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Od Redakcji

Przedkładamy Państwu kolejny numer półrocznika Szkoła – Zawód – Pra-
ca, w ramach którego publikujemy zarówno zagadnienia z zakresu pedagogiki 
pracy, jak i wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści 
się w tym po jemnym tytule. Począwszy od wydania pierwszego numeru w roku 
2010, staraliśmy się stworzyć płaszczyznę umożliwiającą prowadzenie dyskusji, 
wymiany myśli, prezentacji wyników badań empirycznych w zakresie szeroko 
i wieloaspektowo rozumianego przygotowania do zatrudnienia na współcze-
snym rynku pracy. Kontynuując obrany kierunek rozwoju, w kolejnych nume-
rach chcielibyśmy zaprezentować Państwu artykuły i rozprawy naukowe, raporty 
z badań, recenzje interesujących prac naukowych, a także sprawozdania i infor-
macje dokumentujące ważne wydarzenia ze świata nauki.

Pierwszą część numeru 11/2016, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwie-
ra tekst Wiesława Sztumskiego na temat Ekologii pracy i sozologii pracy, w któ-
rym Autor ten zwraca uwagę na degradację i deprecjację pracy człowieka, postę-
pującą w przyspieszonym tempie wraz z komodyfikacją w warunkach gospodar-
ki rynkowej. Wątek wpływu pracy na środowisko został również zaakcentowany 
w artykule Barbary Baraniak Pedagogika pracy zorientowana prośrodowiskowo, 
a który choć nie jest nowy, w tej subdyscyplinie pedagogicznej dotychczas był 
przez badaczy pomijany. Jerzy Kunikowski w opracowaniu Problem edukacji 
pracowniczej dla bezpieczeństwa podjął z kolei zagadnienie tworzenia bezpiecz-
nego środowiska pracy i eliminacji występujących w nim zagrożeń stanowiących 
niebezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W dalszej 
części „Artykułów i rozpraw” poruszono zagadnienie Współczesnego społe-
czeństwa w kontekście kreowania rynku pracy opracowane przez Daniela Kuklę 
oraz Poczucia podmiotowości pracowników w organizacjach opartych na wiedzy 
przygotowane przez Andrzeja Zygadło, który zajął się gotowością do rezygnacji 
z podmiotowości wśród menedżerów korporacji międzynarodowych. Znaczną 
przestrzeń tej części czasopisma zajęły artykuły oscylujące wokół problematyki 
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współczesnego nauczyciela. Należą do nich opracowania przygotowane przez: 
Tatianę Walkowiak Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych 
nauczycieli; Jakuba Grygutisa Status prawny nauczyciela w stanie nieczynnym 
w Karcie Nauczyciela oraz Beatę Jakimiuk Praca nauczyciela jako obszar budo-
wania relacji interpersonalnych. Rozważania na wskazane tematy zamyka arty-
kuł Katarzyny Pardej poświęcony Tworzeniu modeli wyobrażeniowych zjawisk 
i procesów w szkolnictwie zawodowym.

W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybra-
ne wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: 
Elżbiety Gaweł-Luty i Doroty Kiełb-Grabarczyk nt. Sytuacji rodzinnej dziecka 
wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców; Agnieszki Sobolewskiej-Popko nt. 
Kreacji zawodowych matek w ich narracjach; Magdaleny Barańskiej nt. Alter-
natywnego scenariusza projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki 
UAM; a także Adama Gawrońskiego poświęcone Perspektywom i wyznacznikom 
karier zawodowych z punktu widzenia kierowników i przedsiębiorców.

W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Norberta G. Pi-
kuły Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji dla starości, 
którą przygotowała Iwona Mandrzejewska-Smól.

Całość prezentowanych Czytelnikowi w tym numerze treści dopełniają 
„Sprawozdania i informacje” na temat Ogólnopolskiego Seminarium Badawcze-
go, jakie odbyło się w Ustroniu w dniach 1–3.02.2016 r. (Jarosław Korczak) oraz 
III Poznańskiego Forum Dyskusyjnego LLL Uczenie się przez całe życie. Roz-
wój – kariera – praca, jakie miało miejsce w Poznaniu 6.04.2016 r. (Katarzyna 
Ludwikowska).

Prezentowane teksty są zróżnicowane tematycznie, a ich ocenę pozostawia-
my Czytelnikowi. Dziękując Wszystkim Autorom, którzy przyczynili się do po-
wstania niniejszego numeru mamy nadzieję, iż zagadnienia w nim zawarte pobu-
dzą do refleksji i dyskusji, zarówno pracowników nauki, jak i studentów studiów 
pedagogicznych, ale także przedstawicieli praktyki edukacyjnej i gospodarczej, 
zainteresowanych problematyką mieszczącą się w relacji Szkoła – Zawód – Praca. 

Ryszard Gerlach


