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Ágrip 

Þessi B.A. ritgerð er þýðing á Aðalnámskrá leikskóla 2011 úr íslensku á pólsku. Í inngangi er 

fjallað um ástæðuna fyrir því að þetta þýðingarverkefni var valið og markmið ritgerðarinnar. 

Fjallað er því næst um verkið sem verið er að þýða. Einnig er fjallað um þýðingarhugtök 

nytjatextanna og farið er yfir nokkrar þýðingaferðir. Síðan er rætt um þá aðferð sem er notuð í 

þessari þýðingu. Tekin eru dæmi um það hvernig samsett orð eru þýdd og hvernig einstök orð 

með tvíræða merkingu eru þýdd og löguð að pólsku. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er birt 

þýðing úr Aðalnámskrá leikskóla 2011. 
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1. Inngangur 

Í eftirfarandi ritgerð mun ég þýða verkið Aðalnámskrá leikskóla 2011 yfir á pólsku (4.-14. 

kafla). Segja má að aðalnámskrá sé samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands í mars 2013 (Hagstofa Íslands 2013) bjuggu á Íslandi 25.926 

útlendingar sem er 8,1% af þjóðinni. 9.371 af þeim eru frá Póllandi og það þýðir að Pólverjar 

eru langfjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi. Þess vegna finnst mér mikilvægt að þýða 

fyrir þá upplýsandi texta eins og þennan til að hjálpa þeim að skilja íslenskt þjóðfélag og taka 

virkan þátt í daglegu lífi.  

Ég ákvað að þýða þennan texta á pólsku af því að sem kennari að starfi hef ég mikinn 

áhuga á kennsluaðferðum. Ég byrjaði að vinna á leikskóla á Íslandi fyrir fimm árum og strax 

frá byrjun las ég mikið um almenna menntun hér á landi. Það var því nærtækt fyrir mig að 

þýða yfir á pólsku Aðalnámskrá leikskóla 2011 þegar ég byrjaði að hugsa um B.A.- ritgerð 

mína af því námskráin er mjög tengd áhugasviði mínu. Enn fremur sem kennari í leikskóla hef 

ég tekið eftir að sumir pólskir foreldrar sem eru nýlega komnir og eiga barn í leikskólanum 

eru fáfróðir um menntun barnanna sinna. Athuganir mínar staðfesta rannsóknir Háskóla 

Íslands um samstarf og samskipti heimila og leikskóla með áherslu á erlendar fjölskyldur (sjá 

Þorbjörgu Margréti Guðnadóttur 2008 ). Munur á milli leikskólakerfis á Íslandi og í Póllandi 

er talsverður. Markmið mitt er að hjálpa foreldrum pólskra barna að skilja betur hlutverk 

leikskóla í menntunarkerfinu. Ég vona að verk mitt verði brú á milli landanna. Þessi þýðing 

getur einnig verið gagnleg fyrir alla sem eiga pólsku að móðurmáli og hafa áhuga á menntun á 

Íslandi eða Norðurlöndum. Það eru einnig margir Pólverjar sem vinna á leikskóla hér á landi. 

Þeir geta einnig notað þetta verk eins og hjálpargagn í daglegri vinnu. 

Þessari ritgerð er skipt í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn er fræðileg umræða um 

þýðingarfræði og helstu vandamálin við að þýða úr öðru tungumáli. Seinni hlutinn er þýðing 

4.-14. kafla  Aðalnámskrár leikskóla 2011. 

Fyrri hluti ritgerðarinnar skiptist í fimm kafla. Fyrst er inngangur þar sem fjallað er um 

tilganginn með þýðingunni og kynnt er efnisskipan ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er fjallað um 

verkið sem er verið að þýða: Um hvað námskrá er og greint frá efnisskipan hennar: höfundi, 

markhópi, tilgangi og stíl textans. Í þriðja kafla er fjallað um þýðingar nytjatexta almennt á 

fræðilegan hátt. Í fjórða kafla er fræðileg greinargerð um helstu vandamál sem komu upp við 

þýðinguna, svo sem margræð orð og endurtekningar orða. Í fimmta kafla eru lokaorð þar sem 

allt efnið er tekið saman. 
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2. Um Aðalnámskrá leikskóla 2011 

Í anda íslenskra laga, reglugerða og alþjóðasamninga hefur mótast hefð og aðbúnaður fyrir 

námi og kennslu í leikskólum og um þessa hefð má lesa um í Aðalnámskra leikskóla 2011. 

Aðalnámskráin er í staðinn fyrir reglugerð og í henni er fjallað um hlutverk leikskóla landsins 

sem byggir á settum lögum sem snerta starfsemi hans. Hún byggir á sex meginstoðum sem 

eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir 

þættir eiga að vera rauði þráðurinn í öllu skólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla 2011 2012:5). 

Höfundur texta er ókunnur. Aðalnámskrá leikskóla er gefin út af menntamálaráðuneytinu. 

Umboðsmaður barna segir: „Námskráin er leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi 

og menntun barna í leikskólum auk þess að vera upplýsandi fyrir foreldra og forráðamenn um 

hlutverk og starfsemi leikskóla. Aðalhlutverk þessa námskrár er að hafa farsæl áhrif á 

skólastarf í landinu á tímum endurreisnar samfélagsins og hvetja starfsfólk skóla, foreldra, 

forráðamenn og nemendur til að kynna sér vel efni námskrárinnar og starfa í anda hennar. 

Aðalnámská leikskóla 2011 er undirstaða fyrir skólanámskrá sem er nánari útfærsla á 

aðalnámskránni og felur í sér uppeldis- og námsáætlun leikskóla þar sem markmið eru sett og 

skilgreindar leiðir að þeim markmiðum“ (Umboðsmaður barna 2013). 

Þessi texti er upplýsandi texti og hlutverk hans er að miðla upplýsingum um 

menntakerfið á Íslandi. Upplýsandi texti er rökfræðilegur og samskiptahlutverk hans er að 

lýsa staðreyndum (Ingo 2011:56). Ritstíll verksins er mjög formlegur og ber þess merki að 

bókin hafi verið skrifuð sérstaklega fyrir fólk sem hefur áhuga á menntamálum á Íslandi.  

 Aðalnámskrá leikskóla inniheldur fjórtán kafla. Ég þýði ekki fyrstu þrjá kaflana sem 

eru almenns eðlis: 

 

1. Hlutverk aðalnámskrár 

2. Almenn menntun 

3. Mat og eftirlit 

 

Ég þýði frá 4. kafla til loka verksins því að þessir kaflar fjalla sérstaklega um hlutverk 

leikskóla í menntunarkerfinu. Þessir kaflar eru eftirfarandi: 

 

4. Hlutverk leikskóla 

5. Leiðarljós leikskóla 

6. Lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi 

7. Leikur og nám 



3 

 

8. Námsumhverfi 

9. Samþætt og skapandi leikskólastarf 

10. Mat á námi og velferð barna 

11. Fjölskyldan og leikskólinn 

12. Tengsl skólastiga 

13. Starfsáætlun 

14. Mat á leikskólastarfi 

 

 Ég vona að þýðingin muni koma pólskum lesendum til góðs og að þeir muni njóta lestursins. 
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3. Um þýðingar nytjatexta 

3.1  Inngangur 

Í þessum kafla fjalla ég um þýðingar almennt og einkum um þýðinga nytjatexta. Ég geri grein 

fyrir þýðingaferli í kafla 3.2. Í kafla 3.3 verður fjallað um þýðingaraðferðir og muninn á þeim. 

Í kafla 3.4 er sagt frá um jafngildi texta. Í lokin tek ég saman allt sem fjallað var um. 

3.2  Nokkuð orð um þýðingarferli 

Samkvæmt Íslenskri orðabók (2007) merkir sögnin að þýða að snúa texta af einni tungu á 

aðra. Með öðrum orðum er þetta `útlegging`, það að þýða úr einu máli á annað, það sem hefur 

verið þýtt. Þýðandi breytir rituðum texta úr frummáli í ritaðan texta á öðru máli.          

 Ferli þýðingar á milla tveggja ólíkra tungumála fela í sér breytingu upprunalegs texta 

(e. source text eða ST) á upprunalegu frummáli (e. source language eða SL) yfir í marktexta 

(e. target text eða TT) á markmáli  (e. target language eða TL) (Munday 2008:5). Með hjálp 

töflu getum við sýnt þetta svona: 

 

(1) frumtexti      →        þýðing (ferli)     →    þýðingartexti (þt) 

            frummál       →        þýðing (ferli)         →       þýðingarmál (þm) 

 

Til dæmis þegar ég þýði úr íslensku yfir á pólsku er upprunalegur texti íslenska og marktexti 

er pólska. Þetta miðast við þýðingu milli sem er einn af þrem flokkum þýðinganna sem 

Roman Jacobson (1959) hefur skilgreint. Hann flokkar þýðingar í þrjár tegundir á þessa leið 

(sjá Ástráð Eysteinsson 1996:27-28): 

 

(2)   a) Þýðing innan tungumálsins (intralingual translation), þ.e. tiltekin boð eru endurflutt 

í sama málkerfi.  

b) Þýðing milli tungumála (interlingual translation), þ.e. flutningur merkingar af einu 

tungumáli á annað. 

c) Þýðing milli táknkerfa (intersemiotic translation), þ.e. tiltekin boð eru endurflutt 

með öðrum táknmiðli. 

 

Í mínu tilfelli tölum við um þýðingu milli tungumála. Fyrir vikið erum við með eiginlega 

þýðingu. Afleiðing þýðingar innan tungumálsins verður umorðun og milli táknkerfa 

umhverfing. 
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Þýðandi breytir rituðum texta úr frummáli í ritaðan texta á öðru máli. Jeremy Munday 

(2008:8) segir í samræmi við kenningu Roman Jacobson: 

 

The process of translation between two written languages involves  the translator 

changing an original written text in the original verbal language into a written text 

in a different verbal language. 

 

Samkvæmt Katharina Reiss (sjá Pym 2010: 47) er texti athöfn sem einhver framkvæmir með 

ákveðinn tilgang í huga. Með þessari athöfn er miðað að því að búa til samskipti milli 

textaframleiðanda og textaviðtakanda. Textinn hefur ákveðið hlutverk, jafnvel fleiri en eitt. 

Meginverkefni þýðandans er að ákveða markmið textans. Til þess þarf hann að gera sér grein 

fyrir væntingum hugsanlegra viðtakenda. Reiss hefur ályktað að ólíkir textar þurfa ýmsar 

aðferðir við þýðingar. 

Reiss ásamt Hans Vermeer (sjá Munday 2008:72) eru höfundar kenningar sem heitir 

Skoposkenning (skopos (gríska): ´markmið´, ´tilgangur´). Samkvæmt þeirri þýðingarkenningu 

þarf þýðandinn að einbeita sér að textategundinni og tilgangi hennar. Þeir segja vera þrjár 

textagerðir: 

 

(3)   a) Tjáningartexti (e. expressive).  

Samskiptahlutverk þessara textanna er, eins og nafn gefur til kynna, tjáning og áhersla 

er lögð á formið. Markmið þeirra er að miðla formi og svið þeirra er fagurfræðilegt. 

 

b) Virkandi texti (e. operative).  

Samskiptahlutverk þessara textanna er ákall og áherla lögð á áhrif/ skírskotun. 

Markmið þeirra er að kalla á viðbrögð.  

 

c) Upplýsandi texti (e. informative).  

Samskiptahlutverk þessara textanna er lýsing og áhersla lögð á innihaldið. Markmið 

þeirra er til að miðla efni.  

 

Skoposkenningin tilgreinir að þýða þurfi meðvitað og stöðugt í samræmi við og af virðingu 

við marktexta. Kenningin segir ekki hver meginreglan er, það þarf að ákveða í hverju sérstöku 

tilfelli. 

Jeremy Munday (2001:74) dregur saman kenningu Reiss á þennan hátt: 
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(4) Textagerð: upplýsandi  

Tungumálahlutverk: upplýsandi (gefa til kynna hluti og staðreyndir) 

Textavídd: rökrétt 

Textaáhersla: innihald 

Marktexti á að vera: tilvísandi 

Þýðingaraðferð: látlaust form, skilgreindur eftir þörfum 

 

Í bókinni Um þýðingar (Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988: 95) eru reglur 

um þýðingar á nytjatextum dregnar saman í fjórum punktum: 

 

(5) a) Hafið það að markmiði að upplýsingar textans verði ljósar og þannig orðaðar að 

lesendur eigi ekki í neinum erfiðleikum með að skilja það sem sagt er. 

b) Minnist þess að takmarkið hlýtur að vera að orða á íslensku það sem áður hefur 

verið sagt eða skrifað á öðru máli. Reglur heimamálsins verður að virða. Þetta leiðir 

oft til þess að eðlilegt sé að umorða textann, spyrja sig: ,,Hvernig er eðlilegast að segja 

á íslensku það sem verið er að fjalla um?“ 

c) Hafið hugfast að þýðanda nytjatexta leyfist að bæta inn skýringum ef hann á ekki 

annarra kosta völ. Íslenskir lesendur hafa stundum annan bakgrunn en hinir erlendu og 

þurfa því skýringar sem ekki var þörf á í frumtexta. Þetta getur reyndar líka verið 

öfugt, þannig að fella megi úr sjálfsagða hluti. Þar verður þó auðvitað að gæta hófs. 

d) Þýðandi fræðilegs texta þarf að íhuga vel hvort og hvenær er þörf á að nota fræðileg 

orð um þau og hann ætti að kynna sér hvort til er íorðaskrá í greininni.  

 

Samkvæmt Heimi Pálssyni og Höskuldi Þráinssyni (1988:78) er fyrst og fremst 

nauðsynlegt að skilja hvort texti er upplýsandi texti eða bókmenntatexti því það ræður því 

hvaða aðferð nota skal í þýðingunni. Höskuldur og  Heimir segja:  
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 [þegar] um nytjatexta að ræða er hins vegar yfirleitt brýnast að efnið komist til 

skila á eðlilegu og skiljanlegu máli, að þýðingin sé efnisrétt.  

 

 Ég reyndi að nota þessar aðferð í þýðingu minni.  

 

3.3. Þýðingaraðferðir 

Samkvæmt Newmark (1988:45) getum við raðað upp þýðingaferðum eftir mikilvægi (sjá Jón 

G. Friðjónsson 2008:13): 

 

(6) Áhersla lögð á frummálið (SL)        Áhersla lögð á þýðingarmálið (TL)  

frá orði til orðs (e. word-for-word)  aðlögun (e. adaptation) 

orðrétt þýðing (e. literal)   frjáls þýðing (e. free) 

nákvæm þýðing (e. faithful)   eðlileg þýðing (e. idiomatic (‘natural’)) 

þýðing á grundvelli merkingar  þýðing á grundvelli tjáningar 

(e. semantic)     (e. communicative) 

 

Með aðferðinni frá orði til orðs er orðaröð frummálsins ekki breytt og orðin eru þýdd í réttu 

samhengi. Í orðréttri þýðingu eru einstök orð þýdd beint en málfræðilegum atriðum breytt til 

samræmis við þarfir viðtökumálsins. Nákvæm þýðing reynir að varðveita nákvæma merkingu 

og samhengi frumtextans, notar reglur viðtökumálsins eins mikið og hægt er. Menningarorð 

frumtexta er hægt að þýða beint heldur þarf að umorða svo að merking orðsins og tilvísun 

skili sér í viðtökumálinu. Þýðing á grundvelli merkingar varðveitir fagurfræði frumtextans. 

Tekið er meira tillit til fagurfræði viðtökumálsins, sum mikilvæg menningarorð þarf ekki að 

þýða með tilliti til þess að þau samsvara viðtökumálinu algjörlega heldur frekar með 

menningarlega hlutlausum orðum. Aðlögun er frjálsasta form þýðinga og er notað þegar það 

er ekki hægt að þýða vegna bundins máls. Notuð í leikritum (textinn er fluttur til 

menningarumhverfis viðtökumálsins) og í ljóðum (erfitt að þýða rím eða hrynjandi og 

varðveita orðrétta merkingu). Í frjálsri þýðingu er ekki megináherslan lögð á merkingu 

frumtextans heldur á stíl hans. Við tölum meira um umorðun en þýðingu. Eðlileg þýðing notar 

orðasambönd og orðatiltæki viðtökumálsins sem eru ekki til í frummáli. Þýðing á grundvelli 
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tjáningar reynir að varðveita nákvæmt samhengi frumtextans svo að þýðingin sé jafnframt 

eðlileg í viðtökumáli. 

 

3.4. Jafngildi 

Hugtakið jafngildi (e. equvalence) er eitt af mikilvægum grundvallarhugtökum 

þýðingarfræðinnar. Samkvæmt Eugene Nida, sem er bandarískur málfræðingur og 

þýðingafræðingur, er þýðandinn staddur á milli tveggja málsamfélaga: frummmálsins og 

viðtökumálsins (sjá Ástarð Eysteinsson 1996: 90). Nida segir að það séu tvenns konar 

jafngildi: formlegt jafngildi (e. formal equivalence) og áhrifajafngildi (e. dynamic 

equivalence). Með formlegu jafngildi er megináhersla lögð á trúnað við frumtextann fremur 

en á eðlilega setningarbyggingu í viðtökumálinu. Með áhrifajafngildi er viðtakandinn því í 

aðalhlutverkinu. Með áhrifajafngildis þýðingu er reynt að ná fram áhrifum á lesandann sem 

jafngildi þeim áhrifum sem frumtextinn hefur á sína lesendur. 

 

3.5.  Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um þýðingar almennt og um þýðingu nytjatexta. Einnig komu fram 

skoðanir þýðingafræðinga og nokkrar leiðir til að flokka texta. Í næsta kafla ræði ég um 

þýðinguna mína – um aðferðir sem ég notaði í þýðingunni og vandamál sem komu upp.  
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4. Greining þýðingar 

4.1 Inngangur 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um þýðingu úr íslensku yfir á pólsku og þá erfiðleika 

sem ég hef mætt á meðan á þýðingunni stóð. Í kafla 4.2 fjalla ég um þýðingaferli mitt og um 

þýðingaraðferðir  sem ég notaði. Í kafla 4.3 kynni ég hjálpargögn sem ég notaði í þýðingunni 

og ræði stuttlega um kosti og galla notkunar þeirra. Í kafla 4.4 koma fram ýmis vandamál í 

þýðingunni. Stutt samantekt er svo í 4.5. 

 

4.2 Þýðingaferlið 

Þrátt fyrir að ég væri vel kunnur efni textans (sjá 1. kafla), var þessi þýðing mikil áskorun 

fyrir mig. Frumtextinn er skrifaður sem opinbert mál og krefst frá mér mikillar athygli og 

mikillar einbeitni í þýðingu. 

Upplýsandi textar eru skrifaðir samkvæmt sömu málvenjum, reglum, formum og stíl 

bæði á pólsku og íslensku. Ég ákvað að lesa Aðalnámskrá leikskóla 2011 aftur vandlega 

nokkrum sinnum. Síðar las ég Aðalnámskrá leikskóla sem birtist á vefsíðu pólska Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Þannig gæti ég aðlagað 

íslenskan texta að pólsku orðalagi í þessum efnum. Þýðingaraðferð sem ég notaði var fyrst og 

fremst nákvæm þýðing. Að mínu mati er þessi þýðingaraðferð, sbr. kafla 3.3, besta aðferðin 

fyrir þýðinguna mína af því að ég reyndi að varðveita nákvæma merkingu og samhengi 

frumtextans og nota reglur viðtökumáls eins mikið og hægt er. Ef í sumum setningum var 

ekki hægt að nota reglur viðtökumáls notaði ég orðrétta þýðingu og breytti málfæðilegum 

atriðum til samræmis við þarfir viðtökumálsins. Í sérstökum tilvikum notaði ég í setningunni 

aðferðina frá orði til orðs. Þessi þýðingaraðferð var undirstaða þess að skilja megi erfiðar 

setningar og vinna við þær á eftir með reglum nákvæmrar þýðingar. 

Til að draga saman þá var aðalþýðingaraðferðin sem ég notaði nákvæm þýðing. 

Munur á uppbyggingu texta í Aðalnámskrá leikskóla á pólsku og íslensku er smávægilegur 

þrátt fyrir ólík tungumál og þess vegna varðveiti ég mikið úr frumtexta.  

 

4.3 Hjálpargögn  

Það eru ekki til góð hjálpargögn fyrir pólska þýðendur. Ein orðabók eftir Stanisław Bartoszek 

(2006) sem er til getur verið gagnleg fyrir byrjendur. Hún inniheldur aðeins tíu þúsund 

undirstöðuorð sem var ekki nóg fyrir þennan nytjatexta sem ég þýddi. Þess vegna leitaði ég 

stundum að orði í íslenskri- enskri orðabók og svo í enskri- pólskri orðabók. Ég notaði 



10 

 

Ordabók.is (www.ordabok.is) til að þýða úr íslensku yfir á pólsku og Ling.pl (www.ling.pl) til 

að þýða úr ensku yfir á pólsku. Það geta verið gallar í slíkri þýðingaraðferð en samt var ég 

nauðbeygður til að vinna á þennan hátt vegna skorts á góðum pólskum orðabókum. Þetta var 

tvöföld vinna fyrir mig sem getur verið varasamt. Enska er ekki móðurmál mitt og þýðing úr 

ensku yfir á pólsku gæti verið ruglandi. Ég vona að þýðingaraðferðirnar sem ég notaði og 

nákvæmur lestur Aðalnámskrá leikskóla 2011 hafi komið í veg fyrir þýðingarvillur í 

þýðingunni. 

 

4.4. Vandamál í þýðingu 

4.4.1 Margræð orð 

Mesta áskorunin fyrir mig í þýðingu Aðalnámskra leiskskóla 2011 var að finna viðeigandi orð 

í markmáli því að sum orðin hafa margar mismunandi merkingar á pólsku og 

stundum er ekki til samsvarandi orð á pólsku.  

Dæmi um þetta er titill verksins  Aðalnámskra leikskóla 2011. Orðið námskrá getur 

haft tvær merkingar á pólsku og í tilfelli þessara þýðingar í raun og veru hvoruga merkinguna. 

Námskrá getum við þýtt yfir á pólsku program nauczania en það þýðir nákvæmlega áætlun 

(það sem við ætlum að gera) fyrir hvern dag eða hverja viku, gerð og dreifing fræðsluefnisins. 

Samkvæmt þessum skilningi á pólsku á orðinu námskrá þýðir það ekki það sama og á 

íslensku. Á íslensku er námskrá almennara hugtak en á pólsku. Þess vegna mega lesendur á 

pólsku búast við einhverju öðru en titillinn gefur til kynna. Ég notaði í titlinum orðið 

wskazania (ísl. leiðbeiningar ) programowe (ísl. áætlun) sem hefur víðtækari merkingu og 

mér finnst henta betur. Annað vandamál í þýðingu titils var forskeytið aðal- sem þýðir á 

pólsku główny (ísl. aðal-) og passar alls ekki hér. Orð sem passar hér betur er krajowy (ísl. 

þjóðlegur). Í stuttu máli getur námskrá á pólsku ekki verið aðal- heldur er hún þjóðleg af því 

að hún varðar börn (sem eru þjóð). Skoðun mín er í sæmræmi við þýðingu vefsíðu 

Evrópusambandsins (Official website for the European Union) þar sem titillinn Aðalnámskra 

leikskóla 2011 er þýdd á pólsku á sama hátt og ég þýddi: 

 

(7)  a. Aðalnámskrá leikskóla 2011 

b. Krajowe wskazania programowe dla przedszkoli 2011 

c. ´Þjóðlegar leiðbeiningar áætlun fyrir leikskóla 2011´ 
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4.4.2 Samsett orð 

Það var erfitt fyrir mig að þýða þrjú samsett íslensk orð yfir á pólsku: leikskólastarf, leiðarljós 

og vistspor. 

Samsetta orðið leikskólastarf get ég ekki þýtt beint yfir á pólsku af því að orðið starf 

(pl. praca, ísl. vinna) vísar ekki til barnanna eins og á íslensku (starf- þ.e. vinna með börnum). 

Á pólsku tölum við um athafnir barna í leikskóla en ekki um vinnu þeirra. Þess vegna notaði 

ég í þýðingunni samsett orð leikskólathafnir (pl. przedszkolne aktywności) í staðinn fyrir 

leikskólastarf, sem í bókastaflegri þýðingu á pólsku þýðir przedszkolne prace: 

 

(8) a. Aðalnámskránni er ætlað að vísa ólíkum hagsmunaaðilum í skólasamfélaginu 

veginn hvað varðar stefnu og hugmyndafræði leikskólastarfs.  (bls. 29) 

b. Krajowe wskazania programowe odnoszą się do różnych zainteresowanych stron w 

społeczności szkolnej poprzez politykę i ideologię aktywności przedszkolnych.  

c.´Aðalnámskrá leikskóla visar til ólikra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu veginn 

hvað varðar stefnu og hugmyndafræði leikskólaathafnanna.´ 

 

Í setningunni „Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í 

því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna.“ var sama vandamál. Orðið leikskólastarf  

breyti ég í pólskri þýðingu í orðið przedszkole sem samsvarar íslensku orðinu leikskóli af því 

að í markmálinu skilar þetta orð réttri merkingu. Markmið mitt var að endurtaka ekki orðið 

leikskólastarf: 

 

(9) a. Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í því að 

hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna. (bls. 48) 

b. Nastawienie rodziców i ich współpraca z przedszkolem jest ważnym czynnikiem w 

kompleksowym przeglądzie opieki nad dzieckiem i jego nastrojem.  

c.´Sjónarmið foreldra og framlag þeirra með leikskóla er mikilvægur liður í því að 

hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna.´  
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Annað samsett orð á íslensku sem er ekki til á pólsku og er oft notað í verkunum um menntun 

og nám á Íslandi er orðið leiðarljós. Samkvæmt Ordabók.is á ensku þýðir það: ´lodestar´, 

´loadstar´, ´bonfire´, ´beacon´, ´guiding light´. Merking og notkun orðsins leiðarljós í þessum 

texta samsvara best merkingu enska orðsins ´guiding light´. Pólska orðið światło przewodnie 

(e. guiding light) passar ekki í þessari þýðingu. Ennfremur auðkennir myndhvörf merkingu 

textans sem við forðumst í nytjatexta á pólsku alltaf þegar hægt er. Sérhverja setningu með 

orðinu leiðarljós þurfti ég í raun og veru að íhuga sérstaklega til að finna besta jafngilda 

orðið. 

Í fimmta kafla kemur orðið leiðarljós tvisvar. Fyrst í titlinum: „Leiðarljós leikskóla“ 

og svo í setningunni „Efirfarandi leiðarljós eiga að vísa leikskólum veginn í mótun 

leikskólastarf“. Í fyrsta tilfellinu notaði ég pólska orðið wytyczne (ísl. viðmiðunarreglur) og í 

öðru tilfelli notaði ég pólska orðið wskazówki (ísl viðmiðunarreglur, ráðleggingar): 

 

(10) a. Leiðarljós leikskóla. (bls. 32) 

 b. Wytyczne dla przedszkoli  

 c. ´Viðmiðunarreglur fyrir leikskóla´ 

 

(11) a. Efirfarandi leiðarljós eiga að vísa leikskólum veginn í mótun leikskólastarf. (bls.32) 

b. Poniższe wskazówki powinny być dla przedszkola wytycznymi na podstawie    

których kształtuje się jego działalność. 

c. ´Eftirfarandi viðmiðunarreglur ætti að vísa fyrir leikskóla veginn í mótun 

leikskólastarf.´ 

 

Orðið leiðarljós birtist einnig í orðtakinu hafa að leiðarljósi. Samkvæmt Íslensku 

samheitaorðabókinni (2012) samheitin þessi þýðir haga sér eftir. Til að skilja þetta orðtak 

talaði ég við íslenska vini mína sem sögðu mér að þetta merkir ´langmikilvægastur´á ensku og 

á þennan hátt skrifaði ég þetta á pólsku: 

 

(12) a. Þegar börn hefja leikskólagöngu þurfa foreldrar og leikskóli að leggja grunn að 

samstarfi þar sem umhyggja og velferð barna er höfð að leiðarljósi. (bls. 48) 
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b. Kiedy uczeń przychodzi do placówki po raz pierwszy, rodzice i przedszkole kładą 

podwaliny na dalszą współpracę, gdzie troska o opiekę nad dzieckiem jest 

najbardziej ważna. 

c. ´Þegar nemendi kemur í leikskóla í fyrsta sinn, foreldrar og leikskóli leggja grunn að 

samstarfi, þar sem umhyggja og velferð barna er mikilvæg.´ 

 

Mjög erfitt í þýðingu var samsetta orðið vistspor. Til að finna merkingu þess talaði ég 

við leibeinanda minn og leitaði á netinu einnig af þessu orði til að sjá í hvaða sambandi þetta 

orð er notað á vefsíðum. Að lokum ákvað ég að besta merkingin fyrir þetta orð á ensku sé 

´ecological print´ og ég þýddi þetta orð þannig yfir á pólsku: 

 

(13) a. (...) hvernig vistspor þeirra og nærsamfélags geta stuðlað að sjálfbærri þróun, (...) 

(bls. 44) 

b. (...) działaniem „śladu ekologicznego” na rzecz zrównoważonego rozwoju na niego 

i lokalną społeczność, (…)  

c. ´(…) aðgerð á "fótspor vistfræðileg " um sjálfbæra þróun og samfélagið, (…)´ 

 

4.4.3 Endurtekningar orða 

Annað vandamál sem ég þurfti að leysa af voru endurtekningar algengra orða í íslensku 

ritmáli sem telst vera alvarleg stílræn villa í pólsku ritmáli. Yfirleitt er ekki hægt að byrja tvær 

setningar hvora á eftir annarri á sama orði. Ennfremur er texti skrifaður rétt ef sömu orð eru 

ekki nálægt hvort öðru og notuð eru samheiti eins og til dæmis í eftirfarandi broti úr 

textanum: 

 

(14)  a. Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls 

leikskólastarfs. Hann leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan 

leikskólans, stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að 

markmiði. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með 

innra mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá 

til þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri 

starfsþróun. Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé eftir 
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aðalnámskrá leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem snerta leikskólann. 

(bls. 31) 

b. Dyrektor przedszkola jest profesjonalnym liderem i przewodzi ambitnemu 

projektowi rozwoju przedszkolnych aktywności. Przewodzi on demokratycznej 

współpracy różnych grup znajdujących się w przedszkolu, wzmacnia 

równouprawnienie i konstruktywne współdziałanie, które ma na celu dobro dziecka. 

Dyrektor bierze odpowiedzialność za regularne ocenianie pracy zespołu 

przedszkolnego w ewaluacji wewnętrznej, której wyniki są wykorzystywane w celu 

ulepszenia pracy. Zwierzchnik pracowników powinien zapewnić im możliwości 

nieustannego doskonalenia zawodowego. Dyrektor gwarantuje, że program 

przedszkola jest zgodny z dyrektywami i prawem oświatowym na temat przedszkola, a 

także z Krajowym rejestrem programowym.  

c. ´Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls 

leikskólastarfs. Leiðir hann lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan 

leikskólans, stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að 

markmiði. Stjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með innra mati 

og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Yfirboðari starfsfólks ber að 

sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri 

starfsþróun. Það er hlutverk stjóra að sjá til þess að farið sé eftir aðalnámskrá 

leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem snerta leikskólann´. 

Ég notaði þessa reglu alltaf í heilum textum þegar hægt var að finna samheiti. Sum orð birtast 

í íslenskum texta reglulega nálægt hvort öðru og höfundur notar aldrei samheiti sem ég gæti 

ekki notað í pólskri þýðingu. Gott dæmi er orðið barn. Í staðinn að skrifa alltaf dziecko/ dzieci 

(ísl. barn/börn) notaði ég einnig önnur orð eins og przedszkolak (ísl. leikskólabarn), uczeń 

(ísl. nemendi), pociecha (ísl. krakki). 

 

4.4.4 Greinir 

Í íslensku er til ákveðinn greinir sem er ekki til á pólsku. Ég hef sleppt öllum greinum, t.d. í 

þessari setningu: 

 

(15)  a. Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegar menntunar 

einstaklinga. (bls. 32) 
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 b. Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji szkolnej i początkiem formalnej drogi 

kształcenia się człowieka.   

 c. ´Leikskóli er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegar menntunar 

einstaklinga.´ 

 

4.4.5 Menningarmunur 

Í staðinn fyrir orðið skólaskyldualdur (sem er til á pólsku) ákvaði ég að breyta orðalagi til að 

leggja áhersla á hvaða ár íslensk börn geta verið í leikskóla af því að það er öðruvísi en í 

Póllandi og pólskir lesendur vita ekki endilega hvenær skólaskyldualdur hefst á Íslandi. Í 

staðinn fyrir orðið wiek przedszkolny (ísl. skólaskyldualdur) notaði ég í setningunni orðið „w 

wieku od 1 do 6-ciu lat“ (ísl. frá eins til sex ára) svo allir viti án efa á hvaða árum börn geta 

verið í leikskóla á Íslandi. Það er endilega ekki í öllum leikskólum á Íslandi að börn megi vera 

frá eins árs (í raun og veru er lágmarkið í flestum leikskólum 18 mánuðir) en samt ákvað ég 

að sýna mesta möguleikann (sömuleiðis einföldun) af því að ég þýddi Aðalnámskrá leikskóla 

sem er fyrir alla leikskóla á landinu: 

 

(16) a. Leikskólinn er fyrir börn upp að skólaskyldualdri (bls. 29) 

 b. Przedszkole jest dla dzieci od w wieku od 1 do 6-ciu lat.  

 c. ´Leikskóli er fyrir börn frá eins til sex ára´. 

 

4.4.6 Önnur vandamál 

Í frumtexta var oft í sömu setningunni orð sem hafa mismunandi merkingu á íslensku og orð 

sem á pólsku er aðeins eitt sameiginlegt orð fyrir. Þetta hefur leitt til margra erfiðleika í 

þýðingunni sem þurfti að leysa.  

Það var erfitt fyrir mig að finna mun á milli orðanna samvinna og samstarf. Orðið 

samvinna vísar til fólks og orðið samstarf vísar til starfsfólks. Munur á milli þessa orðanna á 

pólsku er ekki sýnilegur og í staðinn fyrir tvö orð á pólsku notaði ég eitt orð współpraca (ísl. 

samvinna, samstarf): 

 

(17) a. Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, 

starfsfólks, foreldra og nærsamfélags (bls. 33) 
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b. Procedury przedszkolne powinny zachęcać do współpracy  pomiędzy  dziećmi, 

pracownikami i lokalną społecznością.  

c. ´Starfshættir leikskóla ætti að hvetja til samvinnu milli barna, starfsfólk, foreldra og 

nærsamfélags.´ 

 

Fyrir lesendur á markmáli er ekki munur á milli „efla málvitund“ og „þróa tungumál“. Á 

ensku er málvitund þýtt sem ´sense of the language´ og efla er þýtt ´promote´. Bókstaflega er 

hægt að segja þetta á pólsku en í i setningu (18) hljómar þetta illa og er óljóst. Á pólsku er 

hægt að efla umhverfisvitund eða sjálfsmeðvitund en notum við ekki sögnina að efla í 

sambandi við málvitund. Fyrir pólskann mælanda „færð“ þú betri málvitund á hverjum degi 

þegar þú þróar tungumál þitt og þess vegna sleppti ég að efla málvitund í dæminu sem sýnt er 

í (18). 

Við orðið tungumál bæti ég við í pólskri þýðingu orðinu íslenska af því að orðið 

tungumál sjálft þýðir bókstaflega á pólsku tunga og venjulega er bætt við lýsingaorði 

(íslenska) til að vera viss hvort við tölum um tungu eða tungumál (samt vitum við venjulega 

um hvað erum við af samhenginu). 

 

(18) a. Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla 

íslenska málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið. (bls. 

34) 

b. Przedszkole powinno poprzez codzienne relacje zachęcać do rozwijania języka 

islandzkiego, dzięki uczeniu się nowych słów i konceptów. (þýðing bls. xx) 

c. ´Leikskóli á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að þróa 

íslenska tungumálið, þar sem börn læra ny orð og hugtök.´ 

 

Erfitt fyrir mig var að finna einnig mun á milla orðanna umhyggja og tillitsemi. 

Samkvæmt Orðabók.is er merking orðsins umhyggja eru: ´concern´, ´attention´, ´solicitude´, 

´caring´, ´affection´ og merking orðs tillitsemi eru: ´consideration´, ´concern´, ´deference´, 

´respect´. Það var erfitt fyrir mig að velja rétta merkingu fyrir orðið tillitsemi til að leggja 

áherslu á muninn á milli þessara orða og vinur minn útskýrði fyrir mér merkingu orðsins 

tillitsemi á ensku og að það sé ´að hugsa um aðra´ sem var mjög hjálplegt til að finna rétt orð 
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á pólsku. Ég ákvað að þýða þetta bókstaflega úr ensku myślenie o innych (ísl. ´að hugsa um 

annað fólk´) sem mér finnst henta best hér og endurspegla merkingu íslenska orðsins 

fullkomlega: 

 

(19) a. Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, tillitsemi og samhjálp 

meðal allra í leikskólanum. (bls.36) 

 b. W codziennej pracy przedszkola nacisk powinien być położony na opiekę, 

myślenie o innych i wzajemną pomoc pomiędzy wszystkimi w przedszkolu.  

c. ´Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, hugsun um annað fólk 

og samhjálp meðal allra í leikskólanum.´ 

 

Önnur tvö orð sem hafa sömu merkingu á pólsku en ekki á íslensku eru orðin margbreytilegt 

og mismunandi. Enskt orð miscellaneous fyrir íslenska orðið margbreytilegt og ensk orð 

´various´, ´variable´, ´unlike´, ´divergent´, ´differential´, ´different´ fyrir orðið mismunandi 

eiga eina merkingu á pólsku: różnorodny (ísl. fjölbreyttur; margvíslegur; fjölbreytilegur). Ég 

notaði þessa merkingu fyrir bæði orðin á íslensku: 

 

(20) a. Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt og mismunandi eftir staðsetningu 

leikskólans. (bls. 40) 

 b. Najbliższe otoczenie przedszkola jest różnorodne w zależności od jego lokalizacji.  

 c. ´Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt eftir staðsetningu leikskólans.´ 

 

Erfitt var einnig að finna á markmáli muninn á milla orðanna hvetja og stuðla. Hvetja á við 

um fólk en stuðla getur átt við um fleira t.d. umhverfi. Hvetja þýðir á íslensku að segja 

eitthvað við fólk sem fær það til að gera eitthvað og stuðla merkir að gera eitthvað til að 

eitthvað geti gerst. Þessi munur er einnig ekki sýnilegur á pólsku. Í sumum tilvikum er aðeins 

mögulegt að útskýra í heillri setningu við hvort orðið sé átt, hvetja eða stuðla en það var ekki 

nauðsynlegt í þessari þýðingu. Á pólsku notaði ég aðeins eitt orð: zachęcać (e. ´encourage´, 

sem samkvæmt Ordabók.is þýðir á íslensku m.a. hvetja og  stuðla að) og þetta orð er í þessum 

texta alveg skýrt fyrir pólskumælandi: 
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(21) a. hvetja til samvinnu og samstarfs, (bls. 42) 

a1. stuðla að sjálfstæði og frumkvæði, (bls. 42) 

a2. hvetja til ímyndurnar og sköpunar, (bls. 42) 

b. zachęcać do pomocy i współpracy, 

b1. zachęcać do niepodległości i inicjatywy, 

b2. zachęcać do pobudzania wyobraźni i kreatywności,  

c. ´hvetja til/ stuðla að samvinnu og samstarfs´, 

c1. ´hvetja til/ stuðla samvinnu og samstarfs´, 

c2. ´hvetja til/ stuðla að ímyndurnar og sköpunar´, 

 

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla sagði ég frá því hvaða þýðingaraðferð og hjálpargögn ég notaði þegar ég var 

að þýða. Síðan tala ég um vandamál í þýðingunni sem ég lenti í og hvernig ég fór því að leysa 

þau.  

 

5. Lokaorð 

Í þessum hluta ritgerðarinnar var rætt um þýðingar. Fyrsti kaflinn var inngangur þar sem ég 

fjallaði um Aðalnámskrá leikskóla 2011 og hvers vegna ég valdi þetta verk sem 

þýðingarverkefni fyrir BA- próf.  

Í öðrum kafla sagði ég frá hvað aðalhlutverk þessa námskrár er og fyrir hverja hún er 

skrifuð. 

Í þriðja kafla ræddi ég um þýðingar nytjatexta, þýðingarferli og hvernig aðferð við 

getum notað í þýðingu nytjatexta. Í stuttu máli ræddi ég líka um mikilvægi hugtaksins 

jafngildi.  

Fjórði kafli fjallaði um þýðingu mína á Aðalnámskrá leikskóla 2011 og hvernig ég 

leysti verkið. Ég gerði grein fyrir þýðingaraðferðum og hjálpargögnum sem ég notaði við 

vinnu mína 
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Við þessa vinnu nýtti ég mér þá þekkingu sem ég hefði öðlast í námskeiði um 

þýðingarfræði. Ég skildi líka hvernig það getur verið erfitt að vera þýðandi. Það eru margar 

aðferðir við að þýða úr einu máli á annað til að koma textanum til skila og ákvörðun um 

notkun þeirra er erfið. Samt fannst mér það líka gefandi vinna að þýða þegar það sem þýtt 

þýðir er gagnast öðru fólki og getur gert lífið auðveldara (nytjatexti) eða ánægjulegra 

(bókmenntatexti). 

Þetta verkefni var mjög lærdómsríkt. Það hjálpaði mér að auka orðaforða minn í 

íslensku sem tengist menntakerfinu o. fl. Ég lærði líka meira um íslenskt tungumál. 

Ég vona að þýðing mín stuðli að betri skilningi á íslenska menntakerfisins fyrir fólk sem hefur 

pólsku sem móðurmáli. 
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4. Rola przedszkola w systemie edukacji.  

Krajowe wskazania programowe dla przedszkoli kładą nacisk na docenianie wartości zabawy, 

ważność demokracji i równouprawnienie we wszystkich przedszkolnych aktywnościach. 

Określają wytyczne dla przedszkoli i omawiają obszary przedszkolnej nauki. Skupienie się na 

obszarach nauki odzwierciedla podstawowe fundamenty edukacji i prezentuje kompetencje 

jakie mają szanse nabyć dzieci w przedszkolu.  

Krajowe wskazania programowe odnoszą się do różnych zainteresowanych stron w 

społeczności szkolnej poprzez politykę i ideologię aktywności przedszkolnych. Są one 

przewodnikiem dla gmin w lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa, dla dyrektorów placówek i 

nauczycieli są elastycznymi ramami dla określenia sposobów osiągnięcia założonych celów 

edukacyjnych, dla rodziców dziecka są traktatem w imieniu dzieci na podstawie 

zintegrowanej wizji interesów dziecka, pozwalającym mieć punkt odniesienia dla kryteriów i 

wymagań jakie stawiane są ich pociechom w edukacji i wychowaniu.  Przedszkola, aby 

osiągnąć wymienione cele, mogą podążać różnymi drogami z racji odmiennych filozofii 

pracy z uczniami w danej placówce i lokalnymi warunkami. Każda placówka posiada własne 

metody działania, które opisane są w programie nauczania danej instytucji oraz w planie 

pracy.  

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 1 do 6-ciu lat. Jednakże zgodnie z 

obowiązującym prawem oświatowym w uzasadnionych przypadkach dziecko może 

zakończyć naukę w przedszkolu wcześniej lub później. Zasadniczo uczniowie przebywają w 

przedszkolu do lat sześciu. Artykuł 2. ustawy przedszkolnej omawia cele przedszkolnych 

aktywności. 

 

Artykuł 2. 

Cele. 

Interes dziecka i jego dobro powinno być głównym celem przedszkolnych aktywności. 

Uczniom powinna być zapewniona opieka i edukacja, zaoferowane zdrowe i inspirujące 

środowisko do dorastania, a także bezpieczne warunki do zabawy i nauki. Należy przyczyniać 

się do tego, aby nauka odbywała się poprzez zabawę i zajęcia twórcze, dzięki którym dzieci 

uzyskują różnorodne korzyści rozwojowe. Procedury przedszkolne powinny być 
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ukształtowane w oparciu o tolerancję i miłość, równość, demokratyczną współpracę, 

odpowiedzialność, troskę, bezkonfliktowość, szacunek dla wartości ludzkich i 

chrześcijańskiego dziedzictwa kultury islandzkiej. 

Głównymi celami wychowania i nauczania przedszkolnego są: 

a) Monitorowanie i zachęcanie dziecka do rozwoju w bliskiej współpracy z rodzicami. 

b) Zapewnienie systematycznej stymulacji językowej i przyczynianie się do naturalnego 

rozwoju języka. 

c) Zapewnienie dzieciom opieki psychicznej, intelektualnej i fizycznej w zależności od 

ich potrzeb, tak aby każde dziecko mogło w pełni korzystać z uroków dzieciństwa. 

d) Zachęcanie do otwartości umysłu i wzmocnienia wartości moralnych. 

e) Przykładanie dużego znaczenia do tego, aby dziecko było autonomiczną, niepodległą 

jednostką, aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem demokratycznego 

społeczeństwa, które podlega szybkiemu i ciągłemu rozwoju. 

f) Kultywowanie ekspresywnych i kreatywnych zdolności dzieci, których celem jest 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, świadomości, zdrowia, zaufania i 

umiejętności komunikacyjnych. 

Na podstawie celów stawianych edukacji przedszkolnej i szkolnej wyodrębniono podstawowe 

filary edukacyjne obowiązujące na wszystkich szczeblach nauczania: 

- umiejętność czytania i pisania, 

- rozwój osobisty, 

- zdrowie i opieka, 

- demokracja i prawa człowieka, 

- równość, 

- kreatywność. 

Edukacja, wychowanie i opieka przedszkolna oparte są na wymienionych wyżej 

fundamentach i są integralną częścią przedszkolnych aktywności. 

Wszyscy pracownicy przedszkola muszą odnosić się do dziecka z szacunkiem, okazywać mu 

uwagę i słuchać go. Powinni oni dążyć do satysfakcynujących relacji z dziećmi, innymi 
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pracownikami i rodzicami i być wzorami do naśladowania we wszystkich aspektach. Personel 

przedszkola powinien pracować w duchu Krajowego rejestru programowego i przystosować 

wartości w nim zawarte do programu nauczania danego przedszkola.  

Rola dyrektora 

Dyrektor przedszkola jest profesjonalnym liderem i stoi na czele ambitnego projektu rozwoju 

przedszkolnych aktywności. Przewodzi on demokratycznej współpracy różnych grup 

znajdujących się w przedszkolu, wzmacnia równouprawnienie i konstruktywne 

współdziałanie, które ma na celu dobro dziecka. Dyrektor bierze odpowiedzialność za 

regularne ocenianie pracy zespołu przedszkolnego w ewaluacji wewnętrznej, której wyniki są 

wykorzystywane w celu ulepszenia pracy. Zwierzchnik pracowników powinien zapewnić im 

możliwości nieustannego doskonalenia zawodowego. Dyrektor gwarantuje, że program 

przedszkola jest zgodny z dyrektywami i prawem oświatowym na temat przedszkoli, a także z 

Krajowym rejestrem programowym. 

Rola nauczyciela 

Nauczyciel przedszkolny powinien być liderem w zakresie pedagogiki i edukacji, być w 

ciągłym rozwoju zawodowym i dzielić się zdobytą wiedzą. Musi on być dla dzieci wzorem do 

naśladowania i dążyć do wzmocnienia profesjonalnej roli przedszkola. Jest najważniejszym 

współpracownikiem uczniów, rodziców i innych pracowników. Gwarantuje, że każde dziecko 

jest szanowane, tak jak na to zasługuje, a środowisko nauczania jest tak zorganizowane, że 

może się ono cieszyć dzieciństwem.  
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5. Wytyczne dla przedszkoli 

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji szkolnej i początkiem formalnej drogi 

kształcenia się człowieka. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym czasem w nauczaniu i 

rozwoju. We współpracy z rodzicami przedszkole podejmuje wysiłek śledzenia i wspierania 

rozwoju wszystkich dzieci, stworzenia optymalnych warunków środowiskowych do 

prawidłowego rozwoju i zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Nacisk powinien 

być położony na rozwój mocnych stron dziecka i jego kompetencji, a także na potrzebę 

ochrony i przewodnictwa ludzi dorosłych. Przedszkole posiada środki zapobiegawcze, które 

mają skutecznie wspierać opiekę nad uczniami i ich pomyślną edukację. Pracownicy 

placówki powinni zastosować, jeśli to konieczne, odpowiednie rozwiązania, tak żeby 

wszystkie dzieci mogły wykorzystać w pełni swoje możliwości zgodnie z ich dojrzałością i 

potrzebami. 

W działalności przedszkola koncepcje wychowania, opieki i edukacji są zjednoczone. 

Dzieciom okazywany jest szacunek i troska, zachęca się je do wykonywania zadań, które są 

dla nich odpowiednie. Traktuje się ich jako pełnoprawnych uczestników przedszkolnej 

społeczności.  

Poniższe wskazówki powinny być dla przedszkola wytycznymi na podstawie których 

kształtuje się jego działalność. Pracownicy, w porozumieniu z rodzicami i dziećmi, powinni 

uzgodnić sposób w jaki placówka będzie zarządzana, aby kierować się podanymi 

wskazaniami. Wszystkie metody i sposoby ich wprowadzania powinny być wpisane w 

program nauczania przedszkola. 

Wskazówki 

- Przedszkole powinno być demokratyczną społecznością, w której pracownicy, rodzice i 

dzieci są aktywnymi uczestnikami i mają decydujący wpływ na sprawy dotyczące 

przedszkola. 

- Procedury przedszkolne powinny zachęcać do współpracy  pomiędzy  dziećmi, 

pracownikami i lokalną społecznością.  

- Przedszkole powinno być socjalnym i kulturalnym forum, gdzie narodowe dziedzictwo i 

wartości islandzkiego społeczeństwa są wyraźne akcentowane. 
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- Przedszkole powinno być społecznością, w której każda jednostka ma swój udział i jest 

szanowana. 

- W działalności przedszkola należy wziąć pod uwagę jego otoczenie i społeczność. Ponadto 

placówka powinna być aktywnym uczestnikiem tej wspólnoty i mieć na nią wpływ. 

- Przedszkolne aktywności powinny być zbudowane na fundamencie równouprawnienia, 

poszanowania dla ludzkiej różnorodności i innych kultur. 

- Wszyscy, którzy uczęszczają do przedszkola, powinni być szanowani, bez względu na płeć, 

pochodzenie, pozycje, a ich potrzeby jak najszybciej rozpoznane. 

- Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być odzwierciedlona we wszystkich 

działaniach przedszkola, wraz z aktywnym udziałem domu i najbliższej społeczności. 

- W przedszkolu powinno się znaleźć różnorodne sposoby na współpracę z rodziną i 

zapewniać jej informacje dotyczące działalności przedszkola. 

- Przedszkole powinno zachęcać dzieci do okazywania szacunku i troski człowiekowi, 

rozwijać w nich uczucia solidarności, uwagi i przyjaźni. 

- Przedszkole powinno pobudzać dzieci do posiadania pozytywnego obrazu samego siebie 

poprzez szacunek dla unikalności i poglądów innych. 

- W przedszkolu dzieci powinny mieć możliwość zaangażowania się w działania, które są 

zgodne z ich zainteresowaniami i dostosowane do ich poziomu, aby dzięki ich wykonywaniu 

wzrastała w nich wiara w siebie i ochota do nauki. 

- Przedszkole powinno opierać swoje aktywności na doświadczeniu dzieci i przykładać 

znaczenie do tego, aby to doświadczenie było znaczące. 

- W przedszkolu nacisk położony powinien być na niezależność dziecka i jego inicjatywę, tak 

aby zachęcać dziecko do brania odpowiedzialności za samego siebie. 

- Zadania przedszkolne powinny wyrabiać w dziecku szacunek dla natury i otoczenia. 

- Przedszkole powinno oferować różne ćwiczenia ruchowe i zewnętrzne aktywności. 

- W przedszkolu dziecko powinno mieć możliwość brania udziału w różnorodnych zadaniach, 

które oferują różne rozwiązania i zachęcają dziecko do badań i refleksji. 
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- Zadania przedszkolne powinny zachęcać do krytycznego myślenia i dać dzieciom 

możliwości do spożytkowania swoich kreatywnych mocy.  

- W przedszkolu należy zachęcać dziecko do wyrażania się na wiele możliwych sposobów, 

np. poprzez zabawę, ruch, zajęcia twórcze, muzykę, język, liczby i symbol. 

- W przedszkolu należy stworzyć takie warunki do zabawy, aby stymulowały one ich 

kreatywność i wyobraźnię. 

- Aktywności przedszkolne mają zachęcać dzieci do wyrażania się poprzez słuchanie 

opowieści, wierszy, bajek i baśni. 

- Przedszkole powinno poprzez codzienne relacje zachęcać do rozwijania języka islandzkiego, 

dzięki uczeniu się nowych słów i konceptów. 

- Przedszkole powinno inspirować dziecko do wyrażania się na wszelkie możliwe sposoby, 

m.in.: poprzez zabawę, ruch, obrazowanie, muzykę, język, liczby i znaki.  
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6. Demokracja i równouprawnienie w przedszkolnych działaniach. 

Przedszkole jest miejscem, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wartości i procedury, które 

wspierają demokratyczne wartości. W instytucji tej rodzice, pracownicy i dzieci powinni 

współpracować między sobą. 

Demokracja pracowników przedszkola zbudowana jest na równouprawnieniu, różnorodności, 

wspólnej odpowiedzialności, solidarności i akceptacji dla różnych punktów widzenia. Dzieci 

muszą mieć pewność, że są częścią grupy i społeczności, gdzie sprawiedliwość i szacunek jest 

głównym czynnikiem charakteryzującym relację. Należy postrzegać dzieci jako aktywnych 

obywateli i uczestników zdarzeń, gdzie każdy ma okazję do partycypacji i posiadania wpływu 

na przedszkolne środowisko. 

Przedszkole powinno promować równouprawnienie, a aktywne uczestnictwo dzieci w 

codziennych zajęciach dawać im możliwości do doświadczania demokratycznych metod 

komunikacji i działania. W ten sposób nabywają oni umiejętności rozumienia z czym wiąże 

się demokracja, uczą się demokratycznych wartości i metod pracy, a także rozwijają u siebie 

postawy obywatelskie. Dziecięca intuicja, doświadczenie, zdolności i opinie powinny być 

respektowane, a ich punkt widzenia brany pod uwagę przy organizacji przedszkolnych 

aktywności, dając im możliwość podejmowania decyzji w wykonywanych zadaniach i 

metodach pracy.  

Potrzeby i pomysły dzieci w rozmaity sposób muszą być podstawą, która kształtuje otoczenie 

i procedury przedszkola. We współpracy z innymi rówieśnikami i dorosłymi wymieniają się 

oni poglądami, znajdują rozwiązania problemów i dochodzą do kompromisów. 

W codziennej pracy przedszkola nacisk powinien być położony na opiekę, myślenie o innych 

i wzajemną pomoc pomiędzy wszystkimi w placówce. Przy nadążającej się okazji powinno 

się dyskutować o solidarności i współczuciu dla innych ludzi. W codziennych relacjach 

powinno zachęcać się dzieci do kładzenia szczególnego nacisku na szacunek dla 

indywidualności i różnych punktów widzenia. 

Przedszkole powinno być miejscem gdzie wszyscy: 

- biorą aktywny udział we wszystkich dyskusjach, 

- słuchają się nawzajem i wymieniają opinię, 
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- są odpowiedzialni za swoje poczynania i biorą za nie odpowiedzialność, 

- pracują razem i pomagają sobie nawzajem, 

- mogą wybierać zadania i metody ich wykonywania, 

- mają wpływ na codzienne aktywności, 

- biorą udział w filozoficznych dyskusjach, 

- działają na rzecz równych szans obu płci przy wykonywaniu różnych wyzwań. 
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7. Zabawa i edukacja 

Zabawa jest nieodłącznym elementem dzieciństwa i dlatego jest centralnym punktem 

wszystkich szkolnych aktywności. Przedszkolaki bawią się zgodnie ze swoją wolą i na swoich 

warunkach. Gra może wyzwalać w dzieciach radość i dobre samopoczucie, ale może być 

również przyczyną rywalizacji i konfliktów. 

Zabawa jest dla dzieci najważniejszą formą kształcenia. Daje ona uczestnikom możliwości do 

nauki i zrozumienia swojego otoczenia, wyrażania swoich pomysłów, doświadczeń i odczuć i 

do rozwoju społecznych kontaktów z innymi rówieśnikami. Podczas wspólnej zabawy dzieci 

kreują grupę społeczną z własną kulturą. Biorą udział w demokratycznych aktywnościach, 

gdzie wyrażają swoje pomysły i, w tym samym czasie, muszą zrozumieć inny punkt 

widzenia. 

W grze mogą się rozwijać i eksperymentować ze swoimi ideami, uświadomić sobie coś 

nowego i posiąść nową wiedzę. Pojawiają się nowe pytania i uczniowie musza je rozwiązać 

na swoich warunkach. Poznawcze i artystyczne czynniki są wzmocnione. Zabawa wymaga 

urozmaiconego używania języka, ruchu, społecznej komunikacji i relacji emocjonalnych. Gra 

może stymulować dziecięcą kreatywność, a także pragnienie do nauki i posiadania wiedzy. 

Zabawa może być zarówno celem jak i drogą do celu. Kiedy używamy ją jako drogę do celu 

na jej początku założone są pewne zadania, które chcemy osiągnąć w trakcie jej trwania. 

Przedszkolne obszary nauczania przewijają się w zabawie dla dzieci, kiedy pracownicy 

potrafią efektywnie połączyć je w całość. Nauczyciel przedszkolny pokazuje dzieciom nowe 

możliwości i w ten sposób nowe, powszechne doświadczenie, które może być użyte w grze. 

Bardzo ważne jest, aby aktywnie reagować na pomysły dzieci i na to co się dzieje, zadawać 

otwarte pytania i pracować efektywnie z tym, co najbardziej ich w swoich aktywnościach 

zainteresuje. W grze uczą się oni wzajemnie od siebie, ale rola dorosłych, pomimo tego, jest 

ważna i wszechstronna.  

Rolą nauczyciela w przedszkolu jest stymulowanie dziecięcej aktywności poprzez zabawę w 

różnorodny sposób, np.: 

- tworzenie kreatywnego środowiska dla zabawy i dawanie dostępu do zabawek, które 

zachęcają dzieci do badań, rozwiązywania problemów i kreatywności, 

- dawanie adekwatnego i nieprzeszkadzającego czasu na zabawę, 
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- stworzenie odpowiedniego miejsca do gry, aby dzieci posiadały przestrzeń do swobodnego 

ruchu i jej rozwoju, 

- wspieranie spontanicznych zachowań i pomysłów, 

- komunikowanie się z dziećmi i tworzenie z nimi relacji podczas gry, 

- bycie zorientowanym w sytuacji w trakcie zabawy i używanie jej do obudzenia w dzieciach 

zainteresowań i wsparcia ich edukacji, 

- wspieranie i stymulowanie pozytywnych relacji w grze, 

- zapewnienie każdemu dziecku możliwości udziału w zabawie, zarówno na zewnątrz jak i 

wewnątrz budynku.  
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8. Środowisko nauczania 

Posesja i wyposażenie przedszkola, plac zabaw i najbliższe otoczenie składają się na obszar 

nauczania przedszkolnego, gdyż dzieci uczą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynku. Organizacja, wystrój i użytkowanie środowiska nauczania odzwierciedla poglądy i 

wartości, które są podstawą szkolnych aktywności. Tak jak otoczenie jest ważnym 

czynnikiem w edukacji dzieci, tak jego zaprojektowanie, używanie i organizacja powinny być 

zbudowane w oparciu o różne doświadczenia, zainteresowania i rozwój dzieci.  

Kiedy tworzy się środowisko edukacyjne wewnątrz i na zewnątrz przedszkola, ważne jest, 

aby pamiętać o celach przedszkola, jego funkcjonalności i estetycznych doznaniach. 

Otoczenie powinno być bezpieczne, zdrowe, ale w tym samym czasie zachęcające i 

atrakcyjne. Planowanie i projekt tego terenu powinien być skrupulatny, aby dzieci mogły w 

pełni cieszyć się z jego użytkowania. 

Przedszkolne środowisko nauczania powinno spełniać wymogi różnorodnych grup dzieci i 

personelu. Powinna istnieć możliwość zmiany i rozwoju w zależności od potrzeb i 

zainteresowań tych, którzy się tam znajdują. Rodzice i pociechy powinni posiadać możliwość 

wpływania na plan nauczania we współpracy z pracownikami przedszkola.   

Budynek przedszkola powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zachęcał do komunikacji 

pomiędzy dziećmi, pracownikami, a także pomiędzy pracownikami a rodzicami. Powinny być 

wyznaczone miejsca do zabawy i nauki w małych grupach, pomieszczenia gdzie uczniowie 

mogą przebywać w spokoju i ciszy, miejsca gdzie mogą bawić się w większych grupach, a 

także pomieszczenie przeznaczone do wszelkiego rodzaju aktywności ruchowej. Przedszkolne 

środowisko powinno być elastyczne, tak aby dziecko mogło używać go w różny sposób i aby 

mogło przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego, mieć pomysły i używać dostępnych 

materiałów. Materiały przedszkolne powinny być różnorodne i przeznaczone dla dzieci w 

różnym wieku. Należy dołożyć starań w celu ich regularnej rewaloryzacji i rozwoju. Powinny 

one zachęcać do zabawy i odwoływać się do różnych zmysłów, a także stymulować 

przedszkolaki w badaniach i odkrywaniu. Bardzo ważne jest, aby dzieci mogły używać 

zabawek na różnorodne sposoby, odwołując się do swojego doświadczenia. Zabawki powinny 

być dla dzieci łatwo dostępne. Przestrzeń i materiały powinny wzbudzać dziecięcą ciekawość 

i stymulować ich wyobraźnie, bodźce motywacyjne i ekspresję, tak aby ich pomysły mogły 

rozkwitać. 
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Działka przedszkolna jest bardzo ważną przestrzenią nauczającą, która zachęca dzieci do 

zabawy, badań, ruchu i wyrażania się na różne, inne sposoby. Aby to było możliwe należy 

pamiętać o różnorodności krajobrazu, gruntu i tych wszystkich rzeczy, do których dzieci mają 

dostęp. 

Najbliższe otoczenie przedszkola jest różnorodne w zależności od jego lokalizacji. Natura jest 

twórczynią wszechstronnych materiałów i występujących w nadmiarze okazji do doświadczeń 

i odkryć. Stworzone przez człowieka otoczenie w sąsiedztwie placówki jest również bardzo 

ważnym miejscem nauczania, z którym dzieci powinny się zapoznać i od którego powinny się 

uczyć.  
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9. Integracyjne i kreatywne przedszkolne aktywności 

Dzieci uczą się w przedszkolu poprzez zabawę i codzienne aktywności, zarówno na zewnątrz, 

jak i wewnątrz budynku. Kształcą się poprzez współpracę z innymi dziećmi, a także dzięki 

wsparciu i zachęcie ze strony dorosłych. Obszary nauczania przedszkola muszą być 

zintegrowane ze wszystkimi szkolnymi aktywnościami i brać pod uwagę sześć 

fundamentalnych filarów edukacji. Są one oparte na kreatywnym i krytycznym myśleniu i są 

powiązane z zabawą i codziennymi aktywnościami w przedszkolu. 

Koncepcja kompetencji jest zdefiniowana w części ogólnej Krajowego wskazania 

programowego dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Wspomniane tam jest między innymi, że wiedza, umiejętności i wartości moralne są 

określone w zależności od wieku i rozwoju dziecka i celów edukacyjnych w każdej instancji. 

Przedszkolne aktywności stworzone są w oparciu o ustawę przedszkolną, gdzie główny 

nacisk kładziony jest na wartość zabawy. Co więcej, w przygotowaniu przedszkolnych 

aktywności, wytycznych dla przedszkola, podstawowych wartości edukacyjnych i obszarów 

nauczania, powinna być ona brana pod uwagę. W przedszkolnym programie nauczania należy 

opisać wiedzę, zdolności i moralne wartości nad którymi skupia się przedszkole. Zadaniem 

przedszkola w jego programie nauczania jest wyjaśnienie jak pracuje się nad danymi 

kompetencjami w zależności od wieku dzieci i ich rozwoju.  

Obszarami nauczania przedszkola są: umiejętność pisania, czytania i komunikacja, zdrowie i 

samopoczucie, zrównoważony rozwój i nauka, kreatywność i kultura.  

Obszary te powinny: 

- być częścią zabaw dzieci, 

- być zintegrowane z codziennymi szkolnymi aktywnościami, 

- być integralne i podlegać dziecięcemu doświadczeniu, 

- rozbudowywać zainteresowania dzieci i ich pomysły, 

- brać pod uwagę socjalny i emocjonalny czynnik edukacji, 

- być tworzone we współpracy z pracownikami, rodzicami i dziećmi, 

- zachęcać do pomocy i współpracy, 
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- zachęcać do niepodległości i inicjatywy, 

- zachęcać do pobudzania wyobraźni i kreatywności,  

- wzbudzać zainteresowanie, zachęcać do badań i eksploracji, 

- być satysfakcjonujące i prowadzić do dobrego samopoczucia dziecka, 

- stymulować dziecięce zainteresowania i zachęcać je do nauki i zwiększania swojej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, 

- wspierać pozytywny obraz samego siebie i wiedzę o sobie, 

- wspierać zdrową komunikację, przyjaźń i radość. 

9.1 Umiejętność czytania i pisania i komunikacja. 

Dzieci są osobami socjalnymi, które mają ogromną potrzebę komunikowania się z innymi. 

Potrzebują one m.in. zadawać pytania, wymieniać opinie, rozmawiać o swoich potrzebach, 

uczuciach i dobrym samopoczuciu. Przedszkolaki używają różnorodnych dróg do wyrażania 

się i porozumiewania się z innymi. Oprócz języka stosują oni różnego rodzaju dźwięki, dotyk, 

mimikę i ekspresję ruchową, muzykę, środki wizualne i taniec. Poprzez te rodzaje 

komunikacji wzrastają socjalne kompetencje i obraz samego siebie stale się umacnia. 

Umiejętność czytania i pisania jest, w szerszym kontekście, ważną częścią komunikacji. 

Przedszkolna zdolność czytania i pisania obejmuje dziecięcą wiedzę, umiejętności i 

kompetencje do „czytania” swojego otoczenia i do wyrażania swoich przeżyć, uczuć i opinii 

w różny sposób. 

Przedszkole powinno stworzyć warunki, w których dziecko ma możliwość: 

- posiadania pozytywnej i zdrowej komunikacji z grupą rówieśniczą, 

- odtwarzać swoje doświadczenie w grze i kreatywnej pracy, 

- wyrażania siebie na różne sposoby i za pomocą różnych materiałów, 

- zapoznania się z językiem i jego możliwościami, 

- posiadania radości ze słuchania historyjek, poezji, opowieści i podań ludowych, 

- rozwoju umiejętności czytania i pisania w jak najszerzej rozumianym pojęciu, 
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- rozumienia, że język pisany i znaki mają znaczenie, 

- dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami, 

- używania różnych środków i różnorodnych materiałów do uzyskiwania informacji i 

prezentowania swoich pomysłów, 

- refleksji nad swoim społeczeństwem i kulturą, a kulturą innych narodowości. 

9.2 Zdrowie i samopoczucie 

W przedszkolu dzieci powinny nauczyć się i przyswoić sobie zdrowy tryb życia, zdrowe 

nawyki żywieniowe, odpoczynek, higienę i ćwiczenia. Ruch jest dla dzieci naturalny i kreuje 

ich dobre samopoczucie. Jest on głównym czynnikiem dobrego nastroju i zadowolenia, a 

także idealnym sposobem nauczania. Przedszkolaki powinny mieć możliwość do swobodnego 

ruchu, a także brać udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Ruch i dobry humor 

mają pozytywny efekt na dziecięce relacje, sposób traktowania przez nie środowiska i ich 

umiejętności do zaangażowania się w codzienne działania i nowe wyzwania. Środki 

zapobiegawcze w przedszkolu obejmują m.in. nauczanie, ocenę i zadania dla dzieci, 

pracowników przedszkola i rodziców, których celem jest osiągnięcie sukcesów w nauczaniu i 

pozytywna szkolna atmosfera. 

Samopoczucie dzieci ma wpływ na ich obraz siebie, np.: mają wiarę we własne kompetencje, 

pokazują zainteresowanie, chcą lub są w stanie podjąć zróżnicowane zadania. Codzienne 

aktywności w przedszkolu powinny stymulować dobry nastój dzieci i zdrowie. Opieka nad 

uczniem jest dla przedszkola nadrzędnym celem, dlatego ważne jest, aby jego pracownicy 

posiadali przyjacielskie i bliskie relacje z dziećmi.  

Przedszkole powinno zapewniać zdrowie i dobre samopoczucie swoich podopiecznych 

poprzez kładzenie szczególnego nacisku na: 

- opiekę, 

- dbanie o zdrowie psychiczne, 

- zdrowe odżywianie, 

- różnego rodzaju ruch, 

- wymagające wyzwań aktywności na zewnątrz, 
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- relaks i wypoczynek, 

- emocjonalną równowagę, 

- pozytywne relacje, 

- społeczne związki. 

9.3. Zrównoważony rozwój i nauka 

Od wczesnych lat dzieci używają różnorodnych metod do odkrywania i rozumienia swojego 

otoczenia. Przedszkolaki oglądają, słuchają, dotykają, smakują, chwytają, klasyfikują, 

porównują, przyglądają się i wyciągają wnioski. Małe dzieci uczą się poprzez interakcyjne 

relacje ze swoim otoczeniem. Warunki dla nowych, znaczących doświadczeń powinny być 

oparte na umiejętnościach przedszkolaków nabytych w ich środowisku. Szczególny nacisk 

powinien być położony na kontekst tematu nad którym w danej chwili pracujemy, np.: natura 

i społeczeństwo, różnego rodzaju zjawiska przyrodnicze, a także nauka i technologia. 

Rolą przedszkola jest zachęcanie dzieci do intelektualnej ciekawości poprzez obserwację i 

słuchanie tego w co są zaangażowane i próbę zrozumienia w jaki sposób dzieci pojmują i 

rozumieją rzeczy. Dopiero po zrozumieniu tego powinniśmy przedstawiać im nowe tworzywa 

i pomysły, a także zadawać im pytania, które zmuszają je do myślenia, na przykład o 

równowadze i zrównoważonym rozwoju.  

Dzieci poznają zjawiska i rozmawiają o nich w kontekście swojego otoczenia. Dziecięca 

ciekawość, refleksje i spekulacje powinny zachęcać i skłaniać je do zadawania pytań i 

poszukiwania różnych rozwiązań. W tym samym czasie powinno być pobudzone naukowe 

podejście do zjawisk. Uczniów należy zachęcać do odkrywania powiązań pomiędzy 

przyczyną i skutkiem i do zrozumienia zjawisk i konceptów. Bardzo ważne jest nauczenie 

dzieci szacunku dla środowiska i natury, a także dawanie im okazji do doświadczania jej i 

cieszenia się nią.  

Przedszkole powinno stworzyć warunki, w których uczeń ma okazję do pracy i zastanowienia 

się nad: 

- swoim zachowaniem i poszanowaniem dla środowiska naturalnego, jak i tego stworzonego 

przez ludzi, 
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- działaniem „śladu ekologicznego” na rzecz zrównoważonego rozwoju na niego i lokalną 

społeczność, 

- cyklami natury i zjawiskami atmosferycznymi, 

- różnorodnymi zasobami naturalnymi, 

- eksploatacją zasobów naturalnych, 

- rozpowszechnianiem informacji, prezentacji i wartość informacji, 

- rolą matematyki, np.: numery, znaki i kształty, 

- żywymi istotami w środowisku i ich sposobie życia, 

- różnym charakterem naturalnych sił i ich manifestacją w środowisku, 

- naturą różnych substancji i obiektów, 

- potencjałem i ograniczeniami technologii, 

- przestrzenią, dystansami i kierunkami. 

9.4 Kreatywność i kultura 

Kreatywność jest ważną częścią nauczania i rozwoju dziecka. Twórcza praca powinna przede 

wszystkim być ukierunkowana na proces tworzenia, radość, wyrażanie się i edukację. Procesy 

te są osiągnięte, kiedy pomysły, odczucia i wyobraźnia rozwijają się. Przedszkolne 

środowisko powinno pobudzać percepcję i działać na dzieci stymulująco. Kultura jest 

integralnym czynnikiem wszystkich szkolnych aktywności i jest powiązana z dziecięcymi 

zabawami, demokracją, kreatywnymi zajęciami i kulturą narodową. Uczniowie powinni mieć 

możliwość podchodzenia do swoich zadań na różne sposoby i na swoich własnych 

warunkach. Zadaniem przedszkola jest, miedzy innymi, wybieranie takich metod, które będą 

zachęcały do kreatywnego myślenia i pozwolą dzieciom na samodzielną pracę.  

Przedszkole jest zobowiązane do stworzenia pokoju dla kreatywnych zadań i estetycznej 

ekspresji, gdzie dzieci mogą: 

- cieszyć się z brania udziału w procesach twórczych, 

- doświadczyć radości i przyjemności jaką daje twórcza siła, 
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- doświadczać i pracować z różnorodnymi materiałami, 

- wykorzystywać różne sprzęty, 

- poznawać literaturę, opowieści i bajki, 

- uczyć się słów i śpiewania z innymi, 

- tworzyć i wyrażać swoje doświadczenie poprzez np.: sztukę wizualną, taniec i teatrzyk, 

- cieszyć się zróżnicowaną kulturą i sztuką, 

- brać aktywny udział w tworzeniu kultury przedszkolnej poprzez branie udziału w 

festiwalach i wydarzeniach, które łączą się z kulturą dziecięcą, 

- poznawać i pracować z artystami z różnorodnych dziedzin kultury i sztuki. 
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10. Ewaluacja dziecięcej edukacji i opieki 

Ewaluacja dziecięcej edukacji, rozwoju i opieki obejmuje informacje o zainteresowaniu 

dziecka tym co robi, o tym co wie, potrafi i rozumie. Dane te używane są do zorganizowania 

przedszkolnych zajęć przy współpracy z rodzicami, aby wesprzeć dziecięcą edukację i opiekę. 

Ten proces powinien być integralną częścią codziennych zajęć przedszkola i obejmować 

organizację, rejestrację, ewaluację i refleksję nad kształceniem uczniów, ich rozwojem i 

opieką. 

Celem ewaluacji jest lepsza wiedza i zrozumienie nauczyciela, innych pracowników, 

rodziców, dziecka i jego rozwoju, edukacji i opieki. Ponadto ewaluacja jest gwarantem, że 

wszystkie działania podjęte w przedszkolu względem ucznia są zgodne z prawem i 

regulacjami Krajowych wskazań programowych dla przedszkoli i że prawa dziecka są 

przestrzegane. 

Ocena dziecka powinna skupiać się na jego zainteresowaniach, możliwościach i 

kompetencjach. Uczniowie pokazują swoje możliwości, wiedzę, kompetencję i 

zainteresowania w różny sposób. Ponadto ewaluacja jest skoncentrowana na jednostce i musi 

być tak skonstruowana, aby była zachętą dla przedszkolaka. Na jej podstawie powinny być 

przedstawione możliwe sposoby nauki i zachęty, aby dziecko brało aktywny udział w 

szkolnych aktywnościach.  

Specjaliści pracujący w gminie są odpowiedzialni za promowanie równych praw w dostępie 

do edukacji i opieki dla dzieci w przedszkolu. Oferują oni informację i poradę, jeśli rodzice 

i/lub personel przedszkolny uważają to za konieczne, w celu zapewnienia dobrej edukacji, 

wychowania i opieki oraz odpowiedniego środowiska dla dziecka. 

Kiedy oceniamy rozwój, edukację i opiekę nad dzieckiem, ważne jest skupienie się na: 

- ogólnym rozwoju, 

- niepodległości, 

- obszarze zainteresowań, 

- udziale w zabawach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, 

- zdolnościach społecznych i solidarności, 
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- inicjatywie i siłach twórczych, 

- ekspresji i komunikacji. 

Każde przedszkole powinno rozwijać różnorodne metody zbierania, rejestrowania, 

organizowania i definiowania informacji skupiających się na dziecięcym rozwoju, edukacji, 

opiece, kompetencjach i adaptować do tego wszystkie potrzebne procedury w pracy. Metody 

te powinny być omówione w programie nauczania danego przedszkola, być dostępne dla 

tych, których dotyczą i stosownie powiązane z wewnętrzną ewaluacją przedszkola. Bardzo 

ważne jest, aby ocena oparta była na uczestnictwu i współpracy nauczyciela, innych 

pracowników, rodziców i dziecka. Dzieci muszą mieć możliwość udziału w ewaluacji ich 

edukacji, wyznaczania celów i sugerowania środków pomocnych do osiągnięcia tych dążeń. 

Rodzice posiadają cenne informacje i wiedzę o swoich pociechach i powinni uczestniczyć w 

ewaluacji ich opieki i edukacji. Ocena, która przeprowadzana jest we współpracy z 

przedszkolem, rodzicami i dziećmi, pomaga w lepszym zrozumieniu i wniknięciu w proces 

nauki dziecka, jego zainteresowania i potencjał. Ułatwia ona rodzicom w domu zachęcanie 

swoich latorośli do bycia świadomym własnych umiejętności i siły i jest dla nich najlepszą 

drogą do nauki. Ewaluacja jest także wzmocnieniem pewności dziecka, jego własnego obrazu 

i przyczynia się do równości w edukacji. 
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11. Rodzina i przedszkole. 

Dobre samopoczucie dziecka w przedszkolu jest ściśle powiązane z jego samopoczuciem w 

rodzinie i w domu. Nastawienie rodziców i ich współpraca z przedszkolem jest ważnym 

czynnikiem w kompleksowym przeglądzie opieki nad dzieckiem i jego nastrojem. Kiedy 

uczeń przychodzi do placówki po raz pierwszy, rodzice i przedszkole kładą podwaliny na 

dalszą współpracę, gdzie troska o opiekę nad dzieckiem jest najbardziej ważna. Nauczyciele i 

inni pracownicy przedszkola są od tego, aby okazać zrozumienie i szacunek dla różnych 

definicji rodziny. Współpraca pomiędzy rodzicami a przedszkolem powinna być oparta na 

wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla poglądów i wiedzy. Bardzo ważne jest, aby obie 

strony ufały sobie nawzajem, potrafiły dzielić się swoimi punktami widzenia i podejmować 

wspólnie decyzje odnoszące się indywidualnie do każdego dziecka.  

W dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola, zostaje wmurowany kamień 

węgielny we współpracę rodziców z przedszkolem. Rodzice zapoznają się z metodami pracy, 

ideologią i programem nauczania przedszkola, a dzielą się informacjami odnośnie swych 

pociech, ich sytuacji, doświadczenia i rejonami zainteresowania. Na podstawie tej wzajemnej 

wymiany informacji budowany jest pierwszy krok dziecka w przedszkolu. Od samego 

początku rodzice powinni wiedzieć, że ich współudział jest doceniany i są traktowani jako 

wartościowi partnerzy. Pracownicy przedszkola powinni podjąć wysiłek, aby poznać 

rodziców wszystkich dzieci.  

Codzienne relacje powinny być nacechowane współpracą i szacunkiem dla uczuć i opinii 

dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Najczęstsze okazje do 

relacji pojawiają się kiedy rodzice przychodzą z dziećmi do przedszkola i je odbierają i 

powinien być włożony duży wysiłek, aby ten czas, w miarę możliwości, był dobrze 

wykorzystany na codzienne rozmowy.  Ponadto pracownicy przedszkola powinni przy każdej 

nadarzającej się okazji informować rodziców o pracy przedszkola i ich dzieciach, a także 

słuchać ich opinii i pomysłów. Ważne jest zachęcanie rodziców do zadawania pytań odnośnie 

pracy placówki i nadzoru nad ich dziećmi.  

Podczas codziennych rozmów rodziców i nauczycieli, nadarzają się okazje do bliższej 

dyskusji o samopoczuciu dziecka, jego edukacji i rozwoju, zarówno w domu jak i w szkole. 

Rodzice znają swoje pociechy najlepiej i wspierają ich uczęszczanie do przedszkola poprzez 

podawanie wartościowych informacji, które przyczyniają się do ich lepszej edukacji. Ponadto, 
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rodzice powinni mieć łatwy dostęp do wszystkich informacji dotyczących pracy przedszkola i 

ich dzieci, tak, aby mogli stosować szkolny nadzór, dawać im wsparcie i zachętę.  

Rodzice powinni partycypować w przedszkolnych aktywnościach, które należy oprzeć na 

zasadzie, iż rodzina i przedszkole są współpracownikami. Punkt widzenia rodziców powinien 

być wysłuchany, a oni sami zachęcani do posiadania wpływu na decyzję, na przykład poprzez 

komitet rodzicielski i udział w ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele rozważają i oceniają 

dziecięcy punkt widzenia i rodzicielski udział w przedszkolnych aktywnościach. Ich 

profesjonalizm czyni ich odpowiedzialnymi za planowanie szkolnych aktywności w ogólnym 

interesie wszystkich, których dotyczy.  
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12. Połączenia pomiędzy kolejnymi etapami edukacji. 

Uczęszczanie dziecka do przedszkola powinno być ciągłym rozwojem, tak żeby dziecięce 

doświadczenia i edukacja na niższych poziomach nauczania mogły być wykorzystane w 

późniejszym etapie nauki. Zakończenie przedszkola i rozpoczęcie szkoły podstawowej 

wymusza na dzieciach i rodzicach zmiany. Jest bardzo ważne, aby nauka i wychowanie w 

szkole podstawowej bazowały na wcześniejszych dziecięcych doświadczeniach i edukacji, tak 

aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i nowych możliwości nauczania. Dlatego wiedza 

i zadania, w które dzieci były zaangażowane w przedszkolu, powinny być bazą dla ich 

edukacji w szkole podstawowej, ale zarazem należy dać im możliwość zmagania się z 

nowymi wyzwaniami i zdobywania nowych doświadczeń.  

Jeżeli przejście dziecka z przedszkola do szkoły ma przebiegać bezproblemowo, musi być 

ono na to dobrze przygotowane przed i po zakończeniu przedszkola. Placówka powinna 

stworzyć możliwości do zapoznania się z otoczeniem i pracownikami szkoły jeszcze kiedy 

dzieci są w przedszkolu i utrzymywać dobre relacje ze swoimi wychowankami po 

rozpoczęciu nauki w szkole. Ostatni rok dziecka w przedszkolu i pierwszy rok w szkole 

podstawowej powinny być rozważane jako najważniejszy czynnik w ich życiowej edukacji.  

Po zakończeniu edukacji przedszkolnej jesteśmy w posiadaniu różnych informacji o 

dzieciach. Pewne dane, które uważane są za ważne dla dobra i rozwoju ucznia, przekazywane 

są do szkoły, aby mieć pewność, że jego edukacja szkolna oparta będzie na nauce i 

doświadczeniach z przedszkola. Rodzice są bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy tymi 

dwoma szczeblami edukacji i mogą informować o swoich dzieciach i ich pobycie w 

przedszkolu. Są oni uprawnieni do posiadania dostępu do informacji jakie są przekazywane z 

przedszkola do szkoły i ustosunkowania się do nich. Powinien być podjęty wysiłek, aby 

dzieci również mogły wyrazić swoją opinię w tej kwestii. 

Przejście z przedszkola do szkoły to wspólny wysiłek dzieci, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników obydwu placówek, gdzie opieka, rozwój i edukacja są najważniejsze. 

Nauczyciele na obydwóch stopniach kształcenia powinni poznać swoje metody pracy, znaleźć 

sposób na rozwój współpracy i ciągłego postępu w dziecięcej edukacji, aby upewnić uczniów 

w ich wierze w siebie i rozwijać ich wykształcenie. Cele, organizacja, sposób współpracy i 

połączenia obydwóch stopni nauczania powinny być opisane w programie nauczania 

przedszkoli. 
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13. Program nauczania przedszkola.  

Zgodnie z wytycznymi Krajowych wskazań programowych dla przedszkoli każda placówka 

musi stworzyć autorski program nauczania. Musi on być w formie pisemnej i swobodnie 

dostępny dla każdego, kto sobie tego życzy. Dokument ten ustala jak planuje osiągnąć się cele 

określone przez Krajowe wskazania programowe dla przedszkoli, jakimi sposobami i jak 

będzie przebiegała ewaluacja. Dodatkowo powinny być omówione wartości na których opiera 

się działalność przedszkola, a także ideologia, która będzie akcentowana. Program nauczania 

opisuje także na co położony jest największy nacisk i metody jakie przedszkole zdecydowało 

się adoptować do ich uzyskania w relacji z dziećmi, pracownikami przedszkola, rodzicami i 

lokalną społecznością. Zanim plan nauczania wejdzie w życie musi być on zatwierdzony 

przez komitet wybrany przez lokalne władze po wcześniejszych ustaleniach z komitetem 

rodzicielskim.  

Program nauczania powinien być regularnie przeglądany. Musi on brać pod uwagę dziecięce 

interesy i punkt widzenia i być napisany we współpracy z nauczycielami, innymi 

pracownikami przedszkolnymi, dziećmi i rodzicami. Główne akcenty i kryteria szkolnych 

działań są formułowane na podstawie przeprowadzonych dyskusji. Przedszkolny program 

nauczania to rodzaj umowy koncentrujący się na kierunku jaki chce nadać swoim działaniom 

przedszkole, aby promować edukację dzieci, a także wspierać rozwój i profesjonalizm pracy 

w przedszkolu. 

Każda placówka przygotowuje plan działania, który szczegółowo opisuje szkolne aktywności, 

kalendarz szkolny i zawiera praktyczne informacje dotyczące przedszkola. Może on również 

zawierać wiadomości od rodziców, wewnętrzną ocenę, dane o współpracy przedszkola ze 

szkołą podstawową, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wiedzę o wsparciu, organizacji 

ochrony i unikaniu wypadków. Plan działania jest tworzony w ścisłej współpracy z 

nauczycielami, innymi pracownikami, dziećmi i rodzicami. Projekt ten może być opracowany 

w taki sposób, aby zeszłoroczne aktywności oceniać w ten sam sposób. To kreuje możliwość 

corocznej dyskusji tych czynników, z których jesteśmy zadowoleni i uważamy je za ważne, 

jak również tych, które uważamy, że można ulepszyć. Zgodnie z ustawą o przedszkolach do 

programu nauczania musi odnieść się Rada Rodziców zanim zostanie on przekazany do Rady 

Miasta. 

Przedszkole musi być w ciągłym rozwoju, nadążać za zmianami i trendami, zachęcać do 

wiedzy i rozwoju na rzecz społeczności szkolnej jako całości.  Prace rozwojowe mogą 
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obejmować, na przykład organizacje projektów mających na celu innowację, rozwój i 

doskonalenie działań w przedszkolu. Główne zadania takiej inicjatywy, jej harmonogram, 

sposoby wykonania celów, powinny być jasne zanim się ona zacznie. Wyniki projektu 

powinny być ocenione poprzez określenie czy i jak cele zostały osiągnięte, a ustalenia te 

przedstawione innym osobom zaangażowanym w działania przedszkola. 
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14. Ocena szkolnych działań. 

Celem oceny szkolnych działań jest zapewnienie, że prawa dzieci są przestrzegane, są oni 

edukowani i obsługiwani zgodnie z uprawnieniami jakie daje im ustawa przedszkolna. Ocena 

działań przedszkola jest dwojaka: z jednej strony to ocena jaką przeprowadzi przedszkole, 

dalej zwana oceną wewnętrzną, z drugiej strony jest to ocena dokonana przez organy 

zewnętrzne, takie jak Ministerstwo Edukacji i inne oddziały i zwana jest dalej oceną 

zewnętrzną.  

14.1 Ocena wewnętrzna przedszkola. 

Celem wewnętrznej oceny działań przedszkola jest wzięcie pod uwagę celów i wartości 

określonych prawem, przepisami i ustawą przedszkolną. Co więcej, wewnętrzna ewaluacja 

musi wziąć pod uwagę cele i wartości określone w swoim własnym programie nauczania. 

Wewnętrzna ocena musi być integralną częścią szkolnych działań, służyć do wymiany 

wiedzy, kompetencji i refleksji o podejmowanych działaniach. Personel przedszkola musi 

czuć się za nią odpowiedzialny, a także być czynnikiem rodzicielskiej współpracy. 

Demokratyczne metody pracy stosowane w ocenie wewnętrznej, gdzie okazywany jest 

szacunek dla poglądów tych, którzy biorą udział w szkolnych zadaniach, zwiększa jakość 

tych działań. Nauczyciele i inni pracownicy, rodzice i dzieci są najważniejszymi uczestnikami 

tych działań. 

Każde przedszkole definiuje własne kryteria dla swoich aktywności, przedstawia je w 

programie nauczania i udoskonala metody oceny, które są odpowiednie do procedur w danym 

przedszkolu. Szczególny wysiłek powinien być podjęty, aby użyć różnych sposobów 

gromadzenia informacji. Rozmaite sposoby ewaluacji powinny być brane pod uwagę w 

szkolnych procedurach, a także różnorodność rodziców i różne formy ekspresji, które są 

używane przez dzieci. Nauczyciele odgrywają główną rolę w organizacji i wykonaniu 

wewnętrznej oceny. Jednakże to dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za 

administrowanie wewnętrzną ewaluacją i to w jego mocy jest wprowadzenie zmian na 

podstawie wniosków z oceny. Wyniki ewaluacji wewnętrznej, jak również i plan 

udoskonalenia działań przedszkolnych, musi być ogólnie dostępny. Jest bardzo ważne, aby 

lokalny rząd nawiązywał do ustaleń ewaluacji i zachęcał do nieprzerwanego podnoszenia 

jakości w przedszkolnych aktywnościach. 

14.2 Zewnętrzna ocena przedszkola 
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Komisja, która jest pod kuratelą miasta na mocy lokalnego rządu, jest od nadzorowania, aby 

przedszkolne aktywności były zgodne z programem nauczania przedszkola, regulacjami i 

Krajowymi wskazaniami programowymi dla przedszkoli. Dotyczy to zarówno placówek 

nadzorowanych przez gminę, jak i przez inne organy. Komisja jest odpowiedzialna za to, aby 

szkolne aktywności były oceniane zgodnie z warunkami i charakterystyką danego 

przedszkola i aby przedszkole oceniało wewnętrznie swoją pracę w systematyczny sposób. 

Zewnętrzna ocena może być oparta na różnych informacjach, takich jak wewnętrzna ocena, 

ocena programu nauczania i planu działania, egzekwowanie szkolnej polityki samorządowej, 

statystyki i innych dostępnych danych.  

Lokalny rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie Ministerstwu Edukacji, szkolnemu 

personelowi i rodzicom informacji o szkolnych aktywnościach. Wyniki badań powinny być 

systematycznie kontynuowane, ale kontynuacja ta zależy od projektu i ustaleń. 

Ministerstwo Edukacji nadzoruje, aby gminy spełniały wymogi określone w ustawie 

przedszkolnej, przepisach i Krajowych wskazaniach programowych. Zewnętrzna ocena 

Ministra Edukacji zarządzana jest na bieżąco i składa się z ocen, sondaży i badań zgodnie z 

zapotrzebowaniem, analiz i upowszechnianiu informacji. Ministerstwo ustala porządek obrad 

na okres trzech lat odnośnie zewnętrznej ewaluacji i przeglądu, którego celem jest 

dostarczanie informacji o działalności przedszkola. Zewnętrzna ocena prowadzona przez 

Ministerstwo Edukacji może dotyczyć ogólnej oceny pracy przedszkola lub tylko 

specyficznych jej aspektów, oceny instytucjonalnej lub oceny poszczególnych aspektów 

oceny wewnętrznej. Ewaluacją zewnętrzną może być również analiza wyników oceny 

dokonanej przez gminę. Ustaleń tych kontroli należy przestrzegać, co będzie sprawdzane przy 

każdej kolejnej ewaluacji. Wyniki wszystkich badań ukazują się na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji.  

 

 

 

 

 

 


