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SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 

PEDAGOGIKA 
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1. 

Anna Andrzejewska dr 
Katedra Dydaktyki i Pedagogiki 

Medialnej 

Tytuł:  Możliwości i zagrożenia mediów cyfrowych i 
technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz 
cyberprzestrzeni w życiu i pracy zawodowej 

                                                                                                                                                           
Tematyka: 
    1. Wykorzystanie mediów cyfrowych, interaktywnych 
technologii, gadżetów elektronicznych w kształceniu i 

wychowaniu dzieci oraz młodzieży. 
    2. Przydatność ww. mediów i technologii w każdej 
aktywności człowieka. 
    3. Uzależnienia od mediów cyfrowych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych powodowane przez media cyfrowe i 

nowe technologie informacyjno – komunikacyjne 
    4. Patologie z inspiracji cyberprzestrzeni i świata 
wirtualnego (m.in. przemoc i agresja płynąca z gier 
komputerowych, pornografia sieciowa, pedofilia, sekty, itp.) 
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2. 
Józef Bednarek dr hab. prof. APS 

Katedra Dydaktyki i Pedagogiki 
Medialnej 

Tytuł:  Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo – 
wychowawcze wobec szans i zagrożeń mediów 
cyfrowych i technologii informacyjno - 
komunikacyjnych 

                                                                                                                                                           
Tematyka: 
     1. Funkcje i zadania rodzin a wykorzystanie mediów 
cyfrowych i interaktywnych technologii. 

     2. Rola szkoły tradycyjnej i szkoły cyfrowej a możliwości i 
zagrożenia mediów i technologii informacyjno – 
komunikacyjnych 

     3. Miejsce i znaczenie mediów cyfrowych oraz technologii 

informacyjno – komunikacyjnych w działalności placówek 
oświatowo – wychowawczych i innych instytucji.  
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Jan Łaszczyk dr hab. prof. APS 
Zakład Metodologii i Pedagogiki 

Twórczości 

Tytuł: Nowe tendencje w edukacji szkolnej  
                                                                                                                                                           

Tematyka:  
       - Uczeń zdolny w szkole – diagnoza, sposoby pracy, 
sytuacja społeczna, kariery jednostek zdolnych; 
       - Pedagogika twórczości – projekty, rozwiązania 

metodyczne, praktyka realizacyjna,  
       - Nauczyciel – nowator – innowacje szkolne, edukacja 
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3. 

 

 

 

alternatywna, projekty własnych działań edukacyjnych; 

       - Informatyczne środki w edukacji – edukacyjne 

programy komputerowe, zakres stosowania środków 
informatycznych, kształcenie na odległość, komputer w 
rewalidacji, Internet i kształcenie.  

 

 

 

 

 

4. 

Danuta Uryga dr hab. prof. APS 
Katedra Społecznych Podstaw 

Rozwoju Oświaty 

 
Tytuł: Szkoła w środowisku lokalnym  
                                                                                                                                      
Coraz częściej można usłyszeć o rozmaitych działaniach 

szkół i przedszkoli, ukierunkowanych na współpracę ze 
środowiskiem lokalnym, jednak szkoły autentycznie 
„środowiskowe” – chcące i potrafiące przyczyniać się do 
rozwoju swojego społecznego otoczenia, a także chcące i 
potrafiące korzystać z jego zasobów, należą wciąż do 

rzadkości.  
                                                                                                                              
Uczestnicy seminarium będą zachęcani do poszukiwania 
przykładów takich szkół i projektowania badań 

monograficznych, z wykorzystaniem metod jakościowych i 
ilościowych.  

Tytuł: Alternatywa dla nauki w szkole – edukacja 
domowa i unschooling 

                                                                                                                                           
W ostatnich dekadach na obrzeżu polskiego systemu oświaty 
pojawiły się inicjatywy edukacyjne stanowiące alternatywę 
dla nauki szkolnej. Rodzice, którzy nie widzą dla swoich 

dzieci miejsca w szkole, organizują kształcenie  samodzielnie 

(edukacja domowa), tworzą również nieformalne placówki 
edukacyjne (unschooling, „szkoły demokratyczne”, „wolne 
szkoły”). Nie jest to zjawisko o dużej skali, ale z roku na rok 
wzrasta liczba osób nim zainteresowanych..  

                                                                                                                              
Uczestnicy seminarium będą zachęcani do poszukiwania 
przykładów takich inicjatyw i projektowania badań z z 
wykorzystaniem metod jakościowych. Mile widziane będzie 

sięganie do źródeł anglojęzycznych. 
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5. 

Mariola Wolan - Nowakowska dr hab. prof. APS 
Katedra Pedagogik Pracy i 

Andragogiki 

Tytuł:  Pedagogika pracy wobec wyzwań 

współczesnego rynku pracy 

                                                                                                                                                           
Zagadnienia: 
    • Uwarunkowania rozwoju zawodowego w okresie 
dorastania i dorosłości 

    • Wychowanie do pracy w rodzinie 
    • Znaczenie szkoły w przygotowaniu uczniów do tranzycji 
    • System poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy 
w Polsce 

    • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w 
poradnictwie (np. poradnictwo online, mastermind) 
    • Kształcenie ustawiczne a kompetencje zawodowe 
    • Strategie rozwoju zawodowego pracowników 

    • Wzory karier zawodowych na współczesnym rynku 

pracy (analiza różnych profesji) 
    • Grupy defaworyzowane na rynku pracy (m.in. osoby z 
niepełnosprawnościami, młodzież niedostosowana 

społecznie) 
    • Rynek pracownika a zjawisko bezrobocia 
 
Podane powyżej zagadnienia nie są tematami prac. Stanowią 
propozycje obszarów problemowych poruszanych w ramach 

seminarium. 
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6. 

Krasuska-Betiuk Marta dr Katedra Wczesnej Edukacji 

Edukacja szkolna dziecka:  codzienność - zmiana - 
przyszłość. 

 
1. Szkoła w ujęciu interakcyjnym. Relacje podmiotów 
szkolnej edukacji nauczyciel - uczeń. Wzajemne 
reprezentacje i oczekiwania.  
2. Wspólnoty i kultury szkolne: uczniowska, rodzicielska, 

nauczycielska, wzajemne interakcje i  ich uwarunkowania.  
3.  Kultura zaufania w szkole – sposoby badania i rozwijania.  

4. Współczesne wyzwania dydaktyki języka ojczystego. 
Szkolna komunikacja literacka, językowa i kulturowa.  

5.   Uczenie się we współpracy w klasie szkolnej. 
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7. 

Maria Staworzyńska-Grządziel  dr Katedra Wczesnej Edukacji 

Tematyka seminarium magisterskiego dotyczy wspierania 
wszechstronnego rozwoju dziecka oraz krytycznej analizy 

wybranych rozwiązań zaczerpniętych z praktyki szkolnej i 
wskazania  lepszych  rozwiązań postępowania 

pedagogicznego nauczyciela i obejmuje: 
• Całościowe ujmowanie problematyki zachowań 

uczniowskich w klasach I-III: ( uczucia, emocje, możliwości 

psychomotoryczne i intelektualne oraz uwarunkowania 
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środowiskowe; 

• Wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zasady 

nauczania i formy organizacyjne kształtowania pojęć i 
umiejętności dzieci w klasach  I-III;   

• Dojrzałość   szkolna dziecka a gotowość szkoły do 
indywidualnego wspierania jego rozwoju; 

• Diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów oraz ich 
trudności w nauce, w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej; 
• Krytyczna analiza wybranych rozwiązań zaczerpniętych z 
praktyki szkolnej i wskaz lepszych  rozwiązań postępowania 

pedagogicznego nauczyciela; 
• Edukacja alternatywna [ Celestyn Freinet i jego koncepcja 

pedagogiczna. Pedagogika Rudolfa Steinera. Maria 
Montessori i jej system.] 

• Edukacja medialna jako nowa dziedzina kształcenia dzieci. 

 
 
 

8. Anna Witkowska-Tomaszewska dr Katedra Wczesnej Edukacji 

1. Innowacje edukacji wczesnoszkolnej. Nowoczesne formy i 
metody nauczania-uczenia się 

2. Organizacja środowiska uczenia się: proces szkolny, style 
nauczania, projektowanie klasy szkolnej. 

3. Alternatywne formy edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła M. 
Montessori, Szkoła Waldorwska, Szkoły demokratyczne itp. 

4. Uczeń zdolny.  Kim jest uczeń zdolny w świadomości 
nauczycieli. Sposoby diagnozowania zdolności. Formy 

wspierania ucznia zdolnego. 
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9. 

Małgorzata Makiewicz dr hab. 
Katedra Pedagogiki Małego 

Dziecka 

Tematyka szczegółowa seminarium magisterskiego 
edukacji i kultury matematycznej będzie 
koncentrować się wokół zagadnień: 
diagnostycznego rozpoznawania wybranych 

wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci od 
przedszkola po III klasę szkoły podstawowej 

oraz ustalania zakresu i jakości rozumienia pojęć 
pierwotnych przez nauczycieli edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. 
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10. Aneta Jegier dr 
Katedra Pedagogiki Małego 

Dziecka 

Tematyka seminarium magisterskiego dotyczy 
wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w 
wieku żłobkowym lub przedszkolnym oraz analizy 

rozwiązań pedagogicznych. 1.  Problematyka rozwoju 
małego dziecka, 2. Opieka i wychowanie, 3. Wczesna 
edukacja małego dziecka, 4. Monitorowanie rozwoju 
w okresie dzieciństwa. 
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