
Proponowane tematy projektów badawczych 2022/2023                              
w dyscyplinie pedagogika 

 

 

prof. dr hab. Ewa Filipiak 

 

1. Culture Historical Activity Theory (CHAT) w szczególności dydaktyczne aplikacje 

socjokulturowych koncepcji Lwa S.Wygotskiego  i Jerome’a Brunera (wybrane kategorie 

refleksyjność, myślenie (teoretyczne, krytyczne, twórcze), uczenie się – konstruowanie 

wiedzy, samoregulacja, język) z zastosowaniem metodologii CHAT. 

2. Edukacja jako czynnik rozwoju jednostki, w szczególności problem rozwijania zdolności 

uczenia się, motywacja i stosowane przez uczniów strategie uczenia się 

3. Konteksty rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

4. Edukacja (wspieranie profesjonalnego rozwoju) nauczycieli zaangażowanych w proces 

zmiany w edukacji (uczenie się nauczycieli w sieci) 

5. Oddolne i  alternatywne zmiany kultury szkoły (ich bariery) 

 

prof. dr hab. Roman Leppert 

 

1. Potoczna wiedza o wychowaniu. W tym przypadku przedmiotem badania może być zarówno 

treść, jak i struktura takiej wiedzy wśród różnych grup społecznych czy zawodowych (np. 

tzw. klasy średniej czy katolików). Przedmiot badania mogą także stanowić dowcipy 

edukacyjne, przysłowia, aforyzmy itp. 

2. Problemy współczesnej młodzieży. Tu zwracam uwagę na słowo „problemy” zastrzegając 

od razu, że nie interesują mnie zjawiska patologiczne (alkoholizm, narkomania, prostytucja 

i inne). Przedmiotem badania mogą być w tym przypadku problemy, które młodzież ma ze 

sobą (np. z własnym ciałem, sensem życia, kryzysem religijności itp.), innymi ludźmi 

(zwłaszcza bliskimi, rodzina, grupa rówieśnicza) oraz światem, w którym przyszło im żyć 

(np. problematyka anomii, światopoglądu, orientacji życiowych, preferowanych wartości, 

wyborów edukacyjnych, kultury popularnej, globalizacji). 

3. Systemy edukacyjne współczesnego świata. Ta problematyka związana jest z subdyscypliną 

„pedagogika porównawcza”. Badania mieszczące się w tym obszarze mogą dotyczyć analizy 

wybranych systemów edukacyjnych (lub ich elementów, np. wychowania przedszkolnego 

czy szkolnictwa wyższego), porównań w wybranych zakresach (np. osiągnięć szkolnych, 

frekwencji, problemów wychowawczych), mogą to być także monografie wybranych 

instytucji edukacyjnych. W tym obszarze możliwe są trzy poziomy analiz: jednostkowy 

(mikro), instytucjonalny (mezo), systemowy (makro). 

 

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni  

 

1. Nauka i szkolnictwo wyższe – systemy, polityki, dyskursy 

2. Wiedza i władza w dyskursach młodzieży/o młodzieży: konteksty nauki, polityki i mediów 

3.  Edukacja obywatelska w organizacjach młodzieżowych 

4.  Przekazy medialne o/w edukacji. 



dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni 

 

1. Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona w systemie powszechnej edukacji 

muzycznej 

2.  Efektywność audiacyjnego modelu edukacji muzycznej w procesie uczenia się muzyki 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

3. Efektywność powszechnej edukacji muzycznej na różnych poziomach kształcenia i jej 

uwarunkowania 

4. Determinanty rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych dzieci 

5. Systemy edukacji muzycznej w szkolnictwie powszechnym 

6. Zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży oraz ich uwarunkowania 

7. Uczestnictwo w kulturze muzycznej dzieci i młodzieży 

8. Środowisko rodzinne w procesie wspierania rozwoju muzycznego dzieci w okresie 

prenatalnym oraz wczesnego i późnego dzieciństwa 

9. Kompetencje muzyczne nauczycieli wczesnej edukacji dziecka 

 

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni 

 

Problematyka badawcza koncentruje się wokół edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym w dwóch perspektywach: nauczyciela i dzieci. Perspektywa nauczyciela 

dotyczy organizacji i wspomagania procesu uczenia się, motywowania, aktywizacji i tworzenia 

warunków do rozwijania dziecięcej refleksji nad własnym uczeniem się. Perspektywa dziecięca 

dotyczy zainteresowań, możliwości i form aktywności charakterystycznych dla wieku 

wczesnoszkolnego i przedszkolnego, ważnych dla rozwoju. Szczegółowo prace mogą skupić 

się wokół problematyki dotyczącej: 

• jakości wychowania i edukacji dzieci w rodzinie i szkole, 

• jakości współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa w kontekście zmian społeczno-

kulturowych, 

• procesów i mechanizmów edukacji dziecka w wieku przedszkolnym                                                             

i wczesnoszkolnym, 

• doświadczeniach jedynaków na 1 etapie kształcenia – uspołecznienie się, "zetknięcie" 

z rzeczywistością szkolną, 

• współpracy szkoły i przedszkola z rodzicami, 

• psychodydaktycznych czynników warunkujących proces uczenia się dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

• nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, 

• zetknięcie z rzeczywistością zawodową początkujących nauczycieli przedszkoli i klas 

I-III. 

 

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni 

 

1. Edukacja i praca w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej i społeczeństwa 5.0 

2. Organizacje "turkusowe", pracownicy cyfrowi i uczące się maszyny versus ludzka praca 

3. Kompetencje przyszłości 



4. Work-life balance i model tech-life harmony 

5. Cywilizacja konsumpcyjna. W kierunku „kontrideologii pracy”. 

6. Szczęście w pracy. 

7. Zjawiska dysfunkcjonalne na rynku pracy. 

8. Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu i firma 4.0 


