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 C1 - Student zna cele i zadania dydaktyki oraz istotę procesu kształcenia i zasad kształcenia.  
 C2 - Wie jakie są wymagane predyspozycje nauczycieli uczestniczących w procesie nauczania i wychowania.  

C3 - Rozumie rolę psychologa w diagnozie powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz niepowodzeń dydaktycznych nauczycieli.

 W1 - Znajomość podstawowych pojęć z psychologii zdolności. 
 W2 - Znajomość podstawowej terminologii psychologicznej. 

W3 - Umiejętność rozumienia i analizowania sytuacji szkolnej uczniów i nauczycieli.

 WIEDZA 
 W1 - Student ma wiedzę na temat sytuacji szkolnej mającej wpływ na powodzenie i niepowodzenie procesu dydaktycznego - K_W01. 

 W2 - Student ma wiedzę na temat istotnych problemów w nauczaniu i uczeniu się, związanych z sytuacją środowiska szkolnego - K_W05. 
W3 - Student posiada wiedzę dotyczącą porównania tradycyjnego systemu oceniania osiągnięć ucznia z alternatywnymi sposobami oceny -

 K_W06. 
 W4 - Student dysponuje zasobem wiedzy pozwalającym na wspomaganie motywacji do nauki - K_W06.

  
 UMIEJĘTNOŚCI 

U1 - Student potrafi dokonywać analizy systemów dydaktycznych, metod, form organizacyjnych i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej  -
 K_U01. 

 U2 - Student posiada umiejętność diagnozowania niepowodzeń szkolnych uczniów i rozpoznawania zachowań - K_U05. 
U3 - Student potrafi zaprezentować osobowość nauczyciela kompetentnego oraz ukazać znaczenie kreatywności i postawy humoru w procesie

 dydaktycznym - K_U03. 
U4 - Student posiada umiejętność kreatywnego oddziaływania na uczniów, rodziców i nauczycieli, podczas godzin wychowawczych i zajęć

 pozaprogramowych  - K_U03. 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa szkolnego -

 K_K01. 
K2 - Student ma świadomość potrzeby otwartości na twórcze zachowania uczniów w procesie edukacji szkolnej i konieczność uczenia się przez

 całe życie - K_K06. 
K3 - Student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych

 poglądów i praktyk w zakresie psychologii szkolnej - K_K07. 
K4 - Student wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia uczniów i
nauczycieli w różnych warunkach społecznych i środowiskowych - K_K10.

Wykład, wykład problemowy, analiza sytuacji szkolnej uczniów, dyskusja na temat omawianych problemów edukacyjnych.

 Ocena niedostateczna 
 (W) - Student nie zna terminów z zakresu omawianych zagadnień z pedagogiki. 

 (U) - Student nie potrafi wskazać podstawowych celów i zadań dydaktyki oraz istoty procesu kształcenia i zasad kształcenia.  
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 (K) - Student nie potrafi realizować określonych zadań. 
  

 Ocena dostateczna 
 (W) - Student zna wybrane terminy z zakresu pedagogiki współczesnej. 

 (U) - Student potrafi wskazać główne problemy pedagogiki współczesnej. 
 (K) - Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ale nie potrafi jej skutecznie zaprezentować. 

  
 Ocena dobra 

 (W) - Student zna większość pojęć i założeń pedagogiki oraz istotę procesu kształcenia i zasad kształcenia. 
 (U) - Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do właściwej prezentacji sytuacji szkolnej uczniów i nauczycieli. 

 (K) - Student zna sposoby pracy nad rozwijaniem zdolności i zainteresowań ucznia oraz skutecznego motywowania do do pogłębiania wiedzy.  
  

 Ocena bardzo dobra 
 (W) - Student zna wszystkie pojęcia i zagadnienia pedagogiki współczesnej. 

(U) - Student potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem sytuacji szkolnej ucznia i wyjaśnić możliwe
 przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży. 

(K) -  Student potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i wykorzystać ją praktycznie w diagnozie możliwości
intelektualnych i wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego ucznia.
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 Literatura:

1. Wykład wprowadzający. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dydaktyki, przedmiotem jej zainteresowań, elementami procesu dydaktycznego,
 analizą czynności nauczania i uczenia się.  

 2. Przybliżenie technik badania i analizy systemów dydaktycznych, metod, form organizacyjnych i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
3. Omówienie zagadnienia przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży oraz roli psychologa w diagnozie możliwości intelektualnych i

 wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego w klasie szkolnej.  
 4. Przedstawienie cech dobrego nauczyciela, jego kompetencji dydaktycznych oraz znaczenia humoru w procesie dydaktycznym. 

 5. Zapobieganie przemocy w szkole oraz rozpoznawanie zagrożeń używania środków psychoaktywnych przez uczniów. 
6. Zasady etyczne obowiązujące w czasie kontaktu nauczyciela z uczniem, członkami jego rodziny, innymi nauczycielami oraz pracownikami

 Kuratorium oświaty. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności prawnej psychologa w placówkach oświatowych.
 7. Wspomaganie motywacji do nauki uczniów. 

 8. Modele dyscypliny kierowania klasą - kontynuacja. 
9. Kontrola osiągnięć w procesie dydaktycznym (praca domowa ucznia; klasówki, odpowiedź ustna, prezentacja;  formy i kryteria oceny; błędy w

 ocenianiu, przedmiot i dziedzina kontroli). 
 10. Prezentacja filmu i dyskusja na temat zachowań agresywnych i przemocy w szkole oraz metod radzenia sobie z nimi przez nauczycieli. 

 11. Osiągnięcia szkolne uczniów a ich zdolności i osobowość. 
 12. Edukacja i zaspokajanie potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych a także przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym. 

 13. Wspomaganie zdolności twórczych uczniów. Edukacja artystyczna - formy aktywizacji twórczej i rozwoju talentów. 
14. Rola psychologa w sytuacji szkolnej w diagnozowaniu możliwości intelektualnych i wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz

 poznawczego uczniów. Formy oddziaływania na uczniów, rodziców i nauczycieli. 
15. Kształcenie ustawiczne. Praca nad rozwojem zdolności i osobowości podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 Treści programowe przedmiotu:


