Psychologia rozwoju człowieka - opis przedmiotu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu

Psychologia rozwoju człowieka

Kod przedmiotu

14.4-WP-PSpP-PSROZ

Wydział

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Kierunek

Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Profil

ogólnoakademicki

Rodzaj studiów

pierwszego stopnia z tyt. licencjata

Semestr rozpoczęcia

semestr zimowy 2018/2019

Informacje o przedmiocie
Semestr
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Typ przedmiotu
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Język nauczania
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Sylabus opracował
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Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Wykład

15

1

9

0,6

Ćwiczenia

15

1

9

0,6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o przedmiocie badań psychologii rozwojowej, kluczowych pojęciach i teoriach rozwoju psychicznego, oraz ukształtowanie
podstawowych schematów myślenia o zjawisku rozwoju psychicznego

Wymagania wstępne
Student powinien zdefiniować i opisać zjawiska z zakresu psychologii ogólnej

Zakres tematyczny
Wykłady
Podstawowe problemy na temat: (a) natury zmian rozwojowych (ilość-jakość, ciągłość-skokowość, ukierunkowanie-brak ukierunkowania, parcjalność-globalność, specyficzność
dziedziny rozwoju itp.) oraz (2) mechanizmów powstawania zmian rozwojowych (dziedziczenie-środowisko a dojrzewanie-nabywanie doświadczeń; geny a środowisko w ciągu
życia). Uniwersalność i normatywność a wyjątkowość i indywidualność zmian w psychicznym rozwoju człowieka. Rozwój jako proces zmian wielowymiarowych i
wielokierunkowych, dokonujących się w ciągu całego życia w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi jednostka dysponuje w swych aktywnych
interakcjach z otoczeniem. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju procesów percepcyjnych i umysłowych.
Wybrane teorie rozwoju poznawczego dziecka.
Ćwiczenia
Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju emocjonalno-motywacyjnego. Przywiązanie, empatia, role społeczne.
Wybrane teorie rozwoju osobowości. Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju społeczno-moralnego. Wybrane
teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się, teorii ról społecznych oraz koncepcje poznawczo-rozwojowe. Wybrane zagadnienia związane z
nietypowym przebiegiem rozwoju psychicznego. Deregulacja cyklu życia społecznego i rozwoju psychicznego jednostki: podejście społeczne do badań nad rozwojem człowieka;
rola rodziny i grupy rówieśniczej (w różnym wieku życia) w kształtowaniu się zmian w różnych obszarach funkcjonowania i rozwoju jednostki, głównie społeczno-emocjonalnym i
psycho-seksualnym.

Metody kształcenia
Wykłady – wykład konwencjonalny i problemowy.
Ćwiczenia – praca z książką, klasyczna metoda problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów Metody weryfikacji

Forma zajęć

Opis efektu

Symbole efektów Metody weryfikacji

Po zakończeniu zajęć student potrafi zapla-nować działania kreujące

K_U10

Forma zajęć

Wymagana będzie aktywna obecność na

Ćwiczenia

prawidłowy rozwój jednostki zakładające dodatkowo eliminację

zajęciach i znajomość treści merytorycznych

zakłócających czynników jej rozwoju

wymaganych w programie, umiejętność
analitycznego myślenia przy omawianiu
materiału teoretycznego

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji

K_U03

kolokwium

Ćwiczenia

pedagogicznych i terapeutycznych oraz dobierania strategii realizowania

test

działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

prezentacja

terapeutycznej i pedagogicznej na wszystkich etapach rozwojowych i
edukacyjnych
Student zdefiniuje i wyjaśni zjawiska dotyczące rozwoju człowieka w cyklu

K_W05

życia zarówno w aspekcie psychologicznym jak i społecznym

Egzamin - test 20-itemowy z kafeterią

Wykład

odpowiedzi (jedna odpowiedź prawidłowa)

Warunki zaliczenia
Wykłady
Zaliczenie wykładu uzyska student osiągający minimalnie 70% punktów z testu.
Ćwiczenia
Zaliczenie ćwiczeń uzyska student oceniony pozytywnie ze względów merytorycznych na każdym z ćwiczeń.
Ocena końcowa
Oceną końcową będzie ocena z egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

25

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

25

Łącznie

50

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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