
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

SPECJALNA STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW 

KOŃCZĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH  

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA SPECJALNA 

STOPIEŃ:   DRUGI 

 

1. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością/osób niedostosowanych społecznie w 

kulturze – możliwości i ograniczenia. 

2. Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia/wychowanka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

3. Metody diagnozowania środowiska szkolnego ucznia/ wychowanka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

4. Etyczne podstawy działalności nauczyciela/ wychowawcy/terapeuty. 

5. Globalizacja i jej konsekwencje dla edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 

niedostosowanych społecznie. 

6. Mechanizmy, skutki i uwarunkowania wykluczenia społecznego osób z 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznych. 

7. Kompetencje nauczyciela/ wychowawcy/ terapeuty. 

8. Pojęcie i zasady terapii pedagogicznej. 

9. Rodzaje oddziaływań terapeutycznych w procesie wychowania. 

10. Podmiot i przedmiot terapii pedagogicznej. 

11. Cel, zadania i nurty terapii pedagogicznej. 

12. Analiza krytyczna prawnych podstaw organizacji systemu kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami w Polsce. 

13. Mechanizmy powstawania i działania stereotypów społecznych dotyczących jednostek 

i grup społecznie wykluczonych. 

14. Czynniki zmiany społecznych postaw wobec jednostek i grup społecznie 

wykluczonych. 

15. Pojęcie, pomiar i znaczenie zmienności/rozproszenia wyników w badaniach 

pedagogicznych. 



16. Podstawowe formy pomocy psychologicznej wykorzystywane w pracy z pacjentami z 

zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. 

17. Zaburzenia zachowania w oparciu o klasyfikacje ICD-10. 

18. Rola metodologii w opisie i wyjaśnianiu zjawisk interesujących pedagoga 

specjalnego. 

19. Przejawy nieuczciwości w badaniach naukowych. 

20. Normy etyczne w organizacji i prowadzeniu badań społecznych oraz w 

opracowywaniu i wykorzystywaniu tekstów innych autorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA SPECJALNA  

SPECJALNOŚĆ: SOCJOTERAPIA                               

STOPIEŃ:  DRUGI 

 

1. Psychoterapia a socjoterapia –porównanie mechanizmów oddziaływań 

terapeutycznych obu form pomocy psychologicznej. 

2. Scharakteryzować główne prawidłowości rozwoju dziecka w młodszym wieku 

szkolnym z uwzględnieniem sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i 

motorycznej. 

3. Scharakteryzować główne prawidłowości rozwoju adolescenta z uwzględnieniem 

sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. 

4. Analiza wybranego zaburzenia  w  okresie  adolescencji -zaburzenia  afektywne  u  

dzieci  i młodzieży  (zaburzenia  nastroju,  depresja).  Etiologia, obraz  kliniczny,  

przebieg, rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych na terenie placówki, postępowanie w 

placówce. 

5. Omówić zasady organizowania spotkań o charakterze interwencyjnym z rodzicami 

ucznia w sytuacji trudności wychowawczych. 

6. Zasady komunikacji z uczniem trudnym wychowawczo–narzędzia pracy nauczyciela z 

uczniem o niepożądanych zachowaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA SPECJALNA  

SPECJALNOŚĆ: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                       

STOPIEŃ:   DRUGI 

 

 

1. Prawne podstawy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Interdyscyplinarność w organizacji i przebiegu wczesnego wspomagania rozwoju.  

3. Diagnozowania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami sensorycznymi.  

4. Współczesne metody wspomagania rozwoju małego dziecka.  

5. Etyczne zasady postępowania terapeutycznego w procesie wczesnego wspomagania 

rozwoju. 

6. Główne zasady Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

7. Opóźniony rozwój mowy – samoistny, niesamoistny. 

8. Rola i kompetencje specjalistów w procesie Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka. 

9. Cechy terapeuty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

10. W jakim wymiarze godzin realizuje się Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

11. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z Zespołem Downa. 

12. Argumenty przemawiające za podjęciem wczesnej stymulacji rozwoju dziecka. 

13. Jakie znasz metody pracy z małym dzieckiem (wymień i omów, co najmniej dwie). 

14. Rodzina, jako naturalne środowisko wspierające rozwój dziecka. 

15. Cele i zadania zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

16. Przedszkole, jako instytucja wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec 

dziecka. 

17. Zaburzenia komunikacji dziecka z autyzmem. 

18. Czym różni się organizacja zajęć: dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz tych, które nie 

ukończyły 3 lat? 

19. Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymaniu opinii o potrzebie Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka? 

20. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

21. Instytucje wspierające rodzinę w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. 

 


