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PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
kierunek: PEDAGOGIKA
specjalność: RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ
Pytania kierunkowe:
Przedstaw miejsce pedagogiki w systemie współczesnych nauk
Wyjaśnij podstawowe pojęcia pedagogiki: edukacja, wychowanie, kształcenie.
Omów przedmiot, zadania i funkcje pedagogiki.
Dokonaj analizy wybranego systemu wychowawczego.
Zaprezentuj metody i techniki wychowania
Przedstaw metody aktywizujące proces opiekuńczo wychowawczy
Przedstaw miejsce historii wychowania wśród nauk pedagogicznych i
historycznych
8. Przedstaw typologie środowisk wychowawczych
9. Omów warunki, metody granice skutecznego poznawania człowieka
10. Przedstaw periodyzacje rozwoju człowieka
11. Omów przedmiot i zadania pedagogiki społecznej, nowe wyzwania wobec potrzeb
społecznych.
12. Omów kompetencje współczesnego opiekuna- wychowawcy.
13. Omów role i znaczenie kultury w życiu społecznym
14. Podaj formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.
15. Omów istotne funkcje rodziny
16. Przedstaw specyfikę wychowania, nauczania opieki nad osoba niepełnosprawną
17. Omów zasady dydaktyczne
18. Omów piramidę potrzeb Maslowa podaj jakich informacji dostarcza
19. Podaj metody badań pedagogicznych.
20. Omów problem szczęścia w pedagogice
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Resocjalizacja :
Omów zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.
Wymień systemy resocjalizacyjne
Wyjaśnij typologię zaburzeń w zachowaniu a niedostosowanie społeczne.
Wymień instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym
Na czym polegają oddziaływania antropotechniczne, socjotechniczne i
kulturotechniczne w wychowaniu resocjalizującym?
6. Omów zasady stosowania kar i nagród w wychowaniu resocjalizującym?
7. Co to są zaburzenia zachowania, jakie rodzaje zaburzeń zachowania wyróżnia ICD10?
8. Wyjaśnij pojęcia nieletni, małoletni, młodociany
9. Na czym polega wzmocnienie kontroli własnego zachowania w postępowaniu
resocjalizacyjnym?
10. Jakie narzędzia można zastosować w diagnozie resocjalizacyjnej?
1.
2.
3.
4.
5.

Kryminologia:
1. Podaj definicje kryminologii i przedstaw główny przedmiot jej badań
2. Podaj cechy przestępczości nieletnich
3. Wymień ogólne środki zapobiegania przestępczości
4. Omów metody badań w kryminologii
5. Omów wiktymologię kryminalną i wiktymologię ogólną.
6. Wymień rzeczowe źródła dowodowe – ślady obiektywne.
7. Scharakteryzuj środki przymusu bezpośredniego.
8. Omów procedurę „Niebieskiej Karty”
9. Wymień formy wsparcia rodzin problemowych.
10. Wymień poznawcze, emocjonalne i behawioralne objawy psychopatologiczne.

