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Pedagogika pracy jako 
subdyscyplina 
pedagogiczna

[ wykład 1]

 

 

 

 

Przyczyny powstania pedagogiki pracy

• Pierwszą z nich były potrzeby praktyki –
licznie powstających w po II wojnie 
światowej w Polsce szkół zawodowych. Tą 
rzeczywistość edukacyjną trzeba było 
odpowiednio wesprzeć merytorycznie i 
obudować szerszą refleksją teoretyczną. 

• Drugą przyczyną było dążenie do 
konsolidacji problematyki wychowania i 
kształcenia zawodowego, wcześniej 
rozproszonego i podejmowanego przez 
różne środowiska naukowe  

 



Rys historyczny 
>Początki pedagogiki pracy to działalność Instytutu 
Kształcenia Zawodowego (od 1972 roku) Twórcą i 
pierwszym dyrektorem był prof. Tadeusz Nowacki.

>Pierwszy podręcznik: „Pedagogika pracy” został 
opracowany przez Wandę Rachalską i Zygmunta 
Wiatrowskiego (1978 r.) 

>Na początku lat 90-ych XX wieku Instytut został 
zlikwidowany

>Współcześnie (od 2002 r.)problematyką pedagogiki 
pracy, zwłaszcza z zakresu kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli szkół zawodowych zajmuje się Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej.

 

 

 

Geneza nazwy tej 
subdyscypliny pedagogicznej

–>Ustalono, że będzie to pedagogika 
pracy (bo istniały już psychologia pracy, 
socjologia pracy).

 

 

 

 



 

 

Najdawniejsza definicja 
pedagogiki pracy

Pedagogika pracy – jest to subdyscyplina 
pedagogiki zajmująca się wychowaniem 
człowieka do pracy i przez prace.

 

 

Definicje pedagogiki pracy

• Jest to subdyscyplina pedagogiczna, której 
przedmiotem badań są pedagogiczne 
aspekty relacji: człowiek – wychowanie –
praca.

• Inaczej – to subdyscyplina pedagogiczna, 
której przedmiotem zainteresowań i badań 
naukowych są problemy wychowania przez 
pracę, kształcenia ogólnotechnicznego, 
poradnictwa i doradztwa zawodowego, 
edukacji prozawodowej, zawodowej i 
ustawicznej dorosłych oraz problemy 
edukacyjne zakładu pracy.  

 

 



 

 

Działy współczesnej 
pedagogiki pracy 

• Kształcenie przedzawodowe [ w rodzinie, 
przedszkolu, szkole podstawowej, 
gimnazjum, liceum ogólnokształcącym]

• Kształcenie prozawodowe [w liceum 
profilowanym]

• Kształcenie zawodowe [w zasadniczej 
szkole zawodowej, technikum, w szkole 
policealnej]

• Kształcenie ustawiczne dorosłych  
[dokształcanie i doskonalenie zawodowe w 
okresie pracy zawodowej]

 

 

 

Inne dziedziny zainteresowania 
pedagogiki pracy

• Orientacja zawodowa ( diagnoza pedagogiczna 
oraz zagadnienie korelacji zainteresowań i 
możliwości jednostek z potrzebami rynku pracy) 

• Poradnictwo zawodowe (działalność prowadzona 
przez szkoły i poradnie, polegająca na badaniu 
indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, 
informowaniu o zawodach i możliwościach 
kształcenia zawodowego celem udzielenia pomocy 
uczniom w kształtowaniu planów życiowych 
adekwatnych do ich możliwości.

 

 



Inne dziedziny zainteresowań 
pedagogiki pracy

• Zawodoznawstwo - podział pracy, 
wyodrębnienie się zawodów, klasyfikacja 
zawodów i specjalności, zagadnienia 
standaryzacji kwalifikacji zawodowych

• Kształcenie ustawiczne (permanentne) -
proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji 
ogólnych i zawodowych, trwający przez 
całe życie człowieka.

 

 

 

Współczesne zadania 
pedagogiki pracy:

• Badania obejmować powinny tendencje rozwoju 
techniki i technologii oraz wynikające z nich 
konsekwencje dla formułowania celów kształcenia 
zawodowego a następnie dla tworzenia 
klasyfikacji zawodów szkolnych powiązanych 
międzynarodowymi standardami kwalifikacyjnymi;

• Analizie poddać należy współczesne procesy 
pracy zawodowej. Wiedza ta powinna stać się 
podstawowym źródłem informacji o zawodach i 
wymaganiach przez nie stawianych oraz 
umożliwiać tworzenie zintegrowanego modelu 
orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego

 

 

 

 



 

Współczesne zadania c.d.

• Rozwijać należy badania dotyczące 
organizacyjnych, prawnych i 
ekonomicznych uwarunkowań 
funkcjonowania edukacji zawodowej 
dorosłych;

• Powrócić należy do badań losów 
absolwentów szkół zawodowych oraz 
przydatności zawodowej absolwentów 

• Za ważne uznać należy badania dotyczące 
humanizacji pracy.

 

 

 

Pedagogika pracy współdziała z 
różnymi dyscyplinami 

pedagogicznymi:

• Pedagogika ogólna

• Teoria wychowania

• Dydaktyka

• Teoria kształcenia ustawicznego

• Andragogika

• Pedagogika społeczna

• Pedagogika specjalna

 

 

 



 

Miejsce pedagogiki pracy wśród 
innych nauk o pracy

 Filozofia pracy - zajmuje się wpływem 
pracy ludzkiej na przeobrażenia świata i 
człowieka w szczególności interesuje się 
aspektami  poznawczymi, moralnymi i 
estetycznymi

 Psychologia pracy - bada psychikę 
człowieka w toku pracy. Wypracowuje 
rozwiązania kształtujące ważne dla 
pracy zawodowej cechy osobowości.

 

 

 

 

Miejsce pedagogiki pracy wśród 
innych nauk o pracy c.d.

• Ekonomia - nauka o stosunkach 
ekonomicznych i prawach rządzących 
produkcja, podziałem, wymianą, 
konsumpcją na różnych poziomach rozwoju 
społecznego.

• Socjologia pracy - zajmuje się społecznym 
charakterem pracy i wynikającymi stąd 
konsekwencjami społecznymi

 

 



Miejsce pedagogiki pracy wśród 
innych nauk o pracy c.d.

• Organizacja pracy - teoria skutecznego i 
sprawnego organizowania indywidualnej i 
zbiorowej pracy oraz skutecznego nią 
kierowania

• Prawo pracy - zajmuje się 
uwarunkowaniami prawnymi pracy

 

 


