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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Trening kompetencji liderskich 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Leadership skills workshops 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I i II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Klaudia Martynowska  
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 VI i II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – chęd rozwijania kompetencji liderskich   

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – kształtowanie u studentów umiejętności liderskich w kontekście środowisk edukacyjnych oraz 
pracy pedagogicznej  
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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 Student charakteryzuje style przywództwa w procesie 
nauczania i zarządzania placówką oświaty  

K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi pracowad w zespołach pełniąc różne role; umie 
przyjmowad i wyznaczad zadania; ma elementarne umiejętności 
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z 
projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz 
podejmowaniem działao profesjonalnych 
 

K_U13  

U_02 Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 
rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych 
autorów w odniesieniu do innowacyjnych technik nauczania  

K_U05 

U_03 Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, 
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania stylów przywódczych 
nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówką oświaty  

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest przekonany o konieczności i doniosłości 
zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i 
dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; 
poszukuje optymalnych rozwiązao i możliwości korygowania 
nieprawidłowych działao pedagogicznych..  

K_K05 

K_02 Student jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, 
gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w 
tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, 
oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach 
realizujących działania pedagogiczne.  

K_K07 

K_03 Student ma pogłębioną świadomośd poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego i doskonalenia kompetencji liderskich 

K_K09; K_K19 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Warsztaty mają na celu kształtowanie umiejętności liderskich u studentów pedagogiki, w tym 
zapoznanie ze stylami przywódczymi oraz identyfikowanie zasobów własnych. W trakcie warsztatów 
zostaną studenti nabyją umiejętności w zakresie: 
- wyjaśniania i przekazywania podstawowych wartości i przekonao, 
- dawania przykładu innym, dostosowując ich działania do wspólnych wartości 
- wyrażania swojego obraz przyszłości 
- inspirowania innych do dzielenia się wspólną wizji 
- poszukiwania możliwości zmian i ulepszeo 
- budowania współpracy, pracy zespołowej i zaufania 
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- wzmacniania zdolnośd innych do doskonalenia się 

 

1. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca w parach Think-Pair-
Share 

Karta myśli Karta myśli 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

U_03 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

K_03 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

2. Kryteria oceny, wagi… 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%) 
2. Wykonanie konkretnych zadao postawionych przez prowadzącego na 
poszczególnych etapach realizacji programu zajęd (50%)  
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3. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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