
Od redakcji

Czasopismo Drogi Edukacji zrodziło się z potrzeby działania nas – młodych naukowców. 
Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest dla nas przestrzenią 
poszukiwań, doświadczeń badawczych oraz inspiracji do podejmowania własnych, 
autonomicznych decyzji, również w obszarze komunikacji naukowej. Podążamy za wy-
pracowaną w tej uczelni szkołą interpretacji rzeczywistości, włączając w nią swój głos. 
Proponujemy dołączenie nowego tytułu do istniejącego już zbioru czasopism nauko-
wych podejmujących tematykę nauczania i uczenia się.

 Uważamy, iż w rzeczywistości, której immanentną cechą jest zmienność i nie-
przewidywalność, nie ma miejsca na jedną definicję pojęcia edukacja. Przyjmujemy, 
że badacze mogą podążać różnymi drogami, rozwijanymi w ramach nauk społecznych 
i humanistycznych. Ta myśl kierowała nami przy budowania ram oraz tytułu czasopi-
sma. Drogi Edukacji stwarzają przestrzeń do wymiany myśli praktyków oraz badaczy 
na wszystkich etapach rozwoju naukowego z różnych środowisk. Zebraliśmy zespół 
umożliwiający nam wnikliwą pracę redaktorską nad zgłoszonymi tekstami. Zależy nam 
na zebraniu tekstów prezentujących świeże, graniczne, niestandardowe podejścia do 
uprawiania dyscypliny, a tym samym poszerzaniu pola pedagogiki.

 Uczenie się ma miejsce w różnych przestrzeniach. Nie jest zarezerwowane do tego, 
co wydarza się w szkołach czy w innych instytucjach, podczas różnorodnych kursów 
czy szkoleń. A jednak uczenie się rozumiane jako pewna praktyka społeczna, bywa 
pomijane w dominującym dyskursie nad edukacją. Drogi Edukacji mają być kolejnym 
odważnikiem dokładanym do szali jakościowego paradygmatu w pedagogice, nie zamy-
kając jednocześnie się na głos dobiegający z drugiej strony czy próby przełamywania tej 
polaryzacji.
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 Pierwszy numer czasopisma otwiera artykuł z pogranicza sztuki, edukacji i filozofii, 
autorstwa Moniki Taras. To analiza narracji artystki wyrażonej w formie obrazów oraz 
wypowiedzi, narracji oddających refleksje artystki nad przestrzenią miasta i doświad-
czaniem w nim codzienności. Marcin Zieliński, autor kolejnego tekstu, prezentuje wy-
pracowaną przez siebie metodę edukacji filozoficznej. Zakorzenia swoje doświadczenia 
w kognitywistycznym paradygmacie rozumienia pojęć [filozoficznych]. Ostatni artykuł 
dotyczy komunikacji zapośredniczonej przez media, a ściślej Internet. Joanna Maria 
Chrzanowska podejmuje problematykę memu internetowego, który jest specyficzną 
formą wypowiedzi i posiada potencjał edukacyjny.

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego numeru oraz włączenie się do 
dyskusji, poprzez prezentowanie własnej „drogi edukacji”.
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