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Wprowadzenie

W dobie przemian cywilizacyjno -społecznych XXI wieku wychowanie 
i nauczanie młodego pokolenia jest jednym z głównych zagadnień polityki 
oświatowej większości państw. Pojawiają się oryginalne teorie i koncepcje, 
kształtujące nową rzeczywistość edukacyjną i rodzące pożyteczne innowacje 
w zakresie praktyki oświatowej, co budzi wiele nadziei, ale wywołuje także 
niepokój1. Dynamika przeobrażeń zachodzących we współczesnym i multi-
medialnym świecie skłania do refleksji nad historycznymi i współczesnymi 
aspektami edukacji i wychowania.

Należy mieć na uwadze fakt, że proces wychowania i kształcenia jest zja-
wiskiem złożonym i staje się naczelnym problemem epoki ponowoczesności. 
Wiele instytucji, przede wszystkim rodzina i szkoła, jest odpowiedzialnych 
za przygotowanie młodego pokolenia do radzenia sobie z nowymi wyzwa-
niami, jakie niesie globalizacja i cyberprzestrzeń.

Kierunki i wyznaczniki przemian współczesnej szkoły to temat, który jest 
przedmiotem wielu analiz, opracowań naukowych i dyskusji. W obecnym 
kontekście społecznym wszyscy zastanawiają się nad tym, czy współczesna 
szkoła spełnia potrzeby i oczekiwania społeczne absolwentów i zarazem 
przygotowuje ich do wielostronnej aktywności w świecie. Poza tym należy 
pamiętać, że szkoła jest nie tylko miejscem przekazywania uczniom okreś- 
lonego zasobu wiedzy i umiejętności, ale też pozostaje przede wszystkim 
miejscem wychowania.

Publikacja stanowi próbę przybliżenia wybranych zjawisk pedagogicz- 
nych w kontekście historycznym oraz ukazania dziejowego rozwoju wycho- 

1 Szerzej na ten temat w pracy pod redakcją D. Kocurek: Rodzina i szkoła wobec
realiów i wyzwań XXI wieku. Cieszyn—Katowice—Kraków 2010.
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wania w powiązaniu ze współczesnym modelem edukacyjnym. Prezen-
towana praca składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich 
przedstawiono wybrane problemy związane z historią nauczania i wycho-
wania, między innymi zagadnienia dotyczące wychowania w Odrodzeniu, 
wkładu ziemiaństwa w upowszechnianie edukacji szkolnej, wychowawczej 
roli Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim w XIX stuleciu, problemy 
szkolnictwa wiejskiego w Polsce Ludowej oraz zarys historyczny edukacji 
zdrowotnej. Tematyka części pierwszej ma za zadanie zaszczepić kult dla 
tradycji edukacyjnych oraz upowszechnić szeroko rozumianą kulturę peda-
gogiczną.

W części drugiej przybliżono współczesne kategorie wychowawcze 
i edukacyjne, w tym: wychowanie do kultury języka, zapomnianą kategorię 
pedagogiczną, jaką jest świętowanie, edukację w duchu podmiotowości, 
kształcenie filozoficzne oraz refleksje na temat tożsamości i dziedzictwa 
kulturowego.

Różnorodność poruszanych zagadnień pozwala ukazać szerokie hory-
zonty badań i wielość problemów edukacyjno -wychowawczych, skoncentro-
wanych wokół realiów i wyzwań obecnych czasów.

Autorzy prezentowanych tekstów starali się wykazać, że złożony proces 
pedagogiczny jest pomostem między przeszłością a teraźniejszością, dlatego 
należy czerpać z dorobku poprzednich generacji, by dobrze przygotować 
młode pokolenie do życia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 
politycznej i gospodarczej.

Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują podjętej tematyki, ale mogą 
stanowić głos w dyskusji dotyczącej zarówno historycznych aspektów edu-
kacji i wychowania, jak i współczesnych dylematów oświatowych. Zasyg-
nalizowane tematy mogą też być inspiracją do dalszych badań związanych 
z najnowszymi trendami pedagogicznymi. Należy mieć nadzieję, że praca 
będzie przydatna historykom wychowania, pedagogom i pracownikom 
instytucji edukacyjno -opiekuńczych i wychowawczych oraz studentom 
kierunków pedagogicznych.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Autorom, którzy dzie- 
ląc się swoimi przemyśleniami, przyczynili się do powstania niniejszej pub-
likacji.

Danuta Kocurek
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