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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of development and upbringing 

Kierunek studiów  pedagogika 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1- podstawowa wiedza z pedagogiki i teorii wychowania 
W2 - podstawowa wiedza z psychologii ogólnej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z zakresy psychologii rozwoju człowieka  

C2 - zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii wychowania 
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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 Zna i rozumie koncepcję integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia 
oraz odpowiadające poszczególnym etapom cyklu aspekty wychowania 

K_W03 

   

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi obserwować rozwój człowieka z 
odniesieniem do teorii rozwoju i wychowania 

K_U02 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest wrażliwy na potrzeby człowieka w różnych 
fazach jego rozwoju 

K_K01 

   

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1 Podstawowa terminologia psychologii rozwoju i wychowania 
2 Modele rozwoju, periodyzacja. 
3 Charakterystyka okresów rozwojowych 

 Rozwój człowieka w okresie prenatalnym – rozwój fizyczny w szczególności rozwój 

centralnego układu nerwowego i zmysłów, pierwsze przejawy życia psychicznego. Warunki 

optymalizacji okresu ciąży przez matkę i rodzinę dziecka.  

 Rozwój w okresie niemowlęcym – lokomocja, rozwój chwytania, odruchy. Rozwój więzi 

między rodzicami a dzieckiem 

 Rozwój w okresie poniemowlęcym – rozwój osobowości, rozwój własnego ja, rozwój 

emocjonalno – społeczny, sposoby postępowania wychowawczego w tym okresie. 

 Rozwój w okresie średniego dzieciństwa – rozwój funkcji symbolicznej, myślenia, motoryki 

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

średniego dzieciństwa. 

 Rozwój w okresie późnego dzieciństwa – przyjęcie roli ucznia, rozwój zainteresowań,  rozwój 

osobowości, rozwój poznawczy.  

 Rozwój w okresie adolescencji – rozwój fizyczny, seksualny, emocjonalny, tożsamości, 

światopoglądu, Problemy wychowawcze okresu adolescencji, postępowanie wychowawcze 

w okresie adolescencji 

 Rozwój w okresie dorosłości – rozwój ról społecznych, problemy okresu wczesnej, średniej i 
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późnej dorosłości.  Aktywność własna w okresie dorosłości 

4. Podstawowe mechanizmy psychologiczne transmisji wpływów wychowawczych 

 

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 Wykład konwencjonalny Test protokół 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej, ćwiczenia 

Badania własne ,kolokwium Dzienniczki z obserwacji, 
protokoły z kolokwiów 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej, ćwiczenia 

Badania własne ,kolokwium Dzienniczki z obserwacji, 
protokoły z kolokwiów 

    

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna terminów związanych z przedmiotem wykładu, nie potrafi zastosować 

podstawowej wiedzy z zakresu psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania, nie umie 

korzystać z psychologicznej wiedzy dotyczącej rozwoju i wychowania człowieka 

Ocena dostateczna 

Student zna wybrane terminy związane z przedmiotem wykładu, potrafi zastosować podstawową 

wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania, potrafi korzystać z wiedzy 

wypracowanej na gruncie psychologii rozwoju i wychowania, ale nie potrafi skutecznie jej 

zastosować w konkretnej sytuacji  

Ocena dobra 

Student zna większość terminów związanych z przedmiotem wykładu, potrafi zastosować 

podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania konieczną do 

analizy rozwoju człowieka i sytuacji wychowawczej, docenia znajomość wiedzy z zakresu 

psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania i gotów jest ją pogłębiać 

Ocena bardzo dobra 

Student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem wykładu, potrafi zastosować 

wiedzę w analizie rozwoju i wychowania dziecka, potrafi używać języka specjalistycznego i 

porozumiewać się z profesjonalistami innych dziedzin, docenia znajomość wiedzy z zakresu 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania i gotów jest ją pogłębiać i stosuje w praktyce 

edukacyjnej 

Ćwiczenia
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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 ćwiczeń jeżeli:  

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

nie zaliczy, co najmniej jednego kolokwium. 

  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 wykład, 30 ćwiczenia 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 wykład, 30 ćwiczenia 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Brzezińska A, (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. 
Gdańsk: 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.  
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