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Formuła przedmiotu 

 
 
 
 
 

Konwersatorium 

 
Wymagania wstępne 

 
 

Zaliczenie zajęć z Psychologii ogólnej 

 
 
Liczba godzin 

zajęć 

dydaktycznych 

 
 
 

30godz. 

 
 
Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 
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Założenia i cele 
przedmiotu 

 
 

Przygotowanie do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we 

współczesnej szkole. 
 
 
 

Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych 

człowieka oraz umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej 

w pracy dydaktycznej i wychowawczej w danym etapie 

edukacyjnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efekty kształcenia 

Ogólne efekty kształcenia: 
Absolwent posiada wiedzę psychologiczną umożliwiającą zrozumienie 
procesów rozwoju, wychowania i nauczania oraz uczenia się.  
Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, 
refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi, a także poczuciem 
odpowiedzialności. 
 
Szczegółowe efekty kształcenia: 
w zakresie wiedzy: 
a, b, d, e, i 
w zakresie umiejętności: 
a, b, c, d, e, f, g, i, k 
w zakresie kompetencji społecznych: 
a, c, d, e 
 

 
 
 
Metody dydaktyczne 

 
 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykład 

konwersatoryjny, metody aktywizujące, projekty, elementy 

warsztatów. 



 
Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu, 

w tym zasady 

dopuszczenia do 

egzaminu, zaliczenia z 

przedmiotu, 

a także formę i 

warunki zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć wchodzących 

w zakres danego 
przedmiotu 

 
 

Zaliczenie z oceną. 
 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 
 

a)   dopuszczenie studenta do kolokwium zaliczeniowego zgodnie 

z kryteriami ustalonymi przez osobę prowadzącą zajęcia, 

b)   uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 



Treści merytoryczne przedmiotu 

1. Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku szkolnym. 

2. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie dorastania. 

3. Formy aktywności dziecka. Rozwój zainteresowań i uzdolnień. 

4. Rozwój społeczny. Wpływ osób znaczących. 

5. Zagrożenia w przebiegu rozwoju: agresja i przemoc. 

6. Zagrożenia w przebiegu rozwoju: uzależnienia. 

7. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: dysleksja. 

8. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe. 

9. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: zaburzenia emocjonalne. 

10. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: niepełnosprawność, choroby przewlekłe. 
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