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Pedagogika z elementami psychologii 

 
Autor: Maria Szczepaniak 

 

 

Cele edukacyjne: 

 

 Poznanie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy pedagogicznej. 

 

 Poznanie podstawowych problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz zagrożeń 

młodzieży we współczesnym świecie. 

 

 Poznanie podstaw psychologii dotyczących zasadniczych zagadnień 

psychologicznych. 

 

 Poznawanie wpływu uwarunkowań środowiskowych na problem wychowania. 

 

Zajęcia przeznaczone nie są tylko dla osób, które chcą w przyszłości studiować 

pedagogikę i psychologię.  

 

Treści kształcenia: 

1.Zajęcia organizacyjno-integracyjne – 1 h 

2. Pojęcie pedagogiki , pedagogika w systemie współczesnych nauk – 1h 

3.Temperament, typy ( test temperamentu ) – 2 h 

4. Rozwój emocji i uczuć, wyrażanie uczuć – 1h 

5. Jak budować więź emocjonalną z dzieckiem- 1h 

6. Metody pracy z dziećmi  w wieku przedszkolnym – 1 h 

7.Dojrzałość szkolna – 1h 

8.Sytuacja dziecka w rodzinie problemowej (alkohol, przemoc fizyczna, rodziny rozbite, 

molestowanie) – 3 h 

9. Problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, motywy sięgania po środki odurzające, 

fazy uzależnień oraz sposoby zapobiegania uzależnieniom – 3 h  

10.Asertywność – 2 h 

11.Pojęcie sekty, metody werbowania - 1h 

12.Techniki manipulacji – 3 h 

13. Pamięć (istota pamięci, typy pamięci) –1 h 

14. Preferowany styl uczenia, techniki zapamiętywania  – 2 h 

16.Stres w pracy 1 h 

Hospitacja zajęć w przedszkolu – 1 dzień (np. w ferie zimowe), 

Udział w imprezie charytatywnej- 1 dzień ( sobota) 

 

 

 Zajęcia w szkole zakończą się pod koniec marca 
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Cel ogólny: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy pedagogicznej 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Pojęcie pedagogiki i zmiany     

w przedmiocie jej 

zainteresowań 

 Pedagogika w systemie 

współczesnych nauk 

 Podstawowe dyscypliny             

i pojęcia pedagogiczne  

 Treść, proces, metody 

wychowawcze 

 Instytucje wychowawcze            

i oświatowe 

 Wychowanie jako proces 

celowych zmian osobowości 

 Ideały wychowawcze, zasady 

 Przedstawić podstawowe 

pojęcia pedagogiczne 

 Połączyć pedagogikę ze 

wspomagającymi ją naukami 

 Wyjaśnić rolę poszczególnych 

instytucji wychowawczych        

i oświatowych w kolejnych 

etapach życia człowieka 

 Analizować metody procesu 

wychowawczego odniesieniu  

do poszczególnych treści 

 Odpowiedzieć na pytanie; jakie 

znaczenie ma we współczesnym 

świecie odpowiednio 
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skutecznych oddziaływań 

wychowawczych, dziedziny 

wychowania, formy i metody 

wychowania 

 Nurty i kierunki pedagogiki 

 

zorganizowany proces 

wychowania 

 Wymienić podstawowe kierunki 

i nurty pedagogiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II: Historia wychowania (10h) 

 

Cel ogólny: Poznanie możliwości celowego kształtowania osobowości           w wyniku 

oddziaływań wychowawczych 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Starożytność- wychowanie       

w starożytnej Grecji i Rzymie 

 Oświata i wychowanie              

w średniowieczu 

 Szkolnictwo na terenach 

polskich w XVI-XVII wieku 

 Komisja Edukacji Narodowej 

 Kształtowanie się europejskich 

systemów szkolnych w XIX 

wieku 

 Pedagogika XX wieku 

 Wskazać najważniejsze aspekty 

życia, systemu edukacyjnego, 

poglądów filozofów na temat 

wychowania w starożytnej 

Grecji i Rzymie 

 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące organizacji 

wychowania i szkolnictwa        

w średniowieczu oraz 

scharakteryzować szkolnictwo 

kościelne w Polsce 

średniowiecznej 

 Scharakteryzować pedagogikę 

renesansową 

 Omówić trzy nurty myśli 

pedagogicznej pedagogiki 

nowożytnej w XVII i XVIII 

wieku  

 Scharakteryzować działalność 
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Komisji Edukacji Narodowej 

 Omówić główne kierunki 

rozwoju myśli pedagogicznej     

i ich przedstawicieli w XIX 

wieku 

 Omówić najważniejsze 

założenia różnorodnych 

kierunków pedagogiki XX 

wieku 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł III: Psychologia rozwoju człowieka (12 h) 

 

Cel ogólny: Poznanie podstawowej tematyki psychologii rozwojowej 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Rodzaje zmian rozwojowych 

 Charakterystyka rozwoju 

fizycznego i psychicznego 

człowieka 

 Rozwój emocji i uczuć 

 Rozwój poznawczy 

 Rozwój moralno-społeczny 

 Rozwój osobowości 

 Okresy rozwoju: 

a) wiek niemowlęcy  

b)  wiek poniemowlęcy 

c) wiek przedszkolny 

d) młodszy wiek szkolny 

e) wiek dorastania 

 analizować rodzaje zmian 

rozwojowych 

 analizować poszczególne 

elementy rozwoju fizycznego     

i psychicznego człowieka 

 porównać zmiany w rozwoju    

w poszczególnych okresach 

rozwoju 
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Moduł IV:: Współczesne problemy opiekuńcze i wychowawcze (12h) 
 

Cel ogólny: Poznanie podstawowych problemów opiekuńczych                       i 

wychowawczych oraz zagrożeń młodzieży we współczesnym świecie 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Sytuacja dziecka w rodzinie 

problemowej (alkohol, przemoc 

fizyczna, rodziny rozbite) 

 Podstawowe zagadnienia  

związane z nieprzystosowaniem 

społecznym dzieci i młodzieży 

 Problem uzależnienia- alkohol, 

narkotyki (motywy sięgania po 

środki odurzające, fazy 

uzależnień, profilaktyka) 

 Samobójstwa- definicje              

i czynniki zachowań 

suicydalnych 

 Scharakteryzować sytuację 

dziecka w rodzinie problemowej 

 Przedstawić podstawowe 

zagadnienia związane                

z nieprzystosowaniem 

społecznym wśród dzieci           

i młodzieży 

 Wyjaśnić problem uzależnienia 

od alkoholu i narkotyków, 

omówić motywy sięgania po 

środki odurzające, fazy 

uzależnień oraz sposoby 

zapobiegania uzależnieniom 

 Scharakteryzować czynniki 

zachowań suicydalnych 
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Moduł V: Psychologia ogólna (15h) 

 

Cel ogólny: Poznanie podstaw psychologii dotyczących zasadniczych zagadnień 

psychologicznych 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Psychologia jako nauka o 

człowieku i jego 

funkcjonowaniu 

 Spostrzeganie (kształtu, ruchu, 

mowy) 

 Uczenie się (natura uczenia się, 

odruchy, instynkty, 

warunkowanie klasyczne            

i instrumentalne) 

 Pamięć (istota pamięci, typy 

pamięci, pamięć krótkotrwała    

i długotrwała) 

 Myślenie (natura myślenia, 

rozwiązywanie problemów, 

ocenianie i podejmowanie 

decyzji, twórczość) 

 Inteligencja (definicja, natura 

inteligencji, bieguny 

inteligencji, odziedziczalność 

inteligencji) 

 Wyjaśnić, czym zajmuje się 

psychologia 

 Wyjaśnić procesy dotyczące 

spostrzegania 

 Analizować wpływ różnych 

czynników na uczenie się 

 Wyjaśnić mechanizm pamięci 

 Wskazać różnice pomiędzy 

pamięcią krótkotrwałą               

a długotrwałą 

 Wskazywać drogi 

rozwiązywania problemów 

 Wyjaśniać sposoby 

gwarantujące rozwiązywanie 

problemów 

 Analizować strategie oceniania  

i podejmowania decyzji 

 Argumentował wpływ różnych 

czynników na proces twórczości 

 Interpretować pojęcie 

inteligencji 

 Charakteryzować bieguny 

inteligencji: talent intelektualny 

i upośledzenie umysłowe 

 Uzasadniać wpływ genetyczny 

na inteligencję 
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 Moduł VI : Pedagogika społeczna (18h) 

 

Cel ogólny: Poznawanie wpływu uwarunkowań środowiskowych na problem 

wychowania 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Geneza i rozwój pedagogiki 

społecznej 

 Podstawowe środowiska 

wychowawcze: 

a) rodzina (typy i rodzaje rodzin, 

procesy wychowawcze w 

rodzinie, konflikty w rodzinie, 

zadania wychowawcze różnych 

członków rodziny); 

b) środowisko lokalne; 

c) grupa rówieśnicza; 

 Środowisko społeczno-

wychowawcze szkoły (uczeń     

i klasa, integracja zespołu, 

prawa i obowiązki ucznia, 

samorządność w szkole, rola 

wychowawcy) 

 komunikacja interpersonalna 

 Wybrane sytuacje zagrożenia: 

a) bezrobocie 

b) agresja i nietolerancja 

c) bezdomność 

 Omówić genezę i rozwój 

pedagogiki społecznej  

 Wymienić i charakteryzować 

podstawy, na których rodzą się  

i rozwijają więzi międzyludzkie 

 Wskazać argumenty 

uzasadniające fundamentalne 

znaczenie rodziny                   

dla społeczeństwa 

 Analizować wpływ przemian 

społeczeństwa i cywilizacji     

na współczesną rodzinę 

 Określać wzajemne relacje 

jednostki i rodziny 

 Omówić funkcje rodziny 

 Analizować wpływ środowiska 

miasta i wsi na przebieg 

procesów wychowawczych 

 Omówić organizację, strukturę  

i funkcje grupy rówieśniczej 

 Wskazać znaczenie 

wychowawcze grupy wobec 

jednostki 

 Wskazać, jakie funkcje pełni 

szkoła wobec ucznia                   

i społeczeństwa 

 Proponować zmiany w szkole 

sprzyjające pozytywnie 

oddziałującym środowiskiem 

społeczno-wychowawczym 

 Wskazywać zasady sprawnego 

porozumiewania się 

 

 Omówić ogólnospołeczne 



 8 

konsekwencje bezrobocia 

 Analizować wpływ bezrobocia 

na funkcje rodziny 

 Wyjaśniać istotę, przyczyny 

agresji i nietolerancji oraz 

sposoby eliminacji 

 Analizować przyczyny i oceniać 

skuteczność działań 

przeciwdziałania bezdomności 

 Analizować sytuacje zagrożenia 

w środowisku lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moduł VII: Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania (8h) 
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Cel ogólny: Rozpoznawanie znaczenia pracy nauczyciela                               w 

oddziaływaniach dydaktycznych i wychowawczych 

 

Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń będzie potrafił: 

 Rola i funkcja nauczyciela 

 Poznanie działalności 

wychowawczej i poglądów 

wybranych wybitnych polskich 

pedagogów: Janusz Korczak, 

Aleksander Kamiński,     

Bogdan Suchodolski,         

Maria Grzegorzewska 

 System kształcenia nauczycieli 

w Polsce 

 Stres w pracy nauczycieli 

 

 

 Prezentować znaczenie 

wybitnych polskich pedagogów 

w rozwoju nauk 

pedagogicznych  

 Omówić aktualnie 

obowiązujący system 

kształcenia nauczycieli w Polsce 

 Definiować zagrożenia 

związane z wykonywaniem 

pracy nauczyciela 

 Analizować znaczenie 

przestrzegania norm etycznych 

w pracy nauczyciela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł VIII: Dydaktyka ogólna (14h) 

 

Cel ogólny: Poznawanie podstawowych problemów związanych                     z 

nauczaniem i uczeniem się 
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Materiał nauczania Cele szczegółowe 

Uczeń potrafi: 

 Istota dydaktyki oraz 

podstawowe pojęcia 

dydaktyczne (dydaktyka, 

kształcenie, nauczanie, 

samokształcenie, kształcenie 

ogólne, kształcenie zawodowe, 

uczenie się) 

 Wybrane metody zbierania 

danych: wywiad, obserwacja, 

ankieta 

 Studium przypadku, jako 

badanie indywidualizujące 

 Cele kształcenia i ich 

kategoryzacja 

 Dobór treści nauczania (cele, 

materiał nauczania, wymagania 

programowe), programy 

kształcenia 

 Zasady kształcenia (nauczania   

i uczenia się) 

 Strategie i metody kształcenia 

 Planowanie pracy dydaktycznej 

(plany wynikowe, metodyczne) 

 Podstawowe prawidłowości 

procesu uczenia się:  

a) Techniki uczenia się (skuteczne 

czytanie tekstów, notowanie, 

rozwiązywanie problemów, 

zapamiętywanie, 

wykorzystywanie opanowanej 

wiedzy); 

b) Samokształcenie (planowanie, 

metody pracy, samokontrola); 

c) Procesy psychiczne wspierające 

uczenie się (spostrzeganie, 

uwaga, pamięć); 

d) Motywacja w procesie uczenia 

się 

 Wpływ relacji uczeń – 

nauczyciel na jakość procesu 

kształcenia 

  

 Wyjaśnić specyfikę dydaktyki 

wśród nauk pedagogicznych 

 Interpretować pojęcia 

dydaktyczne 

 rozróżniać cechy różnych metod  

zbierania danych 

 Planować, przeprowadzać 

 i analizować wyniki wywiadu, 

obserwacji i ankiety 

 Omówić schemat badań studium 

przypadku 

 Analizować znaczenie celu 

ogólnego 

 Formułować cele operacyjne 

 Wskazać elementy treści 

kształcenia 

 Ocenić poprawność 

formułowanych wymagań 

edukacyjnych 

 Przeprowadzić analizę 

porównawczą wybranych 

programów kształcenia 

 Analizować wpływ określonej 

zasady kształcenia na efekty 

pracy nauczyciela i ucznia 

 Krytycznie ocenić dobór 

metody kształcenia w 

kontekście realizowanych celów 

 Określać rolę planowania         

w pracy dydaktycznej 

 Sporządzać wybrane plany 

 

 

 Omawiać i analizować wpływ 

różnych elementów procesu 

uczenia się na uzyskiwane 

efekty 

 Wskazywać rolę relacji uczeń – 

nauczyciel w zaangażowaniu 

ucznia i motywowaniu go       

do uczenia się i kształtowania       

w nim postawy refleksyjnego, 

krytycznego i twórczego 
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podejścia do rzeczywistości 

 
 

 

 

Ewaluacja programu 

 

Przedmiotem ewaluacji będą wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji 

programu w zakresie wiadomości, postaw i umiejętności. Dokonana ona zostanie po 

zakończeniu każdego roku szkolnego. W tym celu wykorzystane zostaną wytwory prac 

ucznia, a także przeprowadzone testy, wywiady i ankiety. 
 

 

 

 

 

 

  


