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Wprowadzenie
Współczesna Europa doświadcza rosnącego zróżnicowania społecznego i etnicznego
zarówno na poziomie krajów i miast, jak i w szkołach czy przedszkolach. Jednocześnie mamy
do czynienia z różnymi kryzysami (szczególnie istotne tu są globalny kryzys finansowy oraz
migracyjny / kryzys związany z uchodźcami), które mają poważny wpływ na kluczowe
instytucje chroniące prawa i potrzeby obywateli UE. Dotyczy to również najmłodszych
uczestników systemu edukacji – dzieci w żłobkach, przedszkolach czy pierwszych latach
edukacji szkolnej, zwłaszcza w świetle ostatnich danych na temat rosnącego wskaźnika
ubóstwa dzieci w Europie i zróżnicowania krajów pod tym względem. Dla organizacji
wczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem (ECEC) w danym państwie kluczowe są
bowiem decyzje i kontekst lokalny, jak dotąd nie jest ona szczególnie obecna w
paneuropejskich, komunitarnych programach. Dlatego koncentracja na szukaniu wspólnych
rozwiązań dotyczących wczesnego zwalczania nierówności edukacyjnych stała się kluczowym
zagadnieniem projektu TRACKs. Niwelacja nierówności społecznych na jak najwcześniejszym
etapie to problemy, które teoretycznie powinny być priorytetem systemów oświatowych i
polityki społecznej. Jesteśmy przekonani, że poprzez projekt TRACKs, którego niniejszy raport
jest wstępem możemy pokazać, w jaki sposób można wyciągnąć wnioski w przestrzeni
międzynarodowej współpracy na rzecz poprawy klimatu ECEC w różnych kontekstach
lokalnych i przy różnych specyficznych potrzebach.
Kontekst rosnącej różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej stanowi nie tylko
wyzwanie, pozwala nam także na poznanie warunków, które mogą zwiększyć skuteczność i
wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi z grup defaworyzowanych, ze względu status społeczny
pochodzenie czy niepełnosprawność. Nasza współpraca w projekcie jest właśnie pokłosiem
takiego sposobu myślenia; badamy bariery w zakresie wczesnej edukacji i opieki oraz sposoby
radzenia sobie z nierównościami dotyczącymi przedszkolaków w trzech krajach (Polsce,
Włoszech i Belgii). Kraje te różnią się zarówno podejściem do wczesnej edukacji i opieki,
budową systemu jak i rodzajem i czasem tranzycji ze środowiska domowego do ECEC, a
następnie do szkoły i wsparcia, które można uzyskać na każdym z tym poziomów.
Pierwsze z państw analizowanych w raporcie, Włochy, to kraj, w którym od dawna z
racji intensywnych strumieni migracyjnych, rośnie zróżnicowanie dzieci szczególnie ze
względu na pochodzenie etniczne,. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej w ostatnich latach,
szczególnie jeśli chodzi o migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Włochy,
szczególnie na poziomie samorządów miejskich, mają ma długą tradycję rozwijania ECEC,
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poprawiania jej jakości i wprowadzania demokratycznych metod pedagogicznych, mogą
pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu nauczycieli. Jest to szczególnie ważne
w okresach intensywnych zmian społecznych, gdy na poziomie krajowym toczą się debaty w
związku z reformą włoskiego systemu edukacji (ustawa 107/2015). Ważna zmiana
wprowadzona przez tę ustawę to przejście z tzw. systemu podzielonego (gdy różne instytucje
koordynują poszczególne poziomy ECEC, szerzej o tym w dalszej części raportu) do
zintegrowanego systemu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w ramach Ministerstwa
Edukacji.
Drugi z krajów, Polska, to kraj, w którym obszar ECEC jest wyjątkowo dotknięty
problemami wynikającymi z przejścia z systemu komunistycznego do demokracji neoliberalnej
w 1989 roku. Dodatkowo ECEC ucierpiało w wyniku kilku politycznie uwarunkowanych
reform, które po pierwsze znacząco zachwiały jego stabilnością (np. przerzucenie finansowania
przedszkoli na gminy czy wprowadzona i odwołana reforma sześciolatków), ponadto nie
zawsze koncentrują się na dobrostanie dziecka, ale mogą - zwłaszcza ostatnio - wykorzystywać
populistyczne

żądania.

Kolejną

specyfiką

jest

ogromne

zróżnicowanie

pomiędzy

poszczególnymi regionami Polski. Obszary wiejskie do niedawna praktycznie wcale nie
dysponowały siecią przedszkoli czy żłobków, a i teraz mimo poprawy sytuacji dysproporcje w
obszarze ECE są wciąż duże. Trend prywatyzacji sektora opieki żłobkowej i przedszkolnej (ze
względu na zbyt małą liczbę miejsc w publicznych) spowodował również dwojakie
konsekwencje - większą dostępność opieki, ale dla zamożniejszych rodzin oraz rosnącą
segregację dzieci ze względu na status społeczno-ekonomiczny. W ostatnich latach
obserwujemy natomiast zmiany na korzyść, należy do nich przykładowo ustawowa gwarancja,
że wszystkie 3-latki muszą mieć zapewnione miejsce w przedszkolu.
System edukacji przedszkolnej w trzecim kraju partnerskim projektu, a dokładnie w
Regionie Flamandzkim w Belgii2, charakteryzuje się powszechnym dostępem, jest praktycznie
bezpłatny dla rodziców i dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Wszyscy
nauczyciele mają przynajmniej tytuł licencjata, a ponad 98% dzieci w wieku od trzech do
sześciu lat uczęszcza do przedszkoli. Zwraca się jednak uwagę, że dzieci z rodzin migrantów i
rodziny żyjące w ubóstwie, nie korzystają z systemu w takim stopniu jak ich rówieśnicy z
rodzin o wyższym statusie socjo-ekonomicznym. Wskazuje się więc na konieczność działań
włączających, jak i działania szkoleniowe dla kadry pozwalające poradzić sobie ze
wspomnianym wyzwaniem, a także na konieczność szukania rozwiązań innowacyjnych mimo
2

Królestwo Belgii jest państwem federacyjnym, składającym się z Regionu Stołecznego Brukseli, Regionu
Flamandzkiego i Walońskiego.
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oczywistych początkowych trudności z ich wprowadzeniem do powszechnego stosowania.
Projekt TRACKS opiera się na szerokich wcześniejszych belgijskich doświadczeniach w tym
właśnie zakresie, m.in. z technikami tzw. video coachingu.
Podsumowując, istnieją solidne naukowe podstawy dowody na to, że wczesna edukacja
i szkolnictwo może w znacznym stopniu przyczynić się do lepszego rozwoju poznawczego,
społecznego i emocjonalnego dzieci (Burger 2010, Melhuish 2011, Lazzari i Vandenbroeck
2012). Równocześnie możemy wskazać na czynniki, które zmniejszają prawdopodobieństwo,
że dziecko się w tym systemie znajdzie (klasa społeczne, pochodzenie społeczne, ubóstwo,
niepełnosprawność). Ponadto dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mają mniejsze
szanse na wyniesienie korzyści z edukacji przedszkolnej, z racji dużej liczby niejawnych reguł
i przekonań społecznych (por. Bourdieu 1986), które są wyraźne już na poziomie ECEC, a na
kolejnych etapach edukacji pełnią coraz ważniejszą rolę i zwiększają ryzyko selekcji i
autowykluczenia. Dlatego główne cele projektu TRACKs sformułowaliśmy następująco:
• ustalić, które aspekty codziennych praktyk pogłębiają nierówności w procesie edukacji
przedszkolnej, poprzez badania z praktykami (nauczyciele, dyrekcja, rodzice).
• przedstawić przykłady dobrych praktyk i innowacje pedagogiczne prowadzące do poprawy
jakość w obszarze ECEC. Nasza propozycją jest praca poprzez metodę video coachingu.
Niniejszy raport jest puntem wyjścia i stanowi przegląd trzech systemów: włoskiego, polskiego
i belgijskiego (flamandzkiego) i przedstawia najważniejsze problemy i wyzwania w obszarach
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w tym krajach.
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Część I
Raport krajowy - Włochy
Lucia Balduzzi & Arianna Lazzari

1. Wstęp do problematyki ECEC w Republice Włoskiej

Opieka przedszkolna dla dzieci w wieku 3-6 lat (scuola dell'infanzia) została utworzona
jako kompletny system pod koniec lat sześćdziesiątych zgodnie z ustawą krajową nr 444/1968,
i przybrała postać trójstronnego systemu obejmującego placówki zarządzane przez państwo,
placówki miejskie znajdujące się w obszarze kompetencji samorządów oraz placówki
niepubliczne, zarządzane przez prywatne instytucje non-profit (głównie katolickie) i wspierane
przez państwo (ustawa 62/2000, por. rys. 1). Obecnie ponad 96% dzieci w wieku od 3 do 6 lat
(w wieku 6 lat rozpoczyna się obowiązek szkolny) uczęszcza do scuola dell'infanzia. Do
niedawna usługi ECEC, a więc edukacja i opieka w pierwszych latach życia były we Włoszech
realizowane w ramach tzw. systemu podzielonego. Ministerstwo Edukacji odpowiadało za
edukację i opieką dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (scuola dell'infanzia), a Ministerstwo Pracy
i Spraw Socjalnych zajmowało się dziećmi młodszymi i organizowało opiekę w żłobkach
(nidi), przy czym odpowiedzialność administracyjna za regulację i finansowanie tych ostatnich
była zdecentralizowana na poziomie regionalnym i gminnym.

Rys. 1: System edukacyjny we Włoszech
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Scenariusz był zupełnie inny w przypadku usług opiekuńczych dla dzieci młodszych,
od 0 do 3 lat (nido). Problem ten stanął w centrum debaty publicznej dopiero w latach 70 XX
wieku wskutek działań związków zawodowych i organizacji kobiecych. W przyjętej wówczas
Ustawie 1044/1971 organizacja nido została zdefiniowana jako zadanie władz miejskich i
regionalnych. Oznaczało to, że ich poziom i dostępność zależał od możliwości samorządu i
przyjętej polityki społecznej. Realnie większość placówek dla dzieci w wieku 0-3 jest
prowadzona bezpośrednio przez gminy lub przez prywatne organizacje non-profit (głównie
spółdzielnie socjalne) przy wsparciu subsydiów miejskich (oznacza to, że dotowane nidi muszą
spełniać te same przepisy, co usługi komunalne). W efekcie w skali kraju można było
zaobserwować znaczące różnice. Średnio ok. 10% dzieci w wieku od 0 do 3 lat uczęszcza do
żłobków, ale o ile np. w regionie Emilia-Romagna odsetek ten wynosi od 30%, to w Kalabrii
zaledwie do 2% (ISTAT, 2014).
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rodzin na opiekę instytucjonalną i osiągnąć
poziom dostępności opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia zadeklarowany w Barcelonie na
spotkaniu krajów UE w 2002 i kilkakrotnie powtarzanych (Barcelona Objectives
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf)
sformułowano i wdrożono od 2007 specjalne krajowe plany działania, których głównym
założeniem była poprawa sytuacji w tych regionach, gdzie dostępność była na najniższym
poziomie.
Ponadto, począwszy od lat 90. XX wieku, w odpowiedzi na coraz bardziej zróżnicowane
potrzeby rodziców, w wielu włoskich miastach powstał trzeci typ placówki edukacyjnoopiekuńczej, tzw. servizi integrativi., Nazwa „usługi zintegrowane” odnosi się do założenia
komplementarności do oferty nido. Obejmują one trzy różne rodzaje świadczeń: Piccolo
gruppo educativo / asilo familiare (mała grupa edukacyjna / rodzinna opieka dzienna), Spazio
bambini (centrum dla dzieci, przeznaczone przede wsyzstkich dla dzieci w wieku od 18 do 36
miesięcy, przez maksymalnie 5 godzin dziennie) i Centri per Bambini e Genitori (ośrodek dla
dzieci i rodziców) . Ostatnia z wymienionych usług jest szczególnie interesująca, ponieważ
placówki te dostarczają możliwości socjalizacyjnych dzieciom, ale dają też szansę rodzicom na
nawiązanie kontaktów społecznych. Celem jest próba przeciwstawienia się wielkomiejskiej
izolacji rodzin bez sieci krewnych oraz stworzenie przestrzeni dyskusji i wymiany poglądów
na temat doświadczeń rodzicielskich (Mantovani & Musatti, 1996).
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1.1. Profesjonalne przygotowanie kadry ECEC
Ze względu na wspomniany już fakt rozdzielenia instytucji ECEC między dwoma
ministerstwami także oczekiwania dotyczące kadry, jej przygotowania zawodowego i
kwalifikacji jak też osiągany status pracowników, różnią się w zależności od sektora, w którym
pracują. Opiekunowie pracujący w placówkach dla dzieci poniżej 3 lat (nidi i servizi integrativi)
są nazywani educatori (pedagogami). Do czasu wprowadzania Ustawy 65/2017 do
wykonywania tego zawodu wystarczał dyplom ukończenia 5-letniej szkoły średniej II stopnia
(ISCED-3) o specjalności edukacyjnej, obecnie wymagane jest ukończenie studiów wyższych
(licencjat z edukacji wczesnoszkolnej). Natomiast 5-letnie studia kierunkowe (ISCED-5)
(magister nauczania początkowego) dają uprawnienia do stanowiska nauczyciela nauczania
początkowego i możliwość zatrudnienia w scuola dell'infanzia. Status zawodowy nauczyciela
w scuola dell'infanzia jest równy statusowi nauczyciela szkoły podstawowej, chociaż
wynagrodzenie i warunki pracy mogą się różnić w zależności od organu prowadzącego.
Natomiast status edukatorów pracujących w placówkach dla dzieci poniżej 3 roku życia jest
niższy, inne są także płace.
Wreszcie, kadra ECEC obejmuje także tzw. koordynatorów pedagogicznych (coordinatore
pedagogico). Są to wykwalifikowani profesjonaliści odpowiedzialni za zarządzanie
placówkami i wsparcie dla ich pracowników (Nidi, Servizi Integrativi, Scuole dell'infanzia).
Minimalne wymogi kwalifikacyjne są zróżnicowane w zależności od regionu. Podczas, gdy w
niektórych jest to 5 lat studiów wyższych magisterskich z pedagogiki lub psychologii, w innych
wystarczy licencjat w połączeniu z wieloletnim stosownym doświadczeniem zawodowym.

1.2. Reforma (2015)
Trzy lata temu Parlament Republiki Włoskiej zatwierdził ustawę o reformie krajowego
systemu edukacji i szkoleń (ustawa 107 z dnia 13 lipca 2015 r.). Zgodnie z Ustawą
postanowiono zlikwidować podział odpowiedzialności i zarządzania w ramach systemu ECEC
i ustanowić jednolity system usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Na
przekształcenie i wdrożenie nowego systemu dano 18 miesięcy. W następstwie tych decyzji w
kwietniu 2017 r. wydano związku z tym dekret ustawodawczy 65 o ustanowieniu
zintegrowanego systemu usług edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku 0-6 lat
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podlegającego Ministerstwu Edukacji. Kluczowe cele nowego systemu zdefiniowano
następująco:
- zwiększenie dostępności usług dla dzieci w wieku 0-3 lata poprzez rozszerzenie oferty
szczególnie w tych obszarach kraju, w których takie usługi są mniej dostępne i i dążenie do
uzystania powszechnego dostępu do scuola dell'infanzia,
- ustanowienie wymogu posiadania przez pracowników nido i scuola dell'infanzia
wykształcenia na poziomie uniwersyteckim (licencjat z edukacji wczesnoszkolnej),
- zagwarantowanie możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom
(educatori i insegnanti),
- upowszechnienie praktyki zatrudniania koordynatorów pedagogicznych niezależnie od
rodzaju placówki.

2. Rys historyczny rozwoju ECEC ze szczególnym uwzględnieniem regionu EmiliaRomagna
Jak już wspomniano pierwsze placówki edukacyjno-opiekuńcze powstały we Włoszech
na początku lat 60. XX wieku, z inicjatywy grup kobiecych podjętej przez administrację
samorządową w miastach i przez nią sukcesywnie przejęte. Warto przy tym zauważyć, że to
właśnie samorząd stał się tu prekursorem i inicjatorem działań i jego aktywność doprowadziła
do pojęcia zagadnienia na poziomie władz centralnych. Catarsi (2004, s. 8) podkreśla3:
"Wzrost poziomu zatrudnienia kobiet w okresie boomu gospodarczego i migracji ze wsi
do miast i z południa kraju na północ spowodował zwiększone zapotrzebowanie siły
roboczej. Jednocześnie stopniowo wzrastała świadomość praw socjalnych, a co za tym
idzie zaczęto formułować wobec państwa żądania ich respektowania i realizowania. W
tej sytuacji rady miejskie w regionie Emilia-Romagna, w szczególności te kontrolowane

3

‘The rise in female employment following the economic boom and mass migration from the countryside to
city and from the south to the north [. . .] caused an increase in demand. At the same time awareness of social
rights was increasing along with demands that the State [. . .] make its presence felt more directly. Municipal
councils in the Emilia-Romagna area, in particular those controlled by left-wing parties (such as Bologna,
Parma, Reggio Emilia, Modena) pre-empted State-run services by starting up their own services for young
children during the 1960s and the 1970s.’

10

przez partie lewicowe (a więc w Bolonii, Parmie, Reggio Emilia, Modenie) decydowały
się zastąpić państwo, uruchamiając w latach 60 i 70 XX wieku własne placówki dla
małych dzieci " (tłum. własne).
Tak więc geneza publicznych instytucji edukacyjno-opiekuńczych dla najmłodszych dzieci
tkwi założeniach promowania praw obywatelskich i równouprawnienia. Z jednej strony ruchy
kobiece walczyły o równe szanse dla kobiet (w tym prawo do pracy i urlopu macierzyńskiego),
a drugiej

w szerszym kontekście podkreślano nierówności o charakterze klasowym i

konieczność zapewnienia równości szans edukacyjnych wszystkim dzieciom niezależnie od
pochodzenia. Stąd też pierwsze takie placówki pojawiły się właśnie w tych regionach, gdzie
żywe były tradycje obywatelskiego zaangażowania i solidarności, a ruchy społeczne miały
znacząca siłę nacisku (Putnam, 1992). Nie jest też wyłącznie zbiegiem okoliczności, że obszary
tej aktywności pokrywały się z regionami, na których ludność cywilna odegrała znaczącą rolę
w oporze antyfaszystowskim. Inspiracją wspomnianych reform natomiast prace innowatorów i
pionierów nowoczesnej pedagogiki, takich jak Loris Malaguzzi i Bruno Ciari. Catarsi (2004, s.
9) określa to następująco: "Wszystkie miejskie działania na rzecz ECEC w regionie EmiliaRomagna wynikały z silnego ducha obywatelskiego, który przenikając je skutecznie zjednoczył
obywateli i dał szansę na aktywność w przestrzeni publicznej".
Sposób, w jaki powstały instytucje ECEC, głęboko wpłynął na ich pedagogiczną
tożsamość. Zakorzenione w wartościach antyfaszystowskiego ruchu oporu: pokoju, demokracji
i solidarności od początku zakładały funkcją emancypacyjną wyrównywanie szans
edukacyjnych dla wszystkich dzieci i wspieranie ich rozwoju społecznego i kulturalnego jako
obywateli (Balduzzi, 2006 ). U podstaw komunalnych projektów ECEC leżało połączenie
pedagogicznych założeń instytucji ze społecznymi i kulturalnymi potrzebami społeczności
lokalnych wynikające z przekonania o trwałej relacji szkoły i społeczeństwa. ECEC miało stać
się siłą napędową zmian społecznych, szczególnie wychowania dzieci w duchu
demokratycznego obywatelstwa i przygotowania do partycypacji w życiu społecznym. W takim
rozumieniu ECEC jest nie tylko instytucją opieki i edukacji, ale ma znaczenie polityczne (Ciari,
1972).
Ostatnim elementem kształtowania się ECEC w obecnej formie była paradygmatyczna
zmiana w rozumieniu edukacji w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W
czasie, gdy przełomowe badania psychologiczne ujawniły potencjał dzieci w interaktywnych
procesach, obraz "kompetentnego dziecka, bogatego w potencjał i połączonego z dorosłymi i
innymi dziećmi" (Malaguzzi, 1993, s. 10) stał się rdzeniem kultury pedagogicznej rozwijanej
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w placówkach komunalnych. Przezwyciężając tradycyjną wizję, starano się patrzeć na dzieci
jako na aktywnego uczestników własnego procesu uczenia się i jednostki uprawnione do
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym (Bertolini i Frabboni, 1975, Malaguzzi, 1975).
W dyskursie publicznym uprawnione stało się określenie „kultura dzieciństwa” jako
specyficzny czas, znaczący dla dalszego rozwoju. Określenie to powstało w toku działań ECEC
- poprzez obserwację i dokumentację codziennych doświadczeń dzieci, ale także poprzez
zbiorową refleksję badaczy i na stałe weszło do publicznych debat o edukacji. Musatti i Picchio
(2010: 144) podkreślają, że znaczące dla tego procesu było właśnie lokalne działanie
samorządów, które przełożyło się na zmianę całej kultury edukacyjnej.
Wśród czynników, które przyczyniły się do rozwoju usług ECEC i zmiany kultury
pedagogicznej badacze wskazują także na wzrost znaczenia koordynatorów pedagogicznych
oraz kooperację pomiędzy nauką i praktyką. Koordynatorzy pedagogiczni z jednej strony
stanowią wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla wychowawców, a z drugiej stanowią
łącznik między rodzinami, a kadrą dając szansę na lepsze zaspokajanie potrzeb dzieci i poprawę
jakości polityki edukacyjnej. Z kolei trwały związek między uniwersytetami i placówkami
oznacza możliwość prowadzenie badań i aplikacji nowych innowacyjnych rozwiązań (Musatti
i Picchio, 2010). Znaczącą rolę odgrywają też sieci (networks) profesjonalistów, ja np. Gruppo
Nazionale Nidi Infanzia, która łączy zarówno nauczycieli i wychowawców obszaru ECEC jak
i badaczy i pracowników samorządów, dając możliwość wymiany wiedzy i prowadzenia
otwartej debaty (Mantovani, 2010). Wszystkie te elementy były i są kluczowe dla definiowania
i kształtowania się kultury dzieciństwa, której kluczowe charakterystyki przedstawiamy w
kolejnych podrozdziałach.

2.1. Kompetentne dziecko i nauczyciel w roli badacza
Zasada postrzegania dzieci jako aktywne i kompetentne jednostki oznacza zmianę w
rozumieniu procesów uczenia się, której nie można zawęzić do zwykłego przekazywania i
reprodukowania wcześniej ustalonej wiedzy. Nowa wizja uczenia się - rozumiana jako proces
współtworzenia w interakcji społecznej – implikuje redefinicję roli opiekunów i nauczycieli w
obszarze ECEC. W takim kontekście stają się oni badaczami i przewodnikami, którzy wspierają
edukacyjne inicjatywy dzieci i zachęcają je do odkrywania sposobów interakcji z rówieśnikami
i wchodzenia w kulturę. W tym znaczeniu profesjonalizm nie jest rozumiany jako kompetentne
wdrażanie strategii i procedur pedagogicznych, ale zdolność do refleksyjnego kształtowania i
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dopasowywania celów i metod praktyki edukacyjnej w zmieniającym się kontekście (Picchio
et al., 2012; Bondioli i Ferrari, 2004).

2.2. Podejście eksperymentalne
Wizja edukacji jako praktyki emancypacyjnej i demokratycznej połączona z
konceptualizacją uczenia się jako współkonstruowanego procesu, wymagała nowego podejścia
pedagogicznego opartego na eksperymentowaniu. Innowacyjność w praktyce edukacyjnej
można osiągnąć poprzez korzystanie z narzędzi metodologicznych opartych na obserwacji i
pozwalających, by także praktycy mieli udział w generowaniu wiedzy (Bondioli, 2007, Rinaldi,
2005). W tym podejściu dokumentowanie staje się jedną z kluczowych charakterystyk.
Rejestrując codzienne doświadczenia w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem,
możemy rekonstruować i analizować procesy uczenia się dzieci, dzięki czemu nie tylko
możemy pogłębić wiedzę wychowawców o rozwoju dzieci, ale także tworzyć innowacyjne
praktyki pedagogiczne bazujące na dziecięcych potrzebach i potencjale.

2.3. Podejście partycypacyjne w zarządzaniu
Fakt, że u podstaw publicznych instytucji edukacyjno-opiekuńczych (ECEC) leżało
zaangażowanie obywatelskie znacząco wpłynął także na koncepcję zarządzania placówkami.
Przyjęło ono kształt gestione socjale et partecipazione, zarządzania społecznego i
partycypacyjnego. Według Mantovaniego (2010: 67), partycypacja jest tu kluczowym
pojęciem, podkreślającym w jaki sposób pedagogika, zaangażowanie obywatelskie i polityczne
mogą zostać połączone w jedną strukturę dającą możliwość współtworzenia i kontroli (2007:
1106). Wyrazem tego są praktyki takie kolegialne podejmowanie decyzji i zaangażowanie
rodziców w komitetach decyzyjnych. Kolegialność odnosi się szczególnie do sposobu
kształtowania praktyki pedagogicznej i jej celów poprzez proces zbiorowej refleksji i debaty
(Lazzari, 2012). Rodzice natomiast uczestniczą w życiu codziennym instytucji poprzez ich
zaangażowanie w komitetach decyzyjnych, co jest częścią szerszego założenia transparentności
i demokratyzacji prowadzenia procesu edukacyjnego w społecznościach lokalnych. ECEC jest
zdefiniowane jako dobro wspólne, obowiązek i odpowiedzialność wszystkich obywateli.
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2.4. Koordynatorzy pedagogiczni
W latach 70. XX wieku te z samorządów, które były bardziej otwarte na pojawiające się
pojęcie kultury wczesnego dzieciństwa, wprowadziły nowe stanowisko – koordynatorów
pedagogicznych odpowiedzialnych za rozwoju zawodowego wychowawców i nauczycieli.
Andreoli, 2003). Z biegiem lat gminy - przy wsparciu administracji regionu Emilia-Romagna
– zaczęły coraz częściej inwestować w zatrudnienie koordynatorów, którzy stali się
kluczowymi postaciami w procesie profesjonalizacji i ponoszenia jakości pracy kadry ECEC.
Koordynatorzy nie tylko działają na rzecz poprawy jakości usług ECEC poprzez stymulowanie
refleksji i debaty, ale także promują koordynację działania różnych placówek, nawiązywanie
przez nie współpracy i tworzenie sieci działającej na rzecz kształtowania odpowiedniej polityki
edukacyjnej na poziomie lokalnym. Działaj też jako mediatorzy na rzecz odpowiedniego
zaspokajania potrzeb dzieci pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną i stymulują
odpowiednie działania władz lokalnych (Benedetti, 2009). Można powiedzieć, że obywatelskie
zaangażowanie społeczności i responsywność instytucji politycznych to kluczowe elementy dla
odpowiedniego kształtowania ECEC w regionie Emilia-Romagna. Ponadto ta forma działania
przyczynia się do odpartyjnienia działań edukacyjnych i uzyskania stabilności w zarządzaniu.
O ile na początku decyzje zależały od sytuacji w danej gminie i nastawienia władz lokalnych,
to z biegiem czasu utworzyła się struktura organizacyjna dająca gwarancje stabilnego i trwałego
wsparcia na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości usług, w tym także inwestycji, w stosunku
do potrzeb stale zmieniającego się społeczeństwa.

2.5. W stronę systemu zintegrowanego…
Wyrażenie "zintegrowany system" odnosi się do zróżnicowania(pod względem celów,
przyjętych modeli organizacyjnych, zarządzania), ale zarazem wzajemnego powiązania
instytucji ECEC. Koncepcja systemu ECEC jako sieci usług tworzy możliwość zróżnicowanej
i elastycznej organizacji wczesnej edukacji i opieki, co z kolei sprawia, że system jest bardziej
dostosowany do zmieniających się potrzeb dzieci i rodzin we współczesnym społeczeństwie.
System ten jest wynikiem innowacji i eksperymentalnych rozwiązań przyjmowanych w latach
80. i 90. ubiegłego wieku (Mantovani i Musatti, 1996).
W regionie Emilia-Romagna już w 1989 r. uchwalono przepisy, które promowały
aktywności oparte na innowacjach – servizi sperimentali. Dzięki temu dysponujemy dziś
elastycznym systemem edukacji i opieki dla najmłodszych dzieci, uwzględniającym ich
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zróżnicowane potrzeby jak również potrzeby rodziców dotyczące czasu i formy opieki (spazio
bambini, piccolo gruppo educativo). Innowacje te zapoczątkowały zmiany w polityce krajowej
i w 1997 r. rozszerzono je na cały kraj jako ważny czynnik w kontekście promowania równego
dostępu dla wszystkich dzieci i prawa do edukacji i opieki adekwatnej do zróżnicowanych
potrzeb.
Najważniejszą zaleta systemu zintegrowanego – którego potencjał jest szczególnie
istotny w kontekście różnorodności kulturowej – jest możliwość wzajemnego oddziaływania
między nstytucjami tworzącymi system. W tym dorobek uzyskany w ramach tradycyjnych
usług (nido i scuola dell'infanzia) przyczynia się do rozwoju i praktyk o charakterze
eksperymentalnym, a one z kolei staja się impulsem zmian w tradycyjnych placówkach
(Musatti, 2004).
Podsumowując, obecny kształt i jakość systemu wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem w regionie Emilia-Romagna osiągnięto dzięki uwzględnieniu w praktyce
pedagogicznej i organizacyjnej zarówno tradycji jak i innowacji. Kluczowe okazały się
podejście partycypacyjne, kompleksowa strategia rozwoju zawodowego praktyków oraz
zaangażowanie lokalnych władz i konsultacyjny sposób tworzenia polityki. W takim kontekście
demokracja jest postrzegana jako podstawowa wartość w edukacji (Moss i Urban, 2010).

3. Sytuacja ECEC w regionie Emilia-Romagna: trendy i wyzwania
W tej sekcji analizujemy główne trendy dotyczące kształtowania systemu wczesnej
edukacji i opieki nad dzieckiem. Opieramy się na danych zebranych przez Obserwatorium
Emilia-Romagna. Obserwatorium łączy dane przedstawione we wcześniejszych raportach
statystycznych z wynikami nowych badań ilościowych (baza SPI-ER), a następnie opracowane
przez zespół włoski w projekcie dla potrzeb oceny potrzeb dzieci na poziomie regionalnym.
Skupiono się na analizie następujących wskaźników:
1) dostępność usług ECEC dla dzieci w wieku 0-3 lata i wykorzystanie ich przez rodziny,
2) typologia placówek ECEC w zależności od organu prowadzącego / właściciela (titolarità),
zarządzania (gestione) i finansowania (finanziamento);
3) dostępność usług ECEC w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodzin.
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3.1 Dostępność usług, typy placówek i liczba dzieci w wieku od 0 do 3 lat w placówkach
ECEC
W ciągu ostatnich dwóch lat - po raz pierwszy od zebrania tych danych - można zaobserwować
trend zmniejszenia się zarówno liczby miejsc w placówkach jak i dzieci do nich zapisywanych.
Sytuacja ta wynika z trendów demograficznych, jako że w ostatnich latach odnotowujemy stały
spadek liczby dzieci w wieku 0-2 lata.

Rys. 2: Usługi ECEC (dla dzieci w wieku 0-3), miejsca w placówkach i liczba dzieci w różnych typach placówek
w latach 2013-15
Typologies of educational

Educational Year 2013 - 2014
Numero
servizi

services

Nidi d'infanzia
of which Sezioni Primavera)
attended by 2-3 years old
Servizi Integrativi
(complementary services)
Spazi bambino
Centri per bambini e
genitori
Small Educational Groups
Servizi Sperimentali (0-6
age integrated services)
TOTAL NUMBER ECEC
SERVICES (0-3)

Posti

Educational Year 2014 - 2015

Numero
Iscritti Bambini

Numero
servizi

Posti

Numero
Iscritti Bambini

1.009

38.179

31.801

997

37.753

30.663

196

4.025

3.152

190

3.887

2.896

136

2.054

1.898

137

2.118

1.859

59

1.094

938

59

1.121

862

77

960

960

78

997

997

61

395

328

71

469

416

9

257

202

1.214

40.597

33.140

1.206

40.628

34.027

Trend over the years (%)
Numero
servizi

Posti

Numero
Iscritti Bambini

-1,2

-1,1

-3,6

-3,1

-3,4

-8,1

0,7

3,1

-2,1

0,0

2,5

-8,1

1,3

3,9

3,9

16,4

18,7

26,8

0,7

-0,1

-2,6

W porównaniu z poprzednimi latami można zaobserwować, że liczba miejsc w tzw.
małych grupach edukacyjnych nieznacznie wzrosła (small educational groups, zajęcia dla
dzieci w wieku 0-3 lata, prowadzone są w domach edukatorów). Pomimo stosunkowo
niewielkiej liczby dzieci uczęszczających do nich w porównaniu do ogólnej liczby dzieci w
innych placówkach ECEC (416 z 33,140, 1% ogółu populacji dzieci uczęszczających
wszystkich placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem), małe grupy edukacyjne stają
się coraz bardziej popularne, szczególnie na obszarach wiejskich. W skali całego regionu ten
typ usług ECEC stanowi obecnie prawie 6%. Wzrost ten można interpretować jako efekt ujęcia
tej formy edukacji i opieki w katalogu usług publicznych i ich formalizacji. W sytuacji, gdy
rodzice generalnie preferują małe grupy i bardziej kameralną atmosferę, ale też cenią fakt, że
jest to w gestii publicznej, opieka w małych grupach zyskuje na popularności.
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W roku szkolnym 2014/15 liczba dzieci we wszystkich typach placówek nieznacznie
przekraczała poziom określony w tzw. celach barcelońskich 4, a liczba dostępnych miejsc
pokrywała 35,5% zapotrzebowania (+0,9 w porównaniu do roku szkolnego 2013/14).

Rys.3. Dostępność usług ECEC we Włoszech

Analizując sytuację w całym kraju można zaobserwować znaczące różnice w poziomie
pokrycia zapotrzebowania na usługi od 41,2% w Rawennie (+92 miejsc opieki w porównaniu
do 2013/14) do 24,3% w Piacenza (-107 miejsc w porównaniu do 2013/14). Regionem, który
odnotował największy wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat jest Ferrara (+ 2,9%), przy czym 47
nowych miejsc powstało głównie w przedszkolach i centrach dla dzieci i rodziców.
Specyficzna jest natomiast sytuacja w Parmie: mimo że wskaźnik zaspokojenia
zapotrzebowania na miejsca w placówkach pozostaje na stabilnym poziomie (+ 0,7%), liczba
miejsc w przedszkolach spadła (-147) na korzyść zwiększonych miejsc w tzw. placówkach
eksperymentalnych (+174) , co oznacza, że tradycyjne "nidi" przeznaczone dla dzieci w wieku
poniżej 3 lat, zostały przekształcone w innowacyjne placówki eksperymentalne dla dzieci w
wieku od 0 do 6 lat. Zmiana ta wynika prawdopodobnie rozpowszechnienia się nowych trendów
pedagogicznych i zmian w polityce społecznej promującej tworzenie zintegrowanego systemu

4

Tzw. umowa w Barcelonie zakładała usuwanie czynników utrudniających kobietom wejście lub powrót na
rynek pracy. W pierwszej wersji porozumienia ustalono, że do 2010 r. co najmniej 90% dzieci w wieku od 3 lat
do wieku pójścia do szkoły i co najmniej 33% dzieci w wieku poniżej 3 lat powinno mieć zapewnioną opiekę
instytucjonalną (Rada Europejska, 2002).
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf.
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oferującego usługi edukacyjno-opiekuńcze dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia
obowiązkowej edukacji szkolnej

Rys. 4 – Centra dziennej opieki (w tym tzw. Spring classes5 ): liczba miejsc i placówek z podziałem na regiony w
latach 2013-15.
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Rys. 5 – Małe grupy edukacyjne (SEG / Small Educational Groups) liczba miejsc i placówek z podziałem na regiony w
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Podsumowując, możemy zwrócić uwagę, że liczba miejsc opieki nad dziećmi w
regionie Emilia-Romagna wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat: z 672 w
latach 2010/11 do 1.494 w 2014/15/15. Dodatkowo nowym wyraźnym trendem jest wsparcie
w opiece na dziećmi przez pracodawców poprzez tworzenie żłobków przyzakładowych.
Działania to jest też wspierana przez państwo i rekomendowane jako rozwiązanie w polityce
społecznej, a co za tym idzie dofinansowane. Tzw. nidi aziendali stanowiły w roku 2011
zaledwie 2% miejsc, a w roku szkolnym 2014/15 było to już 4 %, co pokazuje znaczącą
akceptację takiego rozwiązania.
Rys. 6 – Nowy trend w opiece i edukacji – żłobki zakładowe (lata 2010-2015)
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3.2 Organizacja, zarządzanie i finansowanie wczesnej edukacji i opieki
W tej części zajmujemy się podziałem odpowiedzialności w następujących kwestiach:
organizacji i prowadzeniu (titolarità), zarządzaniu (gestione) i finansowaniu (finanziamento).
Organem prowadzącym mogą być albo instytucje publiczne, w tym przypadku gmina albo
niepubliczne (zazwyczaj non-profit). Podobnie kształtuje się zarządzanie. Jeżeli placówka
pozostaje w gestii publicznej, to gmina odpowiada również za rekrutację i zatrudnienie kadry.
Istnieje także możliwość, że podmiot niepubliczny prowadzi placówkę na zlecenie gminy (np.
kooperatywy socjalne), w takim przypadku zawierany jest kontrakt określający wzajemne
zobowiązania.
W ostatnich pięciu latach obserwujemy niewielki wzrost udziału placówek
niepublicznych (non-profit) w ogólnej liczbie żłobków i przedszkoli. Obecnie proporcja ta
wynosi 40% (niepublicznych) do 60% publicznych placówek.

Natomiast jeżeli analizie

poddamy liczbę miejsc, to jednak znacząca część dzieci znajduje się w publicznych placówkach
(73% do 27% w niepublicznych). Podsumowując, w regionie Emilia-Romagna 7 na 10 miejsc
w placówkach ECEC jest finansowane ze środków publicznych.
Ogólnie rzecz biorąc najważniejszymi organami zarządzającymi są spółdzielnie
socjalne, w których gestii jest ponad 27% świadczeń, w około 7,3% placówek prowadzą jako
bezpośredni właściciele, a ok. 20 % na zlecenie gmin / miasta. Oznacza to, że spółdzielnie
socjalne zarządzają 16 % miejsc w publicznych placówkach. Placówki zarządzane przez
kościoły lub instytucje z nimi powiązane stanowią ok. 8 % (najpowszechniejszą typologią
świadczenia jest sezioni primavera). Ponadto ok. 6% miejsc dla dzieci mieści się w firmach
prywatnych (głównie żłobkach firmowych), a 9% miejsc dysponują placówki prywatne innego
rodzaju, oferujące przede wszystkich opiekę w tzw. "małych grupach edukacyjnych" (SEG).
Część z nich także jest subsydiowane przez gminy (około 6%).
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Podsumowując, jeśli spojrzymy na instytucje ECEC, dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat
(nidi) w regionie Emilia-Romagna, to możemy zauważyć, że publiczne placówki opieki nad
dziećmi stanowią około 71% całości. Z tego 47,9% miejsc jest zarządzanych bezpośrednio
przez gminy, a 23,2% jest prowadzonych przez spółdzielnie socjalne na zlecenie gmin, jak
pokazano na wykresie poniżej.

Rys. 7 Opieka dzienna

(nidi d’infanzia) w regionie Emilia-Romagna: miejsca wg własności i

zarządzania
(w %).

Natomiast analizując dane dotyczące opieki nad dziećmi w wieku 0-3 z podziałem na
regiony, to w Bolonii występuje najwyższy odsetek placówek opieki nad dziećmi
finansowanych ze środków publicznych (84,4%, w tym zawierają się placówki bezpośrednio
zarządzane przez gminy oraz zlecone do prowadzenia spółdzielniom socjalnym i instytucjom
prywatnym). Z drugiej strony, w regionie Forlì-Cesena mamy do czynienia z najwyższym
odsetkiem prywatnych placówek prowadzonych przez w spółdzielnie socjalne lub inne
prywatne podmioty (32,3%), a tylko 67,7% miejsc jest dotowanych z publicznych środków.
.
3.3 Dostępność usług ECEC
Do 31 grudnia 2014 r. liczba dzieci uczęszczających do placówek ECEC zarządzanych
przez podmioty publiczne lub prywatne (głównie non-profit) wynosiła 33,140, co stanowiło
29% ogólnej populacji dzieci w wieku 0-2 lata w regionie. Można więc zauważyć, że przy
dostępności miejsc na poziomie 35,5% potencjalnego zapotrzebowania, faktyczne
wykorzystanie tych miejsc przez rodziny nie przekracza 29%, czyli jest więcej miejsc niż
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chętnych. W tym sensie wskaźnik wykorzystania (uptake) ECEC (indice di presa in carico,
dzieci realnie objęte usługami ECEC) różni się nieznacznie od wskaźnika dostępności
(coverage) ECEC (indice di copertura) przedstawionego w sekcji 3.3.1, ponieważ liczba
dostępnych miejsc ECEC nigdy nie jest w pełni wykorzystywana przez rodziny. Co więcej w
ostatnich trzech latach mamy do czynienia z równomiernym spadkiem liczby dzieci faktycznie
zapisanych na usługi w zakresie wczesnej edukacji i opieki w gminach regionu EmiliaRomagna. O ile nie było znaczących różnic między rokiem szkolnym 2013/2014 i 2014/2015,
to w latach 2012/13 i 2013/14 liczba dzieci w wieku 0-2 uczestniczących w usługach ECEC
spadła o 4,5% ( około 1,600 dzieci, por. rys. 8). W ciągu ostatnich 2 lat ponad 40 placówek
ECEC (przeznaczonych dla około 600 dzieci) zostało zamkniętych z powodu braku
zapotrzebowania.
Z danych statystycznych regionu Emilia-Romagna (SPI-ER) wynika, że spadek liczby
chętnych w żłobkach i przedszkolach wynika z trendów demograficznych, które wskazują na
stały spadek dzieci w wieku 0-2 lata. Nie można jednak traktować tego jako prostego wniosku
przyczynowo skutkowego, ponieważ w grę wchodzą także inne czynniki, szczególnie koszty
oraz użyteczność ECEC w ocenie rodzin6. W efekcie zmiana może wynikać z połączonego
oddziaływania czynników demograficznych, kryzysu finansowego zarówno w aspekcie
finansowania opieki jak i zarobków rodziców, prekaryjnych warunków pracy i wyborów
rodzicielskich wynikających z ich wartości i koncepcji wychowawczych.

Rys. 8a Trendy demograficzne w ostatnich dziesięciu latach:

Rys. 8b Dzieci objęte usługami ECEC
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Literature Review. Brussels: European Commission - DG Education and Culture. Retrieved from:
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W związku z przedstawionymi danymi Krajowy Raport w sprawie Monitorowania
Świadczeń ECEC we Włoszech (Istituto degli Innocenti, 2015) zwrócił uwagę, by zauważonej
rozbieżności między podażą a popytem na miejsca w placówkach nie może być interpretowane
tylko w kontekście zmian demograficznych, że dane na temat rosnącej różnicy między
dostępnością miejsc ECEC, ale także w odniesieniu do dostępności usług. Wpływ kryzysu
ekonomicznego widać szczególnie w połączeniu z wynikami badań zebranych przez Innocenti
Institute for Monitoring (IDI, 2008-2014) z danymi z National Institute of Statistics (ISTAT,
2008-2012; Istituto degli Innocenti, 2015: 43-44):
- w odniesieniu do podaży ECEC → ograniczenia wydatków publicznych uniemożliwiają
gminom pełne subsydiowanie placówek,
- po stronie rodziny → ich siła nabywcza zmniejszyła się, co utrudnia rodzicom pokrycie
kosztów opłat za korzystanie z placówek lub zmusza do rezygnacji z posyłania dzieci lub
wypisania dzieci już uczęszczających.
Z tego też powodu, począwszy od lat 2013-2014, w Kwestionariuszu SPI-ER zamieszczono
dwie nowe pozycje: jedną dotyczącą liczby rezygnacji z oferowanego miejsca opieki nad
dziećmi (rinunce) i drugą dotyczącą liczby rezygnacji w ciągu roku szkolnego (ritiri).
Wprowadzono także otwarte pytanie dotyczące przyczyn rezygnacji w celu identyfikacji
czynników społeczno-ekonomicznych, które mogły wpłynąć na decyzje rodziny.
W pierwszym przypadku dane pokazują, że w ciągu roku szkolnego 2014/15 nie zapisano
w sumie 2.278 dzieci z 39.600, którym zaoferowano miejsce (5,8%), a 1,473 dzieci z 32.143
uczęszczających do ECEC zostało wypisanych z placówek w trakcie roku szkolnego (4,6%).

*nie wliczono miejsc w Centers for Children and Parents (CCP)
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Rys. 9 – Rezygnacja z miejsca w placówce lub wypisanie
dziecka w trakcie roku szkolnego (2013 - 2015)
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Wyniki badania zilustrowano na poniższych wykresach (rys. 10): ponieważ informacje
te zebrano po raz pierwszy, w 40,9% przypadków dotyczących zrzeczeń się miejsca oraz w
18,3% przypadków dotyczących wypisania, dane nie są dostępne. Najczęściej zgłaszanymi
przyczynami rezygnacji w chwili zapisu były: przyczyny rodzinne (15,3%), przyczyny
ekonomiczne (9,7%) i zmiana miejsca na innej w bardziej preferowanej placówce (8,2%). W
przypadku wypisania dziecka do najczęściej podawanych powodów należały: problemy
zdrowotne (np. zbyt częste choroby dzieci lub ciąża matki - 16,5%), przyczyny rodzinne
(13,6%) i zmiany miejsca zamieszkania (11%).
Rys. 10 – Powody rezygnacji z miejsca w przedszkolu (po lewej) lub wypisania w trakcie roku szkolnego
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Pomimo tego, że rezygnacja z miejsca lub wypisanie dziecka z placówki stają się coraz
ważniejszymi zjawiskami zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, kwestie te są w
dużej mierze niedostatecznie zbadane i nieobecne w literaturze. W chwili pisania tego tekstu
nie było żadnych badań ogólnokrajowych lub regionalnych, które badałyby problem
dostępności usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w odniesieniu do warunków
społeczno-ekonomicznych rodzin. Jak dotąd mamy tylko do dyspozycji lokalnie prowadzone
badania, zlecone i finansowane przez władze lokalne, starające się adekwatnie projektować
politykę społeczną7.
W odniesieniu do dzieci ze środowisk migracyjnych dane regionalne wskazują, że ich
około 11% dzieci w wieku 0-3 korzysta z usług ECEC. Jak pokazano na poniższym wykresie,
do roku 2010/11 liczba dzieci o pochodzeniu migracyjnym w wieku 0-2 wzrosła znacząco (z
14,6% do 22,3%) natomiast odsetek dzieci korzystających z usług ECEC wzrósł, ale nie tak
wyraźnie (z 7,3% do 9%), co oznacza, że dzieci ze środowisk migracyjnych były zazwyczaj
niedostatecznie reprezentowane. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy stopniowe
zmniejszanie się tej dysproporcji, co wskazuje na tendencję do bardziej równego dostępu dzieci
migrantów do usług wczesnej edukacji i opieki.

Rys. 11 – Udział dzieci o pochodzeniu migracyjnym w całości populacji w wieku 0-2 lata (w %, linia
jasnoniebieska) oraz udział tych dzieci w usługach ECEC (%, linia ciemnoniebieska).
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IRESS (2010) Scelte politiche e operative per i servizi educativi 0-3 anni. Provincia di Bologna.
www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/544511180300/T/Scelte-politiche-e-operativeper-i-servizi-educativi-0-3-anni
Amodio, G. (2015) Infanzie e welfare: progettare il futuro. Buone partiche tra politiche per le famiglie e servizi educativi per
l’infanzia. Carrocci.
Stradi, M. C. (2017) Educare nel cambiamento: esperienze di futuro nei servizi educativi per la prima infanzia. Rimini: Maggioli
Editore.
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Trzeba jednak przyznać, że chociaż trend dotyczy całego regionu Emilia-Romagna, to
w jego obrębie mamy do czynienia z dużymi różnicami, a skrajnymi przykładami są Modena i
Bolonia. Jak pokazano na rysunku 12, podczas gdy w Modenie odsetek dzieci o pochodzeniu
migracyjnym w wieku 0-2 jest wyższy niż średnia regionalna (26,8% w porównaniu do 23,6%),
to odsetek dzieci korzystających z usług ECEC jest poniżej średniej regionalnej (8,9% w
porównaniu z 11%) .
Z drugiej strony, w Bolonii odsetek 0-2 dzieci ze środowisk migracyjnych jest niższy
niż średnia regionalna (22,2% w porównaniu do 23,6%), ale udział dzieci imigrantów w
usługach ECEC jest porównywalnie wyższy (12,8% vs. 11%). Wskazuje to na kluczowe
znaczenie lokalnej polityki społecznej, publicznych dotacji i działań inkluzyjnych. W Bolonii
są najwyższe miejskie wydatki publiczne przeznaczone na usługi społeczno-edukacyjne i
rodzinne środki wsparcia na poziomie krajowym (ISTAT, 2011) i najwyższy odsetek
publicznie dotowanych placówek opieki nad dziećmi na szczeblu regionalnym (SPI-ER, 2016),
co okazuje się kluczowe w promowaniu uczestnictwa dzieci i rodzin z mniej
uprzywilejowanych środowisk.

Rys. 12 – Odsetek dzieci w wieku 0-2 o pochodzeniu migracyjnym w całości populacji w tym wieku (kolor niebieski)
i odsetek dzieci korzystających z usług ECEC (różowy) – wg prowincji.
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Rimini

4. Nierówności społeczne – wybrane aspekty pokrycia zapotrzebowania na wczesną
edukację i opiekę dla dzieci w wieku 0-3 lata we Włoszech
Z ostatnich badań przeprowadzonych przez włoski Narodowy Instytut Statystyki
(ISTAT)8 wynika, że liczba dzieci zagrożonych wykluczeniem od wczesnych lat dramatycznie
wzrasta:
- 1 na 7 dzieci rodzi się w rodzinie żyjącej w stanie absolutnego ubóstwa (ISTAT, 2013)9
- średnio w kraju 8 na 10 dzieci nie ma dostępu do usług ECEC dla grupy wiekowej 0-3 lata
(nidi i servizi integrativi).
Jak podkreślono w VIII Raporcie monitorowania realizacji Konwencji ONZ o prawach dziecka
we Włoszech (Save the Children, 2015), sytuacja ta wyraźnie wskazuje, że większości włoskich
dzieci wciąż odmawia się równego dostępu do edukacji i możliwości opieki. Co więcej dotyczy
to w szczególności tych, którzy żyją w bardziej niekorzystnych gospodarczo regionach kraju.
Jak pokazują badania, nierówny podział usług wczesnej edukacji i opieki na terenie kraju ma
znaczny wpływ na trajektorię edukacyjną dzieci pod względem osiągnięć w nauce i kariery
szkolnej (Del Boca, 2010 r., Del Boca i Pasqua, 2010 r.). Tak więc obecna sytuacja prowadzi
do nasilenia - zamiast łagodzenia - nierówności społeczno-gospodarczych pomiędzy regionami,
a w dalszej perspektywie przyczynia się do coraz częstszych przypadków porzucania nauki
szkolnej oraz wzrostu liczby młodych ludzi pozostających zarówno bez wykształcenia jak i
zatrudnienia. W efekcie powstaje błędne koło ubóstwa.
Brak środków publicznych na wczesną edukację i opiekę jest szczególnie widoczny w
porównaniu międzynarodowym: w rzeczywistości Włochy zajmują przedostatnie miejsce
wśród krajów UE pod względem wydatków publicznych przeznaczonych na obszar wspierania
rodziny (4,8% całkowitych wydatków socjalnych, w których zawiera się finansowanie urlopu
macierzyńskiego i usługi edukacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lata). W tym kontekście jasne jest,
że inwestycje na tym poziomie nie wystarczają, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom
ubóstwa i nierówności społeczno-ekonomicznych, ani też ograniczyć lukę wynikającą z
niekorzystnej sytuacji społeczno-kulturowej.
Jednocześnie władze lokalne i regionalne - zwłaszcza gminy, które odgrywają kluczową
rolę w włoskim systemie opieki społecznej - zmniejszyły swoje inwestycje w usługi społecznoedukacyjne dla małych dzieci i ich rodzin, zarówno ze względu na ograniczenia wydatków
8

http://www.istat.it/en/about-istat

9

ISTAT (2013) La povertà in Italia [Poverty in Italy]. Report retrieved from: www.istat.it/it/archivio/128371
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publicznych nałożonych przez Narodowy Pakt Stabilności (National Stability Pact) oraz
ograniczenie zasobów finansowych wywołanych kryzysem gospodarczym. Zgodnie danymi
ISTAT w 2011 po raz pierwszy od roku 2000 mieliśmy do czynienia ze spadkiem (o 1,4%)
wydatków gminnych przeznaczonych na pomoc (podczas gdy w latach 2003-2009 te same dane
wskazywały na średni roczną wzrost o 5,3%). Do tego dochodzi zróżnicowanie terytorialne, od
8 € / na osobę w prowincji Vibo-Valentia do 350 € / na osobę w prowincji Bolonia (ISTAT,
2011) 10.

5. Podsumowanie i rekomendacje dla Włoch
Na szczeblu europejskim istnieje konsensus pomiędzy naukowcami i decydentami na szczeblu
politycznym, że korzystanie dzieci i ich rodzin w usług ECEC zależy od wielu czynników
(Tematyczna Grupa Robocza ds. ECEC / Thematic Working Group on ECEC, 2014: 21-22):
- dostępność miejsc,
- wysokość opłat wpisowych,
-

ułatwienia usług (skomplikowane biurokratyczne procedury rejestracji oraz informacji
i komunikacja wyłącznie w języku włoskim mogą pośrednio działać jako bariera),

-

postrzegana przydatność wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez rodziny, które
są potencjalnymi użytkownikami (placówki wspierające rodziców, dostosowane do ich
potrzeb i systematycznie angażujące ich w demokratyczne procesy decyzyjne okazują
się skuteczniejsze w promowaniu ich uczestnictwa w ECEC),

-

zrozumienie wartości i znaczeń, które leżą u podstaw praktyk edukacyjnych we
wczesnym dzieciństwie (placówki, w których wartości, przekonania i praktyki
edukacyjne są stale negocjowane z rodzinami i lokalnymi społecznościami wydają się
być bardziej skuteczne w promowaniu uczestnictwa dzieci i rodzin).

Łącząc te spostrzeżenia z danymi przedstawionymi w poprzedniej sekcji i koncentrując się na
wyzwaniach związanych z dostępem do wczesnej edukacji i opieki oraz nierównościami w
regionie Emilia-Romagna, możemy wskazać na trzy główne problemy:

10

ISTAT (2011) Spesa per interventi e servizi sociali [Data on the expenditure of Municipalities for social services and
interventions – aggregated by provinces]. Retrieved from: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_SPESESERSOC
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-

podczas gdy dane ilościowe dotyczące dostępności świadczeń z zakresu wczesnej
edukacji i opieki, ich cech strukturalnych i udziału dzieci są systematycznie
gromadzone, istnieje bardzo niewiele danych jakościowych dotyczących potrzeb
dzieci i rodzin korzystających z usług (użyteczność i zrozumiałość);

-

skoro pewne wspólne kwestie - w szczególności dotyczące spójności gospodarczej i
dostępności usług ECEC - można określić na szczeblu regionalnym, wydaje się, że
potrzebne są różnorodne i zlokalizowane odpowiedzi na te wyzwania, aby
zaspokoić zróżnicowane potrzeby dzieci i rodzin w danym kontekście społecznokulturowym;

-

praktycznie

nie

ma

danych

dotyczących

wyboru

sposobu

promowania

i

podtrzymywania rozwoju dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie usług ECEC, aby
sprostać wyzwaniu, jakim jest nierówny dostęp w kontekście różnorodności społecznokulturowej.
Identyfikując powyższe luki badawcze, włoskie studium przypadku skoncentruje się na
pogłębionej analizie przypadku (Stake, 2003) lokalnych usług ECEC - prowadzonych przez
spółdzielnię socjalną CADIAI. Założeniem jest opracowanie dobrych praktyk i wdrożenie ich
przez nawiązywanie kontaktu z nauczycielami i edukatorami w partycypacyjnym procesie
badań i działań z wykorzystaniem wideo-obserwacji jako narzędzia do zbiorowej refleksji.
Ponadto, biorąc pod uwagę brak dostępnych danych jakościowych na temat użyteczności i
zrozumiałości w kontekście krajowym, szczególną uwagę poświęcimy na udzielenie głosu
dzieciom i rodzicom uczęszczającym do placówek ECEC.
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CZĘŚĆ II
RAPORT KRAJOWY - POLSKA
Magdalena Ślusarczyk & Paula Pustułka

1. Wczesna edukacja i opieka (ECEC) w Polsce – wprowadzenie

Zastanawiając się nad sytuacją, problemami i wyzwaniami, które stoją przed polskich
systemem edukacji, w tym interesującym nas opieką żłobkową i wychowaniem przedszkolnym
(ECEC), należy na wstępie podkreślić specyficzne warunki, w których system ten kształtował
się w XX i XXI wieku. Po pierwsze jest to dramatycznie zmieniające się sytuacja polityczna,
najpierw konieczność budowy jednego organizmu państwowego z dawnych ziem polskich po
odzyskaniu niepodległości w 2018 roku, następnie głęboka zmiana ustrojowa po 1945 roku i
wynikające z niej założenia ideologiczne równych szans dla wszystkich warstw społeczeństwa,
później kolejna głęboka zmiana roku 1989 i budowa demokratycznego państwa. Drugim
ważnym czynnikiem – ograniczając się szczególnie do obecnych czasów – jest duży poziom
niestabilności politycznej i brak osiąganego, w niektórych krajach, porozumienia ponad
podziałami w kwestiach takich jak właśnie oświata, których kształtowanie i zmiana wymaga
długiego czasu, znacznie przekraczającego kadencje wyborcze (Ślusarczyk 2010). Wreszcie
trzecim uwarunkowaniem jest dokonywanie zmian w sytuacji niedoborów, braków
infrastrukturalnych i finansowych, wynikających z wieloletnich zaniedbań, konieczności
transformacji społeczno-gospodarczej i kryzysów ekonomicznych. Z taką sytuacją mieliśmy do
czynienia praktycznie w każdym okresie (por. Mauersberg 1988, Raport o stanie oświaty…
1973, Paciorek 2000, Szpunar 2008). Oznacza to brak odpowiednich funduszy, ale też
przerzucanie kosztów zmian, szczególnie pomiędzy państwem a samorządami, ale też na
społeczeństwo, czy samych aktorów systemu, np. oczekiwanie od nauczycieli systematycznego
dokształcania się, uzależnianie od tego awansu przy braku zapewnienia przestrzeni czasowej i
finansowania. Mamy do czynienia z procesem wycofywania się państwa ze zobowiązań
socjalnych, stopniowym przejściem do państwa postsocjalnego, co mocno odbija się na
obszarze edukacyjnym, szczególnie w wymiarze zmniejszania poziomu nierówności
społecznych. Luki pozostawione przez wycofujące się państwo do pewnego stopnia nadrabiają
organizacje społeczne i pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, kościoły czy związki
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wyznaniowe oraz osoby prywatne. Jak pokażemy w dalszej części raportu z jednej strony
zawdzięczamy im niedopuszczenie do jeszcze większego rozwarstwienia społecznego, z
drugiej zaś (jako że krajobraz edukacji niepublicznej jest bardzo zróżnicowany i kieruje się ku
różnym celom) w wielu wypadkach działanie kontrrównościowe. Wynika to z czwartego
uwarunkowania rozwoju opieki i edukacji w Polsce – niezwykle mocnego powiązania w
przekonaniu społecznym inwestycji w „dobrą” edukację a szansami dziecka w przyszłym życiu,
szczególnie na rynku pracy. Zgadzam się z Piotrem Sztompką, że bezrobocie stanowi
prawdopodobnie największą transformacyjną traumę społeczeństwa polskiego, a więc wszelkie
działania, które miały pomóc uniknąć tego losu, były natychmiast podchwytywane (Sztompka
2000, Kabzińska 2009). Nie było to tylko najbardziej widoczne w przestrzeni społecznej
umasowienie kształcenia na poziomie średnim i wyższym (por. Długosz 2013), ale także
dążenia do zapewnienia dzieciom wczesnej edukacji wysokiej jakości. W sytuacji braku miejsc
w przedszkolach publicznych i rosnących oczekiwań wobec tego okresu kształcenia, pojawiła
się

sytuacja

bardzo

korzystna

dla

rozwoju

przedszkoli

niepublicznych,

czasami

warunkowanych chęcią zwiększenia dostępności i wyrównania szans, ale też oferujących
alternatywne podejście wychowawcze i edukacyjne jak i mieszczących się nurcie kształcenia
„szkolnictwa biurokratycznego” (Putkiewicz, Wiłkomirska 2004), ale tworzącą sytuację
przewagi na starcie (dodatkowe zajęcia, języki obce, wycieczki).
Podsumując niezwykle trudno w polskim kontekście o zapewnienia warunków dobrej
reformy edukacyjnej, sformułowanych przez Thorstena Husena 11: uczynienie z reformy
oświaty

integralnego

składnika

przekształceń

społeczno-gospodarczo-politycznych,

przygotowanie p/w organizacyjnym, finansowym i kadrowym, zapewnienie poparcia i
współpracy, wsparcie ze strony badań pedagogicznych, całościowy charakter reformy
(Kupisiewicz 1999b:30-37). Nie oznacza to jednak, że niezadowalające status quo jest
utrzymywana, przeciwnie mamy do czynienia z kilkoma istotnymi procesami zmian, które być
może powoli, ale poprawiały i poprawiają sytuację i które zarysowujemy w tym raporcie.
Zmiany te dzieją się zarówno w kontekście III sektora, jak wspomniana działalność Fundacji
Rozwoju Dzieci, dzięki czemu zmienia się poziom różnic regionalnych, jak też w zakresie
organizacji systemu edukacji przedszkolnej przez państwo i samorządy i działań na rzecz jak
największej

dostępności

i

uniezależnienia

jej

od

m.in.

statusu

społecznego,

(nie)pełnosprawności czy pochodzenia etnicznego.
11

Torsten Husen jest pedagogiem porównawczym i współautorem szwedzkiej reformy szkolnej z lat 60-tych,
uważanej przez komparatystów za wzorcową (Kupisiewicz 1999b:30). Jako edukacyjny ekspert UNESCO
opracował listę reguł reformowania oświaty uznaną za drogowskaz i kryterium oceny reform.
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2. Rys historyczny rozwoju systemu wczesnej edukacji i opieki w Polsce (ECEC)
Każdy ma prawo do nauki oraz Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny
i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy
finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów (Art. 70 Konstytucji RP). Znaczenie
edukacji przedszkolnej12 oraz kwestia zapewnienia jego dostępności była podnoszona we
wszystkich projektach reform edukacyjnych w Polsce XX i XXI wieku (Ślusarczyk 2010,
Kupisiewicz 2006), począwszy od II Rzeczpospolitej, gdy sytuacja konieczności stworzenia z
trzech części obcych systemów szkolnych jednego polskiego wymusiła zaprojektowanie
całościowej, głębokiej reformy systemu edukacyjnego (Doświadczyński 1928, Mauersberg
1988, Reforma ustroju szkolnictwa w Polsce 1928). W okresie międzywojennym rola
przedszkola w wyrównywaniu szans stopniowo zajmowała coraz więcej miejsca w pracach
pedagogów i psychologów (Sempołowska 1935) i twórcy reformy edukacyjnej tego okresu,
tzw. jędrzejewiczowskiej z 1932 roku także uwzględnili jego rangę. Zadeklarowali chęć
poprawy bardzo w tym względzie niekorzystnej sytuacji, ale już sam zapis – nie precyzujący
kto i z jakich środków ma organizować przedszkola – nasuwał obawy, że artykuł ten pozostanie
martwą literą. W obliczu faktu, że realizacja reformy zbiegła się w czasie z kryzysem
ekonomicznym, co spowodowało ogromne niedobory środków przy jej wprowadzaniu obawy
te sprawdziły się w 100%. Szczupłe środki zdecydowano się przeznaczyć na szkoły uznając je
za ważniejszy, co więcej, obowiązkowy element systemu oświatowego (Mauersberg 1988: 31).
Nie kwestionując ówczesnej sytuacji wyznacza to jednak pewien charakterystyczny sposób
postępowania polityków oświatowych – ranga kształcenia na poziomie przedszkolnym jest
niezmienne podkreślana, z racji różnych uwarunkowań (por. Ślusarczyk 2010) jest to
zagadnienie traktowane często po macoszemu. W kolejnych diagnozach i raportach
dotyczących stanu polskiej oświaty, jak i strategiach rozwoju i zmiany, wychowanie
przedszkolne pojawia się w postaci obowiązkowej deklaracji, ale znika na etapie konkretnych
planów. Była tak zarówno w największym raporcie edukacyjnym okresu PRL (Raport o stanie
oświaty… 1973), tzw. raporcie Szczepańskiego, w Strategii rozwoju Polski do roku 2020,
przygotowanej przez Komitet Rozwoju „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, w którym w
odniesieniu do najmłodszych nacisk kładzie się tylko na obniżenie wieku szkolnego. W strategii

12

Okres pobytu w żłobkach uważa się za czas opieki, nie edukacji i nie znajduje on miejsca w analizach sytuacji
edukacyjnej Polski.
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Polska 2025. Długookresowa strategia rozwoju Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w
ogóle nie wymienia przedszkoli wśród głównych celów (Banach 2006). Dopiero w kilu
ostatnich latach mamy do czynienia z bardziej systematycznymi i systemowymi zmianami.
W polskim kontekście mamy do czynienia z wyraźną kumulacją nierówności.
Zróżnicowanie regionalne dostępu do przedszkola i w wymiarze miasto-wieś powodowało, że
znaczna liczba dzieci, głównie pochodzenia chłopskiego, dysponowała od zawsze gorszymi
warunkami startu szkolnego. Gdy w początkach lat 70 XX wieku Komitet Ekspertów, w skład
którego wchodzili m. in. Jan Szczepański i Czesław Kupisiewicz przygotowywał raport o stanie
oświaty w PRL s Sytuację wychowania przedszkolnego uznano generalnie za niekorzystną.
Dysponowano wynikami badań wykazującymi, że dzieci, które uczęszczały do przedszkoli,
uczyły się sprawniej i uzyskiwały lepsze wyniki (Raport... 1973: 95), a tymczasem do
przedszkoli uczęszczało w mieście co drugie dziecko, a na wsi zaledwie co dziewiąte (Raport…
1973: 117). Brak dostępności współgrał z przekonaniem, z którym możemy się spotkać także
i dziś, że przedszkole jest formą „przechowalni”, jeśli więc nie ma potrzeby, to nie należy
dziecka do niego posyłać (Kupisiewicz 1999). Nie uczęszczała do przedszkoli, a następnie
odbywała naukę w gorzej wyposażonej szkole podstawowej o niższym poziomie nauczania i
słabiej wykształconej kadrze. Reformatorzy w rekomendowanym projekcie zmian kładli więc
ogromny nacisk za poprawę sytuacji. Bazą proponowanej zreformowanej szkoły podstawowej
miał być powszechny system wychowania przedszkolnego. Jego podstawowym celem byłoby
wyrównywanie ewentualnych braków i zaniedbań, a przez to zapewnienie wszystkim dzieciom
równego startu. Zarzut zlekceważenia wychowania przedszkolnego, mimo jego udowodnionej
roli w wyrównywaniu szans (Putkiewicz, Zahorska 1998) dotyczył także projektów reform
składanych po 1989 roku. Liczba przedszkoli w latach 90-tych zmniejszyła się drastycznie ze
względu na to, że były one w całości finansowane przez gminy i w wielu jednostkach wzrosły
opłaty. Wskaźniki wychowania przedszkolnego w Polsce należały do najniższych w Europie:
ok. 30%, podczas gdy w wielu krajach europejskich wynosiły 70 – 100%. Na wsiach liczba
przedszkoli spadła w latach 1990 – 2004 o połowę, z 5299 do 2595 (Oświata i wychowanie w
roku szkolnym 2004/2005, Warszawa, GUS, 2005). Problem jest jeszcze wyraźniejszy, jeżeli
wyodrębnimy kategorię 3-5 lat. Jan Herbst z Fundacji Rozwoju Dzieci wskazuje, że w 2003
roku wśród dzieci w tym wieku zaledwie 34,3% uczęszczało do przedszkoli, przy czym w
miastach było to 58,9%, a na wsiach i w małych miasteczkach, czyli tam, gdzie jest największe
skupienie ubóstwa i innych problemów społecznych, odpowiednie odsetki wynosiły 8% i 15%
(Herbst 2005, Tarkowska 2006).Propozycją w sytuacji trudnej kondycji finansowej gmin, które
utrzymywały przedszkola był projekt Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego „Gdy nie
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ma przedszkola”, zakładający zajęcia przedszkolne w mniejszym wymiarze godzin, z
naciskiem na funkcję edukacyjną (Sukces zaczyna się w przedszkolu 2002, Tarkowska 2006),
trzeba tu jednak podkreślić, że oznaczało to przejęcie zadanie państwa i samorządu przez
organizacje pozarządowe. Tomasz Szlendak (2003) słusznie więc podkreśla w tym kontekście
ogromne zaniedbania i „zepchnięcie edukacji przedszkolnej i rodzinnej na drugi plan w
socjalizacyjnej praktyce państwa i samorządów”. Wynikało to jednak nie z braku troski,
przeciwnie w badaniach prowadzonych przez Magdalenę Ślusarczyk (2010) większość władz
samorządowych wskazywała na ogromny udział w budżecie wydatków na oświatę, ale
priorytetowe traktowania szkolnictwa obowiązkowego. Przerzucanie z poziomu centralnego na
samorządowy kolejnych zadań oświatowych tylko wzmacniało ten problem. Przede wszystkim
jednak reforma z 1999 roku wyzwanie wzmacniania szans edukacyjnych i likwidacji
nierówności ulokowała na nowym poziomie szkolnym – gimnazjum – mimo licznych głosów
krytyki, że jest to mechanizm dobry, ale nie może być główny, ponieważ pojawia się późno
oraz koncentruje się głownie na wynikach edukacyjnych (Tarkowska 2006, Ślusarczyk 2010).
Jak zaznaczył Kupisiewicz (2005) „nie doceniono – i nadal nie docenia się – tego, iż w wielu
wypadkach kształcenie dzieci jest jedynym sposobem na pokonanie biedy i przerwanie
zaklętego kręgu kulturowej deprywacji”.
Ostatecznie jednak w tamtym okresie, jak i w latach 90 XX wieku i pierwszej dekadzie
XXI wieku koncentrowano się na planie minimum, a więc zapewnieniu powszechności
kształcenia przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich (Kupisiewicz 1981, Kupisiewicz 2006), a
następnie zdecydowano się na próbę obniżenia wieku szkolnego do lat 6, co jest praktyką wielu
krajów europejskich. Plany takie pojawiły się w programie tzw. reformy Handkego,
wprowadzonej przez koalicję Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności w 1999 roku, ale
nie zostały zrealizowane (Banach 2006). Postulowała je też opozycja wspierana przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego (Cztery reformy… 2000: 73-80). W reformie 2009 r. zaplanowano
stopniowe – ze względu na protesty społeczne – wprowadzanie sześciolatków do szkół.
Pięciolatki miały mieć zapewniony obowiązkowo minimum jeden rok w przedszkolu. Po
dwukrotnym odroczeniu wskutek protestów rodziców, wprowadzono w roku szkolnym
2014/2015 i przez dwa kolejne lata szkolne do I klasy kierowano równolegle część roczników
7 i 6-latków. Po wyborach w 2015 zmiany zostały cofnięte i powrócono do stanu sprzed 2013
roku, gdy sześciolatek może pójść do szkoły na wniosek rodziców, ale nie jest do tego
zobligowany prawnie.
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Ostatecznie przedszkola w rozumieniu ważnego instrumentu wyrównywania
nierówności edukacyjnych w polityce oświatowej państwa polskiego reaktywuje się w sposób
systemowy dopiero od kilku ostatnich lat, łącząc zagadnienie wychowania z opieką, a
podejmując działania także w zakresie rozbudowywania systemu opieki żłobkowej i jej
alternatywnych form.

3. ECEC we współczesnej Polsce – struktura systemu i jego charakterystyka
Struktura ECEC w Polsce cechuje się – podobnie jak w wielu innych krajach –
dualizmem. Dualizm ten oznacza nie tylko podział instytucjonalny (o czym w dalszej części),
ale także różnicę w założeniach, finansowaniu, wymaganych warunkach infrastrukturalnych,
wykształceniu kadry oraz organie prowadzącym. Zanim szczegółowo przedstawimy strukturę
systemu niezbędne jest wskazanie umiejscowienia ECEC w całości systemu edukacyjnego (rys.
13)
Rys. 13. System edukacyjny w Polsce, 2018.

Można zauważyć, że w okresie przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki w szkole
podstawowej (0-6 lat) dzieci mogą uczęszczać żłobków i przedszkoli. Należy jednak
podkreślić, że ze względów kulturowych, ograniczeń finansowych i braków infrastrukturalnych
większość opieki przedszkolnej odbywa się w rodzinie (tj. dzieci są pod opieką jednego z
rodziców (przeważnie matki) lub dziadków, zwłaszcza babć), a prywatny rynek dla opiekunek
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jest dość duży, obejmujący zarówno legalnie zatrudnionych opiekunów, jak i opiekunów,
którzy pracują dla rodziców w "szarej strefie" rynku pracy, bez legalnego zatrudnienia.
W zakresie instytucjonalnej opieki i edukacji poprzedzającej szkołę mamy więc do
czynienia z dwoma typami instytucji:
1) Żłobki i kluby dziecięce13 – oferują opiekę nad dziećmi do lat 3, ich funkcjonowanie
reguluje Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz.
157) – w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r. Do 2010 r. opieka w tym okresie podlegała
Ministerstwu Zdrowia, od 2011 obowiązki te przejęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(obecnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), a prowadzenie rejestru i nadzór jest zadaniem
gmin 14.
2) Przedszkola i punkty przedszkolne – oferują opiekę i edukację da dzieci w wieku 3-6 lat
(w wieku lat 7 dziecko rozpoczyna naukę w szkole, na wniosek rodzica i po odbyciu rocznego
przygotowania przedszkolnego może pójść do szkoły w wieku 6 lat).
Omówimy teraz te i inne istotne dla projektu TRACKS opcje opieki i edukacji w
bardziej szczegółowy sposób.
Dzieci poniżej 3 roku życia – żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun, nianie
W przypadku żłobków i klubów (podobnie opiekuna dziennego) kluczowe jest założenie
wyjściowe – ich zadaniem jest opieka nad dzieckiem, aczkolwiek zaznacza się także
spełnianie zadań wychowawczo-edukacyjnych. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi
od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3
rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w
przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Ważny (i
odmienny od przedszkola) jest też możliwy czas przebywania dziecka w żłobku – do 10 h
dziennie, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach (za dodatkową opłatą) także dłużej.
Od roku 2018 oprócz gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej (jak było dotychczas) żłobek i klub dziecięcy będą
mogły tworzyć i prowadzić także jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
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https://www.mpips.gov.pl.
Zmiana te nie jest bynajmniej kosmetyczną. Podleganie MZ oznaczało, ze żłobek był definiowany jako zakład
opieki zdrowotnej, co powodowało nakładanie niezwykle wyśrubowanych wymagań na osoby chcące go
założyć lub prowadzić.
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(art. 8 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 315). Oznacza to, że będą mogły być
tworzone i prowadzone również przez powiaty, województwa i inne instytucje państwowe.
Wymogi lokalowe i infrastrukturalne określa Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379). Zgodnie z obecnymi przepisami
przedszkole i żłobek mogą znajdować się w jednym lokalu lub budynku.
Opiekę nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym mogą sprawować następujące
osoby: pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy, pedagodzy
społeczno-wychowawczy, pedagodzy wczesnej edukacji, terapeuci pedagogiczni. Dodatkowo
do pracy w w/w placówkach uprawnione są tez osoby które ukończyły następujące studia
podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa,
pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i
kształcenia psychologia wychowawcza. Inną ścieżką kształcenia jest odbycie (nie wcześniej
niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia) szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Do
tego konieczne jest:
o posiadanie wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje
zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
o średniego wraz z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku do
lat 3, przy czym podjęcie pracy jako opiekun musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy
od zakończenia ww. okresu pracy z dziećmi; w przeciwnym razie konieczne będzie
odbycie 80-godzinnego szkolenia lub
o przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych
polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem (art. 16 ustawy o żłobkach).
Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub
15

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157) – w brzmieniu od 1
stycznia 2018 r.
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dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. W 2017 roku
MRPiPS zaproponowało (jako sposób na powiększenie liczby miejsc dla dzieci) zwiększenie
limitu do 10 dzieci. Pod naciskiem protestów społecznych 16 wycofano się z tych planów, ale
opiekunowie niezmiennie postulują ograniczenie tej liczby do nie więcej niż 5 niezależnie od
obecności dziecka niepełnosprawnego lub jej braku.
Alternatywną formą jest instytucja opiekuna dziennego, gdy gmina zatrudnia osobę do
opieki (ustawa określa wymagane wykształcenie lub osoba taka może odbyć specjalny
140godzinny kurs), a rodzice ponoszą koszty opieki i wyżywienia dziecka. Gmina ma
obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia opiekuna od odpowiedzialności cywilnej i opłacać
za nią składki oraz nadzorować pracę opiekuna. Opiekun może wywiązywać się ze swych
obowiązków, określonych w umowie, zarówno w lokalu własnym (warunki pozwalające na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom), jak i w lokalu przeznaczonym na ten cel przez gminę.
Opiekun jest zobowiązany zapewnić dzieciom opiekę, ale i podjąć działania wychowaczoedukacyjne, może zajmować się max 5 dziećmi, a kryterium wiekowe jest takie same jak w
przypadku żłobków.
Ostatnią najmniej sformalizowaną forma opieki jest zatrudnienie niani. Powszechną
praktyką w Polsce jest zatrudnianie ich bez umowy, ale w przypadku formalnego zatrudnienia
państwo wspiera rodziców w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Ustawa nie określa
żadnych szczególnych przesłanek, które powinna spełniać osoba, chcąca zostać nianią.
Jedynym zastrzeżeniem jest dolna granica wieku dziecka – 20 tygodni. Zakres obowiązków,
sposób wywiązywania się z nich, nadzór, wynagrodzenie itd. określane są w cywilno-prawnej
umowie, zawieranej przez nią z rodzicami dziecka.
Wreszcie, wielu rodziców korzysta z opieki zapewnianej przez członków rodziny, ich
także można legalnie zatrudnić. Niemniej norma kulturowa babci, która "musi" podjąć opiekę
nad swoimi młodymi wnukami w pełnym wymiarze, powoli się zmniejsza. Powody są
międzypokoleniowe i demograficzne: nie tylko rodzice są bardziej mobilni (np. mieszkają z
dala od swoich społeczności pochodzenia) i bardziej skłonni powierzyć swoje potomstwo
formalnej opiece instytucjonalnej (prywatnej lub publicznej), ale także seniorzy / dziadkowie
pozostają dłużej zatrudnieni i mogą mieć alternatywne wizje życia po przejściu na emeryturę.
Konflikty
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Por. np. http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/protest-w-sprawie-zlobkow-ministerstworobi-krok-w-tyl-ale-opiekunki-zadaja-dalszych-zmian,12117444/ [dostęp 10.05.2018].
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międzypokoleniowego, które w przeszłości były wyraźnie rozumiane jako wkład babć, są dość
powszechne we współczesnej Polsce.
Przedszkola i punkty przedszkolne
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy Ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), a zagadnienie
opieki i wychowania przedszkolnego pozostają w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
samorządów. Wspomniany na początku dualizm ma więc swój wyraz w podziale
kompetencyjnym. Drugim wymiarem (wspólnym dla żłobków i przedszkoli) jest podział
kompetencyjny między władzami centralnymi a samorządami. W praktyce to te drugie muszą
realizować ustalenia podjęte niejednokrotnie poza nimi. I wreszcie różnica z punktu widzenia
projektu TRACKs najistotniejsza – misją przedszkoli jest edukacja i wychowanie. Oznacza to
różnicę między żłobkami, które świadczą pomoc w zakresie opieki, aby umożliwić rodzicom
np. powrót na rynek pracy a przedszkolami postrzeganymi jako pośrednicy socjalizacji, miejsce
wyrównywanie szans edukacyjnych i stanowiące krok przygotowawczy potrzebny do
późniejszego odniesienia sukcesu w szkole.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Uczęszczanie do przedszkola zależy od decyzji rodziców, jest nieobowiązkowe w wieku 3-5
lat. Dzieci sześcioletnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego (albo w ramach edukacji
domowej). Jeżeli rodzic chciałby posłać do szkoły dziecko sześcioletnie, co jest możliwe, to
warunkiem jest oprócz pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości
szkolnej dziecka, także wcześniejsze odbycie wspomnianego przygotowania17. Obecnie
wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach
wychowania
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przedszkolnych. Zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego mogą być prowadzone w
niektóre dni tygodnia, minimum 3 godziny w ciągu jednego dnia i minimum 12 godzin w ciągu
tygodnia. Punkt przedszkolny natomiast realizuje zajęcia we wszystkie dni robocze w tygodniu
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https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/przedszkola/organizacja.html.
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przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W praktyce
oznacza to, że niektóre państwowe przedszkola mogą być zamknięte w okresie letnim (ale część
z nich pełni dyżury). Ponadto, w ostatnich latach zaczęły pojawiać się prywatne placówki, które
oferują nocną / nocną opiekę, chociaż jest to jak dotąd marginesem. Podstawowym kryterium
odróżniającym obie formy jest więc częstotliwość prowadzonych w nich zajęć. Powinna być
ona uzależniona od lokalnych potrzeb i oczekiwań rodziców, ale wymogiem jest możliwość
realizacji podstawy programowej18.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dzieci wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy obejmuje się kształceniem specjalnym, które może być
prowadzone w przedszkolach ogólnodostępnych lub z oddziałami integracyjnymi, bądź
specjalnymi. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może przebywać w
przedszkolu do ukończenia 10 roku życia.
Po okresie zaniedbywania sfery przedszkolnej i ogromnego niedoboru miejsc (ze
względu na koszty samorządy w latach 90 zlikwidowały wiele placówek, zapewniano
wymagane ustawą tzw. zerówki czyli przygotowanie dla sześciolatków) w ostatnich latach
mamy do czynienia z powolnym, ale konsekwentnym działaniem na rzecz poszerzenia dostępu
do przedszkoli i zmniejszania nierówności, szczególnie w wymiarze ekonomicznym. Od dnia
1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 4- i 5-letnie miały
mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od dnia 1 września 2017 r.
również wszystkie chętne dzieci 3-letnie. Krokiem w stronę gmin, których zadaniem własnym
jest organizacja sieci przedszkolnej, a dla których wprowadzone przepisy (zaplanowane w
czasie, gdy sześciolatki miały obligatoryjnie być już objęte obowiązkiem szkolnym i „zwolnić
miejsca”, a realizowane w warunkach powrotu do zaczynania nauki szkolnej w wieku 7 lat)
odroczono wejście w życie przepisu dotyczącego obligatoryjnego przekształcenia oddziałów
przedszkolnych
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przedszkolnych. Oznacza to, że do 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

18

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/inne-formy-wychowania-przedszkolnego/inneformy-wychowania-przedszkolnego.html.
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Drugim ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenie 5 h bezpłatnego nauczania (w
przypadku przedszkoli publicznych). Pozostałe opłaty (za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) od 1 września 2013 r.
ustala rada gminy z zastrzeżeniem, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę
zajęć. Podsumowując więc przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego;
b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Jeżeli droga dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu
dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Podstawa
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.). Wśród celów zakłada ono:
„1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
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4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i
grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania
się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej
motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie
świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w
ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się
językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie
ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do
nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach
edukacyjnych”19.

19

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_1.pdf [dostęp 22.05.2018].
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Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z przepisami ramowego statutu przedszkola publicznego statut przedszkola powinien
określać, między innymi, organizację zajęć dodatkowych. Zajęcia te powinny być realizowane
z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne
dla każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola.
Z punktu widzenia projektu TRACKS kluczowe są cele 5, 10, 11 i 12, a przede wszystkich ich
realizacja.

Wybrane dane statystyczne
Analizując dane statystyczne dotyczące opieki i edukacji dzieci w wieku 0-3 lata i 3-6 lat,
odnotowujemy przede wszystkim:
1) utrzymujące się niedobory miejsc dla dzieci,
2) znaczące dysproporcje terytorialne i na linii miasto – wieś oraz jednak
3) odnotowywaną poprawę sytuacji w ostatnich latach. Nie oznacza to, że mamy już do
czynienia ze stanem satysfakcjonującym, po pierwsze trend powinien postępować, po drugie
ważne też jest, do jakich form edukacji i opieki rodziny mają dostęp oraz jaka jest ich jakość.
Wbrew dość powszechnym przekonaniom samo upowszechnienie nie oznacza jeszcze
automatycznie zmniejszenia poziomu nierówności (Gawlicz, Rörhborn 2014), na co zwracamy
uwagę w kolejnych sekcjach.
Żłobki
Do roku 2010 pieczę nad dziećmi poniżej 3 roku życia, od strony instytucjonalnej,
sprawowały żłobki i oddziały żłobkowe. W owym czasie (2010/2011) w Polsce było tylko 581
placówek żłobkowych, a szansę korzystania z ich usług tylko miało około 3,0% populacji dzieci
w wieku 0-3 lata, głównie w miastach i znikomy odsetek populacji dzieci na wsi: 0,5%
placówek było zlokalizowanych właśnie tak, 99,5% w miastach (Dzieci w Polsce 2013).
Poprawa sytuacji wynikała praktycznie wyłącznie z istnienie podmiotów niepublicznych. W
ostatnich kilku latach mamy do czynienia zarówno ze zróżnicowaniem form opieki (o czym już
wspominałyśmy) jak i wzrostem liczby miejsc.
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Obecnie (stan na 31 grudnia 2017 r.) w Polsce działa 3120 żłobków, oddziałów
żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniają opiekę 99409 dzieciom. W porównaniu z
2016 rokiem liczba ta wzrosła o 13,9 % (GUS, Żłobki i kluby dziecięce w 2017 r.).
Równocześnie wzrost ten nie idzie w parze ze zmniejszeniem się różnic regionalnych.
Najwyższą wartość wskaźnika liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu
na 1000 dzieci w wieku do lat 3 odnotowano w województwie dolnośląskim (144,3). Wskaźnik
ten był także wysoki w województwie opolskim (136,3). Natomiast najniższa wartość
wskaźnika wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskimi i jest to tylko 58 miejsc na 1000
dzieci. Tak samo analizując liczbę dzieci do lat 3 w placówkach w przeliczeniu na 1000 dzieci
w województwie dolnośląskim jest to 138,8, a w w województwie opolskim 125,1, natomiast
w województwie warmińsko-mazurskim 56,8. Oprócz zróżnicowania regionalnego problemem
jest też podział na linii miasto – wieś (GUS 201820).

20

Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku, http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/OD-1.pdf.
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Rys. 14 Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3.

.

Źródło: GUS, Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku.
Bardziej wyczerpujących danych dostarcza nam raport Fundacji Rozwoju Dzieci im.
J.A. Komeńskiego21 przygotowany w 2015 roku, a dotyczący właśnie dostępu małych dzieci
do żłobków (w wieku 0-2 lata) i przedszkoli (3-6 lat). Raport ten potwierdza ogromne
dysproporcje wymiarze zarówno regionalnym jak i miasto-wieś, podział na tzw. Polskę A i B,
istniejący od czasów zaborów wciąż jest aktualny. W ¾ gmin w Polsce nie było w 2015 r. ani
jednego żłobka, przy czym na terenach wiejskich (w obrębie gmin wiejskich) nie było ich w
90% gmin, a na wsi poza bezpośrednim sąsiedztwem największych miast (w odległości
komunikacyjnej przekraczającej pół godziny) – w 92% gmin. Trzeba jednak zaznaczyć, że w
ciągu ostatniej dekady i sytuacja i tak uległa zdecydowanej poprawie – jeszcze w 2003 roku,

21

Raport ten został udostępniony na potrzeby projektu TRACKs przez partnera projektu Instytut Komeńskiego.
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żłobka nie było w ani jednej gminie wiejskiej i w i w 83% gmin wiejsko-miejskich (obecnie –
w 64%).
Rys. 15. Liczba dzieci w żłobkach według województw.
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Źródło: Herbst, 201522
Poziom nierówności rośnie, jeżeli przeprowadzimy analizę biorąc pod uwagę liczbę miejsc w
placówkach. Na 80 891 miejsc w placówkach żłobkowych w 2015 r. tylko 8% (6490 miejsc)
przypadało na wieś. Równocześnie nawet te miejsca nie były w pełni wykorzystane. Badania
Fundacji wskazują, że zajętych jest 92,3% wszystkich miejsc w placówkach, ale w gminach
wiejskich jest to 81%, przy czym mamy do czynienia ze sporą rozpiętością, np. na terenach
wiejskich województwa łódzkiego było to 68%. Ostatecznie w miastach, poziom
użłobkowienia wynosił w 2015 r. ponad 10% (10,4%), podczas gdy na wsi nie przekraczał
1,7%, przy czym odsetki te najwyższe były na Zachodzie Polski, a najniższe w województwach
22

Raport Fundacji Rozwoju Dzieci im. JA Komeńskiego udostępniony na potrzeby projektu.
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wschodnich oraz północno-wschodnich. Wyjaśnieniem może być wciąż obecne w polskim
społeczeństwie przekonanie, że żłobek jest wyjściem mniej korzystnym, lepszym jest
pozostanie rodzica (matki) w domu, sprawowanie opieki przez kogoś z rodziny (babcia) lub
niania (por. np. Hryciuk, Korolczuk 2012). Warto jednak podkreślić, że niekoniecznie kryje się
za tym w pełni wolny wybór, może być on podyktowany presją społeczną, szczególnie w
przypadku matek (matka powinna być przy dziecku) lub jest formą ucieczki przed bezrobociem
czy pracą o charakterze prekaryjnym (i tak nie mam, dokąd wracać, por. np. Kwak & Gillian
2005; Majewska 2015; Bregin & Kmita 2012).
Rys. 16. Gminy, w których dostępna jest opieka instytucjonalne dla dzieci w wieku 0-2
lata.

Szansą na zwiększenia liczby miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 ma być
program Program Maluch 201823. Trzeba tu jednak podkreślić, że działania te są traktowane
jako wsparcie dla rodziców, np. zwiększenie szans kobiet w powrocie na rynek pracy, a nie
mają raczej na celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Przedszkola
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym warto dokonać rozróżnienia na dzieci w wieku 35 ;at, gdy edukacja przedszkolna jest dobrowolna i podlega decyzji rodziców oraz sześciolatki,
które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (od roku szkolnego 2004/2005). Jak
już wspomniałyśmy przez lata gminy koncentrowały się przede wszystkim, by im zapewnić

23

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lattrzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/.
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dostateczną liczbę miejsc, w razie trudności działo się to kosztem dzieci młodszych. Dlatego
więcej informacji uzyskujemy z analizy tej pierwszej grupy dzieci. W początkach XXI wieku
dysproporcja między Polską, a krajami EU była znacząca, poziom uczestnictwa w edukacji
przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat wynosił ok. 30 %, podczas gdy w krajach Europy
Zachodniej wahał się między 70% a 100%. 52,3% dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających w
mieście uczęszczało do przedszkola, natomiast dzieci mieszkających na wsi - tylko 16,7 %.
(Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2003/2004, Strategia rozwoju edukacji na lata 2007201324). Opracowania na temat edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3–5 lat wskazują, że
okresem największego kryzysu były lata 90, co na tle ogólnego postępu edukacyjnego,
gwałtownego wzrostu wskaźników skolaryzacji na wyższych poziomach, stanowi dziwny
trend, trend rezygnacji z dobrych skutków ECEC. Przedszkole, które z założenia miało być
powszechne, stało się dobrem elitarnym (Kamińska 2003). Za regres obwiniano trudności czasu
transformacji oraz przekazanie przedszkoli samorządom. Rys. 3 wskazuje jednak, że początki
problemu tkwią w końcu lat osiemdziesiątych, a pierwszy dramatyczny spadek obserwujemy
w okresie 1987–1990. Spadek w okresie 1990–1992 (w tym ostatnim roku zanotowano
najmniejszy odsetek dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego) był prawdopodobnie
wynikiem zsumowania się trendów z lat poprzednich z nowym impulsem związanym z
transformacją. Od 1993 do 1998 roku notujemy dość szybkie odwrócenie trendu, a od 1999 do
2008 roku obserwujemy wzrost25. Dane z 2009 i 2010 roku sugerują silne przyspieszenie
dynamiki wzrostowej, co współgra z cytowanymi już badaniami (Ślusarczyk 2010)
wskazującymi, że oświata pozostaje – przy całej szczupłości środków – przedmiotem dużej
troski samorządów.

24

http://www.fio.towarzystwoamicus.pl/do_pobrania/biblioteka/strategie/19strategia_rozwoju_edukacji_na_l
ata_2007_2013.pdf
25
Dla interpretacji trendu wzrostowego ostatnich dwóch dekad ważna jest informacja, że choć do 2007 roku
upowszechnieniu sprzyjała ujemna dynamika demograficzna, to od 2008 roku notujemy nawet niewielki wzrost
populacji w wieku 3–5 lat.
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Rys. 17. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w grupie 3–5 latków w Polsce w
latach szkolnych 1969/70–2009/10.

Źródło: Raport o stanie edukacji 2010.

Odnosząc się ponownie do badań Fundacji Rozwoju Dzieci (por. rys. 4) możemy
zaobserwować, że także i w tym obszarze ECEC mamy do czynienia z ogromnym
zróżnicowaniem na linii miasto – wieś oraz regionalnym. Co więcej trzeba uwzględnić także
zróżnicowanie form edukacji przedszkolnej. W całej Polsce, wychowaniem przedszkolnym
objętych było w 2015 roku 84,2% dzieci w wieku 3-5 lat. Jednak tylko 68,5% z nich (w
kontekście danych sprzed jeszcze kilku lat można raczej powiedzieć „aż”) chodzi o
„regularnych” przedszkoli. Pozostałe uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych lub tzw. alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Na wsi udział
dzieci korzystających z różnych form edukacji przedszkolnej ale nie chodzących do przedszkoli
jest zdecydowanie większy niż w miastach. W woj. łódzkim, pomorskim, kujawskopomorskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim czy świętokrzyskim
dotyczy to większości przedszkolaków. Prowadzi to do kolejnych rozróżnień – pod względem
liczby godzin spędzanych w punktach przedszkolnych, dostępności dodatkowych zajęć (np.
gimnastyki korekcyjnej), możliwości współpracy ze specjalistami (logopeda, psycholog).
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Niezbędne jest także uwzględnienie utrudnienia wynikającego z definicji gminy jako wiejskiej,
gdy realnie leży ona tuż obok miasta i aktywność jej mieszkańców jest z danym miastem mocno
związana. Powoduje to fałszywe zaniżenie wskaźników uprzedszkolnienia w regionach, w
których takich gmin jest dużo. Fałszywe, ponieważ wiele dzieci takich gminach uczęszcza do
placówek przedszkolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Przy takiej
definicji obszarów wiejskich, różnica między miastami i wsią jest dramatyczna. Niemal we
wszystkich regionach liczba dzieci korzystających z różnych form edukacji przedszkolnej jest
przeciętnie bliska 100% (z wyj. może woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
gdzie nie przekracza 95%), podczas gdy na wsi w 3 regionach (zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie) nie przekracza lub tylko nieznacznie przekracza 50%. Jeśli
chodzi o uczęszczanie do samych przedszkoli, wskaźniki te są jeszcze niższe (por. rys. 5). W
woj. podlaskim, na wsi uczęszcza do nich przeciętnie zaledwie 13% dzieci w wieku 3-5 lat.

Rys. 18. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat oraz 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
na wsi i w mieście w 2015 r.
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Źródło: Herbst 2015.

Rys. 19. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat oraz 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli na wsi
i w mieście w 2015 r.
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Źródło: Herbst 2015.
Podobnie, jak w przypadku żłobków, także i tu odnotowujemy poprawę sytuacji (por.
rys.6 i 7). Spada liczba gmin, w których nie ma przedszkoli lub punktów przedszkolnych, rośnie
liczba dzieci objętych ECEC. W latach 2013–2015 uczestnictwo we wczesnym nauczaniu i
opiece nad dzieckiem zwiększyło się o 5,3%, do 90,1%, chociaż wskaźnik ten w dalszym ciągu
jest niższy od średniej UE wynoszącej 94,8%. Wzrost ten wynikał częściowo z ustanowienia
nowego uprawnienia do wychowania przedszkolnego (a więc organ prowadzący jest
zobligowany do zapewnienia miejsca w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym każdemu
chętnemu dziecku), którym objęto kolejno pięcio- i czterolatki, a od 2017 r. także trzylatki.

Rys. 20. Gminy, których nie ma placówek wychowania przedszkolnego.
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Źródło: Herbst 2015.

Rys. 21. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli w 2003 i 2015 r.

Źródło: Herbst 2015.

Konieczne jest tu jednak podkreślenie, że na zwiększenie zakresu objęcia dzieci
wychowaniem przedszkolnym bardzo mocno wpływa fakt, że część tego zadania jest
realizowana przez podmioty niepubliczne (por. tab.1), co z jednej strony wpływa na
zmniejszenie nierówności (większy dostęp) jak i zwiększenie barier np. związanych ze statusem
socjoekonomicznym (przedszkola prywatne, więcej na ten temat w sekcji 7).
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Tab. 1. Formy realizacji wychowania przedszkolnego w Polsce w roku szkolnym
2016/2017.
Instytucja

Liczba
placówek

Przedszkola:

11 762

Samorządu gminy

6843

Samorządu powiatu

60

Samorządu województwa

2

MON

3

Przedsiębiorstw państwowych

103

Stowarzyszeń

500

Organizacji społecznych

13

Krajowej Rady Spółdzielczej

1

Samorządu Gospodarczego i Zawodowego

2

Organizacji związkowych

2

Organizacji wyznaniowych

430

Przedsiębiorstw osób fizycznych

259

Wyższych szkół niepaństwowych

12

Spółek prawa handlowego

313

Fundacji

198

Osób fizycznych (w tym przedszkolna specjalne)

2991 (242)

Inne formy

9913

Zespoły wychowania przedszkolnego

79

Punkty przedszkolne

1788
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Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Ogółem

8046
21 675

Źródło: opracowanie własne za GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017.

W lutym 2017 r. rząd ogłosił nowy program „Maluch plus”, który stanowi kontynuację
programu „Maluch”. Nowy program ma budżet w wysokości 151 mln PLN i ma wesprzeć 12
tys. nowych placówek przeznaczonych dla dzieci uczestniczących we wczesnym nauczaniu
oraz 42000 już istniejących placówek opieki and dzieckiem (Eurydice 2017a).
Unia Europejska postawiła przed Polską wyzwanie, aby do 2020 r. co najmniej 95%
dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego
uczestniczyło w edukacji przedszkolnej. W roku szkolnym 2010/2011 wskaźnik ten kształtował
się na poziomie 69,9%. (83,6% w mieście i 51,2% na wsi , Dzieci w Polsce 2013), obecnie
przelracza 90%, co pozwala wnioskować, że do 2020 r. założony cel zostanie w naszym kraju
osiągnięty (Analiza Poziomu… 201726) i niewątpliwie musi być ocenione pozytywnie. Zarazem
trzeba postawić pytanie, jak zmniejszać także poziom zróżnicowania, jak i inne bariery
tworzące nierówności edukacyjne, by faktycznie wszystkie dzieci miały dostęp do ECEC.

4. Bariery i nierówności w edukacji na poziomie przedszkolnym
Rozważając zagadnienie dostępu / barier w obszarze edukacji mamy do czynienia z dwoma
problemami: 1) pierwszym z nich jest wejście, dostęp, możliwości uczestnictwa w systemie
edukacji, a 2) drugim sposób pracy z dziećmi (nauczania i wychowania), który może
zmniejszać lub wzmacniać nierówności.
4.1. Dostęp do edukacji w Polsce
Oświata określana jest jako jedna z podstawowych dziedzin gospodarki i państwa (Filas 1999),
jako potężny czynnik demokratyzacji współczesnych społeczeństw, stwarzający możliwości
mobilności jednostek i ich alokacji w systemie społecznym (Nasalska 2004b: 85). W
klasycznym już postulacie Ralfa Dahrendorfa, aktywna polityka edukacyjna jest nakazem
wynikającym z praw obywatelskich (Dahrendorf 1966: 9). Prowadzi to do działań w trzech
wymiarach Pierwszy to wspólna podstawa wiedzy i to wyraża obowiązek szkolny /
26

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/39177/Analiza-edukacji-przedszkolnej.pdf
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przedszkolny. Drugi to równość szans w sensie prawnym, a więc uniemożliwienie formalnego
upośledzenia kogokolwiek z jakichkolwiek powodów poza naturalnymi zdolnościami. I
wreszcie trzeci aspekt – imperatyw zagwarantowania, że ustawowa równość szans nie
pozostanie społeczną fikcją (Dahrendorf 1966: 23-24). ECEC przynajmniej w części pozostaje
w gestii decyzji rodziców, ale niezależnie od tego realizacji pozostałych dwóch wymiarów tego
postulatu jest kluczem do równości szans. Instytucja przedszkola publicznego powinna być
więc instytucją powszechną, obejmującą opieką także dzieci z grup defaworyzowanych (o
niskim statusie socjoekonomicznym, niepełnosprawnych, o pochodzeniu migracyjnym).
Korzystanie z oferty wychowania dziecka w przedszkolach alternatywnych ( np. społecznych
czy prywatnych) powinno wynikać ze świadomej dobrowolnej decyzji rodziców (opiekunów)
dziecka, a nie z przymusu spowodowanego deficytem świadczenia usług w tej sferze przez
instytucje publiczne. (Muchacka 2013), z czym mieliśmy do czynienia w Polsce lat 90, w
związku z brakiem dostatecznej liczby miejsc już w okresie PRL (Raport Banku Światowego
1989), a potem w czasie transformacji. Na poziomie deklaracji zawsze było to zagadnienie
uwzględniane. W 2006 r. władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły, zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki do realizacji w latach 2007–2013 (I
etap) oraz 2014–2020 (II etap). Program ten wskazał na kilka istotnych priorytetów i zadań, w
tym Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, który koncentruje się
przede wszystkim na niwelacji nierówności”. Wśród wskazanych wymiarów nierówności była
też zbyt mała liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich.
Realne działania nie do końca te deklaracje potwierdzają. Nie wynika to jednak z
zakwestionowania wspomnianych celów. One istnieją, przez długi czas były jednak po części
neutralizowane przez dwa procesy: czas niedoborów końca okresu PRL i transformacji. Stąd,
podobnie jak w wielu innych obszarach życia społecznego, państwo zaczęło wycofywać się ze
swoich zobowiązań (por. Kowalik 2009; Morawski 2010), część zadań został scedowana na
samorządy, część zobowiązań przejął III sektor ze względu na problemy społeczne. W
dziedzinie wychowania przedszkolnego mamy do czynienia z oboma rozwiązaniami,
finansowa odpowiedzialność za przedszkola została w latach 90 przekazana gminom, a
długotrwały niedobór miejsc był wypełniany poprzez powstawanie placówek niepublicznych
(por. tab. 1 w sekcji 6). Z jednej strony daje to szansę na powstawanie przedszkoli i dostępu do
ECEC na terenach, gdzie ich nie było (por. działania Fundacji Rozwoju Dzieci), z drugiej
obszar ECEC staje się poddany mechanizmom rynkowym, dzieląc dostęp do placówek po
części według kryteriów klasowych.
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4.2. Ideologia neoliberalna i koszty
Drugim ważnym, czynnikiem był, jak zauważyła Małgorzata Karwowska-Struczyk,
wpływ ideologii neoliberalnej, który nie ominął także sfery ECEC: „miernikiem sukcesu, wręcz
główną cnota˛ staja˛ się wydajność i egoizm, skrajny indywidualizm” (2012: 20). Oba procesy
wiążą się też ze społecznym kontekstem lat 90 XX wieku i początku XXI: długi czas wysokiego
bezrobocia, spowodował rozpowszechnienie się przekonania, że kluczem do „obronienia się”
przed utratą pracy oraz osiągnięcia sukcesu życiowego jest jak najlepsze wykształcenie.
Przekonanie to spowodowało przede wszystkim gwałtowne umasowienia szkolnictwa
wyższego, ale też znaczny wzrost zainteresowania rodziców jakością pracy szkół średnich,
podstawowych, a na końcu także przedszkoli i wybieranie placówek, który ów sukces miały
gwarantować.
Aby podać tylko jeden przykład tego, jak daleko posunął się proces komercjalizacji
ECEC odniesiemy się do niektórych danych dotyczących prywatnych przedszkoli w
Warszawie. W stolicy Polski znajduje się ponad 400 placówek prywatnych (dane na rok 2018),
wiele z nich mocno wyspecjalizowanych. Od jakiegoś czasu bardzo popularne są przedszkola
dwujęzyczne i obcojęzyczne (angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański), ale w
ostatnich latach obserwuje się również wzrost liczby tzw. "leśnych" i "farmerskich"
przedszkoli, z naciskiem na przebywanie na zewnątrz i opiekę nad zwierzętami. Inne
przedszkola specjalizują się w fotografii, teatrze, pływaniu, fizjoterapii, gotowaniu, balecie /
tańcu, muzyce i sztukach pięknych. Niektóre przedszkola proponują dostosowane przedszkolne
kursy przygotowawcze z matematyki, przyrody, a także czytania i pisania, które są
sprzedawane jako korzystne w nadchodzących latach szkolnych. Większość publicznych
przedszkoli oferuje naukę języka angielskiego i tańca.
Koszty prywatnych przedszkoli są różne w całej Polsce. W Warszawie wynoszą około 250-350
EUR miesięcznie, a najtańsze opcje to 150. W większości przedszkoli cena obejmuje
wyżywienie, ale inne mają osobne dodatki cateringowe w przedziale 2,5-5 EUR za dzień. Za
dodatkowe godziny rodzice muszą zapłacić osobno. Dla porównania, w średniej wielkości
mieście (60 tysięcy mieszkańców) w południowo-wschodniej Polsce działa 6 prywatnych
przedszkoli z miesięcznymi opłatami od 40 do 80 EUR miesięcznie. Ceny są zawsze ustalane
lokalnie, ponieważ większość gmin dofinansowuje opiekę w znacznym stopniu, co oznacza, że
rodzice płacą tylko niewielką kwotę za wydatki związane z działaniami placówki.
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Ostatecznie więc, przyjmując za kryterium szeroki podział Petera Mossa (2009) dzielący
podejścia do ECEC na dwa modele liberalny i demokratycznego eksperymentowania
(democratic experimentalism)27 możemy stwierdzić, że polski system ECEC ma cechy obu. Z
jednej strony bowiem pozostawił wolny rynek edukacyjny, który sprzyja utrzymywaniu barier,
szczególnie klasowych (por. Gawlicz 2014), z drugiej mamy do czynienia z licznymi
działaniami podejmowanymi od lat przez III sektor, a w ostatnich latach także przez państwo
(gwarantowanie miejsc dla wszystkich dzieci powyżej 3 roku życia oraz mechanizmy wskazane
w sekcji 7), by dostęp był dla każdego.

5. Podsumowanie i rekomendacje dla Polski
Modelem wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, który obecnie dominuje w
Polsce, jest edukacja ukierunkowana na dziecko, prowadzona w formie zinstytucjonalizowanej,
przede wszystkim w państwowych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych. Przedszkola (także te niepubliczne) realizują podstawę programową,
poza nią pozostaje jednakże ogromne zróżnicowanie treściowe, a szczególnie metodyczne
podejmowanych działań. Katarzyna Gawlicz zwraca uwagę na fakt, że zróżnicowanie to
pokrywa się z niestety w innymi osiami nierówności. I tak modelem wychowania dzieci w
wieku przedszkolnym najmniej dziś popularnym w naszym kraju jest – najkorzystniejsza –
edukacja ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka, prowadzona przede wszystkim w
elitarnych prywatnych przedszkolach miejskich, niekiedy przez kadrę ekspertów (Gawlicz
2009). Gawlicz argumentuje, że o ile rodzice o wysokim statusie mogą zapewnić swoim
dzieciom nie tylko przedszkola zwiększające (potencjalnie) ich przyszłe szanse na rynku pracy,
ale także uwzględniające najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, szanujące
integralność i decyzyjność dzieci, a nawet pozostawiające większość decyzji w ich rękach (np.
w przedszkolach demokratycznych). Tymczasem po „przeciwnej stronie” możemy mieć do
czynienia z Bourdieowskim wychowaniem do bycia podporządkowanym. Nie oznacza to, że w
publicznych przedszkolach takiego rozwojowego podejścia nie spotkamy, przeciwnie, w wielu
z nich, kadra dokłada ogromnych starań, ale jest to niejako szczęśliwym trafem, a nie wynikiem

27

Pierwszy model oznacza poddanie wychowania przedszkolnego regułom wolnego rynku, całkowite lub
przynajmniej częściowe. Oznacza np. lokowanie instytucji niekoniecznie tam, gdzie ich brak, tylko tam, gdzie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia rodzin, które poniosą koszty posłania do nich dziecka i konkurowanie o
te rodziny. Drugi oznacza kierowanie się zasadami równości obywatelskiej i zmniejszania nierówności, a więc m.
in. podniesienie kwestii kosztów ECEC czy ich dostępności dla grup defaworyzowanych.
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decyzji rodziców. Ponadto sama podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie
zakłada stosowania metod partycypacyjnych i demokratycznych, w tym mających na celu
poznanie perspektywy dzieci, a także nie przewiduje możliwości poznawania przez dzieci
własnych praw. Podstawa programowa oraz analizowane programy są w większości „ślepe” na
płeć oraz inne wymiary dyskryminacji (Gawlicz, Röhrborn 2014). Najnowsze dokumenty, np.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazują na nowe podejście do organizacji wczesnej edukacji i
opieki nad dzieckiem – zorientowane nie na zastępowanie rodziców, ale na wspieranie ich w
wychowywaniu małych dzieci przez bardziej zróżnicowane niż obecnie formy edukacji i
opieki, w tym przede wszystkim wykorzystujące potencjał małych elastycznych inicjatyw
organizowanych w środowisku lokalnym. Ważne jest aby polityka państwa zapewniała
powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji, w tym wczesnej edukacji. Jednym z działań
podejmowanych, by ten cel osiągnąć jest wymóg odpowiednich kwalifikacji nauczycieli
przedszkolnych. Poza kwalifikacjami formalnymi, w postaci dyplomu, istotne jest również
wzmacnianie kompetencji miękkich, w co projekt TRACKS się w pełni wpisuje.
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PART III
COUNTRY-REPORT BELGIUM
Jan De Mets

1. Wprowadzenie do raportu (belgijskiego) - Flandria

Zaprezentowany w tej części raport krajowy jest w rzeczywistości raportem
regionalnym, tj. opisującym sytuację w północnym regionie Belgii, Flandrii (lub "Wspólnocie
Flamandzkiej"). Belgia jest krajem związkowym z trzema regionami (wspólnotami). Liczba
ludności wynosi ok. 10,5 mln, z tego ok. 6 mln zamieszkuje część flamandzką, ok. 4 mln
francuską i 73 tys. niemiecką. Ze względu na wspomnianą strukturę federacyjną mamy do
czynienia z podziałem zadań i kompetencji pomiędzy poziomem centralnym i regionami.
Obszary polityki, takie jak usługi rodzinne, usługi opieki nad dziećmi, edukacja, praca z
młodzieżą i opieka społeczna są regulowane na poziomie regionalnym. Władze federalne
(belgijskie) są odpowiedzialne jedynie za emerytury pracowników instytucji edukacyjnych, za
ustanowienie obowiązkowej obecności w szkole i określenie minimalnych wymogów
uzyskania dyplomu. Ponieważ niniejszy raport opisuje rozwiązania w zakresie opieki nad
dziećmi i wczesnej edukacji, koncentrujemy się wyłącznie na społeczności flamandzkiej.
Punktem wyjścia jest istniejący od lat fakt podziału systemu opieki nad dziećmi i
edukacji przedszkolnej. Podział ten występuje w: w polityce (różni ministrowie, różne obszary
kompetencji), w wymaganym poziomie wykształcenia (do wykonywania zawodu opiekuna
wystarczy poziom pomaturalny zawodowy, aczkolwiek w związku ze zmianą ustawy będą
wprowadzone zmiany, do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego wymagany jest
stopień licencjata), w ocenie opinii społecznej – istnieje podzielane przekonanie o niższym
statusie społecznym pracowników opieki. Stąd jednym z ważniejszych wyzwań jest problem
tranzycji pomiędzy placówkami opiekuńczymi a edukacyjnymi.

2. Rys historyczny rozwoju ECEC w Belgii
Od drugiej połowy XIX wieku mamy do czynienia z dualnym rozwojem systemu opieki oraz
wczesnej edukacji (przedszkoli, kleuterklas). Podczas gdy przedszkolne uznano za środowisko
edukacyjne, którego zadaniem jest wpierać rozwój dzieci, to opieka (dla dedykowana dla dzieci
poniżej 3 roku życia) pozostawała do lat 60. XX wieku przede wszystkim działalnością
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charytatywną dla ubogich, z silnym naciskiem profilaktykę higieny. Ze względu na rosnące
zatrudnienie kobiet od 70. XX wieku stała się także ekonomicznym instrumentem
wyrównywania szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.
Belgia ma długą tradycję w monitorowaniu i ocenie jakości, w usługach opieki nad
dziećmi, a także w edukacji przedszkolnej. Od 1919 r. odpowiedzialność za monitorowanie i
zapewnienie jakości w sektorze opieki nad dziećmi dla dzieci w wieku 0-3 lat przejęło państwo.
W 1984, po reformie, stworzono trzy agencje regionalne

dla każdej ze wspólnot, we

Wspólnocie Flamandzkiej jest to Kind en Gezin (Dziecko i Rodzina). Do lat 80. XX kontrola
dotyczyła przede wszystkim medyczno-higienicznych aspektów opieki. Powoli włączono
również inne aspekty (patrz poniżej trzy funkcje formalnej opieki nad dziećmi: funkcja
ekonomiczna, pedagogiczna i społeczna).

3. Struktura system współcześnie – znaczenie ECEC w szerszym kontekście społecznym

3.1. Opieka nad dziećmi
Jeśli chodzi o formalną opiekę nad dziećmi, wspomniana już Kind en Gezin jest
odpowiedzialna za wdrażanie polityki ustanowionej przez Flamandzkiego Ministra Opieki
Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny i uzgodnionej przez rząd flamandzki. Obowiązek
ten dotyczy zarówno opieki nad dziećmi i niemowlętami (wiek 0 do wieku przedszkolnego 2,5 roku we Flandrii), jak i opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i podstawowym (wiek
2,5 lub 3 lata do 12) przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie wakacji szkolnych.
Zapewniając formalną opiekę nad dziećmi, rząd flamandzki i minister opieki społecznej,
zdrowia publicznego i rodziny starają się zapewnić rodzinom następujące usługi:
• realizację funkcji ekonomicznej, pedagogicznej i społecznej (patrz punkt 4);
• zapewnienia opieki wysokiej jakości, przystępnej cenowo i dostępnej dla każdego dziecka bez
żadnych rozróżnień. Dodatkowo zakłada się, że placówki opieki:
o uwzględniają wartości rodzin, podchodzą do dzieci z szacunkiem dla ich
zdolności;
o

mogą być miejscem spotkań dla rodzin, z poszanowaniem różnorodności
między rodzicami i między dziećmi;
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o mają na celu zmniejszanie nierówności społecznych poprzez poświęcenie
dodatkowej uwagi rodzinom z grup defaworyzowanych (np. rodzinom o niskich
dochodach, rodzinom samotnie wychowującym dzieci).
W tym obszarze istnieje duże zróżnicowanie możliwych podmiotów realizujących
opiekę nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat zapewniają lokalne społeczności (30,7% miejsc),
organizacje niepubliczne oraz podmioty prywatne (69,3% całkowitej liczby dostępnych miejsc
- ponad połowa tych placówek ma charakter non-profit). Wszystkie placówki muszą być jednak
zarejestrowane, a większość miejsc jest opłacana ze środków publicznych (Kind en Gezin).

Typ placówki
Opieka nad:

Placówki o charakterze Placówki

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lata we Flandrii

domowym
Niemowlęta i małe dzieci
(może być połączona z opieką nad W oparciu o licencję

W

oparciu

o

licencję

dziećmi szkolnymi)
- wymóg rejestracji
Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
- certyfikowane
(before or after school hours or during

-

wymóg

rejestracji
- z akredytacją

school holidays)
- certyfikowane

Od 2006 roku jakość pracy placówek opieki jest kontrolowana przez Agentschap
Zorginspectie (Agencję ds. Kontroli Realizacji Opieki), która jest odpowiedzialna za cały
sektor opieki społecznej. W 1992 r. Kind en Gezin wprowadził skale ocen jakości na podstawie
amerykańskich skal ITERS i ECERS, które mierzą jakość pedagogiczną subsydiowanych
centrów. Ponadto wprowadzono skalę oceny "dobrego samopoczucia" i "zaangażowania"
opracowaną przez prof. Ferre Laevers i jego zespół na Uniwersytecie w Leuven (CEGO
Publishers).
Od 2004 r. wszystkie placówki, które otrzymują subsydia muszą spełniać założone
minimalne standardy jakości i muszą opracować specjalne procedury jakości, sposobu
angażowania rodziców i wspierania rozwoju zawodowego opiekunów. Natomiast niezależne
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placówki pracują pod auspicjami Kind en Gezin, która zobowiązuje ich do spełnienia pewnych
standardów jakości, ale prawnie są jedynie zobowiązani do rejestracji. Kind en Gezin prowadzi
kontrole (niezapowiedziane) w obu typach placówek, niemniej trzeba podkreślić, że taki
podział powoduje powstawanie luki w kontroli jakości w placówkach niezależnych.
W kwietniu 2014 r. wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie opieki nad dziećmi
w wieku od 0 do 3 lat (Decreet Opvang van baby en peuters), które zakłada, że system
monitorowania jakości powinien zasadniczo taki sam dla wszystkich rodzajów usług opieki
nad dziećmi. Kind en Gezin opracował i udostępnił narzędzie („MeMoQ”), które umożliwia
pomiar jakości edukacyjnej całego sektora opieki nad dziećmi. Wśród innych zapisów
wspomnianego rozporządzenia znalazły się:
- założenie, że jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dziećmi,
- dążenie do systemu 1 pracownik na 7 dzieci w placówkach zbiorowej opieki oraz 1 na 4 w
placówkach opartych na systemie rodzinnym,
- maksymalnie 18 dzieci w grupie.
- obowiązkowe wprowadzenie „polityki adaptacyjnej” (rodzice i dzieci mogą przyzwyczaić się
do struktury i codziennego życia placówki opieki nad dziećmi) w każdej placówce (patrz dalej
w punkcie 4.),
- „polityka językowa” jako obowiązkowa (stymulowanie nabywania języka flamandzkiego
oraz dbałość także o języki ojczyste dzieci).

3.2. Edukacja przedszkolna
We wszystkich trzech wspólnotach w Belgii system edukacji przedszkolnej jest
zorganizowany w oparciu o trzy typy podmiotów odpowiedzialnych: placówki prowadzone
przez społeczności lokalne (miasta i miasteczka), sieć szkół publicznych (flamandzki, francuski
i niemiecki) oraz prywatne subsydiowane przedszkola (głównie katolickie), najbardziej
rozpowszechnione we Wspólnocie Flamandzkiej, gdzie dominują wśród innych.
We Wspólnocie Flamandzkiej dzieci zostają objęte obowiązkiem szkolnym w dniu 1
września roku kalendarzowego, w którym ukończyło 6 lat. Niemniej, w poprzedzającym roku
szkolnym, muszą odbyć co najmniej 220 półdniowych zajęć w przedszkolu, które są
prowadzone w języku flamandzkim. Jeśli tego nie wykonają, muszą zdać test językowy, aby
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udowodnić odpowiedni poziom znajomości języka flamandzkiego. W praktyce oznacza to, że
realnie część dzieci jest zmuszone uczęszczać do szkoły rok wcześniej niż wynika to z
obowiązku szkolnego.
3.3. Opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacja specjalna

„Opieka nad dziećmi oparta o zasadę inkluzji” to opieka nad dziećmi otwarta także dla dzieci
o szczególnych potrzebach. Placówki mogą w takim wypadku wystąpić o dodatkowe fundusze
do Centrum Opieki nad Dzieckiem (Centrum inclusieve kinderopvang). Na podstawie danych
rejestracyjnych wiemy, że w 2016 r. w placówkach opiekuńczych i przedszkolach było 1177
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponad połowa z nich miało mniej niż 3 lata,
prawdopodobnie jest ich więcej, ponieważ nie w każdym przypadku placówki występują o
dodatkowe wsparcie.
Poza głównym nurtem edukacji funkcjonują także szkoły podstawowe i średnie dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalna edukacja („buitengewoon
onderwijs”) jest organizowana dla dzieci, które potrzebują tymczasowego lub stałego wsparcia
z
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W dniu 12 marca 2014 r. Parlament flamandzki zatwierdził ustawę w sprawie finansowania
placówek dla uczniów o szczególnych potrzebach (M-decreet), aby uczynić edukację bardziej
integracyjną i inkluzyjną. Oznacza to podjęcie działań pozwalających uczniom o szczególnych
potrzebach edukacyjnych na pełne, skuteczne i równe uczestnictwo w zwykłych szkołach i
salach lekcyjnych.
3.4. Dane statystyczne
Belgia osiągnęła cele barcelońskie dzięki uzyskaniu poziomu zapisów do przedszkoli
wynoszącego 99% oraz 40% do placówek opieki nad dziećmi. Przedszkole jest nie tylko
ogólnodostępne, ale także bezpłatne dla rodziców. Pomimo kryzysu gospodarczego ostatniej
dekady Wspólnota Flamandzka zainwestowała wiele w zwiększenie liczby miejsc w opiece nad
dziećmi, uczynienie opieki nad dziećmi przystępną cenowo oraz podniesienie poziomu
kwalifikacji pracowników i jakości przepisów.
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Rys. 24. Najważniejsze statystyki dotyczące ECEC we Wspólnocie Flamandzkiej

•

Odsetek mężczyzn zatrudnionych w placówkach opiekuńczych: 3,4%; w przedszkolu:

2,53%
•

26,4% dzieci urodzonych w 2016 posiada matkę o pochodzeniu migracyjnym.

•

27,2% dzieci urodzonych w 2016 komunikuje się z rodzicami w języku innym niż

flamandzki
•

34,1% dzieci poniżej 12 roku życia jest pochodzenia migracyjnego (dane z 2014 r.).

•

9,2% dzieci we Wspólnocie Flamandzkiej nie posiada obywatelstwa belgijskiego .

•

62,7% dzieci migrantów pochodzi z jednego z pozostałych krajów UE. 34,8% pochodzi

z jednego z krajów ościennych, 19,6% pochodzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
ale należycych do UE. Prawie 7% wszystkich dzieci pochodzi z Turcji lub krajów Magrebu.
•

91,1% dzieci poniżej 12 r.ż. mieszka w rodzinach, gdzie przynajmniej jedno z rodziców

pracuje zawodowo (2014). 4% to dzieci z rodzin, gdzie żadne z rodziców nie pracuje.
•

63,3% dzieci mieszka w rodzinach, gdzie oboje rodzice pracują.

•

Odsetek dzieci żyjących w ubóstwie lub nim zagrożonych wzrasta: 12,8% w 2016.

Rys. 25. Dane uzupełniające

Płatny urlop macierzyński: 15 tygodni.
Płatny urlop ojcowski: 10 dni.
Każdy z rodziców może Ponadto wziąć do 3 miesięcy dodatkowego urlopu rodzicielskiego
do czasu
ukończenia przez dziecko 6 lat.
Hojne zasiłki na dzieci
Instytucjonalna opieka nad dzieckiem do lat 3 – opłata jest uzależniona od dochodu rodziców.
Przedszkole - bezpłatne

Ponadto należy zauważyć, że 35% dzieci z przynajmniej jednym rodzicem, który
urodził się poza UE, należy do rodziny zagrożonej ubóstwem. W rodzinach, w których oboje
rodzice urodzili się w kraju należącym do UE, odsetek ten wynosi 8%. Wspólnota Flamandzka
znajduje się w części krajów UE o stosunkowo niskim wskaźniku zagrożenia ubóstwem, ale
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możemy zauważyć, że jest ono wyższe w miastach i jest związane z pochodzeniem
migracyjnym rodziców, szczególnie matek. Ponad połowa dzieci w rodzinach zagrożonych
ubóstwem mieszka w 13 większych miastach, a 64,2% ma matkę nie pochodzącą z Belgii.

4. Polityki edukacyjne – według jakich założeń kształtowana jest wczesna edukacja I
opieka?
4.1. Ustawa dotycząca opieki nad dziećmi
Ustawą, która kształtuje system opieki nad dzieckiem we Flandrii jest Decreet Opvang van
baby’s en peuters z kwietnia 2014 r. Zakłada ona wyraźne rozróżnienie miedzy działaniami o
charakterze opiekuńczym i edukacyjnym.
Opiekę sprawuje wspomniany już urząd Kind en Gezin, który podlega nadzorowi
ministra opieki społecznej, zdrowia i równych szans Wspólnoty Flamandzkiej. Kind en Gezin
działa na dwóch poziomach. Na poziomie centralnym odpowiada za kształt polityki, jej
realizację i koordynację działań. Na poziomie prowincji odpowiada za zadania operacyjne, np.
nadzór na pracownikami. Od 1997 r. podlega mu także obszar „opieki pozaszkolnej” dla dzieci
w wieku od 2,5 do 12 lat.
Edukacja

natomiast

pozostaje

w gestii

Ministerstwa

Edukacji

Wspólnoty

Flamandzkiej. W ramach systemu edukacyjnego i jako część szkoły podstawowej przedszkole
jest dostępne dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Różnice
między opieką a edukacją we Flandrii zostały podsumowane przez Forum Transatlantyckie
poświęcone edukacji włączającej w pierwszych latach życia dziecka (2013):
Rys. 27 Główne różnice pomiędzy opieką a edukacją za Forum Trasatlantyckim28.

ECEC
Kompetencje

Edukacja

Ministerstwo

opieki Ministerstwo edukacji

społecznej,

zdrowia

i

równych szans
Postrzegane jako:

Założenie dostępności, ale z Dla dzieci w wieku 2,5-6 lat,
braku miejsc pierwszeństwo powszechnie dostępne

28

ECEC in the Flemish Community Belgium, As preparation of the site visits, Ghent, http://www.europekbf.eu/en/projects/early-childhood/transatlantic-forum-on-inclusive-early-years/tfiey-1-ghent
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Trzy główne funkcje realizowane przez system opieki to:
- funkcja ekonomiczna – stworzenie rodzicom możliwości podjęcia pracy;
- funkcja edukacyjna – wsparcie dla rozwoju dziecka. Ta funkcja została również opisana
przez Kind en Gezin w tzw. „Ramach pedagogicznych opieki nad dziećmi i niemowlętami”.
Podobnie jak „cele rozwojowe” w przedszkolu (zwane również „celami pedagogicznymi”,
„ontwikkelingsdoelen”), ramy nie definiują, co dzieci muszą osiągnąć. Specjaliści powinni
natomiast wspierać dzieci w ich naturalnym rozwoju.
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- funkcja społeczna – dążenie do maksymalnej dostępności opieki i równych szans dla
wszystkich rodzin. Poszanowanie różnorodności jest punktem wyjścia do nawiązania
trwałych relacji z rodzicami i wzmacnia spójność społeczną.

4.2. Polityka adaptacyjna w opiece nad dzieckiem
Udana adaptacja uważana jest za klucz do dobrej pracy z dzieckiem i współpracy w
rodzicami. Placówki opieki nad dziećmi zakładają codzienny kontakt z rodzicami, wymianę
informacje o dziecku („jak on / ona spała”, „jak on / ona jadła”…). Wiele placówek opieki nad
dziećmi wprowadziło także politykę wspólnej adaptacji, co oznacza, że zanim dziecko zacznie
regularnie uczęszczać do placówki, rodzice i dzieci mogą przyzwyczaić się do struktury i rytmu
zajęć. Pozwala to także nauczycielom i opiekunom na zapoznanie się dziećmi i rodzicami. Po
okresie wzajemnej adaptacji ważne jest, aby dać rodzicom możliwość przekazania swoich
życzeń, ustaleń, obaw i pytań.
4.3. Przedszkole – założenia rozwojowe i cele pedagogiczne
Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci, które ukończyły 2,5 roku, a placówki są
zazwyczaj zlokalizowane w tym samych budynkach, co szkoły podstawowe, do której dzieci
później

będą

uczęszczać.

Wśród

głównych

celów

pedagogicznych

wychowania

przedszkolnego znajdują się podstawowe kompetencje w dziedzinie wychowania fizycznego,
edukacji artystycznej, szkolenia językowego (holenderskiego), podstawowej znajomości świata
i bazowej wiedzy matematycznej. Od września 1999 r. wszystkie placówki muszą zapewnić
swoim uczniom zajęcia związane z realizacją tych celów. Z kolei edukacja na poziomie
podstawowym traktuje te założenia jako punkt wyjścia do dalszej pracy.
System edukacji przedszkolnej we Flandrii można uznać za dobrze rozwinięty.
Niemniej jednak rząd flamandzki chce nadal pracować nad większym udziałem dzieci,
szczególnie młodszych. We Flandrii 98,8% 5-latków uczęszcza do przedszkola, a 97% osiąga
frekwencję co najmniej 220 dni edukacyjnych. Wdrażany obecnie „Plan działania”
ukierunkowany jest przede wszystkim na zachęcenie tych rodzin do posłania dzieci do
przedszkoli, które dotychczas tego nie robiły. Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Opieki
Społecznej planują wspólne działania, by zachęcać rodziców do zaangażowania się w celu
osiągnięcia wyższego odsetka małych dzieci uczęszczających do przedszkola.
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5. Równość i nierówności – problemy i wyzwania

5.1. Silne strony systemu
Analizując wyzwania wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem we Flandrii, konieczne
jest umieszczenie ich w szerszej perspektywie, wspominając o ich mocnych stronach:
- w ostatniej dekadzie nastąpił znaczny wzrost liczby miejsc w placówkach pomimo kryzysu
gospodarczego;
- opieka nad dziećmi jest w znacznej części dofinansowywana, a przez to dostępna dla
większości rodzin, wsparciem są także świadczenia na dzieci;
- w ostatnich latach bardzo mocno skoncentrowano się na poprawie jakości wczesnej edukacji
i opieki. Długoterminowym celem jest tzw. „Progresywny uniwersalizm, a więc stworzenie
sytuacji, gdy każde dziecko ma prawo do finansowanego ze środków publicznych świadczenia
ECEC, a rodziny w trudnej sytuacji finansowej otrzymują konieczną pomoc i wsparcie.
Przeznaczono także odpowiednie środki, aby zwiększyć kwalifikacje zawodowe
pracowników w sektorze opieki nad dziećmi, w tym wprowadzono coaching pedagogiczny jako
narzędzie wsparcia i profesjonalizacji. We Flandrii trzy wyższe szkoły zawodowe (University
College) wprowadziły specjalistyczne studia licencjackie w zakresie opieki nad dziećmi.
Dodatkowo rząd flamandzki zdecydował na początku 2009 r. o podjęciu specjalnych działań
mających na celu niwelację nierówności wynikających z niskiego statusu materialnego. Od tego
czasu wszystkie finansowane z publicznych pieniędzy ośrodki opieki nad dziećmi są
zobowiązane do zarezerwowania 20% miejsc dla dzieci z rodzin niepełnych, żyjących w
ubóstwie, czy znajdujących się w innego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

6. Wyzwania belgijskie / flamandzkie

6.1. Zaangażowanie rodziców
Praca nad zaangażowaniem rodziców wydaje się oczywistym założeniem systemu, ale
tak nie jest. Współcześnie mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem pod względem
narodowości, języka, statusu społeczno-ekonomicznego lub potrzeb rozwojowych. Do
kluczowych wyzwań w kontekście flamandzkim należą:
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Inicjowanie wzajemności w kontekście nierówności: czy istnieje równość, jeśli rodzice nie
znają kontekstu kulturowego, nie są zaznajomieni z organizacją wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem, z językiem używanym w placówce? Rodzice, którzy żyją w ubóstwie i bezbronności
społecznej, mają mniejsze zaufanie do organizacji opiekuńczych i częściej żyją w izolacji
społecznej i stresie ekonomicznym. Niektórzy badacze wręcz kwestionują możliwość
partnerstwa i współpracy nauczycieli i rodziców w opiece nad dziećmi ze względu na
nierówności w relacjach władzy. Rodzice są czasami traktowani jako bierni odbiorcy, a nie
partnerzy w relacjach wzajemnych, w których „decyzje podejmowane są wspólnie” i „każdy
partner jest postrzegany jako mający coś do zaoferowania”. Jeśli ma to zostać zmienione, kadra
ECEC potrzebuje wsparcia, także finansowego, by wykształcić integracyjne podejście.
Dostępna i znacząca informacja jako niezbędna część budowania systemu wsparcia,
uwzględniająca także zróżnicowanie kulturowe i językowe.
Stymulowanie zaangażowania rodziców. Wsparcie społeczne powinno obejmować również
tworzenie przestrzeni, w których rodzice faktycznie się spotykają. Szkoły mogą oczekiwać od
rodziców, że angażują się w karierę szkolną i edukację swoich dzieci. Ale to się powiedzie
tylko dzięki nieustannym wysiłkom ze strony szkoły, aby zaangażować rodziców. Przedszkole
nie jest obowiązkowe, ale w polityce i debacie społecznej określa się jako bardzo ważne w
walce z przedwczesnym kończeniem nauki i ubóstwem. Tak więc przedszkole jest ważne dla
każdego dziecka, ale nawet ważniejsze dla dzieci zagrożonych. Może to spowodować dużą
presję na rodziców, którzy są również określani jako „grupa docelowa”.
Potrzeba polityki ukierunkowanych na grupy defaworyzowane: W przypadku przedszkoli
wyzwaniem będzie bliższa współpraca z rodzinami, zwłaszcza z osobami żyjącymi w
niekorzystnej sytuacji. Niektóre szkoły i przedszkola w większych miastach mają wiele do
zaoferowania, jeśli chodzi o pracę w kontekście różnorodności, ale w innych szkołach wciąż
brakuje spójnej polityki wobec rodziców mniejszości etnicznych i rodziców żyjących w
ubóstwie.

6.2. Koszty
W subsydiowanych ośrodkach opieki nad dziećmi (około 80% wszystkich miejsc opieki
nad dziećmi) rodzice płacą opłatę zgodnie z ich przychodami. We Wspólnocie Flamandzkiej
rodzice w subsydiowanych ośrodkach płacą od 1,54 euro do 27,36 euro dziennie. Prywatne
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placówki, które nie otrzymują dotacji, mogą swobodnie ustalać cenę (co może powodować
tendencję do priorytetowego traktowania pracujących rodziców). Koszty opieki nad dziećmi
(od 0 do 3 lat i opieki pozaszkolnej) można odliczyć od podatku: wszystkie koszty opieki nad
dziećmi podlegają odliczeniu w 100%, maksymalnie 11,20 euro dziennie.
Przedszkole (od 2,5 do 6 lat) jest bezpłatne, rodzice płacą tylko za posiłki i zajęcia
pozalekcyjne. Ustawa z 2002 r. „Równe szanse w edukacji” rządu flamandzkiego wprowadził
między innymi nowy system finansowania edukacji przedszkolnej i podstawowej,
uwzględniający zróżnicowanie szkoły pod względem cech społeczno-ekonomicznych uczniów.
Jednym z celów tej polityki jest poprawa szans uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
edukacyjnej.
Ponieważ opieka nad dziećmi ma swoje koszty, a przedszkole jest bezpłatne, rodzice są
czasami skłonni do umieszczania swoich dzieci tak wcześnie, jak to możliwe w przedszkolach,
chociaż gdyby mogli preferowaliby placówkę opieki nad dzieckiem.

6.3. Zaangażowanie i wsparcie edukacyjne jako wyzwanie
Skale oceny dotyczące „dobrego samopoczucia” i „zaangażowania” opracowane przez
University of Leuven (raport Dziecko we Flandrii) wskazują na kilka interesujących aspektów.
„Dobre samopoczucie” osiąga dobre wyniki we flamandzkich placówkach opieki nad dziećmi.
„Zaangażowanie” ma raczej niski wynik (71,6% próby). Oznacza to, że wciąż nie wykorzystuje
się wielu możliwości, by stymulować rozwój dzieci i oferować im wsparcie. Także wyniki
osiągane na skali „wsparcia emocjonalnego” są wyższe niż „wsparcia edukacyjnego”.
Wyciągnięto więc wnioski, że o ile pracownicy opieki nad dziećmi są w bliskich i ciepłych
relacjach z dziećmi, to nie widzą i nie wykorzystują okazji do stymulowania ich wzrostu i
rozwoju. Szczególnym wyzwaniem jest wsparcie językowe. Pracownicy opieki nad dziećmi
rzadko wykorzystują tzw. „stałe punkty dnia”, jak posiłki czy czas zabawy, aby wspierać dzieci
emocjonalnie i edukacyjnie. Analiza ta jest zgodna z innymi badaniami prowadzonymi w
przedszkolach, w których wsparcie językowe i interakcja stymulująca (językowa) są bardzo
słabe. Inne badania pokazują, że nauczyciele (przedszkolni) zazwyczaj wywodzą się z białej
klasy średniej i często mają niewielką wiedzę o różnicach kulturowych, problemach ubóstwa i
ich roli w wyrównywaniu szans życiowych dzieci.
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6.4. Kwalifikacje
Do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego potrzebne jest ukończenie
studiów na poziomie I stopnia, a płace są takie same jak w przypadku nauczycieli w szkole
podstawowej i średniej. Jednak poziom kwalifikacji wymagany w sektorze opieki nad dziećmi
był (i nadal jest) problematyczny. W kilku raportach międzynarodowych krytykowano, że
wymóg zaledwie studiów I stopnia, to niewiele, tymczasem we Flandrii w rodzinnej opiece
dziennej i w niezależnym sektorze opieki nad dziećmi nie było nawet takich wymagań. Tylko
w subsydiowanych placówkach opieki nad dziećmi obowiązkowe było szkolenie na poziomie
szkoły policealnej (1 rok) jako „kindbegeleider” (opiekunka do dziecka).
Z racji tak niezadowalającego stanu rzeczy w kwieniu 2014 r. we Wspólnocie
Flamandzkiej uchwalono nową ustawę w sprawie opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat
(Decreet Opvang van baby’s en peuters). Prawo to stanowi, że każdy pracownik tego sektora,
musi do 2024 r. uzupełnić kwalifikacje do poziomu studiów wyższych. Dodatkowo wszystkim
pracownikom powinno być zagwarantowana wsparcie pedagogiczne. Nowe rozwiązania
ustawowe są oceniane bardzo pozytywne, obawy budzi tylko długi okres przejściowy oraz brak
szczegółowych ustaleń co do wymaganego poziomu kwalifikacji (w ramach europejskich ram
kwalifikacji).
W 2011 r. w Brukseli, Antwerpii i Gandawie utworzono nowy kierunek studiów
licencjackich – coaching pedagogiczny / pedagogika małego dziecka. W 2014 r. studia
ukończyli pierwsi absolwenci kierunku, a ich zadaniem jest praca na stanowiskach doradców
lub koordynatorów pedagogicznych, projektowanie polityki oświatowej oraz nadzór nad
osobami bez kwalifikacji lub tymi, które są w trakcie ich uzupełniania. Są także przeszkoleni
do pracy z dziećmi i ich rodzicami.
Niestety mimo że nowa ustawa przewiduje obowiązek posiadania specjalistycznych
kwalifikacji, to obecnie, trzy lata po jej wejściu w życie, nadal brakuje konkretnego planu
zapewnienia wszystkim osobom niewykwalifikowanym drogi do ich uzupełnienia. Także
wyższe szkoły zawodowe/ kolegia uniwersyteckie, które rozpoczęły nowe programy studiów
licencjackich, wyraziły rozczarowanie faktem, że w ustawie nie uwzględniono żadnych
wymogów dotyczących rekrutacji osób z tytułem licencjata do pracy z bardzo małymi dziećmi.
Jest to problematyczne w przypadku zatrudniania absolwentów wspomnianego nowego
kierunku i wskazuje na szereg wyzwań w przyszłości.
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6.5. Budowanie kompetentnego systemu
„Musimy podjąć się radykalnego przemyślenia ścieżki rozwoju zawodowego dla osób
pracujących w placówkach ECEC. W przypadku opieki nad dziećmi i przedszkoli
potrzebujemy spójnego systemu ciągłego rozwoju zawodowego. Kluczowym wymogiem
profesjonalizacji jest zdolność do rozpoznawania i wykorzystywani codziennych doświadczeń
praktyków i „międzypokoleniowego” uczenia się. Właściwy system wymaga od wszystkich
pracowników możliwości wspólnego uczenia się i krytycznej refleksji. Kompetentny system
obejmuje również współpracę między osobami fizycznymi i zespołami, instytucjami
(przedszkolami, szkołami, służbami wsparcia dla dzieci i rodzin) oraz kompetentne zarządzanie
na poziomie polityki ”29.
6.6. Przejścia między poziomami edukacji jako wyzwanie
Ze względu na dualność systemu między opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej
okres przejściowy może być trudny dla dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkolnych.
Priorytetem powinna być współpraca z placówkami opieki nad dziećmi w celu
zagwarantowania tak płynnego przejścia, jak to tylko możliwe. Zbyt wiele dzieci doświadcza
przejścia do szkoły jako szoku (kulturowego).
Podobnie przedszkola i szkoły muszą również inwestować więcej w opiekę i
zapewnienie dobrego samopoczucia najmłodszych dzieci. Opieka jest czasami uznawana za
„część pracy nauczyciela” lub „pracę dla personelu zajmującego się opieką nad dziećmi” (jak
widać dualność systemu odzwierciedla się też w sposobie myślenia nauczycieli). Potrzebna jest
całościowa wizja edukacji i opieki, tzw. „educare”. Badania dotyczące tranzycji dzieci ubogich
i należących do mniejszości etnicznych (2,5 roku życia) z domu do placówek opiekuńczych czy
przedszkolnych pokazują, że komunikacja między nauczycielami a rodzicami pochodzącymi z
mniejszości etnicznych jest ograniczona i trudna, częściowo z powodu braku różnorodności
kulturowej czy etnicznej wśród pracowników.
Co więcej w znacznej część placówek przedszkolnych jest niekorzystana proporcja
liczby nauczycieli do dzieci. Wynosi ona nawet do 28 dzieci na nauczyciela, a w przypadku
najmłodszych dzieci jest to stanowczo za dużo (w opiece nad dziećmi: 4-8 dzieci na pracownika

29

Country Position paper on ECEC of the Flemish Community of Belgium”. Dr. Jan Peeters, based on the
Flemish country reports of SEEPRO (2010), New Developments of Flemish childcare policy and practice EECER
(VDB, Peeters, 2009), the country reports for the ECEC-ESL research (Peeters et alia, 2013). p. 27.
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opieki nad dziećmi). Tym bardziej nauczyciele potrzebują wsparcia. Miasto Gandawa ma
tradycję organizowania kursów dla nowych pracowników w placówkach opieki nad dziećmi, a
także grupowych szkoleń dla pracowników w nowych ośrodkach opieki nad dziećmi (Peeters,
De Kimpe i Brants 2016), ale nie dotyczy to całej Flandrii, aczkolwiek jest rekomendowane.
W przeciwieństwie do tradycji podejścia „samotnego nauczyciela”, w ostatnich latach
przedszkola i szkoły podstawowe coraz częściej inwestują w nowe wspólne formy nauczania,
tworzenie sieci profesjonalistów i dzielenie się dobrymi praktykami. Dodatkowym wyzwaniem
jest brak różnorodności wśród pracowników placówek opieki oraz przedszkoli. Niewiele jest
kobiet z mniejszości etnicznych, a także bardzo niewielu nauczycieli płci męskiej. Jest to
problem zwłaszcza w dużych miastach, gdzie czasami większość dzieci ma pochodzenie
migracyjne, ale prawie nie ma nauczycieli z mniejszości etnicznych.

6.7 Dostępność miejsc w placówkach opieki nad dzieckiem
Ustawa z 2014 r. zakłada, że w 2020 każde dziecko będzie miało prawo do miejsca w
placówce opiekuńczej. Nie sposób jednak tego zrealizować bez zagwarantowania dostatecznej
liczby miejsc. W opiece nad dziećmi rodzice mają swobodę wyboru, czy chcą korzystać z
opieki nad dziećmi, czy też nie i jaką formę opieki preferują: instytucjonalną prywatną lub
publiczną czy też rodzinną opiekę dzienną.

Jak dotąd jednak podaż miejsc nie jest

wystarczająca, by przyjąć wszystkich chętnych.
Brak obowiązku realizacji edukacji przedszkolnej stawia flamandzki system oświatowy
w problematycznej sytuacji. Zasadniczo, rodzice mogą zapisać dziecko do przedszkola po
ukończeniu przez nie 2,5 roku. Na wsi rodzice mogą wskazać wybraną placówkę, w miastach
składają oświadczenia o preferowanych lokalizacjach w ramach rekrutacji, a decyzje podejmują
lokalne władze. W ramach wspomnianego już „Planu działania” na rzecz maksymalnego
uczestnictwa małych dzieci w przedszkolach rząd flamandzki chce zachęcić rodziców do
wysłania dzieci do przedszkoli. Przewiduje się, że uczniowie będą musieli odbyć co najmniej
220 półdniowych zajęć w przedszkolu w języku holenderskim w poprzednim roku szkolnym,
zanim pójdą do szkoły podstawowej. Jak dotąd jest to jednak sprzeczne z zasadami systemu
edukacyjnego, w myśl których dzieci podlegają obowiązkowej edukacji w dniu 1 września roku
kalendarzowego, w którym mają 6 lat.
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7. Belgijski model wczesnej edukacji i opieki – podsumowanie i rekomendacje.
W literaturze i dyskursie dotyczącym kształtowania polityki edukacyjnej we Flandrii
kładzie się duży nacisk na zaangażowanie rodziców w wczesnej edukacji i opiece. ECEC jest
więc rozumiana jako:
- część „społecznej funkcji” opieki nad dziećmi, co oznacza, że musi skupić się na
różnorodności rodzin mieszkających w pobliżu i uczestnictwie w walce z ubóstwem i
wykluczeniem. Jednym z priorytetów Kind en Gezin jest walka z międzypokoleniowym
przekazywaniem ubóstwa. Zakłada się, że działania ECEC, które obejmują szkolenia dla
rodziców w zakresie pracy z dziećmi w domu, mogą mieć znaczące pozytywne skutki.
- działania aktywizujące rodziców. W przedszkolach (podobnie jak w szkołach podstawowych)
zaangażowanie rodziców jest również podkreślane jako ważna kwestia polityczna, zwłaszcza
w odniesieniu do grup defaworyzowanych. W 2008 r. flamandzki minister edukacji wprowadził
nowy profil zawodowy i nowe podstawowe umiejętności dla wszystkich nauczycieli w wieku
przedszkolnym (wychowanie przedszkolne) i szkół podstawowych. Obejmuje on 10 głównych
funkcji, które nauczyciel musi spełnić. Szósta funkcja to „nauczyciel jako partner rodziców /
opiekunów”. Zakłada się więc, że nauczyciel powinien:
- komunikować się z rodzicami / opiekunami w sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka
w szkole, także rodzicami, którzy mówią w obcym języku;
- włączać rodziców w to, co dzieje się w klasie i szkole.
- prowadzić dialog z rodzicami / opiekunami na temat edukacji
Instytucje ECEC mogą być bardzo ważnymi miejscami dla rodziców, gdzie mogą
doświadczyć społecznego wsparcia. Obecność dzieci jako pośredników w relacjach odgrywa
zasadniczą rolę w tworzeniu sieci społecznych, w procesach wsparcia rodzicielskiego i
budowaniu społeczności. Placówki ECEC mogą być też przestrzenią procesów uczenia się,
rozwiązywania napięć i sprzeczności. W efekcie mogą mieć potencjał demokratyczny.
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Podsumowanie: “Right TRACK” czyli jak wejść na właściwą
ścieżkę?
W trzech częściach raportu opisaliśmy szereg współczesnych problemów i wyzwań,
przed którymi stoją systemy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Najważniejsze z nich
dotyczyły kwestii dostępności, a więc zapewnienia miejsc dla wszystkich dzieci oraz bariery
związanej z kosztami ECEC, a także postrzegania sensu i przydatności wczesnej edukacji przez
rodziców. Istotnymi problemami są także strukturalne uwarunkowania systemów i dostępności
do wczesnej edukacji, a szczególnie ich wymiar klasowy oraz decyzje polityczne, ponieważ
mogą one kształtować i zmieniać podejścia pedagogiczne i stosunki społeczne. Brak zasobów
lub brak woli politycznej do reformowania systemu mają wiele negatywnych konsekwencji.
Obserwujemy to na przykład w ogromnych dysproporcjach między regionami w jednym kraju
lub we wspomnianym już wymiarze klasowym, gdy pochodzenia warunkuje szanse na wczesną
edukację. Jednakże, jak wspomniano np. w raporcie włoskim, oprócz analiz o charakterze
ilościowym (np. liczby dostępnych miejsc) niezmiernie ważne są kwestie jakościowe, słabiej
reprezentowane w badaniach. W naszym projekcie koncentrujemy się na różnych aspektach
codziennych praktyk w instytucjach ECEC, aby ocenić, w jaki sposób przyczyniają się one do
wzmocnienia lub zmniejszenia nierówności społecznych. Celem jest szukanie rozwiązań
ukierunkowanych na wspieranie wszystkich dzieci, niezależnie od pochodzenia społecznego,
etnicznego, rasowego, płci czy niepełnosprawności.
Naszą propozycją jest podejście akcentujące dialog i interakcję, praca na poziomie
mikro. Gdy pytamy o kompetencje wspierające inkluzję, a przeciwdziałające wykluczeniu,
rodzice wskazują na empatię, umiejętności komunikacyjne, otwarty umysł, pozytywne
nastawienie. Z kolei badania wskazują , że dzieci z rodzin narażonych na wykluczenie
(szczególnie ubogich czy o pochodzeniu migracyjnym, ale też z dziećmi niepełnosprawnymi)
otrzymują mniej wsparcia od pracowników w placówkach wczesnej edukacji i opieki nad
dzieckiem w porównaniu do dzieci z klasy średniej. Oznacza to, że punktem wyjścia staje się
praca z nauczycielami, zarówno obecnymi jak przyszłymi, a kluczową zmianą jest ich wsparcie
i wyposażenie w narzędzie zwiększające ich kompetencje w zakresie edukacji włączającej.
Oprócz kwalifikacji formalnych ważną rolę powinny odgrywać tak zwane kompetencje
miękkie, związane refleksyjnością, umiejętnością komunikacji i obserwacji i właśnie
kształcenie tych kompetencji jest głównym celem projektu TRACKS.
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Biorąc pod uwagę założone cele, uważamy, że do ich osiągnięcia przydatnym narzędziem
będzie metoda video coachingu, jako dająca asumpt do refleksji nad interakcjami,
kształtowaniem postaw i zachowaniami dzieci oraz opiekunów. Chcielibyśmy skupić się na
następujących aspektach pracy w ramach ECEC:
-

tworzeniu bezpiecznej i sprzyjającej zaufaniu atmosfery w pracy z nauczycielami i
opiekunami podczas video coachingu wideo, atmosfery sprzyjającej wzrostowi i
rozwojowi, a nie ocenianiu;

-

analizie różnych aspektów i dziedzin nierówności (także tych mniej oczywistych), by
na pierwszym planie pojawiło się kształtowanie empatycznej postawy w opiece nad
dziećmi i postrzeganie sytuacji z perspektywy dziecka;

-

skupienie się na jednym konkretnych, wybranych aspektach wsparcia edukacyjnego,
inkluzji oraz stymulacji dzieci, np. dobrostanie, zaangażowaniu, rozwoju zasobów
językowych dzieci z grup defaworyzowanych lub specjalnych potrzebach np. dzieci
niepełnosprawnych.

Planujemy intensywną współpracę ze specjalistami ECEC w ich środowisku, podczas
codziennych kontaktów z dziećmi. Po przeprowadzeniu badań eksploracyjnych zamierzamy
wdrażać techniki video coachingu w ramach warsztatów i szkoleń, a ostatecznym efektem
projektu będzie udostępnienie opracowanego zestawu narzędzi do pracy zaproponowaną
metodą.
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