
I rok niestacjonarnych studiów licencjackich  

metodyka nauczania języka polskiego 2012/2013 

wykłady i ćwiczenia 

dr Beata Stefaniak 

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, pokój nr 6 

godziny konsultacji: wtorek 9.00-9.30, środa 11.30-13.00, dyżur instytutowy 13.30–15.00 oraz 
według planu studentów zaocznych 

treści programowe (sylabus), spis lektur, spis tematów zajęć 

praktyki ciągłe: 150 godz. na II/III roku w szkole podstawowej 

 

Warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach. Dozwolona jest jedna nieobecność (bez konieczności podawania 
przyczyny), pozostałe nieobecności bez względu na ich powód  należy niezwłocznie odrobić na 
konsultacjach.  

Konspekt (na 23.02) na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzącą. 

Test i konspekt. 

 

Spis tematów zajęć  

wraz z przykładową bibliografią 

 

24.11 (sobota) 

K – Nauczyciel – mistrz, rzemieślnik, profesjonalista czy…? Moje doświadczenia, moja wizja 
zawodu.  

• S. Bortnowski: O osobowości i wzorcu polonisty. W: Przewodnik po sztuce uczenia 
literatury. Warszawa 2005. 

W – Dlaczego język polski jest najważniejszym przedmiotem w szkole? - wymiary przedmiotu wg 
Urygi. 

8.12 (sobota) 

K – Nauczyciel w ramach, czyli podstawowe dokumenty wyznaczające pracę polonisty. Cele 
edukacji polonistycznej. 

• www.men.gov.pl) 



W - Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania. Homo ludens – o zabawie na lekcjach języka 
polskiego i motywowaniu uczniów do pracy. 

 

9.12 (niedziela) 

K  - Po co nauczycielowi konspekt? 

 
• B. Chrząstowska: Opis lekcji. „Polonistyka” 2003 nr 9. 
 
• M. Kwiatkowska-Ratajczak: Od konspektu do artykułu. W: Metodyka konkretu. 

• M. Latoch-Zielińska: Cel i temat lekcji. O sposobach formułowania podstawowych 
elementów lekcji kształcenia kulturalno-literackiego. W zb.: Nowoczesność i tradycja w 
kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego. Pod red. B. 
Myrdzik. Lublin 2000. 

 

26.01 (sobota) 

K - Projekt lekcji – opracowanie konspektu. 

Zadanie – samodzielnie przygotowany konspekt na postawie dostarczonych materiałów (do 
13.02). 

W - Lekcje polskiego – typy i struktura. Omówienie konspektów. 

 

23.02 (sobota) 

K – Co i jak obserwować w klasie?  

• Wragg: Co i jak obserwować w klasie (fragmenty). Przeł. K. Kruszewski. „Żak” 2001 
(fragmenty). 

• A. Janowski: Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie. W: Sztuka 
nauczania. Czynności nauczyciela. Pod red. K. Kruszewskiego. Warszawa 2004. 

• A. Pease: Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Przeł. P. Żak. 
Kielce 2003. 

W – Zmagania z tekstem, czyli o poziomach czytania i barierach odbioru literatury.  

 

24.02 (niedziela) 

W -  zaliczenie (test i konspekt) 

 9.03 (sobota)  

g. 15.45 i g. 17.30 - zaliczenia 


