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metodyka nauczania języka polskiego I rok, studia magisterskie uzupełniające, tryb 
niestacjonarny 
 
dr Beata Stefaniak 
Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, pokój nr 6 
 
godziny konsultacji: wtorek 9.00–9.30; środa11.30-13.00 i dyżur instytutowy 13.30–15.00 oraz 
według planu studentów zaocznych 
 
 
konwersatoria: 20 godzin 
warsztaty metodyczne: 25 godzin 
praktyki ciągłe: 75 godzin w gimnazjum 
  75 godzin w szkole ponadgimnazjalnej (po I roku) 
 
Warunki zaliczenia (na ocenę): 
Zajęcia: 
Dozwolone dwie nieobecności (bez konieczności podawania przyczyny), pozostałe bez względu 
na ich powód należy niezwłocznie odrobić na konsultacjach.  
Kolokwium ze znajomości 5 dowolnie wybranych lektur ze spisu. 
 
Praktyki: 
Zgodnie z instrukcją (praktyki gimnazjalne na podstawie zaliczeń na studiach licencjackich). 
 
Warsztaty: 
Pozytywnie oceniona praca kontrolna 
 
 
Tematyka zajęć 
 

1. 29.09 (sobota) Polonista w ramach, czyli czego uczyć w gimnazjum? 

Warunki zaliczenia. Podstawa programowa dla gimnazjum – przypomnienie. 

2. 13.10 (sobota) Polonista w ramach, czyli czego uczyć w liceum? 

Dominanty kształcenia polonistycznego na IV etapie - analiza podstawy programowej. Cele 
edukacyjne w nauczaniu języka polskiego na III i IV etapie edukacyjnym. 
 
♦ Podstawa programowa www.men.gov.pl 

3. 17.11 (sobota) Historia literatury czy inne porządki? 

Teoretyczne i praktyczne problemy odbioru literatury w szkole. Kanon. Historia literatury w 
szkole czy inne porządki? – dyskusja. 
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♦ M. Głowiński: Szkolna historia literatury: wprowadzanie w tradycję, w: Olimpiada Literatury i 
Języka Polskiego, red. B. Chrząstowska, T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1980 
♦ W. Bobiński: Licentia poetica autora podręcznika, w: Między szkołą a uniwersytetem, red. M. 
Kwiatkowska-Ratajczak, W. Wantuch, Poznań 2008. 
♦ Polonistyka 2000 nr 7 (art. S. Bortnowskiego i K. Kołodziejczak) 

4. 15.12 (sobota) Po co matura, czyli egzamin dojrzałości wczoraj, dziś i jutro 

Koncepcja egzaminu maturalnego (egzamin ustny) – analiza aktualnego informatora CKE. 
 
♦ J. Kaniewski: Miejsce egzaminu maturalnego w edukacji szkolnej, w: Koncepcja egzaminu 
maturalnego a kształcenie polonistyczne, Poznań 2007. 
♦ Informator CKE 

5. 9.02 (niedziela) Zniewoleni kluczem odpowiedzi? czyli o maturze pisemnej 

Koncepcja egzaminu maturalnego (egzamin pisemny), analiza arkuszy, tworzenie modelu 
odpowiedzi. 
 
♦ Informator CKE 

6. 6.04 (niedziela) O sztuce interpretacji 

Analiza i interpretacja. Całość a fragment dzieła literackiego. Analiza porównawcza. Eksplikacja 
literacka. 
 
♦ J. Kaniewski: Od czytania do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w szkole średniej, 
Poznań 2002. 
♦ A. W. Labuda, W. Dynak: Eksplikacje literackie, Warszawa 1991. 

7. 20.04 (niedziela) Ciekawe lektury, ciekawe metody 

Prezentacja prac kontrolnych – dyskusja. Metody aktywizujące w praktyce. 

8. 11.05 (niedziela) Aby język giętki… 

Sprawność językowa i komunikacyjna ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 
 
♦ Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach, red. Z. Uryga, 
R. Jedliński, M. Sienko, Kraków 2007. 

9. 08.06 (sobota) Polonista przed obrazem 

Niewerbalne teksty kultury na lekcjach języka polskiego – cele i sposoby wykorzystania, projekty 
lekcji. 
 
♦ S. Bortnowski: Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 
2003. 
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♦ A. Grodecka: Uczeń z wyobraźnią, Sopot-Poznań 2004, Matura bez barier, Sopot-Poznań 
2004. 

10. 8.06 (sobota) Polonista w kinie 

Dzieło filmowe na lekcjach języka polskiego, Filmoteka Szkolna, projekty lekcji. 
♦ www.fimotekaszkolna.pl 
♦ S. Wysłouch: Adaptacja filmowa jako przekład intersemiotyczny, w: Literatura a sztuku 
wizualne, Poznań 1994. 
♦ A. Ogonowska: Film jako tekst kultury, w: Tekst filmowy we współczesnym pejzażu 
kulturowym, Kraków 2004. 
♦ K. Rybicka: Zrozumeć film, Kalisz 2009. 
 

 

Warsztaty – temat pracy 
Proszę pisemnie przedstawić propozycję cyklu lekcji dla gimnazjum dotyczących jednej z 
podanych lektur: N.H. Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów”, J.D. Salinger „Buszujący 
z zbożu”, R. Kapuściński „Cesarz”. 
Przy ocenie pod uwagę brane będą: zgodność z podstawą programową, spójność koncepcji, 
strona merytoryczna, wybór metod nauczania, oryginalność i samodzielność, odwołania do 
literatury przedmiotu, poprawność językowa, strona formalna (bibliografia, przypisy, układ 
graficzny). 
Praca będąca plagiatem zostanie automatycznie zdyskwalifikowana i oceniona na niedostateczny. 
Termin: 6.04.2013. 


