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II rok lic. - metodyka nauczania języka polskiego, semestr letni 2012/2013 

 

 

dr Beata Stefaniak 

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, pokój nr 6 

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

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

praktyki śródroczne (wyjścia do szkoły w trakcie roku akademickiego, hospitacje i lekcje 
próbne - 5 godzin) 

praktyki ciągłe (wrześniowe po II roku) 

 

Warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności (bez konieczności podawania 
przyczyny), pozostałe nieobecności bez względu na ich powód  należy niezwłocznie odrobić 
na konsultacjach. Nieobecności w szkole proszę odrabiać indywidualnie u wskazanego 
nauczyciela  i przedstawić sprawozdanie podpisane przez niego. 

Sprawozdanie (zwięzłe i treściwe, w formie tabelarycznej) z hospitacji. 

Zaliczone wszystkie ćwiczenia praktyczne (projekty, konspekty itd.). 

Test pod koniec II semestru. 

 

Spis tematów zajęć (II semestr) 

wraz z przykładową bibliografi ą 

 

I Gramatyka na cenzurowanym, czyli wiedza językowa a wychowanie językowe (ciąg 
dalszy). 

* J. Kowalikowa: Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki. W zb.: Polonista w szkole. Pod 
red. A. Janus-Sitarz. Kraków.  

* wybrane artykuły z Kompetencji szkolnego polonisty, t. 2. 

* K. Stróżyński: Recepta na inwencję. „Polonistyka” 1995 nr 4. 
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II W poszukiwaniu metody doskonałej 

* S. Bortnowski: Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania. W zb.: Polonista w szkole. Pod red. 
A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

* A. Zabrotowicz: O metodach ogólnodydaktycznych w nauczaniu języka polskiego (lekcje 
literackie). W zb.: Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Lublin 2000. 

* S. Bortnowski: Jak uczyć poezji lub: Scenariusze półwariackie (dowolne wydanie). 

* D. Bernacka: Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia. Warszawa 
2001. 

* M. Sienko: „Nowa fala” w polonistyce szkolnej. „Polonistyka” 2003 nr 4. 

 

III Uczenie się we współpracy 

* K. Kruszewski: Uczenie się we współpracy. W zb.: Sztuka nauczania. Czynności 
nauczyciela. 

* D. Bernacka: Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia. Warszawa 
2001. 

* G. Olszewska: Metody aktywizujące. W zb.: Metodyka literatury, t. 1. Pod red. J. 
Pacheckiej i in. Warszawa 2001. 

 

IV Dialog pedagogiczny na lekcjach języka polskiego 

* A. Gis: Komunikacja językowa w szkole. W zb.: Konteksty polonistycznej edukacji. Pod 
red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak, S. Wysłouch. Poznań 1995. 

* S. Bortnowski: Półsłówka, półzdania. „Polonistyka” 1994 nr 3. 

* B. Myrdzik: Czy rozmowa jest metodą oraz M. Latoch-Zielińska: O dyskusji nieco inaczej. 
W zb.: Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Lublin 2000. 

* E. Nowak: Sztuka zadawania pytań. W zb.: Doskonalenie warsztatu nauczciela polonisty. 
Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2004. 

 

V Typy i struktura lekcji polskiego 

* M. Rusek: Lekcje polskiego – typy i struktura. W zb.: Polonista w szkole. Pod red. A. 
Janus-Sitarz, Kraków 2004. 
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* B. Myrdzik: Modele lekcji – struktura i transformacje. W zb.: Nowoczesność i tradycja w 
kształceniu literackim. Pod red. B. Myrdzik. Lublin 2000.   

 

VI O trudnej sztuce oceniania 

* A. Janus-Sitarz: Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia. W zb.: 
Polonista w szkole. Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2004. 

* Sprawdzanie i ocenianie. W zb.: Metodyka literatury, t. 1. Pod red. J. Pacheckiej i in. 
Warszawa 2001. 

* R. Arends: Kontrola i ocena. W: Uczymy się nauczać. Warszawa 1994. 

* D. Sterna: Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa 2006. 

 

VII Gdy w klasie jest dyslektyk 

* wybrane pozycje dotyczące dysleksji 

 

VIII – XV Hospitacje, lekcje próbne z omówieniem 

 

 

 

 

 

 

 


