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C e l e m „Dzieci w Europie” jest:
- stworzenie forum do wymiany myśli, doświadczeń i informacji,
- nawiązanie dialogu między teorią a praktyką,
- podkreślanie szacunku dla różnorodności,
- wkład w rozwój polityki i praktyki na poziomie państwowym i europejskim,
- włączanie osiągnięć z przeszłości we współczesne rozwiązania.
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� � s p ó ł Redakcyjny
Marta Guzman, „Infancia” , Hiszpania 
Associació de Mestres Rosa Sensat wydaje dwa magazyny; „Infància” i „Infancia” 
po katalońsku, oraz hiszpańsku sześć razy w roku. Oba zajmują się dziećmi  
w wieku 0-6 lat oraz łączą teorię z praktyką.
www.revistainfancia.org

Browen Cohen, „Children in Scotland” , Wielka Brytania i Irlandia 
„Children in Scotland” to miesięcznik, który oferuje pogłębione artykuły  
i aktualności dotyczące dzieci, młodych ludzi i ich rodzin w Szkocji.
www.childreninscotland.org.uk

Ferruccio Cremaschi, „Bambini” , Włochy
„Bambini” to miesięcznik dla pedagogów zajmujących sie dziecmi w wieku 0-6 lat, 
który koncentruje się na naukowych badaniach oraz dobrych praktykach  
w działaniach edukacyjnych. 

Eva Gruber, „Betrifft Kinder” , Niemcy
„Betrift Kinder” to miesięcznik zawierający aktualności i informacje  
o polityce dotyczącej opieki i edukacji małych dzieci w Niemczech.
www.verlagdasnetz.de

Perrine Humblet, „Grandir à Bruxelles” , społeczność francuska, Belgia
Cztery tysiące egzemplarzy pisma „Grandir à Bruxelles”, są nieodpłatnie 
dystrybuowane co dziewięć miesięcy.
www.grandirabruxelles.be

Teresa Ogrodzińska, Fundacja im J. A. Komeńskiego, Polska
Fundacja Komeńskiego to organizacja pozarządowa dążąca do zapewnienia 
równych szans wszystkim dzieciom w wieku od urodzenia od 10 lat.
www.frd.org.pl

Stig G Lund, „B  orn & Unge” , Dania 
„B  orn & Unge” to tygodnik nieodpłatnie dystrybuowany do 50 tysięcy członków 
BUPL (związku zawodowego pedagogów). Zajmuje się praktyką, teorią oraz 
warunkami ich pracy.
www.bupl.dk, www.boernogunge.dk

Jan Peeters, Anke van Keulen, „Kiddo” , Flandria i Holandia
„Kiddo” wychodzi osiem razy w roku i jest rozpowszechniane w Holandii oraz 
Flandrii. Skierowany jest do praktyków pracujących z dziećmi w wieku 0-12 lat.
www.childcareinternational.nl, www.vbjk.be

Marie Nicole Rubio, „Le Furet” , Francja
„Le Furet” wydawany jest trzy razy w roku, zajmuje się dziećmi w wieku 0-6 lat. 
Jest czytany przez trenerów, menedżerów i koordynatorów we Francji.
www.lefuret.orgl

Lucia Santos „Cadernos de Educação de Infância” , Portugalia
APEI – Associação de Proissionais de Educação de Infância wydaje „Cadernos 
de Educação de Infância” trzy razy w roku. To jedyny w Portugalii magazyn 
poświęcony problematyce małych dzieci.
www.apei.no.sapo.pt

Helena Buric, „Pučko otvoreno učliliąte”, Korak po korak, Chorwacja
Helena Buric, Pučko otvoreno učliliąte, Korak po korak (Otwarta Akademia 
Krok po kroku) to organizacja pozarządowa szkoląca nauczycieli. Jej misją jest 
promocja jakościowej edukacji i opieki dla dzieci.
www.korakpokorak.hr 

Gella Varnava-Skoura, „Mosty”, Grecja
Magazyn Mosty wydawany jest sześć razy w roku. Skierowany jest do nauczycieli, 
nauczycieli akademickich i praktyków pracujących z dziećmi. Poświęcony jest 
tematyce teorii, badań i dobrym praktykom w edukacji dla dzieci w wieku  
3-12 lat.
www.doudoumis.gr

Członkowie stowarzyszeni:  
Austria – www.unserekinder.at    
Rumunia – www.unitbv.ro    
Węgry – www.szmi.hu

Numer 20 „Dzieci w Europie” został wydany dzięki dotacji Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Od redakcji
Zapraszamy do lektury 20. numeru „Dzieci  
w Europie”, którego tematem przewodnim są 
najmłodsi obywatele Unii – dzieci do lat trzech. 
W numerze piszemy o tym, dlaczego większość 
państw skąpi środków na usługi dla najmłodszych 
oraz omawiamy rozwiązania polityczne  
i praktyczne stosowane w Europie (a także 
zależności między usługami dla dzieci a urlopami 
dla rodziców). Poruszany temat wydaje się dziś 
szczególnie aktualny, jako że w lutym 2011 roku 
Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat  
w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem. Dokument ten, który dotyczy dzieci 
od urodzenia do wieku obowiązku szkolnego, 
stwarza możliwość skuteczniejszego wspierania 
najmłodszych oraz ich rodzin. W tekście 
podkreślono znaczenie powszechnego dostępu 
do edukacji oraz konieczność wprowadzenia 
zintegrowanej oferty usług; wysunięto także 
propozycję wykorzystania funduszy strukturalnych 
do analizy funkcjonowania różnych modeli 
kształcenia i opieki. Są to kroki w dobrym 
kierunku. Redakcja „Dzieci w Europie”  
z zainteresowaniem będzie śledzić dalszy  
rozwój wydarzeń.

Redaktorką obecnego numeru jest Márta 
Korintus, kierująca działem badań węgierskiego 
Narodowego Instytutu Polityki Rodzinnej  
i Społecznej (Nemzeti Család-és Szociálpolitikai 
Intézet), która od ponad dwudziestu lat zajmuje 
się rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi  
w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki.  
Jej doświadczenie pomogło nam w opracowaniu 
tego numeru.

Na koniec z ogromną radością informujemy,  
że nasze pismo – „Dzieci w Europie” otrzymało 
nagrodę włoskiego oddziału Europejskiego Forum 
Wydawców (EU Publishers’ Forum) za wkład  
w rozwój kultury.

Bronwen Cohen,  
Children in Scotland – 
redaktorka naczelna 20. numeru 

„Children in Europe”


