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Zainteresowani pedagogiką pracy otrzymali nową publikację, która w sposób zasadniczy sca-
la i porządkuje dotychczasową wiedzę na temat pedagogiki pracy jako subdyscypliny nauko-
wej. Ostatnie lata przyniosły znaczne zmiany cywilizacyjno-kulturowe i społeczno-ekono-
miczne, co zainspirowało autora do nowego spojrzenia na pedagogikę pracy. W liczącej po-
nad 300 stron monografii podjął on próbę wyznaczenia jej nowego miejsca w rodzinie nauk 
pedagogicznych i nauk o pracy, redefiniując jej system pojęciowy oraz ustalając jej aktualne 
relacje z szeroko pojętym życiem społeczno-gospodarczym.  

Swoją książką pt. Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych 
Franciszek Szlosek wychodzi naprzeciw potrzebie określenia kierunku ewolucji pedagogiki 
pracy i wyboru w związku z tym między paradygmatem pozytywistycznym a hermeneutycz-
no-interpretacyjnym, oraz konieczności dookreślenia na nowo przedmiotu jej badań z per-
spektywy założeń ontologiczno-epistemologicznych i metodologicznych, jak i pod kątem 
współczesnych uwarunkowań.  

Monografia składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych, zamieszczonym w części 
„Zamiast wprowadzenia”, wyjaśnieniem, dlaczego należy patrzeć na pedagogikę pracy z dzi-
siejszego punktu widzenia i dlaczego konieczna jest przebudowa teoretycznych podstaw tej 
dyscypliny oraz całkowite przeorientowanie niektórych tez, stwierdzeń i założeń. Jak autor 
podkreśla, wnikliwe zgłębienie poruszanego zagadnienia jest niezbędne ze względu na długi 
rodowód pedagogiki pracy, na zmiany modelu ekonomicznego w Polsce związane ze skokiem 
technologicznym oraz na weryfikację systemu wartości rozwijającego się w odmiennej rze-
czywistości kulturowej, edukacyjnej i gospodarczej. Szczególnie istotnym czynnikiem decyzji 
autora o napisaniu tej książki wydaje się postawiona przez niego i wyróżniona w tekście teza: 
„Rola i znaczenie pedagogiki pracy jako subdyscypliny naukowej dla procesów edukacyjnych 
i życia gospodarczego jest znacznie wyższa w warunkach gospodarki rynkowej niż centralnie 
zarządzonej” (s. 14). Warto zwrócić uwagę na konstatację, że pedagogika pracy wymaga sys-
tematycznej weryfikacji swojej tożsamości, co brzmi niczym apel do związanych z tą dzie-
dziną naukowców, nakładający na nich obowiązek nieustannego śledzenia zmian społeczno-
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gospodarczych i odpowiedniego na nie reagowania poprzez weryfikację dotychczasowych 
założeń metodologicznych.  

Poszczególne rozdziały w przemyślany i klarowny sposób wprowadzają czytelnika  
w omawianą tematykę, co stanowi niewątpliwy atut monografii.  

Rozdział pierwszy poświęcony poszukiwaniu statusu tożsamości naukowej pedagogiki 
pracy przybliża różne interpretacje kluczowych pojęć, które posłużyły za podstawę sformu-
łowania autorskiej propozycji rozumienia statusu tożsamości naukowej jakiejś dyscypliny. 
Zdaniem Franciszka Szloska jest ona określana przez „zbiór cech ukazujący jej autonomicz-
ność naukową oraz związki z innymi dziedzinami wiedzy wyznaczającymi miejsce i rolę tej 
dyscypliny w szerokim kontekście kulturowym” (s. 17). Ciekawym zabiegiem jest zadawanie 
pytań skłaniających czytelnika do refleksji. Autor zachęca do rozważań, po pierwsze – doty-
czących spełniania przez pedagogikę pracy kryteriów odnoszących się do autonomiczności  
i jednocześnie pełniących funkcje kategorii konstytuujących bądź eliminujących naukowość 
danej dziedziny wiedzy, po drugie – nad aktualnością i możliwościami zaadaptowania,  
w zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej i zmian strategii edukacyjnych, doko-
nań pedagogiki pracy, zrealizowanych w większości w okresie gospodarki centralnie plano-
wanej i sterowanej.  

Dalsze rozważania na temat poszukiwania statusu tożsamości naukowej pedagogiki pra-
cy koncentrują się wokół analizy wstępnej stopnia teoretyczności omawianej dyscypliny po-
przez zaprezentowanie interpretacji istoty teorii naukowej, a także paradygmatów, w których 
obrębie powstają teorie. Warto zwrócić uwagę na koncepcję autora, aby pedagogika pracy 
dążyła do wypracowania odrębnych i konkretnych konstruktów teoretycznych, świadczących 
o poziomie jej rozwoju naukowego, a zarazem stanowiących podstawę tego rozwoju. Cenne 
są wskazówki, jak należy tego dokonać. 

Franciszek Szlosek, dążąc do przejrzystości terminologicznej omawianej dyscypliny na-
ukowej, wskazuje na konieczność wyboru pomiędzy trzema funkcjonującymi od lat termina-
mi: „pedagogika pracy”, „pedagogika gospodarcza” i „pedagogika zawodowa”. Odrzuca 
określenie „pedagogika gospodarcza”, gdyż mieści się ono w pojęciu pedagogiki pracy. 
Stwierdza ponadto, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie orzec, która z dwu pozosta-
łych nazw powinna być używana.  

Z kolei autor omawia ewolucję przedmiotu badań i zainteresowań pedagogiki pracy, 
głównie na podstawie prac Tadeusza Nowackiego i Zygmunta Wiatrowskiego. Jednocześnie 
zauważa pewne niekonsekwencje, np. u Tadeusza Nowackiego – w stosowaniu trójczłonowej 
relacji człowiek – wychowanie – praca, czy u Zygmunta Wiatrowskiego, który do przedmiotu 
szczegółowego badań naukowych i zainteresowań pedagogiki pracy włączył problemy oświa-
towe i wychowawcze zakładu pracy. Zdaniem Franciszka Szloska w ujęciu szczegółowym 
przedmiotu badań pedagogiki pracy powinny znaleźć odzwierciedlenie zmiany społeczno-
ekonomiczne, w tym także edukacyjne, wynikające z przełomowych zmian cywilizacyjnych 
będących konsekwencją procesów globalizacyjnych i stosowania nowych rozwiązań tech-
niczno-technologicznych. W zaproponowanej definicji przedmiotu badań tej dyscypliny autor 
wymienia m.in. zagadnienie rynku pracy, uważając je za ważne pole zainteresowań badaw-
czych. 
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Publikacja przedstawia obszary i działy badawcze opracowane przez wybitnych pedago-
gów: Tadeusza Nowackiego, Stanisława Kaczora, Ryszarda Gerlacha, Stefana M. Kwiatkow-
skiego, Waldemara Furmanka, Zygmunta Wiatrowskiego i Wandy Rachalskiej, co dla nowi-
cjuszy w dziedzinie pedagogiki pracy może stanowić istotną zachętę do sięgnięcia do źródeł. 
Franciszek Szlosek dokonuje szczegółowej analizy poglądów każdego z wymienionych auto-
rów, wskazuje na ich zalety, a niekiedy dzieli się również zastrzeżeniami.  

Szczególnie cenny wydaje się podrozdział kończący rozdział pierwszy. Autor dokonuje 
syntezy wszelkich ujęć zagadnienia obszarów badań pedagogiki pracy prezentowanych  
w publikacji i wykazuje słabości ujęć dotychczasowych. W odczuciu autora ich niedostatki 
wprowadzają chaos metodologiczno-epistemologiczny, zacierający granice pomiędzy zagad-
nieniami stanowiącymi szczegółowy przedmiot badań pedagogiki pracy a zagadnieniami na-
leżącymi do działów lub obszarów badawczych. Według Szloska na obecnym etapie rozwoju 
pedagogiki pracy, wśród podstawowych elementów metodologicznych, powinno się wyróżnić 
wyłącznie kategorie: „ogólny przedmiot badań”, „uszczegółowiony przedmiot badań” oraz 
„obszary badań”. 

System pojęciowy pedagogiki pracy został szybko wyodrębniony i zadowalająco dookre-
ślony, dzięki pojawieniu się wielu ważnych pozycji bibliograficznych. W recenzowanej pu-
blikacji wystarczająco wyraźnie są wyeksponowane ich kluczowe znaczenie dla tworzenia 
systemu pojęciowego pedagogiki pracy. Franciszek Szlosek zwraca jednak uwagę na potrzebę 
korekty funkcjonującego systemu pojęciowego z uwagi na ścisłe relacje pedagogiki pracy  
z życiem gospodarczym i edukacją. Do zalet tej publikacji należy też sporządzona lista termi-
nów wymagających redefinicji oraz lista pojęć, o które powinien być wzbogacony system 
pojęciowy pedagogiki. Następnie przybliżono wybrane kluczowe pojęcia pedagogiki pracy  
z perspektywy współczesnych uwarunkowań, jak pojęcie pracy ludzkiej, wychowanie przez 
pracę i wychowanie do pracy, zawód, kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz umiejętno-
ści. 

Zaskakuje szeroka gama zebranych interpretacji pojęcia pracy ludzkiej, nie tylko powsta-
łych na gruncie polskim, ale i w innych krajach europejskich. Szlosek w swych rozważaniach 
sięga nawet do epoki renesansu, kiedy to pojęcie pracy ludzkiej zaczęło kształtować się  
w rozumieniu tożsamym z rozumieniem dzisiejszym. Opracowanie uniwersalnej definicji 
pracy – jak słusznie twierdzi autor – jest nierealne, lecz zadaniem niezwykłej wagi byłoby 
wypracowanie jej odpowiedniej formuły. Ukazana w publikacji, z pedagogicznej perspekty-
wy, formuła pracy podkreśla podmiotowość człowieka w procesie pracy, a zatem uwzględnia 
proces wychowania oraz relację człowiek – praca. 

Wychowanie przez pracę i do pracy jest przedmiotem kolejnego podrozdziału, który zo-
stał urozmaicony rysunkami, korzystnie wpływającymi na odbiór treści. W odczuciu autora 
określenie „wychowanie” powinno zostać zastąpione terminem „edukacja” i logicznie uza-
sadnia swoje stanowisko, tłumacząc, że kiedy jest mowa o wychowaniu przez pracę, nie 
ograniczamy się jedynie do procesu wychowania, lecz mamy do czynienia także z procesem 
kształcenia. Drogą analogii należy podobnie postąpić z terminem „wychowanie do pracy”. 

Wreszcie przedmiotem wywodu jest także termin „zawód”, zaliczany do fundamental-
nych kategorii pojęciowych pedagogiki pracy. Wnikliwe przestudiowanie znanych w literatu-
rze przedmiotu interpretacji pojęcia zawodu pozwoliło Szloskowi na opracowanie własnej 
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definicji, jak również sporządzenie listy terminów używanych jedynie w znaczeniu potocz-
nym, jak np. „człowiek posiada zawód”, „zawód jest cechą charakteryzującą potencjał jed-
nostki”, „zawód jest źródłem utrzymania jednostki”. Autor podkreśla przy tym, że człowiek 
„nie posiada zawodu, człowiek posiada kwalifikacje/kompetencje do jego wykonywania”  
(s. 127).  

Wśród podstawowych pojęć, które zajmują ważne miejsce w systemie pojęciowym pe-
dagogiki pracy są ponadto kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Wyjaśnienie tych pojęć 
stanowi najbardziej zawiły labirynt, ponieważ na gruncie polskim dobrze opracowane rozu-
mienie ich istoty musiało ulec przeorientowaniu z uwagi na pojawienie się nowych okolicz-
ności, jak m.in. wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji, a w konsekwencji Krajowych 
Ram Kwalifikacji.  

Zmiany w systemie pojęciowym, rzetelnie zaprezentowane w publikacji, objęły także ka-
tegorię pojęciową umiejętności. Opracowane na gruncie polskim definicje tego zagadnienia 
znacznie odbiegają od interpretacji przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europej-
skiej, i tym samym związanej z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Podrozdział kończy się 
przestrogą, by w tym przypadku zmiany w systemie pojęciowym, będące efektem procesów 
integracyjnych, asymilować umiejętnie. 

Założenia metodologiczne, procedury oraz metody badań właściwe pedagogice pracy 
stanowią temat trzeciego rozdziału recenzowanej publikacji. Autor prezentuje typologię ba-
dań pedagogicznych, omawia interpretacje terminów „metodologia” i „metodyka”, dokonuje 
kompleksowego przeglądu podziału metodologii znanych pedagogów ze wskazaniem 
uwzględnionych przez nich kryteriów. Przeciwstawia, wyszczególnione w klasycznym po-
dziale badań, badania ilościowe badaniom jakościowymi oraz wymienia charakterystyczne 
dla nich metody i techniki badawcze. Przedstawia ponadto inne funkcjonujące w pedagogice 
typy badań, co daje całościowy pogląd na typologię badań pedagogicznych. Następnie zawęża 
temat i opisuje założenia metodologiczne eksponowane w pedagogice pracy, które, jak twier-
dzi, niewiele różnią się od metod stosowanych w innych dyscyplinach pedagogicznych i spo-
łecznych. Autor zwraca uwagę na pewną odrębność metodologii pedagogiki pracy w obrębie 
procedur badawczych, nawiązując do poglądu Tadeusza Nowackiego na eksperyment i mode-
lowanie. Bardzo interesujące są także wyeksponowane schematy procedur postępowania ba-
dawczego Zygmunta Wiatrowskiego, odmienne w zależności od przedmiotu badań.  

Walorem publikacji Szloska jest również graficzne przedstawienie schematów. Pedago-
gika pracy, jak podkreśla autor, odkrywa znaczenie wielu obszarów często marginalizowa-
nych przez pedagogikę, przez co ją wzbogaca. Zalicza do nich „edukację ogólnotechniczną”, 
„wychowanie do pracy” i „wychowanie przez pracę”, jak również „zagadnienia zawodoznaw-
cze”.  

Atutem książki jest to, że przegląd metod badawczych funkcjonujących w pedagogice 
pracy wieńczy zestawienie metod pedagogiki pracy stosowanych w warunkach gospodarki 
rynkowej, jak również komentarz, z którego wynika, że stan rozwoju instrumentarium po-
znawczego tej subdyscypliny naukowej okazał się bardziej zaawansowany niż są tego świa-
domi jej przedstawiciele.  

Znaczny obszar publikacji zajmuje rozdział czwarty „Wybrane aspekty teoretyczne i sys-
temowe kształcenia i doskonalenia zawodowego (spojrzenie z perspektywy pedagogiki pra-
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cy)”, w którym w pierwszej kolejności została przedstawiona istota kształcenia, jak i dosko-
nalenia zawodowego, stanowiące przedmiot zainteresowań pedagogiki. Poprzez szczegółowe 
analizy funkcjonujących w literaturze przedmiotu definicji terminu „kształcenie zawodowe” 
autor przypisał mu aż cztery znaczenia, uwzględniwszy tak istotne czynniki, jak złożoność  
i tempo zmian kulturowych i technologicznych. Analogicznie przybliża czytelnikom kolejny 
termin należący do podstawowych kategorii pojęciowych pedagogiki pracy, a mianowicie 
„doskonalenie zawodowe”. Ten fragment publikacji wzbogaca ponadto o prezentację celów 
doskonalenia zawodowego oraz klasyfikacje jego funkcji, których nie uważa za twór skost-
niały, lecz proponuje własną klasyfikację składającą się z dwóch części. Pierwsza – uwzględ-
nia rozwój zawodowy podmiotu, druga – jego rozwój ogólny.  

Następnie przechodzi do omówienia socjoekonomicznego modelu rozwoju człowieka ja-
ko podstawowej przesłanki teoretycznej współcześnie rozumianego kształcenia zawodowego. 
Zauważa konieczność wdrożenia przynajmniej niektórych założeń tego modelu rozwoju  
i zachowań człowieka, aby w naszym kraju funkcjonował adekwatny do współczesnych po-
trzeb system edukacyjny, w którym kształcenie zawodowe zajmie zaszczytne miejsce.  

Zgodnie z głównym założeniem wspomnianego modelu droga edukacyjna jednostki po-
winna sprowadzać się do zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających jej zaistnienie 
na rynku pracy. Fakt ten zainspirował autora do przyjrzenia się rozwiązaniom przygotowania 
jednostki do pracy zawodowej. Dalsza część publikacji przedstawia przekrój zabiegów refor-
matorskich i rekonstrukcyjnych, obejmujących system kształcenia zawodowego. Proponowa-
ne rozwiązania prezentują bogaty wachlarz stanowisk na temat szkolnictwa zawodowego – od 
popierających go po niekorzystne, spychające ten segment oświaty na margines.  

W refleksji końcowej czytelnik dowiaduje się, co umożliwiło autorowi napisanie mono-
grafii. Otóż wymienia on trzy zasadnicze powody, po pierwsze – wieloletnie uczestniczenie  
w różnego rodzaju aktywności naukowej środowiska pedagogów pracy, po drugie – systema-
tyczne uzupełnianie bogatej biblioteki pedagogiki pracy oraz bliska współpraca z profesorem 
Tadeuszem Nowackim.  

Podsumowując, należy z całym przekonaniem przyznać, że książka Tożsamość pedago-

giki pracy w kontekście przemian systemowych stanowi nader cenny wkład w rozwój nauk 
społecznych, zwłaszcza pedagogiki. Jej zawartość merytoryczna jest mocno osadzona w roz-
ległej, dobrze ugruntowanej wiedzy teoretycznej.  


