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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Komunikacja w klasie szkolnej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Comunication in the school class 

Kierunek studiów  Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)  I-go stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Anna Badora  
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 Fakultet, zimowy 

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1- Umiejętnośd wykorzystywania wiedzy z zakresu komunikacji w 
przestrzeni szkolnej, technik, metod w pracy własnej. 
W2- Gotowośd do własnej refleksji nad kreowaniem pozytywnego klimatu 
w komunikacji. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Zapoznanie ze stylami komunikacyjnymi nauczyciela, strategiami komunikacji oraz poznanie 
podstawowych zasad komunikacyjnych. 

C2- Ukazanie istoty prawidłowej komunikacji uczeo-nauczyciel dla celów dydaktyczno-
wychowawczych. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01  Zna podstawową terminolgię: dialog, komunikacja, 
podmiotowośd, bezpośredniośd werbalna i niewerbalna (środki 
komunikacji indywidualnej). Określa rodzaje i style komunikacji 
społecznej. 

K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zadao nauczyciela w 
zakresie kształtowania komunikacji na lekcji oraz stylów 
komunikacyjnych nauczyciela. 

K_W58 

W_04 Zna przyczyny zakłóceo w procesie komunikowania się w ocenie 
uczniów i nauczycieli. 

K_W101 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dokonad analizy własnych działao, dokonad ich ewaluacji 
(indywidualnie i w zespole) i wskazad ewentualne obszary 
wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. 

K_U14 

U_02  Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji z małym 
dzieckiem, dialogowo rozwiązywad konflikty i konstruowad 
dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej. 

K_U18 

U_03 Potrafi kierowad procesami kształcenia i wychowania, posiada 
umiejętnośd pracy z grupą (zespołem wychowawczym, 
klasowym). 

K_U21 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01  Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania 
działao pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy 
do podejmowania wyzwao zawodowych; wykazuje aktywnośd, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działao profesjonalnych w 
zakresie pedagogiki. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Dialog i jego edukacyjne rodzaje. 
2. Podmioty dialogu w procesie edukacyjnym. 
3. Dialog a podmiotowośd. 
4. Podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej.  
5. Cechy komunikacji nauczyciela z uczniem. Style komunikacyjne nauczyciela. 
6. Komunikacja rodzic- nauczyciel. Specyfika komunikacji przy wystąpieniu różnych postaw 

rodzicielskich. 
7. Bariery komunikacyjne, uniemożliwiające porozumienie. 
8. Problemy w zakresie komunikacji obecne we współczesnej klasie szkolnej. 
9. Strategie budowania przestrzeni komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi podmiotami 

procesu edukacyjnego.  
10. Strategie przezwyciężania nieporozumieo komunikacyjnych pomiędzy podmiotami procesu 

edukacyjnego. 
11. Zadania i postawy nauczyciela w zakresie budowania dialogu z/ pomiędzy: uczniami, 

rodzicami, nauczycielami 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Warsztaty obserwacja Konspekt 
przeprowadzonych przez 
studentów zajęd  

W_02 Dyskusja  obserwacja Karta obserwacji  

W_03 Warsztaty Obserwacja  Konspekt 
przeprowadzonych przez 
studentów zajęd  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Warsztaty obserwacja Konspekt 
przeprowadzonych przez 
studentów zajęd 

U_02 Dyskusja  obserwacja Karta obserwacji  

U_03 Warsztaty Obserwacja  Konspekt 
przeprowadzonych przez 
studentów zajęd 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja  Karta obserwacji  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Obecnośd na zajęciach- 15 pkt (1 pkt za każde zajęcia) 

2. Aktywny udział w zajęciach- 1-5 pkt 

3. Zrealizowanie zajęd poruszających zagadnienia związane z komunikacją dla dzieci w wieku 

szkolnym: 

a) Sformułowanie celu zajęd. (1 pkt) 

b) Odpowiedni dobór metod i form pracy według kryteriów: wieku dzieci i założonego celu. (1  

pkt) 

c) Formułowania poleceo. (1 pkt) 

d) Formułowania podsumowao i wniosków. (1 pkt) 

e) Zachowania dynamiki i płynności zajęd.  (1pkt) 

4. Zrealizowanie zajęd poruszających zagadnienia związane z komunikacją dla dorosłych 

(nauczycieli, rodziców): 

a) Sformułowanie celu zajęd. (1 pkt) 

b) Odpowiedni dobór metod i form pracy według kryteriów: wieku dzieci i założonego( 1 

celu. (1  pkt) 

c) Formułowania poleceo. (1 pkt) 

d) Formułowania podsumowao i wniosków. (1 pkt) 

e) Zachowania dynamiki i płynności zajęd.  (1pkt) 

 

30-25 pkt- bdb 

24- 19 pkt- db 

18- 13 pkt- dst 

12-0 pkt- ndst 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Piątek K. Komunikacja w konflikcie. Bielsko- Biała 2014.  
Stobioska K. Efektywna komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia. Warszawa 2019.  
Studnicki P. Dialog jako wartośd. Kraków 2017. 
Sztejnberg A. Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. Wrocław 2004. 
Śnieżyoski M. Dialog edukacyjny. Kraków 2001.  
 Wojtkiewicz D. Interakcje uczniów i nauczycieli. Kontekst-rodzaje-implikacje praktyczne. Bydgoszcz 
2016. 

Literatura uzupełniająca 

Karkowska M. Nauczyciel i uczeo. Interakcje a wartości w klasie szkolnej- analiza etnograficzna,  
Kraków 2005. 
Sowioska H. Klasa szkolna jako zespół wychowawczy. Warszawa 1974. 

 

 

 


