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OD REDAKCJI 

Trzeci numer kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” 

w 2018 r. składa się z pięciu części tematycznych. 

Część pierwszą, zatytułowaną Wybrane problemy edukacji porównawczej, 

otwiera artykuł dotyczący, wydawałoby się, współczesnego problemu, jakim jest 

przeciążenie szkolne młodzieży, który pojawił się już w wypowiedziach publi-

cystów „Przeglądu Pedagogicznego” z lat 20. XX w. Z kolei w drugim artykule 

opisano zaangażowanie autorów piszących do „Ruchu Pedagogicznego” w la-

tach 1918–1939 w popularyzację korzystania z radia jako istotnego źródła wie-

dzy pedagogicznej. W ostatnim artykule zamieszczono wstępne doniesienie 

z badań nad cechami osobowości oraz tendencją do zwlekania (prokrastynacji) 

w podejmowaniu decyzji przez młodzież narodowości polskiej mieszkającą 

i uczącą się w Austrii.  

Część drugą – Wybrane problemy edukacji formalnej i nieformalnej – otwiera 

opracowanie prezentujące wyniki badań zależności pomiędzy samooceną i em-

patią studentów: wystąpiła tu korelacja ujemna, świadcząca o tym, że im wyższy 

jest poziom samooceny, tym studenci wykazują mniejszą skłonność do empatii 

w stosunkach z innymi ludźmi. W kończącym tę część artykule opisano znaczenie 

edukacji finansowej w aspekcie zarządzania finansami osobistymi na podstawie 

badań świadomości finansowej społeczeństwa polskiego przeprowadzonych 

przez różne instytucje. 

Część trzecią, zatytułowaną Wybrane problemy edukacji medialnej, otwiera 

artykuł opisujący główne założenia pedagogiki medialnej i jej możliwości kreo-

wania uczenia się przez odkrywanie, którego prekursorem był Bruner. Tę cześć 

kończy artykuł prezentujący wyniki badań będących próbą odpowiedzi na pyta-

nia: „Jak odczytuje gesty pokolenie zanurzone w mediach? Czy młodzi ludzie 

znają i potrafią nazwać pokazywane im gesty?”. 

W części czwartej znalazły się artykuł z zakresu Wybranych problemów  

e-learningu. W pierwszym opracowaniu zaprezentowano możliwości korzystania 

z e-learningu w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych przygotowują-

cych do pełnienia funkcji mediatora. Na zakończenie zamieszczono opracowanie 

zawierające analizę funkcjonowania rozwiązań informatycznych w procesie 

zarządzania oświatą na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

Część piątą, zatytułowaną Wybrane problemy edukacji technicznej, otwiera 

opracowanie dotyczące uczenia się przez studentów studiów inżynierskich labo-
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ratoryjnych metod analizy wpływu parametrów procesu pomiaru na błędy okrą-

głości i walcowatości detali. W ostatnim artykule przedstawiono przykładową 

analizę międzynarodowych norm dotyczących systemu zarządzania jakością 

i bezpieczeństwem w produkcji żywności. 

Zachęcamy Czytelników do krytycznej analizy i przygotowania tekstów po-

lemicznych w odniesieniu do różnorodnej tematyki badań edukacyjnych poru-

szanej na łamach kwartalnika. 
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EDITORIAL 

The third volume of the quarterly scientific journal Education – Technical 

Education – Information Technology 2018 consists of five subject chapters. 

The first part, entitled the Selected Problems of Comparative Education, 

opens with an article on the seemingly contemporary problem of school overload 

of youth, which appeared already in the statements of the journalists of the 

“Pedagogical Review” of the 1920s. The second article describes the involve-

ment of authors writing in the magazine “Ruch Pedagogiczny” in the years 

1918–1939 about the popularization of the use of radio as an important source of 

pedagogical knowledge. The last article contains a preliminary report from re-

search on personality traits and the tendency to procrastinate (prostrate) in making 

decisions by young people of Polish nationality living and studying in Austria. 

The second part, entitled the Selected Problems of Formal and Non-Formal 

Education, opens with a paper presenting the results of the study of the relation-

ship between students’ self-evaluation and empathy: there was a negative corre-

lation, which proves that the higher the level of self-evaluation, the less students 

tend to be empathetic in their relations with other people. The final part of the 

article describes the importance of financial education in the aspect of personal 

finance management on the basis of surveys of financial awareness of the Polish 

society conducted by various institutions.  

The third part, entitled the Selected Problems of Media Education, opens 

with an article describing the main principles of media pedagogy and its possi-

bilities to create learning by discovery, which was pioneered by Jerome Sey-

mour Bruner. This part ends with an article presenting the results of research that 

tried to answer the questions: how does the generation immersed in the media 

read the gestures? Do young people know and know how to call the gestures 

shown to them?  

The fourth part contains an article on the Selected E-learning Problems. The 

first paper presents the possibilities of using e-learning as part of training and 

post-graduate studies preparing to act as a mediator. At the end of this part 

a study containing the analysis of the functioning of IT solutions in the process 

of education management on the basis of the Educational Information System 

(SIO) was published. 

The fifth part, entitled the Selected Problems of Technical Education, opens 

with a study on the students’ learning of laboratory engineering methods of the 
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analysis of the impact of measurement process parameters on the errors of 

roundness and rolling of details. The last article presents an exemplary analysis 

of international standards concerning the quality and safety management system 

in the food production.  

We encourage our readers to critically analyze and prepare polemical texts 

in relation to the various topics of educational research addressed in this quarter-

ly journal. 

 

 

 

 
  

 


