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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
PSYCHOLOGIA 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
PSYCHOLOGIA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 
Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
FILOLOGIA ANGIELSKA – 
NAUCZYCIELSKA 

Rok / semestr:  
1/1 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 
Wymiar 
zajęć 
 

30 30     

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

dr Alina Chyczewska 

Prowadzący zajęcia 
 

dr Alina Chyczewska 

Cel przedmiotu / modułu 
 

1. Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą rozumienia 
funkcjonowania nauczyciela i ucznia w wymiarze 
psychologicznym, tj. procesów poznawczych, procesów 
emocjonalno-motywacyjnych, różnic indywidualnych i 
wybranych teorii osobowości. 

2. Wprowadzenie podstaw psychologii rozwojowej ze 
szczególnym uwzględnieniem młodszego i starszego wieku 
szkolnego i okresu adolescencji. 

3. Zapoznanie z wiedzą psychologiczną w kontekście 
planowania i realizacji działań dydaktycznych – tj. 
nauczania na różnych poziomach edukacji 

4. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji. nauczania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych). 

5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów 
edukacyjnych i wychowawczych na różnych poziomach 
edukacji.     

Wymagania wstępne 
 

brak 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 



Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesieni
e do 

efektów 
dla 

kierunku 

01 
Student odtwarza elementarną wiedzę z zakresu psychologii ogólnej oraz 

wybranych zagadnień psychologii rozwojowej w kontekście pracy 
nauczyciela na różnych poziomach nauczania  

K_W02 
K_W05 

02  
Student charakteryzuje i wyjaśnia procesy poznawcze, emocjonalno-

motywacyjne i różnice indywidualne oraz łączy je z procesem uczenia 
(się)i nauczania  

K_W05 
K_W10 

03  

Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą faz rozwoju 
człowieka – szczególnie okresów: wczesny i późny wiek szkolny i okres 
adolescencji –z uwzględnieniem rozwoju tych procesów psychicznych, 

które wyznaczają efektywność uczenia(się) 

K_W10 
K_W11 

04 Student opisuje i analizuje różnice w poziomie kompetencji uczniów K_W11 

05 
 Student samodzielnie analizuje umiejętności ucznia (również tego ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na różnych poziomach edukacji i 
dobiera metody nauczania  

K_U03 

06 
Student potrafi porozumiewać się z nauczycielami innych specjalności, z 
psychologiem, z pedagogiem i analizować możliwości oraz umiejętności 

ucznia i jego problemy 
K_U07 

07 
Student formułuje problemy związane z procesem nauczania i 

wychowania, posługując się terminologią psychologiczną 
K_W05 
K_K05 

08  
Student jest wrażliwy na dylematy etyczne związane z pracą zawodową 

nauczyciela    
K_K06 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
1. Główne kierunki psychologii i ich znaczenie dla praktyki pedagogicznej. 
2. Procesy emocjonalno-motywacyjne a oddziaływania wychowawcze i dydaktyczne nauczyciela: 
kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i jej rola w procesach adaptacyjnych przejawianych przez 
ucznia, motywacja a efekty uczenia się.  
3. Różnice indywidualne – inteligencja i temperament a implikacje pedagogiczne: inteligencja a 
zdolności specjalne, możliwości psycho -społecznej stymulacji rozwoju inteligencji ucznia, różnice w 
poziomie rozwoju inteligencji uczniów a różnice w oddziaływaniach dydaktycznych nauczyciela, 
temperament a aktywność ucznia.  
4. Osobowość – funkcje, struktura, rozwój: osoba a osobowość, wybrane teorie osobowości, czynniki 
wpływające na rozwój osobowości.  
5. Metody poznawania ucznia: charakterystyka metod szczególnie przydatnych w pracy nauczyciela, 
obserwacja – warunki jej stosowania, podstawowe techniki obserwacyjne i interpretacja danych, rola 
samoobserwacji w pracy nauczyciela, rozmowa i wywiad w pracy pedagogicznej nauczyciela. 
6. Psychologia rozwoju: 
- okres prenatalny, stadium noworodka i  okres niemowlęcy – w kontekście genetyki życia 
- okres poniemowlęcy, okres  przedszkolny, wczesny i późny wiek szkolny – rozwój fizyczny, 

motoryczny, poznawczy, społeczno- emocjonalny i moralny 
- okres adolescencji i wczesnej dorosłości- rozwój fizyczny, motoryczny, poznawczy (spostrzeganie, 

myślenie, mowa, pamięć, uwaga). Tożsamość i jej kształtowanie się.   
 
Ćwiczenia 



1. Wrażeniowo – spostrzeżeniowe odzwierciedlanie rzeczywistości i rola tego rodzaju percepcji 
szczególnie w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym: wrażenia w orientacji człowieka, 
charakterystyka procesu spostrzegania, rozwój spostrzegania w ontogenezie, obserwacja jako wyraz 
dojrzałości spostrzegania. 
2. Myślenie jako proces przetwarzania informacji. Rozwój myślenia i rozumowania w ontogenezie 
człowieka w nawiązaniu do koncepcji faz rozwoju myślenia według J. Piageta. Rozwiązywanie 
problemów. Kształtowanie myślenia twórczego. Myślenie a mowa. Rozwój mowy w ontogenezie. 
3. Pamięć i uczenie się w procesie kształcenia: regulacyjna rola pamięci, rozwój pamięci w ontogenezie, 
czynniki determinujące trwałość zapamiętywania (cechy materiału, cechy osoby uczącej się, techniki). 
Uczenie się a pamięć. Wpływ cech indywidualnych ucznia  i właściwości procesu dydaktycznego na 
proces uczenia się. Rola oceny w procesie uczenia się. 
4. Zaburzenia rozwoju uczniów jako przyczyna niepowodzeń w nauce: 
- zaburzenia percepcyjno- motoryczne 
- zaburzenia procesu lateralizacji 
- zaburzenia rozwoju mowy 
- tzw. dysgrafia i dysleksja jako zaburzenie psycho -ruchowego rozwoju dziecka   

5. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych 
- nadpobudliwość psycho –ruchowa 
- zahamowanie psycho- ruchowe a trudności i niepowodzenia w szkole. 

6. Nieprawidłowe formy zachowania uczniów rozpatrywane jako zaburzenia nerwicowe.  

 
Laboratorium 
nie dotyczy 
Projekt 
nie dotyczy 
 
 

 

Literatura 
podstawowa 

 Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Zysk i S-ka  Wydawnictwo. Poznań 
1998. 
 Harwas- Napierała B., Przetacznik- Gierowska M., Trempała J.: Psychologia 
rozwoju człowieka. Tom. I-III. PWN. Warszawa 2011. 
 Mietzel  G.: Psychologia dla nauczycieli. GWP. Gdańsk 2009. 
 Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. GWP. Gdańsk 2003. 
 Spionek H.: Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN. 
Warszawa 1975. 
 Strelau J. (red.).: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I-III. GWP. Gdańsk 
2003. 
 Tyszkowa M. (red.).: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu  życia. PWN. 
Warszawa 1988.  
 Zimbardo Ph., Ruch F.: Psychologia i życie. PWN. Warszawa 1996.  

Literatura 
uzupełniająca 
 

Bragdon A., Gamon D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk 2003. 
Malim T., Birch A., Wadeley A.: Wprowadzenie do psychologii. PWN. Warszawa 
1995. 
Myers D. G.: Psychologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznań 2003. 

 

 

Metody kształcenia 

 

METODY PODAJĄCE: wykład, praca z książką, objaśnienia, prezentacja 
multimedialna 
METODY PROBLEMOWE: wykład konwersatoryjny 
METODY PRAKTYCZNE: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu 
przewodniego  

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu kształcenia 

 



Ocena cząstkowa: kolokwium z pewnej partii materiału 01, 02, 03,  
Ocena formująca: sprawdzian, w którym studenci sami się oceniają na podstawie 
dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i błędnych odpowiedzi  

04, 05, 06, 08 

Ocena podsumowująca: praca pisemna referat  07 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Egzamin ustny 
Wykład – kolokwium 
Ćwiczenia -kolokwium 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki 
wykładów 

20 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 
laboratoryjnych* 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do 
ćwiczeń* 

20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 120 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

50 
(30+20) 

1,7 
Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

65 
(30+30+5) 

2,2 

 
 
 


