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PRZEDSZKOLE DALTOŃSKIE 
▪ W czerwcu 2019r. po 3 latach pracy polegającej na szkoleniach, wizytach studyjnych
w placówkach daltońskich, wyposażeniu przedszkola w pomoce daltońskie
Przedszkole Nr 117 im. Czecha otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

▪ TUTAJ ZDJĘCIE CERTYFIKATU



Twórczynią edukacji daltońskiej jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst
(1887-1957), która przedstawiła swoją koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu
daltońskiego”. Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst w1905 roku,
kiedy zaczynając swoją karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami
jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów.
Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła
magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst
chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci,
pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować
indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela. Plan daltoński
zyskał popularność dlatego, że umożliwiał dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych
możliwości ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie, budził inicjatywę i samodzielność
zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności za wykonanie
podjętego zadania, zmuszał do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.
Helen Parkhurst przez kilka lat współpracowała z Marią Montessori. Szkoły daltońskie
powstawały nie tylko w USA, ale stały się popularne w wielu krajach na świecie. Obecnie
pracują tą koncepcją między innymi placówki w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Niemczech,
Czechach, Australii, Japonii, Korei Tajwanie czy Senegalu a od niedawna także w Polsce.
„…muszę podkreślić, że koniecznie pamiętać należy, że mój plan lub też mój sposób pracy
oznacza nie tylko zmianę planu nauczania lub metody, lecz zmianę całego życia…”

Helen Parkhurst



ODDZIAŁYWANIA Pedagogiczne.

➢ Główne filary planu daltońskiego:

▪ Samodzielność
▪ Odpowiedzialność
▪ Współpraca
▪ Wizualizacja
▪ Refleksja



Samodzielność w planie 
daltońskim oznacza, że dziecko 

na podstawie wskazówek 
nauczyciela stara się

samodzielnie rozwiązać
napotkany problem, poszukuje 

właściwych rozwiązań i informacji



Dziecko jest zmotywowane do działania poprzez samodzielne 
podejmowanie aktywności







Dziecko samo planuje i wykonuje zadania







Dziecko jest samodzielne w codziennych czynnościach 
samoobsługowych i na zajęciach edukacyjnych





Tydzień bez zabawek









Odpowiedzialność w planie daltońskim oznacza 
powierzenie dziecku odpowiedzialności za 
wynik i sposób, w jaki ten końcowy wynik 

procesu edukacyjnego powstaje
▪ Dziecko ma możliwość wyboru zadania i czasu jego 
wykonania;

▪ Odpowiada za rezultat końcowy swojej pracy 
(samoocena i ocena nauczyciela jako ostatni etap);

▪ Odpowiada przed innymi członkami zespołu za 
pełnione funkcje – dyżury;

▪ Jest współtwórcą swego procesu uczenia się.



Odpowiedzialność



Współpraca

▪ Na poziomie wychowawczym dotyczy edukacji 
społecznej i kontaktów interpersonalnych;

▪ Na poziomie dydaktycznym dotyczy współdziałania 
z każdym, nie tylko ze swoim kolegą;

▪ Dziecko umiejętnie dochodzi do kompromisów;

▪ Działanie zespołowe zmierzające do osiągnięcia 
wspólnego celu, np. dzielenie się ze sobą wiedzą;

▪ Poszanowanie cudzej pracy, wzajemne słuchanie, 
trzymanie się grupy, ciche mówienie, życzliwe 
reagowanie na siebie;





Współpraca





Refleksja

▪ Refleksja dziecka na swoim zachowaniem, 
odnosząc się do grupowego kodeksu 
zachowań;

▪Ocena swoich osiągnięć, postępów i wykonanej 
pracy;

▪Dziecko wskazuje mocne i słabe strony.



Refleksja



Tablica „Już potrafię”



Wizualizacja – zarządzanie zespołem 
dziecięcym

▪ Pozwala dzieciom na bycie niezależnym;

▪Wspiera samodzielność dzieci;

▪W skuteczny sposób ułatwia dzieciom 
odnalezienie się w przestrzeni grupowej;

▪Wskazuje właściwe kierunki działań i sprawia, 
aby dzieci same nabywały wiedzę i kierowały 
swoim procesem edukacyjnym.



Wizualizacje



Wizualizacje



Wizualizacje



Wizualizacje





Rola nauczyciela daltońskiego

▪Nauczyciel decydując się na pracę w 
systemie daltońskim, schodzi z piedestału 
wszechwiedzącego i jedynego organizatora 
zajęć. Największą pracę wykonuje przed 
zajęciami, aby przygotować bazę do 

działania dzieci.







Tutaj wstawić
pomoce 
daltońskie 



Jeśli szanujemy dziecko i 
podążamy za jego 

możliwościami, to może ono 
zrobić więcej, niż od niego 

oczekujemy, a wszystko co 
dziecko potrafi –

nauczycielowi zrobić nie 
wolno”

Helen Parkhurst



Co daje dzieciom edukacja daltońska:
- możliwość działania, a nie sięgania po gotowe rozwiązania,
- swobodę w wykonywaniu działań we własnym tempie i
czasie czyli na indywidualnym planowaniu i pracy każdego 
dziecka, prawo wyboru,

- możliwość poszukiwania i badania od najmłodszych lat,
- naukę odpowiedzialności za siebie i innych,
- możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności,
- poszanowanie pracy innych,
- umiejętność oceniania siebie i wytworów swojej pracy,
- umiejętność wyciągania wniosków,
- umiejętność współpracy z innymi,

ORAZ



Szacunek  dla cech i możliwości dzieci



Dziękuję za uwagę


