
STUDIA II-go STOPNIA. 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Z PEDAGOGIKI.  

 

1.Pedagogika -jej miejsce w obszarze idei (ideały, normy, powinności) oraz praktyk 

społecznych. 

2.Znaczenie teorii pedagogicznej w działaniu, związki teorii i praktyki w organizowaniu 

warunków rozwoju człowieka i zmiany społecznej. 

3.Specyfika podmiotowa i metodologiczna pedagogiki (szkoły, orientacje  badawcze, 

strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych. 

4.Pedagogika w perspektywie szeroko pojętej wiedzy ( naukowej). Specyfika myślenia i 

działania pedagogicznego.  

5.Rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości istotne z punktu widzenia 

procesów edukacyjnych. 

6.Subdyscypliny i specjalizacje pedagogiki -terminologia, teoria i metodyka. 

7.Rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego w perspektywie procesów 

edukacyjnych. 

8.Kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych. 

9.Biologiczne, psychologiczne, społeczne i filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania -

istota funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii. 

10.Środowiska wychowawcze -specyfika i procesy w nich zachodzące 

11.Zasady i normy etyczne, etyka zawodu  pedagoga 

12.Edukacja, jako narządzie pedagogiki. Wieloznaczna tożsamość współczesnej pedagogiki. 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIKA z/s EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Typologia bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych 

2. System bezpieczeństwa narodowego  

3. Środki bezpieczeństwa narodowego 

4. Edukacja dla bezpieczeństwa we współczesnym systemie oświaty 

5. Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana poza systemem oświaty 

6. Kompetencje nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa 

7. Treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa w szkole gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej 

8. Innowacje w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa 

9. Potencjał ludzki, organizacyjny i sprzętowy a zarządzanie kryzysowe 

10. Pierwsza pomoc przedmedyczna – uwarunkowania prawne i społeczne 

 

 

 

 

 



PEDAGOGIKA z/s PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 

1. Profilaktyka społeczna – istota, pojęcia, cele 

2. Profilaktyka w szkole 

3. Zastosowanie strategii profilaktycznych w podejmowanych działaniach 

profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 

4. Programy profilaktyczne i ich ewaluacja. 

5. Istota podejścia systemowego w profilaktyce szkolnej 

6. Postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz problemy rodziny z osobą 

niepełnosprawną 

7. Wykluczenie społeczne (determinanty wykluczenia społecznego) 

8. Profilaktyka w środowisku lokalnym - specyfika, formy i metody organizacji 

zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 

9. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

10. Procedury postepowania interwencyjnego – interwencja kryzysowa 

11. Uzależnienia – profilaktyka, terapia i resocjalizacja 

12. Przemoc w rodzinie 

13. Profilaktyka w działalności wybranych stowarzyszeń i fundacji w Polsce 

14. Wyzwania współczesności w zakresie profilaktyki 

15. Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek 

skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych 

 

 

 

 

PEDAGOGIKA z/s EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO 

1. Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym 

2. Warunki i możliwości rozwijania aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym  

3. Podstawy pracy z dzieckiem na zajęciach indywidualnych w przedszkolu 

4. Sposoby realizacji zajęć z zakresu edukacji werbalnej i teatralnej w przedszkolu 

5. Zasady postępowania metodycznego z tekstem literackim w klasach I-III 

6. Możliwości stosowania gier i sytuacji zadaniowych w edukacji wczesnoszkolnej 

7. Zasady projektowania sytuacji  edukacyjnych w klasach I-III 

8. Istota i organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III 

9. Komunikacja społeczna i kultura języka w porozumiewaniu się na poziomie edukacji 

wczesnoszkolnej 

10. Warsztat pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGIKA z/s PLASTYKĄ 

 

1. Techniki rysunkowe.  

2. Techniki malarskie kryjące i transparentne. 

3. Techniki graficzne –wklęsłodruk a wypukłodruk. 

4. Techniki rzeźbiarskie. 

5. Techniki plastyczne dwuwymiarowe. 

6. Techniki plastyczne trójwymiarowe. 

7.Techniki mieszane. 

8. Wybrana technika rzeźbiarska -opis procesu technologicznego. 

9. Wybrana technika graficzna -opis procesu technologicznego. 

10. Kompozycja otwarta a zamknięta. 

11. Kompozycja statyczna a dynamiczna. 

12. Podział barw. 

13. Pojęcie sztuki starożytnej -omówić przykład. 

14. Pojęcie sztuki nowożytnej -omówić przykład. 

15. Pojęcie sztuki współczesnej –omówić przykład 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 

 

 

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych 

2. Metody badań ilościowych w pedagogice. 

3. Metoda, technika, narzędzie badawcze - relacje pomiędzy metodami, technikami i 

narzędziami badawczymi 

4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja) 

5. Hipoteza 

6. Zmienne i wskaźniki - pojęcie i rodzaje. 

7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych 

8. Etapy badań pedagogicznych 

9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych 

10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych 

11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych 

12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych  

13. Wywiad - rodzaje wywiadów 

14. Organizacja i przebieg badań 

15. Sposoby doboru populacji do badań 

 

 

 

 


