
ABSTRAKT

Rozprawa doktorska porusza problematykę projektowania dla dzieci. Posta-
wiona jest teza, że w obrębie tego obszaru istnieje nisza – brakuje materia-
łów dydaktycznych, które stanowiłyby wsparcie zarówno dla dzieci bez za-
burzeń rozwojowych, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), 
oraz, że jest możliwe tę niszę wypełnić.

Wychodząc od badań nad percepcją wzrokową noworodków i nie-
mowląt, sformułowana jest sugestia, że przy projektowaniu warto jest brać 
pod uwagę preferencje wizualne dzieci – podświadome dążenie do równo-
wagi, symetrii oraz prostoty – w celu dostarczenia im materiału graficznego, 
który działa kojąco i budzi pozytywne emocje, a nie wywołuje nadmierne-
go pobudzenia i niepokoju. Dzięki temu nie dochodzi do przestymulowania 
i przebodźcowania, co ma ogromne znaczenie w przypadku dzieci wysoko 
wrażliwych, z zaburzeniami uwagi oraz ze spektrum autyzmu. 

W kolejnym rozdziale przywołana jest szczegółowa charakterysty-
ka etapów rozwoju emocjonalnego i poznawczego człowieka, począwszy 
od urodzenia – do wieku szkolnego, przy zwróceniu uwagi jak wygląda 
to w przypadku dzieci z zaburzeniami. Opisane są różne metody i strategie 
pedagogiczne m.in. – teoria Piageta, koncepcja Wygotskiego oraz metoda 
Marii Montessori. 

Podkreślone jest, jak bardzo istotne są kompetencje społeczne, także 
dla pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego. I odwrotnie, można 
z całą pewnością stwierdzić, że trudności i niepowodzenia szkolne – prowa-
dzą do problemów emocjonalnych. Konstatacją jest fakt, że sfery te wciąż 
się przeplatają i niezwykle ważne jest wspieranie ich obu, dla prawidłowe-
go funkcjonowania człowieka w społeczeństwie – i dotyczy to zarówno osób 
z obciążeniami, jak i tych bez deficytów.

Przedstawiona jest analiza obecnie stosowanych narzędzi i metod 
wspierania rozwoju dzieci: książek, materiałów dydaktycznych i kart pracy. 
Zauważone problemy to przede wszystkim – wąska grupa odbiorców, do któ-
rych kierowane są narzędzia, ograniczona ilość scenariuszy użytkowych ja-
kie oferują oraz estetyka kojarząca się z nauką a nie zabawą.

W części praktycznej rozprawy, opisany i pokazany jest projekt serii 
materiałów dydaktycznych – książek i zestawów kart, wspierających emo-
cjonalny oraz poznawczy rozwój dzieci. Rozdział ten, kończy analiza badań 
ankietowych, przeprowadzonych w kilku ośrodkach psychologiczno-peda-
gogicznych oraz w rodzinach. 

W ostatniej części pracy nakreślone są wnioski końcowe i podsumowa-
nie rozważań, oraz refleksje odnośnie możliwości wdrożenia przedstawionej  
koncepcji.
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