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ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
KIERUNEK: PEDAGOGIKA
STOPIEŃ: DRUGI
Lp.
1.

Treść zagadnienia
Pedagogika jako nauka teoretyczna i praktyczna

2.

Związki między podstawowymi pojęciami pedagogicznymi

3.

Wychowanie jako przedmiot zainteresowań nauk społecznych

4.

Kompetencje nauczycieli - wychowawców wobec wyzwań współczesności

5.

Główne kierunki współczesnej pedagogiki

6.

Szkoła jako instytucja edukacyjna

7.

Dążenia życiowe współczesnej młodzieży

8.

Wychowanie w różnych ujęciach pedagogicznych

9.

Typy badań pedagogicznych a strategie badań

10.

Metody i techniki badań pedagogicznych

11.

Różnice między ilościową a jakościową analizą danych

12.

Współczesne zagrożenia w wychowaniu w środowisku rodzinnym

13.

Współczesne zagrożenia w wychowaniu w środowisku szkolnym

14.

Przedmiot badań subdyscyplin pedagogiki

15.

Specyfika pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi

16.

Istota komunikacji społecznej

17.

Problematyka współczesnej pedeutologii

18.

Koncepcje badań i metody w pedagogice porównawczej

19.

Problemy edukacyjne współczesnego świata w ujęciu porównawczym

20.

Problematyka edukacji zdrowotnej

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
KIERUNEK: PEDAGOGIKA
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
STOPIEŃ: DRUGI
Lp.

Treść zagadnienia

1.

Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka (metody i techniki)

2.

Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka (metody i techniki)

3.

Istota diagnozy rozwiniętej wg S. Ziemskiego

4.

Specyfika pracy pedagoga szkolnego

5.

7.

Rodzinne formy pieczy zastępczej - rodzaje i ich charakterystyka, możliwości i
ograniczenia
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej - rodzaje i ich charakterystyka, możliwości i
ograniczenia
Formy wsparcia rodziny - rozwiązania systemowe, rodzaje

8.

Podstawy prawne wspierania rodziny

9.

Profilaktyki społecznej - definicje, cele, zasady, strategie

10.

Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w profilaktyce społecznej

11.

Mediacje rówieśnicze - pojęcie, rodzaje, zasady, etapy, zadania mediatora

12.

Placówki wspierające funkcjonowanie rodziny

13.

Istota konfliktów interpersonalnych i ich rozwiązywania

14.

Międzykulturowe aspekty pracy opiekuńczo - wychowawczej

15.

Istota niedostosowania społecznego - pojęcie, uwarunkowania, przejawy, profilaktyka

16.

Charakterystyka zachowań ryzykownych

17.

Metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

18.

Istota przemocy - definicje, rodzaje, formy, źródła

19.

Działania profilaktyczne w szkole

20.

Uwarunkowania skuteczności profilaktyki społecznej

6.

