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Rys historyczny

W latach 70-tych XX wieku powstały nowe kierunki działalności
wychowawczej a wraz z nimi utworzyły się nowe dziedziny pedagogiki takie,
jak na przykład pedagogika przedszkolna, czy pedagogika wczesnoszkolna.

Zaczęto teŜ kształcić szkołach wyŜszych nauczycieli przedszkoli
i nauczania początkowego.
Spowodowało to powołanie w WSP w Bydgoszczy
Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego,Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego,
w ramach którego funkcjonował
Zakład Wychowania Przedszkolnego.

Pierwszym kierownikiem Zakładu była mgr Halina Jakubowicz, która pełniła
tę funkcję do 1981 roku.
Od 1981 roku do dziś kierownikiem Zakładu jest
dr hab. Krystyna śuchelkowska prof. UKW

Początkowo Zakład tworzyli pracownicy zajmujący się nie tylko wychowaniem
przedszkolnym, ale takŜe plastyką, muzyką i techniką.



Na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku dwóch pracowników Zakładu
uzyskało stopień doktora pedagogiki / na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu Krystyna śuchelkowska i w Instytucie Badań Pedagogicznych
w Warszawie Urszula Rogalska /.

Kilka lat później stopień doktora pedagogiki w WyŜszej Szkole Pedagogicznej
w Bydgoszczy uzyskała Maria Bulera. W 1996 roku Krystyna śuchelkowska na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała tytuł doktora habilitowanego.
Pracownicy realizowali nie tylko własne tematy badawcze związane z przygotowywanymi
dysertacjami doktorskimi, ale takŜe prowadzili badania związane z tematem węzłowym
Zakładu, dotyczącym czynników wpływających na przygotowanie dzieci do rozpoczęciaZakładu, dotyczącym czynników wpływających na przygotowanie dzieci do rozpoczęcia
nauki w klasie I i do pełnienia roli ucznia.
Zaowocowało to szeregiem artykułów opublikowanych przez poszczególnych pracowników
w uczelnianych „Studiach Pedagogicznych” oraz w czasopismach pedagogicznych takich,
jak „śycie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Nauczyciel i Wychowanie,
„Neodidagmata”. W latach 80-tych XX wieku pracownicy Zakładu prowadzili studenckie
koło naukowe wychowania przedszkolnego. Funkcjonowało ono bardzo dobrze o czym
świadczy zorganizowanie studenckiej konferencji naukowej nt: „ZbliŜanie dzieci

przedszkolnych do techniki” oraz opublikowanie komunikatów z badań w uczelnianych
„Studiach Pedagogicznych”.



W 1999 roku weszła w Ŝycie reforma systemu edukacji narodowej, co spowodowało
zmiany w kształceniu nauczycieli. Dlatego teŜ przekształcono Instytut Nauczania
Początkowego i Wychowania Przedszkolnego w Instytut Studiów Edukacyjnych.
Zmieniono teŜ nazwy i profil Zakładów funkcjonujących w ramach tego Instytutu.
Dlatego teŜ Zakład Wychowania Przedszkolnego zmienił nazwę na Zakład Edukacji
Blokowej, który funkcjonował do 2003 roku.

Od 2003 roku Zakład funkcjonuje pod nazwą Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i zajmuje
się kształceniem nauczycieli przedszkoli oraz prowadzi badania zakresu pedagogiki
przedszkolnej.

W pierwszej dekadzie XXI wieku trzech pracowników Zakładu obroniło pracę doktorską.
I tak Maria Gładyszewska obroniła pracę doktorską w Akademii Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie. Natomiast Jolanta Nowak i Katarzyna Wojciechowska obroniły pracę
doktorską na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy.



Pracownicy Zakładu uczestniczą w krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych, na których wygłaszają referaty lub przedstawiają
komunikaty z prowadzonych badań. Współpracują teŜ z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi.
I tak na przykład dr Jolanta Nowak współpracuje z ośrodkami naukowymi na
terenie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.

Pracownicy Zakładu takŜe duŜo publikują, głownie artykuły w czasopismach
krajowych oraz w pracach zbiorowych.krajowych oraz w pracach zbiorowych.
W 2002 roku pracownicy Zakładu byli współorganizatorami Tatrzańskiego
Seminarium Naukowego, które poświęcone było 70 rocznicy urodzin i 45
rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Denka.

Dr Maria Bulera wspólnie z dr Jolantą Nowak wniosły duŜy wkład w
organizację szkoły międzynarodowej dla dzieci oficerów NATO, która od 1
marca 2009 roku funkcjonuje w Bydgoszczy pod patronatem naszego
Uniwersytetu.
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Dzięki dobrej współpracy studenci naszych specjalności mogą odbywać praktyki 
w bardzo dobrych placówkach na terenie Bydgoszczy jak i w całym województwie 
kujawsko-pomorskim



Studenci na praktykach……
zawsze oczekiwani  i serdecznie witani przez dzieci.
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NajwaŜniejsze osiągnięcia Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej  w latach 2008-2012:

1. Współudział w zorganizowaniu Festiwalu Edukacji Przedszkolnej w Toruniu w 
kwietniu 2011 roku,

2. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim 
Centrum    Edukacji Nauczycieli oraz pomoc pracownikom tych instytucji 
w opracowaniu:

� Raportu 2008 pt: Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6-letnich w województwie 
kujawsko-pomorskim

� ksiąŜki pt: Diagnoza przedszkolna  opublikowanej  w 2011 roku,� ksiąŜki pt: Diagnoza przedszkolna  opublikowanej  w 2011 roku,
� ksiąŜki pt: Jak pracować z 6-latkiem ?” opublikowanej w 2013 roku.

3. Udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. zw. dr hab. Barbarę         
Woynarowską i opracowanie koncepcji przedszkola promującego zdrowie

4. Przygotowanie ksiąŜki pt: Edukacja zdrowotna w przedszkolu

5. Szkolenie nauczycieli klas I-III związane z wprowadzaniem innowacji w edukacji 
matematycznej

6. Zakończenie badań, opracowanie wyników i opublikowanie artykułów i ksiąŜki 
związanej z aksjologicznymi preferencjami dzieci kończących edukację przedszkolną.



Bardzo waŜne dla nas i niezwykle satysfakcjonujące  jest to ,Ŝe nasze 
absolwentki  otrzymują i podejmują pracę 

zawodową zgodnie ze studiowanym kierunkiem i specjalnością



Najpierw pod 
nazwą 

Wychowanie 

X edycji

Pedagogika 
przedszkolna 

Od 20 lat prowadzone przy są przy Zakładzie studia podyplomowe

Przedszkolne

Dr U. Rogalska

z terapią dziecka

Dr Maria Gładyszewska



Aktualna tematyka badawcza pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej realizują 
indywidualne projekty badawcze związane z przygotowywanymi 
pracami habilitacyjnymi. 

Uczestniczą takŜe w pracach zespołu kierowanego przez prof. zw. 
dr hab. Barbarę Woynarowską opracowującego i weryfikującego  dr hab. Barbarę Woynarowską opracowującego i weryfikującego  
koncepcję przedszkola promującego zdrowie.

W 2013 roku pracownicy Zakładu podjęli nową problematykę 
badawczą, dotyczącą edukacji przedszkolnej w perspektywie nowych 

wyzwań edukacyjnych.



„(…) 
dzieciństwo 

jest jest 
wszystkim



….bo wszystko 
bez 

dzieciństwa 
jest niczym jest niczym 

(…)”

(D.Waloszek)


