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SPIS TREŚCI 

 

AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE 
 

Marcin Michalik 

 

Przemoc w rodzinie determinantem samotnego/młodego macierzyństwa 
 

Abstrakt: W artykule podjęto próbę analizy zjawiska przemocy w rodzinie jako przyczyny 

samotnego/młodego macierzyństwa, nawiązując do współczesnych tendencji ostracyzmu  

i wykluczenia społecznego, wadliwej polityki społecznej i prorodzinnej oraz pomocy Państwa 

w zakresie programów przeciwdziałań przemocy domowej. Opracowanie zawiera wyniki 

eksploracji własnych, których celem było ustalenie zależności między przemocą domową,  

a coraz wcześniejszym macierzyństwem, którego następstwem jest samotna opieka nad 

potomstwem. W analizie relacji między tymi zmiennymi uwzględniono mediującą rolę 

przekonań błędnie funkcjonującego systemu oraz polityki prorodzinnej. W badaniach wzięło 

udział 50 respondentek/klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wykorzystano narzędzia: 

kwestionariusz wywiadu i kwestionariusz ankiety, obserwację swobodną oraz analizę 

dekrementów. Stwierdzono, iż przemoc domowa jest zmienną, która wpływa na wczesne, 

samotne macierzyństwo. Ustalono ponadto istotny statystycznie efekt mediacyjny  

w przypadku przekonań na temat programów pomocowych, rosnącą liczbę coraz młodszych 

kobiet/matek trafiających do Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz braku skuteczności działań 

Państwa na rzecz ofiar przemocy.  

Słowa kluczowe: przemoc, rodzina, samotne macierzyństwo, polityka prorodzinna, programy 

pomocowe 

METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

Kazimierz Ostrowski 

Pedagogiczne zagadnienia pracy z uczniem zdolnym na poziomie szkoły 

podstawowej  

Streszczenie: Odkrycie i monitorowanie zdolności uczniów wymaga odpowiedniego podejścia 

pedagogicznego. Autor podkreśla, że organizacja pracy ucznia zdolnego ma na celu utrzymanie 

odpowiedniego poziomu trudności stawianych mu zadań. Współczesna szkoła zapewnia 

zróżnicowane warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne 

możliwości i zainteresowania dzieci i młodzieży. W tym świetle jednym z ważniejszych 

momentów pedagogicznych jest dostrzeganie twórczych form działania określonej 

społeczności szkolnej. Identyfikacja jednostek zdolnych to odpowiedzialny obszar interakcji 

edukacyjnej. W artykule poruszono kwestię predyspozycji ogólnych i kierunkowych młodych 

ludzi oraz przedstawiono wyniki pracy badawczej nauczyciela szkoły podstawowej. 

Słowa kluczowe: uczeń zdolny, szkoła podstawowa, edukacja, nauczyciel 

 

 



ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE 

Magdalena Malik 

Udział seniorów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w projekcie 

edukacyjnym na terenie Gliwic i Zabrza 

Streszczenie: „100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski” – to tytuł 

konkursu ogłoszonego przez Caritas Polska, w ramach którego oddziały terenowe tej 

organizacji planowały i realizowały działania historyczne, edukacyjne oraz społeczne. 

Zgłoszone do konkursu projekty miały też wspierać wolontariuszy rozwijając ich umiejętności 

wsparcia osób potrzebujących, a także dając im szansę na rozwój osobisty i zawodowy 

wyposażając w umiejętności pożądane u liderów lokalnych. Przede wszystkim zwracano uwagę 

na rozwój kompetencji miękkich polegających na umiejętności budowania relacji 

z jednostkami wykluczonymi i starszymi, oczekującymi wsparcia, czy też zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Zamierzone cele miały zostać zrealizowane poprzez budowę 

współpracy międzypokoleniowej. 

Podstawowym celem projektu realizowanego w dwóch miastach położonych na Śląsku – 

w Gliwicach i Zabrzu – była  szeroko ujęta promocja: 

- edukacji historycznej i obywatelskiej, 

- wartości niepodległościowych i postaw społecznych, 

- idei wolontariatu. 

Aktywność seniorów wpływa na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Kontakt 

z młodzieżą może  przyczynić się do efektywnej współpracy międzypokoleniowej. Wszystkie 

płaszczyzny wzajemnej współpracy między osobami starszymi, uczniami a osobami 

niepełnosprawnymi zostały uwzględnione w konkursowym projekcie i w poszczególnych jego 

zadaniach. 

We współczesnym świecie często jednostka koncentruje się sama na sobie bez dostrzegania 

innych, którzy znajdują się w sytuacji wymagającej pomocy ze strony innych ludzi. Osoby 

starsze, chore, rodziny w kryzysie, biedni, dzieci i młodzież przeżywająca trudności w nauce 

to grupy osób wymagające szczególnego dostrzeżenia przez wspólnoty lokalne. 

Słowa kluczowe: projekt, edukacja, historia, senior, niepełnosprawny 

* 

Sylwia Antonowicz 

Doświadczenia edukacyjne w narracjach absolwentów Polskich szkół 

na Łotwie – raport z badań własnych 

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie narracji absolwentów polskich szkół na 

Łotwie w kwestii ich osobistych doświadczeń edukacyjnych. Zaproponowany materiał 

odwołuje się do wspomnień absolwentów, które skupiają się głównie wokół doświadczeń 

w zakresie edukacji formalnej. Niniejszy tekst powstał na podstawie badań naukowych 

prowadzonych w ramach studiów doktoranckich w latach 2015-2019 oraz częściowych analiz 

wykorzystanych do dysertacji doktorskiej. W artykule podjęto analizie narracji absolwentów 

polskich szkół funkcjonujących w łotewskim systemie oświaty na Łotwie. 

Słowa kluczowe: szkoła, edukacja, doświadczenia edukacyjne, polska szkoła na obczyźnie, 

absolwent, Łotwa 

 



OBSZARY PRAKTYKI EDUKACYJNEJ 

 

Zofia Redlarska 

Latające biblioteki. Zaangażowani bibliotekarze i ciekawe książki 

w kręgu zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Streszczenie: Nauczyciele i bibliotekarze powinni organizować kontakt dziecka z literaturą 

w taki sposób, aby był dla niego interesujący i dostosowany do jego potrzeb rozwojowych. 

Walory edukacyjne tekstów literackich powinny także motywować nauczycieli i bibliotekarzy 

do rozwijania u dzieci trwałego zainteresowania czytaniem. Współpraca nauczyciela 

|z bibliotekarzem może obejmować m.in. wspólne lekcje w bibliotece, wspólne projekty 

edukacyjne, wystawy, wycieczki oraz zajęcia terapeutyczne i artystyczne. Godnym uwagi 

projektem jest wspomniana w artykule idea „Latających Bibliotek”. Bibliotekarze zachęcają 

nauczycieli do współpracy w pozyskiwaniu użytkowników z różnych grup wiekowych poprzez 

kreatywne pomysły na zajęcia z książkami. 

Słowa kluczowe: biblioteka, czytelnik, książka, pasja, praca literacka, bibliotekarz, 

nauczyciel, wydawnictwo, kompetencje czytelnicze 

LEKTURY STARE I NOWE 

Dagmara Siudut 

Dziecko w wieku przedszkolnym a matematyka  

(Recenzja: Krystyna Żuchelkowska, Edukacja matematyczna w przedszkolu, Wydawnictwo 

Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2019, ISBN 978-83-63955-60-1) 

 


