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Warunki zaliczenia: • aktywność; 
• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności 

nieusprawiedliwione); 
• zaliczenie praktyk śródrocznych; 
• konspekt odtwórczy lekcji; 
• raport z hospitacji. 

Cele przedmiotu: • przygotowanie studentów do pracy w zawodzie 
nauczyciela polonisty na drugim etapie edukacyjnym. 

 

Tematy zajęć wraz z przykładową bibliografią: 

1. Zajęcia organizacyjne. 
2. Relacje nauczyciel – uczeń szkoły podstawowej: 

• K. Konarzewski, Uczeń [w:] Sztuka nauczania. Szkoła , pod red. K. Kruszewskiego. 

• K. Konarzewski, Nauczyciel [w:] Sztuka nauczania. Szkoła , pod red. K. 
Kruszewskiego. 

3.  Hospitacje. 
4. Omówienie zajęć hospitowanych: 

• 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. 

5. Wymiary i cele edukacji polonistycznej: 
• 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. 

6. Język polski w świetle dokumentów oświatowych: 

• K. Kruszewski, Program szkolny [w:] Sztuka nauczania. Szkoła , pod red. K. 
Kruszewskiego. 

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego: www.reformaprogramowa.men.gov.pl  
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. 
• 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: 

• S. Bortnowski, Metody w stanie podejrzenia, [w:] tegoż, Przewodnik po sztuce 
uczenia literatury, Warszawa br, s. 139 – 178. 
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• Z. Uryga, Metody kształcenia literackiego, [w:] tegoż,  Godziny polskiego… 

• M. Rusek, Lekcje polskiego – typy i struktura [w:] Polonista w szkole, pod red A. 
Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 27-54. 

• Metody aktywujące??? (lektury do wyboru). 
9. Hospitacje. 
10. Omówienie zajęć hospitowanych: 
11. Wokół planowania działań nauczyciela, czyli o konspekcie lekcji: 

• przegląd przykładowych konspektów nauczania; 

• M. Kwiatkowska-Ratajczak, Od konspektu do artykułu metodycznego [w:] 
Kompetencje szkolnego polonisty, red. B. Chrząstowska t. II. (lub w: Metodyka 
konkretu) 

• M. Kwiatkowska-Ratajczak, Projektowanie lekcji  [w:] Innowacje i metody.  

• B. Chrząstowska, Opis lekcji. „Polonistyka” 2003 nr 9. 
• S. Bortnowski, Warsztat i technika [w:] tegoż, Przewodnik po sztuce nauczania 

literatury, Warszawa, s. 85-109, 128-138. 
12. – 13. Hospitacje. 
14. Omówienie zajęć hospitowanych 
15. Analiza wybranych podręczników do języka polskiego: 

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


