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Cel naszych zajęć

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie 
czterech głównych paradygmatów, które były 
szczególnie ważne w badaniach nad rozwojem 
człowieka: psychoanalitycznego, 
humanistycznego, poznawczo-rozwojowego, 
teorii uczenia się (behawioralnego). Drugim 
celem jest wskazanie różnic występujących 
między tymi modelami. 



  

I. Teorie psychoanalityczne

Jednym ze szczególnie ważnych dokonań Freuda 
było założenie, że zachowaniem rządzą procesy 
nie tylko świadome, lecz również nieświadome. 
Najbardziej podstawowym z nich jest 
instynktowny popęd seksualny nazwany przez 
niego libido, który od urodzenia stanowi siłę 
motywacyjną dla prawie wszystkich naszych 
zachowań. Wskazał również mechanizmy 
obronne. Do tych mechanizmów zalicza się: 
wyparcie, zaprzeczenie rzeczywistości lub 
projekcję.



  

Freud twierdził, że osobowość ma strukturę, która rozwija się 
z biegiem czasu. Wyszczególnił jej trzy części: id (trzon 
stanowi libido), ego (świadomy i wykonawczy element 
osobowości) i superego (ośrodek świadomości i 
moralności uwzględniający normy i zasady moralne). W 
myśl teorii Freuda wszystkie te elementy pojawiają się w 
chwili narodzin. Niemowlę lub małe dziecko są owładnięte 
całkowicie przez id. Stanowią kłębek instynktów i pragnień, 
a brak jest im hamującego wpływu ego i superego. Ego 
zaczyna się rozwijać w wieku od dwóch do czterech lub 
pięciu lat, gdy dziecko uczy się modyfikować swoje 
strategie dążenia do natychmiastowej gratyfikacji. Przed 
rozpoczęciem edukacji szkolnej, gdy dziecko zna już 
wartości reprezentowane przez rodziców i zasady moralne 
swojej kultury, pojawia się w nim superego.



  

Freud wyznaczył także fazy rozwoju psychoseksualnego, 
przez które dziecko musi przejść w określonej kolejności, 
podyktowanej przebiegiem dojrzewania.

Najsławniejsza wydaje się faza falliczna, ponieważ uważa 
się, że w tej fazie pojawia się kompleks Edypa lub 
kompleks Elektry. Rozpoczyna się on w wieku trzech, 
czterech lat, gdy wzrasta wrażliwość narządów płciowych. 
Freud twierdzi, że w jej trakcie „chłopiec naiwnie pragnie 
przy użyciu nowo odkrytego źródła przyjemności 
zadowolić swoje najstarsze źródło przyjemności, jakim jest 
matka”. Zaczyna zazdrościć ojcu mającemu inny dostęp 
do ciała matki. Postrzega go również jako postać potężną 
i groźną, posiadającą największą moc – moc kastracyjną. 
Chłopiec tkwi między pożądaniem do matki, a strachem 
przed ojcem. Większość tych uczuć i wynikający z nich 
konflikt jest nieświadome.



  



  

Chłopiec może poradzić sobie z tym lękiem za 
pomocą procesu obronnego: identyfikacji. 
Chłopiec dysponuje własnym wizerunkiem ojca i 
do tego wizerunku stara się dopasować swoje 
zachowanie. Przejmuje w ten sposób cześć 
ojcowskiej mocy i minimalizuje ryzyko ataku z 
jego strony. Ten „wewnętrzny chłopiec” wraz ze 
swoimi wartościami i sądem moralnym służy za 
rdzeń dziecęcego superego.

U dziewczynek zauważamy proces równoległy. 
One również doświadczają tego samego 
rodzaju pociągu do ojca. Postrzegają oni matkę 
jako rywalkę w zabiegach o seksualne względy 
ojca i lękają się jej mocy. Rozwiązują ten konflikt 
za pomocą identyfikacji z rodzicem tej samej 
płci.



  

Według Freuda optymalny rozwój zależy od 
pełnego zaspokojenia właściwych potrzeb 
dziecka w danym okresie. Niemowlę potrzebuje 
stymulacji oralnej, a czterolatek obecności ojca, 
z którym mógłby się identyfikować oraz matki, 
która nie zachowywałaby się względem niego 
zbyt uwodzicielsko. Brak odpowiedniego 
środowiska we wczesnym etapie rozwoju 
rzutuje na następne etapy rozwoju. Szczególnie 
ważnym okresem jest pierwszych 5-6 lat.



  

Teoria stadiów rozwoju 
psychospołecznego według 

Eriksona
W przeciwieństwie do Freuda, który podkreślał rolę indywidualnych 

instynktów, Erikson uważał, że rozwój wynika z interakcji między 
wewnętrznymi instynktami a zewnętrznymi kulturowymi i 
społecznymi wymaganiami. Erikson twierdził także, że rozwój 
trwa przez całe życie, jako że u dziecka a później u dorosłego 
rozwija się poczucie tożsamości. Aby wykształcić kompletny i 
stabilny rys tożsamościowy, jednostka musi w czasie swego 
życia przetrwać i pomyślnie rozwiązać osiem kryzysów. Każdy z 
nich wynika z nowych relacji, zadań, wymagań stanowiących dla 
dziecka i dorosłego wyzwanie. Prawidłowe rozwiązanie każdego 
z dylematów prowadzi do wzbogacenia się o szczególne cnoty. 
Prawidłowe rozwiązanie kryzysu rozwojowego wymaga 
odpowiedniego wyważenia stron pozytywnych i negatywnych.



  



  

Podstawowa ufność a podstawowa nieufność
Największe znaczenie ma w tej fazie sposób zachowania 

matki. By pomyślnie wykonać zadanie rodzic musi darzyć 
dziecko miłością, przewidywać jego potrzeby i nigdy go nie 
zawieść. Niemowlęta, które miały nieregularną i nieczułą 
opiekę, charakteryzują się nieufnością.

Tożsamość a niepewność roli
Jest to centralny dylemat okresu dojrzewania. Każdy 

dorastający człowiek w celu osiągnięcia dojrzałej 
tożsamości seksualnej i zawodowej musi ponownie 
rozważyć tę, którą posiada, a także rolę, jaką przyjdzie mu 
odegrać. Musi ponownie zintegrować pojęcie samego 
siebie, tego, kim chce być i co chce robić oraz 
odpowiedniej roli seksualnej. Niepewność wynika z 
nadmiaru możliwości wyboru ról stojących przed 
człowiekiem w tym wieku. 



  

Intymność a izolacja
W pierwszej z trzech faz dorosłości młody dorosły opiera 

się na tożsamości zbudowanej w okresie dojrzewania. 
Erikson definiuje intymność jako „zdolność stopienia w 
jedno własnej tożsamości z kimś innym, bez obawy o 
utratę czegoś swojego. Według niego wielu młodych 
ludzi myśli błędnie, że własną tożsamość odnajdą w 
związku emocjonalnym z inną osobą. Jest to możliwe 
tylko u tych, którzy już wyraźnie ją ukształtowali (bądź 
są temu bliscy), a zatem z powodzeniem mogą 
przystąpić do fuzji, którą Erkson nazywa intymnością. 
Dla tych, których tożsamość jest wątła lub nie w pełni 
ukształtowana, związek pozostaje płytki i będą 
doświadczać poczucia odizolowania i samotności.



  

Kreatywność a zainteresowanie 
sobą i stagnacja

Głównym zadaniem okresu dorosłego jest 
kreatywność. Jest to „przede wszystkim troska o 
powołanie i wychowanie następnego pokolenia”. 
Sposobem na doświadczenie poczucia 
kreatywności jest bezspornie wychowywanie 
dzieci, ale są też inne. Ten sam efekt 
przynoszą: praca twórcza, udzielanie się w 
różnych organizacjach lub towarzystwach, 
postawa mentorska wobec młodszych kolegów. 
Człowiek, który sobie z tym nie poradzi jest 
zaabsorbowany sobą i nietwórczy, ogarnie go 
poczucie stagnacji.



  

Główną ideą teorii Eriksona jest to, że każde 
nowe zadanie, każdy dylemat jest narzucony 
rozwijającemu się człowiekowi przez zmiany w 
wymaganiach społecznych. Początkowe 
zadania są szczególnie ważne, ponieważ 
przygotowują grunt pod następne.



  

Teoria przywiązania Johna 
Bowlby'ego

Podobnie jak Freud i Erikson uważał on, że korzenie 
osobowości tkwią w pierwszych nawiązanych przez 
dziecko stosunkach społecznych. Znaczne 
niepowodzenia lub urazy, jakich w tych związkach 
dozna, będą kształtować jego rozwój. Bowlby skupił 
swoją uwagę na przywiązaniu dziecka do matki, 
ponieważ jest ono zazwyczaj najwcześniejsze i być 
może najważniejsze. 



  

Według Bowlby'ego efektem ewolucji człowieka 
jest to, że dziecko rodzi się wyposażone w 
pewien zestaw instynktownych zachowań, 
dzięki którym zmusza innych, by roztoczyli nad 
nim opiekę – są to: płacz, uśmiech, 
nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Również 
matka wykazuje rozmaite instynktowne sposoby 
zachowań, jak reakcja na płacz lub mówienie 
wyższym głosem. Teoria ta dała początek i 
wywarła głęboki wpływ na ogromną liczbę 
obecnie prowadzonych badań nad 
przywiązaniem, a także na rosnące 
zainteresowanie przywiązaniem w wieku 
dorosłym.



  

Teoria rozwoju ego Jane 
Loevinger (1976)

Zajęła się przede wszystkim ego. Wyłoniła 
dziesięć etapów czy kroków wiodących od 
dzieciństwa do dorosłości, lecz w 
przeciwieństwie do Freuda i Eriksona nie 
uważa, by miały one związek z wiekiem. 
Twierdzi, że ludzi czeka ciąg etapów, przez 
które muszą przejść wszyscy w jednakowej 
kolejności, ale nie wszyscy osiągną ten sam 
poziom i nie wszyscy dokonają tego w 
jednakowym tempie.  



  

Loevinger opisała przejście z etapu konformistycznego do 
opartego na własnym sumieniu, okazało się to szczególnie 
użyteczne w badaniu osobowości dorosłych. Momentem 
osiągnięcia etapu konformistycznego jest koniec okresu 
dojrzewania lub początek dorosłości. Jednostka utożsamia 
własne dobro z dobrem grupy, czyli rodziny, grona 
współpracowników, wspólnoty religijnej itp. Definiuje 
wówczas siebie w kategoriach członkostwa w grupie lub 
podgrupie, a innych jako jednych z nas lub jednych z nich. 
Przeszedłszy przez fazę przejściową, czyli poziom 
samoświadomości, dorosły może w końcu porzucić 
postawę konformisty i rozpocząć etap sumienia. Na etapie 
konformistycznym autorytety mają charakter zewnętrzny, 
na etapie sumienia – wewnętrzny. Człowiek sam określa 
zasady i próbuje według nich żyć. Wzbogaca się jego życie 
wewnętrzne, pojawiają się uczucia o rożnej intensywności. 
Według Loevinger nie wszyscy dorośli przechodzą tę 
przemianę.



  

Krytyka teorii 
psychoanalitycznych

Teorie Eriksona i Freuda przede wszystkim podkreślają znaczenie 
emocjonalnej wartości najwcześniejszych związków dziecka z 
opiekunem. Sugerują ponadto, że jego potrzeby lub zadania 
zmieniają się wraz z wiekiem, toteż rodzice stale muszą się do tych 
zmian dostosowywać. Ostateczna osobowość w dużym stopniu 
zależy od wychowania i relacji wewnątrz rodziny. Szczególnie 
ciekawym pojęciem badanym przez współczesną psychologię jest 
nieświadoma motywacja. Trzecią zaletą jest podkreślenie faktu, że 
rozwój człowieka nie kończy się w dzieciństwie. Słabą stroną 
podejścia psychoanalitycznego jest niejasność wielu jego pojęć. W 
jaki sposób wykryć specyficzne mechanizmy obronne? W sferach 
badań, w których miała zastosowanie terminologia 
psychoanalityczna, prawie zawsze udawało się opracować bardziej 
precyzyjne definicje opisujące do zjawiska. Podejście 
psychoanalityczne przede wszystkim może być inspirujące do 
myślenia, ale nie jest w pełni sprawdzalną teorią rozwoju.



  

II. Teorie humanistyczne
Psychologowie humanistyczni wysunęli optymistyczne 

założenie, że każda jednostka z zasady ma motywację 
wystarczającą, by osiągnąć pełnię swoich możliwości. Główną 
postacią tej tradycji humanistycznej był Abraham Maslow, 
który użył terminu samourzeczywistnienie na określenie 
ostatecznego celu ludzkiego życia. Szczególnie interesował 
go rozwój motywacji (lub potrzeb), które podzielił na 
motywację niedoboru i motywację wzrostu. Na motywację 
niedoboru składają się działania mające na celu utrzymanie 
fizycznej i emocjonalnej homeostazy, takie jak dostatek 
jedzenia i picia, popęd seksualny, chęć doświadczenia miłości 
i szacunku innych. Motywacja wzrostu to pragnienie bycia 
zrozumianym, dawania innym i rozwijania się. Maslow opisał 
różne motywacje w hierarchii potrzeb. Należy je zaspokajać 
od dołu ku górze. Maslow uważał, że potrzeby wzrostu będą 
miały szczególne znaczenie w wieku dorosłym.



  

Krytyka teorii humanistycznych

Największą zaletą jest optymizm tych teorii. Carl 
Rogers mówił, że każdy posiada zdolności i 
potencjał do stania się „pełnowartościowym” 
człowiekiem”. Maslow wskazywał, że dorośli 
potrafią przezwyciężyć skutki wcześniejszych 
uwarunkowań rozwojowych, ale dodatkowo 
mają do tego odpowiednią motywację. Model 
Maslowa przedstawia terminy mało precyzyjne. 
Trudno je sprawdzić empirycznie.



  

III. Teorie poznawczo-rozwojowe

Jest to bardzo wpływowa grupa teorii. 
Psychologowie w tym nurcie precyzyjnie 
formułowali terminy, prowadzili wnikliwe 
obserwacje i dokonywali empirycznej weryfikacji 
swoich tez.



  

Teoria Piageta
Szwajcarski psycholog, biolog, filozof Jean Piaget. 

Uważał się za „epistemologa genetycznego”, gdyż 
główną jego dziedziną było badanie „Jak rozwija się 
myślenie?”. Na podstawie obserwacji doszedł do 
wniosku, że wszystkie dzieci przechodzą przez 
jednakowe, następujące po sobie etapy odkryć 
dotyczących świata, popełniają te same błędy i 
dochodzą do tych samych wniosków. Na przykład 
wszystkie 3-4 myślą, że jeżeli przelejemy wodę z 
niskiej i szerokiej szklanki do wysokiej i węższej, to 
otrzymamy więcej wody. Większość 7-latków zdaje 
sobie sprawę, że ilość wody się nie zmieni. Głównym 
wnioskiem Piageta jest zdolność dostosowywania się 
ludzkiego organizmu do środowiska.



  

Pojęcie schematu
Jest to najważniejsze pojęcie jego teorii. Piaget używał tego 

terminu w sensie szerszym, opisując działania umysłowe i 
fizyczne. Schemat jest działaniem kategoryzującym. Na 
przykład podnosząc piłkę używamy „schematu patrzenia”, 
„schematu podnoszenia” i „schematu trzymania”. Piaget 
twierdził, że dziecko rozpoczyna życie ze skromnym 
zestawem prymitywnych schematów sensorycznych i 
motorycznych, takich jak patrzenie, smakowanie, 
dotykanie, słyszenie i sięganie. Starsze dzieci rozwijają 
schematy umysłowe. Są nimi kategoryzacja lub 
porównywanie obiektów. W trakcie rozwoju dochodzą 
takie schematy jak dedukcja (od ogółu do szczegółu) czy 
systematyczne rozumowanie.  Piaget wyszczególnia trzy 
procesy odpowiedzialne za nabywanie przez dziecko 
nowych umiejętności: asymilację, akomodację i 
równoważenie.



  

Asymilacja
Jest procesem wchłaniania, przyjmowania pewnych 

zdarzeń i doświadczeń przez któryś ze schematów. 
Gdy dziecko przygląda się, a potem sięga po 
umieszczony pod łóżeczkiem ruchomy przedmiot, 
według Piageta oznacza to, że zasymilowało ono 
do swego schematu patrzenia i sięgania fakt, że 
coś jest ruchome; gdy starsze dziecko widzi psa i 
mówi o nim „pies” to znaczy, że asymiluje tego 
rodzaju zwierzę do kategorii lub schematu psa.

Głównym wyróżnikiem asymilacji jest to, że jest ona 
procesem aktywnym. Asymilacja jest selektywna. 
Polega to na tym, że przyswajamy nowe informacje 
zgodnie z już znanymi schematami.



  

Akomodacja
Jest to proces uzupełniający, w trakcie którego pod 

wpływem nowych informacji, docierających do nas 
w drodze asymilacji, następuje modyfikacja 
schematu. Dziecko, które po raz pierwszy widzi i 
bierze w rączkę kwadratowy przedmiot, akomoduje 
tym samym własny schemat chwytu tak, że gdy po 
raz kolejny ujrzy podobny przedmiot, jego dłoń 
będzie lepiej przygotowana do uchwycenia. Proces 
akomodacji jest kluczem do zmian rozwojowych. 
Dzięki niemu reorganizujemy swoje myślenie, 
udoskonalamy nasze umiejętności oraz zmieniamy 
nasze strategie.



  

Równoważenie
Piaget zakładał, że dziecko w procesie rozwoju dąży do 

zachowania „równowagi” koniecznej do racjonalnego 
rozumienia świata. Zdaniem Piageta dziecko działa jak „mały 
naukowiec”. Tworzy spójne, zgodne wewnętrznie modele i 
teorie. Pierwsze teorie są prymitywne ale w miarę 
konstruowania nowych schematów kolejne teorie są bogatsze. 
Piaget wyróżniał trzy znaczące momenty równoważenia 
pojawiające się w kolejnych etapach rozwoju. Pierwszy między 
18 a 24 miesiącem życia, gdy dziecko odrzuca dominację 
schematów psychomotorycznych na rzecz pierwszej 
prawdziwej reprezentacji wewnętrznej. Drugi następuje 
pomiędzy 5 a 7 rokiem życia, gdy u dziecka pojawia się 
całkowicie nowy zestaw schematów, przez Piageta zwanych 
operacjami. Są to ogólne i abstrakcyjne działania, takie jak 
dodawanie i odejmowanie w pamięci.

Trzeci główny moment równoważenia występuje w okresie 
dojrzewania, gdy dziecko odkrywa, w jaki sposób można 
„posługiwać się” nie tylko pojęciami, ale również wydarzeniami 
czy przedmiotami.



  

Te trzy główne typy wyznaczają 
cztery stadia:

stadium sensomotoryczne – do 18 miesięcy,
stadium przedoperacyjne – od 18 mies. do 6 lat,
stadium operacji konkretnych – od 6 lat do 12 lat,
stadium operacji formalnych – od 12 lat. Dać 

tabelę z tekstu.
Każde stadium nie jest konieczne, każdy przez 

nie może przejść. Ustalona jest jedynie 
kolejność. Nie wszystkie dzieci osiągną 
jednakowy poziom. Nie będą rozwijały się też 
jednakowo szybko.



  

Teoria Wygotskiego
Przekonywał on, że złożone formy myślenia wyrastają raczej ze 

społecznych interakcji niż z prywatnych poszukiwań dziecka. 
Według niego zdobywaniu przez nie nowych umiejętności 
poznawczych przewodzi dorosły (lub starsze rodzeństwo), który 
modeluje i konstruuje doświadczenie poznawcze, proces ten 
nazywa się budowaniem rusztowania. Najlepiej zdobywa się tę 
wiedzę w strefie najbliższego rozwoju – obejmującej zadania, 
które nie mogą być wykonane przez dziecko samodzielnie, ale 
jest ono w stanie je spełnić, gdy zostanie wsparte radą. 

Wygotski uważał, że najważniejszą rzeczą jest język, jakiego 
rodzice używają by opisać czy sformułować zdanie. W 
przyszłości do wykonania zadań dziecko będzie korzystało z 
tego saego języka. Związana jest z tym tzw. odkrycie 
wspomagane: nauczyciel poprzez pytania, pokazy, objaśnianie 
buduje dla dziecka rusztowanie wspomagające jego działania. 
Warunek optymalnego rozwoju trudno spełnić w klasach o 
zróżnicowanym poziomie.



  

Krytyka teorii poznawczo-
rozwojowych

Teorie znalazły zastosowanie w edukacji (nie to 
co Freud) i w licznych koncepcjach naukowych. 
Piaget prawdopodobnie mylił się co do 
rozmiaru, czasu i charakteru etapów. Cały 
proces jest o wiele bardziej zależny od 
konkretnych doświadczeń niż zakładał Piaget. 
Konstruktywizm: dziecko konstruuje własny 
sposób rozumienia świata. Dziecko aktywnie 
dąży do zrozumienia mechanizmów świata.



  

IV. Teorie uczenia się 
(behawioralne)

Teorie uczenia się akcentują wpływ środowiska 
na dziecko, nie zaś to w jaki sposób dziecko 
rozumie swoje doświadczenia. Zwolennicy tego 
nurtu postrzegają ludzkie zachowanie jako 
niezwykle plastyczne, formowane przez dające 
się przewidzieć procesy uczenia się.



  

Warunkowanie klasyczne (pies 
Pawłowa)

Dotyczy ono wywoływania istniejących już reakcji za 
pomocą nowych bodźców. Bodziec 
bezwarunkowy – jest naturalny. Bodziec 
warunkowy – nowy bodziec wywołujący tę samą 
reakcję. Szczególne zainteresowanie budzi 
zastosowanie warunkowania klasycznego do 
wzbudzania reakcji emocjonalnych. Na przykład 
przedmioty, które kojarzą się z miłymi uczuciami. 
Ma to szczególne znaczenie w okresie 
niemowlęcym, kiedy ojciec lub matka są 
przyczyną miłych rzeczy dziejących się dziecku. 
W ten sposób ojciec i matka stają się 
warunkowym bodźcem dobrych nastrojów.



  

Warunkowanie instrumentalne
Termin pochodzi od B.F. Skinnera (1953,1980). 

Warunkowanie instrumentalne zakłada łączenie 
starych bodźców z nowymi reakcjami. Jakiekolwiek 
zachowanie, które zostało wzmocnione 
prawdopodobnie pojawi się w tej samej lub 
podobnej sytuacji.

Wzmocnienie pozytywne jest to jakiekolwiek 
zdarzenie następujące bezpośrednio po pewnym 
zachowaniu, zwiększające szanse jego 
ponownego wystąpienia w takiej samej sytuacji. Na 
ogół są to miłe zachowania: pochwała, uśmiech, 
smakołyk, uścisk dłoni lub obdarzenie uwagą.



  

Wzmocnienie negatywne występuje wtedy, gdy 
jednostka zaprzestaje lub unika wykonywania 
czegoś, co uważa za nieprzyjemne.

Wzmocnienie pozytywne i negatywne ma za 
zadanie utrwalenie zachowania, zaś kara ma na 
celu osłabienie zachowania niepożądanego. 
Istnieje też proces wygaszania, czyli 
zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 
pewnych reakcji poprzez stały brak 
wzmocnienia.

Przeważnie występuje wzmacnianie cząstkowe, 
czyli co jakiś czas. Mimo niewielu wzmocnień i 
tak utrwala się reakcja.



  

Teoria poznania społecznego 
Bandury

Jest to najpopularniejsza teoria uczenia się stosowana obecnie w 
psychologii rozwojowej. Uczenie nie zawsze wymaga 
bezpośredniego wzmocnienia. Uczenie może wystąpić również 
poprzez obserwowanie, jak ktoś inny wykonuje pewne 
czynności. Tego typu uczenie się to uczenie się z obserwacji 
lub modelowanie. 

Bandura wskazuje na jeszcze jeden rodzaj wzmocnień, na 
wzmocnienia wewnętrzne lub wewnętrzne nagrody. Są one 
własnymi wzmocnieniami dla jednostki, takimi jak radość 
dziecka, duma itp. Bandura połączył podejście uczenia się z 
rozwojowo-poznawczym podkreślając ważny poznawczy 
(umysłowy) element uczenia się. Uczyć można się czynności i 
pojęć abstrakcyjnych. Podobnie przez modelowanie nabywane 
mogą być poglądy, wartości, sposoby rozwiązywania 
problemów a nawet właściwości samooceny. 



  

Krytyka teorii uczenia się

Rozwój jest procesem ciągłym i ma miejsce w 
małym i dużym środowisku. Zachowanie może 
ulec zmianie dzięki odpowiedniej gospodarce 
wzmocnieniami. Minusem jest to, że teorie 
uczenia nie są w istocie rozwojowe. Nie mówią 
zbyt wiele o tym, co dzieje się w dzieciństwie, co 
się zmienia wraz z wiekiem. Teorie te pomagają 
w zrozumieniu ludzkiego zachowania ale nie 
rozwoju.
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