SPIS TREŚCI

Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela w pedeutologii ....................

7

Kazimierz Denek
O innowacjach i ewaluacji w edukacji decydują kompetentni
nauczyciele............................................................................................

11

Anna Karpińska
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w teorii i praktyce ................

17

Eugeniusz Piotrowski
Ewaluacja efektów pracy ucznia zdolnego ..............................................

25

Zenon Jasiński
O potrzebie wychowania patriotycznego ................................................

35

Jan Grzesiak
Refleksyjność i autoewaluacja kompetentnych nauczycieli w szkole
i w szkole wyŜszej ...................................................................................

45

Eugeniusz Kameduła
Ewaluacja procesu kształcenia w polskiej szkole (wybrane problemy) ..

57

Kazimierz Wenta
Kształcenie modułowe w wersji e-learningu ...........................................

63

Krzysztof Wereszczyński
Demokracja elektroniczna jako nowe wyzwanie dla dydaktyki ..............

71

Marian Walczak, Ewelina Poniedziałek
Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół wyŜszych ......................

3

87

Małgorzata Kamińska-Juckiewicz
Innowacje oświatowe a jakość w edukacji ..............................................

97

Stanisław Kozina, Piotr Oleśniewicz
Jak twórczo kierować pracą szkoły, czyli przywódczy aspekt w zarządzaniu szkołą .........................................................................................

105

Mariusz Jabłoński, Józef Nawrocki
Indywidualne style uczenia się a strategie dydaktyczne .........................

115

Marcin Olejniczak
Nauczyciel a struktury normatywne w przestrzeni społecznej
klasy szkolnej ...................................................................................

127

Katarzyna Mroczkowska
Wybrane aspekty jakości kształcenia w szkole wiejskiej w kontekście
drugoroczności ........................................................................................

139

Karolina Fereni-Kosińska
Problem przestępczości młodzieŜy z obniŜoną sprawnością umysłową
a potrzeba innowacji w jakości pracy szkoły ..........................................

145

Krzysztof Jeziorski
Rozwój zawodowy nauczycieli przedmiotów zawodowych w trakcie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego ...............................................

153

Tomasz Olejniczak
Prace dyplomowe istotnym elementem przygotowania zawodowego
nauczycieli ...............................................................................................

161

Małgorzata Chybicka
Nabywanie kompetencji ewaluacyjnych i autokreacyjnych przez
studentów kierunków pedagogicznych w trakcie praktyk .................

167

Marta Szabelska-Holeksa
Ewaluacyjne aspekty terapii przez sztukę jako formy realizacji zajęć
pozalekcyjnych w szkole podstawowej ..................................................

173

Paweł Trzos
Determinanty wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego –
Gordonowskie aspekty ewaluacji .........................................................

4

183

Maciej Kołodziejski
Sposoby rozwijania audiacji muzycznej na początku pierwszego etapu
edukacyjnego ...........................................................................................

195

Ewa Parkita
Komputerowe spotkania z muzyką w edukacji szkolnej .........................

209

Jolanta Skowrońska
Ryzyko dysleksji u dzieci w kontekście wyrównywania szans
edukacyjnych. Refleksje z badań własnych ............................................

217

Jadwiga Knotowicz
Ewaluacja i innowacja w procesie kształcenia klas integracyjnych ........

225

Jan Grzesiak
O powołaniu nauczyciela do Ŝywej metodyki wobec procedur
ewaluacyjnych w zmieniającej się klasie szkolnej..................................

231

Bogdan Jankowski
Ewaluacja w praktyce szkolnej ...............................................................

241

Olga Finsler
Интонация как символ коммуникации в современном искусстве ....

247

Tatiana Frołowa
Педагогический аспект проблемы развития творческой
активности студентов на занятиях в классе специального
музыкального инструмента ..................................................................

251

Cecylia Mirela Nawrot
Rozwój inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym ........

257

Marianna Styczyńska
Obraz rodziny w oczach dziecka przedszkolnego ...............................

263

Arleta Radomska
Wolontaryjna aktywność społeczna i jej innowacyjny
charakter w pracy z uczniami szkoły podstawowej .................................

5

269

6

