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Wprowadzenie

Wczesna edukacja w Polsce i w innych krajach jest nieodłącznym ele-
mentem dyskursu naukowego. Łączy się ona także z licznymi reformami 
obejmującymi aspekty prawne, społeczne i organizacyjne. Jej niebagatel-
ny wpływ na losy człowieka sprawia, że stanowi przedmiot wielu badań 
związanych z procesem nauczania, uczenia się i wychowania, a mimo to 
ciągle jest źródłem problemów, które są nie w pełni wyjaśnione, wielo-
aspektowe, podlegające nieustannym przemianom, co czyni je zawsze ak-
tualnym tematem.

Prowadzenie systematycznych analiz teoretycznych i empirycznych 
w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma istotne znaczenie 
dla prawidłowego rozwoju dzieci oraz spełniania ich aspiracji edukacyj-
nych, a w przyszłości – także zawodowych. Współczesny młody człowiek 
powinien być przygotowany w procesie dydaktyczno-wychowawczym do 
dostrzegania i analizowania różnych zjawisk zmieniających się w wyniku 
permanentnego przewartościowania, dynamicznego rozwoju technolo-
gii, niedoboru kontaktu ze środowiskiem naturalnym, zagrożenia ekolo-
gicznego i ograniczeń aktywności ruchowej, jak również dużego napływu 
informacji. Dlatego przygotowanie nowego pokolenia do zmian zacho-
dzących w otaczającym go świecie oraz przeciwdziałanie różnym trudnoś-
ciom i problemom jest dla pedagogów szczególnym wyzwaniem.

Prezentowana monografia pt.: Pedagogika wczesnoszkolna w Pol-
sce i na świecie. Teoria i implikacje praktyczne zawiera wielowątkowe 
analizy opracowań różnych autorów, które zostały podzielone na dwie 
części. W pierwszej zaprezentowano wybrane problemy praktyki szkolnej 
dotyczące inspiracji dydaktycznych w edukacji elementarnej, a w części 
drugiej ukazano nauczyciela jako kreatora procesu wychowawczo-dydak-
tycznego dzieci. Każda z tych części zawiera po kilka rozdziałów.

WPROWADZENIE
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Redaktorki monografii, świadome nowych wyzwań i zmian dokonują-
cych się w szkolnictwie wyższym oraz w edukacji przedszkolnej i wczes-
noszkolnej, zebrały i przygotowały do druku teksty badaczy i praktyków 
z licznych środowisk akademickich w Polsce i w innych krajach takich 
jak: Izrael, Francja, Liban, Włochy, Słowacja i Ukraina.

Autorzy prezentowanych artykułów podjęli niezmiernie ważne, nowe, 
bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspek-
tów dydaktyki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym. Poczynili bardzo ciekawe, rzetelne i przydatne analizy w kon-
tekście podstaw teoretycznych, przyjętych założeń metodologicznych 
i przeprowadzonych badań zarówno w kraju, jak i za granicą. Poszcze-
gólne rozdziały publikacji mają charakter teoretyczno-empiryczny i te-
oretyczno-praktyczny, co jest szczególnie cenne w związku z rozwojem 
intelektualnym i wychowaniem małych dzieci.

Monografia ta zasługuje na uwagę, ze względu na to, że Autorami ze-
branych materiałów są profesorowie i doktorzy z dużą erudycją i kompe-
tencjami naukowo-badawczymi oraz doświadczeniem dydaktyczno-wy-
chowawczym, jak również młodzi doktoranci i nauczyciele akademiccy.

Autorzy niniejszego opracowania poprzez podejmowane zagadnie-
nia wprowadzają czytelnika zainteresowanego proponowaną problema-
tyką w przedmiot i cel poszczególnych analiz. Następnie szczegółowo je 
charakteryzują, dokonując w końcowej części podsumowania. Korzysta-
ją przy tym z najnowszych pozycji książkowych, czasopism naukowych, 
popularnonaukowych i netografii. Podtytuły zamieszczone w większości 
tekstów odpowiadają zawartym w nich analizom, które są prowadzone 
w rzetelny, dokładny i rzeczowy sposób. 

Problemy podejmowane przez poszczególnych Autorów mieszczą 
się w obszarze wdrażania i skutecznego zastosowania w kształceniu 
i profilaktyce najnowszych założeń i treści w edukacji przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej, a także zawierają się w poszukiwaniu modelo-
wych rozwiązań w dydaktyce i wychowaniu małych dzieci. Niniejsza 
monografia uzupełnia, wzbogaca i poszerza ważny obszar poszukiwań 
i inspiracji naukowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesno-
szkolnej, zachęca do podejmowania prób odnalezienia pozytywnych 
rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych oraz proponuje różne inicja-
tywy dydaktyczne, mające na celu rozwój i dobro dziecka. Przydatność 
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tych opracowań jest szczególnie cenna w kształtowaniu nowej świado-
mości społecznej dzieci, nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów 
i nauczycieli akademickich.

Monografia ta ma charakter dydaktyczno-wychowawczy i profilak-
tyczny, jest kierowana do uczelni o charakterze społecznym i humani-
stycznym, zwłaszcza do instytucji pedagogicznych, a także innych ośrod-
ków zajmujących się naukami o wychowaniu, psychologią, socjologią, 
komunikacją, mediami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 
oraz profilaktyką. Książki te mogą służyć także studentom i kadrze na-
ukowo-dydaktycznej. Ponadto treści tej publikacji ze względów poznaw-
czych i praktycznych są cenne dla wizytatorów, konsultantów, nauczycieli 
instytucji zajmujących się ustawicznym kształceniem ogólnym i specjali-
stycznym, przygotowaniem i doskonaleniem kadr, które starają się spro-
stać nowym wyzwaniom dydaktyczno-wychowawczym wśród dzieci.

Należy także podkreślić, że treści związane z analizowanymi zagadnie-
niami dotyczącymi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prezento-
wane są w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, słowackim 
i ukraińskim. Ta internacjonalizacja procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego oraz wymiana doświadczeń i poglądów wypełnia wyraźną lukę po-
między nowymi możliwościami kształcenia dzieci i przyszłych nauczycie-
li a stereotypami nauczania funkcjonującymi w świadomości społecznej 
różnych narodowości.

Autorzy i Redaktorki tej monografii mają nadzieję, że problemy pod-
jęte w ich publikacjach staną się dla Czytelników przedmiotem bliższego 
zainteresowania i refleksji, a także zmotywują ich do twórczych poszu-
kiwań w doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji 
wczesnoszkolnej.

Chciałybyśmy wyrazić nasze szczere podziękowania Pani prof. dr hab. 
Krystynie Chałas – Kierownikowi Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkol-
nej w Instytucie Pedagogiki KUL oraz recenzentom – Pani prof. Ilanie 
Levenberg z „Gordon” – Academic College of Education Haifa, Israel 
i Pani dr hab. Jolancie Andrzejewskiej, prof. UMCS za cenne wskazów-
ki i uwagi oraz wnikliwe recenzje, które przyczyniły się do ostatecznego 
kształtu tej publikacji. 

Barbara Borowska i Marta Buk-Cegiełka
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Introduction

Early education in Poland and other countries is an inseparable el-
ement of scientific discourse. It also concerns many reforms covering 
legal, social and organizational aspects. Its considerable influence on 
human future functioning makes it the subject of many studies related 
to the process of teaching, learning and upbringing. Nevertheless, early 
education covers multi-faceted problems, subject to constant changes, 
which makes them a topic of current debates.

Conducting systematic theoretical and empirical analyses in the area 
of pre-school and early school education is essential for the proper de-
velopment of children and meeting their educational and future profes-
sional aspirations. Nowadays, young people should be prepared in the 
didactic and educational process to perceive and analyze various phe-
nomena changing as a result of permanent reevaluation, dynamic devel-
opment of technology and lack of contact with the natural environment, 
environmental hazards and limitations of physical activity, as well as 
a large influx of information. Therefore, preparing the young generation 
for changes taking place in the surrounding world and counteracting 
various difficulties and problems is a crucial challenge for educators.

The monograph entitled: Early school education in Poland and 
worldwide. Theory and practical implications contains a multithreaded 
analysis of the Authors manuscripts, which are divided into two parts.  
The first part presents selected problems of school practice concerning 
didactic inspirations in elementary education, while the second part en-
tails the teacher as a creator of the educational and didactic process fo-
cused on children. Each part comprises several manuscripts.

The Editors of monograph, aware of the new challenges and changes 
taking place in higher education and pre-school and early-school edu-

INTRODUCTION
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cation, have collected and prepared for publication texts by researchers 
and practitioners from numerous academic circles in Poland and other 
countries such as Israel, France, Lebanon, Italy, Slovakia and Ukraine.

The Authors of the presented articles raise extremely important, new 
and at the same time current and prospective issues concerning pedagog-
ical aspects of didactics and education of preschool and early school chil-
dren. They conduct very interesting, reliable and useful analyses in the 
context of theoretical foundations, adopted methodological assumptions 
and conducted research both in Poland and abroad. The presented chap-
ters are theoretical-empirical and theoretical-practical in nature, which 
is particularly valuable when dealing with intellectual development and 
upbringing of young children.

The monograph deserves attention as the Authors of the collected 
materials include professors, doctors (PhD) with erudition and scientific 
and research competences with teaching and educational experience, as 
well as young doctoral students and academic staff.

The particular topics undertaken by the Authors introduce the reader 
interested in the proposed issues into the subject and aim of the indi-
vidual analyses. Then, a detailed specification is presented leading into 
summary in the final part. The Authors use the most recent publications, 
scientific journals, popular science journals and online sources. The sub-
headings contained in most of the manuscripts correspond to the analy-
ses conducted by the Authors in a reliable, accurate and factual manner, 
and the content of the articles is consistent with the title and subject mat-
ter of both monographs.

The problems addressed by the Authors fall within the area of imple-
mentation and effective application in education and prevention of the 
latest assumptions and contents in pre-school and early school education, 
as well as in the search for model solutions in the didactics and upbringing 
of young children. The monograph supplements, enriches and expands 
an important area of research and scientific inspiration in the field of 
pre-school and early-school education, encourages the search for positive 
didactic and educational solutions and offers various didactic solutions 
aimed at the development and welfare of children. The usefulness of these 
manuscripts is particularly valuable in shaping new social awareness of 
children, teachers, educators, parents, caregivers and academic staff.
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This monograph elaborates on didactics, education and prevention 
and are addressed to social and humanistic universities, especially to 
pedagogical institutions, as well as other institutions dealing with educa-
tion, psychology, sociology, communication, media and information and 
communication technologies, and prevention. This manuscript is also 
addressed to students as well as teachers and academic staff. Due to cog-
nitive and practical value, the content of this monograph is valuable for 
visiting officials, consultants, teachers of general and special education, 
institutions focused on teacher’s vocational training, that strive to meet 
new didactic and educational challenges concerning children.

It is worth notifying that the content related to the analyzed issues 
concerning pre-school and early school education is presented in five lan-
guages: Polish, English, French, Slovak and Ukrainian. The internation-
alization of the didactic and educational process and exchange of experi-
ences and views fills a clear gap between new educational opportunities 
for children and future teachers and stereotypes of teaching functioning 
in the social awareness of different nationalities.

The Authors and Editors of the monograph handed over to the Read-
ers hope that the problems they deal with will become the subject of their 
closer interest, reflection and motivation for creative research in improv-
ing the didactic and educational process in early childhood education.

We would like to express our sincere thanks to Professor Krystyna 
Chałas - the director of the School Education and Didactics Department in 
the Institute of Pedagogy KUL and to the reviewers - Professor Ilana Lev-
enberg and Professor Jolanta Andrzejewska for crucial comments and in-
sightful reviews which contributed to the final version of this manuscript.

Barbara Borowska and Marta Buk-Cegiełka




