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Wprowadzenie

Dziecko jako obiekt badań usytuowane jest na terenie interdyscyplinarnym, 
stanowiąc przedmiot zainteresowań filozofii, socjologii, psychologii, a w szczególno-
ści zaś pedagogiki, do tego stopnia, iż niejednokrotnie wyróżnia się pedagogikę dziec-
ka jako prąd pedagogiczny. Pisze o tym Bogusław Śliwerski w swojej książce Peda-
gogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007, w następujący sposób: ,,pe-
dagogika dziecka jest szczególnym prądem pedagogicznym, gdyż łączy ona w sobie 
to, co w naukach o wychowaniu przychodzi spoza pedagogiki, i to, co z pedagogiki 
wychodzi poza nauki o wychowaniu” (s. 22). Rozważania nad dzieckiem, a zarazem 
i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu/edukacji, 
zarówno w tradycyjnych, jaki i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości eduka-
cyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć 
dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jedno-
cześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje 
się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, 
jakie zajmuje ono w świecie społecznym.

Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy 
przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwie nie tylko w warstwie 
teoretycznej, ale – co również istotne – metodologicznej i empirycznej. Dzięki wza-
jemnemu dopełnianiu się kontekstów postrzegania i badania dziecka możliwe staje 
się, przynajmniej w pewnym stopniu, uzyskanie holistycznej wiedzy o nim, co ma 
niebagatelne znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki edukacyjnej.

Przedłożona praca składa się z trzech rozdziałów poświęconych wybranym kon-
tekstom badań nad dzieckiem i dzieciństwem.

Pierwszy z nich odnosi się do historycznych kontekstów postrzegania dziecka 
i dzieciństwa. Jego strukturę wyznacza osiem tekstów, w ramach których poszczegól-
ni Autorzy dzielą się z Czytelnikiem przemyśleniami dotyczącymi tradycyjnej płasz-
czyzny podejmowanych w niniejszej pracy rozważań. 

Rozdział rozpoczyna tekst Krzysztofa Jakubiaka dotyczący charakterystyki 
dziecka i dzieciństwa na przestrzeni wieków, w szczególności w czasach nowożytnych 
i najnowszych. Z kolei Elżbieta Magiera koncentruje swoje rozważania wokół samo-
dzielności dziecka w zreformowanej szkole powszechnej w Polsce międzywojennej 
jako podstawy szkoły twórczej, a zarazem i twórczego ucznia. Justyna Żychlińska 
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przedstawia obraz dziecka w epoce brązu we wczesnej epoce żelaza. Izabela Gomułka 
omawia specyfikę zabawek i zabaw dziecięcych w okresie średniowiecza, wykazując 
ich znaczącą rolę w procesie wychowania i socjalizacji dzieci. Krzysztof Ratajczak 
podejmuje analizę obrazu dzieciństwa córek i synów władców z dynastii Piastów na 
podstawie źródeł z okresu średniowiecza. Beata Toś koncentruje się wokół problema-
tyki poradników dla matek na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku i na 
początku XX wieku. Autorka przedstawia wskazówki i rady skierowane do matek 
w trzech zaborach, ich powinności w zakresie wychowania dzieci, higieny okresu cią-
ży, połogu, pielęgnowania itp. Agnieszka Małek analizuje podręczniki pedagogiczne 
i poradniki dla rodziców z lat 1918-1970 pod kątem zagadnień związanych z wycho-
waniem fizycznym dzieci i młodzieży. Pierwszą część pracy kończy tekst Mikołaja 
Brenka dotyczący kwestii wychowania socjalistycznego w domach dziecka w pierw-
szych latach Polski Ludowej, a które ma swoje źródło w pedagogice radzieckiej.

Drugi rozdział przedłożonej pracy dotyczy teoretycznych i metodologicznych 
kontekstów ujmowania dziecka i jego otoczenia, i składa się z sześciu tekstów. Tę 
część pracy rozpoczyna tekst Joanny Madalińskiej-Michalak i Renaty Góralskiej po-
święcony kompetencjom emocjonalnym nauczyciela i ich roli we wspieraniu roz-
woju dziecka. Anna Więcławska podejmuje kwestię wychowania do rodzicielstwa, 
podkreślając m.in. kryzys męskości i ojcostwa. Blanka Poćwiardowska podjęła się 
analizy wyzwań, które wiążą się ze wspomaganiem rodziców w procesie wychowa-
nia dzieci. Magda Kalkowska analizuje dziecko w zmediatyzowanej rzeczywistości, 
a także kompetencje przyszłości, w które należy dziecko wyposażyć. Zdzisław Piwoń-
ski przedstawia problematykę metodologicznych uwarunkowań badań panelowych 
w zakresie edukacyjnego wspierania dziecka, takich badań, za pomocą których moż-
na prześledzić cele i efekty w kontekście trwałości, ciągłości i dynamizmu procesów 
wychowawczych. Z kolei Anita Gulczyńska analizuje zagadnienie badań partycypa-
cyjnych z udziałem dzieci, wskazuje na ich istotę, założenia i typy, traktując je jako 
narzędzie upełnomocniającej zmiany społecznej. 

Trzeci rozdział dotyczy empirycznego kontekstu ujmowania dziecka i dzieciń-
stwa. Jego strukturę tworzy pięć tekstów. Pierwszy z nich autorstwa Barbary Bile-
wicz-Kuźnia oscyluje wokół idei pedagogiki Friedricha Froebla i badań dotyczących 
wprowadzania innowacji w przedszkolu. Marta Majorczyk i Aneta Mac na podstawie 
wyników badań empirycznych rozstrzygają kwestię adaptacji dziecka do warunków 
przedszkola. Ewa Piwowarska koncentruje się wokół postrzegania przez dzieci w wie-
ku przedszkolnym rzeczywistości, a także obrazowania przez nie rysunkiem przed-
miotów znajdujących się w zasięgu wzroku. Maria Pieprzyk podejmuje zagadnienia 
związane z formami pracy z dziećmi w leśnych szkołach w Niemczech, do których za-
licza: zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia obowiązkowe, sytuacje okolicznościowe. Da-
ria Wojtkiewicz prezentuje wyniki badań dotyczące pojmowania wspierania rozwoju 
dziecka z perspektywy rodziców, znaczenia, jakie nadają rodzice temu wspieraniu.

Przedstawione w pracy treści nie wyczerpują z oczywistych względów wszyst-
kich istotnych kwestii koncentrujących się wokół kontekstów badań nad dzieckiem 
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i dzieciństwem. Tym niemniej stanowić mogą punkt wyjścia do dyskusji i namysłu, 
w szczególności pedagogicznego, odnoszących się do tych ważnych, ze społecznego 
punktu widzenia zagadnień.

Niniejszą książkę kierujemy do tych wszystkich, dla których konteksty badań 
nad dzieckiem i dzieciństwem są szczególnie bliskie i istotne, zarówno ze względów 
teoretyczno-poznawczych, jak i praktycznych. 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Recenzentowi pre-
zentowanej pracy Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Papieżowi za 
cenne uwagi i sugestie dotyczące poszczególnych tekstów oraz całości monografii 
wieloautorskiej. 

Monika Nawrot-Borowska
Dariusz Zając


