
PLAN PRACY W II SEMESTRZE (LETNIM) 2012/13 
rok II gr.1. studia licencjackie 

Prowadząca: Wiesława Wantuch 
 

I     Semestr zimowy jako wprowadzenie do praktykowania w semestrze letnim: 
• powtórzenie i podsumowanie wiadomości i umiejętności nabytych w semestrze 

zimowym – co umiemy/czego nie umiemy; 
• krytyczna lektura prac/recenzji studenckich jako punkt wyjścia do projektowania z 

wykorzystaniem artykułów nie tylko metodycznych; 
• kształcenie przez praktykę jako jeden z modeli kształcenia nauczycieli – 

autorefleksja; 
 
LEKTURA: 

1. B.Chrząstowska, O sztuce edukacji polonistycznej (patrz: Plan pracy sem.zimowy); 
2. Wybrane prace studenckie  
3. W.Wantuch, Nauka czytania poezji oraz Temat 2 Kto się przezywa, tak się nazywa? w: 

Cykl: Zabawy dziecięce [w tejże:] Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy, 
Kraków 2006 

 
II    Rytuały i  prowokacje - czy lekcje muszą być schematyczne?`  

• lekcja, czyli wydarzenie (wg. Z.Urygi); 
• temat lekcji – ważne ogniwo? 
• analiza przykładu: M.Jędrychowska, Historia ukryta w legendzie; 
• analiza porównawcza koncepcji M.Rusek i M.Myrdzik; 
• kryteria oceny projektu/lekcji. 
 

LEKTURA:  
1. B. Myrdzik, Modele lekcji – struktura i transformacje, [w:] Nowoczesność i tradycja 

w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod red. 
B. Myrdzik, Lublin 2000 lub M.Rusek, Lekcje polskiego – typy i struktura, [w:] 
Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-
Sitarz, Kraków 2004 

2. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Projektowanie lekcji, [w:] Innowacje i metody, Poznań 
2011 

 
III  Czy i jak  uczymy my śleć na lekcjach języka polskiego? 

• cele nauczania języka polskiego – w myśleniu zdroworozsądkowym i w ujęciu 
podstawy programowej (Bobiński kontra Nakielska-Kowalska?); 

• wpływ sprawdzianów zewnętrznych na myślenie o celach lekcji; 
• czytanie ze zrozumieniem jako wprowadzenie do myślenia; 
• style poznawcze i strategie uczenia się; 
• myślenie pytajne? – jak formułować zadania, jak prowokować pytania. 

 
LEKTURA: 

1. R. Fisher , Uczymy jak myśleć, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1999, 
2. D. Buehl, Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie 

uczyć się, przeł. B. Piątek, Kraków 2004, 
3. K. Kruszewski, Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne [w:]  Sztuka nauczania. 

Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2004. 
4. W.Wantuch, Czytanie ze zrozumieniem, [w:]  Innowacje i metody, Poznań 2011. 



IV  Nauczyciel w poszukiwaniu metod 
• zasady dydaktyczne, strategie, metody, techniki – terminologiczne ustalenia; 
• analiza przypadku (jak dobierać metody). 

 
LEKTURA: 

1. D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, 
   Warszawa 2001, 

2. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Metody, [w:] Innowacje i metody, Poznań 2011 
 
V  Wychowanie czy nauczanie? 

• formacja uczniów a dobór treści kształcenia; 
• jak motywować? 
• kierowanie pracą uczniów – praca w małych grupach jako formy wychowywania? 

 
LEKTURA:. 

1. B. Chrząstowska, Formacja uczniów  oraz  W.Wantuch, Dobór treści kształcenia, [w:] 
Innowacje i metody, Poznań 2011; 

2. A. Książek-Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu. Integracja tekstowa w 
kształceniu literackim na poziomie podstawowym, Kielce 1999; 

3. Ph. G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. Mc Cann, Uczenie się i wychowanie, [w tychże:] 
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, przeł. M.Guzowska-
Dąbrowska, J.Radzicki, E.Czerniawska, Warszawa 2010. 

 
VI  Nie tylko literatura … 

•   „ekranowy czytelnik”? – kapitulacja czy wyzwanie; 
•   od ilustracji do arcydzieła (z kiczem pośrodku) – analiza przykładów (ilustracje –     
        pocztówki); 
 

LEKTURA: 
1. B. Dyduch, Modele odbioru przekazu wizualnego w edukacji polonistycznej, w: Z 

uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, pod red. Z. 
Budrewicz, M. Jędrychowskiej, Kraków 1999, 

2. A. Janus-Sitarz, Oswoić z teatrem, czyli uczeń w roli aktywnego odbiorcy i 
współtwórcy sztuki teatralnej, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów 
kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, 

3. J. Kaniewski, Nowe „słowo-zaklęcie”. O integracji w zreformowanej szkole, 
     „Polonistyka” 2008, nr 6, 
4. W. Żuchowska, Ścieżka medialna. Otoczenie informacyjne, Kraków 2004. 

 
VII  Sztuka pisania w szkole podstawowej 

•   powtórzenie wiadomości z 1. semestru o kształceniu/wychowaniu językowym; 
•   analiza zapisów programowych dotyczących nauki pisania w szkole podstawowej; 
•   analiza przykładów tradycyjnych i nietradycyjnych sposobów nauki pisania 

„wypracowań szkolnych”. 
 
LEKTURA: 

1. Z. Kłakówna,  K.Wiatr, Nowa sztuka pisania. Podręcznik do języka polskiego dla klas 
4-6 szkoły podstawowej, Kraków 2005; 

2. K. Koc, Sztuka mówienia, słuchania, pisania, czytania [w:] Innowacje i metody, 
Poznań 2011; 

3.  Gry i zabawy w kształceniu językowym. Propozycje, scenariusze, projekty, pod red. H. 
Wiśniewskiej, Lublin 2000. 

 



VIII  Ocenianie  i zniekształcenia w ocenianiu 
• wychowanie przez ocenianie; 
• jawność kryteriów oceniania a samoocena; 
• co sprawdzamy na sprawdzianach? 
• jak oceniać, by nie krzywdzić – ćwiczenia w ocenianiu. 

 
LEKTURA: 

1. R. I. Arends, Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1994                      
[ rozdz. VII Kontrola i ocena] 

2. A. Gis, Kilka uwag o komunikacji językowej w świetle uczniowskich recenzji 
uczniowskich prac pisemnych, [w:] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi 
Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Borejszo i S. 
Mikołajczaka, Poznań 1999, 

3. B. Niemierko, Ewaluacja analityczna. Ewaluacja holistyczna, [w tegoż:] Mi ędzy 
oceną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997 lub  [w:] Metodyka literatury, 
pod red.J. Pacheckiej, A. Piątkowskiej, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001, t.1. 

4. T. Tyszka, Podstawowe zniekształcenia w ocenianiu, [w:] Metodyka literatury, pod 
red. J. Pacheckiej, A. Piątkowskiej, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001, t.1. 

 
IX Indywidualizacja a stygmatyzacja w nauczaniu 

• praca z uczniem zdolnym – dlaczego to trudne? 
• specyficzne trudności w nauczaniu na lekcjach języka polskiego; 
• dyslektyk w klasie – problem polonisty?; 
• indywidualizacja w ocenianiu – wychowawcze aspekty indywidualizacji z 

perspektywy zespołu klasowego; 
 
LEKTURA: 

1. A. Janowski, Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, [w:] Sztuka 
nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2004, 

2. W. Wantuch, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] 
Innowacje i metody, Poznań 2011. 

 
WARUNKI  ZALICZENIA  SEMESTRU II : 

1. Aktywna obecność na zajęciach w IFP – można jedne zajęcia w semestrze opuścić bez 
usprawiedliwiania. Nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na więcej niż na 40% zajęć 
grozi brakiem zaliczenia; 

2. Obecność na min.7 hospitacjach w szkołach (lekcja + omówienie pohospitacyjne) w 
ramach praktyk śródrocznych – zakaz wchodzenia do klasy po dzwonku!!! 

3. Przygotowanie (w 2-3 osobowych grupach) projektu lekcji do przeprowadzenia w 
klasie szkolnej, ocenianego wg wypracowanych kryteriów [termin oddania 
16.05.2013] 

   
UWAGA: 

• Zapis problematyki w niniejszym grupowym planie pracy na II semestr  nie musi być 
zgodny z tematami zajęć! W trakcie trwania semestru niektóre lektury mogą zostać 
wymienione na nowsze lub ciekawsze publikacje; 

 
 
 
 


