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Od Redakcji

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – 
Praca. Składa się on tradycyjnie z czterech części.

Pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwiera tekst Krzysz-
tofa Jakubiaka: Praca jako postawa twórcza obywatela w polskiej myśli filozo-
ficznej i pedagogicznej czasów nowożytnych, w którym Autor podkreśla, iż nie-
zależnie od nastawień ideowych w tym okresie historycznym, praca traktowana 
była jako wartość i składnik ideałów wychowawczych, opartych zarówno na 
utylitarnych, jak i etycznych jej wartościach. Inną problematykę podjął z kolei 
Czesław Plewka w artykule zatytułowanym: Szkoła jako agora dla młodego po-
kolenia współczesnej cywilizacji, w którym wyraził kilka refleksji dotyczących 
powinności i społecznych oczekiwań formułowanych pod adresem współczesnej 
szkoły i pracujących w niej nauczycieli, a także sytuacji młodego pokolenia prze-
chodzącego ze „świata” edukacji do „świata” pracy. Tę część zamykają rozważa-
nia Tadeusza Aleksandra nt. Studiów podyplomowych będących ukoronowaniem 
współczesnej edukacji dorosłych. W artykule przyjęto tezę, iż studia te należy 
nadal intensywnie rozwijać w kluczowych dla gospodarki i życia społecznego 
kraju branżach i resortach.

W drugiej części bieżącego numeru zaprezentowano „Raporty z badań”. 
Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto 
w tekstach: Kazimierza Wenty, Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji 
zawodowej na rynku pracy; Agnieszki Hłobił, Synergia aktywności nauczyciela 
i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych 
wyzwań w kształceniu nauczycieli; Izabeli Paprockiej i Mateusza Terleckiego, 
Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych 
przez pracodawców kompetencji zawodowych; Krzysztofa Kraszkiewicza i Ma-
teusza Bogdzińskiego, Wiedza i postawy menedżerów wobec psychologów pra-
cujących w środowisku biznesowym oraz Diany Chwedorczuk, Katarzyny Góral-
skiej i Patrycji Michalskiej, Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średnie-
go szczebla.
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W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki pod redakcją 
naukową Renaty Tomaszewskiej-Lipiec pt. Relacje praca – życie pozazawodo-
we drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, przygotowaną przez Zdzisława 
Wołka oraz recenzję książki Czesława Plewki pt. Kierowanie własnym rozwojem 
zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, przygotowaną 
przez Martę Dobrzyniak. 

Całość numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje”. W tym numerze 
zamieszczono informacje na temat: Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Re-
lacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednost-
ki, Bydgoszcz 17.04.2015 (Łukasz Brzeziński); Międzynarodowej konferencji 
naukowej „Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy w kontekście 
oczekiwań pracodawców” Poznań 10.06.2015 (Magdalena Barańska, Monika 
Bartkowiak); III Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego „Profesjo-
logia i ergonomia w kontekście nauk o pracy” PROFERG 2015, Zielona Góra 
22–23.06.2015 (Eunika Baron-Polańczyk), a także 4th International Scientific Fo-
rum ISF 2015 „Education, climate change and economic development”, United 
Kingdom, Oxford 1–3.09.2015 (Renata Tomaszewska-Lipiec).

Ocenę zamieszczonych w niniejszym numerze czasopisma tekstów pozo-
stawiamy Czytelnikom. Żywić należy nadzieję, iż zagadnienia w nich zawarte 
spotkają się z ich zainteresowaniem.

  Ryszard Gerlach


