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Pedagogika i prowadzone na jej gruncie badania mają charakter in-
terdyscyplinarny. Poruszane w obrębie tej dyscypliny problemy dotyczą 
szeroko rozumianej edukacji, socjalizacji, a także różnych kwestii spo-
łecznych. Taki właśnie szeroki profil ma prezentowany, już 21, tom „Stu-
diów Pedagogicznych”. W kolejnych działach czasopisma zamieszczone 
zostały artykuły o charakterze teoretycznym, empirycznym, teoretycz-
no-empirycznym, a także recenzje.

Dział „Artykuły i Rozprawy” zawiera osiem tekstów, z których każ-
dy tworzy autonomiczną całość tematyczną. Pierwszy dotyczy szkoły 
i kompetencji nauczycieli w kontekście wielokulturowości, drugi – kom-
petencji medialnych nauczyciela muzyki, a trzeci podejmuje problemy 
współczesnego pedagogizowania rodziny w odniesieniu do nauki Jana 
Pawła ii. Kolejny artykuł stanowi opis sytuacji dzieci w rodzinach roz-
wodzących się i rozwiedzionych wraz z możliwościami ich wsparcia i po-
mocy, a dwa następne to interesujące próby analizy konceptualizacji wy-
branych elementów rzeczywistości przez dzieci. 

W dziale „Badania i Komunikaty” polecam Państwu trzy teksty. Pierw-
szy z nich zawiera rozważania dotyczące zmian w kształceniu nauczycieli 
w Polsce w świetle teorii i praktyki, drugi traktuje o roli autorytetu w ży-
ciu gimnazjalisty. Wypowiedzi te dotyczą więc ważnych współczesnych 
problemów, z którymi borykają się główne podmioty edukacji – ucznio-
wie i nauczyciele. natomiast trzeci tekst eksponuje kwestie społeczne, 
poświęcony został polskim badaniom nad wielodzietnością.

Ostatni już dział „Recenzje, sprawozdania i opinie” zawiera sześć re-
cenzji książek autorskich. Stanowią one przegląd najnowszych interesu-
jących lektur przydatnych pedagogom zorientowanym nie tylko teore-
tycznie, lecz także praktycznie.

Przedstawiony tom ze względu na zróżnicowane spektrum podej-
mowanych zagadnień kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców: 
studentów i pracowników naukowych kierunków społecznych, humani-
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stycznych oraz artystycznych, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy pra-
cują z dziećmi i młodzieżą w instytucjach oświatowych i opiekuńczych. Zapra-
szam zatem do lektury tomu z nadzieją, że znajdą tu Państwo ważne dla siebie 
teksty.
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