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TEORETYCZNE  PROBLEMY  WYCHOWANIA 

 

Piotr Petrykowski 

Proces kształtowania zdolności jako proces wychowania 

Streszczenie: Podejmując się pewnej próby ustalenia istoty kształtowania i rozwijania 

zdolności, z racji swoich naukowych poszukiwań umiejscawiam te rozważania w kontekście 

procesu wychowania. Z istotnym dopowiedzeniem, że proces ten, który rysuję w dalszej części 

opracowania, nie jest wyalienowanym, dziejącym się (zachodzącym) tylko w jakiejś 

wydzielonym fragmencie przestrzeni społecznej. Jest on nierozerwalnie związany 

z całokształtem życia społecznego, zwłaszcza w tej jego części, która stanowi określony układ 

odniesienia dla danej jednostki. 

Słowa kluczowe: rozwój zdolności, wychowanie, proces wychowania 

AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE 
 

Agnieszka Olej-Ryszkiel 

Oferta edukacyjna placówek doskonalenia zawodowego w zakresie 

kompetencji zawodowych dla nauczycieli w aglomeracji  śląskiej 

Streszczenie: Promowanie jakości w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli jest istotnym 

determinantem decydującym o jakości oświaty w Polsce i na świecie. Szkolenia dla nauczycieli 

powinny efektywnie podwyższać poziom ich wiedzy i zakres kompetencji. W dynamicznie 

zmieniającym się środowisku pracy jakim jest szkoła, zdobycie specjalistycznej wiedzy 

i doskonalenie umiejętności zawodowych staje się jednym z podstawowych czynników 

warunkujących sukces. 

Słowa kluczowe: doskonalenie zawodowe nauczycieli, formy doskonalenia zawodowego, 

klasyfikacja form doskonalenia zawodowego 

* 

Agnieszka Król  

Bezdomne matki i ich dzieci – szkic problemu 

Streszczenie: W artykule przedstawiono sytuację kobiet i ich dzieci, które znalazły się 

w sytuacji bezdomności. Wykorzystano w nim wyniki obserwacji uczestniczącej oraz 

wywiadów swobodnych przeprowadzonych w schronisku dla kobiet. Z dokonanych ustaleń 

wynika, że bezdomność jest konsekwencja ubóstwa, a często także przemocy rodzinnej. Pobyt 

w schronisku wprawdzie zabezpiecza podstawowe potrzeby kobiet i ich dzieci, jednak jest to 

środowisko dostarczające traumatycznych przeżyć. 

Słowa kluczowe: matka, dzieci, bieda, bezdomność 

 



PROBLEMY MŁODZIEŻY 

 

Tomasz Suś  

Religijność i duchowość młodzieży w przestrzeni wirtualnej na przykładzie 

młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego 
 

Streszczenie: Wydaje się, że religia we współczesnym zinformatyzowanym 

i zglobalizowanym świecie traci na znaczeniu, zwłaszcza w konfrontacji z nauką oraz wolnym 

rynkiem. Jednak religia zawsze była ważnym elementem socjalizacji i wychowania – 

nośnikiem kodu kulturowego oraz wartości moralnych. Celem niniejszego artykułu jest ogólne 

przybliżenie funkcjonowania religii w Internecie i jej znaczenie – w formie cyfrowej – dla 

współczesnej młodzieży. Artykuł stanowi przegląd źródeł na temat skali wykorzystywania 

Internetu przez młodzież, najważniejszych teorii na temat funkcji religii oraz postaw młodzieży 

wobec religii prezentowanych w Internecie.  

Słowa kluczowe: Internet, religia, grupa rówieśnicza, młodzież, postawa  

 

TEORIA I PRAKTYKA PRACY SOCJALNEJ 

Ewelina Romianowska 

Teatroterapia w opiece paliatywno-hospicyjnej. Impresje ze spotkania 

z liderką hospicyjnego teatru w Gdańsku  

Streszczenie: Artykuł prezentuje metodę teatroterapii prowadzonej przez gdańskie hospicjum 

im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza na podstawie przeprowadzonych tam badań własnych. 

Odwołuje się do istoty poczucia godności ludzkiej, siły związanej z terapeutyczną wartością 

sztuki oraz bliskich dla filozofii hospicyjnej pojęć godnej śmierci i troski o osoby u kresu życia 

oraz ich bliskich. Metoda teatroterapii, jako szczególna forma arteterapii, czyli terapii przez 

sztukę zyskała uznanie w procesach rehabilitacyjnych chorych na nowotwory, osób leżących, 

niepełnosprawnych fizycznie a także intelektualnie. Pozwala na wyrażenie swoich uczuć 

mimiką, słowem, gestem. Pozwala na przełamanie barier społeczno-kulturowych 

i zakorzenionych stereotypów w przestrzeni społecznej. Przydatność tej metody w opiece 

paliatywno-hospicyjnej została potwierdzona przez pacjentów, zespół interdyscyplinarnej 

opieki medycznej, wolontariuszy zaangażowanych w tworzenie sztuk teatralnych bądź 

prostych inscenizacji. Wnioski z przeprowadzonych badań terenowych uzupełnią 

zaprezentowaną w tym doniesieniu wiedzę, otwierając ten obszar do dalszych eksploracji. 

Słowa kluczowe: śmierć, opieka paliatywno- hospicyjna, opieka u kresu życia, arteterapia, 

teatroterapia 

* 

Małgorzata Zamojska 

Sieciowe organizacje pozarządowe wspierające i aktywizujące seniorów 

w Polsce i w Europie 

Streszczenie: Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie: po co seniorom organizacje 

sieciowe? Ma również dać diagnozę problemu, dlaczego jest ich w naszym kraju 

niewystarczająca – biorąc pod uwagę czynnik populacyjny (coraz więcej osób w podeszłym 

wieku lub aspirujących powoli do miana seniorów) – liczba. Dlaczego tak się dzieje? W jaki 



sposób radzą sobie organizacje pozarządowe na co dzień z problemem przyrostu liczby 

seniorów? A także, jakie oferują im usługi oraz jak różnicują się one gdy uwzględni się 

środowisko ich działania (miasto czy też wieś)? 

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, aktywność społeczna osób starszych, organizacje 

sieciowe, usługi, państwo opiekuńcze. 

EDUKACJA ZDROWOTNA 

Marlena Mielczarek 

Depresja poważnym zagrożeniem dzieci i młodzieży 

 

Streszczenie: Depresja dzieci i młodzieży jest jednym z najczęstszych problemów 

zdrowotnych. W Polsce około 900 000 młodych ludzi potrzebuje pomocy specjalistów 

z powodu depresji oraz problemów w domu i szkole. Wiąże się z długotrwałą depresją nastroju, 

silnym lękiem, nasileniem zachowań agresywnych, zaburzeniem koncentracji uwagi. 

Uczniowie dotknięci depresją zaniedbują się w nauce, nie chcą chodzić do szkoły i wycofują się 

z kontaktów międzyludzkich. Choroba często prowadzi do sięgania po środki psychoaktywne 
i zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Przyczyny depresji u dzieci nie są do końca znane. 

Nie można zostawić młodych ludzi dotkniętych depresja bez pomocy. Konieczna jest ich skuteczna 

terapia przy aktywnym udziale pacjentów i zaangażowaniu rodziców, głównie poprzez 

psychoterapię i odpowiednie leki. 

Słowa kluczowe: depresja, psychoterapia, stres, ryzyko samobójstwa 

LEKTURY STARE I NOWE 

Elżbieta Wieczór 

Integracja sensoryczna w nurcie współczesnych praktyk terapeutycznych – 

na podstawie koncepcji psychomotoryki empowermentu 
 

 (Recenzja: Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Anna Parakiewicz, Marzenna Zaorska, 

Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju 

poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2016, ISBN 978-83-63955-39-7, 

ss. 292)  

WKŁADKA METODYCZNA 

Monika Szczygieł  

Rysunek dowolny dziecka jako element procesu diagnostycznego 

Streszczenie: Celem poniższej pracy jest uporządkowanie wiedzy na temat możliwości 

wykorzystania rysunku dziecka w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej. Z tego względu 

ukazano możliwości i ograniczenia podejścia projekcyjnego i rozwojowego oraz przedstawiono 

wymagania, które musi spełniać rzetelna i trafna diagnoza. W pracy zwrócono szczególną 

uwagę na elementy rozwoju dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej, które 

powinny stanowić punkt wyjścia dla planowania i przebiegu diagnozy oraz prognozowania 

przyszłych stanów dziecka.  

Słowa kluczowe: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, twórczość dzieci, rysunek dowolny, 

rysunek projekcyjny 
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