
Przewodnik po programie wykładu z pedagogiki 

/tryb kontynuacji/ 

 

1. Najważniejsze problemy polityki edukacyjnej we współczesnym rozwiniętym świecie: 

 upowszechnienie edukacji na coraz wyższych poziomach a jakość kształcenia 

 upowszechnienie edukacji w kontekście ograniczonych możliwości 

budżetowych – optymalizacja edukacyjnych wydatków publicznych 

 minimalizowanie społecznych nierówności edukacyjnych 

 autonomia szkół i nauczycieli 

 kreowanie szkół zarządzających wiedzą. 

2. Główne funkcje systemu edukacyjnego. 

3. System edukacyjny w demokratycznym społeczeństwie. 

4. Kreowanie partnerstwa szkoła – rodzina – lokalne środowisko. 

5. Szkoła – biurokratyczna instytucja a szkoła – miejsce spotkań, pełne twórczych 

poszukiwań, będąca interesującym miejscem autentycznego poznawania. 

6. Szkoła centrum edukacyjno – kulturowe lokalnego środowiska. 

7. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. 

8. Model szkoły społeczeństwa informacyjnego. 

9. Szkoła przekazująca wiedzę a szkoła zarządzająca wiedzą. 

10. Nauczyciel – przewodnik w społeczeństwie informacyjnym. 

11. Nauczanie jako proces poszukiwania, odkrywania i rozbudzania uczniowskich 

zainteresowań. 

12. W poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji publicznej. 

13. Koncepcja bonu edukacyjnego – szansa czy zagrożenie dla oświaty. 

14. Etatystyczna szkoła biurokratów a urynkowiona publiczna szkoła obywateli. 

15. Urynkowiony model oświaty publicznej. 

16. Szkoła czarterowa jako przykład urynkowionej szkoły publicznej. 

17. Nauczyciel w urynkowionej szkole publicznej. 

18. Wybrane reformy edukacyjne ostatniego trzydziestolecia na przykładzie krajów 

anglosaskich i skandynawskich. 

19. Zmiany polskiej edukacji po 1989 r. – cele, koncepcje, obszary zmian, efekty. 

20. Polski system egzaminów zewnętrznych. 

21. Struktura polskiego systemu oświatowego. Cele i zadania różnych typów szkół. 

22. Społeczne nierówności edukacyjne – działania służące ich minimalizacji. 

23. Edukacja według klasycznych liberałów. 



24. Model szkoły opartej na założeniach myśli liberalnej – cele, najważniejsze zadania 

nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

25. Edukacja według konserwatystów. 

26. Model szkoły opartej na założeniach myśli konserwatywnej – cele, najważniejsze 

zadania nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

27. Libertariańskie spojrzenie na edukację. Szkoła libertariańska. 

28. Pedagogika krytyczna – model szkoły kreowanej przez zwolenników tej pedagogiki. 

29. Antypedagogika – podstawowe założenia i cele. 

30. Wpływ pragmatyzmu na edukację. 

31. Model szkoły inspirowanej pragmatyzmem - cele, najważniejsze zadania nauczyciela, 

struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

32. Wpływ progresywizmu na edukację. 

33. Model szkoły inspirowanej progresywizmem – cele, najważniejsze zadania 

nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

34. Myślenie osadzone w filozofii spotkania kluczem do kreowania dobrej szkoły. Cechy 

szkoły zakorzenionej w filozofii spotkania. 

35. Nauczyciel inspirowany filozofią spotkania. 

36. Autentyczne wychowanie a filozofia spotkania. 

37. Kreowanie wiarygodności nauczyciela. 

38. Zachowania sprzyjające budowaniu zaufania w wewnątrzszkolnych relacjach. 

39. Nauczycielska odpowiedzialność.  

40. W kręgu polskiej myśli pedagogicznej – Janusz Korczak, Maria Grzegorzewska, 

Aleksander Kamiński.  

41. Pedagogiki alternatywne – przegląd. 

42. Współczesne ideologie wychowawcze. 

43. Warunki sprzyjające kreowaniu szkoły demokratycznej w edukacyjnej 

powszechności. 

44. Szkolne konflikty. Warunki sprzyjające optymalnemu ich rozwiązywaniu. 

45. Warunki skutecznego działania nauczyciela. 

46. Charakterystyka osoby mogącej sprostać nauczycielskim wyzwaniom. 

47. Edukacja jako proces kształtowania umiejętności ciągłego osobistego rozwoju 

/”konkurowania ze sobą”, „stawania się liderem”/. 

48. Struktura działania edukacyjnego. 

49. Efektywne /skuteczne/ nauczanie. 

50. Metafory szkoły: 

 szkoła orkiestra 

 szkoła ogród 



 szkoła fabryka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


