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Rozdział I
Informacje i wiedza w procesie edukacji wczesnoszkolnej
1.  Informacje

1.1. Informacje – wyjaśnienia wstępne w aspekcie psychologicznym i pedago- 
  gicznym

1.2. Odbiór, przetwarzanie i zapamiętywanie informacji
2. Wiedza – rodzaje, cechy i funkcje
3. Nauczyciel a przekazywanie informacji w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział II
Wypowiedzi
1. Zdanie, wypowiedzenie, akt mowy – rodzaje, cechy, funkcje
2. Pytania i stwierdzenia w praktyce edukacyjnej

2.1. Rozwój umiejętności wypowiadania się i zadawania pytań u dzieci
2.2. Cechy i rodzaje pytań 
2.3. Cechy i rodzaje stwierdzeń

Rozdział III
Rola uczniowskich pytań i  stwierdzeń w procesie edukacyjnym w klasach I–III  
– teoretyczny i praktyczny kontekst badań własnych
1. Zarys problematyki badawczej
2. Zastosowane strategie badawcze (metody, techniki i narzędzia badawcze)
3. Ogólne informacje o grupach badawczych, organizacji i przebiegu badań oraz 

sposobach opracowywania materiału badawczego
4. Informacje wstępne o pytaniach i stwierdzeniach uczniów
5. Treści kształcenia a pytania i stwierdzenia uczniów
6. Cele pytań i stwierdzeń uczniów
7. Czynności i  działania nauczyciela a  pytania i  stwierdzenia uczniów – różno-

rodność modeli komunikacyjnych w procesie edukacyjnym w klasach I–III
7.1. Model komunikacyjny typu 1–2
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7.2. Model komunikacyjny typu 1–3
7.3. Model komunikacyjny typu 1–4
7.4. Model komunikacyjny typu 1–5
7.5. Model komunikacyjny typu 1–6
7.6. Inne modele komunikacyjne

8. Kreatywne oddziaływanie uczniów na kształt procesu edukacji
8.1. Pytania i  stwierdzenia uczniów a  podejmowanie czynności i  działań 

  przez nauczyciela (w kontekście wyników z sondaży diagnostycznych)
8.2. Pytania i  stwierdzenia uczniów w  kreowaniu kształtu procesu edukacji 

  w zakresie wyznaczonych modeli komunikacyjnych – wgląd w praktykę 
  edukacyjną

8.2.1.  Ignorowanie wypowiedzi uczniów jako przejaw specyficznej ak- 
      tywności nauczyciela w procesie edukacji
8.2.2. Proponowanie i  zapowiadanie zadań edukacyjnych przez na- 
     uczyciela
8.2.3. Akceptowanie wypowiedzi uczniów poprzez potakiwanie, po- 
    wtarzanie i  udzielanie krótkiej, potwierdzającej odpowiedzi przez 
     nauczyciela
8.2.4.  Odpowiadanie na pytania uczniów i komentowanie ich stwierdzeń 
     przez nauczyciela
8.2.5.  Pytania i  stwierdzenia uczniów z  intencją proponowania zmiany 
    w procesie edukacji

8.3. Pytania i stwierdzenia uczniów a przebieg zajęć edukacyjnych (w kontek- 
  ście wyników z sondaży diagnostycznych)

Rozdział IV
Wnioski, uogólnienia, postulaty wraz z projektem zmian w kształceniu nauczy‑
cieli edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział V
Materiały źródłowe
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