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Od redakcji 

Zamieszczone w tym numerze naszego czasopisma artykuły to w dużej mie-

rze plon ciekawej e-konferencji „Edukacja – Analiza – Transakcje”, która odby-

ła się w maju ubiegłego roku. Swoje prace zaprezentowało dwudziestu dwóch 
uczestników. Wystąpienia zamieszone zostały w trzech panelach: „Sesja plenar-

na…”, „Edukacja…”, „Inspiracje”. Swoją obecnością na sesji plenarnej za-

szczyciła nas prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska („Zaburzenia osobowości  
a sojusz terapeutyczny w perspektywie Analizy Transakcyjnej”) oraz dr hab. 
Dorota Pankowska, prof. UMCS („Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Doro-

słego w edukacji i życiu społecznym”). Wysoki poziom tych wystąpień stanowił 
dobre wprowadzenie do samej dyskusji panelowej, nakreślił kierunek dalszych 
rozważań i jest inspiracją do kolejnych badań i dociekań. Warto przypomnieć, że 
Profesor Lidia Cierpiałowska była jedną z prekursorek AT w Polsce. Niżej podpisa-

ny dzięki ważnym artykułom tej Autorki stawiał pierwsze kroki w tej dziedzinie1
.  

Konferencja i jej nowa formuła została dostrzeżona przez wiele osób, m.in. 

przez Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr. 
hab. Bogusława Śliwerskiego, który na swoim blogu zachęcał do uczestnictwa w 

tym wydarzeniu i poświęcił mu dużo miejsca. Można było tam m.in. przeczytać 
takie zdanie: „Gorąco zachęcam do chociażby posłuchania wypowiedzi osób re-

ferujących czy prezentujących wyniki swoich badań, gdyż koncepcja «analizy 
transakcyjnej» już w czasach PRL była przedmiotem ogromnego zainteresowa-

nia pedagogów i psychologów, którzy w podejściu humanistycznym odnajdywa-

li w niej szansę na nie tylko poprawę komunikacji w relacjach międzyludzkich, 
ale przede wszystkim w sytuacjach asymetrycznych, kiedy to najczęściej docho-

dzi do konfliktów, nieporozumień, ale i manipulacji (gier). Doskonale pamiętam, 
jak trudno było w latach 70–80. XX w. pozyskać pierwsze przekłady na język 
polski książek tak znakomitych autorów”2

. 

Jedno z wystąpień w sesji plenarnej dotyczyło modelu płynności funkcjonal-

nej (FF – functional fluency) Susannah Temple. Jest to koncepcja, która w ostat-

nich latach odegrała bardzo znaczącą rolę jako propozycja służąca podniesieniu 
świadomości własnych zachowań przez nauczycieli. Miała i ma w swoim zało-

żeniu służyć ich rozwojowi osobistemu i zawodowemu, tworzyć podwaliny 

                                                 
1  L. Cierpiałkowska, H. Nowicka-Gawęcka (1992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. 

W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, t. II. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
UAM.  

2  Źródło: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/05/e-konferencja-na-temat-edukacja-analiza. 

html. Pobrane 28 maja 2017. 
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swoistego coachingu. Artykuł udostępnia założenia tej praktycznie nieznanej do-

tąd polskiemu czytelnikowi koncepcji. Piszę o tym dlatego, iż w moim przeko-

naniu wspomniany model ma duże znaczenie dla całej edukacyjnej analizy 
transakcyjnej.    

Warto mieć świadomość, że niezaprzeczalnym walorem analizy transakcyj-

nej była zawsze prostota, klarowność i jasność w prezentowaniu istotnych treści 
dotyczących relacji międzyludzkich. Powstała – jak można było przeczytać  
w niektórych opracowaniach – w wyniku genialnej intuicji samego Erica Ber-

ne’a. Jej przystępność i zrozumiałość dla szerokiego kręgu odbiorców rodziła 
czasem krytyczne opinie w środowisku akademickim, zarzucające koncepcji 
nienaukowość. Przez lata jednak zakres nagromadzonej wiedzy, jak i podejmo-

wanych badań znacząco się poszerzył. Można nawet powiedzieć, że mamy pe-

wien renesans zainteresowania AT. Tak charakterystyczne dla koncepcji modele 

transakcyjne, w tym również podstawowy model struktury ego, uległy wielu 
modyfikacjom i przekształceniom. Zresztą i Berne nie był temu przeciwny, za-

kładając dalszy rozwój swoich pomysłów. W poglądach np. Giles’a Barrowa
3
, 

czy też Claude’a Steinera4
, model R-D-Dz jest niczym innym, jak rodzajem 

przenośni, która dzięki swojej dwuznaczności zmienia się i w skutek tego zysku-

je na wartości. Stąd też należy odnosić się do niego jak do każdej metafory. Ta-

kie przekształcenie owego schematu, będącego swoistym znakiem firmowym 
całej analizy transakcyjnej, znajdujemy we wspomnianej idei płynnej funkcjo-

nalności Susannah Temple. Ważna to koncepcja, której ukazanie można trakto-

wać jako moment przełomowy w rozwoju EAT. Dlatego też zwracamy na nią 
szczególną uwagę. Nie znaczy to jednak, że dokonujący się postęp nie rodzi 
różnego rodzaju pytań i wątpliwości – zawarto je na końcu artykułu poświęco-

nego tej problematyce. Wśród nich refleksję na temat dalszych losów AT. Czy 
aby nadmiar nowych pomysłów, modeli i kolejnych rozwiązań – nie zawsze wy-

starczająco zweryfikowanych empirycznie – nie przyczyni się do utraty czytel-

ności pierwotnego projektu i samych intencji twórcy analizy transakcyjnej? Ta-

kie wątpliwości rodzą się wraz z próbą ogarnięcia szerokiego zakresu tematyki 
publikacji poświęconych różnym transakcyjnym aspektom życia. 

Prezentowany numer zawiera właśnie bogate spektrum tematyki wiążącej się 
nie tylko z samą analizą transakcyjną skupioną na jej edukacyjnych aspektach, 

ale również wykraczającej poza psychopedagogikę. Biorąc pod uwagę fakt, że 
jak do tej pory jest to jedyne czasopismo naukowe poświęcone AT w Polsce, 

chcemy możliwie jak najszerzej udostępniać je transakcjonalistom wykraczają-
cym poza ramy edukacyjne, a nawet tym, którzy zainteresowani EAT szukają 

                                                 
3 G. Barrow (2007). Wonderful World, Beautiful People: Reframing transactional analysis as 

positive psychology. Transactional Analysis Journal, 3(37), 206–209. https://doi.org/10.1177/ 

036215370703700304.  
4 C. Steiner (2003). The development of transactional analysis theory and practice; A brief 

history. EATA Newsletter, 76, 9–14. 
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dopiero do niej własnej drogi. Stąd też wcześniej istniejącą rubrykę Na pograni-

czu dziedzin, gdzie odnajdujemy szereg ciekawych artykułów, które być może 
da się w przyszłości odczytywać również poprzez paradygmat transakcyjny, 
rozbudowujemy o część, w której analiza transakcyjna ujawnia swoją wartość 
także na innych polach.  

Czynię odstępstwo od dotychczasowej praktyki przeglądu i rekomendowania 
(poza wspomnianymi na wstępie tekstami) poszczególnych artykułów z tego 
tylko powodu, iż mam przeświadczenie, że musiałbym z akceptacją i podziwem 
sięgnąć do każdego z nich. Wszystkie bowiem w mojej ocenie prezentują wyso-

ki poziom zarówno merytoryczny, jak i metodyczny. Natomiast tradycyjnie już 
ich ocenę pozostawiam samym czytelnikom i przyszłym autorom, na których 
obecność na tych łamach wciąż z niecierpliwością czekamy.!

 
Jarosław Jagieła 

Redaktor Naczelny 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAJĄC TAJ 

 

 

 
„Transactional Analysis Journal” (TAJ) to międzynarodowe czasopismo poświęcone 

rozwojowi teorii i praktyki analizy transakcyjnej oraz jej zastosowań w psychoterapii, 
poradnictwie, rozwoju organizacji oraz edukacji. Kwartalnik ukazuje się od roku 1971  

i prezentuje artykuły naukowe ze wszystkich perspektyw teoretycznych i obszarów za-

stosowań koncepcji Berne’a. Ukazują się tu badania stosujące zarówno metodologię ilo-

ściową, jak i ilościową, a także studia przypadków, analizy literaturoznawcze, recenzje 

książek, czy teksty eseistyczne.  

W dziale „Czytając TAJ” nawiązujemy do najbardziej interesujących artykułów jakie 
ukazywały lub ukazują się w tym prestiżowym kwartalniku po to, aby ich treść przybli-
żyć naszym czytelnikom. W ostatnim numerze tę rubrykę wypełnił temat związany z po-

jęciem „Emotional literacy” zaproponowany przez Claude Steinera1. Obecnie zajmiemy 

się tematem metody ustawień systemowych rodziny, której twórcą jest Bert Hellinger. 

 

                                                 
1  J. Jagieła, (2016). Emotional literacy, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 171–175. 
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wencją kryzysową. Członek Wolontariatu Misyjnego Salvator, z ramienia 

którego odbyła swoją pierwszą misję w Charkowie (Ukraina), pracując  
z bezdomnymi matkami z dziećmi.  

Dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD – pedagog społeczny i psychoterapeuta. 
Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze 
Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny 

rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko-

wych i popularnonaukowych. 

Mgr inż. Piotr Jusik – coach, trener i terapeuta. Doświadczenie zawodowe za-

czął zdobywać w Londynie, w pracy z trudną młodzieżą oraz dziećmi z za-

burzeniami emocjonalnymi. Zainspirowany środowiskiem pracy, rozpoczął 
studia z analizy transakcyjnej w Oksfordzie, uzyskując kwalifikacje terapeu-

tyczne (Dyplom Transactional Analysis Counselling) oraz akredytację Insti-



346 Noty biograficzne autorów 

tute of Leadership and Management jako coach. Obecnie rozwija własny ga-

binet coachingu i terapii, a także prowadzi warsztaty rozwojowe z wykorzy-

staniem konstruktów analizy transakcyjnej. Nauczał oraz prowadził treningi 
w różnych miejscach świata, między innymi w Polsce, we Francji, na Ukra-

inie i w Meksyku. Umożliwiło mu to rozszerzenie doświadczenia w pracy  
z szeroką i zróżnicowaną gamą klientów. 

Dr Anna Kwatera – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pe-

dagog w obszarze dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowaw- 

cza oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; adiunkt w Studium 

Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie 
od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w wymiarze teore-

tycznym i praktycznym. Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą za-

gadnień pedeutologicznych i dydaktycznych, kształcenia kreatywności  
w kontekście efektów edukacyjnych, a także programowych, organizacyj-

nych i metodycznych działań innowacyjnych w szkole. 

Dr Zbigniew Łęski – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt 

w Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, 

Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu 
kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek 
działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie Zespołu 
Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukowe 

oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – 

ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej. 

Dr Bożena Marzec – dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersy-

tetu Śląskiego na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej w latach 1998–
2010, od 2011 roku adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biz-

nesu w Dąbrowie Górniczej. Pola zainteresowań intelektualnych: zarządza-

nie placówkami oświatowymi, rozwój zawodowy nauczyciela, system 

oświaty, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, literatura rosyjska. 

Dr Małgorzata Mądry-Kupiec – pedagog i psycholog, pracuje na Uniwersyte-

cie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania dotyczą komunikacji 
interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dorosły–dziecko  

i nauczyciel–uczeń, oraz rozumienia dziecka i nastolatka w nurcie psycho-

analitycznym. W 2011 roku wydała książkę Komunikacja werbalna nauczy-

ciela i ucznia na lekcji. 

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS w Lublinie – zatrudniona w Zakła-

dzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Pedagogiki i Psycho-

logii (Instytut Pedagogiki). Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacyj-
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na analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie na-

uczycieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły. 

Dr Anna Pierzchała – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 

pracownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-

wie, członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Ba-

dawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pe-

dagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wyko-

rzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności 
edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz 
zaburzeniami zachowania. 

Dr Adrianna Sarnat-Ciastko – pedagog społeczny i politolog. Adiunkt pracu-

jący w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Eduka-

cyjnej Analizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, 

szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Ba-

dacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty. 

Mgr Jan Strączyński – streetworker Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Częstochowie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii 
im. Jana Długosza na kierunku filologia angielska oraz Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie na kierunku praca socjalna. Pracuje przy Zakła-

dzie Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Zainteresowania: streetworking, pedagogika alternatywna, 
bezdomność pozaschroniskowa, innowacyjne metody pracy z osobami do-

świadczającymi bezdomności. 

Dr Zbigniew Wieczorek – pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani-

stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago-

gicznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów 
asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania 
zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecz-

nej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach 
samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to 

jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.  

Dr Katarzyna Wójcik – pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Kate-

drze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Swe do-

tychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artyku-

łach, zamieszczonych w pięciu monografiach oraz czasopismach o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkunastu konferen-

cjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: Naucza-

nie polisensoryczne; The Role of Multiple Intelligence in Creating School 
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Climate; Wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogi-

ki oraz jej zastosowanie w praktyce; The Outlook For the Employment of 

Educational Studies Graduates. Jej zainteresowania badawcze oscylują wo-

kół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształce-

nia wczesnoszkolnego i przedszkolnego. 

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych – częstochowianin (rocznik 1945), psycholog 
i pedagog, wieloletni profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
Główne dziedziny zainteresowań naukowych: gerontologia społeczna,  
a zwłaszcza geragogika specjalna, oraz psychologia osobowości, w szcze-

gólności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii  
i tanatopsychologia. Ważniejsze prace zwarte: Światopogląd współczesnej 
młodzieży akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Człowiek wobec starości. 
Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. 
Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999; Słownik gerontologii społecznej. 
Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Ame-

ricans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; 
Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 3: 2017; 

Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowi-

ce: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, wyd. 2: 2013; Pomiędzy wiarą a zwątpie-

niem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 
2012; Higiena psychiczna w Polsce. Słownik biograficzny. Wrocław: Wyd. 
Nauk. DSW, 2013 oraz Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkice 
z gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017. Za nowatorskie roz-

wiązania w zakresie upowszechniania wiedzy gerontologicznej na temat sta-

rzenia się społeczeństwa polskiego i aktywizacji społecznej seniorów otrzy-

mał wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015) oraz 
honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016). 
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Nowości wydawnicze 

 

J. Jagieła (2018), Edukacyjna analiza transakcyjna, Częstocho-

wa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie 

Książka stanowi próbę ukazania edukacyjnej analizy transakcyjnej na tle 

wyodrębniających się kierunków współczesnej psychopedagogiki. Każdy z za-

mieszczonych nurtów posiada swoje odpowiedniki w koncepcji AT, co starano 

się wykazać na podstawie odniesień do literatury obcojęzycznej. Znaczną część 

publikacji stanowi prezentacja dorobku Zespołu Badawczego Edukacyjnej Ana-

lizy Transakcyjnej. Czytelnik odnajdzie w książce m.in. zestawienie niemal 

wszystkich publikacji z tego zakresu, jakie dotąd ukazały się Polsce. Podsumo-

wujący charakter publikacji zachęca jednocześnie do myślenia o dalszym rozwo-

ju tematyki zawartej omawianej w książce. 
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A. Sarnat-Ciastko (2017), Relacje tutorskie w polskiej szkole  

w ujęciu analizy transakcyjnej, Kraków: Wydawnictwo  

LIBRON, ss. 295 

Prezentowana monografia stanowi unikatowy obraz przeprowadzonych ba-

dań komparatystycznych na grupie ponad 600 osób (nauczycieli i uczniów) wy-

korzystujących oraz niewykorzystujących w swojej praktyce metodę tutoringu 

szkolnego. Badania te, zrealizowane w pszeszło 30 szkołach gimnazjalnych oraz 

średnich, oparte zostały na teorii analizy transakcyjnej w jej edukacyjnej odsło-

nie. Koncentrowały się one na określeniu związku między stosowaniem tutorin-

gu a obrazem badanych i ich wzajemnej relacji (tutor–podopieczny bądź wy-

chowawca–uczeń), który – jak wskazały dane – istotnie zachodzi. Analiza zebra-

nego materiału badawczego uzupełniona została o właściwe dla tej publikacji tło, 

jakim jest prezentacja założeń tutoringu szkolnego oraz analizy transakcyjnej. 



 

Informacje dla autorów  

„Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej’ 

— Oryginalne artykuły należy przesyłać na adres: Zespół Badawczy Edukacyj-

nej Analizy Transakcyjnej, Instytut Pedagogiki, Akademia im. Jana Długo-

sza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, lub na ad-

res mailowy: educational.ta@ajd.czest.pl. 

— Artykuł powinien być napisany na stronie A4 o marginesach 2,5 cm z każdej 

strony. Tekst powinien być wyjustowany i tworzony z 1,5 odstępami między 

wierszami. Należy używać czcionki Times New Roman. Tekst powinien być 

zapisany jako: .doc, .docx, .rtf. 

— Ilustracje, które są zamieszczone w tekście należy przesłać również w osob-

nym pliku w formacie.jpg lub.tiff (skala szarości w rozdzielczości 300 dpi). 

Wszystkie rysunki czy tabele, które są zawarte w artykule powinny być pod-

pisane. 

— Wszelkie przypisy – odwołania do literatury (tzw. odsyłacze) oraz bibliogra-

fię należy formatować wg stylu APA (http://www.apastyle.org). W artykule 

należy stosować odsyłacze w tekście, w których należy podać nazwisko au-

tora, rok wydania publikacji oraz strony, np.: (Jones, 2001, s. 14), (Roberts, 

2008b, s. 83). Jeśli w treści artykułu znajdują się nazwiska autorów cytowa-

nego dzieła lub tytuł dzieła anonimowego, w nawiasie należy zamieścić je-

dynie rok. Gdy w artykule następuje pośrednie powołanie się na publikację, 

należy podać dane źródła pierwotnego, następnie „za” i na końcu odsyłacza 

dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne np. (Jones, 

2001, za: Roberts, 2008b, s. 83). 

 Pełne informację dotyczące cytowanej literatury należy podać w porządku 

alfabetycznym na końcu artykułu w bibliografii. Należy przy tym stosować 

następujące zapisy: 

 W przypadku cytowanych książek np.: Harris, Th.A. (2009). Ja jestem OK – 

ty jesteś OK. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 

 W przypadku cytowanych artykułów zawartych w czasopismach np.: Pan-

kowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza 

transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Trans-

akcyjna, 1, 13–30. 
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 W przypadku cytowanych artykułów z monografii wydawanych pod redak-

cją np.: Walewander, A. (2013). O duszy nauczycielstwa – przed stu laty  

i dziś. W: J. Krukowski, A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świe-

cie (s. 96–103). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersy-

tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

 Jeśli cytowana treść znajduje się na stronie internetowej, prócz podstawo-

wych informacji o autorze, bądź tekście, należy wskazać informację, z jakiej 

strony internetowej i kiedy został on pobrany: http://………… Pobrane 12 

maja 2015. 

— Należy do minimum ograniczyć stosowanie przypisów dolnych. 

— Od autora wymaga się, aby robiąc bibliografię sprawdził i wstawił odpo-

wiedni odnośnik, jeśli podawane pozycje posiadają numer identyfikatora cy-

frowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Można to sprawdzić ko-

rzystając ze strony crossref.org: http://www.crossref.org/guestquery  

— Do tekstu należy załączyć streszczenie artykułu w języku angielskim (na ok. 

800–1000 znaków wraz ze spacjami), które zawierać będzie kluczowe in-

formacje w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnioski. Po-

nadto tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim oraz maksimum pięć 

słów kluczowych (w języku polskim i angielskim). 

— Przesyłając artykuł do redakcji czasopisma „Edukacyjna analiza transakcyj-

na” autor zobowiązany się dołączyć także podpisane: „Umowę o przeniesie-

nie autorskich praw majątkowych” a także „Oświadczenie”, które służy 

określeniu autorstwa przedstawianego dzieła (zapora „ghostwriting” 

oraz,,guest authorship”), jak również wskazaniu jego źródła finansowania 

przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty („fi-

nancial disclosure”). Wszystkie druki do pobrania ze strony czasopisma 

„Edukacyjna Analiza Transakcyjna”.  

— Redakcja przyjmuje, że artykułem naukowym jest: artykuł badawczy prezen-

tujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycz-

nym, technicznym lub analitycznym (przy czym jego struktura zawiera: od-

niesienia do obecnego stanu wiedzy, przyjętą w badaniach metodologię, 

przebieg badań, uzyskane wyniki, a także wnioski z przeprowadzonych ba-

dań); artykuł o charakterze monograficznym, w ramach którego w wyczerpu-

jący i należycie udokumentowany sposób opisywane są przyjęte do analizy 

wybrane zagadnienia badawcze; artykuł polemiczny; artykuł przeglądowy. 


