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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
poziom: studia podyplomowe
Kierunek: DZIECKO W EDUKACJI
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Jakie występuję relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem? (wg. Marii Grzegorzewskiej).
Jakimi cechami powinien odznaczać się plan pracy wychowawczo-dydaktycznej?
Modele edukacji a modele uczenia się.
Wymień zasadnicze akty regulujące sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w
szkolnictwie.
W jakim wieku życia dziecka zabawa jest najintensywniejsza, jest uważana za taki rodzaj aktywności
bez którego rozwój dziecka nie będzie przebiegał prawidłowo?
Podaj kilka prostych technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z młodszymi dziećmi.
Uzasadnij swój wybór oraz dokonaj krótkiej charakterystyki wybranych technik.
Polskie tańce narodowe – wymienić i omówić genezę ich powstania
Opisz holistyczną koncepcję zdrowia leżącą u podstaw współczesnej edukacji zdrowotnej
Czym jest doradztwo zawodowe i w co powinno być wkomponowane?
Jakie osiągnięcia wchodzą w skład edukacji technicznej?
Jakie funkcje powinno spełniać wychowanie fizyczne?
Jakie są konsekwencje zaniedbywania wad wymowy?
Instytucja i zadania Rzecznika Praw Dziecka
Z jakich faz składa się eksperyment?
Co rozumiemy przez pojęcie „talentu pedagogicznego”?
Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu.
Wiedza nauczyciela o uczeniu się dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Co to są tzw. Znaki białe?
Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży
Jak nazywa się sposób wypowiadania i układania głosek w mowie i śpiewie?
Realizacja nauczania skoncentrowanego na uczniu wymaga w rzeczywistości szkolnej spełnienia wielu
warunków koniecznych. Na które z nich należy zwrócić szczególną uwagę. Proszę o podaniu kilku.
Dlaczego dziecko powinno poznać technikę?
Jakie są cele/korzyści wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej?
Czym jest kultura języka? Wymień podstawowe składniki kultury języka.
Kategorie praw dziecka.
Jakie są cele edukacji przyrodniczej?
Wyjaśnianie znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy
ze względów bezpieczeństwa

