
TYTUŁY MOICH ARTYKUŁÓW W „GAZECIE SZKOLNEJ” 

Rok 2006 

1. Powyborcze refleksje pedagoga społecznego  -  nr 47-48/2006 

 

Rok 2007 

1. Kto wreszcie opracuje program dla wychowawców klas  -  nr 5-6 

2. Ni pies ni wydra, coś na kształt świdra  -  nr 8 

3. Ktoś musi zapoczątkować te zmiany  -  nr 9 

4. Wielkie Reformy Guliwetra  -   nr 12-13 

5. Jeśli oni dobrze odrobią lekcje…  -  nr 14-15 

6. Reforma emerytalna w szkołach: dziś, jutro i… za 15 lat!  -   nr 17-18 

7. Dylematy dyrektorów w trudnej sytuacji  -  nr 21 

8. Rygor jako metoda na porażki systemu  -  nr 22-23 

9. Prawdziwego ministra nie poznaje się po tym, jakie listy pisze na początku roku – 

nr24-25 

10. Jak kształcić fachowców, czyli o drogach dochodzenia do kwalifikacji – nr 26-27 

11. Może tym razem minister nie zdąży – nr 28-29 

12. Między szkoła a rodziną, czyli o potrzebie współczesnej wersji „pedagogiki 

podwórkowej” – nr 30 

13. Fala w szkołach. Zwalczać czy cywilizować?  - nr 31-32 

14. W sprawie zdemoralizowanych i odchylonych od normy  -  nr 33 

15. Kłopotliwi petenci powinni stać się niezastąpionymi partnerami  - nr 33 

16. Między „rób ta co chce ta” a „krótko przy pysku”  -  34-35 

17. Omnibus, czyli relikt minionej epoki? – nr 36 

18. Siła, która przekształca trudne środowiska  -  nr 37-38 

19. Jest nadzieja na dokończenie reform  -  nr 39-40 

20. Po co uczeń ma się uczyć?  -  nr 41-42 

21. Nowoczesna pracownia i burczenie w brzuchu  -  nr 43-44 

22. Pejzaż po dwóch latach destrukcji  -  nr 45-46 

23. Między ryzykiem a odpowiedzialnością  nr 47-48 



Rok 2008 

1. Jak nie marnować pieniędzy na doskonalenie zawodowe  -  nr 1 

2. Między zainteresowaniami ucznia a oczekiwaniami rynku pracy  nr 2 

3. Alternatywna wizja autonomii  -  nr 3-4 

4. Korporacyjna rada fachowców?  -  nr 5 

5. Młodzieży potrzebne jest wychowanie do czasu wolnego  -  nr 6 

6. Korpus dyrektorów szkół czy pospolite ruszenie?  -  nr7-8 

7. Znikające zawodówki  -  nr 9-10 

8. Zgrana karta (nauczyciela)  -  nr 11 

9. Edukacja dojrzała do uwolnienia się spod kurateli  -  nr 12 

10. O naprawdę pedagogicznym nadzorze dyrektora  -  nr13 

11. Meandry szkolnej rekrutacji  -  nr 14  

12. Marzą mi się konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia  -  nr 15-16 

13. Quo vadis związku zawodowy?   -  nr 15-16 

14. Ściśle tajne spotkanie  -  nr 17-18 

15. Edukacja bankiem kapitału intelektualnego  -  nr 19-20 

16. Sługa dwóch panów, czyli trzeba coś z tym zrobić  -  nr 23-24 

17. Przechowalnia dzieci i… nauczycieli   -  nr 25-26 

18. Sługa dwóch panów, czyli trzeba coś z tym zrobić  -  nr 23-24 

19. Jak nie przyprawić „gęby” reformie kształcenia zawodowego  -  nr 28 

 

Rok 2009 

1. Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?  -  nr 9-10 

2. Aby nauczyciel nie tylko wiedział, lecz także…  -  nr 13-14 

3. Przed kim związki zawodowe bronią nauczycieli?  -  nr 17-18 

4. O szczęśliwych nauczycielach i uczniak, którzy nie lubią szkoły  -  nr 19-20 

5. O edukacji po dniu w którym upadł komunizm  -  nr 25-26 

6. Niż demograficzny szansą dla polskich szkół  -  nr 27 – 33 

7. Protokoły rad pedagogicznych – przejaw biurokracji czy ważna rola?  -  nr 35 

8. Ozajęciach z w-f, które mogą być realizowane inaczej… Ale nie muszą!  –  nr 36 

9. Nowe rozporządzenie – stare wątpliwości  -  nr 38 

10. Błądzić jest rzeczą ludzką. Tylko czy to były błędy?  -  nr 41 



11. Biblioteki szkolne czy lokalne centra kultury?  -  nr 43 

12. Żeby oni chcieli chcieć!  -  nr 45  

13. Jak mądrze wydać pieniądze -  nr 48 

14. Gimnazja - pozostawić, zreformować czy zlikwidować?  -  nr 49 

15. Trzy światy edukacji: Świat polityki edukacyjnej  -  nr 50 

 

Rok 2010 

1. Trzy światy edukacji. Świat nauki o edukacji  -  nr 2 

2. Trzy światy o edukacji. Świat praktyki edukacyjnej  -  nr 4 

3. O kształceniu modułowym w projektowanej reformie szkolnictwa zawodowego -  nr 6 

4. Mediacje szkolne – szansą czy utopią?  -  nr 8 

5. Polska Rada Młodzieży – trzecia próba  -  nr 11-12 

6. Nauczycielu, zrób to sam!   -  13-14 

7. Krajobraz przed bitwą i moje „trzy grosze, czyli Karta Nauczyciela” – nowe rozdanie! 

– nr 15-16 

8. Co jest w szkole polityką  -  nr 22 

9. Katastrofa czy szansa na normalność? -  nr 24 

10. Nauczycielskie „Święto Plonów” - nr 25-26 

11. „Nowy” w szkole  -  nr 27-34 

12. Autonomia szkoły – złudna wizja czy realna możliwość?  -  nr 35 

13. Jak było, a jak będzie – czyli o konferencji na temat egzaminów zewnętrznych – nr 36 

14. Między broszurą a rozporządzeniem  -   nr 38 

 

Rok 2011 

1. W Łodzi podsumowano X Ogólnopolski Konkurs „Arsenał Pamięci” -  nr 13-14 


