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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela 
wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basic psychological aspects of teachers work in 
pre-school and early school education  

Kierunek studiów  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ewelina Świdrak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    

konwersatorium   

ćwiczenia 30 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Psychologia ogólna, psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami psychologicznymi – 

pedagogicznym, pomocnymi w organizacji pracy uczniów na lekcji czy pracy w przedszkolu. 

Celem jest przygotowanie studentów do efektywnej pracy z grupą dzieci poprzez zapoznanie 

z procesami grupowymi i ukazanie czynników mających wpływ na zdrowe relacje w grupie 

dzieci i ich motywację do pracy i nauki. 

Celem jest również poznanie indywidulanych możliwości oraz trudności dziecka, 

wynikających z psychologicznych prawidłowości oraz zaburzeń jego funkcjonowania. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę w zakresie psychologicznych podstaw pracy 

nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej, w szczególności dotyczące funkcjonowania 

dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w procesie 

nauczania i wychowania 

K_W02 

W_02 Student ma wiedzę w zakresie różnicowanych możliwości 

dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku 

szkolnym, wynikających z opóźnień, zaburzeń lub 

przyspieszenia rozwoju i dostosowywania do nich zadań 

rozwojowych i edukacyjnych 

K_W13 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej 

różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-

uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i 

możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów 

K_U03 

U_02 Student identyfikuje naturalne i spontaniczne zachowania dzieci 

i uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i 

wykorzystuje je w procesie edukacji 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student posiada kompetencje interpersonalne pozwalające na 

budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi 

podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym 

rodzicami/opiekunami dziecka/ucznia oraz włączanie ich w 

działania sprzyjające efektywności edukacji 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 Psychologiczne czynniki ułatwiające i utrudniające adaptację dziecka w 

przedszkolu i szkole. Właściwości osobowościowe i temperament dziecka – 

(ekstrawersja, introwersja, neurotyzm, sumienność otwartość na 

doświadczenie), postawy rodzicielskie a adaptacja w przedszkolu i szkole ( 

postawy: kochająca ochronna, zaniedbująca, wymagająca)   

 Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – teorie agresji, 

ewolucyjne i społeczne podłoże agresji, czynniki wzbudzające reakcje 

agresywne, profilaktyka przemocy, praca z dzieckiem z zaburzeniami 

zachowania. 

 Praca z dziećmi jako grupą, mechanizmy i role grupowe, pozytywna 

dyscyplina w przedszkolu i klasie szkolnej, współpraca dzieci w grupie, 

wykluczanie dziecka z grupy, rywalizacja dzieci 

 Podłoże i rozwój empatii u dzieci, wzbudzanie empatii w przedszkolu i 

szkole. Rola grupy rówieśniczej i przyjaźni w życiu dziecka. Formy pracy 

budujące  pozytywne relacje między dziećmi w grupie 

 Nieśmiałość i lęki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, lęki 

rozwojowe i patologiczne, praca z dziećmi nieśmiałymi. Zespół Stresu 

Pourazowego u dzieci, fobie społeczne w tym fobia szkolna 
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 Motywacja dzieci do nauki, zabawy i pracy. Psychologiczne mechanizmy 

wzbudzające motywację. Rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych w 

uczeniu się, stres jako czynniki motywujący lub demotywujący uczniów. 

 Psychologiczne mechanizmy wpływu wychowawczego. trening, 

naśladownictwo, modelowanie i identyfikacja, nagrody i kary, presja 

sytuacyjna, perswazja. 

 

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 Pogadanka, dyskusja Ocena aktywności 
studentów, kolokwium 

Karta oceny, ocenione i 
uzupełnione kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia Ocena aktywności 
studentów 

Karta oceny 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ćwiczenia Ocena wypowiedzi 
studentów 

Karta oceny 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Efekty w zakresie wiedzy będą weryfikowane podczas 2 kolokwiów. Pozostałe efekty w 

zakresie umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane podczas prac na 

zajęciach. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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