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Interdyscyplinarne podejście do nauk technicznych, humani-
stycznych i społecznych 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji poszukiwali odpo-
wiedzi na dziesiątki dotychczas nierozwiązanych problemów, 
z którymi muszą zmierzyć ponowoczesne społeczeństwa.  
 
Przejście od „społeczeństwa informacyjnego“ do „społeczeń-
stwa wiedzy“  

Problemy i ryzyko, jakie niesie z sobą współczesny rozwój spo-
łęczny, techniczny i ekonomiczny, mają swoje wielostronną i kom-
pleksową naturę. Profesjonaliści, którzy zajmują się nimi na co dzień, 
są jednak skupieni na tych sferach, które są przedmiotem ich wąskiej 
specjalizacji. Nic dziwnego, że od kilku dziesięcioleci odzywają się 
ponownie i coraz intensywniej głosy, które upominają się o podejście 
interdyscyplinarne w procesie kształcenia i generowania wzajemnego 
dialogu między przedstawicielami nauk techniczych, humanistycznych 
i społecznych. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której tematem ob-
rad było pytanie: Czy nauki techniczne, humanistyczne i społeczne 
mogą prowadzić między sobą także pedagogiczny dialog? została zor-
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ganizowana przez Katedrę Pedagogiki Inżynierskiej (ČVUT), zwraca-
jąc uwagę zarówno na wymiar teoretyczny, jak i praktyczny tego pro-
blemu w procesie akademickiego kształcenia kadr dla rynku pracy.  

Teoretyczne, badawcze i metodycznie zorientowane referaty w 
swojej treści nawiązywały do wieloletniej współpracy międzynarodo-
wej uczestników tej konferencji ze Słowacji, Polski, Austrii, Estonii, 
Japonii i Tajwanu. Intensywna współpraca międzynarodowa z Poli-
techniką Czeską i Uniwersytetem Karola w Pradze jest od lat prowa-
dzona w Polsce przez prof. Bogusława Śliwerskiego (Wydział Peda-
gogicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej),  który był jed-
nym z członków Komitetu Naukowego tej debaty. Na Słowacji kon-
tynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Konštantína Filozofa w 
Nitrze  Nitře (Wydział Pedagogiczny) i z Technicznym Uniwersyte-
tem w Bratysławie, gdzie także znajduje się Zakład Pedagogiki Inży-
nierskiej.  

Dzisiejsze przejście od „społeczeństwa informacyjnego“ do 
„społeczeństwa wiedzy“ wzbudza w wielu krajach zwiększoną potrze-
bę nietypowego i szeroko sprofilowanego kształcenia, które przyczyni 
się do elastycznych form aktywności absolwentów studiów wykorzy-
stujących zróżnicowane źródła wiedzy. Ten trend sprzyja jednoznacz-
nie zwiększonym staraniom o to, by do nauk technicznych przenikała 
także wiedza humanistyczna i społeczna, i na odwrót. 
 
Techniczne, humanistyczne i społeczne nauki - ich wzajemne 
relacje  

Wygłoszone w czasie konferencji referaty oraz prowadzona wokół 
nich dyskusja były zorientowane głównie na następujące obszary za-
gadnień: 

 Przesłanki filozoficzne i możliwości włączenia ich do nauk 
technicznych, humanistycznych i społecznych (szczególna 
uwaga została skierowana na aktualne problemy, jakie wynikają 
z odrębności i atomizacji nauk oraz na analizę możliwego pro-
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wadzenia dialogu międzyobszarowego w sfragmentaryzowa-
nym świecie); 

 Pedagogika inżynierska na progu XXI wieku (w tym zakresie 
podjęto problemy przemian historycznych, aktualnych i per-
spektywicznych zadań pedagogiki inżynierskiej w kontekście jej 
zadań lokalnych i międzynarodowych); 

 Innowacyjne podejście i rozwój podstawy programowej kształ-
cenia w zakresie dyscyplin humanistycznych, społecznych i 
technicznych w szkolnictwie ogólnoszktałcącym i zawodowym 
(w poszczególnych referatach akcentowano kluczowe kompe-
tencje nauczycieli szkół wyższych i podnoszono problem in-
terdyscyplinarnych analiz programów kształcenia w ramch po-
szczególnych dyscyplin naukowych); 

 Psychologiczne konteksty kształcenia na kierunkach technicz-
nych (prezentowano specyfikę nauczania studentów kierunków 
technicznych psychologii, a także analizowano umiejętności 
społeczne oraz ich miejsce i rolę w profesjonalnym wykształ-
ceniu przyszłych inżynierów, w tym także w zakresie marketin-
gu i zarządzania czy przedmiotów z nauk społecznych i huma-
nistycznych); 

 Dydaktyczne aspekty i ich znaczenie w ksztalceniu społecznym 
i humanistycznym w średnich szkołach zawodowych, poli-
technicznych (centralną uwagę skupiono na alternatwynych 
metodach kształcenia w obszarze nauk społecznych i na ich 
znaczeniu w rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji technicz-
nych uczniów srednich szkół technicznych i studentów poli-
technik); 

 Technologie informacyjne oraz ich dydaktyczne konteksty 
(głównie skupiono się na elektronicznych formach i metodach 
kształcenia jako fenomenie naszych czasów i na poziomie 
przygotowania nauczycieli do wykorzystwania w edukacji no-
wych technologii w kontekście problemów społecznych i 
etycznych, jakie z tym się wiążą); 
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 Kstzałcenie w naukach społecznych i humanistycznych w 
szkołach technicznych, zawodowych – prowadzenie doświad-
czeń, badań naukowych a praktyka zawodowa (dzielono się 
doświadczenimi i inspiracjami z zakresu nauczania przedmio-
tów z nauk społecznych i humanistycznych w kontekście spe-
cyfiki studentów nauk przyrodniczych i technicznych; ocenia-
no także na podstawie wyników badań znaczenie wiedzy hu-
manistycznej  w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli do 
ich pracy zawodowej w technikach, analizowano i porównywa-
no konkretne modele dydaktyczne w kształceniu pracowników 
przedmiotów technicznych). 

 
Humanizacja a kształcenie techniczne  

Efektywność wychowania i kształcenia w wielu obszarach jest 
uzależniona od poziomu kwalifikacji nauczycieli. Pedagodzy o orien-
tacji humanistycznej, którzy podejmują się pracy w szkolnictwie za-
wodowym, politechnicznym muszą przemyśleć koncepcję swojego 
kształcenia ze względu na specyfikę myślenia technicznego ich 
uczniów. Respektowanie tej specyfiki w sposób szczególny rzutuje na 
procesy umysłowe i emocjonalne pedagogów, którzy mogą uwzględ-
niać, ale i nie muszą aspekty humanizacji pracy technicznej.  W dłuż-
szej perspektywie stabilność pozytywnych postaw techników wobec 
humanistyki może być ważniejsza, niż jednorazowe przygotowanie 
uczniów do zdania jakiegoś egzaminu zawodowego.  

Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia do nauk technicznych, 
humanistycznych i społecznych sprawia, że niezależnie od wszystkie-
go innego – absolwenci takiej edukacji kierują się kluczowymi warto-
ściami w swojej pracy inżynieryjnej, technicznej, kiedy opracowują 
projekty, konstrukcje czy uruchamiają określone urządzenia lub linie 
technologiczne. Nie mniej ważne są także i wymogi ekonomiczne oraz 
środowiskowe w ich pracy, które nie zawsze są realizowane w sposób 
właściwy, bo zdarza się, że prowadzą do szkód społecznych. Dlatego 
tak ważne jest w edukacji profesjonalistów, by uzyskali wiedzę 
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z zakresu etyki środowiskowej, prawa a nawet estetyki. W ramach 
kompleksowego rozwiązywania problemów technicznych należy brać 
pod uwagę także wpływ techniki na życie społeczeństw, by rozwiązy-
wać określone problemy właśnie w interdyscyplinarny sposób. Po-
trzebne są do tego i alternatywne metody kształcenia oraz nowe mo-
dele dydaktyczne przygotowywania do pracy przyszłych techników i 
inżynierów.  

W nauczaniu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii i innych 
przedmiotów na kierunkach technicznych - tak w uniwersytetach, jak i 
w politechnikach - potrzebne jest nieustanne budzenie refleksji u osób 
studiujących, gdyż szczególnie w tych przedmiotach istotną rolę od-
grywają takie czynniki (zmienne), jak przedmiot, cel, metoda, metody-
ka i wiadomości. Studenci przedmiotów technicznych często bowiem 
przystępują do zajęć z powyższych przedmiotów czy dyscyplin wiedzy 
z pewnymi uprzedzeniami, stereotypami, z którymi muszą sobie pora-
dzić ich edukatorzy.  

Międzynarodowa konferencja miała za cel przyczynić się w toku 
dyskusji do analizy i refleksji w zakresie tych wciąż jeszcze mało popu-
larnych kwestii. Jesteśmy przekonani, że wydana wkrótce publikacja 
pozwoli nie tylko jej uczestnikom i autorom powrócić do kluczowych 
problemów, by nadać im nowy wymiar w dyskusji i projektowanych 
badaniach naukowych.   

 
tłum. z języka czeskiego – Bogusław Śliwerski  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


