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Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do
literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki.
Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej
wiedzy o reakcji obywatelskiej na przejawy życia społecznopolitycznego w naszym kraju. Te teksty pomagają zrozumied
rzeczywistośd, poznad źródła opisywanych przypadków, budzą
zwątpienie w szczerośd obietnic władz, sprzeciw przeciwko
wypaczeniom czy przedmiotowemu traktowaniu wyborców/
obywateli są wreszcie naturalną reakcją na przejawy zła, głupoty,
cynizmu, obłudy czy fałszu. Nie brak w nich wielu empatycznych
reakcji Autora, pomagających tym, którzy szukają swojego miejsca
w otaczającej rzeczywistości. Trudno przejśd obojętnie wobec
zapisów z dziennika Pedagoga/Naukowca/Rodzica. Na pewno warto je zweryfikowad z
własnymi odczuciami.

Recenzja:
Blogi piszą prawie wszyscy - dzieci, młodzież i dorośli, mali i duzi. Ci, którzy nie mają nic ciekawego do
powiedzenia i ci, którzy pragną podzielid się swoim spojrzeniem na świat. Bogusław Śliwerski ma sporo do
powiedzenia i są to rzeczy istotne. O czym pisze, mogą się teraz przekonad także ci, którzy w blogosferze nie poruszają się swobodnie i wolą tradycyjną formę lektury. Internetowy dziennik profesora obejmuje okres od lipca
2007 do października 2008 roku. Śliwerski pisze jako pedagog, obywatel, Polak, ale także jako bezradny tata 7letniej dziewczynki, który nie potrafi wytłumaczyd dziecku zasad działania jakiejś gry, bo po prostu nie rozumie
bełkotliwej instrukcji obsługi. Komentuje życie społeczno-polityczne w Polsce. Oddycha z ulgą, gdy odwołano
Romana Giertycha z funkcji ministra edukacji, ale martwi się, że sześcioletnie dzieci stały się kartą przetargową
kolejnych polityków. Internetowy dziennik Śliwerskiego jest ludzki, mądry, pełen poczucia humoru i ironii. Taki
blog jest potrzebny - świadczą o tym głosy internautów. Dobrze, że są tacy ludzie, jak prof. Śliwerski, których
obchodzi nasza, często absurdalna, rzeczywistośd i reagują na to, co się dzieje wokół, co dotyczy szkoły,
nauczycieli, dzieci, rodziny.
Magazyn Literacki "Książki", nr 2/2009
JOANNA HABIERA
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"Pedagog w blogosferze" to zapis blogowych artykułów pisanych przez profesora pedagogiki, artykułów, w
których Autor komentuje rzeczywistośd (nie tylko oświatową), omawia interesujące spotkania czy konferencje
poświęcone szeroko pojmowanej pedagogice, a wreszcie przedstawia to, co szczególnie zwróciło jego uwagę.
Mamy tu zatem całkiem przyjemny, znany z internetowych pamiętników misz-masz. Jest on jednak specyficzny
ze względu na temat wiodący, czyli na pracę z dziedmi i młodzieżą, na pedagogów kształcenie, na nauczania i
uczenie.
Autor, będący znanym i poważanym pedagogiem, komentuje decyzje kolejnych ministrów edukacji, chwali
inicjatywy edukacji domowej, krytykuje dziwaczny wytwór chorej wyobraźni, czyli pozytywną pedofilię, wdaje
się w dyskusje ze swoimi czytelnikami i komentatorami, co sprawia, że Autorytet pozostając Autorytetem staje
się bardziej ludzki (bo bardziej dostępny w tej najprościej pojmowanej kategorii).
Najbardziej zainteresowały mnie wpisy, których treśd skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją
domową oraz te, w których w prosty sposób Autor udowadnia jak wiele zła uczelniom i studentom wyrządził
egalitaryzm.
źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com/2010/01/bogusaw-sliwerski-pedagog-w-blogosferze.html
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