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Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Badania realizowane w zakresie nauk pedagogicznych i historycznych. Są to głównie
zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej edukacji, resocjalizacji, pracy socjalnej i opieki,
socjoterapii i promocji zdrowia, logopedii, a także najnowsze dzieje wymienionych obszarów
tematycznych.
Przygotowywane przez studentów prace mają charakter rozpraw monograficznych,
biograficznych, źródłowych itp. Wykorzystywane podczas pisania prac metody badań są typowe
dla pedagogiki. Należą do nich przede wszystkim: metoda monografii pedagogicznej; metoda
monografii historyczno-pedagogicznej; sondaż diagnostyczny; studium indywidualnego
przypadku, eksperyment pedagogiczny.
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Proponowana problematyka prac licencjackich:





Młodzież wobec Facebook’a
Wpływ cyberprzemocy na postawy i zachowania uczniów
Portale społecznościowe „wychowawcami” dzieci i młodzieży?
Hejtowanie i lajkowanie - młodzież gimnazjalna wobec świata wirtualnego




Nieśmiałość dziecka w wielkomiejskiej szkole
Zjawisko mobbingu w szkole




Wpływ muzyki na rozwój dziecka z Zespołem Downa
Arteterapeutyczny wpływ teatru na seniorów jako odbiorców sztuki




Znaczenie rodziny zastępczej w życiu wychowanka
Traumatyczne przeżycia w rozwoju dziecka- rola interwenta
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Streetworking jako metoda pracy socjalnej z dziećmi ze środowisk patologicznych





Deklaracja Praw Dziecka – ujęcie historyczne i współczesne
Konwencja o Prawach Dziecka– ujęcie historyczne i współczesne
„Prawo dziecka do szacunku”. Sytuacja prawna dziecka w Polsce w okresie międzywojennym w
kontekście postawy Janusza Korczaka wobec dzieci



Szkolnictwo innowacyjne w Polsce na przykładzie wybranej placówce pracujące metodą
innowacyjną
Wykorzystanie bajek i programów edukacyjnych w metodyce nauczania języka angielskiego dzieci
w edukacji przedszkolnej





Edukacyjna wartość kampanii społecznych adresowanych do rodziców i opiekunów
Wpływ akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” na zmianę zachowań rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym - w aspekcie wychowania przez czytanie




Edukacja i wychowanie dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w Polsce
Szkoła polska w okresie międzywojennym (1918-1939)






Szkoła w PRL-u – szkołą moich rodziców …, szkołą moich dziadków…
Komunizm w Polsce (PRL/1945-1989) i jego konsekwencje dla rozwoju dzieci i młodzieży
Uczeń w polskiej szkole komunistycznej (1945-1989)
Nauczyciel w polskiej szkole komunistycznej (1945-1989)







Rozwój dzieci dwujęzycznych
Uchodźctwo/emigracja – konsekwencje dla edukacji dzieci emigrantów
Wychowywanie dziecka dwujęzycznego w wieku przedszkolnym
Szkoła polonijna/Szkoła z polskim językiem nauczania jako instytucja podtrzymująca polskość za
granicą
Szkoła polonijna – perspektywa historyczna





Opieka logopedyczna w edukacji przedszkolnej
Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój mowy dziecka
Rozwój mowy dziecka i jego uwagunkowania







Edukacja domowa
Edukacja domowa w dobie pandemii
Edukacja zdalna dzieci i młodzieży
Uczniowie w dobie pandemii
Nauczyciel a edukacja zdalna

Kontakt:
justyna.gulczynska@amu.edu.pl
Zakład Historii Wychowania, bud. D, p. 413 lub 404,
Przy ustalaniu problematyki prac zawsze uwzględniane są zainteresowania studentów.
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