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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Warsztat nauczyciela: kultura i komunikacja 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Teacher's workshop: culture and communication
Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina dydaktyka 
Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 V i VI 2

Wymagania wstępne Wiązanie przyszłości zawodowej z pracą nauczyciela, trenera, coacha.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
Zaznajomienie z treściami rozwijającymi wiedzę warsztatową nauczyciela w zakresie komunikacji 
z uczniami. 
Skłonienie do refleksji nad rolą nauczyciela we współczesnej szkole.
Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczyciela.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 wskazuje główne aspekty etyki zawodu nauczyciela S1_W14

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi 

porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych 
środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą 
atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

S1_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy 

etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy
refleksyjnego praktyka

S1_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Zasady prawidłowego komunikowania się nauczyciela z uczniami.
2. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
3. Style pracy nauczyciela: agresywny, pasywny, asertywny.
4. Zasady asertywnego wyrażania krytyki.
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5. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniowi.
6. Komunikacja nauczyciela z uczniami zdolnymi.
7. Komunikacja z uczniami uzdolnionymi literacko.
8. Komunikacja nauczyciela z uczniami dyslektycznymi.
9. Komunikacja nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych.
10. Komunikacja nauczyciela z uczniami z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć (biernymi, 

dominującymi konformistami, dominującymi nonkonformistami).
11. Komunikacja nauczyciela z uczniami trudnymi.
12. Komunikacja w grupie uczniowskiej.
13. Komunikacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

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 wykład konwersatoryjny obserwacja egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 dyskusja obserwacja egzamin pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja egzamin pisemny

VI. Kryteria oceny, uwagi:
1. Zaliczenie egzaminu pisemnego (80%).
2. Frekwencja na zajęciach z dopuszczalną możliwością dwu nieobecności (10%).
3. Aktywna postawa na zajęciach o charakterze konwersatoryjnym (10%).

VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura
Literatura podstawowa
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi?, Warszawa 1982.
M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pankowska, Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy 
wychowawczej, Warszawa 1995.
G. King, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, przekł. J. Bartosik, Gdańsk 2004.
M. Silberman, Uczymy się uczyć, przekł. J. Rybski, Gdańsk 2005.
J. Jagieła, Trudny uczeń w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 2005.
U. Dregen, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, przekł. A. Perchthaler, Gdańsk 2007.
M. Marzec-Jóźwicka, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej 
szkole, Lublin 2017.
Literatura uzupełniająca
T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, tłum. D. Szafrańska-Poniewierska, Warszawa 2002.
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