
Przewodnik po programie konwersatoriów z pedagogiki  

/tryb kontynuacji/ (2013/2014) 
 

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

nauczyciela.   

2. Charakterystyka osoby mogącej sprostać nauczycielskim wyzwaniom. 

3. Autentyczny wychowawca klasy a administrator klasy. 

4. Autokratyczne a demokratyczne zachowania nauczycieli. 

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

Jak być wiarygodnym nauczycielem? 

6. Nauczycielska przestrzeń wolności, zakres autonomii nauczyciela. 

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

8. Wychowanie jako spotkanie ludzi w dialogu. 

9. Znaczenie uniwersalnych wartości w wychowaniu. 

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

11. Autentyczne wychowanie a filozofia spotkania. 

12. Cele pracy wychowawczej współczesnej polskiej szkoły. Jak skutecznie wychowywać 

do odpowiedzialnej wolności? 

13. Przyczyny problemów wychowawczych współczesnej polskiej szkoły. 

14. Wychowanie autentyczne a wychowanie pozorne /formalne/. Wychowanie w kulturze 

wyboru a wychowanie w kulturze nakazu.  

15. Wychowanie autentyczne a pseudowychowanie. Typy pseudowychowania. 

16. Warunki sprzyjające sukcesom w pracy wychowawczej. 

17. Kreowanie partnerstwa nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym. 

18. Nauczyciel jako negocjator. 

19. Rola wzorców osobowych w wychowaniu. 

20. Wychowywanie dzieci epoki Internetu. 

21. Kryteria oceny zachowania ucznia.  

22. Awans zawodowy nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i wymagań 

przed jakimi staje nauczyciel – stażysta. 

23. Najważniejsze zadania i problemy z jakimi musi zmierzyć się początkujący nauczyciel 

/jak odnaleźć się w szkolnym środowisku?/. 

24. Formalne uwarunkowania zatrudnienia i wykonywania pracy przez nauczyciela, 

procedura oceny pracy nauczyciela oraz jej najważniejsze kryteria.  

25. Nauczanie jako proces odkrywania i rozbudzania uczniowskich zainteresowań i 

talentów. 



26. Szkoła jako interesujące miejsce poznawania. 

27. Warunki sprzyjające rozbudzaniu twórczego niepokoju uczniów. 

28. Rola i znaczenie podstawy programowej. Podstawa programowa a program 

nauczania. 

29. Charakterystyka obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

/rozporządzenie MEN z 23.12.2008/. Nowa formuła kształcenia ogólnego w szkołach 

średnich. 

30. Taksonomia celów nauczania. 

31. Tworzenie programów autorskich /najważniejsze etapy pracy/ ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na cele kształcenia i ich hierarchizację.  

32. Praca nauczyciela z grupą uczniowską o różnorodnych możliwościach i 

zainteresowaniach.    

33. Motywowanie uczniów do pracy nad rozwojem własnej osobowości.  

34. Rola i znaczenie korelacji międzyprzedmiotowych dla skuteczności i efektywności 

kształcenia.  

35. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie nauczania. 

36. Nauczycielska obrona przed schematyzmem i rutyną codziennej pracy.  

37. Ocenianie w szkolnej codzienności – rola i znaczenie oceniania uczniów dla nich i dla 

uczących ich nauczycieli. 

38. Ocenianie kryterialne a ocenianie intuicyjne.  

39. Zasady tworzenia kryteriów oceniania oraz narzędzi sprawdzania wiedzy i 

umiejętności uczniów. 

40. Warunki sprawiedliwego oceniania.  

41. Zasady tworzenia sprawdzianów pisemnych oraz korzystania z ich wyników. 

42. Ocenianie jako proces wspierania rozwoju ucznia a ocenianie jako element 

nauczycielskiej władzy nad uczniem. 

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

rzeczywistość? 

44. Dokumenty kreujące tożsamość szkoły. Statut szkoły jako podstawowy dokument 

prawa wewnątrzszkolnego. 

45. Struktura polskiego systemu oświatowego. Cele pracy szkół poszczególnych typów. 

46. Szkoła kreatywna a odtwórcza szkoła biurokratyczna. 

47. Szkoła demokratyczna w oświatowej powszechności.  

48. Mierzenie jakości pracy szkoły. Jaka szkoła zasługuje na miano „dobrej szkoły”? 

 

  



 

 

 


