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

Ogólne:

1. Główne paradygmaty pedagogiki specjalnej;
2. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk pedagogicznych – definicja, 
przedmiot badań, dziedziny szczegółowe;
3. Osoba z niepełnosprawnością w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego;
4. Twórcy głównych koncepcji polskiej pedagogiki specjalnej: Maria Grzegorzewska, 
Zofia Sękowska, Aleksander Hulek; 
5. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego: prewencja, profilaktyka, 
wspieranie, wspomaganie, wczesna diagnoza, wielostronna stymulacja i 
uaktywnianie, usprawnianie, korekcja, kompensacja, rehabilitacja;
6. Przemiany form organizacji edukacji osób z niepełnosprawnościami – od edukacji 
indywidualnej i segregacyjnej do integracyjnej i włączającej;
7. Typologia i charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
8. Cele, formy, metody i zasady prowadzenia terapii pedagogicznej;
9. Postawy wobec osób z niepełnosprawnościami – rodzaje, teorie, kształtowanie;
10. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – reakcje rodziców, ich problemy, 
postawy wobec dziecka, pomoc i wsparcie rodziny;
11. Zaburzenia mowy – klasyfikacje, profilaktyka, terapia logopedyczna.

Tezy dodatkowe, z podziałem na poszczególne specjalności:

Specjalność I: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika),   ped. lecznicza  :  

1. Główne zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością;
2. Metodyka pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
3. Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną;
4. Formy wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; 
5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjncyh i rewalidacyjnych;
6. Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
7. Metodyka nauczania i wychowania uczniów przewlekle chorych;

Specjalność II: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia 
pedagogiczna 

1. Charakterystyka różnych typologii uszkodzeń słuchu (pedagogiczna, BIAP itd.)                                       
2. Obiektywne i subiektywne metody badań słuchu.                                                                                         
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3. Rozwój umiejętności komunikacyjnych i  najważniejsze trudności językowe dzieci z uszkodzeniami 
słuchu oraz wczesne wspomaganie ich rozwoju                                                                                                  
4. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu (audytywno-werbalne, oralne, 
migowe i mieszane)                                                                                                                                                   
5. Organizacja wsparcia dziecka z uszkodzeniem słuchu w edukacji włączającej.                                         
6. Metody pracy w ramach indywidualnej rewalidacji dziecka z uszkodzeniem słuchu.                              
7. Diagnoza i terapia surdologopedyczna osób  z uszkodzeniami słuchu. 


