
Sylabus zajęć z metodyki nauczania języka literatury i języka polskiego 

2015/2016 semestr zimowy (1.10.2015 – 1.02.2016r.) 
II rok 1   ̊gr. 2 

 

 

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 

       sobota wg planu studiów zaocznych 

 

Część zajęć odbywa się w Coll. Maius (s.59), część w szkole (Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Krakowska 10) 

 

 

Cele przedmiotu:  

� przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na drugim etapie edukacyjnym 

(zasady, teoria i praktyka). 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 
 

� systematyczne sprawdzanie wiedzy, umiejętności, znajomości literatury przedmiotowej, praca 

pisemna. 

 

Warunki zaliczenia:  

 

� czynny udział w zajęciach;  

� obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione);  

� zaliczenie praktyk śródrocznych; 

� konspekt odtwórczy lekcji;  

� sprawozdanie z hospitacji.  

 

Treści programowe i przykładowa lektura 

1. Sprawy organizacyjne (sylabus, warunki zaliczenia, hospitacje etc.) 

2. Kto i jak postrzega szkołę? 

� 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. 

3. Na co warto zwrócić uwagę hospitując zajęcia w szkole? (zajęcia w szkole: relacje nauczyciel –uczeń) 

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

red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. 

4. Po co język polski w szkole? (zajęcia w szkole) 

� 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. 

5. Z notatnika refleksyjnego studenta. Omówienie zajęć w szkole. Miejsce i zadania przedmiotu. 

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

polonisty, Universitas, Kraków 2006, s. 31-40. 



6. Edukacja polonistyczna w świetle dokumentów oświatowych 

� 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.pdf) 

 7. Cele i strategie nauczania 

� W. Okoń, Cele kształcenia, [w:] tegoż, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.  

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

K. Kruszewskiego, Warszawa 1991, s. 9-44. 

� E. Nowak, Cele edukacji polonistycznej [w:] Polonista w szkole, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, 

s. 15-26.  

8. Metody pracy na lekcjach języka polskiego 

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

� S. Bortnowski, Metody w stanie podejrzenia, [w:] tegoż, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 

Warszawa br, s. 139-178.  

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

literackiego, Warszawa-Kraków 1996, s. 111-177. 

� M. Rusek, Lekcje polskiego – typy i struktura [w:] Polonista w szkole, pod red A. Janus-Sitarz, Kraków 

2004, s. 27-54. 

9. Wokół planowania działań nauczyciela, czyli o konspekcie lekcji 

� 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.  

10. Na co zwracać uwagę hospitując lekcje? – zajęcia w szkole 

� M. Latoch-Zielińska, Cel i temat lekcji. O sposobach formułowania podstawowych elementów lekcji 

kształcenia kulturalno-literackiego [w:] Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik 

do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod red. B. Myrdzik, Lublin 2000.  

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

11. Z notatnika refleksyjnego studenta. Omówienie zajęć hospitowanych. Przygotowanie nauczyciela do  

pracy. 

 

Uwaga:  

� godziny zajęć w szkole mogą przypaść na inne dni lub godziny niż zaplanowane zajęcia z metodyki; 

� nieobecności w szkole należy odrabiać indywidualnie u wskazanego nauczyciela i przedstawić 

sprawozdanie (zwięzłe i treściwe) podpisane przez niego. 


