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Edukacyjny i komunikacyjny kontekst koncepcji „drzwi kontaktu”  .................  37 

The concept of Communication Door as a tool to assist students in achieving educational  

success and to improve communication between participants in the educational process  

(Summary)  ............................................................................................................  47 

Agata SZEKIEŁDA 

Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces  

terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej  ..................  49 

Private tuition in relational approach: learning and teaching as a therapeutic process.  

Reflection based on the transactional analysis model (Summary)  .........................................  60 

Włodzimierz ŚWIĄTEK 

Archetyp wojownika i zwycięzcy w działaniach edukacyjnych  

i wychowawczych  .............................................................................................  61 

The Warrior and the Winner archetypes in educational activity (Summary)  ............................  82 

ANALIZA TRANSAKCYJNA NA INNYCH POLACH (TRANSACTIONAL ANALYSIS  

IN OTHER FIELDS) 

Katarzyna KLIMKOWSKA 

Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach  

we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego  .................................................................  85 

Using Solution-Focused Approach in strengthening the Adult ego-state (Summary)  .................  98 

Dorota PANKOWSKA 

Transakcyjne aspekty wulgaryzacji języka  ........................................................  99 

Transactional aspects of language vulgarization (Summary)  ...............................................  118 

Izabela KRASIEJKO 

Rodzaje transakcji pomiędzy asystentami rodziny a klientami  .........................  119 

Types of transactions between family assistants and clients (Summary)  .................................  131 



 

Zbigniew WIECZOREK 

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów  

społecznościowych  ............................................................................................  133 

Using transactional analysis in studies of social media (Summary)  .......................................  159 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA NA TLE INNYCH KIERUNKÓW  

PSYCHOPEDAGOGICZNYCH (EDUCATIONAL TRANSACTIONAL ANALYSIS  

IN THE LIGHT OF OTHER PSYCHOPEDAGOGICAL AREAS) 

Jarosław JAGIEŁA 

Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji  

poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)  ...................................  163 

Psychopedagogy of cognition and thinking: on the links between cognitive concepts  

and educational transactional analysis (part 3) (Summary)  .................................................  191 

NA POGRANICZU DZIEDZIN (ON THE BORDER) 

Zbigniew LEDÓCHOWSKI 

Rola sztuki programowania w kształceniu informatycznym  .............................  195 

The role of the art of programming IT education (Summary)  ..............................................  207 

Beata BOGUSŁAWSKA-KRĘGIEL 

Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami  ....  209 

Smartphone as a tool for teaching and communicating with students (Summary)  .....................  220 

Małgorzata MINCHBERG 

Edukacja przez sztukę: artysta w szkole  ...........................................................  221 

Education through art: an artist at school (Summary)  ........................................................  232 

Małgorzata BISZCZUK 

Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych –  

innowacja pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole  ............................  233 

STEM project for secondary school teachers – pedagogical innovation with new technologies  

at school (Summary)  ................................................................................................  246 

Sandra SKORZA 

Edukacja multimedialna w przedszkolach – analiza doświadczeń  ....................  247 

Preschool multimedia education – analysis of experience (Summary)  ...................................  262 

CZYTAJĄC TAJ (READING TAJ) 

Jarosław JAGIEŁA 

Terapia Pisania Ról  ...........................................................................................  265 

Role Lettering Therapy (Summary)  ..............................................................................  273 

SPRAWOZDANIA (REPORTS) 

Anna PIERZCHAŁA 

Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w przedszkolu  

i szkole podstawowej  ........................................................................................  277 



 

Adrianna SARNAT-CIASTKO 

Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu  

„Wychować Człowieka Mądrego”  ....................................................................  279 

RECENZJA (REVIEW) 

Jarosław JAGIEŁA 

[rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich  

relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223  .................  285 

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW (ABOUT THE AUTHORS)  .....................................  289 

INFORMACJE DLA AUTORÓW (INFORMATION FOR THE AUTHORS)  .......................  295 

 

 



 

Od redakcji (Editorial) 

Oddajemy Państwu do rąk kolejny, siódmy już numer rocznika „Edukacyjna 

Analiza Transakcyjna”. Rok 2018 przyniósł wiele zmian. Pierwszą z nich jest 

zmiana personalna na stanowisku Redaktora Naczelnego. W tym miejscu należy 

wyrazić wdzięczność wieloletniemu patronowi naszego pisma, dr. hab., prof. 

UJD Jarosławowi Jagiele za pracę, czas, inspiracje i wyznaczony azymut działań. 

Informujemy jednocześnie, że dotychczasowy Redaktor zgodził się nadal służyć 

nam pomocą, przyjmując zaszczytną funkcję Redaktora Honorowego czasopi-

sma. Oficjalny patronat nad aktualnym numerem pisma przejął natomiast dr Zbi-

gniew Łęski – do tej pory członek Rady Redakcyjnej, a ponadto członek Zespołu 

Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, autor artykułów naukowych, 

administrator stron internetowej czasopisma oraz Zespołu. 

Zmianie uległa także nasza strona internetowa. Jest to wynikiem starań Re-

dakcji o poszerzenie zasięgu czasopisma, a przez to dotarcie do jeszcze szerszego 

grona Czytelników, co z każdym kolejnym numerem udaje się nam coraz lepiej. 

W tym miejscu podziękowania należą się Państwu – naszym Czytelnikom – za 

niesłabnące zainteresowanie, pozytywne informacje zwrotne i sugestie tego, co 

moglibyśmy robić jeszcze lepiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyraża-

nym wobec współczesnych najlepszych czasopism naukowych, zmodyfikowali-

śmy naszą stronę internetową tak, by umożliwiała w pełni elektroniczny obieg 

dokumentów i spełniała wszystkie wymogi, jakie stawiane są przez najważniej-

sze bazy danych charakteryzujące czasopisma naukowe. Tym samym rozpoczy-

namy proces, którego efektem będzie indeksacja Edukacyjnej Analizy Transak-

cyjnej w kolejnych bazach danych oraz stopniowe przejście do formy elektro-

nicznej jako podstawowej wersji publikacji, a w konsekwencji umiędzynarodo-

wienie i poszerzenie zasięgu Czasopisma. 

Oddawany do Państwa rąk numer obfituje w niezwykle ciekawe teksty, któ-

rych autorami są zarówno osoby ze świata nauki, jak i praktycy, inspirujący na-

ukę własnymi doświadczeniami i wykorzystujący analizę transakcyjną w działa-

niach praktycznych. Z całą pewnością każdy z artykułów zasługuje na zaintere-

sowanie Czytelników, warto więc o nich choćby pokrótce wspomnieć. Jako 

pierwszy polecamy artykuł Agnieszki Woś-Szymanowskiej Process Communi-

cation Model – skuteczne narzędzie wspierające edukację. Autorka jest certyfi-

kowanym trenerem i coachem, a zatem jej punkt widzenia jest połączeniem wie-

dzy merytorycznej z doświadczeniem praktycznym. Autorka odwołuje się do 

koncepcji osobowości, wskazując najskuteczniejsze drogi kontaktu z osobami 

uczestniczącymi w procesie edukacyjnym.  
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Bardzo bliskim zagadnieniem, jak powyżej, zajęła się Aleksandra Klupś  

w trzecim w kolejności artykule pt. Edukacyjny i komunikacyjny kontekst kon-

cepcji „drzwi kontaktu”. Autorka jest praktykiem pracującym z uczniami, nau-

czycielami oraz rodzicami, a więc w szeroko pojętym środowisku edukacyjnym. 

Z tej właśnie perspektywy przygląda się ona opisywanej przez siebie koncepcji. 

Wymienione powyżej teksty rozdziela anglojęzyczny artykuł Piotra Jusika 

Strokes, games and learning in groups. Autor pochwalić się może doświadcze-

niem zdobytym między innymi w pracy terapeuty, trenera i coacha w Wielkiej 

Brytanii, a także w wielu innych krajach świata. W swoim tekście powołuje się 

na przykłady własnej praktyki zawodowej, charakteryzując je z perspektywy edu-

kacyjnej analizy transakcyjnej.  

Czwarty artykuł w dziale AT w edukacji to osobista refleksja Agaty Sze-

kiełdy, pod tytułem Korepetycje w ujęciu relacyjnym: uczenie się i nauczanie 

jako proces terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej. 

Autorka jest psychologiem i doktorantką w Instytucie Psychologii UAM w Po-

znaniu, a zarazem nauczycielem – matematykiem. Tekst jest ciekawym spojrze-

niem praktycznym na poruszany problem w paradygmacie analizy transakcyjnej.  

Pierwszy dział siódmego numeru „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej” za-

myka artykuł Włodzimierza Świątka, w którym Autor odwołuje się do przykładu 

nauczyciela i trenera Kena Cartera, przeprowadzając analizę jego zachowań, 

emocji i działań w procesie pracy z młodzieżą, z perspektywy wzorców archety-

powych Wojownika i Zwycięzcy. 

Drugi dział bieżącego numeru, zatytułowany Analiza transakcyjna na innych po-

lach, prezentuje się równie ciekawie. Zawiera on szereg tekstów tworzonych przez 

ludzi nauki, którzy wskazują szerokie horyzonty możliwości aplikacji analizy trans-

akcyjnej. Rozpocznijmy zatem od publikacji Katarzyny Klimkowskiej Zastosowanie 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Doro-

słego. Autorka wskazuje na punkty łączące koncepcję analizy transakcyjnej oraz po-

dejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR), zwracając uwagę na możliwości 

łączenia zasobów obu podejść we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosły.  

Kolejny tekst, autorstwa Doroty Pankowskiej, dotyczy z kolei wulgaryzacji 

języka z perspektywy AT. Autorka analizuje opisy 200 codziennych sytuacji,  

w których zostały użyte słowa i zwroty wulgarne, określając aktywność stanów 

Ja nadawców oraz ich pozycje życiowe.  

W następnym artykule, opracowanym przez Izabelę Krasiejko, znajdujemy 

analizę transakcji pojawiających się w kontakcie pomiędzy asystentami rodziny 

a ich klientami, w oparciu o konkretne przykłady zaczerpnięte z praktyki.  

Niezwykle ciekawą inicjatywę podniósł także Zbigniew Wieczorek w ostat-

nim ze znajdujących się w omawianym tu dziale tekstów, pt. Wykorzystanie ana-

lizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych. W oparciu o techno-

logię Big Data, Autor przyjrzał się portalom społecznościowym z perspektywy 

języka analizy transakcyjnej. 
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Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznaw-

czych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3) to kolejna część prezentowanego 

już w poprzednich numerach i dobrze znanego Czytelnikom cyklu Edukacyjna 

analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych autorstwa 

Jarosława Jagieły. 

W dziale Na pograniczu dziedzin pojawiły się tym razem teksty dotyczące 

problematyki szeroko pojętej edukacji medialnej. Mogą one stanowić istotną in-

spirację dla analityków transakcyjnych, gdyż – jak wielokrotnie już dowiedziono 

– obszar kontaktu człowieka z nowymi technologiami można doskonale opisy-

wać, wykorzystując w tym celu koncepcję analizy transakcyjnej. Znajdziemy tu-

taj 5 tekstów, które odnoszą się do nauki programowania, elementów sztuki  

w edukacji, opisu projektu STEM, obecności smartfonów na lekcji czy też edu-

kacji multimedialnej w przedszkolach. Tam, gdzie było to uzasadnione, dodano 

wprowadzenia autorstwa Zbigniewa Wieczorka, ukazujące, w jaki sposób tema-

tyka artykułu koresponduje z koncepcją analizy transakcyjnej. 

W numerze nie zabrakło działu Czytając TAJ. Tym razem Jarosław Jagieła 

zapoznaje nas z opracowaną w Japonii metodą określaną jako Terapia Pisania 

Ról, którą można stosować w połączeniu z analizą transakcyjną. 

Na końcu znajdują się dwa sprawozdania. Anna Pierzchała opisuje wdrażany 

przez siebie w jednym z sosnowieckich przedszkoli oraz w szkole podstawowej 

projekt pod tytułem Uniwersytet Małego Profesora. Program rozwijający kom-

petencje społeczne dzieci w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Z kolei 

Adrianna Sarnat-Ciastko przygotowała sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyj-

nych ogólnopolskiego projektu Wychować Człowieka Mądrego, w których brali 

udział członkowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.  

Numer zamyka przygotowana przez Jarosława Jagiełę recenzja książki Kry-

styny Doroszewicz oraz Małgorzaty Gamian-Wilk – Uległość w bliskich rela-

cjach, wydanej w Gdańsku w 2015 roku przez Wydawnictwo Naukowe Katedra. 

Prezentując w skrócie zawartość wszystkich tekstów zamieszczonych w ni-

niejszym numerze czasopisma, mamy nadzieję zainspirować Czytelników do głę-

bokiej ich analizy. Mamy także przekonanie o ich wartości merytorycznej, licząc 

jednocześnie na to, że skłonią one Państwa do przemyśleń i dalszych poszukiwań 

w naszej wspólnej przestrzeni, jaką jest analiza transakcyjna. Serdecznie zapra-

szamy wszystkich zainteresowanych współpracą na wspomnianą na początku 

stronę internetową pisma oraz do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu. 

Kończąc, podkreślmy, że pragniemy kontynuować tradycję zapoczątkowaną 

przez dotychczasowego Redaktora Naczelnego profesora Jarosława Jagiełę  

i ostateczną ocenę zamieszczonych w tym numerze pisma artykułów pozosta-

wiamy Państwu – naszym Czytelnikom oraz przyszłym Autorom. 

Redakcja
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tyczne (Dyplom Transactional Analysis Counselling) oraz akredytację Insti-

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 rożnych miejscach świata, między innymi w Polsce, we Francji, na Ukrai-

nie i w Meksyku. Umożliwiło mu to rozszerzenie doświadczenia w pracy  

z szeroką i zróżnicowaną gamą klientów. 

Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS w Lublinie – andragog, peda-

gog pracy, psychoprofilaktyk, trener, coach. Doktor habilitowany nauk spo-

łecznych w dziedzinie pedagogiki. Zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki 

Pracy i Andragogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 

UMCS. W pracy badawczej, dydaktyce i praktyce pozaakademickiej specja-

lizuje się w problematyce z zakresu andragogiki, pedagogiki pracy i pedago-

giki społecznej. Zainteresowania naukowe i badawcze: rozwój osobisty i za-

wodowy człowieka dorosłego; sukces życiowy i zawodowy; równowaga  

w układzie praca–życie pozazawodowe, edukacja akademicka pedagogów  

i tłumaczy. 

Mgr Aleksandra Klupś – absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej, kursu AT 

101. Uczestniczy w zaawansowanym szkoleniu Education via Autonomy, na 

którym przy pomocy Véronique Guelfucci (TSTA-E) i Jeana Paula Godeta 

(TSTA-E) przygotowuje się do egzaminu na CTA-E. Zdobytą wiedzę wyko-

rzystuje w pracy na polu edukacji – z uczniami, nauczycielami czy rodzicami. 

Poznawanie nowych koncepcji z zakresu analizy transakcyjnej pozwala jej 
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szukać nowych rozwiązań, które wdraża na warsztatach z uczniami bądź też 

które przekazuje nauczycielom, aby mogli je wykorzystać w swojej codzien-

nej pracy. 

Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD w Częstochowie – profesor w Zakładzie 

Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny 

asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiąza-

niach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych,  

w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury 

rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 

Mgr Beata Bogusławska-Kręgiel – dyplomowana nauczycielka matematyki  

i wychowawczyni w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta  

w Lipnie, egzaminatorka CKE, popularyzatorka technologii mobilnych w na-

uczaniu, autorka publikacji z dziedziny matematyki. 

Dr inż. Zbigniew Ledóchowski – nauczyciel akademicki w Akademii Pomor-

skiej w Słupsku, aktualnie zatrudniony w Instytucie Matematyki (Pracownia 

Informatyki) tej uczelni. Od ponad 30 lat prowadzi zajęcia z przedmiotów 

informatycznych na różnych kierunkach, zwłaszcza inżynierskich. W swoich 

publikacjach naukowych zajmował się przede wszystkim wykorzystaniem 

symulacji komputerowych w różnych obszarach technicznych. Od wielu lat 

szczególne zainteresowanie poświęca szeroko rozumianej edukacji informa-

tycznej w odniesieniu do wszystkich etapów edukacyjnych. Jest autorem pu-

blikacji i wystąpień na konferencjach związanych z tą tematyką. Prowadzi 

również aktywną działalność organizacyjną i popularyzatorską związaną  

z kształceniem informatycznym, przygotowaniem nauczycieli informatyki 

itp. Od ponad 10 lat jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy 

Ministrze Edukacji Narodowej(wcześniej Rada ds. Edukacji Informatycznej 

i Medialnej) pomocniczego ciała Ministra Edukacji Narodowej zajmującego 

się problematyką edukacji informatycznej w szkołach, był wizytatorem ds. 

edukacji informatycznej w Kuratorium Oświaty w Słupsku i potem w Gdań-

sku, stale aktywnie uczestniczy w promowaniu kształcenia informatycznego 

(szkolenia i warsztaty dla metodyków uczelnianych oraz nauczycieli, autor-

stwo zadań w konkursach informatycznych, promowanie nauki programowa-

nia w szkołach poprzez cykl tematycznych konferencji w województwie po-

morskim). 

Mgr Małgorzata Minchberg – artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji arty-

stycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów 

edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem 

postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności. 

Otworzyła przewód doktorski na Akademii Pedagogiki Specjalnej na temat 
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interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę. Była nauczycielem (plastyki, 

sztuki, historii sztuki) na wszystkich poziomach systemowej edukacji oraz 

instruktorem sztuk wizualnych. Pełniła funkcję kierownika muzealnego 

Działu Edukacji w Oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie. Autorka 

publikacji Praca z dzieckiem utalentowanym (2004) i licznych artykułów  

z zakresu pedagogiki twórczości w naukowych periodykach. Wystawiała 

swoje prace w kraju i za granicą (Galeria ŻAK w Gdańsku, Art w Płocku, 

Łaźnia w Gdańsku, Galeria Rzeźby w Warszawie, Academy of Fine Arts 

Manchester). 

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: edukacyjna 

analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie nauczy-

cieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły. 

Dr Anna Pierzchała – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 

pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-

czego im. Jana Długosza w Częstochowie, członek działającego na Wydziale 

Pedagogicznym UJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyj-

nej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe 

oscylują wokół możliwości wykorzystywania 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 Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-

niczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego 

Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów nauko-

wych, szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autor-

skich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim syste-

mie oświaty. 

Mgr Sandra Skorza – nauczyciel informatyki o rozszerzonym zakresie w Ze-

spole Szkół nr 42 w Warszawie oraz właściciel firmy, w ramach działalności 

której szkoli nauczycieli w zakresie zastosowania technologii cyfrowych  

w edukacji oraz prowadzi zajęcia edukacyjne ogólnorozwojowe z dziećmi  

w przedszkolach (w obecnej chwili – w dziesięciu) z wykorzystaniem tablic 

multimedialnych. Ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie na 

kierunku grafiki projektowej – tytuł magister sztuki, a także Podyplomowe 

Studia Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli – Szkoła Główna Gospo-

darstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Tech-

niki, Informatyki i Technologii Informacyjnych dla nauczycieli na Europej-

skiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. 
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Mgr Agata Szekiełda – psycholog, matematyk, doktorantka w Instytucie Psy-

chologii UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia  

w nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki 

i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywia-

nia), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.  

Dr Włodzimierz Świątek – psycholog, psychoterapeuta, trener, coach i facylita-

tor. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe z zakresu rozwijania umiejęt-

ności przywódczych (dla liderów rożnych szczebli), rozwijania kreatywności 

i innowacyjności, budowania i rozwoju zespołów, efektywnej komunikacji  

i rozwiazywania konfliktów, facylitacji procesów grupowych dla zespołów. 

Wspiera także rozwój menedżerów i liderów oraz ich zespołów poprzez sesje 

coachingowe (executive coaching, team coaching). Prowadzi „miękki” men-

toring dla poczatkujących przedsiębiorców (tzw. startup mentoring). Uczest-

niczył w międzynarodowym szkoleniu trenerów „The Role of the Facilitator” 

prowadzonym pod patronatem Impact International oraz Lancaster Univer-

sity (Anglia, 2005). Przez 12 lat był wykładowcą w trzech uczelniach: Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS), 

Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), Warsaw Executive 

Master of Business Administration (WEMBA) w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie we współpracy z Carlson School of Management University of 

Minnesota, USA. 

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

stycznych, pracownik Zakładu Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie. Po-

siada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów aser-

tywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawo-

dowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz 

wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samoro-

zwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na 

rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska. 

Mgr Agnieszka Woś-Szymanowska – psycholog, konsultant biznesowy, prak-

tyk analizy transakcyjnej. Pracuje na styku biznesu i psychologii, zawodowo 

wspierając organizacje w rozwoju. Pasjonatka analizy transakcyjnej, autorka 

bloga Analiza Transakcyjna: poznaj siebie – zrozum innych, a także certyfi-

kowany trener i coach Process Communication Model®. 



  

Informacje dla autorów  

„Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej” 

— Oryginalne artykuły należy przesyłać za pośrednictwem formularza, który 

znajduje się na stronie internetowej Czasopisma: https://czasopisma.ujd. 

edu.pl/index.php/EAT. 

— Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim, przy czym preferowa-

nym językiem publikacji jest język angielski. 

— 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, tabele i wykresy, które są zamieszczone w tekście, powinny być 

przygotowane z uwzględnieniem formatu publikacji (B5) – maksymalna sze-

rokość wynosi 12,5 cm (lub 21 cm przy układzie poziomym). Wszystkie po-

winny być podpisane. 

— 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 informacje 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. 

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT
http://www.apastyle.org/
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 W przypadku cytowanych artykułów z monografii wydawanych pod redakcją 

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

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

(s. 96–103). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

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 polskim i angiel-

skim (na ok. 800–1000 znaków wraz ze spacjami), które zawierać będzie klu-

czowe informacje, w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnio-

ski. Ponadto tytuł artykułu w języku polskim i angielskim oraz maksimum 

pięć słów kluczowych (w języku polskim i angielskim). 

— Przesyłając artykuł do redakcji czasopisma „Edukacyjna Analiza Transak-

cyjna”, autor zobowiązany jest dołączyć podpisane dokumenty: „Umowę  

o przeniesienie autorskich praw majątkowych”, a także „Oświadczenie”, 

które służy określeniu autorstwa przedstawianego dzieła (zapora „ghostwri-

ting” oraz,,guest authorship”), jak również wskazaniu jego źródła finansowa-

nia przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty 

(„financial 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, prze-

bieg badań, uzyskane wyniki, a także wnioski z przeprowadzonych badań); 

artykuł o charakterze monograficznym, w ramach którego w wyczerpujący  

i należycie udokumentowany sposób opisywane są przyjęte do analizy wy-

brane zagadnienia badawcze; artykuł polemiczny; artykuł przeglądowy. 

 

 

http://www.crossref.org/guestquery


  

 

 


