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1. Pomoc psychopedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i 

zaburzeniami w świetle przepisów prawnych. 

2. Terapia pedagogiczna – pojęcie i cele pracy terapeutycznej. 

3. Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacja – rozróżnienie 

terminologiczne. 

4. Pedagogiczna diagnoza ucznia z trudnościami w uczeniu się – metody oraz obszary 

diagnozowania. 

5. Pojęcie i proces diagnozowania psychopedagogicznego. 

6. Metody diagnozowania potrzeb uczestników grupy terapeutycznej. 

7. Proces terapeutyczny – pojęcie, zasady budowania relacji terapeutycznej, kompetencje i 

cechy osobowe nauczyciela - terapeuty. 

8. Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się. Etiologia i patomechanizmy. 

9. Zaburzenia rozwoju funkcji słuchowo-językowych jako przyczyna trudności czytania i 

pisania. Działania korekcyjno-kompensacyjne. 

10. Zaburzenia rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych jako przyczyna trudności czytania 

i pisania. Działania korekcyjno-kompensacyjne. 

11. Struktura organizacyjna i podstawy prawne zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  

12. Zasady postępowania terapeutycznego na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

13. Etapy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

14. Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Metody 

usprawniające naukę czytania. 

15. Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Metody 

usprawniające naukę pisania. 

16. Psychospołeczne funkcjonowanie ucznia z trudnościami w uczeniu się. 

17. Wybrane metody pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami 

zachowania. 

18. Współczesne tendencje w terapii pedagogicznej. Metody wspomagające proces 

terapeutyczny.  

19. Arteterapia – pojęcie, rodzaje. Przykłady wykorzystania metod arteterapeutycznych w 

grupie socjoterapeutycznej. 

20. Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym. 

21. Wspieranie nauczycieli i rodziców w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 



22. Warsztat pracy terapeuty – rozwój i doskonalenie umiejętności terapeutycznych 

pedagoga.  

23. Rola kompetencji społecznych pedagoga w budowaniu relacji wychowawczej. 

24. Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. 

25. Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży. 

26. Pojęcie socjoterapii; socjoterapia a inne formy działań pomocowych. 

27. Cele i zadania socjoterapii. 

28. Dynamika grupy socjoterapeutycznej – pojęcie, fazy rozwoju grupy. 

29. Metody i formy pracy socjoterapeutycznej. 

30. Zasady konstruowania programów socjoterapeutycznych. 

 


