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Nasze Przedszkole w Napachaniu realizuje założenia Koncepcji Planu Daltońskiego. 

NA CZYM POLEGA KNCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO ? 

Organizację systemu pracy wg planu daltońskiego stworzyła na początku XX wieku 
amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst (1887-1957), która przedstawiła swoją koncepcję 
w książce "Wykształcenie wg planu daltońskiego". Plan daltoński polega na indywidualnej 
pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, 
badaniu świata i wyciąganiu wniosków. Już od najmłodszych lat Helen Parkhurst oparła swój 
plan edukacyjny na trzech głównych zasadach: 

 nauka wolności (odpowiedzialność) - za proces uczenia się to powierzanie dzieciom 
odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób, w jaki ten końcowy wynik 
powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania 
poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego 
opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola. 

 nauka samodzielności - w planie daltońskim oznacza, że dzieci same muszą 
znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. 
Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują 
działania wymagające ich aktywności. Samodzielność stanowi także ważny czynnik 
dydaktyczno - organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na 
swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu, by pomóc tym 
dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Chęć brania odpowiedzialności i 
podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w 
różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana z wiekiem oraz poziomem 
rozwoju intelektualnego dziecka. 

 nauka współpracy - w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: 
jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji 
społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę 
dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy 
współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup 
wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym 
każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie 
rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu, gdy to jest 
konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji  
i rywalizacji. Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji 



przedszkolnej, dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że 
każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim 
„kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. 
Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, 
która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by 
dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi 
kolegami. 

                                          

Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone 
zadania. Proces edukacji według planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom 
lepiej zrozumieć i zapamiętać   zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają. 

W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu, lecz osobą 
wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej 
odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy 
jest naprawdę potrzebny. 

Dzieci muszą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że 
dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. 
Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania 
wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić z własnymi 
możliwościami. Uczą się także refleksji nad własnymi działaniami, przez co doskonalą 
umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – 
wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel 
społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności współpracy stanowi ważną część rozwoju 
samodzielności. 

Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci 
nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. 
Zdobywają umiejętność współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych 
celów. 

Plan daltoński stwarza możliwość rozwoju odpowiedzialności. Z jednej strony daje dzieciom 
wolność wyboru, jakie zadanie będą wykonywały, kiedy, jak i z kim, z drugiej strony uczy 
odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych 
obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej  
i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym  uczestnikiem  procesu 
edukacyjnego. 



PLAN DALTOŃSKI: 

 umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka; 
 uczy polegania na sobie; 
 rozwija inicjatywę i samodzielność - w działaniu i w myśleniu; 
 inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy; 
 kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania; 
 wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka; 
 to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i 

wychowawcy; 
 to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne; 
 to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”. 

Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka "ku przyszłości" – by 
stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie 
napotka na swojej drodze. 

 


