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promotora 
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1. Monika Czyżewska dr 

Katedra 
Społecznych 

Podstaw 

Rozwoju 
Oświaty 

 

Tytuł: Problematyka rodzin dysfunkcyjnych i krzywdzenia dzieci 

Zagadnienia:  

 aspekty prawne, socjalne i psychologiczne problemu rodzin dysfunkcyjnych, w 
szczególności zagadnienia przemocy w rodzinie i krzywdzenia dzieci;  

 typy rodzin dysfunkcyjnych; rodziny wieloproblemowe;  
 przemoc – nadużycie – zaniedbanie;  
 formy wsparcia, interwencji i pomocy dzieciom i dorosłym z rodzin dysfunkcyjnych;  
 szkoła w systemie prawnym zapobiegania krzywdzeniu dziecka i współpraca szkoły 

z domem. 
 

 

Tytuł: Edukacja na rzecz obywatelskości  

Zagadnienia:  
 szkoła jako miejsce praktykowania postaw obywatelskich,  
 wolontariat,  
 inicjatywy edukacyjne tworzące kapitał społeczny,  
 aktywizacja społeczności lokalnych i sprawczość społeczna,  
 działalność fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych,  
 rola społeczności lokalnej wobec zagadnień podmiotowości dziecka, 
 uspołecznienie szkoły,  

 problematyka oceniania kształtującego jako narzędzia upodmiotowienia ucznia, 
inicjatywy rodzicielskie i organy społeczne w szkole. 
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2. Urszula Dernowska dr 

Zakład 

Dydaktyki i 
Pedagogiki 

Medialnej 

 

Tytuł: Interakcyjne uwarunkowania edukacji szkolnej 
                                                                                                                                                    

Tematyka: zdarzenia krytyczne w nauczaniu; przymus i dyscyplina w szkole; nauczyciel i 
szkoła we wspomnieniach osób starszych; szkoła w uczniowskich metaforach; jawny i 
ukryty program szkolny; style nauczania; komunikacja nauczyciel – uczeń w procesie 
dydaktycznym. 
 
Uwzględnione zostaną również propozycje studentów.  
 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw metodologii badań pedagogicznych. 

 

 

3. 
Małgorzata 

Jabłonowska 
dr 

Zakład 

Metodologii i 
Pedagogiki 

Twórczości 

 

Tytuł: Samodzielność i kreatywność dzieci i młodzieży 
 
Tematyka: 
Rodzinne uwarunkowania rozwoju samodzielności 
Stymulatory i inhibitory samodzielności człowieka 
Szkoła jako środowisko usamodzielniające 
Środowisko rówieśnicze a samodzielność uczniów 
Samodzielność poznawcza a potencjał twórczy i działania kreatywne 

Uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii a samodzielność poznawcza 
Samodzielność poznawcza a inne cechy i aspekty funkcjonowania uczniów 
 

 

4. Hanna Markiewicz prof. 
Katedra 
Historii 

Wychowania 

 
Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją, wychowaniem i 
opieką, nie tylko nad dzieckiem ale także nad człowiekiem dorosłym. W tematyce seminarium mieszczą 
się: problemy edukacji nauczycieli; historia poszczególnych placówek opiekuńczych i edukacyjnych; 
polityka państwa wobec poszczególnych szczebli kształcenia; edukacja i wychowanie w Polsce na tle 
systemów oświatowych państw Unii Europejskiej i inne. 
    Istnieje także możliwość pracy nad przekrojowymi zagadnieniami takimi jak: rola ojca w polskiej 
pedagogice, polityka zaborców wobec polskiej oświaty, tajne nauczanie na ziemiach polskich pod 
zaborami i w czasie II wojny światowej, etc. 
 
Oczekiwania wstępne wobec seminarzystów 
     Byłoby znakomicie, aby kandydaci na seminarium byli zainteresowani historią polskiej edukacji a 
także potrafili pisać poprawnie po polsku. Uczestnictwo w tym seminarium wymaga pewnej dozy 
pracowitości (kwerenda biblioteczna i archiwalna), umiejętności logicznego myślenia i chęć osiągnięcia 
końcowego pozytywnego wyniku.  
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5. Jarosława Lach dr  

Katedra 

Społecznych 
Podstaw Rozwoju 

Oświaty 

 
Tytuł: Dylematy opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych     

                                                                                                                                                
Tematyka : 
Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo - wychowawcze. 
Dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych.  
Rodzinne oraz instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem. 
Problemy opieki i wychowania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych. 
Sytuacja szkolna wychowanków placówek. 

Organizacja zajęć w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wychowawca w placówce 

opiekuńczo - wychowawczej. 

 

 


