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Od Redakcji

Z kategorią dojrzałości mamy do czynienia na wielu etapach życia człowieka i w różnych obszarach jego 
funkcjonowania. W nauce wyróżnia się wiele typów dojrzałości, m.in. biologiczną, społeczną, psychiczną, 
umysłową (intelektualną), emocjonalną, moralną. Dojrzałość, w wielu kontekstach, należy traktować jako 
punkt odniesienia, swoisty wzorzec, do którego każdy dąży, choć nie zawsze udaje się osiągnąć jej pełnię. 
Człowiek w zależności od wieku, poziomu rozwoju, doświadczeń osiąga różne rodzaje dojrzałości, czyniąc to 
na swój własny, jedyny i niepowtarzalny sposób. Proces osiągania dojrzałości może być jednak wspomagany 
i wspierany. 

W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się problematyka dojrzałości człowieka usy-
tuowana w kontekście edukacyjno-wychowawczym. To w wyniku m.in. tych oddziaływań stajemy się isto-
tami dojrzałymi, świadomie realizującymi się, osobami zdolnymi do konstruktywnej krytyki i „refleksyjnej 
afirmacji”. W podjętych przez Autorów tematach widoczne są wyraźne aspekty temporalne i kontekstualne 
w rozważaniach nad dojrzałością. Dotykają one problematyki dojrzałości wszystkich podmiotów biorących 
udział w procesach opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych – dzieci, młodzieży, dorosłych (rodziców, 
opiekunów, wychowawców, nauczycieli). Jednocześnie zarysowują różnorakie aspekty tej kategorii (dojrza-
łości emocjonalnej, społecznej, szkolnej, seksualnej, muzycznej), a także podejmują próbę wskazania współ-
czesnych wyzwań związanych z edukacją/wychowaniem do/ku dojrzałości.

Redaktorki składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom, którzy przyczynili się do powstania 
niemniejszego numeru „Przeglądu Pedagogicznego”, za podjęcie niełatwej problematyki badawczej. Żywią 
one nadzieję, że zaprezentowane w tym numerze studia i rozprawy teoretyczne oraz doniesienia z badań 
posłużą jako inspiracje do refleksji, zaś prezentowane dobre praktyki staną się impulsami do działania we 
wspólnej przestrzeni dzieci i dorosłych na drodze ku szeroko rozumianej dojrzałości.

       Monika Nawrot-Borowska,

       Ewa Krause


