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Cel i zadania 
przedmiotu 

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia pracy w 
charakterze nauczyciela polonisty w gimnazjum (zapoznanie ze 
specyfiką kształcenia na tym etapie; projektowanie lekcji, wdrażanie do 
podejmowania skutecznych działań dydaktycznych). 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie wyrażone oceną, na podstawie obecności (dopuszczalne 
dwie nieobecności), aktywnego uczestnictwa w zajęciach i udziału w 
praktykach śródrocznych; 
I semestr: przygotowanie prezentacji związanej z wybraną metodą 
nauczania, pisemne sprawozdanie z hospitacji; 
II semestr: przygotowanie projektu lekcji gimnazjalnej (profil „wokół 
emocji”); pisemny konspekt zajęć w gimnazjum z uwagami o 
realizacji. Forma egzaminu poniżej. 

Treści programowe 
i lektura 

Materiały do ćwiczeń z metodyki na stronie wykładowcy:  
http://www.staff.amu.edu.pl/~grodecka 

 1. Refleksje po praktykach (sukcesy i porażki dydaktyczne, 
współpraca z opiekunem praktyk) 

 2. Podręczniki dla gimnazjalistów w krytycznej odsłonie. 
Powtórka zagadnień: kryteria oceny podręcznika i funkcje 
podręcznika. 

Lektura 
Aktualne podręczniki (Między nami; Swoimi słowami). 
„Polonistyka” 2000, nr 7: Bortnowski Stanisław, Chronologia czy 
przeciwko niej?; Katarzyna Kołodziejczyk, O chronologii w szkole. 
 

 3. Teoretyczne i praktyczne problemy odbioru literatury w szkole. 
Powtórka zagadnień: bariery odbioru, postawy czytelnicze i 
linie czytania. Próba stworzenia kanonu dla gimnazjum. Formy 
pobudzania czytelniczej aktywności. 

Lektura 
Podstawa programowa 
Chrząstowska Bożena, Uczeń odbiorca, w: Lektura i poetyka, 
Warszawa 1987. 
Inglot Mieczysław, Uczniowska konkretyzacja lektury pozaszkolnej i 



jej miejsce w literackiej świadomości młodzieży, w: Teoretyczne i 
praktyczne problemy szkolnego odbioru literatury. Edukacja literacka 
w szkole. Cz. III, oprac. W. Dynak, M. Inglot, Wrocław 1987. 
 

 4. Hospitacja lekcji w gimnazjum (kształcenie literackie) 
 5. O roli egzaminu w procesie kształcenia 

Lektura: 
Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów; 
Kożuszko Danuta, Kutrzyk-Jurków Iwona, Egzamin po gimnazjum. 
Część humanistyczna, Warszawa 2002. 

 6. Hospitacja lekcji w gimnazjum (kształcenie językowe) 
 7. Kierowanie pracą uczniów na lekcji. Prezentacje wybranych 

metod kształcenia. (27. 11., 04. 12., 11.12.) 
Lektura: 
Bernacka Danuta, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych 
metod kształcenia, Warszawa 2001. 
Elżbieta Mikoś, O dialogu edukacyjnym, w: Drogi i ścieżki 
polonistyki gimnazjalnej, pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz, 
Kraków 2001. 

 8. Odbiór różnych tekstów kultury. Alfabet tekstów kultury: 
medialność, wizualność, audialność, audiowizualność, 
wielozmysłowość. (18.12., 08.01., 15.01.) 

Lektura: 
Kaniewski Jerzy, Nowe „słowo-zaklęcie”. O integracji w 
zreformowanej szkole, „Polonistyka” 2008, nr 6. 
Bortnowski Stanisław, Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na 
lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003. 
Grodecka Aneta, Alfabet języka plastycznego i muzycznego, 
„Polonistyka” 2003, nr 5; O możliwościach edukacyjnych ekfrazy 
poetyckiej, „Polonistyka” 2008, nr 10. 
Ogonowska Agnieszka, Film jako tekst kultury, w: Tekst filmowy we 
współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków 2004. 

 9. Podsumowanie praktyk śródrocznych i przygotowanie do 
praktyk ciągłych. Zapoznanie z regulaminem praktyk, 
ćwiczenie badawcze. 

 II SEMESTR 
 10. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, kryteria oceny 

wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
Lektura: 
Stanisław Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 
Warszawa br. (rozdz. 9. Dylematy oceniania). 

 
 11. Rozwijanie umiejętności tekstotwórczych ucznia: formy 

wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
Lektura: 
Kuziak Michał, Rzepczyński Sławomir, Jak pisać?, [b.r.] Bielsko Biała. 

 12. Blaski i cienie eksplikacji na lekcji języka polskiego. 
Lektura: 
Labuda Wit Aleksander, Wprowadzenie, w: Lekcje czytania. 



Eksplikacje literackie, cz. I, pod red. W. Dynaka, A. W. Labudy, 
Warszawa 1991. 
Metodyka literatury, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, 
t. II, Warszawa 2002 [Seweryna Wysłouch, Analiza strukturalno – 
semiotyczna, Ryszard Nycz, Teoria interpretacji]. 

 13. Indywidualizacja procesów nauczania j. polskiego (praca z 
uczniem wybitnie zdolnym oraz z uczniami dysfunkcyjnymi, 
np.  dyslektycznymi). 

Lektura: 
Patrycja Huget, Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, 
dysgrafia i dysortografia, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela 
polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. 

 14. Sprawności językowe i komunikacyjne ucznia gimnazjum. 
Lektura: 
J. Kowalikowa, H. Synowiec, Miejsce nauki o języku w kształceniu 
językowym uczniów, w: Kształcenie sprawności językowej i 
komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, pod red. Z. 
Urygi, M. Sienko, Kraków 2005.  
J. Kowalikowa, Różne aspekty mówienia o wartościach i 
wartościowania w ramach kształcenia językowego w szkole, w: 
Wartościowanie a edukacja polonistyczna, pod red. A. Janus – Sitarz, 
Kraków 2008. 

 15. Kultura popularna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. 
Relacje między kulturą wysoka i popularną w literaturze, języku i 
edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005 
[wybrane artykuły: J. Z. Lichański, Relacje między kulturą wysoką a 
niską/popularną w literaturze; M. Kwiatkowska – Ratajczak, Między 
chorałem, rockiem a hip hopem, czyli o niektórych zobowiązaniach 
szkolnej polonistyki; D. Łazarska, Polonista wobec potrzeby „czytania” 
tekstów kultury popularnej w gimnazjum]. 

 16. Projektowanie i planowanie pracy szkolnego polonisty. 
Ćwiczenia w redagowaniu planu wynikowego. (2 spotkania) 

Lektura: 
Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do 
ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod red. B. Myrdzik, Lublin 
2000 [Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wstęp do 
ewaluacji]. 
Niemierko Bolesław, Między oceną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, 
Warszawa 1997 [Planowanie nauczania, Ewaluacja analityczna, 
Ewaluacja holistyczna]. 

 17. Rola projektu w gimnazjum (2 spotkania) 
Lektura: 
Barbara Myrdzik, Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia 
o edukacji polonistycznej, Lublin 2006 (rozdz. 13. O roli metody 
projektu w przygotowaniu uczniów do samokształcenia). 
Mikina Agnieszka, Zając Bożena, Jak wdrażać metodę projektów? 
Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły 
zawodowej, Kraków 2001. 

 18. Lekcje warsztatowe studentów. kształtowanie postawy 
nauczyciela kreatywnego i nowoczesnego, 



1. kształtowanie postawy nauczyciela świadomie i krytycznie 
analizującego swój warsztat pracy, 

 

Egzamin ma charakter teoretyczno – praktyczny: Na ocenę końcową składają się: 

• znajomość zagadnień z zakresu treści kształcenia i lektur (egzamin teoretyczny); 
• umiejętność przeprowadzenia lekcji języka polskiego (egzamin praktyczny). 

Student jest oceniany według skali: 

5,0 – bardzo dobra: student potrafi sporządzać konspekty w pełni poprawne pod względem metodycznym i 
językowym, z wyraźnymi śladami inwencji twórczej (uruchomienie kontekstów, ciekawa struktura lekcji, bogate 
materiały); potrafi prowadzić lekcję języka polskiego, uwzględniając poziom klasy, poprawną metodycznie 
(dobór metod i form pracy, sposób formułowania tematu, forma sprawdzania umiejętności), spójną (logiczne 
następstwo poszczególnych ogniw lekcji), potrafi nawiązać kontakt z uczniami, posiada umiejętność samooceny 
oraz dyskusji na temat koncepcji lekcji i jej realizacji; dobrze zna zagadnienia teoretyczne i zalecane lektury. 

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w zakresie samodzielnego i twórczego podejścia 
do egzaminu praktycznego. 

4,0 – dobra, przy pełnej poprawności językowej i metodycznej zdarzają się sporadyczne usterki w konspekcie 
(np. schematyczny sposób redagowania tematu, błędne zapisy w zestawie metod i celów szczegółowych); 
student potrafi poprowadzić lekcję poprawną i spójną, jednak jej efektywność i umiejętności interpersonalne 
studenta budzą zastrzeżenia, student dobrze zna zagadnienia teoretyczne i zalecane lektury. 

3,5 – zadawalająca, w zakresie poprawności metodycznej i językowej można odnotować nieznaczne odstępstwa 
od normy, student stosuje podstawową strukturę konspektu; jednak w części praktycznej popełnia błędy w 
zakresie spójności i efektywności nauczania, znajomość zagadnień teoretycznych dostateczna. 

3,0 – zadawalająca, w zakresie poprawności metodycznej i językowej można odnotować odstępstwa od normy, 
student zachowuje jedynie podstawową strukturę konspektu, jest mało samodzielny w wymiarze praktycznym, 
znajomość zagadnień teoretycznych dostateczna. 

2,0 – niezadawalająca, student nie spełnia kryteriów oceny dostatecznej. 

 


