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I. Informacje wstępne: 

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, semestr I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 6 

10. Prowadzący:  

dr Dorota Mrozek  

 e-mail: dot@amu.edu.pl; dorotamrozek8@gmail.com 

 

II. Treści programowe: 

Semestr 1 

1. „Język polski” w szkole  

(przedmiot w kontekście dyscypliny wiedzy, „język polski” wobec innych 

przedmiotów nauczania, wewnętrzna struktura przedmiotu;  wymiary przedmiotu 

język polski;  integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa 

„j ęzyk polski” w kontekście przemian we współczesnym świecie – centrum czy 

peryferie? 

„mój język polski” – waga osobistych doświadczeń w kształtowaniu przekonań na 

temat znaczenia przedmiotu) 

2. Umiejętności nabywane w ramach przedmiotu „język polski” 

(umiejętności kluczowe,  

umiejętności międzyprzedmiotowe: czytanie ze zrozumieniem, umiejętności 

społeczne: komunikacyjne, kreatywność, motywacja itp.) 

3. „Język polski” w szkole podstawowej  w świetle podstawy programowej 

4. Uczeń w szkole podstawowej – procesy poznawcze i motywacje, które wpływają na 

zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu 

(przedmiot a etapy rozwoju psychicznego ucznia: w sferze poznawczej, emocjonalnej, 

społecznej itp., potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji – jak wspierać?  



bariery odbioru tekstu literackiego)                                                                                                                             

5. Inicjacje lekturowe - rekonesans 

(motywowanie do lektury dziś, literatura dziecięca i młodzieżowa, kultura popularna 

na lekcjach ”języka polskiego” itp. – na wybranym przykładzie z zakresu 

współczesnej fantastyki) 

6. Cele nauczania przedmiotu  

(operacjonalizacja celów, podziały celów ze względu na sposób formułowania i ze 

względu na dziedzinę) 

7. Zajęcia warsztatowe 

(obserwacja lekcji, na co warto zwrócić uwagę, jak zapisywać – wprowadzenie). 

III. Spis lektur: 

- patrz Metodyka nauczania – spis lektur obowiązujący do egzaminu. Studia licencjackie  

(wybrane pozycje ze spisu lektur – do negocjacji z uczestnikami zajęć) 

IV. Warunki zaliczenia: 

- przygotowanie krótkiej pracy pisemnej (o charakterze edukacyjnym) lub zaliczenie ustne 

(rozmowa ☺) z zakresu przedstawionych treści kształcenia i lektur – do wyboru 

indywidualnie przez uczestników zajęć. 


