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Każdy z nas jest inny. Różnimy się bowiem płcią, wiekiem, kolorem skóry, 

narodowością czy też wyglądem zewnętrznym. Możemy prezentować odmienne 
wartości, postawy, opinie i poglądy. Wyróżniać nas może także kultura, z której  
się wywodzimy; język, którym się posługujemy; wyznawana wiara, zdobyte 
wykształcenie czy też pochodzenie etniczne lub rasowe, orientacja seksualna, 
zainteresowania i wiele innych cech, które sprawiają, że każdy człowiek jest 
niepowtarzalną indywidualnością. Poszanowanie tych społecznych zróżnicowań  
i odmienności kulturowych związane jest z tolerancją, której propagowanie ma 
coraz szerszy zakres. Jednakże problem dyskryminacji wciąż istnieje, pomimo  
że prawo do społecznych odmienności gwarantuje nam chociażby Konwencja  
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy też Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też niezwykle ważne jest uświadamianie 
społeczeństwa w tej kwestii, a szczególną funkcję pełni w niej edukacja. 

W procesie dydaktycznym i wychowawczym niebagatelną rolę odgrywają 
bowiem dydaktycy, których jednym z najważniejszych celów edukacyjnych  
jest zarówno uczenie tolerancji i akceptacji dla interpersonalnych różnic, jak  
i prezentowanie takich postaw w szkolnej i akademickiej rzeczywistości. Ich 
wyrazem jest między innymi podmiotowe traktowanie uczniów i studentów. Idea 
podmiotowości stała się w ostatnim czasie bardzo powszechnym określeniem. 
Przeciwstawiana jest bowiem uprzedmiotowieniu i oznacza równe traktowanie 
partnera interakcji. Na przestrzeni wielu lat, podejście nauczycieli i wykładowców 
do uczniów i studentów zmieniało się, a w ostatnich latach na znaczeniu zyskało 
właśnie podmiotowe podejście do uczących się osób wyrażające się nie tylko  
w akceptacji i poszanowaniu dzielących ich różnic, ale również w partnerskim 
stosunku dydaktyków do uczniów i studentów. Odzwierciedla się on  
w dwukierunkowym charakterze aktu komunikacyjnego, a więc w wymianie ról 
pomiędzy nadawcą komunikatu a jego odbiorcą. Nauczycieli i wykładowców 
powinna zatem cechować otwartość na prowadzenie dialogu, różnicę zdań, 
polemikę oraz różnorodne reakcje uczniów i studentów na treści prezentowanych 
zajęć. Nawiązując do słów Mikołaja Gogola, iż drogocennym darem jest 
umiejętność słyszenia duszy człowieka, można stwierdzić, że nie jest to zadanie 
łatwe, gdyż jeszcze kilka lat temu proces edukacyjny opierał się głównie na 
przekazywaniu wiedzy bez głębszego wnikania w reakcję słuchaczy. Zmiany w tym 
zakresie są jak najbardziej pożądane i słuszne, jednakże są jednocześnie dużym 
wyzwaniem dla dydaktyków. Umiejętności tych można się oczywiście nauczyć 
dzięki poznaniu wiedzy na ten temat, wytrwałemu treningowi kompetencji 
komunikacyjnych, a także rozbudzeniu w sobie zdolności empatycznych  
i umiejętności przyjęcia perspektywy drugiego człowieka.  

Jak istotne jest zagadnienie zrozumienia indywidualnych cech i zachowań 
ludzkich w aspekcie edukacji XXI wieku, można się przekonać, sięgając do 
drugiego tomu monografii naukowej z cyklu „Edukacja XXI wieku – Podmiotowość 
w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań”. 

 



Autorzy tegorocznej monografii w czterdziestu trzech odsłonach ukazali złożoność 
aspektów dotyczących idei podmiotowości oraz społecznych różnic występujących 
w rzeczywistości edukacyjnej. Dyskryminacja społeczeństw obywatelskich, bariery 
w kształceniu osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, trudności 
w edukacji specjalnej i osób pozbawionych wolności, konsumpcjonizm usług 
edukacyjnych – to tylko niektóre problemy w edukacji XXI wieku, w interesujący 
sposób poruszone przez autorów tekstów naszej monografii. Oprócz nich znaczną 
część naszej publikacji zajmują kwestie dotyczące budowania wizerunku 
dydaktyka ukierunkowanego na szerzenie idei podmiotowego traktowania uczniów 
i studentów. Rola nauczyciela w kształtowaniu tożsamości studentów, kompetencje 
społeczne dydaktyków, budowanie skutecznej komunikacji międzykulturowej  
i międzyreligijnej, aktywne uczestnictwo uczniów w społeczeństwie, czy też 
kształtowanie poczucia podmiotowości studenta, to niezwykle istotne aspekty 
procesu dydaktycznego, które można odnaleźć w jakże bogatych merytorycznie  
i inspirujących do własnych przemyśleń tekstach autorów niniejszej monografii.  

Dzięki ukazaniu wielości spojrzeń na zagadnienia podmiotowości  
w edukacji XXI wieku, serdecznie zapraszamy czytelników do lektury niezwykle 
interesujących publikacji, które są wynikiem wnikliwej pracy, merytorycznych 
rozważań i prowadzonych badań ich autorów. Dlatego też wszystkim Autorom 
tekstów chcielibyśmy ciepło podziękować za ukazanie istoty i znaczenia 
społecznych odmienności w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Szczególne 
podziękowania należą się również recenzentom niniejszej monografii: prof. dr  
hab. Małgorzacie Suświłło oraz prof. dr hab. Bogdanowi Zalewskiemu za 
syntetyczne uwagi i merytoryczny wkład w powstanie jakże wartościowej  
i obfitującej w interesujące przemyślenia i refleksje monografii. 
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