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PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

dr Anna Andrzejewska
Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami
mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematy (obszary) należy
traktować jako propozycje do modyfikacji.
1.Znaczenie filmów animowanych w życiu dzieci
2.Zalety gier komputerowych
3.Zagrożenia gier komputerowych
4.Uzależnienia uczniów od gier komputerowych
5.Rola bajek telewizyjnych w kształtowaniu postaw dzieci
6.Znaczenie filmów animowanych w rozwoju wyobraźni dzieci
7.Rola bajek telewizyjnych w kształtowaniu postaw dzieci

8.Znaczenie filmów animowanych w rozwoju wyobraźni dzieci
9.Niebezpieczeństwa bajek telewizyjnych w kształtowaniu postaw dzieci
10.Negatywne skutki wychowawcze filmów animowanych w rozwoju wyobraźni dzieci
11.Aktywność dzieci na portalach społecznościowych
12.Edukacyjne aspekty aplikacji multimedialnych w kształceniu uczniów
13.Możliwości zabezpieczenia komputera przez rodziców
14.Działalność lokalnych władz samorządowych wobec najnowszych zagrożeń od mediów cyfrowych (5 - 8
miast powiatowych)
15.Rola Kościoła w pedagogizacji rodziców w kontekście zagrożeń mediów
16.Zadania kuratorów sądowych w kontekście zagrożeń mediów cyfrowych
17.Rola instytucji doskonalących kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli
18.Pedagogizacja rodziców powiatu w zakresie zagrożeń mediów cyfrowych (5 - 8 miast powiatowych)
19.Ośrodki pomocy społecznej wobec zagrożeń mediów cyfrowych
20.Przydatność mediów w minimalizowaniu skutków zagrożeń mediów cyfrowych
21.Osoby starsze (Uniwersytet III Wieku) wobec szans i zagrożeń mediów cyfrowych
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dr Edyta Łyszkowska
1.Analiza i ewaluacja indywidualnego doradztwa zawodowego.
2.Analiza mediów (telewizja, Internet, programy komputerowe, czasopisma) .
3.Bezrobocie jako problem społeczny.

4.Bierność jako aspekt społeczny.
5.Bierność w życiu zawodowym.
6.Coaching jako jedna z technik doradztwa zawodowego.
7.Doradztwo zawodowe w hotelarstwie.
8.Doradztwo zawodowe w systemie oświaty.
9.Droga do sukcesu zawodowego.
10.Edukacja kobiet.
11.E-learning – znaczenie w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
12.Formy doradztwa w systemie dokształcania.
13.Komunikacja interpersonalna w wychowaniu.
14.Komunikacja masowa i jej wpływ na widza w poszczególnych fazach jego życia.
15.Komunikaty niewerbalne a odbiór.
16.Kształcenie doradców na płaszczyźnie międzynarodowej.
17.Kształcenie doradców w Polsce.
18.Kształcenie dorosłych.
19.Kwalifikacje i kompetencje pracownika dawniej i dziś.
20.Marketing w doradztwie zawodowym.
21.Media i ich znaczenie w procesie kształcenia.
22.Metody doradztwa zawodowego na płaszczyźnie międzynarodowej.
23.Metody doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
24.Metody szukania pracy.
25.Migracje pracownicze.
26.Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy.
27.Patologie społeczne w kontekście wychowania.
28.Planowanie kariery zawodowej.
29.Pracy w życiu człowieka. Jej rola i znaczenie.
30.System doradztwa zawodowego w sektorze niepublicznym.
31.System doradztwa zawodowego w sektorze publicznym.
32.Tożsamość kobiet we współczesnym świecie.
33.Uwarunkowania wypalenia zawodowego.
34.Uzależnienie i ich wpływ na wychowanie dzieci.
35.Wizerunek kobiet w mediach.
36.Wpływ wybranych czynników na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży.
37.Współczesne tendencje w doradztwie zawodowym.
38.Zmiany zachodzące w kwestiach wyboru zawodu.
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Dr Ewa Kopeć
1.Agresja dziecięca jako skutek ekranowej/domowej/szkolnej przemocy i sposoby jej przeciwdziałania w
środowiskach wychowawczych na podstawie badań w danej szkole/przedszkolu.
2.Agresja (inne zachowania buntownicze, problemowe) dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz metody
przeciwdziałania w warunkach wychowania domowego/szkolnego na podstawie przeprowadzonych badań.
3.Dysfunkcjonalność rodziny a zachowania agresywne u dziecka na podstawie literatury przedmiotowej.
4.Skuteczność metod wychowania (nagród, kar) dziecka w rodzinie na podstawie przeprowadzonych badań.
5.Efektywność metod nauczania w edukacji małego dziecka w świetle przeprowadzonych badań w
szkole/przedszkolu.
6.Wykorzystanie metod aktywizujących (metody integracyjne, metody tworzenia i definiowania pojęć,
metody twórczego rozwiązywania problemów, metody pracy we współpracy, inne) na etapie edukacji
wczesnoszkolnej w świetle przeprowadzonych badań.
7.Wpływ literatury dziecięcej na stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego/wczesnoszkolnego w opinii
nauczycieli/wychowawców/rodziców.
8.Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w opinii nauczycieli/wychowawców/rodziców.
9.Wpływ atmosfery wychowawczej w domu rodzinnym na kształtowanie się postawy społecznej dziecka w
młodszym wieku szkolnym.
10.Strategie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej – diagnoza w
określonej placówce.
11.Charakter i przebieg współpracy wychowawczej niepublicznej/publicznej jednostki oświatowej z
rodzicami na przykładzie wybranego środowiska.
12.Edukacja prorodzinna jako zadanie przedszkola/szkoły/wybranej instytucji w świetle wybranej literatury
przedmiotowej.
13.Funkcje współczesnych baśni i bajek w wychowaniu dziecka przedszkolnego – analiza wybranej literatury i
filmów.

14.Nauczyciel i wychowawca wobec trudnych sytuacji życiowych/szkolnych dziecka badania empiryczne w
określonej szkole.
15.Oddziaływania wychowawcze rodziców w ocenie nauczycieli nauczania przedszkolnego/początkowego w
świetle przeprowadzonych badań.
16.Odpowiedzialność wychowawcza rodziców w świetle opinii nauczyciela wychowania
przedszkolnego/nauczania początkowego.
17.Postawy matek/ojców/rodziców wobec dydaktycznych niepowodzeń dziecka w młodszym wieku szkolnym
w świetle przeprowadzonych badań.
18.Udział rodziny/szkoły/nauczyciela/wychowawcy w wychowaniu prozdrowotnym dziecka w wieku
przedszkolnym/wczesnoszkolnym na podstawie przeprowadzonych badań.
19.Wpływ konfliktów w rodzinie na sytuację dziecka w przedszkolu/szkole/grupie rówieśniczej w świetle
przeprowadzonych badań.
20.Wpływ rodziny/przedszkola/szkoły na rozwój zdolności twórczych dziecka na podstawie wybranego
środowiska.
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dr Krzysztof Dziurzyński
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1.Metoda zuchowa w wychowaniu i edukacji małego dziecka
2.Normy społeczne w grupie przedszkolnej
3.Prawa dziecka w świadomości rodziców dzieci grup przedszkolnych i nauczycieli wychowania
przedszkolnego
4.Wyobrażenia o pracy nauczyciela klas I-III studentek kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
5.Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w środowisku wiejskim
6.Nauczyciel klas I-III jako autorytet
7.Edukacja zdrowotna uczniów w klasach I-III
8.Gry komputerowe w życiu ucznia klasy III
9.Wiedza uczniów klas III o zagrożeniach w Internecie
10.Wychowanie patriotyczne w klasach I-III

11.Wychowanie patriotyczne w przedszkolu
12.Współpraca rodziców z przedszkolem
Rynek pracy
1.Młodzież jako odbiorcy usług poradnictwa zawodowego
2.Szkolne Ośrodki Kariery funkcje założone a rzeczywiste
3.Wolontariat jako szansa zdobycia doświadczenia zawodowego przez młodzież
4.Edukacja na odległość w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
5.Rola doradcy zawodowego w gimnazjum
6.Proces podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież.
Rola i miejsce doradcy zawodowego
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dr Wojciech Jaworski
Przykładowe tematy prac licencjackich

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1.Problemy edukacyjne dziecka autystycznego.
2.Wychowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej i wpływ tej sytuacji na późniejsze życie.
3.Kształtowanie społecznych umiejętności dzieci przez gry i zabawy.
…
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
1.Wybór zawodu i planowanie karier a rynek pracy.
2.Praca poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie preorientacji zawodowej uczniów.
3.Aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży gimnazjalnej.
…
Studenci mają możliwość przedstawienia własnych koncepcji i tematów pracy, do uzgodnienia z
promotorem.

dr Jakub Czarkowski
Tematy do uzgodnienia z promotorem (różne aspekty dotyczące harcerstwa).
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