MIĘDZY WYCHOWANIEM A SOCJALIZACJĄ
OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk Państwa drugi numer „Problemów Wczesnej Edukacji” w całości
poświęcony zagadnieniom wychowania i socjalizacji dzieci. Zebrane teksty mają charakter
badawczo-krytyczny, osadzone są w szerokich kontekstach teoretycznych. Pozwala to wyjść
poza

wąskometodyczną

perspektywę

analiz tej

problematyki,

z

jaką

najczęściej
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i nieświadomością własnych założeń, gwałtownie potrzebuje powrotu do źródeł
filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, by zrekonstruować swoje podstawy.
Autorom zawartych w niniejszym numerze tekstów zawdzięczamy podjęcie dialogu
z kluczowymi teoriami uruchamianymi w refleksji nad edukacją na całym świecie.
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niejednoznaczność teoretyczna, ideologiczna i polityczna, czego bardzo często nie są
świadomi nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w oddziaływanie pedagogiczne.
Proponowane Państwu artykuły zwracają uwagę na wielość możliwości rozumienia
„dobrego” wychowania i „wartościowej” socjalizacji, a także na ryzyko pojawienia się
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Odbrązowienie wizerunku szkoły, wychowawcy, socjalizującego dorosłego nie podważa
sensu wprowadzania dzieci w świat wartości i znaczeń społecznych, ale uwrażliwia
na nieoczywistość tego, co przywykliśmy traktować jako „pożądane społecznie”.
Prezentowany zbiór artykułów jest wstępem do dyskusji, do której mamy nadzieję jeszcze
powrócić.
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