Olga Zamecka-Zalas, adiunkt w UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, doktor
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytetu Opolskiego). Kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych:
Przygotowanie pedagogiczne; Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku
wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Instytutowy Opiekun praktyk pedagogicznych.
Instytutowy Koordynator programu ERASMUS+. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
Pedagogiczno-Psychologicznego.
Członek Zespołu Pedeutologii przy Sekcji Pedeutologii KNP PAN. Członek Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego.
Działalność naukowa oscyluje wokół kilku obszarów badawczych z zakresu historii
oświaty i wychowania oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, której efekty znalazły
odzwierciedlenie w publikacjach autorskich i współautorskich oraz konferencjach naukowych.
Tematyka badań dotyczy następujących zagadnień: wychowanie ojczyste na uchodźstwie w
szkołach przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii, wspomaganie procesu uczenia się i
nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zagadnienie podmiotowości w
edukacji wczesnoszkolnej oraz współpraca szkoły i rodziny w edukacji dzieci w klasach I–III,
działalność społeczno-oświatowa lekarek w II Rzeczypospolitej.
Dorobek naukowy to ponad 50 publikacji, w tym: 2 monografie autorskie, współredakcja
3 monografii, 46 artykułów, 3 recenzje i 1 biogram naukowy.
Czynne uczestnictwo w 39 konferencjach naukowych: krajowych
i
międzynarodowych. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji
nt.: Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej, Piotrków Trybunalski 2018.
Promotor ponad 80 prac licencjackich i ośmiu magisterskich. Promotor pomocniczy
w przewodzie doktorskim w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Realizowane projekty badawcze:
1. Kierownik projektu badawczego - 2015-2018- Główne tendencje i kierunki edukacji od XIX
wieku do współczesności – MNiSW;
2. Członek projektu badawczego - 2015-2018 - Człowiek w obliczu zagrożeń współczesnego
świata– MNiSW.
Ważniejsze publikacje:
Monografie:
1. Zamecka-Zalas O., Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach
1948-1989, Wydawnictwo UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków
Trybunalski 2019, ISBN: 978-83-7726-153-8.

2.

Zamecka-Zalas O., Działalność społeczna i oświatowa lekarek w II Rzeczypospolitej,
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013, ISBN
978-837726-0063-0.
3. Zamecka-Zalas O., M. Leshchenko, I. Kiełtyk-Zaborowska, J. Jarocka-Piesik (red.),
Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo UJK
w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2019, ISBN:
978-83-7726-154-5.
4. Zamecka-Zalas O., Kiełtyk-Zaborowska I. (red.), Obraz rodziny i szkoły w ujęciu
interdyscyplinarnym, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2017,
ISBN 978-83-7726-122-4.
5. Zamecka-Zalas O., Pluta A., Mielczarek F. (red.), Myślenie o edukacji. Inspiracje,
konteksty, aplikacje, seria Humanistyka-Pedagogika-Edukacja, T. 2, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008, ISBN 978-83-61425-05-2.
Rozdziały w monografiach:
1. Zamecka-Zalas O., Trójpodmiotowość w edukacji wczesnoszkolnej-koncepcje partnerstwa
edukacyjnego,[w:] Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, J. Szempruch, M.
Kwaśniewska, A. Szplit (red.), Wydawnictwo Libron, Kielce 2011, s. 137-141, ISBN
978-83-62196-19-7.
2. Zamecka-Zalas O., Rodzina i szkoła środowiskiem wsparcia dla dziecka, [w:] Problemy
współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, M. Cywińska (red.), t. 2, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 25-37, ISBN
978-83-232-2799-1.
3. Zamecka-Zalas O., Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków
na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz
Szkolna.), [w]: Dom rodzinny w doświadczeniu autobiograficznym, red. Andrzej
Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kacprzak, Wydawnictwo Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 201-2016 ISBN 978-83-62618-29-3 .
4. Zamecka-Zalas O., Rola polskich struktur instytucjonalno-organizacyjnych
w
podtrzymywaniu i rozwijaniu świadomości narodowej społeczeństwa polskiego na
uchodźstwie, [w:] Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, red. Andrzej
Ciężela, Sylwia Jaronowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
2017, s.303-322 ISBN 978-83-64953-72-9.
5. Zamecka-Zalas O., Aleksandra Podhorodecka - zasłużona dla zachowania tożsamości
narodowej młodego pokolenia Polaków na uchodźstwie, „Profesionalism of the teacher:
Theoretical and methodological aspects”, nr 5 , Sloviansk - Ukraina 2017, s. 15-25, ISNN
2414-9292.
6. Zamecka-Zalas O., Nauczyciel wychowawcą – definiowanie roli nauczyciela
z
perspektywy studenta praktykanta, [w:] Praktyki pedagogiczne przestrzenią
i
miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, red. Ewa
Musiał, Joanna Malinowska, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2018, s. 198-208, ISBN 9788362618361.
Artykuły w czasopismach punktowanych:
1. Zamecka-Zalas O. Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na uchodźstwie na
przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945-1989). „Wychowanie w Rodzinie”
t. XIV (2/2016), s.231-249. ISBN: 978-83-62618-22-4.
2. Zamecka-Zalas O., Rola rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci na emigracji na
przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki
w
Londynie, „Wychowanie w Rodzinie” t. XVIII, s. 203-223, ISBN: 978-83-62618-39-2.
3. Zamecka-Zalas O., Życie i twórczość profesor Jadwigi Suchmiel, „Przegląd
Historyczno-Oświatowy” 2014, nr 3-4, s. 138-145. ISSN: 0033-2178.

Dorobek dydaktyczny:
Autorka wniosku o uruchomienie studiów I stopnia dla specjalności edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Współautorka wniosku o uruchomienie studiów jednolitych magisterskich na kierunku
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Autorka programów oraz kierownik studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne
i
oraz Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym
przedszkolnym.
Instytutowy opiekun praktyk pedagogicznych oraz autorka regulaminu i programu praktyk
pedagogicznych w klasach I-III dla specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z nauczaniem języka angielskiego, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia
stacjonarne i niestacjonarne.
Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej.
Od 2006 roku nauczyciel akademicki na specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka
angielskiego. Doświadczenie dydaktyczne z przedmiotów: historia wychowania, pedagogika
przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka
edukacji społeczno-przyrodniczej, warsztaty polonistyczne, warsztaty społeczno-przyrodnicze,
projektowanie zajęć nauczyciela w szkole, ocenianie w szkole, diagnoza
i wspieranie
gotowości edukacyjnej dziecka, techniki pomiaru gotowości szkolnej dziecka, rozwijanie
inteligencji wielorakich dziecka, wychowanie i nauczanie integracyjne.
Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.
Adres email: olga.zamecka-zalas@ujk.edu.pl

