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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w 
wieku szkolnym 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Developmental and educational psychology of 
school-aged children 

Kierunek studiów  Filologia angielska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Niestacjonarne   

Dyscyplina Psychologia  

Język wykładowy Język polski 
II.  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Monika Dacka  

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin 
 

semestr 
 

Punkty ECTS 
 

wykład   

konwersatorium 30 (BA:IV) 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

1 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

translatorium   

wizyta studyjna   
 
 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza o rozwoju dzieci w wieku szkolnym. 

 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Omówienie zadań i problemów współczesnej psychologii rozwojowej i wychowawczej.  

C2 Przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącego rozwoju dzieci w wieku szkolnym z 
uwzględnieniem specyfiki rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i 
osobowego. 

C3 Omówienie podstawowych form zaangażowań dzieci w wieku szkolnym.  

C4 Przedstawienie podstawowych metod badawczych  oraz problemów etycznych występujacych w 
badaniach dzieci w wieku szkolnym. 

III.  

 
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 podstawowe terminy z zakresu psychologii 
rozwojowej i wychowawczej. Potrafi określić prawidłowości w 
rozwoju emocjonalnym, poznawczym, motywacyjnym dziecka 
w wieku szkolnym. Zna podstawowe teorie dotyczące rozwoju 
dzieci. Potrafi wskazać prawidłowości i nieprawidłowości w 
rozwoju dzieci w wieku szkolnym. 

K_W08, K_W09, 
K_W10, 

 
 
 

W_02 Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania i zachowań 
dzieci w wieku szkolnym. Potrafi określić prawidłowości i 
nieprawidłowości w zachowaniu oraz funkcjonowaniu dziecka 
w okresie szkolnym.  

K_W011, K_W12, 
K_W13 

W_03 Student przestrzega zasad etycznych w kwestii prowadzenia 
badań i diagnozowania dzieci.  

K_W015, K_W16, 
K_W17, K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wykazuje umiejętność krytycznej oceny metod K_U10, K_U15 
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badawczych.  

U_02 Przestrzega norm i zasad etycznych w procesie diagnozy 
dziecka szkolnego. 

K_U11, K_U14 

U_03 Student samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje 
umiejętności. 

K_U12, K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student przejawia gotowość do podejmowania i realziacji 
celów zawodowych.  

K_K03 

K_02 Student jest przekonany o potrzebie wspierania dzieci 
szkolnych w zakresie rozwijania kompetencji psychologiczno-
społecznych.  

K_K04 

K_03 Student wykazuje szacunek wobec dzieci o różnych potrzebach. 
Stara się dostrzegać ich problem w funkcjonowaniu.  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr IV 
1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej i wychowawczej.  
2. Metody badań oraz kwestie etyczne w badaniach dzieci w wieku szkolnym.  
3. Gotowość szkolna. 
4. Rozwój poznawczy, moralny, osobowy, społeczny i emocjonalny dzieci w wieku szkolnym.  
5. Wybrane zaburzenia w rozwoju dzieci w wieku szkolnym. 
6. Wychowanie a proces socjalizacji. Wychowanie w rodzinie.  
7. Rola nauczyciela, szkoły w procesie wychowania dzieci.  
8. Style wychowania a rozwój i funkcjonowanie dzieci w wieku szkolnym.  
9. Wybrane problemy wychowawcze. Sposoby rozwiązywania konfliktów.  

 

 

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 dyskusja,  
praca z tekstem  
 

odpowiedź ustna 
sprawdzająca wiedzę  

zapis w arkuszu ocen  

W_02 stadium przypadku praca pisemna na wybrany 
temat  

oceniona praca pisemna  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

W_03 dyskusja,  
praca z tekstem  
stadium przypadku 
   

odpowiedź ustna 
sprawdzająca wiedzę 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja,  
stadium przypadku 
burza mózgów 

odpowiedź ustna 
sprawdzająca wiedzę 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

U_02 stadium przypadku 
   

informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

U_03 praca indywidualna  odpowiedź ustna  zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja,  
metoda problemowa 

informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

K_02 dyskusja odpowiedź ustna, 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

K_03 dyskusja informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzacego  

zapis w arkuszu ocen 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie: 

- aktywności na zajęciach (15%) 

- przygotowania do zajęć, zapoznania się z materiałami i wykonania zadań na platformie e-
learningowej (20%) 

- napisania pracy zaliczeniowej na temat funkcjonowania dziecka wieku szkolnym (analiza 
wybranych problemów, form wsparcia) (65%) 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta  40h 
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VIII. Literatura 
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Gdańsk: Wydawnictwo GWP.  
2.Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.  
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wychowawczych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka. 
3. Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar.  
4. Kozielecki, J. (1998). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”. 

 

 


