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Człowiek jest jedynym bytem, dla którego rozumienie 

jego bycia jest sposobem jego bycia 
Martin Heidegger    

 

Najłatwiej nam jest zauważyć te zmiany, które najbardziej rzucają się w oczy  
i nie wymagają wiele myślenia. Łatwo nam zauważyć zmiany sposobu ubierania 
się ludzi, zmiany mody. Stosunkowo niedawno, całkiem trudno było dostrzec 
człowieka spod wielu fałd sukni, wystawnych fraków i lokowanych peruek, dziś,  
w upalny dzień, coraz częściej, patrząc na niektórych przechodniów, trudno 
dostrzec ich ubranie. Zmiany mody możemy zauważyć spoglądając na zdjęcia:  
z naszej młodości, z młodości naszych rodziców czy dziadków. Różnice te łatwo 
nam dostrzec, czasem mogą nas drażnić, czasem irytować; niezależnie jednak  
od tego, jakie wywołują w nas emocje, nie mamy na nie zbyt dużego wpływu. 
Zmianom podlegają rzeczy nie tylko takie oczywiste, jak moda. Wszystko to, co 
jest w naszym otoczeniu, a niekoniecznie dostrzegane na pierwszy rzut oka, ulega 
zmienności. Zmienność warunków kulturowych wynika zawsze ze zmiany sposobu 
myślenia – zmienia się rozumienie bycia – człowieka, w związku z tym zmienia  
się sposób jego bycia. Nie odbywa się to w abstrakcyjnej czasoprzestrzeni, ale 
zawsze bliżej lub dalej od nas, w naszym społeczeństwie i w czasach, w których 
żyjemy. Niejednego pedagoga z dziewiętnastowiecznej szkoły, z całą pewnością 
zaskoczyłby całokształt dzisiejszej edukacji. Sama pedagogika nieustannie ulega 
modyfikacjom i wpływom różnych filozofii. Wielkie dzieła filozoficzne powstawały  
w zaciszach bibliotek, salonów i biurek, a jednak niektóre z nich na nasz świat  
i historię miały ogromny – a czasem dosłownie rewolucyjny – wpływ. Trudno było 
pewnie wyobrazić sobie autorom Manifestu komunistycznego, jak dalekosiężne 
zmiany na praktycznie całej ziemi wywoła ich praca naukowa. Może niewielu ludzi 
jest świadomych wpływu nauk humanistycznych na ich życie, jeszcze mniej czyta  
i poznaje naukowe trendy i tendencje, jednak poświęcenie się naukom 
humanistycznym ma ogromny wpływ na kształtowanie kultury, polityki, języka czy 
nawet mody. Podmiotowość w edukacji jest jednym z modnych kierunków rozwoju 
pedagogiki, nie jest jednak w pełni zdefiniowana czy doprecyzowana. Dlatego 
ważnym zadaniem jest podejmowanie kompetentnej i merytorycznej dyskusji na 
naukowym poziomie. 

Przedstawiając Państwu trzeci tom naszego wydawnictwa pokonferencyjnego 
„Edukacja XXI wieku” Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych 
oraz społecznych zróżnicowań, powstałego dzięki staraniom Wyższej Szkoły 
bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, trudno nie zauważyć, z jak wielką 
wnikliwością autorzy potraktowali tematy swoich rozpraw. Publikacja podzielona 
jest, podobnie jak w tomach poprzednich, na cztery rozdziały. 

Tom otwiera artykuł analizujący znaczenie edukacji w perspektywie badań 
transmisji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej u progu XXI wieku. 

Pierwszy rozdział, Idea podmiotowości w meandrach relacji społecznych XXI 
wieku zawiera szereg interesujących artykułów, m.in. na temat komunikacji ludzkiej 
w perspektywie wielokulturowej, komunikowania się w procesie zarządzania  



czy edukacyjno-wychowawczej roli organizacji pozarządowych w sferze 
bezpieczeństwa. 

Drugi rozdział, Media w całożyciowej edukacji dla podmiotowości, traktuje  
o podmiotowości w cyberprzestrzeni, o edukacji medialnej w aspekcie przemian 
cywilizacyjnych. Ostatni artykuł w tej części skupia się na zwiększonej aktywności 
fizycznej – rozpatruje jej wady i zalety. 

Podmiotowość w edukacji przeciw odmiennościom kulturowym to przedostatni 
rozdział, w którym możemy przeczytać m.in. o wpływie nadmiernego 
zaangażowania w pracę na rodzinę, o podmiotowości w edukacji finansowej. 
Możemy także przyjrzeć się zagadnieniu dzieci z rodzin problemowych i ich 
funkcjonowaniu w systemie edukacji. 

W ostatnim rozdziale zatytułowanym Paradygmaty metodologii badań nad 
podmiotowością w edukacji, autorzy podejmują tematykę szkoły, biorą pod 
rozwagę sens jej istnienia, rolę dyrektora w kontekście bezpieczeństwa dzieci. 
Zastanawiają się także nad indywidualnym tokiem nauki dla ucznia zdolnego. Całą, 
monografię, w miejscu zakończenia, zamyka artykuł Paradygmaty XXI wieku – 
nowe relacje rodziny i szkoły. 

Wszystkim Autorom dziękujemy za zaangażowanie w badanie tematyki 
podmiotowości w edukacji, za poświęcenie czasu na przygotowanie materiałów  
do niniejszej publikacji, a poprzez to za wpływ na wzbogacenie oferty kulturalnej  
oraz za popularyzację wiedzy na ten temat. 

Redakcja pragnie serdecznie podziękować Recenzentom za podjęty trud 
opiniowania opracowań naukowych nadesłanych w 20013 roku. Dziękujemy za 
wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. 
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