
WPROWADZENIE 

 
Niniejszy, trzeci tom monografii zatytułowany Podmioty, środowiska  

i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku powstał na bazie 
XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja XXI wieku zorganizowanej 
przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. W prezentowanym 
tomie można odnaleźć referaty naukowe, w których autorzy zmierzają do 
pogłębienia świadomości społecznej w odniesieniu do istoty, wyzwań i zagrożeń 
związanych z jakością ludzkiego życia poprzez edukację. Są to prace  
o charakterze teoretycznym i empirycznym dotyczące bezpośrednio lub pośrednio 
problematyki nauczyciela i ucznia. W trzecim tomie serii ukazane zostały wybrane 
problemy pracy nauczyciela w kontekście zagrożeń i wyzwań, jakie stwarza świat. 
Całokształt rozważań pokazuje, jak szeroka jest perspektywa dyskusji w obszarze 
związanym z edukacją oraz jakością życia człowieka pełniącego różne funkcje  
w społeczeństwie i będącego w różnych fazach rozwoju. Edukacja jest istotną 
inwestycją społeczną, gospodarczą, jak również polityczną. Wykształcenie oraz 
kompetencja ludzi stają się jednymi z najważniejszych wartości współczesnego 
świata.  

Książka składa się z czterech części. W rozdziale pierwszym 
zaprezentowane zostały funkcje współczesnego pedagoga z perspektywy różnych 
środowisk i grup społecznych, dające możliwość szerszego spojrzenia na rolę 
nauczyciela, wychowawcy i trenera. Treść rozdziału ukazuje, jak zmieniły się 
poglądy dotyczące kształcenia w szkołach na przełomie XX/XXI wieku, jak ważny 
jest rozwój zawodowy oraz jak wielkie oczekiwania stoją przed współczesnym 
nauczycielem.  

Rozdział drugi zatytułowany „Wielość ról społecznych w praktyce 
dydaktycznej i wychowawczej” przedstawia różne rodzaje i formy współczesnego 
kształcenia przygotowujące do pełnienia rozmaitych funkcji w społeczeństwie. 
Dbałość o pełny rozwój człowieka, ze szczególnym wyróżnieniem tych cech, które 
w przyszłości zadecydują o sposobie pełnienia przez niego ról społecznych, jest 
niezwykle istotnym aspektem. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej powinni 
dążyć do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego 
rozwoju osobowego. 

Kolejny, trzeci rozdział „Edukacja w kontekście wyzwań i zagrożeń 
współczesności”, traktuje o wyzwaniach dla współczesnej edukacji. Kultura  
i edukacja nadają kierunek ludzkiemu działaniu i myśleniu, inspirują do zdobywania 
wiedzy i umiejętności koniecznych człowiekowi do aktywności. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa globalnego, edukacja i szkoła 
przyszłości musi więc pomagać uczniom w obiektywnym postrzeganiu 
rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu świata. Współczesne 
społeczeństwo żyje w warunkach dynamicznych przemian związanych z procesami 
globalizacji, która wymusza wszelkie oddziaływania między różnymi kulturami, 
mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. 
Wielokulturowość, za którą uważa się harmonijne współistnienie w danym 
społeczeństwie różniących się od siebie grup etnicznych lub kulturowych, staje się 
powoli standardem. Ukazane są jej negatywne i pozytywne przejawy.  

 

 



W czwartym i ostatnim rozdziale ukazano, czym uwarunkowane są działania 
podejmowane przez dzieci i młodzież. Jak duże znaczenie ma motywacja, 
zainteresowania i aktywność? Jak zainteresowania i predyspozycje zawodowe 
młodzieży wpływają na ich rozwój? Właściwą rolę w kształtowaniu pozytywnych 
postaw uczniów przypisuje się motywacji, będącej świadomym powodem zarówno 
wszelkiego zachowania się, jak i wyłącznie celowej działalności. W rozdziale 
ukazany jest zarys osobowości współczesnych studentów, ich satysfakcja z życia 
oraz szanse i zagrożenia wynikające z otaczającego świata. Poruszony został 
również niezwykle aktualny problem aktywności osób starszych i ich uwarunkowań 
w świetle wyzwań cywilizacyjnych. 

Książka adresowana jest do osób, którym bliskie są zagadnienia związane  
z szeroko rozumianymi wyzwaniami i zagrożeniami edukacji w XXI wieku.  

Na ręce autorów tekstów zawartych w naszej monografii składamy gorące 
słowa podziękowania. Mamy nadzieje, że lektura niniejszego tomu będzie dla 
wszystkich nie tylko intelektualną, ale także duchową ucztą.  
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