
Przewodnik po programie zajęć z pedagogiki ogólnej 
 

1. Autentyczny nauczyciel a pracownik oświaty /szkoły/ zatrudniony na stanowisku 

nauczyciela.   

2. Autentyczny wychowawca klasy a administrator klasy. 

3. Autokratyczne a demokratyczne zachowania nauczycieli. 

4. Narzędzia i metody sprzyjające skutecznej pracy nauczyciela. 

5. Nauczyciel w przestrzeni zaufania. Jak kreować wokół siebie przestrzeń 

zaufania? 

6. Nauczyciel kierujący się w swej pracy przesłaniami filozofii spotkania. 

7. Nauczycielska przestrzeń wolności, zakres autonomii nauczyciela. 

8. Metafory nauczyciela. 

9. Etyka zawodowa nauczycieli.  

10. Miejsce, rola i zadania wychowawcy klasy w szkolnej społeczności. 

11. Najważniejsze zadania i problemy z jakimi musi zmierzyć się początkujący 

nauczyciel /jak odnaleźć się w szkolnym środowisku?/ 

12. Wychowanie jako spotkanie ludzi w dialogu. 

13. Znaczenie uniwersalnych wartości w wychowaniu. 

14. Autentyczne wychowanie a filozofia spotkania.  

15. Wychowanie autentyczne a pseudowychowanie. Typy pseudowychowania. 

16. Cele pracy wychowawczej współczesnej polskiej szkoły. Jak skutecznie 

wychowywać do odpowiedzialnej wolności? 

17. Przyczyny problemów wychowawczych współczesnej polskiej szkoły. 

18. Wychowanie autentyczne a wychowanie pozorne /formalne/. Wychowanie w 

kulturze wyboru a wychowanie w kulturze nakazu. 

19. Kreowanie partnerstwa nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym. 

20. Nauczyciel jako negocjator. 

21. Rola wzorców osobowych w wychowaniu. 

22. Wychowywanie dzieci epoki Internetu. 

23. Rola nauczyciela w odkrywaniu i rozbudzaniu uczniowskich zainteresowań. 

24. Szkoła jako interesujące miejsce poznawania. 

25. Warunki sprzyjające rozbudzaniu twórczego niepokoju uczniów. 

26. Motywowanie uczniów do pracy nad rozwojem własnej osobowości. 

27. Jak bronić się przed wpadaniem w nauczycielskie schematy? 

28. Obszar autonomii szkoły. Polska szkoła w przestrzeni wolności – fikcja czy 

rzeczywistość? 



29. Statut szkoły jako podstawowy dokument prawa wewnątrzszkolnego. 

30. Dokumenty kreujące tożsamość szkoły. 

31. Rola i zadania dyrektora szkoły. 

32. Rola i zadania rady pedagogicznej. 

33. Rola i zadania rady rodziców. 

34. Rola i zadania rady szkoły. 

35. Polski system oświatowy. Cele pracy szkół poszczególnych typów. 

36. Szkoła kreatywna a odtwórcza szkoła biurokratyczna.  

37. Edukacja wg klasycznych liberałów. 

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

zadania nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

39. Edukacja wg konserwatystów. 

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

zadania nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

41. Libertariańskie spojrzenie na edukację. Szkoła libertariańska. 

42. Pedagogika krytyczna – model szkoły kreowanej przez zwolenników tej 

pedagogiki. 

43. Antypedagogika – podstawowe założenia i cele. 

44. Wpływ pragmatyzmu na edukację. 

45. Model szkoły inspirowanej pragmatyzmem – cele, najważniejsze zadania 

nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

46. Wpływ progresywizmu na edukację. 

47. Model szkoły inspirowanej progresywizmem - cele, najważniejsze zadania 

nauczyciela, struktura wewnętrzna, relacje nauczyciel – uczeń. 

48. Pedagogiki alternatywne – przegląd. 

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

Aleksander Kamiński.  

50. Warunki sprzyjające kreowaniu szkół demokratycznych w edukacyjnej 

powszechności.  

51. Myślenie osadzone w filozofii spotkania kluczem do kreowania dobrej szkoły. 

Model szkoły zakorzenionej w filozofii spotkania. 

 

 

 


