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Zapowiedzi zmian 
 

 Koniec roku 2016 to zapowiedź wielowymiarowych działań reformatorskich 
w Polsce zmierzających do poprawy stanu gospodarki, edukacji i rynku pracy. Punk-
tem odniesienia dla wprowadzanych zmian jest przyjęta przez rząd Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W szczególno-
ści czytelnikom polecam rozdział VIII – Obszary wpływające na osiągnięcie celów 
Strategii, w części dotyczącej „Kapitału Ludzkiego i Społecznego”. Z dokumentu 
wnika, że jednym z priorytetów polityki edukacyjnej w wymiarze europejskim, jak 
i polskim, jest budowanie trwałego powiązania pomiędzy „światem edukacji” i „świa-
tem pracy”.  To docelowo ma prowadzić do podniesienia poziomu kapitału ludzkiego 
w Polsce oraz zwiększenia dopasowania popytu i podaży kwalifikacji potrzebnych na 
rynku pracy dziś oraz w coraz bardziej nieprzewidywalnej przyszłości.   

 W numerze zamieszczamy rozdział dedykowany dr. hab. Czesławowi Plewce 
badaczowi aspiracji i potrzeb edukacyjnych, doradztwa zawodowego, kształcenia 
zawodowego, w tym prac o nauczycielu przedmiotów zawodowych, zarządzaniu 
oświatą, człowiekowi o szczególnych zasługach nie tylko w zachodniopomorskim. 

Numer otwiera rozdział przedstawiający artykuły – raporty z badań nad warto-
ściami pracy ludzkiej, elastycznych formach pracy, nowych mediach w edukacji  
i e-learningu. 

Wśród dobrych praktyk w kształceniu zawodowym relacjonujemy wyniki badań 
zrealizowane w projektach europejskich w zakresie: technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych, przygotowania inżynierów do innowacji, kształcenia oficerów 
mechaników okrętowych, kształcenia trenerów w systemie ECVET i otwartości  
w międzynarodowej karierze młodych pedagogów. 

Sześć artykułów zamieszczono w rozdziale Edukacja ekologiczna, w tym podno-
szące problemy: kształtowania świadomości ekologicznej nauczycieli oraz społeczeń-
stwa w poradnictwie zawodowym, szkoleniach w zakresie gospodarki odpadami, edu-
kacji ekologicznej na studiach podyplomowych, a także na wycieczce szkolnej. 
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Serdecznie dziękuję AUTOROM, Radzie Programowej, Komitetowi Naukowe-
mu, Redakcji, wszystkim wspomagających przygotowanie czasopisma. 

Po 24 latach od przygotowania pierwszego numeru czasopisma wspólnie z Profe-
sorem Stanisławem Kaczorem z ufnością przekazuję kierowanie Redakcją dr. Krzysz-
tofowi Symeli – Kierownikowi Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Po-
zostaję dalej w Redakcji i mam nadzieję na kontynuację współpracy. 

Z noworocznymi życzeniami zdrowia, radości, nowych sukcesów, wyrażam na-
dzieję na dalszy rozwój Edukacji Ustawicznej Dorosłych Polish Journal of Continuing 
Education. 
 

 
Upcoming changes 

 
In this issue we present the chapter dedicated to Ph.D. Czeslaw Plewka,  

a researcher of aspirations and educational needs, career counselling, vocational 
education, including the works on a teacher of vocational subjects, education 
management, a man of special merit not only in the West Pomeranian. 

The opening chapter presents the articles being reports from the research on the 
values of human work, flexible forms of work, new media in education and e-learning. 

Among the good practices in vocational education we present the results of 
research carried out in European projects in the following areas: ICT, preparing 
engineers for innovations, education of marine engineers, training of trainers in 
ECVET system and openness towards the international career of young teachers. 

Six papers can be found in the chapter Environmental Education including the 
following issues: the development of environmental awareness of teachers and society 
through career counselling, training in waste management area, environmental 
education at postgraduate studies as well as educational aspects of a school trip. 

I would like to thank the Authors, the Programme Council, the Scientific 
Committee, the Editorial Board, all those supporting the preparation of the magazine. 

After 24 years since the first issue of the journal, prepared together with Professor 
Stanisław Kaczor, I confidently convey the management of the Editorial Board to  
Dr. Krzysztof Symela – Head of Centre for the Research and Development of 
Vocational Education. I remain the member of the Editorial Board and hope for the 
continuation of cooperation. 

With the New Year wishes of health, happiness, new successes, I hope for further 
development of The Polish Journal of Continuing Education. 

 
Henryk Bednarczyk 
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