
Edukacja jutra

Kształcenie i pozaedukacyjna 
aktywność człowieka  

od dzieciństwa do dorosłości

Spis treści

Zenon Jasiński 
Przedmowa.................................................................................................................................................9

Krystyna Duraj-Nowakowa 

Wstęp.........................................................................................................................................................17

Część I. Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne  

w perspektywie jutra

Daria Sikorska
Rodzina jako środowisko wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka  

w wieku przedszkolnym......................................................................................................................23

Aleksandra Kruszewska
Sześciolatek oczami rodziców. Doniesienie z badań................................................................37

Gabriela Kryk
Rodzina w edukacji młodszych uczniów.......................................................................................53

Anna Pękala
Wykorzystanie muzyki w usprawnianiu mowy dziecka w wieku przedszkolnym.........65

Izabela Plieth-Kalinowska
Miejsce telewizji w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym...............................................75

Teresa Neckar-Ilnicka
Czas wolny(?) dziecka w wielkim mieście – dylematy pedagoga.........................................87

2_EJ_Kształcenie_i_pozaedukacyjna_działalność....indb   5 2016-06-02   23:41:24



Część II . Kulturowe aspekty kształcenia

Irena Jarzyńska
Lokalne środowiska przyrodnicze jako miejsce nabywania wiadomości  

i umiejętności dzieci w młodszym wieku szkolnym................................................................105

Edyta Skoczylas-Krotla
Książkowe inspiracje do poznawania piękna Polski przez dzieci.......................................119

Maria Sobieszczyk
Świat wartości w literaturze dla dzieci źródłem planowania i realizowania  
projektów edukacyjnych przez nauczyciela wczesnej edukacji.........................................131

Rafał Ciesielski
Kanon literatury muzycznej w praktyce edukacyjnej............................................................143

Anna Marta Żukowska
Poszukiwanie polskiego stylu narodowego w sztuce i edukacji  
artystycznej w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX wieku...............................157

Część III. Kultura !zyczna i wychowanie zdrowotne w edukacji jutra

Bogdan M. Szulc
Wychowanie &zyczne i sport w polskiej rzeczywistości edukacyjnej...............................171

Anna Kwaśna, Krystyna Zatoń, Magdalena Chrobot
Aqua aerobik jako polecana forma aktywności &zycznej  
w środowisku wodnym dla osób starszych................................................................................185

Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Joanna Reichert, Dariusz Białoszewski
Wybrane aspekty aktywności &zycznej jako działanie pro&laktyczne  
w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa  
u osób prowadzących sedenteryjny tryb życia.........................................................................197

Monika Lewandowska, Anna Obszyńska-Litwiniec, Emanuela Mętrak,
Dariusz Białoszewski
Poziom zachowań zdrowotnych w wybranej grupie dzieci  
w wieku przedszkolnym i ich rodziców........................................................................................209

Jana Juříková, Lenka Duranová
Do students change their eating habits after passing  
from elementary to secondary school?.......................................................................................221

2_EJ_Kształcenie_i_pozaedukacyjna_działalność....indb   6 2016-06-02   23:41:24



Część IV. Kapitał ludzki w edukacji jutra. Problemy edukacji zawodowej  

i prozawodowej

Barbara Baraniak
Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce........................................................................235

Zbigniew Kruszewski
Sytuacja zawodowa absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica  

w Płocku. Raport z badań.................................................................................................................251

Edward Nycz
Absolwenci instytucji drugiej szansy i ich świat wartości.....................................................265

Zbigniew Leśniewski
Jednostki kształcenia zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...............279

Część V. Aksjologiczne i społeczne problemy edukacji jutra

Aleksandra Kamińska
Indywidualizm jako wartość w życiu człowieka ponowoczesnego a jego 

funkcjonowanie w rodzinie.............................................................................................................295

Kacper Radzki
Osobistość jutra. Przesłanie dla pokoleń – Woronieckiego wizja osoby.........................307

Joanna Podgórska-Rykała
Aksjologiczne problemy edukacji jutra: relacje zasady równości  

z wolnością i sprawiedliwością.......................................................................................................319

Grzegorz Piekarski
Aksjologiczne uwarunkowania działań prospołecznych w trosce  

o egzystencjalny wymiar wolontariatu........................................................................................333

Marlena Pieniążek
„Moda na wolontariat?” – medialny aspekt zjawiska..............................................................347

Część VI. Edukacja i egzystencja osób dorosłych

Dorota Ciechanowska
Neurodydaktyczne uwarunkowania uczenia się dorosłych.................................................359

Anna Kanios
Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego ludzi starszych w Polsce....................371

2_EJ_Kształcenie_i_pozaedukacyjna_działalność....indb   7 2016-06-02   23:41:25



Grzegorz Kiedrowicz
Czas wolny ludzi starszych w opinii ich wnuków – studentów pedagogiki...................383

Andrzej Mamroł
Portale społecznościowe w życiu współczesnej młodzieży akademickiej.....................395

Jolanta Lenart
Migracje zarobkowe mężczyzn z terenów wiejskich i ich skutki........................................409

2_EJ_Kształcenie_i_pozaedukacyjna_działalność....indb   8 2016-06-02   23:41:25


