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Omówiono role i znaczenie narzędzi i znaków (szczególnie mowy) w rozwoju wyższych
czynności psychicznych. Zaprezentowano badania eksperymentalne autora. Pokazano, jak
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1. Adamek I. / Wspieranie rozwoju dziecka : implikacje teorii Wygotskiego w praktyce //
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Lew Wygotski jest twórcą teorii rozwoju psychiki ludzkiej, według której rozwój
psychiczny jest uwarunkowany przez procesy historyczno-społeczne.
2. Dornowska U. / Scaffolding jako użyteczne narzędzie w procesie kształcenia // Ruch
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Scaffolding odnosi się do systemu działań osoby dorosłej, mających na celu
wspieranie dziecka w trakcie uczenia się. Wg Lwa S. Wygotskiego ,,to, co
dziecko dziś potrafi zrobić przy pomocy dorosłych, zrobi jutro samodzielnie”.
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Konstruktywistyczna natura rozwoju poznawczego dziecka wg Jeana Piageta,
Lwa Siemionowicza Wygotskiego i J. S. Brunera. Poznawanie Świata i tworzenia wiedzy
o nim przez dziecko przedszkolne.
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6. Łukaszenko E. / Klucz do uczenia się a nowa podstawa programowa // Bliżej
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Prezentacja programu wychowania przedszkolnego "Klucz do uczenia się"
autorstwa Galiny Dolya.
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13. Winiarek M. / Wygotski odpowiada na pytania, których mu jeszcze nie zadaliśmy // Bliżej
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
1. Narkiewicz A. / Uogólnienia powstające w myśleniu. Edukacja i Dialog. 2002,
nr 1, s. 37-42
Na związek postępów mowy i ogólnego rozwoju dziecka zwrócił uwagę rosyjski psycholog
Lew S. Wygotski (1896-1934), którego spostrzeżenia są aktualne do dziś; sformułował on
m.in. tezę o podstawowym znaczeniu nauczania szkolnego w procesie rozwoju psychiki
ucznia.
2. Smykowski B. / O badaniu znaczenia nowych zjawisk kulturowych w procesach rozwoju
człowieka w świetle teorii L. S. Wygotskiego // Forum Oświatowe. 2004, [nr] 1, s. [5]-26
Znaczenie nowych zjawisk w przeżyciach człowieka, a szczególnie dziecka dla rozwoju jego psychiki z
uwględnieniem kontekstu społecznego. Wyzwania dla współczesnej diagnostyki psychologicznej.
Przydatność analizy psychologicznej L. S. Wygotskiego.

STRONY INTERNETOWE
http://www.kluczdouczeniasie.pl
Strona poświecona nowatorskiemu programowi wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

http://www.klucz.womkat.edu.pl/
Strona poświęcona projektowi podniesienia i rozszerzenia posiadanych kwalifikacji
nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o program wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" Lwa Wygotskiego.
http://www.kluczdouczeniasie.pl/pl/strona/kategoria/2/o_programie
Program Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej wg Lwa Wygotskiego.
http:// www.youtube.com/watch?v=drshMeb4z9Q
Film prezentujący program „Klucz do uczenia się wg teorii Lwa Wygotskiego.
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