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DROGI  NAUCZYCIELU  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ   
I  WCZESNOSZKOLNEJ! 

Edukacja elementarna jest pierwszym i najważniejszym ogniwem oraz etapem 
w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Jej priorytetowe znaczenie wynika 
z tego, że stanowi szczebel fundamentalny i propedeutyczny, zapewniający 
ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole podsta-
wowej oraz przygotowujący do dalszych etapów edukacyjnych. 

Edukację elementarną określa się jako ,,złoty wiek’’ rozwoju dziecka, w którym 
to widoczne są: duże tempo w rozumieniu otaczającego świata, doskonała pamięć, 
tendencja do uczestniczenia w życiu grupy przedszkolnej i klasy szkolnej, 
aktywność w zabawach, pełnienie ról społecznych, skłonność do ekspansji.  

Podstawowymi formami dziecięcej działalności są: zabawa, nauka, praca 
w przedszkolu oraz nauka, praca, zabawa w szkole. Kluczową wartość stanowi 
tutaj podmiotowość jednostki oraz jej najwyższe stadium czyli pełnomocność. 

Edukację najmłodszych uważamy za otwartą i przyjazną, otwierającą wiele 
możliwości do rozwijania kreatywności, odpowiedzialności, samodzielności 
i wolności w podejmowaniu wszelkich działań i zadań. 

Jej nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju dzieci, przygotowanie ich do 
podjęcia obowiązku szkolnego, a w klasach I–III wspomaganie ucznia w rozwoju 
fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym, etycznym i estetycznym. 

Szanowni Państwo, mamy za sobą i przed sobą okres bardzo wielu dyna-
micznych zmian, zachodzących w edukacji elementarnej. Najbardziej aktualnym 
problemem jest obniżenie wieku szkolnego dziecka. Opinie na ten temat budzą 
w gremiach nauczycielskich, wśród rodziców, pedagogów szkolnych, psychologów 
dziecięcych oraz innych liczne kontrowersje. Związane są one z wieloma 
zastrzeżeniami i obawami, co do podjęcia tak ważnego przedsięwzięcia. Problemy 
te oprócz wielu innych, a mianowicie: organizacyjnych, metodycznych i progra-
mowych stanowią podstawę do rozważań i refleksji nad przyszłością wczesnej 
edukacji dziecka. 

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim zagadnieniom, konieczne wydaje się 
podjęcie tego tematu, jako mającego priorytetowe znaczenie przy stwierdzeniu 
zarówno już zaistniałych zmian, jak i w stymulacji i ukierunkowaniu dalszych 
przekształceń, które będą kolejno następowały. Kluczową rolę w procesie edu-
kacyjnym dziecka odgrywają trzy podmioty: uczeń, nauczyciel i rodzice oraz 
wspólna przestrzeń edukacyjna, którą sami kreują.  
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Kwartalnik ten powstał z myślą o osobach profesjonalnie związanych z oświatą: 
nauczycielach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogach, kandydatach 
do zawodu nauczycielskiego, studentach uczelni pedagogicznych i pracownikach 
nauki. 

Jego meritum stanowią aspekty dotyczące wczesnej edukacji dziecka. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi doświadcze-
niami, wymianą poglądów, wprowadzanymi innowacjami i badaniami empirycz-
nymi, spostrzeżeniami oraz wątpliwościami. 

Istotny jest dla nas własny punkt widzenia, a także propozycje konkretnych 
rozwiązań. Wszelkie teoretyczne założenia, idee i projektowane zmiany, tak ważne 
dla współczesnej edukacji zostaną poddane pod dyskusję praktyków, praktycy zaś 
będą mogli zapoznać się z opiniami wielu innych środowisk. 

Dzięki wspólnej, kompetentnej i twórczej wiedzy nauczycieli przedszkoli i szkół 
oraz całego zespołu redagującego niniejszy kwartalnik mamy nadzieję, że uda nam 
się wypracować pewne idee, model oraz sylwetkę absolwenta kończącego edukację 
elementarną. 

Strukturę kwartalnika tworzy kilka działów: 

 Z TEORII 

 Z PRAKTYKI  

 Z WIZYTĄ W... 

 NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZED-
SZKOLNYM  I WCZESNOSZKOLNYM 

 NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE 

 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE 

Rada Programowa dba o wysoki poziom naukowy tekstów poprzez 
merytorycznie wartościowe recenzje. 

W życiu każdej jednostki wartości powinny odgrywać zasadniczą rolę.  

Stanowią one składnik wielu dziedzin wiedzy, a tym samym znajdują się 
w kręgu zainteresowań aksjologii, pedagogiki, psychologii, socjologii i kulturo-
znawstwa. Pojawienie się problematyki wartości w refleksjach i rozważaniach 
naukowych miało nie tylko ogromny wpływ na rozwój humanistyki, ale także 
zwróciło uwagę na niedostrzegalną swoistość tego fragmentu rzeczywistości. 
Przeprowadzone badania aksjologiczne w Polsce i poza granicami naszego kraju 
prowadziły głównie do przezwyciężenia pozytywistycznego redukcjonizmu. 

Współcześnie obserwujemy wzrost ,,wartości” w przekazie ogólnokulturowym, 
który odnosi się do fenomenologicznej etyki wartości. Filozofowie i pedagodzy 
w swoich rozważaniach często poruszają problematykę dobra i zła, doskonałości, 
piękna i prawdy. Wartości są kluczową podstawą dla wychowania, celów 
wychowania i edukacji. „Stanowią normy wskazujące właściwe poczynania 
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wychowanków i wychowawców’’ jak pisze K. Denek. W procesie wychowawczo- 
-dydaktycznym w przedszkolu i szkole systematycznie odwołujemy się do wartości, 
które dzieci mogą zaakceptować a nawet identyfikować się z nimi. Autor słusznie 
twierdzi, ,,że wartości są kategorią edukacji i nauki o niej, źródłem inspiracji 
i  dyrektyw”. System wartości jest ważny, kreuje dziecięcą osobowość, w tym 
i światopogląd, uczy miłości, szacunku, życzliwości, przekazuje wzory zachowań, 
poglądów, nawyków. 

We współczesnym świecie wartości podlegają ciągle dynamicznym zmianom, 
panuje często niemoc, „oschłość emocjonalno-moralna” oraz chwiejność w prze-
kazywaniu przez dorosłych pozytywnych wzorów do naśladowania dzieciom. 
Wobec „ery internetu” i braku czasu rodziców dla dzieci rodzi się szereg pytań:  
Jak poprowadzić wychowanie dziecka, aby było ono skuteczne i zgodne 
z normami? Do jakich wartości się odwoływać? W jaki sposób przygotować do 
tego rodziców i nauczycieli? Próbę odpowiedzi na te i podobne pytania zawierają 
artykuły zaprezentowane przez Autorów w niniejszym numerze kwartalnika, 
którego tematem jest „Dziecko w świecie wartości”. 

Zachęcamy wszystkich do współpracy z Naszym kwartalnikiem i życzymy 
sukcesów w pracy zawodowej – dydaktycznej i naukowej. 
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