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Od redakcji:  

Podstawy edukacji. Zrównoważony rozwój 

Idea organizująca nowy tom dotyczy koncepcji zrównoważonego rozwoju 

interpretowanej przez pryzmat pedagogiki lub pogranicza pedagogiki i innych 

nauk. Głównym zamysłem teoretycznym podejmowanych analiz jest refleksja 

nad sensem i znaczeniem obecności tej koncepcji w dyskursie pedagogicznym, 

nad kwestiami wyłaniającymi się przed naukowcami w związku z proponowaną 

tematyką. Pojęcie zrównoważonego rozwoju obecnie ma bardzo szeroki zakres  

i nie jest jednoznacznie rozumiane przez wszystkich autorów. Można je trakto-

wać wielowymiarowo, odnieść do wszystkich sfer funkcjonowania człowieka  

i rozumieć jako harmonijny proces wzrostu.  

Tytułowe zagadnienie jest w niniejszym tomie prezentowane w dwóch uzu-

pełniających się wymiarach. Wymiar pierwszy – pojęcie zrównoważonego roz-

woju analizowane z perspektywy makro. Dotyczy kwestii związanych z ochroną 

środowiska, spójności społecznej i sprawiedliwości, zarządzania dobrami naszej 

planety, uwzględniającego potrzeby przyszłych pokoleń, a także działania na 

rzecz pokoju i społecznej harmonii. Wymiar drugi – zrównoważony rozwój roz-

patrywany w skali mikro. Dotyczy poszczególnych jednostek, ich życia w har-

monii z sobą i światem zewnętrznym; związany jest z uwzględnianiem przez 

jednostki w swoich działaniach różnych perspektyw – nie tylko indywidualnej, 

ale też stanowisk innych osób z własnego otoczenia, brania pod uwagę w decy-

zjach potencjalnych skutków swoich działań w różnych perspektywach czasowych. 

Punktem wyjścia do rozważań na temat zrównoważonego rozwoju mogą być 

na przykład koncepcje filozoficzne ukazujące świat człowieka i przyrody jako 

całość; a także koncepcje, które podejmują wysiłek myślenia uniwersalistyczne-

go w kategoriach globalnych i wspólnotowych; czy też postulują konieczność 
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całościowego, wielowymiarowego i systemowego podejścia do przedmiotu po-

znania (Hull, 2008, s. 29). Do zasadniczych wartości wpisujących się w tę ideę 

można zaliczyć za Tyburskim (2007): życie, zdrowie, sprawiedliwość, odpowie-

dzialność, powściągliwość–umiarkowanie, wspólnotowość–solidarność. W ob-

szarze rozważań mieszczą się kwestie dotyczące praw człowieka, różnic mię-

dzykulturowych, marginalizacji i wykluczenia społecznego, solidarności mię-

dzypokoleniowej, sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Kategoria zrównowa-

żonego rozwoju koresponduje z niektórymi definicjami mądrości (por. Kałużna- 

-Wielobób, 2004); w szczególności z definicją, w której przez mądrość rozumie 

się „zastosowanie ukrytej oraz jawnej wiedzy dla wspólnego pożytku, przez: 

równoważenie interesów osobistych, interpersonalnych i pozaosobowych,  

w krótkim i długim okresie; służące osiągnięciu równowagi między adaptacją do 

istniejącego środowiska, modyfikacją istniejącego środowiska oraz wyborem 

nowego środowiska” (Sternberg, 2001). Zrównoważony rozwój człowieka jest 

związany z umiejętnością odnajdywania harmonii odnoszącej się do życia we-

wnętrznego i życia w zgodzie ze środowiskiem zewnętrznym. 

Autorzy prezentujący wyniki swoich przemyśleń w tomie, który oddajemy  

w Państwa ręce, rozpatrują kategorię zrównoważonego rozwoju na różnych 

płaszczyznach, ich teksty mogą stanowić cenne źródło wiedzy i inspiracji moty-

wujących do podejmowania kolejnych badań i rozważań na tym polu. Z pewno-

ścią prezentowane teksty nie wyczerpują tego obszernego tematu, ale też nie to 

jest podstawowym celem tej pracy. Mamy nadzieję, że zawartość niniejszego 

tomu „Podstaw Edukacji” spotka się z zainteresowaniem Czytelników. 
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