
 

 

 

Studia I-go stopnia 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PEDAGOGIKI 

 

1. Społeczno-kulturowa geneza pedagogiki. Przedmiot zainteresowań, etapy rozwoju i 

zadania pedagogiki. 

2. .Charakterystyka pedagogiki jako nauki, jej struktura i miejsce w systemie nauk 

3. .Nauki pomocnicze dla pedagogiki  –aspekty: teoretyczny, metodologiczny i 

teleologiczne. 

4. Wychowanie i edukacja w perspektywie podstawowych kierunków, nurtów 

współczesnej myśli pedagogicznej. 

5. Rodzaje definicji „wychowania" i ich odniesienia do praktyki edukacyjnej 

6. .Proces wychowawczego rozwoju człowieka (składniki (dynamizmy) wychowania, 

czynnikowe teorie rozwoju człowieka) 

7. Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice  

8. Wybrane koncepcje współczesnej pedagogiki. 

9. Aksjologia w pedagogice i jej znaczenie. Wartość, jako zadanie wychowania. 

10. Podstawowe środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła, grupy młodzieżowe i 

stowarzyszenia).  

 

 

 

PEDAGOGIKA z/s OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ 

PEDAGOGICZNĄ 

1. Diagnoza pedagogiczna –pojęcie, ogólne założenia. 

2. Arteterapia, muzykoterapia, socjoterapia, biblioterapia –podstawowe założenia i 

zastosowanie w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej 

3. Pojęcie, przedmiot i główne założenia pedagogiki opiekuńczej. 

4. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce i na świecie. 

5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca –podstawowe założenia i zastosowanie w 

procesie terapii i edukacji.  

6. Terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a trudności w 

nauce. 

7. Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem agresywnym, nadpobudliwym, 

nieśmiałym, z rodziny z problemem alkoholowym –zastosowane metody, treści 

programowe. 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w pracy z 

dzieckiem. 

9. Zadania, rodzaje, podstawowe pojęcia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

10. Klasyfikacja, zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych w świetle uregulowań 

prawnych. 

 

 



 

 

PEDAGOGIKA z/s SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ 

1. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej 

2. Struktura pedagogiki resocjalizacyjnej 

3. Przedstawiciele polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej 

4. Norma i patologia w zachowaniu człowieka 

5. Pojęcie kontroli społecznej i autonomii 

6. Patologie społeczne – pojęcie, istota i uwarunkowania  - charakterystyka wybranych 

zjawisk patologii społecznych 

7. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (fenomenologia, etiologia, diagnoza) 

8. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym 

9. Funkcjonowanie kurateli sadowej wobec problemów rodziny 

10. Diagnoza klimatu społecznego instytucji resocjalizujących 

11. Prawo wobec nieletnich 

12. Readaptacja i reintegracja społeczna 

13. Socjoterapia 

14. Diagnoza w resocjalizacji 

15. Metody stosowane w pracy resocjalizacyjnej. 

 

 

 

PEDAGOGIKA z/s EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM 

PRZEDSZKOLNYM 

1. Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne we współczesnym systemie oświaty na tle 

rysu historycznego 

2.Biopsychiczne podstawy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

3.Podstawy funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej  

4.Organizacja środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

5.Działalność pedagogiczna przedszkola i szkoły podstawowej w zakresie nauczania 

początkowego 

6.Treści programowe wychowania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 

7.Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole 

8.Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

9.Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

10.Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III szkoły podstawowe 

 

 



 

 

 

PEDAGOGIKA z/s EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Bezpieczeństwo i jego uwarunkowania 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa – rozumienie i zakres pojęciowy  

3. Edukacja dla bezpieczeństwa - rys historyczny 

4. Edukacja dla bezpieczeństwa – cele, treści, metody 

5. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 

6. System obronności państwa 

7. Instytucje  realizujące zadania w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa 

8. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 

9. Świadomość i motywacja w edukacji dla bezpieczeństwa 

10. Postawa patriotyczna, obywatelska i prospołeczna w procesie edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 

 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 
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