n i k a m i  itp. Dla uzyskania 
d+ugoterminowego oddzia+ywania kreatywnych *rodowisk pozaszkolnych wa'na 
jest sta+a wymiana praktyk i&wiedzy. Wyniki bada, *wiadcz( ponadto o&tym, 'e 
„nieformalne” przestrzenie posiadaj( zasoby twórcze (ludzkie i&materialne), które 
nie tylko pomagaj( stymulowa. kreatywno*., ale tak'e zwi)kszaj( dzieci)ce zaan-
ga'owanie i&motywacj) do wytwarzania innowacyjnych rozwi(za,.

!rodowisko pedagogiczne

W&ramach tworzenia odpowiedniego dla rozwoju dzieci)cej kreatywno*ci *rodowi-
ska pedagogicznego za najwa'niejsze uznaje si) ca+o*ciowe spojrzenie na dziecko, 
jego potrzeby i&zasoby, w&tym posiadany potencja+ twórczy, za którego ujawnienie 
i&aktywizacj) odpowiada nauczyciel.

Nieprecyzyjne planowanie

Zdolno*. nauczycieli do s p o n t a n i c z n e g o  d z i a + a n i a  i & z m i a n y  p l a -
n ó w  uznawana jest za jeden z&wa'niejszych czynników modelowania kreatywnego 
*rodowiska uczenia si). Badania wykaza+y, 'e tam, gdzie dzieci maj( pewn( kontrol) 
nad w+asnym uczeniem si) i&s( one wspierane w&podejmowaniu ryzyka, z&w+a*ciw( 
równowag( mi)dzy wykonywaniem zada, ustrukturyzowanych a&wolnym wybo-
rem sposobu rozwi(zania zada,, ich kreatywno*. jest zwi)kszona. 

Wyzwalanie potencja+u kreatywnego wymaga zatem odej*cia od planowania 
zaj). i&poszukiwania systemów, które przygotowuj( dzieci do wspólnego my*lenia. 
Uznaje si) bowiem, 'e kreatywno*. wyrasta z&wielu zespo+owych do*wiadcze, po-
+(czonych z&dba+o*ci( o&wspieranie rozwoju zasobów osobistych ka'dego dziecka. 
Dok+adniej wyja*nia t) zale'no*. Józefa Ba+achowicz ("!02, s. %#), która zauwa'y+a, 
'e „[d]zi)ki wspó+pracy i&bogaceniu w+asnych do*wiadcze, dziecko zyskuje dost)p 
do zasobów kultury, jej systemów wiedzy, warto*ci i&narz)dzi poznania, a&to z&kolei 
daje mu mo'liwo*. wykorzystania i&rozwoju psychicznych i&duchowych potencja+ów 
m+odego cz+owieka”, w&tym potencja+ów twórczych.

Mimo nacisku na swobod) wyra'ania siebie uczniowie w&pó/nym wieku wczes-
noszkolnym (1–0! r.'.) potrzebuj( tak'e wspieraj(cego i&jednocze*nie zorganizo-
wanego *rodowiska. Zapewnienie „bezpiecznej” struktury wykonywania zada, 
wydaje si) by. szczególnie wa'ne w&celu umo'liwienia uczniom podejmowania 
ryzyka, kreatywnego i&krytycznego my*lenia oraz zadawania pyta,. Badacze uwa-
'aj(, 'e kreatywno*ci w&tym wieku najlepiej s+u'y r ó w n o w a g a  m i ) d z y  p r a c ( 
u s t r u k t u r y z o w a n (  a & n i e u s t r u k t u r y z o w a n (.
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Uczenie si) oparte na grach i#zabawach 

Rola gier i&zabaw we wczesnej edukacji jest dobrze udokumentowana, jednak 
rzadziej dowodzi si) ich du'ego znaczenia równie' we wspieraniu rozwoju umie-
j)tno*ci kreatywnych. Podej*cie elastyczne, nieformalne, pozwalaj(ce uczniom 
pracowa. we w+asnym tempie, bez presji czasowej, z&pewn( doz( autonomii ucznia 
– jak dowodzi kilka bada, – znacz(co zwi)ksza kreatywno*. uczniów. Zarówno 
na terenie klasy szkolnej, jak i&w&*rodowisku pozaszkolnym znajduj( si) ró'nego 
rodzaju pomoce lub przedmioty, które mog( s+u'y. dzieciom do uczenia si) w&trak-
cie zabawy. Wspólne swobodne zabawy nie tylko wspomagaj( rozwój umiej)tno-
*ci wspó+dzia+ania u&dzieci, lecz tak'e sprzyjaj( tworzeniu: wymy*laniu nowych 
zabaw, gier, negocjowaniu, rozwi(zywaniu rówie*niczych kon>iktów i&proble-
mów – intensywnie wspieraj( rozwój nie tylko poznawczy i&-zyczny, lecz tak'e 
spo+eczno-emocjonalny. 

Swobodna zabawa w&gronie rówie*ników stwarza liczne okazje do rozwijania 
dzieci)cych zainteresowa,, wyobra/ni i&przedstawiania rówie*nikom oryginalnych 
pomys+ów, a&tak'e do prze'ywania rado*ci z&tworzenia niecodziennych rozwi(za,. 
W&badaniach podkre*la si) zreszt( ogromne znaczenie r a d o * c i  i & o g ó l n e g o 
p o c z u c i a  h u m o r u  dla wyzwalania potencja+u kreatywnego podczas twórczej 
pracy, np. o&charakterze twórczo*ci j)zykowej?. Tak'e z&polskich bada, wiadomo, 
'e jedn( z&cech osobowo*ci twórczej u&szczególnie uzdolnionych dzieci jest orygi-
nalne i&spontaniczne poczucie humoru (Bonar "!!$, s. 4$–#0; Kuszak "!0$/"!01). 

Uwzgl)dnianie dzieci)cych potrzeb

Sprzyjaj(ce ujawnianiu si) i&stymulowaniu umiej)tno*ci kreatywnych *rodowisko 
pedagogiczne wi(zane jest w&badaniach tak'e z&uzwgl)dnianiem potrzeb dzie-
ci)cych. Wymienia si) w*ród nich g+ównie potrzeb) wolno*ci wyboru (tematyki 
zaj)., zada,, sposobów rozwi(zania), wolno*ci od presji (czasowej, wygórowanych 
oczekiwa,, oceniania), potrzeb) wspó+dzia+ania i&zabawy z&rówie*nikami, potrzeb) 
autonomii@.

Wa'ne jest w&tym kontek*cie odchodzenie od narzucania przez nauczyciela *ci*le 
okre*lonych (np. programem nauczania, podr)cznikiem) obszarów tematycznych, 
aby zapewni. dzieciom wi)ksz( swobod) w&wyborze tematyki, któr( chc( si) 

 2 „Dzieci s( niezrównanymi kreatorami *wiatów, zatem rozszyfrowuj( kreacj) poetyck( za pomoc( 
fantazji, rado*ci i&zmys+u humoru” (Ksi('ek-Szczepaniakowa 011#, s. 4#).

 $ W&ksi('ce pt. Identy#kowanie i$zaspokajanie potrzeb spo%ecznych w$niepublicznych szko%ach 
podstawowych na podstawie bada, empirycznych na pe+nej próbie uczniów z&województwa 
*wi)tokrzyskiego wykaza+am, 'e uczniowie klas I–III odczuwaj( niedosyt w&wyra'aniu dzie-
ci)cych potrzeby podmiotowego traktowania odnosz(cej si) do sfery wolno*ci do dialogu, 
swobody wyboru ofert, wspó+uczestniczenia w decydowaniu o sobie i swoim miejscu w szkole, 
a tak'e wolno*ci od krytyki (Zbróg "!00, s. 04#–04%).
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zajmowa. i&która jest ich „mocn( stron(”. Nie chodzi przy tym wy+(cznie o&wi)ksz( 
swobod) dla dzieci)cej wyobra/ni, ale przede wszystkim o&p o c z u c i e  p o d m i o -
t o w o * c i, a u t o n o m i i, o & m o ' l i w o * .  d e c y d o w a n i a  o & s o b i e  i & t y m, 
c z e g o  b ) d )  s i )  u c z y .  i & w & j a k i  s p o s ó b. Ma to kluczowe znaczenie dla 
rozwijania indywidualnych „zasobów i&mo'liwo*ci uczenia si)” (Ba+achowicz&"!02, 
s. 27). Ustalanie znacze, w&*wiecie 'ycia codziennego wi('e si) bowiem z&takimi 
kompetencjami, jak: „umiej)tno*. wspó+pracy w&grupie, prowadzenia dyskusji, 
negocjacji, umiej)tno*. rozwi(zywania kon>iktów, kreatywne dzia+anie, zdolno*. 
do samoorganizowania si), samorz(dno*.” (Ba+achowicz "!02, s. 24).

Podmiotowe relacje mi)dzy nauczycielami a#uczniami 

Ze *wiadomo*ci( dzieci)cych potrzeb *ci*le wi('e si) elastyczno*. w&relacjach 
pedagogicznych. Dialog wydaje si) by. kluczem do pojawienia si) takiej relacji 
(Michalski "!0%). Oddanie g+osu dzieciom, uznawanie ich racji, ws+uchiwanie si) 
w&ich sposoby argumentowania decyduje tak'e o&ich zaanga'owaniu w&rozumie-
nie siebie, innych i&otaczaj(cego *wiata, o&pojawieniu si) u&uczniów najm+odszych 
poczucia wa'no*ci wyra'anych pogl(dów i&zgromadzonych do*wiadcze,. Dzi)ki 
rozmowom z&uczniami nauczyciel ma szans) si) dowiedzie., w&jaki sposób dzieci 
postrzegaj( *wiat, co my*l( o&danej kwestii, czy te', jakie s( ich przekonania na 
okre*lony temat. Zyskuje on przekonanie, 'e efekty uczenia si), mimo i' s( ogra-
niczone celami, bywaj( nieprzewidywalne i&zindywidualizowane.

Wa'n( i&niepodwa'aln( cech( wspieraj(cego kreatywno*. *rodowiska pedago-
gicznego jest zatem p e + n a  s z a c u n k u  r e l a c j a  m i ) d z y  n a u c z y c i e l e m 
a & u c z n i a m i. Ze studiów przypadków dotycz(cych praktyk w&Reggio Emilia 
wynika, 'e kreatywno*. zale'y od oczekiwa, nauczycieli i&innych osób oraz od 
sposobu, w&jaki dzieci postrzegaj( te oczekiwania. Je*li nauczyciele oczekuj( od 
dzieci innowacyjnych rozwi(za,, dzieci staraj( si) korzysta. ze swojego twórczego 
potencja+u. Je*li uczniowie czuj(, 'e nauczyciel z&niech)ci( odnosi si) do ich nie-
standardowych pomys+ów, ich kreatywno*. nie jest uruchamianaA.

Badacze zaobserwowali ponadto, 'e rozmowy mi)dzy dzie.mi a&nauczycielami 
stanowi( ramy wspieraj(ce wspóln( prac). R e g u l a r n i e  p r a k t y k o w a n y 
d i a l o g  podtrzymuje spo+eczno*., która my*li razem. Z&bada, wynika, 'e naj-
bardziej sprzyjaj( kreatywno*ci interakcje – wymiana mi)dzyludzka, przy czym 
decyduj(cymi elementami s(: n e g o c j o w a n i e  k o n f l i k t ó w  oraz p o r ó w n y -
w a n i e, g + o * n e  o m a w i a n i e  c z y  t e '  d y s k u t o w a n i e  n a d  p o m y s + a m i 
i & d z i a + a n i a m i. 

 1 Takie same wnioski wynikaj( z&bada, przeprowadzonych w*ród studentek pedagogiki przed-
szkolnej i& wczesnoszkolnej, uczestnicz(cych w& praktykach pedagogicznych (Zbróg "!0#, 
s.&"7%–"72).
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Oprócz wspieraj(cych relacji z&nauczycielami istniej( mocne dowody, co wy-
nika z&bada,, na to, 'e kreatywno*. uczniów jest *ci*le zwi(zana z&mo'liwo*ci( 
w s p ó + p r a c y  z & r ó w i e * n i k a m i  – obecno*. wspólnych dzia+a, jest istotn( 
cech( *rodowiska twórczego, przy czym wspó+praca uczniów jest bardziej prawdo-
podobna na zewn(trz ni' w&klasie. Wewn(trz klasy praca koncentruje si) zwykle 
na indywidualnym ukierunkowaniu uczniów, podczas gdy na zewn(trz zaj)cia 
edukacyjne cz)*ciej wymagaj( wspó+pracy mi)dzy uczniami.

Zauwa'ono ponadto, 'e j u '  s a m a  d z i a + a l n o * .  o &c h a r a k t e r z e  t w ó r -
c z y m  p o w o d u j e  l e p s z (  w s p ó + p r a c )  m i ) d z y  d z i e . m i, promuje 
sytuacje wyzwalaj(ce innowacyjne pomys+y oraz inicjuje wymian) my*li.

Rekomendacje dla praktyki we wczesnej edukacji

Irena Adamek i&Józefa Ba+achowicz ("!04, s. "#1) w&podsumowaniu bada, na temat 
kompetencji kreatywnych nauczycieli wczesnej edukacji stwierdzi+y, 'e „nawet 
je*li [nauczyciele – przyp. Z.Z.] ceni( twórcze postawy u&swoich uczniów, to maj( 
ma+e umiej)tno*ci tworzenia warunków do ich rozwoju. W&wypowiedziach cz)-
sto podkre*laj(, 'e brakuje im w&procesie dokszta+cania mo'liwo*ci doskonalenia 
kompetencji kreatywnych”. Badani nauczyciele nie wiedz( zatem, jak wykorzy-
stywa. w+asny potencja+ kreatywno*ci do organizowania *rodowiska uczenia si) 
sprzyjaj(cego stymulowaniu kreatywno*ci u&dzieci. 

Zarówno analizy prowadzone pod kierunkiem I. Adamek i&J. Ba+achowicz ("!04), 
jak i&badania w+asne (Zbróg "!0#) pokazuj(, 'e kreatywno*. jako potencja+ twórczy, 
który bywa ujawniony przez jednostk), mo'e równie' – jak zauwa'y+a Katarzyna 
Kraso, ("!00, s. 0!) – pozosta. „niespe+nion( obietnic(”. Wyzwalanie u&dzieci 
kreatywno*ci wymaga bowiem podejmowania *wiadomych i&systematycznych 
dzia+a, pedagogicznych, zmieniaj(cych model wczesnej edukacji i&dominuj(ce 
w&niej praktyki edukacyjne.

W&polskiej literaturze pedagogicznej od kilkudziesi)ciu lat podkre*la si) ko-
nieczno*. zwrócenia si) ku „edukacji otwartej, elastycznej, transformatywnej, 
nastawionej na spo+eczne i&kreatywne uczenie si)” (Ba+achowicz "!02, s. #7). Wyniki 
angloj)zycznych empirycznych bada, naukowych na temat oddzia+ywania organi-
zowanego przez nauczycieli *rodowiska uczenia si) na rzecz wzbudzania i&rozwi-
jania umiej)tno*ci kreatywnych u&dzieci, mog( stanowi. podstaw) rekomendacji 
dla nauczycieli tak'e w&polskich szko+ach i&przedszkolach. Najwa'niejsze z&nich 
mo'na zebra. w&kilku punktach3B:

0. Z&metaanaliz wynika, 'e wiele kreatywnych prac w&szko+ach wi('e si) ze spe-
cjalnymi, jednostkowymi inicjatywami (np. projekty, tygodnie tematyczne, 
praca z&podmiotami zewn)trznymi), które zmieniaj( bie'(c( praktyk) tylko 

 0! Odwo+uj) si) do wybranych rekomendacji z&artyku+u: Davies i&in., "!04, s. $1 oraz do ustale, 
z&innych bada,.
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tymczasowo. Z&tego powodu wa'ne jest skoncentrowanie si) na codziennym 
organizowaniu kreatywnego *rodowiska uczenia si).

". ;rodowisko sprzyjaj(ce kreatywno*ci znacznie poprawia si) w&wyniku 
d+ugotrwa+ej wspó+pracy ze *rodowiskami zewn)trznymi, instytucjami 
i&organizacjami spo+ecznymi, kulturalnymi, sportowymi, placówkami 
artystycznymi itp. oraz kreatywnymi specjalistami z&ró'nych obszarów 
funkcjonowania cz+owieka w&codziennym *wiecie.

4. Jakakolwiek presja zewn)trzna (np. czasowa, co do osi(gni)., ocen) nie 
s+u'y kreatywno*ci. Nale'y zatem podkre*li. wag) skupiania si) nie na 
wynikach, ale na procesach wyzwalaj(cych potencja+ kreatywno*ci i&umie-
j)tno*ci tworzenia. 

#. Kreatywno*ci pomaga elastyczne korzystanie z&czasu i&przestrzeni -zycznej 
(sali, naturalnego *rodowiska poza szko+( czy przedszkolem, dost)pno*. 
do wielu zwyk+ych materia+ów) oraz nierygorystyczne, nieprecyzyjne pla-
nowanie. Cenna jest spontaniczno*. nauczyciela oraz jego ogólne poczucie 
humoru.

7. Rozmowy, dialog relacyjny nauczyciela z&dzie.mi, postawa pe+na szacunku, 
dba+o*ci o&identy-kowanie i&zaspokajanie dzieci)cych potrzeb nie tylko 
sprzyjaj( tworzeniu odpowiedniego *rodowiska dla kreatywnego my*le-
nia i&dzia+ania, lecz tak'e pozwalaj( dzieciom zachowa. wi)ksz( kontrol) 
nad w+asnym uczeniem si), zw+aszcza zadba. o&czas na wypracowywanie 
indywidualnie skutecznych strategii uczenia si).

%. Uczenie si) we wspó+pracy z&rówie*nikami, zw+aszcza podczas gier i&zabaw, 
wspólne negocjowanie znacze, w&parach lub grupach, uczenie si) jeden 
od drugiego samo w&sobie decyduje o&intensywnym wytwarzania ró'nych 
pomys+ów i&rozwi(za,.

Podsumowanie

W literaturze dotycz(cej przedmiotu bada, podkre*la si) znaczenie kilku kluczo-
wych cech *rodowiska edukacyjnego (-zycznego i&pedagogicznego), które wspieraj( 
rozwój umiej)tno*ci kreatywnych dzieci w&wieku przedszkolnym i&wczesnoszkol-
nym. Zosta+y one szczegó+owo omówione w&artykule, warto jednak podkre*li., 'e 
metaanalizy wskazuj( na jeszcze inne zalety *rodowiska sprzyjaj(cego kreatywno*ci 
dzieci)cej, np.: zwi)kszenie motywacji i&zaanga'owania w&proces uczenia si), roz-
wój umiej)tno*ci spo+ecznych, emocjonalnych i&my*lenia w&trakcie wprowadzania 
codziennej pracy w&ma+ych zespo+ach, a&nawet – popraw) frekwencji szkolnej. 

Kwerenda angloj)zycznych bada, dostarczy+a dowodów tak'e na to, 'e organi-
zowanie przez nauczycieli *rodowiska uczenia si) wspieraj(cego kreatywno*. jest 
mo'liwe i&niesie ze sob( wiele korzy*ci zarówno dla dzieci, jak i&nauczycieli. Z&jednej 
strony powoduje zwi)kszenie osi(gni). uczniów, a&z&drugiej – oddzia+uje na rozwój 
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profesjonalizmu nauczycieli, którzy podejmuj(c szereg dzia+a, na rzecz dzieci, 
jednocze*nie doskonal( swoje kompetencje pedagogiczne w&obszarze kreatywno*ci.
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ORGANIZING AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
TO ENJOY DISCLOSURE AND DEVELOP CHILDREN’S 

CREATIVITY

Abstract: Cis article analyzes the most important factors supporting the development of 
creative skills in preschool and early education children, which were selected on the basis 
of empirical research from the last few years. For the sake of clarity they were divided into 
two groups: the physical environment and the pedagogical environment, although all the 
determinants presented intertwine and complement each other. Finally, selected solutions 
for early childhood education were recommended.
Keywords: creativity; educational environment; early childhood education.


