
„Pamiętaj, żeby kupić mleko”, „Nie zapomnij wysłać kartki do cioci”, „Obiecuję, że jutro to zrobię”, „We wtorek o 15:00 wizyta
u lekarza”… Ileż to razy musimy pamiętać o tym, żeby wykonać jakieś zaplanowane działanie w przyszłości, w określonym
miejscu i czasie?

W takich sytuacjach polegamy na pamięci prospektywnej – jednym z rodzajów pamięci. Samo sformułowanie pamięć
prospektywna może budzić wątpliwości, bowiem kiedy słyszymy słowo pamięć, zazwyczaj myślimy o przypominaniu sobie
informacji z przeszłości, czyli o pamięci retrospektywnej. Jednak wydaje się, że większość problemów, jakie pojawiają się w
związku z pamięcią, dotyczy nie tyle retrospektywnej, ile właśnie prospektywnej pamięci (zapominanie o wizycie u lekarza,
umówionym spotkaniu, zrobieniu zakupów, itp.). Pamięć prospektywna jest wręcz niezbędna w codziennym, sprawnym
funkcjonowaniu człowieka, dlatego też coraz więcej naukowców zajmuje się jej badaniem. Jednak tych badań jest stosunkowo
niewiele. Jeszcze mniej pojawia się prac dotyczących rozwoju pamięci prospektywnej – stanowią one tylko niewielki odsetek
badań prowadzonych w tym nurcie. Chociaż ostatnio liczba badań nad wczesnym rozwojem pamięci prospektywnej wzrosła, to
nadal wydaje się być niewystarczająca ze względu na liczbę wymagań, jakie współczesne życie stawia pamięci prospektywnej, a
także biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma ona dla codziennego funkcjonowania. Już bowiem od wczesnego dzieciństwa dzieci
muszą „pamiętać, żeby pamiętać” o wykonaniu wielu codziennych zadań, takich jak spakowanie ulubionego misia przed
wyjazdem na wakacje, nakarmienie rybek, spakowanie stroju na zajęcia sportowe, przyniesienie pomocy do przedszkola,
przekazanie wiadomości nauczycielowi, czy przypomnienie rodzicowi o złożonej obietnicy.

Z niektórymi zadaniami prospektywnymi dzieci radzą sobie bardzo dobrze, a w innych mają ogromne trudności lub też nie radzą
sobie z nimi wcale. Badacze próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, od czego zależy sprawne wykonywanie zadań
prospektywnych. Jednak dotychczasowe wyniki badań nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi. Dodatkowo nie wiadomo,
kiedy dokładnie taka umiejętność się pojawia, zwłaszcza w przypadku pamiętania o wykonaniu zaplanowanej czynności w
określonym momencie lub po upływie określonego czasu (tzw. pamięć prospektywna z kontekstem czasowym). Również dane
dotyczące pamięci prospektywnej z kontekstem zdarzeniowym (odpowiadającej za realizację zamiaru w reakcji na jakieś
wydarzenie, osobę lub przedmiot) nie zawsze są spójne i często przynoszą sprzeczne wnioski. Wydaje się, że jest to spowodowane
brakiem teoretycznego modelu pamięci prospektywnej, który scalałby prowadzone badania we wspólny nurt.

W związku z powyższymi przesłankami, zaplanowano przeprowadzenie badań, których celem będzie, po pierwsze, poszukiwanie
początków pamięci prospektywnej, tzn. odpowiedź na pytanie, kiedy pojawia się zdolność do wykonywania zadań
prospektywnych. Kolejnym celem będzie sprawdzenie, jak ta zdolność rozwija się u dzieci uczęszczających do przedszkoli, a
także jaki wpływ na pamiętanie o wykonaniu zaplanowanych czynności po odroczeniu mają różne zdolności poznawcze.
Planowane badania będą również miały na celu testowanie predykcji jednego z teoretycznych modeli pamięci prospektywnej,
który ma duże poparcie w badaniach ogólnych, ale praktycznie nigdy dotąd nie odnoszono go w pełni do rozwoju tej pamięci w
dzieciństwie.

W celu realizacji wyżej wymienionych celów, planowane są dwa eksperymenty – jeden odnoszący się do pamięci prospektywnej
z kontekstem zdarzeniowym, a drugi do pamięci prospektywnej z kontekstem czasowym. W każdym z nich wezmą udział dzieci
w pełnym przekroju okresu przedszkolnego, tj. od 2,5-6,5 lat. Zadania w obydwu eksperymentach zostaną skonstruowane w taki
sposób, aby przypominały grę, co przyczyni się do większego zaangażowania dzieci niż miałoby to miejsce w przypadku
tradycyjnego eksperymentu. Do tego celu wykorzystane będą maskotki kreta i sowy, którym dzieci będą miały pomagać w
wykonywaniu określonych czynności. Dzięki takiej organizacji eksperymentów możliwe stanie się badanie już najmłodszych
dzieci uczęszczających do przedszkoli. To natomiast pozwoli na uchwycenie wieku, w którym pojawiają się pierwsze przejawy
pamięci prospektywnej. Zadania zastosowane w eksperymentach będą jednocześnie odwoływały się bezpośrednio do założeń
teoretycznego modelu pamięci prospektywnej, co pozwoli na weryfikację jego adekwatności w przypadku badań z udziałem
dzieci. Dodatkowo w obydwu eksperymentach mierzone będą różne zdolności poznawcze mogące mieć znaczenie dla rozwoju
pamięci prospektywnej.

Takie zaplanowanie badań przyniesie kilka koncepcyjnych i praktycznych implikacji. Przede wszystkim badania dostarczą ramy
teoretycznej dla przyszłych badań z zakresu pamięci prospektywnej w okresie dzieciństwa. Dodatkowo umożliwią prześledzenie
rozwoju tej pamięci we wczesnym okresie życia, a także pozwolą na dokładne poznanie specyfiki pamięci prospektywnej oraz
mechanizmów leżących u podstaw jej rozwoju. Planowane badania przyniosą również praktyczne implikacje – dostarczą
informacji o tym, czego można, a czego nie można wymagać od dziecka w określonym wieku: jakie zadania potrafi ono już
wykonać, a jakich, ze względu na ograniczenia pamięci prospektywnej, nie może jeszcze zrealizować. Pozwoli to na
dostosowanie zadań wymagających pamiętania o wykonaniu jakiejś czynności do wieku dziecka. Taka informacja może być
przydatna na przykład dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy zadając dziecku pewne czynności do wykonania,
oczekują pozytywnego rezultatu, gdy tymczasem może się okazać, że dziecko po prostu nie ma możliwości wykonania takich
zadań. Stąd też zaplanowane badania mogą okazać się ważne nie tylko z punktu widzenia nauki, ale również szeroko rozumianej
praktyki.


