
Psychologia Rozwojowa
Wprowadzenie



Podejście psychoanalityczne

• Freud: Libido ujawnia się już we wczesnym 
dzieciństwie – dążenie do zaspokojenia 
popędu: różne są sposoby i obiekty

• Jung: budowanie podst. struktur osobowości; 
rodzina i społeczeństwo; indywiduacja

• Erikson: siła ego wzrasta w ciągu rozwoju; 
każdy okres rozwoju ma swój dylemat do 
rozwiązania – pojawia się kryzys



Psychologia rozwojowa

• Zajmuje się zmianami w strukturze i funkcji w 
zależności od upływu czasu oraz 
przyczynami tych zmian.

• Zmiany mogą przejawiać się w wielu
współzależnych dziedzinach:

• biologia/neurologia
• zmysłowa
• poznawcza
• językowa
• społeczna/emocjonalna



Zmiana rozwojowa
• Zmiana rozwojowa – różnica w 

strukturze lub funkcji obiektu 
obserwowana wraz z upływem czasu

• Cel – czy rozwój jest celowy?
– Samorealizacja?
– Dążenie do stanu końcowego (dojrzałość)?
– Nie ma podstaw do twierdzenia , że rozwój 

jest ukierunkowany, a tym bardziej, że ma 
cel?



Funkcje rozwojowe: 
zmiany w zachowaniu, zależne od wieku



Natura czy środowisko?

• Dwa podejścia
– Natywiści

• Genotyp - ogół genów danego organizmu, 
warunkujący jego właściwości dziedziczne. 

– Empiryści
• Fenotyp - zespół dostrzegalnych cech 

organizmu (wygląd i właściwości), powstałych 
jako wynik oddziaływania warunków 
środowiska na właściwości dziedziczne 
(genotyp) organizmu. 

– 100% x 100% (Anne Anastasi, 1958)



PRAWDY I MITY NA TEMAT GENÓW 
(H.R.Schaffer,2006)

Geny kształtują zachowanie?
- Wpływ genów na zachowanie nie ma tak bezpośredniego wpływu
Każda cecha psychiczna wiąże się z działaniem określonego genu
- Nie znane są żadne cechy psychiczne, które związane są z jednym 

genem
Programy genetyczne „dbają” o to, by kamienie milowe rozwo ju 

pojawiały się w określonej kolejności w określonym wieku?
- Po części prawda. Mogą na ten zegar wpływać zdarzenia 

środowiskowe
Genetycznie uwarunkowanych schorzeń nie można złagodzić?
- Dziedziczne zaburzenia można leczyć, a nawet wyleczyć

(fenyloketonuria)
Cechy uwarunkowane genetycznie  przejawiają się w podobny sposób w 

następnych pokoleniach?
- Pewne np. dolegliwości pojawiają się w następnych pokoleniach ale 

nie muszą wystąpić u wszystkich 
Wpływ czynników genetycznych s łabnie wraz z wiekiem?
- Są takie, które ujawniają się dopiero w okresie dojrzewania lub 

dorosłości



Czynniki wpływające na rozwój 
człowieka

Czynniki zewnętrzneCzynniki wewnętrzne

CZYNNIKI
BIOLOGICZNE

AKTYWNOŚĆ WŁASNA

Dziecko aktywnie 
zdobywa doświadczenie

CZYNNIK WYCHOWAWCZY
Stwarzanie warunków i 

Uczenie wzorców

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE



Dwie koncepcje, które wstrząsnęły 
światem…

• Środowisko ma wpływ ale etapów 
rozwojowych wpływami zewnętrznymi się
nie przeskoczy – trzeba dojrzeć /Piaget/

• Środowisko, a szczególnie procesy 
społeczne i kultura wpływają na rozwój 
poznawczy /Wygotski/



Piaget

• Jean Piaget (1896 – 1980)
• Konstruktywizm indywidualny – dziecko 

konstruuje wizję świata inaczej niż dorosły
• W rozwoju można wyróżnić jakościowe 

zmiany – stadia rozwojowe
• Dziecko samo się rozwija, środowisko 

powinno dostarczać materiału



Piaget

• Procesy równoważenia struktur 
poznawczych – nowość zaburza 
równowagę

• Asymilacja i akomodaacja



Piaget

• Stadium sensoryczno-motoryczne 
(niemowlęctwo)

• Stadium przedoperacyjne (wczesne 
dzieciństwo)

• Stadium operacji konkretnych (średnie 
dzieciństwo)

• Stadium operacji formalnych 
(adolescencja)



Piaget

• Stadium sensoryczno-motoryczne 0-2
• Uczenie opera się na odruchach i 

poznawaniu zmysłowym
• Reakcje okrężne

– Pierwotne
– Wtórne
– Trzeciego rzędu



Piaget



Piaget

Brak stałości przedmiotu:



Piaget

• Stadium przedoperacyjne 2-7
• Myślenie symboliczne
• Rozwój języka
• Ograniczenia:

– Brak operacji odwracalności
– Centracja
– Skupienie się na stanach końcowych
– Myślenie egocentryczne



Piaget



Piaget



Piaget



Piaget

• Stadium operacji konkretnych 7-12
• Ograniczenia:

– Myślenie ogranicza się do konkretnych 
egzemplarzy

– Niezdolność do myślenia abstrakcyjnego i 
hipotetyczno-dedukcyjnego



Piaget

• Stadium operacji formalnych 12+

• Myślenie hipotetyczno-dedukcyjne
• Myślenie abstrakcyjne
• Metamyślenie – myślenie o myśleniu



Neo-piagetyzm

Annette Karmiloff-Smith
Poziomy redeskrypcji reprezentacji
• I/U – ukryty, motoryczny
• E1/J1 – jawny pierwszy 
• E2/J2 – jawny dugi
• E3/J3 – jawny trzeci – reprezentacja 

dostępna w mowie



Wygotski

• Lew Wygotski (1896-1934)
• Konstruktywizm społeczny – świat jest 

konstruowany przy współudziale innych 
osób

• Rozwój poznawczy dzieci zależy od 
kultury – nie jest uniwersalny!



Wygotski

• Każda funkcja psychiczna miała charakter 
społeczny nim stała się wewnętrzną
funkcją psychiczną

• Język
– Mowa egocentryczna jest przejawem postępu 

rozwoju  - języka i jego używania uczymy się
w interakcjach z innymi, a następnie 
uwewnętrzniamy – język staje się narzędziem 
myślenia.



Wygotski

• Sfera najbliższego rozwoju
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Idee Wygotskiego

• Koncepcja Wygotskiego w edukacji:
– Tutoring
– Coaching

– Stawiaj zadania niezbyt łatwe ale i niezbyt 
trudne – takie, by uczniowie byli je w stanie 
rozwiązać przy wsparciu nauczyciela (lub 
ewentuaalnie rówieśników)



Możliwości ucznia
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Rola osób znaczących na poszczególnych 
etapach życia jednostki A.Brzezińska,2005: 34

DZIECIŃSTWO
Potrzebujemy
OPIEKUNA

- Wrażliwego na 
nasze potrzeby, 
dającego poczucie 
bezpieczeństwa

NAUCZYCIELA
- Wprowadzającego 

w świat wokół nas i 
poza nami

DORASTANIE
Potrzebujemy

POWIERNIKA
- Dającego 

wsparcie 
emocjonalne i 
zrozumienie

DORADCY
- Z którym można 

konsultować
pomysły różnych 
działań i 
złożonych 
przedsięwzięć

DOROSDOROSŁŁOOŚĆŚĆ
PotrzebujemyPotrzebujemy

MENTORAMENTORA

Czasami

TERAPEUTYTERAPEUTY



Teoria systemów ekologicznych
Urie Bronfenbrenner (1917-2005)

• Mikrosystem (rodzina, klasa, itd.)

• Mezosystem (interakcje między mikrosystemami)

• Egzosystem (środowisko zewnętrzne nie wpływające 
bezpośrednio na rozwój, np. praca rodziców)

• Makrosystem (szerszy kontekst społeczno-kulturowy)

• Chronosystem (ewolucja systemu zewnętrznego)



Podział życia człowieka na etapy
Okres prenatalny

Wiek niemowlęcy do końca 1 r.ż.

Wiek poniemowlęcy 2 – 3 r.ż.

Wiek przedszkolny 3/4 – 6/7 r.ż.

Wiek szkolny 6/7 – 10/12 r.ż.

Okres dorastania 10/12 – 18/20 r.ż.

Wczesna dorosłość 18/20 – 30/35 r.ż.

Środkowa dorosłość 30/35 – 60/65 r.ż.

Późna dorosłość > 60/65 r.ż.



Stadia rozwoju psychospołecznego 
według Erika Eriksona

Poczucie 
niezdolności 
kontroli przebiegu 
zdarzeń

Postrzeganie siebie 
jako podmiotu 
zdolnego do 
kontrolowania 
własnego ciała 
i sprawcę działania 

Autonomia vs
zwątpienie
w siebie 

1,5–3 

Niepewność, lęk Podstawowe 
poczucie 
bezpieczeństwa 

Ufność vs
nieufność

0–1,5 

Niewłaściwe 
rozwiązanie

Właściwe 
rozwiązanie

Kryzys Wiek



Stadia rozwoju psychospołecznego według 
Eriksona

Brak pewności 
siebie, poczucie 
klęski

Opanowanie 
podstawowych 
umiejętności 
intelektualnych 
i społecznych

Kompetencja 
vs poczucie 
niższości

6–
okres 
dojrze
wania

Poczucie braku 
własnej wartości

Zaufanie do siebie 
jako inicjatora 
i twórcy

Inicjatywa vs
poczucie winy

3–6

Niewłaściwe 
rozwiązanie

Właściwe 
rozwiązanie

Kryzys Wiek



Stadia rozwoju psychospołecznego według 
Eriksona

Poczucie 
osamotnienia 
i separacji, 
zaprzeczanie 
potrzebie bliskości

Zdolność do 
nawiązywania bliskich 
więzi i zaangażowania 
się wobec innych

Intymność vs
izolacja

Wczesna 
dorosłość

Poczucie 
fragmentacji 
własnego „ja”, 
niejasne poczucie 
siebie

Poczucie siebie jako 
osoby

Tożsamość
vs
pomieszanie 
ról

Adolescen
cja 

Niewłaściwe 
rozwiązanie

Właściwe 
rozwiązanie

Kryzys Wiek



Stadia rozwoju psychospołecznego według 
Eriksona

Poczucie 
bezowocności 
życia, 
rozczarowanie 

Poczucie pełni, 
podstawowa 
satysfakcja z życia 

Integralność
ego vs
rozpacz 

Późna 
dorosłość

Troska o siebie, 
brak orientacji na 
przyszłość

Koncentracja troski 
poza „ja” – na 
rodzinie, 
społeczeństwie, 
przyszłych 
pokoleniach

Produktyw-
ność vs
stagnacja

Średnia 
dorosłość

Niewłaściwe 
rozwiązanie

Właściwe 
rozwiązanie

Kryzys Wiek



Robert Havighurst

ZADANIE 
ROZWOJOWE

Zadowolenie
Sukces przy 
następnych

ZR

osiągnięcie niepowodzenie

Niezadowolenie
Brak aprobaty społ.

Problemy przy następnych
ZR

Dojrzewanie 
somatyczne

Nacisk
kulturowy

Indywidualne
aspiracje



Rozwój moralny - Kohlberg

Orientacja na 
koszty i korzyści; 
wzajemność – oko 
za oko 

Orientacja na 
przyjemność
i unikanie kary 

Poziomy 

Pozyskać nagrodęStadium 2. 

Uniknąć kary lub nie dać się
przyłapać

Stadium 1. 

I. Moralność prekonwencjonalna

Powody moralnego zachowaniaStadia



Rozwój moralny - Kohlberg

Orientacja na 
prawo i porządek

Orientacja „dobrego 
dziecka”

Poziomy 

Przestrzegać reguł i uniknąć krytyki 
ze strony autorytetów

Stadium 4. 

Uzyskać akceptacjęStadium 3. 

II. Moralność konwencjonalna

Powody moralnego zachowaniaStadia



Rozwój moralny - Kohlberg

Osiągnąć sprawiedliwość i uniknąć
samopotępienia

Orientacja na 
zasady etyczne

Stadium 6. 

Orientacja 
kosmiczna

Orientacja na 
„umowę społeczną”

Poziomy 

Być wiernym uniwersalnym 
zasadom i czuć się częścią
porządku kosmicznego, który 
wykracza poza normy społeczne

Stadium 7. 

Przyczynić się do pomyślności
społeczeństwa

Stadium 5. 

III. Moralność oparta na zasadach

Powody moralnego zachowaniaStadia



Ale…

• Hartshorne i May – modyfikacje sytuacji 
wpływały na rozwiązywanie dylematów 
moralnych

• Anonimowość (np. instytucji) – inaczej 
traktujemy   



Robert Havighurst

ZADANIE 
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Zadowolenie
Sukces przy 
następnych

ZR
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