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Czas rozwiązywania : 60 - 75 minut. Rozwiązujemy na tej kartce - po jej złożeniu do formatu A5.
Instrukcja : W rozwiązywaniu zadań powinny być uwzględniane następujące elementy:
1. poprawne pojęcia i ich zakresy znaczeniowe z powoływaniem się na źródła bibliograficzne,
2. interpretowanie sytuacji z życia dziecka na gruncie znajomości przestudiowanej literatury i wykładów w uczelni,
3. odwoływanie się do psychologii uczenia się oraz diagnostyki psychopedagogicznej dyrektywy z uwzględnieniem
indywidualizacji kształcenia,
4. powoływanie się na wyniki badań empirycznych (z literatury lub własnych),

Część A (autoewaluacyjna)
Zadanie A1: Dołączyć arkusz autoewaluacji, który zgodnie z ustaleniem winien być rzetelnie opracowany w toku
pracy własnej studenta przed egzaminem.
Można dopełnić autoewaluację z uwzględnieniem kompetencji wymaganych zadaniami z tego zestawu
egzaminacyjnego (w razie braku miejsca dopisać na końcu arkusza autoewaluacji).
Część B (opisowa – analityczna)
ZADANIE B1. Dokończ zwięzłym opisem (w miejsce kropek) :
Wyróżniane są cztery funkcje pedagogiki:
1. funkcja ……..
, co oznacza …….
2. funkcja …..
3. funkcja ….
4. funkcja
ZADANIE B2. Rozróżnić pojęcia - wybrane cztery spośród poniższych :
1) pedagogika a edukacja,
2) kształcenie a nauczanie,
3) proces dydaktyczny a proces wychowawczy,
4) socjalizacja a wychowanie,
5) ewaluacja a ocenianie w edukacji,
6) aktywność i aktywizacja wychowanka.
ZADANIE B3. Opisać zwięźle swoje refleksje po przestudiowaniu artykułu (określić dość precyzyjnie to źródło
bibliograficzne).
ZADANIE B4. Opisać zwięźle jakie korzyści zostały wyniesione z przeczytanego – przestudiowanego źródła
książkowego z zakresu pedagogiki (ewentualnie rozdziału). Podać precyzyjnie autora i tytuł tego źródła, a w opisie
unikać ogólnikowych i powierzchownych sformułowań.
Zadanie B5. Na wzór powyższych zadań sformułować zadanie własne i adekwatnie opisać syntetycznie jedno
zagadnienie (podać słowa kluczowe), które nie występuje w tym arkuszu zadań a jest ujęte w sylabusie i było
przedmiotem :
a) jednego z wykładów lub
b) pracy własnej w studiowania pozycji książkowej z zakresu przedmiotu egzaminu (podać precyzyjnie to
źródło bibliograficzne).

