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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of youth development and 
education 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne, niestacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Alina Rynio 
Na e-pedagogice  mgr Agnieszka Gronkowska 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Rozumienie podstawowych pojęć związanych z psychologią rozwoju i 
wychowania 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Dokładna charakterystyka okresu rozwojowego jakim jest dorastanie i wczesna młodość 

C2-Charakterystyka wszystkich istotnych sfer rozwoju: biologicznej, poznawczej, emocjonalnej, 
społeczno-moralnej, światopoglądowej, osobowości 

C3 –Analiza specjalnych potrzeb wychowawczych i możliwości wspomagania potencjału 
rozwojowego nastolatków i osób pozostających na etapie młodości i wczesnej dorosłości 

C4– Omówienie czołowych zagadnień związanych z mentalnością globalnego nastolatka, 
mediatyzacją,  procesami wychowania (psychologia wychowania) oraz zjawiskami i procesami 
psychospołecznymi. 

C5-Ukazanie związków podejmowanych tematów z teorią i praktyką rozwoju i wychowania 
młodzieży 
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C6 - Systematyzacja wiedzy połączona z pobudzaniem do refleksji poprzez 
formułowanie problemów. 
 

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

Systematyzacja wiedzy połączona z pobudzaniem do refleksji poprzez 
formułowanie problemów. 

WIEDZA 

W_01 W sposób zaawansowany zna i rozumie oraz prezentuje  
teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze , 
odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia 
skoncentrowanej tematycznie na problematyce  psychologii 
rozwoju i wychowania młodzieży 

KW_O2 

W_02 Zna i rozumie metody analizy i interpretacji procesów rozwoju 
i wychowania młodzieży, prezentuje wybrane teorie i szkoły 
badawcze dotyczące rozwoju i wychowania młodzieży 

KW_03 

W_03… Zna i rozumie koncepcję integralnego rozwoju i wychowania 
młodzieży 

KW_05 

W_04 Zna i rozumie uwarunkowania i skutki dylematów 
współczesnej cywilizacji w kontekście działalności 
wychowawczej młodzieży. 

KW_08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka 
specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i 
spójny. 

KU_01 

U_02 Potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie 
popierają je argumentacją osadzoną w kontekście perspektyw 
teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych 
autorów 

KU_02 

U_ 03 Potrafi ocenić  przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z rozwojem i 
wychowaniem młodzieży, 

KU_05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi przewidywać skutki konkretnych działań 
pedagogicznych i przyjmuje za nie odpowiedzialność. 

K_K05 

K_02 Jest przekonany o wadze zachowania profesjonalnego o 
znaczeniu refleksji etycznej i potrzebie przestrzegania etyki 
zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w 
procesach edukacyjnych 

K_K06 

K_03 Poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z 
zasadami etyki szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Tematy realizowane na ćwiczeniach są następujące: 
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- Metody i techniki badawcze stosowane w psychologii rozwoju i wychowania młodzieży. 

- Mentalności globalnego nastolatka i problemy z tym związane. 

- Rozwój biologiczny a jakość życia młodzieży w dobie intensywnych zmian 

cywilizacyjnych (samotność globalnego nastolatka) 

- Rozwój poznawczy a problemy związane z uświadomieniem sobie pojęć i ich zmiennego 

używania w okresie adolescencji. 

-Rozwój emocjonalny, jego specyfika i problemy z nim związane 

-Rozwój moralny a świadoma i nieświadoma motywacja leżąca u podstaw rozumienia 

moralnego dorastających 

- Cechy dojrzałej osobowości wychowawcy (na podstawie kryteriów  G. Allporta i W. 

Menningera) a współdziałanie i wzajemność proaktywna w relacji wychowawczej. 

-Rozwój osobowości dojrzałej we wczesnej i późnej adolescencji wyzwaniem dla 

adolescentów, ich rodziców i opiekunów 

- Rozwój społeczny dorastających a odnajdywanie należnego im miejsca w świecie i 

społeczeństwie 

- Jak i poprzez co krystalizuje się tożsamość i światopogląd młodzieży? 

- Skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źródła młodzieńczego idealizmu i jak może 

sobie z nim poradzić dorosły? 

-Jakie znaczenie w dobie portali społecznościowych mają realne i wirtualne przyjaźnie? 

-Jak wspomagać potencjał rozwojowy nastolatków i co jest ich szczególnym bogactwem? 

-Jak rozpoznać ryzyko rozwoju i wychowania i jak pomagać współcześnie dorastającym? 

- Specjalne potrzeby wychowawcze dorastających wyzwaniem dla ich rówieśników, 

rodziców, nauczycieli i wychowawców 

- Jak zasłużyć na miano osoby znaczącej (z autorytetem) wśród młodzieży dorastającej? 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01  Kolokwium ustne 
weryfikujące stan 
opanowania materiału 

Protokoły z kolokwium 

W_02 W_02 Praca zespołowa w 
połączeniu z rozmową 
sokratyczną i burzą 
mózgów  

Pochwały za aktywny udział 
w zajęciach (za trzykrotne, 
na różnych zajęciach 
samodzielne wypowiedzi 
merytoryczne).  

Bonusy za aktywność 
zostają wpisane jako 
uzupełnienia do listy 
obecności 

W_03 Studium przypadku; 
Dyskusja dydaktyczna 
połączona z burzą mózgów 
Praca w małych grupach 

Analiza problemów 
psychologicznych 
Konspekt z prac 
problemowych (studium 
przypadku, analiza 
problemów) 

Karta studium przypadku 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Słowne przekazywanie 
określonych treści do zajęć 
w postaci wypowiedzi 
ciągłej, systematyzowanej, 
w przystępnej formie 

Praca w małych grupach; 
Wypowiedź ustna  w czasie 
zajęć 

Protokoły z kolokwiów 
pozwalające 
zweryfikować stan 
opanowania 
przerobionego materiału. 
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wykładu 
konwencjonalnego; 

U_02 Burza mózgów/giełda 
pomysłów. Pokazanie 
uprzednio przygotowanej 
prezentacji tematycznej 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Raport z obserwacji i 
rozmowy kierowanej. 
Prezentacja slajdów i 
krótkich filmików. Karta 
oceny prezentacji 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Aktywny udział w 
ćwiczeniach wyrażony 
własnym dyskursem oraz 
postawą wskazującą na 
uzupełnienie wiedzy w 
oparciu o zadana 
uprzednio lekturę 

Kolokwium ustne 
weryfikujące stan 
opanowania materiału 

Protokoły z kolokwium 

K_02 Odgrywanie ról (drama) 
Rozmowa sokratyczna 
Studium przypadku. Praca 
w małych grupach. 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Raport z analizy studium 
przypadku, obserwacji i 
rozmowy 

K_03. Student  publicznie 
prezentuje efekty swojej 
pracy ukazujące rezultaty 
wykonania konkretnych 
zadań stawianych przez 
prowadzącego 

Końcowy projekt 
zaliczeniowy łączący 
elementy tworzenia strategii 
zadaniowo-celowej, doboru 
metod, opracowania 
niezbędnej dokumentacji 

Prezentacja 
multimedialna wraz z 
wytworzoną 
dokumentacją w formie 
konspektu i pokazu 
slajdów 

 

 

VI Kryteria oceny, wagi… 

Zakres oczekiwanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych: 

Student posiada szczegółową wiedzę na temat przedmiotu psychologii rozwoju i 

wychowania młodzieży; prezentuje starannie wybrane koncepcje rozwoju i wychowania, 

posiada swobodę wypowiedzi w zakresie analizowania, porównywania i syntetyzowania 

zagadnień wchodzących w zakres treści  ćwiczeń. 

Zalicza ćwiczenia gromadząc odpowiednią sumę punktów i uzyskuje stosowną ocenę . 

Obowiązują go dwa kolokwia jedno pisemne, jedno ustne i tematyczna autorska prezentacja 

multimedialna dotycząca jednego z realizowanych tematów. 

 Ocenę bardzo dobrą student uzyskuje gdy  poziom jego wiedzy, kompetencji i umiejętności  

osiąga od 91-100%  oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

Ocena dobra plus -81-90% wiedzy, umiejętności i kompetencji 

Ocena dobra - 71-80% oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

Ocena dostateczny plus-  61-70% oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

Ocena dostateczna - 41-60% oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
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Ocena niedostateczna - mniej niż 40% oczekiwanej wiedzy, umiejętności kompetencji 

 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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