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W P R O W A D Z E N I E 
 
 

Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. 
Artur Schopenhauer 

 

Dążenie ku doskonałości to jedno z wyzwań edukacji XXI wieku, która w dobie 
nieustannych przemian gospodarczych i demograficznych coraz częściej prioryte-
tem swego działania czyni szeroko rozumianą jakość. To właśnie wysoka jakość 
kształcenia stała się jednym z głównych kierunków rozwoju nie tylko światowego, 
ale i polskiego szkolnictwa. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością w szko-
łach wyższych, dbałość o jakość kształcenia i obsługi studenta, przy rosnącej kon-
kurencyjności na rynku edukacyjnym, stały się niezwykle istotne, choć niewątpliwie 
są związane z dłuższym procesem. Zwrócenie uwagi na wyżej wspomnianą jakość 
nie oznacza jednakże tego, że jest to zjawisko nowe. Otóż słowo jakość wprowa-
dził bowiem Platon, który określał ją jako poites i definiował jako pewien stopień 
doskonałości, doskonałości, do której można jedynie dążyć, natomiast nigdy nie 
można jej osiągnąć. A zatem jakość jest interpretowana w kontekście aksjologicz-
nym i można ją uznać za bezcenną wartość, która od samego początku swego 
funkcjonowania kojarzona jest z dobrem. Etymologicznie słowo jakość pochodzi od 
łacińskiego wyrazu qualitas i w wielu językach ma bardzo podobną formę, a mia-
nowicie: w języku angielskim quality, w języku niemieckim die Qualität, a w języku 
francuskim qualit. Na przestrzeni około dwóch tysięcy lat pojmowanie jakości ule-
gało zmianom. Największe z nich nastąpiły jednak w drugiej połowie XX wieku, 
kiedy pojawiła się konkurencja między wytwórcami, a zatem wtedy, gdy podaż 
przekroczyła popyt. Początkowo jakość była łączona z cechami produktów. Nato-
miast od momentu transformacji w Polsce nastąpiło rozszerzenie znaczenia słowa 
jakość. Odtąd zaczęto odnosić je nie tylko do produktów, ale również do usług. I 
tak pojęcie jakości połączono także z obszarem edukacji. Zaczęto wprowadzać 
systemy kontroli oraz zarządzania jakością w szkołach wyższych, zwracając coraz 
większą uwagę na satysfakcję studentów z procesu kształcenia. Dlatego też 
współcześnie dominuje tzw. personalizacja jakości oparta na budowaniu trwałych 
relacji ze studentem. Teoria ta ma oczywiście swoich przeciwników, którzy uważa-
ją, że uczelnie nie są przedsiębiorstwami, w których można zastosować takie mier-
niki badania jakości. Niewątpliwie jest to zagadnienie budzące żywą dyskusję 
wśród badaczy. 

Dlatego też z największą przyjemnością zapraszamy czytelników niniejszego, 
dwudziestego trzeciego już tomu z cyklu Edukacja XXI wieku, do lektury interesu-
jących artykułów, które podejmują między innymi tematykę jakości edukacji jako 
wyzwania społeczeństwa XXI wieku i determinanty jakości życia. Te dwa aspekty 
jakże szeroko rozumianego zagadnienia zostały zaprezentowane w pierwszym i 
drugim rozdziale niniejszego tomu. Autorzy podejmują w nich rozważania nad róż-
norodnymi elementami zarządzania jakością w szkolnictwie. A zatem przedmiotem 
ich zainteresowania są głównie: ocena jakości kształcenia, ewaluacja systemu 
dydaktyczno-wychowawczego szkoły, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycie-
li, budowanie sprzyjającej atmosfery w szkole oraz zastosowanie systemu jakości 
norm ISO. Autorzy zwrócili również uwagę na środki dydaktyczne oraz technologie 
informacyjne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz omówili problemy mob-
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bingu wśród uczniów oraz młodzieży społecznie niedostosowanej w systemie edu-
kacyjnym jako uwarunkowań odgrywających niebagatelną rolę w jakości życia 
osób uczących się. 

Z kolei w trzecim rozdziale niniejszej publikacji zostały omówione dylematy 
współczesności związane z wolnością i bezpieczeństwem. Autorzy tekstów wnikli-
wie przedstawili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony da-
nych osobowych i praw autorskich oraz globalnych zagrożeń bezpieczeństwa XXI 
wieku jako czynników będących obiektami gorących dyskusji wśród współczesnych 
badaczy i nie tylko. Natomiast w rozdziale kończącym tom zostały omówione pro-
cesy cywilizacyjne w kontekście bezpieczeństwa kulturowego. Autorzy tekstów 
zamieszczonych w tym rozdziale skupili się między innymi na psychologicznych 
uwarunkowaniach zjawisk będących następstwem rozwoju cywilizacyjnego współ-
czesnego świata. Oddawana w ręce czytelników publikacja po raz kolejny ma cha-
rakter ramowy – w miejsce wstępu oraz zakończenia zostały opublikowane dwa 
teksty, których autorzy zwrócili szczególną uwagę na podmiotowość w procesie 
dydaktycznym jako nadrzędnej wartości, która determinuje zachowania człowieka 
w otaczającym świecie, a która jest niewątpliwie wyzwaniem dydaktyki XXI wieku. 

Autorom wszystkich tekstów niniejszego tomu składamy serdeczne podzięko-
wania za tak bogate merytorycznie teksty, które z pewnością wzbudzą w czytelni-
kach inspirujące refleksje dotyczące poruszanych kwestii szeroko pojętej jakości i 
bezpieczeństwa. To dzięki Nim ta publikacja mogła powstać. 

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy w stronę Recenzentów niniejsze-
go tomu: Pana Profesora Piotra GRUDOWSKIEGO oraz Pani Profesor Jadwigi 
STAWNICKIEJ za podjęcie się trudu rzetelnych i konstruktywnych recenzji. 
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