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Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku pedagogika – studia II stopnia 
 

I. Zagadnienia z zakresu programu studiów (wszystkie specjalności) 
 
1. Metody i techniki kształcenia na odległość. 
2. Przedstaw filozofię pozytywną Augusta Comte’a. 
3. Bariery w edukacji dorosłych na wsi. 
4. Starzenie społeczne i starzenie psychologiczne. 
5. Kompetencje nauczyciela. 
6. Nowy model nauczyciela w Unii Europejskiej. 
7. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. 
8. Uczestnictwo w kulturze ludzi w okresie starości. 
9. Postulaty i przedstawiciele antypedagogiki. 
10. Podstawowe oraz szczegółowe dyscypliny pedagogiczne. 
11. Pedagogika ogólna – tożsamość, paradygmat, przedstawiciele. 
12. Wybrane determinanty procesu wychowania. 
13. Zadania gerontopedagogiki. 
14. Polska koncepcja doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
15. Janusz Korczak i jego poglądy na wychowanie. 
16. Maria Montessori i jej koncepcje pedagogiczne. 
17. Proces wychowania – jego zasadność, struktura, cele. 
18. Wartości współczesnej kultury. 
19. Przedstawicieli pedagogiki kultury i ich poglądy. 
20. Priorytety edukacji w Unii Europejskiej. 
21. Rozwój i główni przedstawicieli polskiej pedagogiki porównawczej. 
22. Podaj podstawowe założenia myśli filozoficznej Fryderyka Nietzsche. 
23. Przedstaw personalizm tomistyczny oraz założenia etyczne Karola Wojtyły.  
24. Pedagogika jako nauka, geneza, funkcje, subdyscypliny. 
25. Uniwersytety Trzeciego Wieku wsparciem edukacji dorosłych. 
26. Personalizm pedagogiczny – geneza, założenia, przedstawiciele. 
27. Zadania rozwojowe późnej dorosłości i starości. 
28. Status społeczny współczesnego nauczyciela w Polsce. 
29. Pedagogika kultury – geneza, rozwój, paradygmat. 
30. Geneza, koncepcje i główni przedstawiciele pedagogiki porównawczej. 
31. Podział okresu starości oraz charakterystyka tych przedziałów. 
32. Geneza, koncepcje i przedstawiciele Nowego Wychowania. 
33. Poglądy pedagogiczne Rudolfa Steinera i charakterystyka szkoły waldorfskiej.  
34. Przedstaw istotne założenia fenomenologii Edmunda Husserla. 
35. Podstawowe kategorie pedagogiki. 
36. Animacja kultury – istota, wybrane elementy, cele, znaczenie. 
37. Popkultura – zagrożenie czy potencjał dla procesu wychowania. 
38. Systemy oświaty w krajach skandynawskich. 
39. Systemy oświaty w krajach niemieckojęzycznych. 
40. System oświaty w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
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II. Zagadnienia dla specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

1. Zakresy, funkcje i zasady opieki i wychowania przez opiekę. 
2. Charakterystyka procesu opieki i wychowania. Omówienie różnic. 
3. Charakterystyka systemu opieki i wychowania w Polsce. Podstawy prawne działań 

opiekuńczo - wychowawczych. 
4. Rodzaje i charakterystyka środowisk opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucji wsparcia 

dziecka i rodziny.  
5. Przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej w Polsce i na świecie oraz ich poglądy. 
6. Pozytywne i negatywne postawy opiekuna-wychowawcy. Trudności opiekuńczo – 

wychowawcze w pracy wychowawcy. 
7. Metody i techniki wychowawcze w pracy wychowawcy. Błędy wychowawcze. 
8. Opieka i wychowanie w rodzinnych formach opieki zastępczej. 
9. Dom dziecka – dodatnie i ujemne strony opieki zakładowej. 
10. Terapia pedagogiczna – pojęcie, cele, zasady postępowania, metody. Etyka terapeuty 

pedagogicznego. 
 
III. Zagadnienia dla specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień.  
 
1. Podmioty oraz instytucje udzielające wsparcia dziecku i rodzinie.   
2. Znaczenie i funkcje diagnozy pedagogicznej.   
3. Podstawowe środowiska opiekuńczo-wychowawcze, ich charakterystyka.   
4. Przedstawiciele polskiej pedagogiki opiekuńczej.   
5. Proces opieki i wychowania – jego charakterystyka.   
6. Postawy opiekuna – wychowawcy (pozytywne i negatywne).  
7. Metody i techniki wychowawcze wykorzystywane w pracy wychowawcy.   
8. Terapia pedagogiczna – cele, funkcje, zadania.  
9. Wspomaganie uczniów z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi.   
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – istota, formy realizacji.  
11. Pedagog szkolny w rzeczywistości edukacyjnej – formy współpracy z uczniami, ich 

rodzicami, nauczycielami.   
12. Fazy uzależnienia, ich charakterystyka.   
13. Rozmowa wsparcia z osobą współuzależnioną – cele takiej rozmowy.  
14. Symptomy i sygnały ostrzegawcze, pierwsze objawy uzależnienia.     
  
IV. Zagadnienia dla specjalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna  
 
1. Przedmiot, cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.  
2. Stadia wykolejenia społecznego. 
3. Socjologiczne koncepcje patologii społecznych. 
4. Definicja i etapy diagnozy resocjalizacyjnej.  
5. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w diagnozie resocjalizacyjnej.  
6. Pojęcie i zasady resocjalizacji. 
7. Rola zakładu karnego jako instytucji resocjalizacyjnej. 
8. Modele diagnozy resocjalizacyjnej.  
9. Koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej.  
10. Współczesne koncepcje resocjalizacji. 
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V. Zagadnienia dla specjalności: pedagogika pracy i doradztwo zawodowe  
 
1. Przedmiot, teren badań i działy pedagogiki pracy. 
2. Zawodoznawstwo w ujęciu szerokim i wąskim. 
3. Wyzwania współczesnego doradztwa i poradnictwa zawodowego. 
4. Organizacja doradztwa zawodowego w Polsce. 
5. Modele poradnictwa zawodowego. 
6. Rola doradcy zawodowego w procesie podejmowania wyborów edukacyjnych 

i zawodowych.  
7. Metody i techniki pracy w doradztwie i poradnictwie zawodowym. 
8. Formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
9. Znaczenie pracy w strukturze wartości osób niepełnosprawnych. 
10. Czynniki kształtujące współczesny rynek pracy. 
 
VI. Zagadnienia dla specjalności: psychopedagogika 
 
1. Kompetencje wychowawcy w zakresie komunikacji intrapersonalnej i ich znaczenie w relacji 

i dialogu wychowawczym (analiza strukturalna).     
2. Kompetencje wychowawcy w zakresie komunikacji interpersonalnej i ich znaczenie w relacji 

i dialogu wychowawczym (analiza transakcji).     
3. Trójczynnikowa teoria rozwoju (geneza, nurty, personalistyczny wymiar teorii). 
4. Znaczenie trójczynnikowej teorii rozwoju w wychowaniu i samowychowaniu. 
5. Związek wychowania i samowychowania z przyjmowaną koncepcją rozwoju człowieka.     
6. Reprezentacja psychiczna emocji i jej znaczenie w funkcjonowaniu wychowanka. 

Odzwierciedlanie uczuć dziecka, bezpieczne wyrażanie uczuć przez dziecko, techniki 
zastępowania agresji. 

7. Dialog z uczniem w sytuacji trudnej (np. straty).     
8. Komunikacja zaburzająca i komunikacja wspierająca rozwój dziecka.     
9. Wychowawca podstawowy. Samowychowanie wychowawcy (metody poznania siebie i pracy 

nad sobą). 
10. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole (przedszkolu)?   
11. Z czego wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

(przedszkolu)? 
12. Podstawowe zadania pedagoga i psychologa w szkole (przedszkolu). 
13. Aktywność jako podstawa rozwoju człowieka. 
14. Periodyzacja okresu dorosłości (np. wg Erica Ericsona).   
 
VII. Zagadnienia dla specjalności: terapia pedagogiczna 
 
1. Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym.   
2. Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym.   
3. Charakterystyka dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.   
4. Pojęcie i podstawowe założenia teoretyczne integracji sensorycznej.   
5. Objawy dysfunkcji sensorycznej.   
6. Główne założenia metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju ruchowego.   
7. Metody zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w nauce czytania i pisania.   
8. Diagnoza procesów integracji sensorycznej.   
9. Rola logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.   
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10. Kompetencje nauczyciela realizującego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi.   

11. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u uczniów z dysleksją.   
12. Główne problemy dzieci z zaburzeniami lateralizacji.   
13. Objawy charakterystyczne dla ADHD.   
14. Techniki stosowane w terapii pedagogicznej.  
15. Warsztat pracy terapeuty. 
 


