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Eugenia Iwona Laska - nauczyciel akademicki, 
pedagog, wychowawca

Prof. dr hab. Eugenia Iwona LASKA wpisała się na trwałe w pejzaż społeczno
ści akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Jej dorobek 
utrwalił wysoką pozycję pedagogiki - pedagogiki wczesnoszkolnej, teorii wycho
wania i pcdcutologii.

Urodziła się w Świdnicy. Promotorem pracy magisterskiej w Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach był prof. dr Szymon Kędryna. Pracę dydaktyczną roz
poczęła w 1969 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie 
kontynuuje w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała 
w 1976 roku na podstawie dysertacji doktorskiej zatytułowanej: „Przygotowanie 
absolwentów Wyższych Szkól Pedagogicznych do pracy z młodzieżą w szkole” 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Goriszowskiego. W roku 
1995 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i rozprawy 
habilitacyjnej pt. „ Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczy
cieli klas młodszych”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1996 roku. 
Od 1997 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej 
w Instytucie Pedagogiki WSP, a następnie Uniwersytecie Rzeszowskim. Od roku 
2005 jest Dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 1 października 1999 roku pracuje jako profesor w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

W zakresie działalności naukowej prace badawcze skoncentrowane były na 
problematyce nauczyciela, jego kształcenia i przygotowania do pracy wycho
wawczej z młodzieżą w szkole. W szczególności dotyczyły kryteriów przy
gotowania oraz przestrzeni działalności pedagogicznej.

Kolejno Autorka skupiła się na nauczycielach uczących w klasach młodszych 
w zakresie uwarunkowań i efektów innowacji pedagogicznych.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. E. I. Laski koncentrują się wokół sze
roko rozumianych problemów pedeutologicznych, kształcenia, dokształcenia
i doskonalenia nauczycieli, doskonalenia ich kompetencji zawodowych, okre
ślonych trudności w pracy zawodowej. Badania empiryczne przez Nią pro
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wadzone mają duży walor poznawczy i stanowią diagnozę wybranych zjawisk 
edukacyjnych. Publikacje naukowe Profesor stały się trwałym elementem 
ogólnopolskiego dorobku nauk pedagogicznych. Wyniki badań empirycznych 
prezentuje na konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i zagranicą. 
W pracy ze studentami umiejętnie stosuje aktywizujące metody kształcenia, stu
dentów traktuje jako partnerów, edukacyjnego dialogu.

Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta i przewodniczącego komisji orga
nizacyjnej do spraw nadawania nauczycielom stopni specjalizacji zawodowej. 
Wchodzi w skład Rady Naukowej Kwartalnika Pedagogicznego „Nauczyciel
i Szkoła” przy GWSP im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach. Wieloletni 
członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Do tej pory opublikowała około 130 prac, w tym książki, rozprawy, monografie
i artykuły. Najważniejsze tytuły książek:

Przygotowanie nauczycieli - absolwentów wyższych szkół pedagogicz
nych do pracy z młodzieżą w szkole (1979);
Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas po
czątkowych (1992, wyd. II 1998);
Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej (1993, wyd. II 1996);
Wokół kształcenia zintegrowanego uczniów klas młodszych (współautor
- 2005).

Dużo publikuje na łamach czasopism zagranicznych: „Pedagogika i Psycho
logia” Akademii Pedagogicznej Nauk Ukrainy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Czemowieckiego i Zeszytów Naukowych Lwowskiego Uniwersytetu.

Jest recenzentem kilku prac doktorskich, recenzentem kilkunastu monografii 
wydawniczych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Posiada następujące odznaczenia i nagrody:
Złoty Krzyż Zasługi, (1981);
Medal 40-lecia Polski Ludowej, (1984);
Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, (1984);
Honorowa Odznaka Ligi Kobiet Polskich, (1985);
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, (2003)

oraz wielokrotne nagrody Rektora UR.
Profesor ma dar naturalnego godzenia zainteresowań poznawczych z funkcja

mi dydaktycznymi. Umie przekazywać rzeczy ważne, a jednocześnie prosto
i zwyczajnie uczy trudnej sztuki pogłębionej refleksji.


