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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 
2 semestry;  dwustopniowy egzamin: część praktyczna – lekcja egzaminacyjna (w trakcie II 
semestru) i część teoretyczna; do egzaminu teoretycznego mogą przystąpić osoby, które 
uzyskały wszystkie zaliczenia (zajęcia, praktyki i przeprowadziły lekcję egzaminacyjną) 
praktyki śródroczne (wyjścia do szkoły w trakcie roku akademickiego, hospitacje i lekcje 
studenckie) 
praktyki ciągłe w gimnazjum (w trakcie III roku: 11 lutego – 1 marca) 
 
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 tabeli) z hospitacji. 
Zaliczone wszystkie ćwiczenia praktyczne (projekty, konspekty itd.). 
 
 
Spis tematów zajęć (I semestr) 

1. Po pierwszych praktykach – refleksje, analizy, wnioski. 
 

2. – 3. Język polski w gimnazjum – czego, po co i jak mamy uczyć?  
 
● Podstawa programowa  

● Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej. Red. Z. Budrewicz (tu art. Z. Urygi i M. 
Jędrychowskiej: Aksjologiczne zadomowienie) 

● Polonistyka 2009/4 (wybr. artykuły) 
 
 

4. W poszukiwaniu podręcznika doskonałego (analiza podręczników). 
 
● Z. Uryga: Kryteria oceny podręczników do przedmiotu „język polski”. Polon. 
2007/2. 
 
● Z. Uryga: Podręcznik jako narzędzie kształcenia literackiego w szkole średniej. W 
zb.: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj – dziś – jutro. Pod red. B. 
Chrząstowskiej. Poznań 1991. 
 
● Wybrane podręczniki dla gimnazjum. 



5. Z czego zostanie rozliczony gimnazjalista? – o nowym teście po III etapie 
edukacyjnym.  
 
● Przykładowe arkusze ze strony www.oke.poznan.pl. 
 

6. Klasyka w gimnazjum – po co i jak tego uczyć?   

● E. Nowak: Klasyka w szkole – o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego. 
W zb.: Szkolne spotkania z literaturą. Pod red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2007. 

 
7. Poza salą szkolną, czyli uczenie metodą projektu i samokształcenie. 

 
8. Nie tylko literaturą gimnazjalista żyje – teksty niewerbalne na lekcjach języka 

polskiego. 
 
● Dowolny tekst ze spisu lektur dotyczący niewerbalnych tekstów kultury . 
 

9. Film w szkolnej edukacji polonistycznej, projekt „Filmoteka Szkolna” 
(www.filmotekaszkolna.pl). 
 

10. Hospitacje i lekcje próbne. 

 
 

 

Uwaga 
Kolejność poruszanych zagadnień może się zmienić. 
Godziny hospitacji w szkole mogą przypaść na inne dni lub godziny niż zajęcia z metodyki. 
Proszę to wziąć pod uwagę, planując nieobecności na innych przedmiotach. 
 
Grupa 6 – na zaliczenie I semestru konspekt 
 
 


