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  Współpraca z uczelniami wyższymi – innowacja w praktyce łódzkich żłobków. 

   Miejski Zespół Żłobków w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta podległą 

Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi skupiającą wszystkie żłobki na 

terenie miasta. Aktualnie jest 30 żłobków, do których  zgłoszonych jest około 2500 dzieci. 

 W centrum zainteresowania żłobków jest MAŁE DZIECKO,  dla którego naturalnym 

środowiskiem wychowawczym jest RODZINA a instytucjonalnym ŻŁOBEK .  Podstawą organizacji 

warunków wychowawczych jest współpraca  obu środowisk. Podmiotowość rodziny określa m.in. 

otwarcie” placówek dla rodziców polegające na zniesieniu rejonizacji, możliwości dokonywania 

wyboru placówki po uprzednim odwiedzeniu innych, określenia godzin pobytu, zakresu żywienia, 

obserwowania pracy z dzieckiem, pobytu z dzieckiem w okresie adaptacyjnym.  

 Znajomość warunków w jakich przebywa dziecko i sposobu pracy z dzieckiem stwarza 

płaszczyznę do wymiany uwag, informacji o potrzebach i sposobach ich zaspokajania. Wzajemne 

oddziaływanie obu środowisk wychowawczych daje możliwość dokonywania zmian sprzyjających 

dbałości o rozwój biologiczny, emocjonalny, kulturalny i społeczny dziecka oraz podejmowania 

zamierzonych i celowych działań wspierających ich rozwój.  

 W świetle powyższych uwarunkowań misją łódzkich żłobków jest  „ Wspieranie rodziny w 

wychowaniu Małego Dziecka”.  

 Aby profesjonalnie realizować misję, na naszą prośbę, w 2000r. Katedra Pedagogiki 

Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof.zw.dr hab. Ewy Marynowicz- Hetki podjęła 

badania łódzkich żłobków w zakresie realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec 

dziecka i rodziny. Raport z badań  stanowił podstawę do opracowania „Programu doskonalenia 

kompetencji wychowawcy we wspieraniu małego dziecka w rozwoju” Autorką i realizatorką  badań 

i programu w latach 2000-2009 była prof. nadzw.dr hab. Lucyna Telka, pracownik Katedry. 

Podsumowaniem współpracy są : 

- ogólnopolskie seminaria  „Towarzyszenie Dziecku w rozwoju” organizowane  przez Miejski Zespół 

Żłobków w Łodzi we współpracy merytorycznej z Katedrą Pedagogiki Społecznej UŁ  - w latach 

2003, 2006, 2009, 2012r. 

- dwa wydania publikacji  „Wspólnie z dziećmi. Opis dziecięcych zabaw realizowanych w łódzkich 

żłobkach.”- 2003r. oraz „Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Teoria i 

praktyka”.- 2005r. Autorkami są opiekunki, które opisały zabawy i scenariusze uroczystości 

okolicznościowych realizowanych w żłobkach. Drugie wydanie zostało uzupełnione o wystąpienia 

pracowników łódzkich uczelni  na I Ogólnopolskim seminarium „Towarzyszenie dziecku w 

rozwoju.” 



- wypracowanie i wdrożenie od IX 2009r. standardu  pracy z małym dzieckiem w łódzkich żłobkach, 

projektu pedagogicznego - „Towarzyszenie dziecku i jego rodzinie w żłobku nr. .  . ”  Projekt orientuje 

działania wychowawcze pracowników  w odniesieniu do koncepcji „Towarzyszenie dziecku w 

rozwoju”. Pozwala pracownikom  przemyśleć koncepcję działania, zdobywać wiedzę, obserwować 

własną praktykę,  podjąć nad nią refleksję i dokonywać w niej zmian. 

-  rozprawa habilitacyjna  prof. nadzw. dr hab. Lucyny Telki „Przekształcanie przestrzeni społecznej 

placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków”- 2007r. Praca ta stanowi m.in. 

podstawę naukową do kształcenia pedagogów do pracy z małym dzieckiem i  jest  jednocześnie  

„zapisem” zmian jakie dokonywały się w myśleniu i działaniu pracowników łódzkich żłobków w 

czasie pracy nad projektem pedagogicznym placówki. 

- prace  magisterskie  napisane  przez 10 studentów w ramach seminarium prowadzonego przez 

prof. Lucynę Telkę w roku akademickim 2011/2012 dotyczące znaczenia koncepcji towarzyszenia 

w rozwoju  i projektu pedagogicznego w działaniach wychowawczych żłobka.  

 Równolegle w roku 2008 i 2010  we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu 

Łódzkiego kierowanym przez prof. dr hab. Eleonorę Bielawską-Batorowicz, pracownicy Zakładu 

Psychologii Rodziny i Rozwoju Człowieka dr Sylwia Rydz i dr Ewa Marat zrealizowały warsztaty 

dla pracowników żłobków w ramach „Projektu doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników 

łódzkich żłobków w zakresie umiejętności, zasobów interpersonalnych i osobistych w pracy z 

małym dzieckiem”. Powstała też broszura zawierająca materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i 

zasad postępowania „ Mały ciekawy świata człowiek” przygotowana przez adiunktów prowadzących 

warsztaty. Projekt ten był uzupełnieniem programu realizowanego przez Katedrę Pedagogiki 

Społecznej UŁ.  

W roku 2012-–została rozpoczęta  z Zakładem Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi  merytoryczna współpraca w zakresie wypracowania standardów i norm 

żywienia dzieci w łódzkich żłobkach. 

 Na co dzień studenci łódzkich uczelni odbywają praktyki zawodowe na terenie żłobków. 

 Współpraca przynosi obu stronom wymierne korzyści. Naukowcom przekonanie, że wiedza 

teoretyczna służy w praktyce człowiekowi, zaś praktykom pomaga zrozumieć swoje działania i 

znaleźć dla nich uzasadnienie. Pracownikom uczelni pozwala zrozumieć szczegóły codzienności, 

praktykom przyjąć postawę obserwatora swoich działań w świetle wiedzy.  

 Mając na uwadze fakt, że działalność Człowieka, w samej istocie, ma służyć drugiemu 

Człowiekowi, żywię nadzieję, że możemy być skromnym przykładem na sposób, w jaki  wspólnie 

podejmowane  wysiłki nad doskonaleniem siebie wspierają w rozwoju najważniejszego  Człowieka 

– MAŁE DZIECKO. 

 


