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ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM STUDIÓW 

 

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki: edukacja, wychowanie, kształcenie. 

2. Dziedziny wychowania. 

3. Proces wychowania – właściwości, struktura. 

4. Podmiotowość w wychowaniu. Podmiotowość jako zadanie wychowawcze. 

5. Błąd w wychowaniu - jego istota i klasyfikacja. 

6. Klasyfikacja metod wychowania. Warunki skuteczności metod wychowania. 

7. Podstawowe paradygmaty współczesnej pedagogiki: pajdocentryzm (naturalizm), 

didadalocentryzm (socjologizm).   

8. Podstawowe środowiska wychowawcze. 

9. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej, nowe wyzwania wobec potrzeb 

społecznych. 

10. Kompetencje współczesnego nauczyciela-wychowawcy. 

11. Struktura współczesnego systemu edukacji w Polsce.  

12. Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

13. Struktura i funkcje systemu opieki nad dzieckiem w Polsce. 

14. Idea kształcenia ustawicznego. 

15. Potrzeby edukacyjne człowieka dorosłego. 

16. Metody badań pedagogicznych.  

17. Komisja Edukacji Narodowej – założenia reformatorskie, sukcesy i porażki. 
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Specjalność: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – charakterystyka dokumentu. 

2. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej – charakterystyka dokumentu. 

3. Edukacja integracyjna i włączająca – podstawowe założenia. 

4. Kryteria gotowości dziecka do roli ucznia. 

5. Metody nauczania  i wychowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

6. Zasady i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

7. Wychowanie zdrowotne i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w przedszkolu i szkole. 

8. Formy wychowania przez sztukę w przedszkolu i szkole. 

9. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 

10. Edukacja polonistyczna – wybrane metody pracy z dzieckiem. 

11. Edukacja matematyczna – wybrane metody pracy z dzieckiem. 

12. Metody aktywizujące w pracy przedszkola i szkoły. 

13. Cele i założenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w pracy  

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

14. Czynniki mające wpływ na budowanie dobrych relacji nauczyciela z rodzicami uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

15. Podstawowe metody pracy w edukacji integracyjnej dzieci pełnosprawnych  

i niepełnosprawnych. 

16. Innowacje pedagogiczne w pracy przedszkola. 

17. Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela. 

18. Nauczyciel jako wychowawca klasy/grupy - prawidłowości dotyczące procesów 

grupowych. 

19. Ścieżka awansu zawodowego w świetle Karty Nauczyciela. 

20. Formy współpracy przedszkola i szkoły z rodziną. 
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Specjalność: RESOCJALIZACJA I POMOC POSTPENITENCJARNA 

  

1. Zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.  

2. Prawne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej w Polsce. 

3. Zadania i etapy prowadzenia diagnozy resocjalizacyjnej, rozumianej jako analiza 

funkcjonalna zachowania. 

4. Środki oddziaływań na nieletnich w myśl Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

5. Znaczenie wybranych teorii kryminologicznych dla rozpoznawania mechanizmów 

zachowania dewiacyjnego. 

6. Geneza, stadia i przejawy niedostosowania społecznego i wykolejenia. 

7. Indywidualny Program Oddziaływań Resocjalizacyjnych - etapy proceduralne. 

8. Znaczenie resocjalizacyjne klasyfikacji osadzonych wg grup i podgrup klasyfikacyjnych. 

9. Metody aktywizacji grupy wychowawczej stosowane przez wychowawcę 

resocjalizującego. 

10.  Trudności w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach więziennych. 

11.  Ogólne założenia diagnozy resocjalizacyjnej. 

12.  Działania socjalne i procedury metodyczne realizowane przez służbę kuratorską i służbę 

socjalną w ramach readaptacji społecznej skazanych. 

13.  Podstawa prawna i przykłady oddziaływania penitencjarnego.  

14. Pojęcie socjoterapii i jej znaczenie w pracy resocjalizacyjnej. 

15. Umiejętności interpersonalne wychowawcy resocjalizacyjnego.  

 

 

 

 


