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1. Struktura polskiego szkolnictwa ponadpodstawowego. 

2. Gimnazjum jako powszechna szkoła średnia I stopnia – cele i zadania. 

3. Gimnazjum – sukces czy porażka reformy strukturalnej polskiej edukacji? 

4. Liceum ogólnokształcące – cele i zadania. 

5. Polskie szkolnictwo zawodowe – cele i zadania techników oraz zasadniczych szkół 

zawodowych. 

6. Rynek edukacyjny i rynek pracy. 

7. Optymalny model szkoły ogólnokształcącej. 

8. Optymalny model szkoły zawodowej.  

9. Mierzenie jakości pracy szkół. 

10. Szkoła efektywna. Najważniejsze wymierne i niewymierne efekty pracy szkoły. 

11. Warunki skutecznego i efektywnego działania nauczyciela. 

12. Kreowanie wiarygodności nauczyciela. 

13. Zachowania sprzyjające budowaniu zaufania w wewnątrzszkolnych relacjach. 

14. Etapy pracy nauczyciela nad programem pracy wychowawczej. 

15. Program pracy wychowawczej w gimnazjum. 

16. Rola i zadania wychowawcy klasy w gimnazjum. 

17. Program pracy wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej. 

18. Rola i zadania wychowawcy klasy w szkole ponadgimnazjalnej.  

19. Szczególne miejsce godziny wychowawczej w pracy nauczyciela – wychowawcy klasy. 

20. Tworzenie programu godzin wychowawczych. 

21. Przegląd wybranych metod aktywizujących. 

22. Model nauczania poprzez doświadczenie. 

23. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk – doskonalenie pracy nauczyciela poprzez 

refleksję nad własnymi doświadczeniami pedagogicznymi. 

24. Nauczycielska odpowiedzialność.  

25. Odpowiedzialność dyrektora szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów. Zasady 

bezpieczeństwa w placówce oświatowej i w czasie szkolnych wycieczek oraz innych 

organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych. 

26. Szkolne konflikty.  

27. Profilaktyka szkolnych konfliktów. 

28. Warunki sprzyjające optymalnemu rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. 



29. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji. 

30. Podstawy etyki zawodowej nauczycieli. 

31. Rola i znaczenie Kodeksu etyki zawodowej nauczycieli w szkolnej codzienności. 

32. Kodeks etyki zawodowej nauczycieli a program pracy wychowawczej szkoły. 

33. Współpraca wychowawcy klasy z rodzicami. 

34. Stosowanie strategii „wygrana – wygrana” kluczem do autentycznych nauczycielskich 

sukcesów. 

35. Edukacja jako proces kształtowania umiejętności ciągłego osobistego rozwoju 

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

36. Nauczanie jako proces poszukiwania, odkrywania i rozwijania uczniowskich 

zainteresowań. 

37. Nauczyciel jako przewodnik ucznia na drodze poznawania oraz kształtowania 

osobowości. 

38. Charakterystyka osoby mogącej sprostać nauczycielskim wyzwaniom. 

 


