
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole 
podstawowej

Nazwa w języku angielskim: The psychological aspects of the work with the student on theprimary 
school

Język wykładowy: Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska

Jednostka realizująca: Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Pierwszego stopnia

Rok studiów: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Joanna Zienkiewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Joanna Zienkiewicz

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie 
psychologiczne do nauczania na II etapie 
edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z
rozwojem dziecka, specyficznymi formami
aktywności oraz problemami dysharmonii
i zaburzeń rozwojowych. Dostarczenie wiedzy i 
umiejętności z zakresu zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem uczniów i nauczycieli w sytuacji
szkolnej.

Symbol 
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu
kierunkowegoWIEDZA

HSN_W01
posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w
aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym, poszerzoną w 
odniesieniu do uczniów szkoły podstawowej

MN_W01

HSN_W02
posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do
wybranych etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju

MN_W06

HSN_W03

posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, 
uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. 
instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży
w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

MN_W08

HSN_W04
posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 
uzdolnionych

MN_W09



UMIEJĘTNOŚCI

HSN_U01
potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii w celu 
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, 
dobierania strategii działań praktycznych w szkole podstawowej, w pracy 
dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej nauczyciela historii

MN_U02

HSN_U02

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii oraz 
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i 
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii 
realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach 
edukacyjnych

MN_U03

HSN_U03
posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie 
sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie
wyników obserwacji i formułowanie wniosków

MN_U05

HSN_U04
posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej 
kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować 
dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

MN_U06

Forma i typy zajęć:
Wykład 15 godzin.
Ćwiczenia 15 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychologii

Treści modułu kształcenia:

Rozwój psychiczny w okresie adolescencji. Analiza sfer rozwoju osobniczego w okresie dorastania.
Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Klasa szkolna jako grupa społeczna. Grupy rówieśnicze.
Koleżeństwo i  przyjaźń w wieku dorastania.  Konflikty  interpersonalne oraz inne trudności  i  zagrożenia
wieku  dorastania.  Dysharmonie  i  zaburzenia  rozwojowe.  Pomoc  psychologiczna  dla  młodzieży
dysfunkcjonalnej  i  doświadczającej  trudności  edukacyjnych.  Psychologiczne  podstawy  kształcenia
młodzieży. Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi.

Literatura podstawowa:

S.Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1998
B.Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011.
M.Przetacznik-Gierowska, M.Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t.1,
Warszawa 2004.
B.Harwas-Napierała, J.Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia
człowieka, t.2, Warszawa 2005.
B.Harwas-Napierała, J.Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia 
człowieka, t.3, Warszawa 2004.

Literatura dodatkowa:

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000.
Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. 
Poznań 1993.
Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy Pax 2011.
J.Strelau (red.), Psychologia, t. 1-3, Gdańsk 2000.
Zabłocka M., Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. Warszawa 2008.



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, prezentacje, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Zaliczenie na ocenę
Ocena prezentacji 
Udział w dyskusjach

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: zaliczenie na ocenę
Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny

51 - 60% - dostateczny
61 - 70% - dostateczny plus
71 – 80% - dobry
81 – 90% - dobry plus
91 – 100% bardzo dobry

Ćwiczenia:
Aktywny udział w zajęciach
Systematyczne przygotowywanie się do zajęć
Przygotowanie prezentacji

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Udział w wykładach– 15 godzin 
Udział w ćwiczeniach - 15 godzin 
Udział w konsultacjach - 5 godzin 
Lektura literatury – 5 godzin
Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu– 10 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50 godz. Razem – 2 pkt. ECTS


