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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania dziecka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of child development and eduction 

Kierunek studiów  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Alina Rynio 
Dwiczenia  prowadzi dr Ewelina Świdrak 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 15 II 4 

Konwersatorium   

Dwiczenia 15 II 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - podstawowa wiedza z psychologii ogólnej 
W2 - Chęd pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i 

wychowawczej 

W-3 Gotowośd do pracy w grupie 

 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – celem wykładu jak i  dwiczeo jest ukazanie  dynamiki rozwoju i czynników warunkujących 
zarówno rozwój jak i wychowanie jak również charakterystyki okresów rozwojowych na etapie 
wczesnego dzieciostwa, młodszego wieku szkolnego, adolescencji jak również i wczesnej i późnej 
dorosłości. Charakterystyka ta uwzględnia  istotne zmiany rozwoju o charakterze poznawczym, 
emocjonalnym, społeczno-moralnym, osobowościowym 
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C2 - Omówienie zagadnieo związanych z procesem wychowania, ocenianiem, postawami 
rodzicielskimi i wychowawczymi jak również zagrożeniami prawidłowego rozwoju i wychowania 
tkwiącymi w środowisku rodzinnym, szkolnym, grupie rówieśniczej 

C3 – Dwiczenia jak i wykład mają na celu przedstawienie wiedzy w zakresie psychologii rozwoju i 
wychowania wraz z ukazaniem jej wartości aplikacyjnej 
C4 - kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia odnośnie 
wielorakich czynników i aspektów środowiskowych wpływających na rozwój i wychowanie człowieka 

 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, 
wychowania, zwłaszcza integralnego rozwoju i wychowania, ich 
wartości aplikacyjne oraz potrafi je krytycznie oceniad i twórczo 
z nich korzystad 

K_W02 

W_02 zna podstawową terminologię używaną w psychologii 

rozwojowej i wychowawczej dotyczącą określania zmian 

rozwojowych w poszczególnych okresach życia, sposobów 

wspierania rozwoju w działalności wychowawczej i 

uwarunkowao właściwych oddziaływao wychowawczych 

 

K_W04, K_W02 

W_03 Zna i rozumie metody analizy i interpretacji procesów rozwoju, 

wychowania i kształcenia, prezentuje wybrane tradycje, teorie i 

szkoły badawcze z zakresu psychologii rozwoju. wychowania  i 

kształcenia 

K_W03 

 Umiejętności  

U_01 Student potrafi dokonywad obserwacji dziecka procesie jego 
rozwoju, wykorzystując zdobytą w trakcie wiedzę 
psychologiczną oraz pedagogiczną, a także proponowad 
rozwiązania dotyczące wychowania dziecka w poszczególnych 
okresach rozwoju  

K_U01 

U_01 dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeo pedagogicznych, 

analizuje je, wykorzystując wiedzę pedagogiczno-

psychologiczną. 

  

KU_09 

U_02 wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne 

sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, 

uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i 

poszczególnych uczestników 

KU_04 
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Kompetencje społeczne 

K_01 Student jest wrażliwy na potrzeby dziecka w różnych fazach 
jego rozwoju 

K_K01 

K_02  ma rozwinięte umiejętności interpersonalne; emocjonalne, 

komunikacyjne i umiejętności współpracy pozwalające na 

budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi 

podmiotami procesu wychowania i kształcenia -. 

 

K_K03, K_K04 

K_03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i 

wykonuje poszczególne zadania, dostrzega ich priorytety.  

K_K08 

K_04 Potrafi przewidywad skutki konkretnych działao pedagogicznych 

i przyjmuje za nie odpowiedzialnośd. 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W ramach wykładu student poznaje: 
1.Przedmiot psychologii rozwojowej i czołowi jej przedstawiciele 
2.Czynniki integralnego rozwoju człowieka w cyklu całego jego życia 
3.Przebieg procesu rozwoju dziecka w okresie prenatalnym i postnatalnym 
4.Potencjał rozwojowy w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym 
5. Przebieg rozwoju w okresie przedszkolnym i szkolnym 
6.Charakterystyka rozwojowa adolescenta i wczesnej dorosłości 
7.Możliwości rozwojowe dorosłych w okresie wczesnej i średniej  dorosłości 
8. Istotne zmiany rozwojowe występujące u dorosłych w okresie późnej dorosłości 
9. Ryzyko zagrożeo rozwoju na poszczególnych etapach życia (od okresu prenatalnego po wiek 
senioralny) 
10.Przedmiot i czołowi przedstawiciele psychologii wychowawczej.  
11.Wychowanie jako proces i trudności z nim związane 
12 Modele i style wychowania  
13. Proces kształcenia  (nauczania) i problemy z nim związane (niepowodzenia szkolne i 
wychowawcze) 
14. Dojrzała osobowośd jako cel dążeo wychowawczych w aspekcie formowania woli, charakteru i 
własnej tożsamości) 
15. Rola osób znaczących w rozwoju i wychowaniu 

 
W ramach dwiczeo student pogłębia: 
1.Podstawowa terminologia psychologii rozwoju i wychowania 
2. Modele rozwoju, periodyzacja 
3. Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych 
4. Rozwój człowieka w okresie prenatalnym – rozwój fizyczny w szczególności rozwój centralnego 

układu nerwowego i zmysłów, pierwsze przejawy życia psychicznego 

5. Warunki optymalizacji okresu ciąży przez matkę i rodzinę dziecka  

6. Rozwój w okresie niemowlęcym – lokomocja, rozwój chwytania, odruchy. Rozwój więzi między 
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rodzicami a dzieckiem 

7.Rozwój w okresie poniemowlęcym – rozwój osobowości, rozwój własnego ja, rozwój emocjonalno 

– społeczny, sposoby postępowania wychowawczego w tym okresie 

8.Rozwój w okresie średniego dzieciostwa – rozwój funkcji symbolicznej, myślenia, motoryki małej, 

rozwój społeczny, moralny. Metody wpływu wychowawczego stosowane w okresie średniego 

dzieciostwa 

9.Rozwój w okresie późnego dzieciostwa – przyjęcie roli ucznia, rozwój zainteresowao,  rozwój 

osobowości, rozwój poznawczy  

10. Najczęstsze problemy wychowawcze okresu adolescencji i postępowanie wychowawcze w 

okresie adolescencji 

11. Rozwój w okresie dorosłości – rozwój ról społecznych, problemy okresu wczesnej, średniej i 

późnej dorosłości.  Aktywnośd własna w okresie dorosłości 

12. Podstawowe mechanizmy psychologiczne transmisji wpływów wychowawczych 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

W_02  Wykład konwersatoryjny
    

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

W_03 Treści wykładu 
uzupełnione prezentacją 
multimedialną 

Egzamin pisemny Protokoły egzaminacyjne 

     

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Wykład konwersatoryjny 
połączony ze studium 
przypadku  

Egzamin pisemny  Protokoły z egzaminu 

U_02 Wykład konwersatoryjny
   

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

U_03 Wykład konwencjonalny 
połączony z dyskusją 
dydaktyczną   

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał 

Protokół egzaminacyjny z 
odpowiedziami 
udzielonymi na tezy do 
przedmiotu. 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwencjonalny 
połączony z prezentacja 
multimedialną 

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał.  

Protokół egzaminacyjny z 
odpowiedziami 
udzielonymi na tezy do 
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przedmiotu 
rozszerzonymi o 
rzeczową argumentację 
treści z własnego 
dyskursu 

K_02 Wykład konwencjonalny 
połączony z dyskusją 
dydaktyczną   

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał. 

Protokół egzaminacyjny 

K_03 Wykład konwencjonalny 
połączony z dyskusją 
dydaktyczną 

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał 

Protokół egzaminacyjny z 
odpowiedziami 
udzielonymi na tezy do 
przedmiotu 
rozszerzonymi o 
rzeczową argumentację 
treści z własnego 
dyskursu 

VI. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenia: 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

 W_01 Wykład konwencjonalny Test Protokół 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej, dwiczenia 

Badania własne ,kolokwium Dzienniczki z obserwacji, 
protokoły z kolokwiów 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej, dwiczenia 

Badania własne , kolokwium Dzienniczki z obserwacji, 
protokoły z kolokwiów 

    

    

 

 

VII. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład 

 Kryteria oceny, wagi… 

Zakres wiedzy oczekiwanej: Student posiada szczegółową wiedzę na temat przedmiotu 

psychologii rozwoju i wychowania człowieka; prezentuje starannie wybrane koncepcje 

rozwoju i wychowania mające wpływ na kształt współczesnej myśli pedagogicznej, 
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posiada swobodę wypowiedzi w zakresie analizowania, porównywania i syntetyzowania 

zagadnień wchodzących w zakres treści wykładu i ćwiczeń. 

Zaliczenie wykładu odbywa się w postaci egzaminu końcowego w formie pisemnej. 

Egzamin pisemny obejmujący całość wiedzy oczekiwanej (treść prezentowana na 

wykładach z odwołaniami do literatury obowiązkowej oraz materiału będącego 

przedmiotem pracy na ćwiczeniach). 

 

Ocena bardzo dobra to (91-100% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dobra plus 81-90 

Ocena dobra to 71-80% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dostateczny plus 61-70% oczekiwanej wiedzy 

Ocena dostateczna to 41-60% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena niedostateczna to (mniej niż 40% wiedzy oczekiwanej) 

 

 

Kryteria zaliczenia dwiczeo: 

Efekty w zakresie wiedzy będą weryfikowane podczas 5 kolokwiów. Efekty w zakresie 

umiejętności i postaw będą weryfikowane podczas prac na zajęciach oraz na podstawie 

dzienniczków obserwacji dzieci sporządzonych podczas badań własnych przez studentów 

Student otrzyma ocenę dostateczną, gdy wykaże się podstawową wiedzą dotyczącą rozwoju i 

wychowania człowieka w poszczególnych fazach życia, co będzie widoczne w protokołach z 

kolokwiów i prawidłowo opisanych badaniach własnych. 

Student otrzyma ocenę dobrą, gdy wykaże się dobrą wiedzą dotyczącą rozwoju i wychowania 

człowieka w poszczególnych fazach życia, co będzie widoczne w protokołach z kolokwiów i 

prawidłowo opisanych badaniach własnych. 

Student otrzyma ocenę dostateczną, gdy wykaże się wyczerpującą wiedzą dotyczącą rozwoju i 

wychowania człowieka w poszczególnych fazach życia, co będzie widoczne w protokołach z 

kolokwiów i szczegółowo opisanych badaniach własnych. 

Student nie otrzyma zaliczenia z dwiczeo jeżeli:  

nie przeprowadzi i nie opisze w dzienniczku obserwacji badao dotyczących rozwoju dziecka,  

nie zaliczy, co najmniej jednego kolokwium. 

  

VIII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 wykład, 15 dwiczenia 
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Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 wykład, 15 dwiczenia 

 

IX. Literatura 

Literatura podstawowa 

Brzezioska A, (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. 
Gdaosk: GWP.  
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2001). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów 
życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. T.2. 
Kozłowska A., (2005). Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny, Warszawa  
Trempała E. (red.) (2012). Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 

Birch A., Malim T. (1995). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do  
dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  
Matczak A. (2003). Zarys psychologii rozwoju, Warszawa.  
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z.,(2002). Psychologia wychowawcza, Warszawa:  
Wydawnictwo Naukowe PWN. T. 2. 

 

 

 

 


