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Rada Programowa Konferencji

PrZewodnicZąca: mgr KatarZyna Sikora – doradca metodycZny 
matematyki,

mgr Irena CZarnota – doradca metodycZny wiedZy o kulturZe

mgr Piotr Nosal – doradca metodycZny jęZyka polskiego

mgr Janina ParysZ – Kierownik ChorZowskiej filii PedagogicZnej  
Biblioteki WojewódZkiej

mgr Grażyna Piotrowska – doradca metodycZny informatyki i techniki

dr Leokadia SZymcZyk – doradca metodycZny wychowania 
prZedsZkolnego

mgr Irena ŚwiercZyńska – doradca metodycZny pedagogów sZkolnych

mgr Alicja Ulfig – doradca metodycZny wychowania fiZycZnego

dr UrsZula WołcZyk – doradca metodycZny bibliotek

mgr Danuta Wróbel – doradca metodycZny katolickiej nauki religii



Cele Konferencji

1. Pogłębienie wiedZy Zawodowej naucZyciela-
wychowawcy.

2. Nabycie umiejętności wychowawcZych w Zakresie:

- komunikacji interpersonalnej

- RoZwiąZywania sytuacji konfliktu

- Budowania Zespołu klasowego,

- DiagnoZy psychologicZno-pedagogicZnej



W Y C H O W A N I E

/DEFINICJA/

ŚWIADOMIE ZORGANIZOWANY PROCES 
PRZYGOTOWUJĄCY CZŁONKÓW 

SPOŁECZEŃSTWA, NAJCZĘŚCIEJ MŁODYCH, 

DO PODEJMOWANIA I PEŁNIENIA RÓL 
SPOŁECZNYCH, JAKIE W TYM SPOŁECZEŃSTWIE 

PRZYJDZIE IM REALIZOWAĆ



RODZINA – pierwsZym wychowawcą 
cZłowieka

SZKOŁA – instytucją pomocnicZą w 
wychowaniu

- instytucją wspierającą 
rodZinę w procesach   
wychowawcZych



Słabości i niedomagania polskiej sZkoły

• PrZekaZywanie wiedZy głównie o charakterZe encyklopedycZnym, 
historycZnym i faktograficZnym

• Oderwanie Zdobytej wiedZy od praktyki życia codZiennego

• Brak cZynników integrujących treści Z różnych prZedmiotów

• NiedostatecZny poZiom akceptowania różnic indywidualnych w 
roZwoju psychofiZycZnym dZieci i młodZieży

• KładZenie słabego nacisku na wychowanie jako konkretny proces 
(oderwany od Zbędnej ideologii i dogmatyZmu politycZnego, 
religijnego, obycZajowego etc.)

• BeZradność wobec aktualnych i rZecZywistych wyZwań rynku 
pracy (obojętność sZkoły i edukacji sZerZej pojętej wobec 
ZapotrZebowania lokalnych rynków pracy na konkretne Zawody i 
profesje cZyni absolwentów sZkół nieporadnymi na tymże rynku 
oraZ ZmniejsZa ich sZanse na Zdobycie Zatrudnienia).



PrZycZyny pojawiania się trudności 
wychowawcZych

• Trudna sytuacja w domu, niewydolność wychowawcZa 
rodZiców, w tym: choroby, roZwody, bieda, wysoki 
stopień beZrobocia wśród rodZiców, brak współpracy 
rodZiców Ze sZkołą, brak konsekwencji w postępowaniu 
rodZiców;

• Okres dojrZewania, w tym: niska samoocena, bierność
• Brak konstruktywnych wZorów osobowych, godnych 

naśladowania: w rodZinie, w grupie rówieśnicZej, w 
mediach;

• Negatywny wpływ grupy rówieśnicZej, w tym: 
ZastrasZanie słabsZych, sZykanowanie ucZniów dobrZe 
ucZących się tZw. kujonów, wpływowość, strach prZed 
wyklucZeniem Z grupy rówieśnicZej, chęć 
Zaimponowania innym.
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Trudne pytanie

• Jakie dZiałania podejmuje sZkoła w celu 
Zapobiegania trudnościom wychowawcZym i 
prZeZwyciężaniu trudności wychowawcZych?



Badania (PISA) Złego samopocZucia ucZniów w sZkole 2000r.
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Trudne pytania

• CZy w nasZych sZkołach naucZyciele cZują się 
równie źle jak ucZniowie?

• Co Zrobić, żeby sZkoła stała się miejscem 
bardZiej prZyjaZnym i dla ucZniów i dla 
naucZycieli?


