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Praca licencjacka z pedagogiki – przykłady
Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc!
Wybór tematu pracy dyplomowej może być dla ciebie prawdziwym wyzwaniem. Niektórzy promotorzy już
na pierwszych zajęciach przedstawiają listę z tematami i sugerują, żeby studenci wybrali jedną z podanych
propozycji. Wtedy sprawa wydaje się prostsza – wybierasz temat, który będzie „pewniakiem”, promotor
na pewno go nie odrzuci.
Praca licencjacka z pedagogiki – jak wybrać temat?
W sytuacji, gdy musisz samodzielnie wybrać temat, wszystko się komplikuje. Nie wiesz, który temat spodoba
się promotorowi, a ponadto pedagogika jest obszerną dziedziną naukową i wydaje się, że wszystko już o niej
napisano. Czy na pewno? Zauważ, jak wielką wagę przywiązuje się dziś do nowych metod nauczania
czy problemów rozwojowych dzieci. Kiedyś pedagogika skupiała się na innych aspektach niż dziś, a co za tym
idzie, z całą pewnością są jeszcze tematy, których opracowanie może dostarczyć ciekawej wiedzy.
Praca licencjacka z pedagogiki przykładowe tematy
Zapoznaj się z naszymi propozycjami, być może zainteresuje cię któryś temat:
1. Motywacja uczniów z zespołem Aspergera.
2. Odpowiedzialność nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej za wyniki w nauce uczniów.
3. Możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli edukacji przedszkolnej.
4. Różnorodność metod nauczania szansą na wyrównywanie poziomu edukacji wśród uczniów szkoły
podstawowej.
5. Wpływ wygórowanych oczekiwań rodziców na problemy szkolne wśród młodzieży gimnazjalnej.
Zanim zdecydujesz się na jakiś temat i przedstawisz go promotorowi, weź pod uwagę, czy na pewno uda
ci się zebrać materiały oraz przeprowadzić badania. Jeżeli na przykład będziesz chciał zbadać jak w szkole
radzą sobie dzieci z określonymi zaburzeniami, to czy na pewno uda ci się dotrzeć do tych dzieci albo ich
nauczycieli i rodziców? Czasami warto poszukać inspiracji w internecie. Wpisując w wyszukiwarkę np.: „praca

licencjacka pedagogika wczesnoszkolna pdf”, z pewnością zobaczysz wiele przykładowych prac, które ułatwią
Ci wybór tematu. Sprawdź również naszą pomoc w pisaniu prac dyplomowych.
Zobacz także
Przykładowe tematy prac licencjackich z socjologii
Jak przygotować się do obrony pracy magisterskiej?
Cytaty w pracy licencjackiej i magisterskiej

