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I.  Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Metodyka nauczania 

2. Kod modułu: 03-MET-PDM 

3. Rodzaj modułu kształcenia – specjalizacyjny, obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: filologia polska 

5. Poziom studiów - I  

6. Rok studiów -  II  

7. Semestr -  I semestr 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h ćw. 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzących zajęcia 

        dr Anna Podemska-Kałuża,  podemska@amu.edu.pl   

11. Język wykładowy: polski 

 

II.  Informacje szczegółowe 

 

1. Cele modułu kształcenia: 

- zaznajomienie studenta z wiedzą na temat zasad, teorii i praktyk właściwych dla 

metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole podstawowej; 

- zapoznanie z terminologią stosowaną w dydaktyce przedmiotowej, z 

tradycyjnymi i współczesnymi stanowiskami naukowymi w zakresie przedmiotu, 

zasadami opisu działań dydaktycznych;  

- wykształcenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin: 

psychologii, pedagogiki ogólnej, literaturoznawstwa i językoznawstwa w celu jej 

wykorzystania w pracy zawodowej nauczyciela polonisty; rozwijanie 

kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia 

działań badawczych; 

- kształtowanie zdolności do autorefleksji, umiejętności komunikowania się ze 

specjalistami wspierającymi edukację. 
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2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  

społecznych 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych  

dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

 

Symbol  

efektów  

kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) 

i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia Student:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów#   

MET_01  ma uporządkowaną, pogłębioną i 

rozszerzoną wiedzę o zakresie, 

miejscu i znaczeniu metodyki 

nauczania literatury i j. polskiego 

zorientowaną na działania 

praktyczne; 

K_W01,  K_W03, 

K_W07, K_W08, K_W20, 

K_W22, K_U11,  

 

MET_02 zna treść podstawowych dokumentów 

oświatowych i umie wykorzystać je 

w praktyce zawodowej, kompetentnie 

posługuje się terminologią stosowaną 

w dydaktyce przedmiotowej, potrafi 

dostosować sposoby pracy do etapu 

rozwoju intelektualnego i 

emocjonalnego ucznia oraz do zadań 

przedmiotu; 

K_W01, K_W02, K_W21, 

K_W22, K_W23, K_W24, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U07, K_U11, 

K_U17, K_K04, K_K05, 

K_K09,  

MET_03 potrafi planować kształcenie 

sprawności językowych i 

komunikacyjnych uczniów; dostrzega 

różnice pomiędzy modelem 

teoretycznym dydaktyki j. polskiego 

a praktyką szkolną;  

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W07, K_W09, K_W10, 

K_W11, K_W12, K_W18, 

K_U01, K_U05, K_U07, 

K_U12, K_U13, K_K03, 

K_K06,  
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MET_04 potrafi zaplanować pracę z tekstem 

kultury, świadomie wykorzystując 

różne metody analizy i interpretacji;  

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W06, K_W07, K_W13, 

K_W14, K_W15, K_W16, 

K_W17, K_W18, K_U01, 

K_U05, K_U07, K_U08, 

K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K06, K_K10,  

 MET_05 umie właściwie zaplanować proces 

kształcenia (plan dydaktyczny, 

konspekt, scenariusz, projekt) i 

przeprowadzić lekcję warsztatową z 

języka polskiego; 

K_W05, K_W19, K_U03, 

K_U05, K_U06, K_U10, 

K_U14, K_U15, K_U16, 

K_K12 

MET_06 umie analizować efekty własnej 

pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

potrafi zaplanować własny rozwój 

zawodowy; 

K_W05, K_W20, K_W21, 

K_U02,  K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, K_U09, 

K_U10, K_U13, K_U14, 

K_U16, K_U17, K_U18, 

K_K01, K_K07, K_K08, 

K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 

 

4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: 

Lp.  Opis treści kształcenia Teksty do lektury 

1.  

Język polski w szkole podstawowej i jego 

miejsce wśród innych przedmiotów 

nauczania.  

Wzorzec nauczyciela polonisty. 

Kruszewski Krzysztof, Najpotrzebniejsze 

zasady dydaktyczne, w: Sztuka nauczania. 

Czynności nauczyciela, pod red. K. 
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Historyczne i współczesne 

uwarunkowania dydaktyki j. polskiego.  

 

Kruszewskiego, Warszawa 2004. 

Do wyboru:  

Bortnowski Stanisław, O osobowości i 

wzorcu polonisty, w: Przewodnik po sztuce 

uczenia literatury, Warszawa 2005.  

lub   

Strokowski Wojciech, Nauczyciel – partner 

czy mistrz?, w: Doskonalenie warsztatu 

nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, 

Kraków 2005.  

2-3.  

 

Dominanty kształcenia polonistycznego na 

II etapie edukacyjnym w perspektywie 

rozwoju intelektualnego i 

psychoemocjonalnego ucznia.  

Procesy poznawcze a potrzeby i 

możliwości percepcyjne uczniów.  

Uryga Zenon, Wymiary przedmiotu, w: 

Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia 

literackiego, Warszawa-Kraków 1996.  

Bernacka Danuta, Zanim wybierzemy metodę 

pracy z uczniem…, w: Od słowa do działania. 

Przegląd współczesnych metod kształcenia, 

Warszawa 2001.  

4. 

Podstawowe  dokumenty oświatowe 

(podstawa programowa, program 

nauczania, standardy wymagań 

egzaminacyjnych) i ich znaczenie dla 

planowania procesu nauczania-uczenia się 

w szkole podstawowej.  

Podstawa programowa, www.men.gov.pl 

oraz www.cke.edu.pl  

Chrząstowska Bożena, Program nauczania 

wykładnią koncepcji pedagogicznej, w: 

Kompetencje szkolnego polonisty, pod red. B. 

Chrząstowskiej, t. II, Warszawa 1997.  

5.  

Rozwijanie umiejętności kluczowych dla 

ucznia a treści kształcenia polonistycznego 

w podręcznikach szkolnych.  

Trudna sztuka uczniowskiej interpretacji.    

Analiza wybranych podręczników do 

nauczania j. polskiego w szkole podstawowej. 

6-7. 
Obserwacje lekcji, czyli szkolny polonista 

w działaniu. Notatnik refleksyjnego 

Janowski Andrzej, Zbieranie i 

wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, 
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Studenta: co i jak warto obserwować 

podczas hospitacji?  

Struktura formalna lekcji.  

w: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 

pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2004.  

Latoch-Zielińska Małgorzata, Cel i temat 

lekcji. O sposobach formułowania 

podstawowych elementów lekcji kształcenia 

kulturalno-literackiego, w: Nowoczesność i 

tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik 

do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod 

red. B. Myrdzik, Lublin 2000. 

8-9. 

 

Od metody przez strategię do formy pracy. 

Od teorii pedagogicznej do praktyki 

szkolnej – wprowadzenie i przegląd 

metod.  

Wybór metody a efektywność podjętych 

działań dydaktycznych.   

Bernacka Danuta, Zanim wybierzemy metodę 

pracy z uczniem…, w: Od słowa do działania. 

Przegląd współczesnych metod kształcenia, 

Warszawa 2001.  

Bortnowski Stanisław, Zwięzła prezentacja 

wielości, w: Jak uczyć poezji?, Warszawa 

1998.   

10. 

Formy dokumentowania lekcji  

 (konspekt, scenariusz, projekt lekcji). 

Budowa konspektu. Konspekt a 

projektowanie i realizacja lekcji.  

Chrząstowska Bożena, Opis lekcji, 

„Polonistyka” 2003, nr 9.  

Kowalikowa Jadwiga, Konspekt lekcyjny, w: 

Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 

2006.  

11-

12. 

Nauka o języku a umiejętności językowo-

komunikacyjne ucznia szkoły 

podstawowej. Funkcjonalne podejście do 

gramatyki w praktyce szkolnej. Sposoby 

kształtowania świadomości językowej 

ucznia. Wychowanie językowe. 

Nagajowa Maria: Nauka o języku dla nauki 

języka, w: Kompetencje szkolnego polonisty, 

pod red. B. Chrząstowskiej, t. I, Warszawa 

1995. 

Gis Anita, Komunikacja językowa szkole, w: 

Konteksty polonistycznej edukacji, pod red. 

M. Kwiatkowskiej - Ratajczak, S. Wysłouch, 

Poznań 1998.  

13. 

Uczeń w roli czytelnika I.  

Problemy odbioru literatury na II etapie 

edukacyjnym:  uwarunkowania 

Jędrychowska Maria, Wprowadzenie, w: 

Lektura i kultura. Warszawa – Kraków 1994.  

Smuszkiewicz Antoni, Czwarta czy osobna? 
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uczniowskiej lektury, bariery odbioru. 

Praca z tekstem literackim a rozwijanie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Literatura dla dzieci i młodzieży na 

lekcjach języka polskiego a twórcze 

pisanie uczniów.  

(O literaturze dla dzieci i młodzieży), w: 

Konteksty polonistycznej edukacji, pod red. 

M. Kwiatkowskiej - Ratajczak, S. Wysłouch, 

Poznań 1998. 

 

14. 

Literatura-kultura: od sztuki słowa do 

różnych tekstów kultury (z 

uwzględnieniem tekstów kultury 

popularnej). Jak czytać teksty kultury 

wizualnej i audialnej.   

Grodecka Aneta, Alfabet języka plastycznego 

i muzycznego, „Polonistyka” 2003, nr 5.  

15.  

 

Uczeń w roli czytelnika II.  

Motywowanie do lektury: sposoby 

kształcenia sprawności lekturowej ucznia, 

aktywizacja potencjalnych czytelników w 

epoce kultury obrazkowej i mass-mediów. 

Próba diagnozy „bezradności nauczycieli 

wobec nieczytania lektur przez uczniów”. 

Janus-Sitarz Anna, Uczyć dla lektury, 

„Polonistyka” 2003, nr 10;  

Biernacka Anna, Fascynacje czytelnicze, w: 

Doskonalenie warsztatu nauczyciela 

polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. 

 

5. Zalecana literatura:  Spis lektur na stronie zakładowej  

 

6. Kryteria oceniania  

 

Na ocenę końcową I semestru składają się: 

• wartość merytoryczna projektu edukacyjnego (ocena konspektu lekcji 

obserwowanej) oraz sprawozdania z indywidualnych praktyk śródrocznych 

(zgodnie z wymaganiami grantu);  

• znajomość zagadnień z zakresu treści kształcenia i lektur;   

• wartość merytoryczna krótkich pisemnych prac ćwiczeniowych;  

• aktywne uczestnictwo w zajęciach.  


