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Teoria

rozważanie, oglądanie

system pojęć, definicji, aksjomatów i

twierdzeń, ustalających relacje

między tymi pojęciami i

aksjomatami, tworzący spójny

system pojęciowy,
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Paradygmat

Thomas Kuhn zbiór podstawowych pojęć i

twierdzeń teorii danej nauki.

1 2



04

Intersubiektywna

komunikowalność

Intersubiektywna

sprawdzalność
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Wiedza

czysta

tradycyjna akademicka

użyteczna

aplikowalna

instrumentalna
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Ignoranci 

z dyplomami

Ferdynand Savater
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Knowledge  is power!
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Kim  jest

profesjonalista?
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L. Stenhous

J. Elliott

E. Hoyle

profesjonalność

ograniczona

profesjonalność

rozszerzona



10 ograniczony profesjonalizm

• umiejętności pochodzą (są wywodzone) bezpośrednio z doświadczenia

• perspektywa ograniczona do najbliższego miejsca i czasu

• to, co dzieje się w miejscu pracy, odbierane jest w izolacji od szerszego otoczenia

• introspektywność dotyczy głównie tzw. metodyki nauczania

• wartości ukierunkowane są głównie na autonomię (wysoko wartościuje się własną niezależność,

autonomiczność)

• ograniczone angażowanie (się) w działalność, która nie jest bezpośrednio wymagana

• niezbyt częste studiowanie literatury fachowej

• rozwój profesjonalny ograniczony do kursów doskonalących wąskie umiejętności potrzebne w

praktyce

B.D. Gołębniak, B. Zamorska, Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju, Wrocław 2014, s. 29.



11 poszerzony profesjonalizm

• umiejętności są zapośredniczane przez wiedzę formalną (pochodzą z mediacji między doświadczeniem a teorią)

• wydarzenia w miejscu pracy postrzegane są w relacji do polityki i szerszych celów społecznych

• metody pracy są konfrontowane z metodami stosowanymi przez kolegów i przedstawianymi w różnych

opracowaniach (raportach)

• wysoko ceni się możliwość współpracy z innymi

• wysoki poziom zaangażowania w działalność wykraczającą poza codzienność szkolną 

• systematyczne czytanie literatury związanej z daną profesją 

• angażowanie się w takie formy doskonalenia, które oparte są na uteoretycznionych poszukiwaniach w zakresie

własnej i cudzej praktyki

• postrzeganie pracy jako działalności o wysoce racjonalnym charakterze

B.D. Gołębniak, B. Zamorska, Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju, Wrocław 2014, s. 29.
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Refleksyjny  

praktyk

refleksja w działaniu

refleksja nad działaniem

1
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Teorie w poradnictwie

zawodowym
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Warto czytać!
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Inspiracje

Monografie Czasopisma

naukowe

Konferencje



16

konsekwencje

diagnostyka metodyka
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evidence-

based

practice



rosalska@amu.edu.pl


