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Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi):
prof. dr hab. Tomasz Gmerek
Zakład/Pracownia/Laboratorium:
Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Socjologia edukacji, Pedagogika porównawcza, Socjologia kultury
Publikacje:

Edukacja i stratyfikacja społeczna (redakcja, Poznań 2003)
Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki
porównawczej (Poznań 2005)
Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii (Poznań-Leszno 2007)
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (wspólnie z A. Gromkowską-Melosik, Kraków 2008)
Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie
Anglii, Hiszpanii i Rosji (Kraków 2011)
Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne) (Poznań 2013)
Polityka apartheidu w szkolnictwie RPA. Geneza, rozwój i konsekwencje, (Poznań 2017)
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
Zjawisko dyskryminacji we współczesnej szkole – wybrane przykłady
Zjawisko rasizmu we współczesnym szkolnictwie
Zjawisko agresji wśród młodzieży – w opiniach nauczycieli i rodziców
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Polsce
Społeczne funkcje szkoły podstawowej (na przykładzie SP w …..)
Nierówności edukacyjne w Polsce
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Edukacja w Polsce i Finlandii – wybrane aspekty
Społeczne funkcje edukacji (w wybranych krajach)
Społeczne funkcje bibliotek w Polsce
Zjawisko alkoholizmu we współczesnej rodzinie
Zmiany w postrzeganiu kobiecości w społeczeństwie współczesnym
Funkcjonowanie młodzieży w subkulturach – wybrane przykłady
Młodzież a współczesne media
Problem zażywania narkotyków przez młodzież
Rola nauczyciela w promowaniu zdrowego stylu życia
Style życia we współczesnym społeczeństwie
Prestiż zawodu nauczyciela (w opinii studentów)
Przemiany religijności uczniów szkół średnich (na przykładzie …..)

(istnieje możliwość indywidualnego wyboru tematyki pracy przez studenta)
Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i formy odbywania seminarium)
Tel. 501676923, mail: t.gmerek@amu.edu.pl, formy odbywania seminarium: stacjonarnie – budynki WSE UAM (terminy ustalone w planie zajęć). Ponadto: platforma Teams, kontakt mailowy i telefoniczny (istnieje możliwość indywidualnych
konsultacji w ustalonych terminach)
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