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SPIS TREŚCI
WOKÓŁ MYŚLI O WYCHOWANIU
Janusz Mariański

Wychowanie do wartości godnościowych – refleksje socjologa
Abstract: Wychowanie do wartości godnościowych jest bardzo obszernym tematem
badawczym. W niniejszych rozważaniach prezentowanych w narracji socjopedagogicznej
podejmujemy zagadnienie wychowania ku wartościom godnościowym, zarówno na
płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Prezentujemy je w czterech następujących
punktach: godność osobowa, osobowościowa, osobista i społeczna – wyjaśnienie pojęć;
godność ludzka podstawową wartością w wychowaniu; miejsce godności w praktyce
wychowawczej; relacje wychowawca-wychowanek w wychowaniu progodnościowym.
Wychowanie do wartości godnościowych, zwłaszcza w rodzinie, ma charakter priorytetowy i
prowadzi do ważnych życiowo efektów.
Słowa kluczowe: godność osobowa i osobowościowa, wartości, wartości godnościowe,
wychowanie do wartości.

*
Przemysław Chmielecki

Spór o niezależność uniwersytetu – zapowiedź dyskusji
Artykuł przedstawia podstawowe założenia książki „(Nie)zależność uczelni. Spory i dyskusje
o kształcie dydaktyki i nauki akademickiej w Polsce” skoncentrowanej na obszarach zależności
(strukturalnej, prawnej, politycznej, ekonomicznej, społecznej i technologicznej) i ich wpływ
na teleologię uniwersytecką.
Słowa kluczowe: uniwersytet, niezależność, wolność akademicka, teleologia

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
Piotr Mosiek

Szkoła wobec wyzwań współczesności – instytucjonalny model
optymalizacji szans życiowych dzieci i młodzieży
Streszczenie: Współczesna, ciągle poddawana reformie, polska szkoła mierzy z trudnym zadaniem
przygotowania uczniów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Poza
zadaniami związanymi z wychowaniem i opieką kluczowe wydaje się być wypełnianie przez nią funkcji
prozatrudnieniowej. Artykuł w swej wymowie szczególny nacisk kładzie na problematykę wsparcia

uczniów (prosocjalna aktywność szkoły) oraz pojmowanie altruizmu jako kluczowego zadania
pedagogicznego.
Słowa kluczowe: system edukacyjny, działalność prozatrudnieniowa szkoły, rynek pracy, wsparcie
społeczne, altruizm, społeczność lokalna

AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE
Piotr Skowroński

Placówki wychowania pozaszkolnego istotnym komponentem edukacji
równoległej
Streszczenie: W nieszkolnym obszarze życia ludzkiego tkwi ogromny potencjał edukacyjny.
Oprócz rodziny i szkoły przestrzeń pozaszkolna jest bardzo ważnym środowiskiem, które
wspomaga między innymi organizować czas wolny. Obecnie rośnie zainteresowanie
wartościowym zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz podnoszeniem
poziomu kultury tego czasu. W prezentowanym opracowaniu zajęto się bliżej wychowaniem
równoległym i podjęto próbę zasygnalizowania istotnej roli jaką odgrywają placówki
wychowania pozaszkolnego w stymulowaniu aktywności fizycznej lub kulturalnej
wychowanków oraz w zaspakajaniu ich wrodzonych i nabytych potrzeb.
Słowa kluczowe: placówki wychowania pozaszkolnego, edukacja równoległa

TEORIA I PRAKTYKA PRACY SOCJALNEJ
Andrzej Mielczarek

Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w rozwoju osób starszych
Postępujący proces starzenia polskiego społeczeństwa zmusza potrzebę aktywowania osób
starszych; osoby starsze powinny być aktywne, odnowić zasoby wcześniej posiadanych
kompetencji, uczyć się i przyswajać nowe obszary wiedzy i umiejętności. Pomoc w realizacji
takich wyzwań jest oferowana dla seniorów przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, instytucje
podnoszące status osób starszych jako poszukujących i twórczych, reagujących na ich potrzeby,
umożliwiające wdrożenie różnych form aktywacji, zdobywając wiedzę i nowe umiejętności.
Słowa kluczowe: seniorzy, polityka senioralna, profilaktyka gerontologiczna, uniwersytety
trzeciego wieku, aktywność, ustawiczne kształcenie

*
Dominika K. Kwiatkowska

Wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych – wstęp do rozważań
nad zasadnością ustawy ,,Za życiem”
Streszczenie: Artykuł jest wprowadzeniem w tematykę wsparcia rodzin dzieci
niepełnosprawnych przede wszystkim w Polsce. Ma on na celu przybliżenie treści różnego
rodzaju programów oferujących pomoc tymże rodzinom. Na szczególną uwagę zasługują

zapisy ustawy ,,Za życiem”, która od początku obowiązywania wzbudza w odbiorcach
sprzeczne emocje i budzi wiele zastrzeżeń.
Słowa kluczowe: wsparcie, pomoc, ustawa ,,Za życiem”, rodziny dzieci niepełnosprawnych

LEKTURY STARE I NOWE
Tomasz Różański

Z badań nad orientacjami życiowymi młodzieży studenckiej
(Recenzja: Małgorzata Wolska-Długosz, Recepta na życie – o orientacjach życiowych młodzieży
akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019, ISBN 978-83-7133759-8, ss. 193.)

*
Janusz Mariański

Wychowanie do duchowości ponowoczesnej
(Recenzja: Halina Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii
jakościowej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, ISBN 978-83-7688-453-0, ss. 347)

