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SPIS TREŚCI 

 

ŚRODOWISKO  I  WYCHOWANIE 
 

Tomasz Różański 

Aktywność kulturalna jako czynnik integracji międzypokoleniowej 
 

Abstrakt: Integracja pokoleń stwarza warunki do międzygeneracyjnego przekazu wiedzy, 

doświadczeń, tradycji. Ludzie młodzi mają możliwość czerpania wiedzy od osób starszych, z 

kolei seniorzy mogą uczyć się od ludzi młodych. Budowaniu tego rodzaju relacji służą różne 

formy ludzkiej działalności. Jedną z nich jest aktywność kulturalna. Punktem wyjścia podjętych 

rozważań było określenie pojęć: pokolenie, integracja społeczna i integracja 

międzypokoleniowa. Następnie wymieniono ważniejsze cele integracji międzypokoleniowej. 

Zwrócono również uwagę na zasady, które wyznaczają skuteczność działań podejmowanych 

na rzecz integracji pokoleń. W dalszej kolejności wyjaśniono pojęcie aktywności kulturalnej, a 

także wskazano na jej rolę w procesie integracji międzypokoleniowej. Odwołano się ponadto 

do wyników wybranych badań dotyczących omawianej problematyki. 

Słowa kluczowe: aktywność kulturalna, dziecko, integracja międzypokoleniowa, młodzież, 

senior 

* 

Joanna Skoczylas 

Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych w rodzinie  

Abstrakt: Artykuł kierowany jest w szczególności do rodziców dzieci zdolnych. Zawiera on 

ogólną charakterystykę dziecka zdolnego ze wskazaniem na wyróżniające się jego cechy 

osobowości, które ułatwiają zdiagnozowanie posiadanych przez dziecko zdolności. 

Przedstawia także kluczowe sposoby postępowania  oraz wskazówki dla rodziców jak 

postępować z dzieckiem zdolnym. Jednocześnie podkreśla niezmiernie ważną i niezbywalną 

rolę rodziców w rozwoju dziecka zdolnego posiadanego przez niego potencjału. Artykuł 

porusza także kwestię właściwych relacji między rodzicami a dzieckiem zdolnym. Relacje 

pełne miłości, szacunku, wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa i pomocy motywują 

dziecko do działania i rozwijania swoich zdolności oraz osiągania sukcesów. W artykule 

zostało także ukazane jak właściwa i regularną współpraca rodziców z nauczycielem sprzyja 

rozwojowi zdolności u dziecka. 

 

Słowa kluczowe: dziecko zdolne, rodzina, rodzice, nauczyciel, wsparcie, relacje, współpraca 

 

 

 

 

 



METODY  NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA 
 

Anna Karłyk-Ćwik 

Wykorzystanie humoru w kształceniu resocjalizującym – możliwości 

i ograniczenia 

Abstrakt: Artykuł zawiera opis celów kształcenia resocjalizującego oraz specjalnych zasad 

nauczania (ortodydaktyki) najpełniej odpowiadających na potrzeby i oczekiwania uczniów 

niedostosowanych społecznie. W artykule zaprezentowano również znaczenie humoru jako 

narzędzia wspomagającego motywowanie młodzieży niedostosowanej społecznie do podjęcia 

nauki i pracy nad sobą w celu zmiany własnego destruktywnego postępowania. Szczegółowo 

scharakteryzowane zostały, najważniejsze z punktu widzenia efektywności kształcenia 

resocjalizującego, funkcje humoru, tj. edukacyjna oraz intelektualno-twórcza. W artykule 

przeanalizowano ponadto możliwości i ograniczenia związane z wykorzystaniem humoru w 

pracy edukacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Słowa kluczowe: humor, kształcenie resocjalizujące, ortodydaktyka 
 

 

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 
 

Kazimierz Ostrowski 

Trudne zachowania uczniów uwarunkowane niewłaściwymi czynnikami 

pedeutologicznymi  

 

Abstrakt: W artykule podjęta została próba omówienia i analizy wybranych problemów 

dotyczących trudności wychowawczych uczniów współczesnej szkoły. Wadliwe zachowania 

dzieci i młodzieży mogą przybierać różne formy i nasilenie. Destrukcja, antagonizm, 

zahamowanie, aspołeczność czy zachowania niekonsekwentne to tylko niektóre zaburzenia 

ujawniające się w obszarze szkolnych interakcji społecznych. Sprzyja temu kryzys wartości i 

autorytetów, frustracja społeczna, osłabienie więzi międzyosobniczych czy pozostawianie 

młodych ludzi samych sobie z ich problemami. W artykule poruszono kwestie trudności 

wychowawczych w kontekście niewłaściwych czynników pedeutologicznych. W pedeutologii 

od dawna uzasadniona jest teza o zależności między osobowością nauczyciela a jego wpływem 

wychowawczym na ucznia. W materiale zawarto szereg przykładów zaniedbań 

pedagogicznych ze strony nauczyciela. Wywoływały one poczucie niesprawiedliwego 

traktowania, co w konsekwencji rodziło bunt i agresję uczniów. Logicznym następstwem tych 

działań jest brak skutecznej współpracy pedagogicznej.  

 

Słowa kluczowe: pedeutologia, uczeń, szkoła, trudności wychowawcze 
 

 

WOKÓŁ  MYŚLI  O WYCHOWANIU 

 

Piotr Petrykowski  

O wdowim groszu, prawdzie, miłości 

Zaprezentowany tu tekst to fragment spisanych refleksji spod Kotelu (hebrajska nazwa Ściany 

Zachodniej, czy też potocznie Ściany Płaczu w  Jerozolimie). Odwołując się do własnych 



doświadczeń (także podczas pobytów studyjnych w Izraelu) poszukuję „podpowiedzi”  

dla współczesnych dylematów wychowania. A może także w ogóle życia (drogi) człowieka? 

Dokonuję subiektywnej analizy wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, jako 

możliwych inspiracji dla poszukiwania „inspiracji” w wychowaniu i międzyludzkich relacji. 

Słowa kluczowe: tożsamość, wiara, miłość, prawda, dziedzictwo 

* 

Czesław Kustra 

Zaspokajanie potrzeb duchowych osób zagubionych  

Abstrakt: Zagubiony człowiek to taki,  który nie wie jak postąpić w trudnej sytuacji życiowej 

w jakiej się znalazł. Artykuł ma za cel wskazać na pewne obszary społeczne, w których 

znajdujemy osoby zagubione, m.in. po wypadkach, kataklizmach życiowych, bezdomnych, 

wykluczonych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, których dotknęła nieuleczalna choroba, ect., 

którzy może nawet utracili sens życia? Jak takim osobom pomóc? Aby człowiekowi 

zagubionemu pomóc, należy ukierunkować go na sferę duchową. Duchowość zaczyna się 

wtedy, gdy człowiek wznosi się ponad swoje ciało i ponad swoją psychikę, aby postawić sobie 

pytanie o całą swoją rzeczywistość: o to, kim jest i po co żyje, o to, jaki sens ma jego ciało, 

jego myślenie i jego emocje i on sam. Osoba zagubiona doświadczając transcendencji, może 

wejść w świat wartości obiektywnych: dobra, piękna, prawdy i miłości. Wiele osób 

zagubionych, poprzez medytację, kontemplację, modlitwę, odnalazło sens swojego życia. 

Słowa kluczowe: człowiek zagubiony, duchowość, formy pomocy, wartości 

 

 

PROBLEMY MŁODZIEŻY 

Urszula Kempińska, Joanna Majczak  

Rozwody nastolatek w świetle  sprawozdań statystycznych 

opracowywanych przez GUS (2005-2015) 

Abstrakt: Na przestrzeni lat zmieniły się postawy społeczne wobec instytucji małżeństwa. 

Współcześnie w prawie każdy związek wpisane jest ryzyko rozwodu. Poziom ryzyka wzrasta, 

kiedy jeden lub oboje małżonkowie są niedojrzali m.in. psychicznie. Celem niniejszego 

artykułu było ukazanie zjawiska rozpadu związków nastolatek, kobiet, które w chwili 

wniesienia powództwa miały mniej niż 20 lat. Poprzez swoje badania chciałyśmy ukazać, że 

pomimo stopniowego zmniejszania się w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. zjawiska zarówno 

zawierania małżeństw, jak i rozpadu związków z udziałem nastolatek to nadal takie dziewczęta 

rodzą dzieci. Będąc niedojrzałe, nie radząc sobie z nowymi obowiązkami, nie walczą o swój 

związek, tym samym skazując swoje dzieci na sieroctwo społeczne. 

 

* 

Eliza I. Szymanowska 

Świat młodzieżowych wartości w reportażach „Gazety Wyborczej” 

Abstrakt: Artykuł podejmuje temat (nie)etycznych zachowań i postaw części generacji 

młodych Polaków w okresie po transformacji ustrojowej. Przedmiotem szkicu są wybrane do 

analizy reportaże społeczne, jakie w latach 1990-2010 ukazały się na łamach „Gazety 



Wyborczej”. Opisowi i charakterystyce poddano style życia i wartości preferowane przez 

młode pokolenie, dorastające do pełnienia w społeczeństwie rozmaitych ról w pierwszych 

dekadach po przełomie. Poruszane konteksty poszerzono o stosowne wypisy z literatury 

przedmiotu z zakresu socjologii i literaturoznawstwa. Obszerne cytaty materiałów prasowych 

(literatury podmiotu) mają za zadanie wzbogacenie warstwy poznawczej artykułu w dodatkowe 

aspekty.  

Słowa klucze: wartości moralne, dylematy aksjologiczne, kategorie etyczne, kanoniczny 

system wartości, socjologia moralności, aksjologiczne wybory pokoleniowe 

 

 

TEORIA I PRAKTYKA PRACY SOCJALNEJ 

Józefa Grodecka  

Przygotowanie do zadań zawodowej rodziny zastępczej 

 

Abstrakt: W artykule podjęta została próba analizy zakresu szkoleń kandydatów do pełnienia 

roli zawodowej rodziny zastępczej, w szczególności w odniesieniu do potrzeb dzieci 

powierzonych ich pieczy oraz oczekiwań przyszłych rodziców zastępczych. Na podstawie 

omówionych wyników badań dotyczących oceny prowadzonych szkoleń, zaproponowano kilka 

rekomendacji dotyczących organizowania adekwatnych do potrzeb rodzin zastępczych i 

bardziej skutecznych form edukacji ustawicznej. Odpowiednie przygotowanie i prowadzenie 

szkoleń, w połączeniu z trafną kwalifikacją kandydatów oraz systemem superwizji grupowej 

czy indywidualnej są sposobem na zapewnienie jak najlepszych warunków do bezpiecznego 

rozwoju dzieci objętych pieczą zastępczą i wsparcia całego systemu rodzinnego. Zapewniając 

profesjonalne wsparcie, także szkoleniowe, dla kandydatów na rodziców zastępczych istnieje 

również szansa na zwiększenie zainteresowania potencjalnych kandydatów do pełnienia tej 

ważnej roli.  

Słowa kluczowe: rodzina, rodzina zastępcza, szkolenia rodzin zastępczych 

 

 

LEKTURY STARE I NOWE 

 

Teresa Wilk 

Praktyki pedagogiczne studentów gwarancją efektywnej pracy przyszłych 

nauczycieli 

(Recenzja: Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając, Praktyki pedagogiczne studentów 

wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017) 

* 

Kazimierz Ostrowski 

Wokół problemów nabywania umiejętności językowych na etapie kształcenia 

wczesnoszkolnego 

 (Recenzja: Ewa Górniewicz, Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo 

Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2017, ISBN 978-83-63955-48-9) 



* 

Anna Orłowska 

Sposób na trudnego ucznia 

 (Recenzja: Marta Jerzak (red.), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18810-8) 

 

 

KRONIKA 

 

Magdalena Bednarczyk 

Gdańska konferencja o potrzebie nauki miłości 

(Sprawozdanie z sympozjum pt. „Miłości trzeba się uczyć. Zadania skutki, prewencja”, Gdańsk 19-20 

listopada 2016) 

 

 

WKŁADKA METODYCZNA 

Katarzyna Kempińska 

Podróż do praw dziecka – poszerzanie świadomości praw dziecka u dzieci 

w wieku przedszkolnym 

 

Abstrakt: W artykule zamieszczono prawne zagadnienia związane z zagadnieniem praw 

dziecka. W tekście można znaleźć również odniesienie do idei praw dziecka, która została 

zapoczątkowana przez Janusza Korczaka. Podjęto również próbę analizy Podstawy 

Programowej Wychowania Przedszkolnego pod kątem zagadnień związanych z prawami 

dziecka. Materiał stanowi refleksję nad koniecznością zwiększania świadomości praw dziecka 

wśród nauczycieli oraz dzieci w wieku przedszkolnym.  

Słowa kluczowe: prawa dziecka, Janusz Korczak, świadomość praw dziecka 
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