
Sylabus zajęć z metodyki nauczania języka polskiego  
studia niestacjonarne rok I mgr 

rok akademicki 2015/16 
 

Prowadzący: dr Anita Gis  anitag@amu.edu.pl   

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, pok. 7, tel. 61 829 46 05  

 

Konsultacje:  

poniedziałek – godz. 11.15-12.00  

środa – godz. 11.15-12.00  dyżur Instytutowy 13.30-15.00 

sobota wg planu studiów zaocznych  

 

 

konwersatoria: 30 godzin  

warsztaty metodyczne: 30 godzin  

 

CELE PRZEDMIOTU: przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na trzecim 

i czwartym etapie edukacyjnym. 

rok 1 – język polskiego gimnazjum 

rok 2 – język polski w liceum 

 

Warunki zaliczenia (na ocenę): 

 

Zajęcia:  
Dozwolone 2 nieobecności (bez konieczności podawania przyczyny), pozostałe bez względu na ich powód 

należy odrobić na konsultacjach. 

Kolokwium ze znajomości 5 dowolnie wybranych lektur ze spisu. Systematyczne przygotowanie i aktywny 

udział w zajęciach oraz ocena prac pisemnych (projekty sytuacji dydaktycznych – realizowane w czasie 

zajęć, m.in. opracowanie w grupach).  

 

Praktyki:  

praktyki ciągłe: 75 godzin w gimnazjum  

75 godzin w szkole ponadgimnazjalnej (po I roku)  

 

Warsztaty:  

Pozytywnie oceniona praca kontrolna. Temat pracy — pisemne opracowanie propozycji cyklu lekcji 

dla gimnazjum dotyczących wybranego (jednego) motywu (plan wynikowy, jeden konspekt) 

 

motyw artysty i sztuki  motyw cierpienia  motyw domu i rodziny 

motyw miłości   motyw podróży  motyw samotności 

motyw przyjaźni 

 

Przy ocenie pod uwagę brane będą: zgodność z podstawą programową, spójność koncepcji, strona 

merytoryczna, wybór metod nauczania, oryginalność i samodzielność, odwołania do literatury przedmiotu, 

poprawność językowa, strona formalna (bibliografia, przypisy, układ graficzny).  

Pozytywną ocenę uzyskają tylko prace będące opracowaniem samodzielnym. 

 

Termin - 12 marca 2016 r.  
 
 

 



TREŚCI PROGRAMOWE I PRZYKŁADOWA LEKTURA  
 

Sprawy organizacyjne (sylabus, warunki zaliczenia, praktyka etc.) Kontakt z grupą (e-maile) 
 

Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam… z notatnika refleksyjnego studenta. 

Odwołanie do wiadomości z poprzedniego etapu kształcenia – kompetencje zawodowe nauczyciela 
 

Kto i jak postrzega szkołę? (władze oświatowe, dyrektor, rodzić, nauczyciel uczeń) 
Lektura: 
 

K. Konarzewski,  Uczeń, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, pod red. tegoż, Warszawa 1991, s. 91-147.  

K. Konarzewski, Nauczyciel, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, pod red. Tegoż, Warszawa 1991, s. 148-179.  

S. Bortnowski, O osobowości i wzorcu polonisty, [w:] Tegoż, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 

Warszawa br, s. 11-42.  

A. Janowski, Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie [w:]  

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1991, s. 182-212.  

W. Strokowski, Nauczyciel – partner czy mistrz?, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. 

A. Janus-Sitarz, Kraków 2005.  
 

Kompetencje nauczyciela polonisty.  

Lektura: 

Jadwiga Kowalikowa, Polonista nauczyciel czy nauczyciel polonista, [w:] Narodziny nauczyciela polonisty, 

Universitas, Kraków 2006, s. 31-40.  

W. Strokowski, Nauczyciel – partner czy mistrz?, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. 

A. Janus-Sitarz, Kraków 2005.  
 

Po co język polski w szkole? (miejsce i zadania przedmiotu). Wymiary przedmiotu 
Lektura: 

Z. Uryga, Wymiary przedmiotu, [w:] tegoż, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, 

Warszawa-Kraków 1996, s. 11-30.  

M. Kwiatowska-Ratajczak, Wymiary przedmiotu[w:] Innowacje i metody, t.1. W kręgu teorii i praktyki, 

Poznań 2011, s. 221-236.  
 

Edukacja polonistyczna w gimnazjum w świetle dokumentów oświatowych  
Lektura: 

K. Kruszewski, Program szkolny, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, pod red. K. Konarzewskiego, Warszawa 

1991, s. 180-212.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzami, 

www.reformaprogramowa.men.gov.pl(www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/2b.pd 
  
Szkolne spotkania z literaturą 
Lektura: 

Szkolne spotkania z literaturą, pod red. Anny Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2007 (rozdz.  

Wokół kanonu lektur szkolnych, s. 15-50).  

Anna Janus-Sitarz, Lektura szkolna w dobie reality, [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka i nauka 

o języku, pod red. Doroty Michułki i Kordiana Bakuły, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2005, s. 131−138.  
 

Z językiem za pan brat. O szkolnym kształceniu języka 
Lektura: 

Koc Krzysztof, Od gramatyki opisowej do gramatyki komunikacyjnej. Edukacja lingwistyczna a podstawa 

programowa, „Polonistyka” 2009, nr 4. 
 

Polonistyka czy humanistyka?  
Lektura: Bożena Chrząstowska, Polonistyka czy humanistyka?, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, 

red. Krzysztof Kruszewski, WSiP, Warszawa 2000, s. 110−130.  
 

Lekcja bez tajemnic. Typy lekcji i ich cele; zasady projektowania lekcji.  



Lektura:  
M. Rusek, Lekcje polskiego – typy i struktura, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, 

red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004, 27-54.  

E. Nowak, Cele edukacji polonistycznej [w:] Polonista w szkole…, s. 15-26.  

B. Niemierko, Cele kształcenia [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 

1991, s. 9-44.  
 

Wokół planowania działań nauczyciela, czyli o konspekcie lekcji  
Lektura: 
M. Kwiatkowska-Ratajczak, Od konspektu do artykułu metodycznego, [w:] Kompetencje szkolnego polonisty, red. 

B. Chrząstowska t. II, Warszawa 1997, s. 40-46 lub [w:] Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego 

kształcenia nauczycieli polonistów, Poznań 2002, s. 157-178)  

B. Chrząstowska, Opis lekcji, „Polonistyka” 2003 nr 9.  

S. Bortnowski, Warsztat i technika [w:] tegoż, Przewodnik po sztuce nauczania literatury, Warszawa, s. 85-138.  

Kowalikowa Jadwiga, Konspekt lekcyjny,[ w:] Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006.  
 

Jeden temat – różne metody. Przygotowanie lekcji z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz propozycja 

lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Lektura:  
S. Bortnowski, Metody w stanie podejrzenia, [w:] tegoż, Przewodnik po sztuce nauczania literatury…, s. 139-178.  

Z. Uryga, Metody kształcenia literackiego, [w:] tegoż, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, 

Warszawa-Kraków 1996, s. 111-177.  
 

Gimnazjalista przed obrazem - niewerbalne teksty kultury na lekcjach języka polskiego – cele i sposoby 

wykorzystania, projekty lekcji.  

Lektura: 
A. Grodecka: Uczeń z wyobraźnią, Sopot-Poznań 200 
J. Kowalikowa, Tekst cudzy – tekst własny, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, pod red. 

A. Janus- Sitarz, Kraków 2004.  
 

Mówię, więc jestem… - doskonalenie sprawności językowej i stylistycznej uczniów  
Lektura: 
U. Żydek-Bednarczuk, Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej, [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace 

dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, 

Kraków 2009, s. 51–62.  

Jerzy Kaniewski, Od czytania do pisania, „Polonistyka” nr 1/2001, s. 10─16.  
 

Miejsce podręcznika w procesie dydaktycznym (rola podręcznika w procesie dydaktycznym, funkcje 

podręcznika; ocena wybranego podręcznika z uwzględnieniem jego obudowy dydaktycznej (recenzja) 

Lektura: 
Recenzje podręczników zamieszczone w „Polonistyce”, w Internecie itp.  

Skrzypczak Józef, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań2003.  

Zenon Uryga, Kryteria oceny podręczników do przedmiotu „język polski”.„Polonistyka” 2007/2.  
 

Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia. Egzamin gimnazjalny - formy 
osiągnięć w zakresie wiedzy i umiejętności na lekcjach języka polskiego w gimnazjum (funkcje oceny; 

propozycje wymagań dla prac pisemnych; tematy prac klasowych i domowych; klasyfikacja błędu, poprawa 

prac uczniowskich). 

Lektura: 
Anna Janus-Sitarz, Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz,  

Universitas, Kraków 2004, s. 241–262.  

Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć ucznia, pod red. Haliny Kostęki i Zenona Urygi, Kraków 2001  
 

Uporządkowanie wiadomości: po co uczyć? czego uczyć? jak uczyć? jak oceniać?  
Ciekawe lektury, ciekawe pomysły. Prezentacja i omówienie prac warsztatowych – dyskusja. Ewaluacja 
zajęć.  


