
Kod 

przedmiotu
P_04-1

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

II Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Warsztaty komunikacja i negocjacja w pracy nauczyciela

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

CEL PRZEDMIOTU

Student nabywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikowania i negocjowania w pracy nauczyciela.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalej, psychologii dziecka i metodyki edukacji wczesnoszkolnej. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Ma rozszerzoną wiedzę na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej 

w przedszkolu i w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym podnoszące efektywność ich uczenia się.

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

Wiedza

K_W01  K_W03  K_W05  K_W7  

K_W10  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

U3

K1

K2

K3

Skutecznie wykorzystuje umiejętności komunikacyjne w pracy dydaktycznej i 

wychowawczej. 

Posiada umiejętność inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w obszarze 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_U01  K_U7   K_U9  K_U10  

K_U12  

Potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać 

kompetencje kluczowe dzieci/uczniów.

Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych 

aspektów filozofii nauczania.

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły.

Jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów.

K_K04  K_K07  K_K08  
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 20% 10% 70%

W1

W2

W3

U1

U2

Uczeń jako partner komunikacyjny. 

Psychologiczne aspekty przebiegu negocjacji.

Style wychowania a proces komunikacji nauczyciela z uczniami.

Formy przekazu komunikatu.

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów. 

Bariery skutecznego komunikowania się.

Negocjowanie - podstawowe pojęcia i problemy. 

Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. 

Posiada umiejętność inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w obszarze wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Komunikacja w szkole - podstawowe pojęcia i problemy.

Tworzenie koncepcji działania.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Ma rozszerzoną wiedzę na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej w przedszkolu i 

w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

podnoszące efektywność ich uczenia się.

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

Zasady wywierania wpływu.

Kryzys i sytuacje kryzysowe w szkole.

Techniki negocjacji.

Skutecznie wykorzystuje umiejętności komunikacyjne w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Liczba godzin
Temat

Zakończenie procesu negocjacji.

Komunikacja i negocjacja jako niezbędne umiejętności nauczyciela - podsumowanie.



U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 45

75

3

0Suma

ECTS 0

Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych aspektów filozofii 

nauczania.

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości 

pracy szkoły.

Jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów.

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać kompetencje 

kluczowe dzieci/uczniów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
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Wykład Ćwiczenia

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Tytuł/stopień naukowy

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

E. Rostańska, Dziecko i dorosły w rozmowie , Katowice 2010.

Uzupełniajaca

M.M. Czarnawska, Podstawy negocjacji i komunikacji , Pułtusk 2003.

D. Hauk, Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Poradnik do treningu mediacji , Kielce 2003.

Nauczyciel - uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji , red. M. Dudzikowa, Kraków 1996.

LITERATURA

Podstawowa

W. Mastenbroek, Negocjowanie , przeł. E. Szapiro, T. Szapiro, Warszawa 1998.


