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SPIS TREŚCI 

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE 

Roberto Cipriani 

Religia rozproszona – rodzina, Kościół, socjalizacja 

Streszczenie: Bycie członkiem określonej religii oznacza zasadniczo podzielanie jej głównych 

zasad, podstawowych opcji, jej rytualnych technik. Każda celebracja obrzędu spełnia 

wielorakie funkcje, ale przede wszystkim skupia się na zbiorze wartości, jakie dana religia 

promuje i rozpowszechnia za sprawą swoich wyznawców, którzy z coraz większą 

intensywnością praktykują i są bardziej przekonani o swoim wyborze jako właściwym. 

Wszystko to oznacza, że rytuał w religii to nie wszystko, a najczęstszym powiązaniem 

z boskością jest modlitwa, czyli bezpośrednia rozmowa na poziomie interpersonalnym. 

Słowa kluczowe: religia rozproszona, rodzina, socjalizacja. 

METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

Magdalena Tomaszewska 

Język obcy u najmłodszych – od immersji do dwujęzyczności. Podstawowe 

pojęcia i wyzwania wczesnego nauczania języków obcych 
 

Streszczenie: Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z nauką języków 

obcych u dzieci np. dwujęzyczność, immersja czy submersja, okres krytyczny. Pojęcia bardzo 

ważne w badaniach i praktyce nauczania języków obcych, pracy nad i z dwujęzycznymi 

dziećmi.  Artykuł ma za zadanie pokazać blaski i cienie wczesnej nauki języka obcego u dzieci. 

Zaznajomić i wyczulić na zachodzące procesy rodzica oraz nauczyciela, odpowiedzialnych za 

jej przebieg. Jest to wiedza, której posiadanie może wpłynąć na zmniejszenie popełniania 

błędów przy nauczaniu czy nabywaniu języków obcych u najmłodszych. Tekst pisany jest 

z perspektywy teoretyka i praktyka – nauczyciela wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz 

lingwisty stosowanego (język niemiecki). 

 
* 

Joanna Roch 

 

Wewnątrz i wokół – o pożytkowaniu wirtualnych doświadczeń młodzieży 

jako zasobów na drodze ku zmianie w Terapii Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniach 
 

Streszczenie: Artykuł porusza tematykę spożytkowania doświadczeń związanych ze światem 

wirtualnym w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w Podejściu Skoncentrowanym na 



Rozwiązaniach. Prezentuje różne perspektywy analizy aktywności internetowych młodych 

ludzi. Wyjaśnia pokrótce filozofię nurtu PSR oraz jego główne założenia. Przestawia wybrane 

propozycje pożytkowania doświadczeń klientów w zakresie użytkowania gier i smartfonów 

w budowaniu współpracy terapeutycznej zorientowanej na kreowanie rozwiązań opartych na 

zasobach, celach i potrzebach klienta.  

Słowa kluczowe: terapia, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, gry, Internet, 

smartfon, młodzież 

OBSZARY PRAKTYKI EDUKACYJNEJ 

Katarzyna B. Winko-Rubio 

Wykorzystanie metody storytellingu na lekcjach języka obcego jako 

narzędzia edukacyjnego wprowadzającego w świat wartości – przeplatane 

opowieściami przykłady z własnej praktyki pedagogicznej z uczniami klas 

IV-VIII szkoły podstawowej 
 

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie jak ważne w procesie wychowania są wartości. 

I choć zdaniem autorki istnieje potrzeba uporządkowania panującego obecnie chaosu 

aksjologicznego, to jednak aksjologia powinna stać się fundamentalną dyscypliną w peda-

gogice. 

Tezą artykułu jest założenie, że storytelling rozumiany jako snucie opowieści jest efektywnym 

i atrakcyjnym narzędziem wprowadzającym ucznia w świat wartości. Autorka ukazuje jak 

w praktyczny sposób realizuje wychowanie ku wartościom na lekcjach języka angielskiego.  

Artykuł przeplatany jest opowieściami, aby wzmocnić przekaz o mocy opowieści w praktyce 

pedagogicznej. 

Słowa kluczowe: aksjologia, wychowanie ku wartościom, wartości, neurolingwistyka, 

opowiadanie historii, storytelling 

PROBLEMY MŁODZIEŻY 

Małgorzata Gosek 

Pokolenie Z w szkolnej ławce – konsekwencje używania i nadużywania 

cyfrowych mediów 
 

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie, jak z perspektywy nauczycieli i pedagogów 

szkolnych używanie i nadużywanie cyfrowych mediów wpływa na dzieci i młodzież 

(przedstawicieli Pokolenia Z) oraz jakie może to mieć skutki dla procesu edukacyjnego. 

W pracy zastosowano metodę analityczno-syntetyczną na bazie literatury i dostępnych danych 

oraz wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez autorkę w małopolskich szkołach. 

Punktem wyjścia rozważań jest syntetyczny obraz zmian pokoleniowych oraz efektów wpływu 

cyfrowych mediów na przedstawicieli Pokolenia Z w świetle literatury i raportów. W kolejnym 

kroku został on uzupełniony o opinie nauczycieli i pedagogów szkolnych na temat wpływu 

cyfrowych mediów na uczniów. W dalszej części sformułowane zostały wnioski z analiz 

i badań oraz określone możliwe konsekwencje dla procesu edukacyjnego. Na koniec 

zaproponowane zostały dalsze kroki badawcze i rekomendacje dla praktyki edukacyjnej. 

Słowa kluczowe: dzieci i młodzież, media cyfrowe, proces edukacyjny 



WOKÓŁ MYŚLI O WYCHOWANIU 

Bernadeta Piszczygłowa, Paweł Prüfer 

Doświadczenia jednostki a pamięć (społeczna) i wyobraźnia (socjologiczna). 

Wyzwania i prowokacje edukacyjno-socjalizacyjne 
 

Streszczenie: Człowiek ma zdolność do zapamiętywania własnych doświadczeń. Dzięki 

pamięci rejestruje swoje przeżycia, gromadzi wiedzę, która jest niepowtarzalna i ściśle wiąże 

się z jego osobowością. Jakość tej wiedzy zależy także od sposobów odbioru i interpretacji 

rzeczywistości społecznej. W artykule podejmujemy próbę zaprezentowania, opisu i inter-

pretacji doświadczeń jednostki, która dzieli się swoją przeszłością związaną z okresem 

wojennym, emigracją i powrotem do rodzinnego kraju. Treści zawarte w tym opowiadaniu jak 

i w refleksjach bliskiej osoby (córki) odsłaniają ideę tzw. wyobraźni socjologicznej. 

Opowiedziane zdarzenia z przeszłości – nakładające się na siebie nawzajem drobne epizody 

z wielkimi wydarzeniami historycznymi – mogą stawać się treściami o znaczeniu 

wychowawczym i socjalizacyjnym. 

Słowa kluczowe: pamięć społeczna, wyobraźnia socjologiczna, doświadczenia, przeżycia, 

historia. 

LEKTURY STARE I NOWE 

Teresa Wilk 

Proza dziecięca XXI wieku ilustracją dzieciństwa – aspekty wychowawcze 

(Recenzja: Anna Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku – 

 w poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 

2020, ISBN 978-83-7431-621-7) 

* 

Katarzyna Miłek 

Kształtowanie umiejętności z zakresu pisarstwa naukowego 

 (Recenzja: Krystyna Duraj-Nowakowa, Pisarstwo naukowe studentów, Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978-83-7614-411-5) 
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Mário Dulovics, Jan A. Malinowski 

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SOCIALIA” w Bańskiej 

Bystrzycy 
 


