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Opis zajęć: Dialog jako podstawa relacji intra i interpersonalnej (PWJŻ) (konwersatorium)
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C1. Prezentacja zjawisk komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych. 
C2. Prezentacja zjawisk dialogowości wewnętrznej, jej typów, charakterystyk, uwarunkowań i funkcji.
C3. Prezentacja metod do badania wewnętrznej aktywności dialogowej.

Zainteresowanie problematyką dialogu i jego rolą w funkcjonowaniu intra- i interpersonalnym.

WIEDZA
1. Student ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych oraz funkcjonowania grup
społecznych (K_W06);
2. Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń
(K_W06);

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi przygotować prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z
zakresu psychologii (K_U03)
2. Student potrafi współpracować w grupie (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student posiada kompetencje do przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników
(K_K01)
2. Student posiada kompetencje do uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych
obszarach (K_K02)
3. Student posiada kompetencje do identyfikacji i analizy dylematów etycznych związanych z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji
psychologicznych (K_K010)

- Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym 
- Dyskusja tematyczna 
- Metody warsztatowe 
- Praca w grupach
- Rozwiązywanie zadań
- Prezentacja multimedialna

Ocena niedostateczna: 
(W) Student nie zna podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej teorii Dialogowego Ja, nie zna
podstawowych metod do badania dialogowości. 
(U) Student nie potrafi współpracować w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Nie potrafi prawidłowo obliczyć wyników i dokonać ich
elementarnej interpretacji - systematycznie popełnia kardynalne błędy.
(K) Student nie posiada kompetencji pozwalających ocenić wartość zebranych wyników badań, dokonać krytycznej oceny wartości
prezentowanych metod. Zachowuje się nieetycznie. 
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Ocena dostateczna: 
(W) Student zna elementarne treści dotyczące: niektórych z podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do
badania dialogowości. 
(U) Student w minimalnym zakresie próbuje współpracować w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników popełnia błędy,
jednak potrafi je skorygować po ich wskazaniu przez prowadzącego zajęcia. Dokonuje elementarnej interpretacji uzyskanych wyników badań. 
(K) Student w ograniczonym stopniu posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość zebranych wyników badań, dokonać krytycznej oceny
wartości prezentowanych metod. 

Ocena dobra: 
(W) Student zna większość z treści dotyczących: podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do badania
dialogowości. 
(U) Student zadowalająco współpracuje w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników popełnia nieliczne błędy i potrafi je
skorygować. Dokonuje poprawnej choć niekompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań. 
(K) Student posiada kompetencje, które pozwalają ocenić wartość wyników badań zebranych większością prezentowanych metod, dokonać
krytycznej oceny ich wartości. 

Ocena bardzo dobra: 
(W) Student zna wszystkie prezentowane treści dotyczące: modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do badania
dialogowości. 
(U) Student bardzo dobrze współpracuje w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników nie popełnia błędów i potrafi je
skorygować. Dokonuje poprawnej i kompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań. 
(K) Student posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość wyników badań zebranych wszystkimi prezentowanymi metodami, dokonać
krytycznej oceny ich wartości.
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 Literatura:

1. Modele kompetencji komunikacyjnej
2. Percepcja, kultura, Ja
3. Kompetencje językowe i kompetencje w słuchaniu
4. Kompetencje w komunikacji niewerbalnej
5. Komunikacja interpersonalna- wiedza i umiejętności
6. Małe grupy i podejmowanie decyzji – wiedza i umiejętności
7. Przywództwo w małych grupach – wiedza i umiejętności
8. Komunikacja masowa i konwergencja mediów
9. Koncepcja Dialogowego Ja Hermansa
10. Typy wewnętrznych rozmówców -  Skala Klimatu Emocjonalnego Rozmówców (SKER) M. Puchalskiej-Wasyl
11. Typy wewnętrznych dialogów – Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD) P. Olesia
12. Funkcje wewnętrznej aktywności dialogowej – Kwestionariusz Funkcje Dialogów (FUND) M. Puchalskiej-Wasyl
13. Integarcja i konfrontacja w wewnętrznym dialogu – kwestionariusz IKON M. Puchalskiej-Wasyl
14. Metapozycja Ja i jej badani
15.  Dialogi temporalne i metoda krzeseł
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