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Od redaktorów
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom rocznika „Tolerancja” zawierający artykuáy odnoszące sie gáównie do problematyki edukacji w aspekcie jej roli w ksztaátowaniu kultury prawnej i informatycznej oraz kompetencji internetowych máodzieĪy. Tom otwiera tekst Anny Gronkiewicz o edukacji spoáeczeĔstwa poprzez prawo. Autorka uzasadnia koniecznoĞü prowadzenia systematycznej i powszechnej edukacji prawnej. Pozytywnie ocenia podjĊcie dziaáaĔ przez
wáadze paĔstwowe w zakresie edukacji prawnej uczniów, ale podkreĞla, Īe dla
realizacji postulatów edukacji prawnej niezbĊdne jest równieĪ wprowadzenie
edukacji prawnej dla osób dorosáych. Pozwoli to uniknąü sytuacji, w której osoby nieznające prawa przyjmują postawĊ dezaprobaty wobec prawa bądĨ teĪ wykazują lĊk przed prawem. Zagadnienie przestĊpczoĞci i demoralizacji wĞród nieletnich uczniów omawia Aneta Zacharjasz. Problem ten zostaá przedstawiony
w artykule z punktu widzenia máodych ludzi – uczniów szkóá, którzy z róĪnych
powodów mieli nieszczĊĞcie wejĞü w konflikt z obowiązującym prawem, bądĨ
to poprzez popeánienie czynu karalnego (przestĊpstwa lub okreĞlonego wykroczenia), bądĨ poprzez tzw. demoralizacjĊ i których sprawy ostatecznie zostaáy
skierowane do rozpoznania przez sądy rodzinne. Z innego punktu widzenia problem przemocy w rodzinie analizuje Agnieszka Piechaczek-Kaszczyniec. Autorka przedstawia w swoim artykule skalĊ przemocy w rodzinie na terenie województwa Ğląskiego w latach 2000–2007. Dane wskazują, Īe przemoc na terenie województwa Ğląskiego w latach 2007–2010 ma tendencjĊ wzrostową. Osobami doĞwiadczającymi przemocy są zarówno dzieci, kobiety, osoby starsze czy
niepeánosprawne, jak i mĊĪczyĨni. W artykule omówione zostaáy problemy diagnozowania przemocy w rodzinie oraz strategie powstrzymywania przemocy.
O dostrzeganiu problemu Ğwiadczy to, Īe przybywa instytucji zajmujących siĊ
profilaktyką i pomocą poszkodowanym. Nie mniej istotnym zagadnieniem zajmuje sie w swoim artykule Ewa Kozáowska. Autorka formuáuje w swoim tekĞcie pytanie o stan informatyzacji polskiej edukacji i rolĊ, jaką w niej odgrywa
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e-edukacja. Badania pilotaĪowe przeprowadzone w blisko 400 szkoáach na temat
moĪliwoĞci informatyzacji szkóá i wprowadzenia w 2014 roku e-podrĊczników
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dowiodáy caákowitej klĊski tego projektu. Polska szkoáa nie jest przygotowana do pracy z e-podrĊcznikiem. Autorka
zwraca równieĪ uwagĊ, Īe komputer jako edukator – narzĊdzie, wydaje siĊ byü
nieograniczony w moĪliwoĞciach, a tylko my wydajemy siĊ byü dla niego i dla
nas samych ograniczeniem. A zatem e-nauczyciel tak, pod warunkiem jednak, Īe
wyksztaácenie zdobyte tą drogą nie spowoduje, Īe bĊdziemy spoáeczeĔstwem
wyedukowanym, ale samotnym i przez to nieszczĊĞliwym. Z kolei Ewa KrzyĪak-SzymaĔska i Andrzej SzymaĔski prezentują wyniki badaĔ na temat kompetencji internetowych uczniów szóstych klas szkoáy podstawowej i trzecich
klas gimnazjum z terenu województwa Ğląskiego. Badania miaáy na celu okreĞlenie posiadanych przez respondentów kompetencji informatycznych oraz
wskazanie zaleĪnoĞci pomiĊdzy nimi a rodzajami aktywnoĞci uczniów w Ğwiecie
online. Diagnozują one równieĪ zjawisko uzaleĪnienia máodzieĪy od Internetu.
Rezultaty prezentowanych badaĔ wskazują na potrzebĊ dziaáaĔ szkoáy w zakresie bezpiecznego korzystania przez dzieci i máodzieĪ z Internetu. Kolejny autor,
Tomasz Prauzner, w tekĞcie na temat asymilacji technologii informatycznej
w pracy edukacyjnej, przedstawia podstawowe informacje dotyczące znaczenia
technologii informacyjnej w edukacji, a równieĪ wyniki badaĔ pedagogicznych
dotyczące znajomoĞci moĪliwoĞci wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w praktyce edukacyjnej. Zdaniem autora, im szybsze są dziaáania
zmierzające do elektronizacji szkoáy, a szczególnie jej informatyzacji, tym bardziej uwidaczniają siĊ braki w zakresie humanizacji edukacji. Wnioski nie są
optymistyczne. O ile nauczyciele doskonale są zaznajomieni z teorią, o tyle
z praktyką jest juĪ znacznie gorzej.
CzĊĞü gáówną publikacji zamyka tekst autorstwa Anny Deryng, która pisze
o wolnoĞü sumienia i religii jako przedmiocie zainteresowania polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Artykuá zawiera analizĊ pojĊcia wolnoĞci sumienia
i wyznania w aspekcie prawnym oraz w nauce KoĞcioáa katolickiego. Autorka
odpowiada na pytanie, czy w swym dziaáaniu Rzecznik Praw Obywatelskich
kierowaá siĊ w sprawach wolnoĞci sumienia i religii tymi samymi zasadami, które wyznaczaáy jego dziaáania w innych sprawach, czy teĪ moĪe prezentowaá specyficzne podejĞcie. I dochodzi do wniosku, Īe RPO w tym przypadku, jak w pozostaáych, kierowaá sie tymi samymi zasadami i odwoáywaá sie do prawnego rozumienia wolnoĞci sumienia i religii. MoĪna zatem stwierdziü, Īe rzecznikowska
teoria wolnoĞci sumienia i wyznania to koncepcja wolnoĞci areligijnej, prawnej
i obywatelskiej.
W czĊĞci Varia pomieszczone zostaáy dwie recenzje i táumaczenie. Pierwsza
recenzja, Doroty Suskiej, dotyczy ksiąĪki Norma jĊzykowa w aspekcie teore-
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tycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska,
K. Skibski. Natomiast Renata Bizior przedstawia recenzjĊ ksiąĪki Czáowiek, jĊzyk, kultura. Nowi badacze o „nowych mediach”, red. K. SmyczyĔska. Autorką
przekáadu, Definicje edukacji. UjĊcie krytyczne (tytuá oryginaáu: Émil Durkheim,
Les définitions de l’éducation. Examen critique, en: L’éducation, sa nature et
son rôle) jest Justyna Tomczyk.

