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Od redakcji 

Z rokiem 2016 zmienia się częstotliwość ukazywania się „Pedagogiki” –  

z trybu rocznego przechodzi w półroczny. Zmiana jest podyktowana rosnącą 
liczbą Autorów zainteresowanych publikacją na łamach pisma, a także awansem 
periodyku na „Liście czasopism punktowanych MNiSW”, wyrażającym się  
w zwiększającej się liczbie punktów (podczas ewaluacji w roku 2015 „Pedago-

gice” przyznano 8 punktów). Formuła rocznika już od kilku lat ograniczała dzia-

łania Redakcji, okazując się za szczupła dla wszystkich artykułów zasługujących 
na opublikowanie. Mamy nadzieję, iż jako półrocznik nasze pismo będzie się 
pomyślnie rozwijało w kolejnych latach, poszerzając grono współpracowników. 

Niniejszy tom jest głosem w toczącej się dyskusji na temat podnoszenia 
standardów jakości kształcenia akademickiego. Podczas gdy nowe formy pracy 
dydaktycznej docierają do kolejnych poziomów edukacji, uczelnie wyższe wy-

dają się ostatnim bastionem tradycyjnej dydaktyki opartej na metodach podają-
cych. Rodzi to zarzuty nieadekwatności kształcenia akademickiego wobec wy-

mogów i standardów współczesnego świata oraz wymaga od wykładowców od-

powiedzi na pytanie, w jaki sposób istniejącą sytuację zmienić.  
W tym kontekście Adam Rosół stawia szereg pytań. Czy wystarczające mo-

że być wdrażanie sformalizowanych systemów weryfikacji jakości kształcenia  
w szkołach wyższych, które sprowadzają się do sprawdzania określonych para-

metrów? Czy narzucone z zewnątrz normy i zasady są w stanie wpłynąć na na-

wyki i przyzwyczajenia panujące w świecie akademickim od lat? Ustawy i roz-

porządzenia to za mało, żeby zmienić tradycyjną dydaktykę akademicką, osa-

dzoną w sztywnych ramach organizacyjnych. Uczelnie potrzebują innowacji, 
ducha świeżości, zmiany, która, jak pisze Katarzyna Mazur-Kajta, „coś ulepsza  
i daje nową jakość”.  

Wśród tekstów niniejszego tomu można zauważyć cztery wyraźne nurty: po 
pierwsze – konieczność rozwijania nowych kompetencji, przede wszystkim spo-

łecznych; po drugie – zniwelowanie luki między wymaganiami uczelni a potrze-

bami rynku pracy; po trzecie – wykorzystanie potencjału nowych technologii  

w edukacji akademickiej; wreszcie po czwarte – analiza współczesnych wyzwań 
edukacyjnych oraz ich konformacja z dorobkiem przeszłych pokoleń.  

Potrzeba nowych kompetencji wynika z szybko zachodzących zmian we 
współczesnym świecie, które – w istotny sposób wpływając na warunki i wyma-

gania rynku pracy – stawiają przed uczelniami, a szczególnie przed nauczycie-

lami akademickimi, nowe zadania.  
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W rzeczywistości, w której informacja jest dostępna dla wszystkich, zdoby-

cie wiedzy traci status celu nadrzędnego. Na znaczeniu zyskują natomiast zdol-

ność krytycznego myślenia, umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, 
wrażliwość na różnice kulturowe, otwartość na zmiany, których to umiejętności 
absolwentom często brakuje. W obliczu wciąż rosnącej ilości dostępnych infor-

macji konieczne jest kształtowanie postaw autonomicznych, ponieważ student 
autonomiczny nie tylko potrafi planować swój proces uczenia się i jest za niego 
odpowiedzialny, ale jest również świadomy konieczności uczenia się przez całe 
życie. Na rynku pracy cenny jest pracownik, który potrafi samodzielnie myśleć, 
poddaje krytycznej ocenie zastaną sytuację i wykazuje się kreatywnością w roz-

wiązywaniu problemów. Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem Barbary 
Maj-Malinowskiej, że „miarą jakości kształcenia staje się ilość nowych idei oraz 
patentów i przełomowych projektów badawczych, które powstają w murach da-

nej instytucji naukowej czy badawczej”.  

Aby podnieść atrakcyjność studentów i absolwentów na rynku pracy, nie-

zbędna jest współpraca między uczelniami a pracodawcami. Dobrym przykła-

dem jest opisany przez Jarosława Krajkę system praktyk dla tłumaczy na UMCS 
w Lublinie, który z jednej strony zakłada ścisłą współpracę uczelni nie tylko  
z biurami tłumaczeń, ale również z szeroko pojętymi instytucjami kultury w re-

gionie, z drugiej zaś stosuje praktyki wewnątrzuczelniane, dając studentom moż-
liwość szkolenia swoich kompetencji tłumaczeniowych przy obsłudze imprez 
uczelnianych.  

Uniwersytet Łódzki natomiast, aby wyeliminować rozbieżność między „po-

lityką kształcenia a polityką zatrudnienia”, postawił na budowanie relacji z ab-

solwentami, nie ograniczając się przy tym do monitorowania karier absolwen-

tów, ale również zakładając ich aktywny udział w uaktualnianiu oferty kształce-

nia uczelni. Przemysław Florczak opisuje realizowany na tymże uniwersytecie 
program Connection, który między innymi ma na celu włączenie absolwentów  
w modyfikację i poszerzanie treści kształcenia. 

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu to w polskiej rzeczywisto-

ści wciąż temat wywołujący wiele kontrowersji. Również wśród kadry akade-

mickiej nie brak jest zagorzałych przeciwników wykorzystania narzędzi interne-

towych w procesie dydaktycznym. Obserwując jednak stopień zaawansowania 
metod kształcenia z wykorzystaniem elementu online na świecie, nauczyciele 
akademiccy, za radą Anny Turuli, powinni przestać pytać: czy korzystać z no-

wych technologii? – powinni raczej szukać odpowiedzi na pytanie: jak z nich 

korzystać?, ponieważ „ponowoczesny habitus to rwący nurt – stylów życia, 
kompetencji etc. Ignorować go nie sposób; przeciwstawiać się mu – niepodobna; 

płynąć z prądem – nie musimy; ale powinniśmy budować młyny, które ten nurt 
pozwolą nam wykorzystać ku pożytkowi współczesnych studentów”. 

W kolejnej części (Problemy i wyzwania) zgromadzono teksty podejmujące 
istotne zagadnienia współczesnej humanistyki i nauk o wychowaniu. Na szcze-
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gólną uwagę zasługuje otwierający tekst Andrzeja Margasińskiego, w którym 
Autor dokonuje krytycznej oceny jednej z ikon amerykańskiego feminizmu Judi-

th Butler i przygląda się konsekwencjom edukacyjno-wychowawczym jej teorii 

płci. Kolejne artykuły ukazują problemy komunikowania się i budowania toż-
samości we współczesnym świecie. 

Ostatnia część (Historia wychowania) zawiera artykuły charakteryzujące 
różne aspekty dorobku polskiej oświaty i wychowania. Charakter rozliczeniowy 

z początkowym okresem PRL-u ma artykuł Romualda Grzybowskiego, kolejne 

zaś opracowania przybliżają wielokulturowy charakter oświaty we Lwowie 
przełomu XIX i XX w., a także wybrane zagadnienia opieki i wychowania na te-

renie dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego. Retrospekcja pozwala lepiej 

rozumieć i obiektywnie oceniać procesy społeczne rozpalające współczesny 
świat, jak na przykład kryzys emigracyjny czy kryzys UE. 

Osoby zainteresowane publikacją na łamach półrocznika zachęcamy do od-

wiedzenia strony internetowej www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika. 
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