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TEZY NA EGZAMIN LICENCJACKI – PEDAGOGIKA
  w roku akad. 2020/2021

Ogólne:
1. Pedagogika jako nauka, jej struktura, dyscypliny i subdyscypliny – charakterystyka;
2. Przedmiot badań i źródła pedagogiki;
3. Metody badań pedagogiki: metody ilościowe i metody jakościowe;
4. Podstawowe definicje wychowania /m.in. ze względu na zakres, systematyzacja definicji 
według Stefana Kunowskiego/; 
5. Relacje wychowania do nauczania, socjalizacji, inkulturacji, animacji kultury, opieki, 
resocjalizacji, profilaktyki, prewencji, wspomagania, wczesnej diagnozy, wielostronnej 
stymulacji i uaktywniania, usprawniania, korekcji, kompensacji, rehabilitacji;
6. Aksjologia wychowania i teleologia wychowania oraz ich podstawowe kategorie: cel 
wychowania, ideał wychowania, wzór osobowy;
7. Taksonomie celów (m.in. taksonomia Blooma i taksonomia ABC Niemierki) oraz 
operacjonalizacja celów; 
8. Wartości i wartościowanie w wychowaniu i nauczaniu;
9. Naturalne i instytucjonalne środowiska wychowania – charakterystyka i podziały;
10. Interdyscyplinarność, intradyscyplinarność, transdyscyplinarność i wielodyscyplinarność 
w pedagogice;

Tezy dodatkowe, z podziałem na poszczególne specjalności:
Specjalność I: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka (studia e-learningowe):

1. Projektowanie programów profilaktycznych;
2. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poszczególnych stopniach edukacji 

szkolnej;
3. Funkcje opieki, pomocy i wsparcia;
4. Charakterystyka opieki międzyludzkiej (czynność opiekuńcza, podstawowe elementy działalności 

opiekuńczej i jej rodzaje);
5. Realizacja edukacji medialnej w rodzinie;
6. Potencjał edukacyjny mediów;

Specjalność I: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

1.  Przedmiot badań pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ich podejścia badawcze;
2. Aksjologiczne podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
3. Projektowanie programów wychowawczo-dydaktycznych, opiekuńczych i profilaktycznych w przedszkolu 
oraz w edukacji wczesnoszkolnej;
4. Zadania i kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
5. Podstawowe trudności szkolne (w czytaniu, w uczeniu się matematyki i inne trudności) oraz sposoby ich 
przezwyciężania;
6. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poszczególnych stopniach edukacji szkolnej;
7. Funkcje szkoły i innych instytucji edukacyjnych;
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Specjalność I  I  : Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny  :  
1. Przedmiot i metody badań e pedagogice rodziny;
2. Systemowe ujęcie rodziny (specyfika, podstawowe terminy);
3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny jako środowiska wychowawczego w procesie diagnozy 

pedagogicznej;
4. Obszary konfliktowe w poszczególnych etapach życia małżeńsko-rodzinnego;
5. Spór konstruktywny i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie (procesy komunikacji w rodzinie i z 

innymi);
6. Profilaktyka i pomoc rodzinie;
7. Miejsce pedagoga w terapii rodziny (paradygmat terapii rodzin, psychoedukacyjny i narracyjny 

model terapii rodziny);

Specjalność III: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja:
1. Charakterystyka wychowania resocjalizującego;
2. Wychowanie resocjalizacyjne a profilaktyka w oddziaływaniach wobec osób i środowisk zagrożonych

demoralizacją;
3. Nieletni sprawcy czynów zabronionych jako podmiot wychowania resocjalizującego;
4. Sprawiedliwość naprawcza i probacja w oddziaływaniach wobec nieletnich;
5. Kuratela sądowa w systemie resocjalizacji nieletnich;
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