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Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas,  
gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane. 

Burrhus Frederic Skinner 

 
Zmieniająca się rzeczywistość, w dobie szybkiego postępu technologicznego  

i technicznego, przejawia się znacznymi przemianami społeczno-gospodarczymi 
często określanymi jako formowanie się społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy. Wpływa to bezpośrednio na edukację, przed którą 
stają nowe wyzwania związane z koniecznością jak najlepszego przygotowania 
młodych ludzi do życia i pracy w nowych realiach. Poszczególne podmioty, 
środowiska i obszary edukacyjne wciąż stają przed różnego rodzaju zagrożeniami  
i wyzwaniami, które w ciągu kolejnych dekad przybierają rozmaitą formę.  

Niniejszy tom zawiera cztery rozdziały poświęcone podmiotom, środowiskom  
i obszarom edukacyjnym, a także ich wyzwaniom i zagrożeniom w pierwszej 
połowie XXI wieku. W rozdziale pierwszym, „Szkoła i rodzina jako środowisko 
edukacyjne i wychowawcze”, przedstawiono nie tylko mentalne uwikłanie  
w archaiczność będące edukacyjnym wyzwaniem społeczeństwa obywatelskiego  
i jego nieobywatelskiej alternatywy, ale także relacje pomiędzy pedagogiem, 
dzieckiem i rodzicami. W tej części monografii odwołano się do wpływu historii  
i kultury łemkowszczyzny na relacje szkolne uczniów oraz do typologii oświatowych 
środowisk Janusza Korczaka. Przedstawione zostały także problemy edukacji  
w warunkach różnorodności oraz edukacja uczniów romskich jako wyzwanie dla 
polskiej szkoły. Poruszono także problematykę kształcenia bioetycznego na 
lekcjach biologii w perspektywie oświeceniowej i poststrukturalnej formuły 
podmiotu oraz wpływ dialogu Jana Pawła II z młodzieżą. Poza tym, przedstawiono 
tutoring szkolny jako obecną perspektywę oraz przyszłe wyzwanie wychowawstwa 
indywidualnego. Odwołano się również do roli szkoły w kształtowaniu młodzieży 
wkraczającej w dorosłość oraz wychowawczych aspektów Babiogórskiego Parku 
Narodowego na przykładzie Orawy. 

W rozdziale drugim, poświęconym bezpieczeństwu rozwoju edukacyjnego 
dzieci i młodzieży, przedstawiono zagadnienia przede wszystkim związane  
z wspieraniem i wzajemną współpracą nauczycieli z rodzicami, będącymi 
partnerami szkoły. Podkreślono znaczenie kształcenia dla samokształcenia oraz 
ukazano fakty i mity edukacji domowej. Skonfrontowano oczekiwania  
i rzeczywistość sześciolatka w szkole oraz przedstawiono rolę systemu edukacji  
i szkoleń w cyfrowej aktywizacji społeczeństwa. Ukazano ponadto 
interdyscyplinarność jako wartość i wyzwanie współczesnej edukacji. Zwrócono 
także uwagę na potrzeby i wyzwania bezpiecznego otoczenia szkoły. Poruszono 
też kwestię „hejtowania i hikikomori” jako oblicza współczesnego świata oraz 
ukazano rolę „Niebieskiej Karty” jako recepty na jej komprymowanie. W rozdziale 
tym odwołano się również do twórczości księdza Jana Twardowskiego oraz do 
jedności w różnorodności, a więc do zmniejszania barier edukacyjnych uczniów 
z niepełnosprawnością. 

 

 



„Nowe formy kształcenia jako nieodłączny element współczesnej edukacji” 
ukazano w rozdziale trzecim. Przedstawiono w nim nie tylko rozwój otwartych 
zasobów naukowych uwarunkowany wykorzystaniem współczesnych technologii 
teleinformatycznych oraz kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego, ale 
także przeanalizowano wizualny przekaz w pracy z uczniem w kontekście jego 
perspektyw, szans i zagrożeń. W rozdziale tym przeanalizowano także edukację 
ekologiczną w szkole podstawowej i edukację medialną jako wsparcie edukacji 
wczesnoszkolnej oraz domową i szkolną edukację finansową dzieci. Poza tym, 
przedstawiono e-learning jako formę kształcenia wykorzystywaną we współczesnej 
edukacji oraz funkcje edukacyjne gazet szkolnych na przykładzie Zespołu Szkół 
Komunikacji w Poznaniu. Podkreślono rolę projektów edukacyjnych będących 
szansą na pełny rozwój dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Ukazano ponadto 
umiejętność obserwacji i rysowania przez dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym przedmiotów znajdujących się w polu widzenia oraz rolę 
słuchania muzyki jako jedną z form jej doświadczania przez dzieci. 

Ostatni, czwarty rozdział poświęcono różnorodności zachowań i postaw  
w środowisku szkolnym. Tą część monografii rozpoczęto od rozważań  
pt. „Zagrożeni czy bezpieczni?”. W dalszej części przedstawiono młodzież 
gimnazjalną wobec zagrożeń współczesnego świata oraz kwestię zagrożeń dzieci  
i młodzieży związaną z portalami społecznościowymi. Przeanalizowano czynniki 
wpływające na aksjologiczne wybory ludzi młodych, a także przeanalizowano 
raport dotyczący środowiska rodzinnego młodzieży gimnazjalnej. Przedstawiono 
zagrożenia przestępczością w szkole oraz predyspozycje indywidualne a decyzje 
edukacyjno-zawodowe studentów, poprzez analizę kompetencji osobistych  
i społecznych studentów wybranych kierunków studiów. Podjęto również 
zagadnienia związane z interdyscyplinarnością w gerontologii oraz edukacją 
senioralną w świetle badań neurobiologicznych. W rozdziale tym przedstawiono 
szkołę jako miejsce rozwijające kreatywność uczniów, w kontekście realizacji 
założeń edukacji kreatywnej w polskim systemie oświaty. Ukazano także wyzwania 
szkół wobec potrzeby wsparcia rodzin we współczesnym społeczeństwie 
informacyjnym. 

Jako redaktorzy niniejszej monografii, mamy nadzieje, że będzie ona 
przydatna dla szerokiego kręgu pracowników naukowych i dydaktycznych, 
studentów oraz osób zajmujących się problematyką edukacji, stając się praktyczną 
pomocą naukową oraz źródłem ich inspiracji. 
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