
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć Pedagogika 

Course / group of courses Pedagogy 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 9 1 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Wanda Kulesza 

Prowadzący dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 

 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji 
efektu uczenia się 

1. 

zna i rozumie system oświaty: organizację i funkcjonowanie 
systemu oświaty, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego; 
krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, 
dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnościami; znaczenie 
pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji 
szkolnej; modele współczesnej szkoły; pojęcie ukrytego 
programu szkoły; alternatywne formy edukacji; zagadnienie 
prawa wewnątrzszkolnego; podstawę programową w kontekście 
programu nauczania oraz działania wychowawczo-
profilaktyczne; tematykę oceny jakości działalności szkoły lub 
placówki systemu oświaty 

FP2_W09 kolokwium pisemne  

2. 

zna i rozumie rolę nauczyciela, koncepcje pracy nauczyciela: 
etykę zawodową nauczyciela; nauczycielską pragmatykę 
zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli; zasady 
odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy 
i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów; tematykę 
oceny jakości pracy nauczyciela; zasady projektowania ścieżki 
własnego rozwoju zawodowego; rolę początkującego 
nauczyciela w szkolnej rzeczywistości; uwarunkowania sukcesu 
w pracy nauczyciela oraz choroby związane z wykonywaniem 
zawodu nauczyciela 

FP2_W11 
kolokwium pisemne 



3. 

zna i rozumie wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, 
aksjologiczne, antropologiczne podstawy wychowania; istotę i 
funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego strukturę, 
właściwości i dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia w 
placówkach systemu oświaty, a także znaczenie współpracy 
rodziny i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym 

FP2_W11 kolokwium pisemne 

4. 

zna i rozumie zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej 
nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, 
metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej, 
style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności 
dziecka, ucznia lub wychowanka, zróżnicowanie, 
indywidualizację i personalizację pracy z uczniami, 
funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy 
społeczne w klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie 
wychowawczej, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy, 
wspieranie samorządności i autonomii uczniów, rozwijanie u 
dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych 
i umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania 
poprawnych relacji; pojęcia integracji i inkluzji; sytuację dziecka 
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole 
ogólnodostępnej, problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu i ich funkcjonowanie; problemy dzieci zaniedbanych i 
pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z 
doświadczeniem migracyjnym; problematykę dziecka w sytuacji 
kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: 
zjawiska agresji i przemocy, w tym agresji elektronicznej oraz 
uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i komputera, a 
także zagadnienia związane z grupami nieformalnymi, 
podkulturami młodzieżowymi i sektami 

FP2_W11 kolokwium pisemne 

5. 

zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich 
uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody  i 
narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność 
dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie 
indywidualnych programów) oraz tematykę oceny skuteczności 
wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

FP2_W11 kolokwium pisemne 

6. 

zna i rozumie zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu 
się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, zapobieganie 
trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie; 
specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się 
wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz 
zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i 
arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; zasady 
dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne 
w pedagogice 

FP2_W11 kolokwium pisemne 

7. 

zna i rozumie poradnictwo edukacyjno-zawodowe: 
wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-
zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia oraz 
potrzebę przygotowania uczniów do uczenia się przez całe życie 

FP2_W11 kolokwium pisemne 

8. 
potrafi wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami 
podstawy programowej i dostosować go do potrzeb 
edukacyjnych uczniów 

FP2_U01 kolokwium pisemne 

9. potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego FP2_U05 kolokwium pisemne 

10. 
potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu nauczyciela 

FP2_U05 kolokwium pisemne 

11. 
potrafi nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze 
środowiskiem pozaszkolnym 

FP2_U05 kolokwium pisemne 

12. potrafi rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów FP2_U05 kolokwium pisemne 

13. 
potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne  ucznia i 
zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie 

FP2_U05 kolokwium pisemne 

14. 
potrafi określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu 
ścieżkę rozwoju 

FP2_U05 kolokwium pisemne 

15. 
jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz zapewnienia im 
wsparcia i pomocy 

FP2_K03 kolokwium pisemne 

16. 
jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie 
lub grupie wychowawczej 

FP1_K01 kolokwium pisemne 

17. jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej FP2_K01 kolokwium pisemne 

18. 
jest gotów do współpracy z innymi nauczycielami w celu 
doskonalenia swojego warsztatu pracy 

FP1_K01 kolokwium pisemne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 



- wykład informacyjny z zastosowaniem prezentacji, wykład konwersatoryjny 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: ocena z kolokwium zaliczeniowego. 
Umiejętności: ocena z kolokwium zaliczeniowego. 
Kompetencja: ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: obecność na wykładach, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego 
Zaliczenie przedmiotu następuje zgodnie z  aktualnym regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia pogłębionej wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie 
procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się w działalności nauczyciela języka polskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

The goal of the subject is to enable the students to acquire some deepened pedagogical knowledge, allowing for 
understanding developmental, socialization, upbringing, teaching and learning processes in Polish language teacher's 
activities. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ontologiczne, aksjologiczne i  antropologiczne podstawy wychowania. Modele współczesnej szkoły.  Znaczenie pozycji 

szkoły jako instytucji edukacyjnej. Alternatywne formy edukacji. Program pracy wychowawczej, style kierowania klasą. Ład i 

dyscyplina w klasie. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe, metody i techniki określania potencjału ucznia. Podstawy tutoringu. 

Uwarunkowania sukcesu zawodowego nauczyciela języka polskiego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008. 
Konarzewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2, Warszawa 2004.  
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008 
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa 2004. 
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, t. 1-2, Warszawa 2006   
Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1-3, Warszawa 2006. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki społeczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (9 godz.) + konsultacje, konsultacje 

online z prowadzącym (7 godz.) 
16 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 godz.) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (14 godz.) 0,5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 

 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Psychologia 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 9 1 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Janusz ZdebskI 

Prowadzący prof. dr hab. Janusz ZdebskI 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

 

Szczegółowe efekty uczenia się 

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 

 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, 
spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę i język, 
myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, 
emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; 
zdolności i uzdolnienia; psychologię różnic indywidualnych – 
różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, osobowości  i 
stylu poznawczego 

FP2_W09 
egzamin 

odpowiedź na zajęciach 
kolokwium 



2. 

zna i rozumie proces rozwoju ucznia w okresie adolescencji i 
wczesnej dorosłości, rozwój fizyczny, motoryczny i 
psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, 
mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-
emocjonalny i moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 
dojrzewania; rozwój wybranych funkcji psychicznych; normę 
rozwojową; rozwój i kształtowanie osobowości; rozwój w 
kontekście wychowania; zaburzenia w rozwoju podstawowych 
procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia; 
dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów; zaburzenia 
zachowania; zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, 
szczególnych uzdolnień; zaburzeń funkcjonowania w okresie 
dorastania; obniżenia nastroju, depresji; krystalizowania się 
tożsamości, dorosłości; identyfikacji z nowymi rolami 
społecznymi, a także kształtowania się stylu życia 

FP2_W09 
egzamin 

odpowiedź na zajęciach 
kolokwium 

3. 

zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: 
zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację 
interpersonalną; empatię; zachowania asertywne, agresywne i 
uległe; postawy, stereotypy, uprzedzenia; stres i radzenie sobie z 
nim; porozumiewanie się ludzi w instytucjach; reguły 
współdziałania; procesy komunikowania się; bariery w 
komunikowaniu się; media i ich wpływ wychowawczy; style 
komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w 
komunikowaniu się w klasie; różne formy komunikacji − 
autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie; 
komunikację niewerbalną; porozumiewanie się emocjonalne w 
klasie; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych 

FP2_W09 
egzamin 

odpowiedź na zajęciach 
kolokwium 

4. 

zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym 
koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki 
badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z 
uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu 
się, ich przyczyny  i strategie ich przezwyciężania, metody i 
techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i 
zainteresowań, bariery i trudności w procesie komunikowania 
się, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz 
między uczniami 

FP2_W11 
egzamin 

odpowiedź na zajęciach 
kolokwium 

5. 

zna i rozumie zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby 
własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, 
indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i 
nauczycielskie wypalenie zawodowe 

FP2_W11 
egzamin 

odpowiedź na zajęciach 
kolokwium 

6. potrafi obserwować procesy rozwojowe uczniów FP2_U01 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

7. potrafi obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania FP2_U01 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

8. potrafi skutecznie i świadomie komunikować się FP2_U01 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

9. potrafi porozumieć się w sytuacji konfliktowej FP2_U01 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

10. 
potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie 
uczenia się 

FP2_U01 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

11. 
potrafi identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i 
zainteresowań 

FP2_U01 

odpowiedzi ustne na 
zajęciach 

praca kontrolna 
zadanie 

12. 
potrafi radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia 
sobie z trudnościami 

FP2_U05 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

13. 
potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na 
podstawie świadomej autorefleksji i informacji zwrotnej od 
innych osób 

FP2_U05 
realizacja zadania na 

ćwiczeniach 

14. jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym FP2_K01 
odpowiedzi ustne na 

zajęciach 

15. 
jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do 
analizy zdarzeń pedagogicznych 

FP2_K03 
odpowiedzi ustne na 

zajęciach 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

kolokwium zaliczeniowe 

Warunki zaliczenia 



Obecność studenta na wykładach. 
Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przebieg i dynamika rozwoju psychicznego w okresie adolescencji oraz procesy uczenia się, zagadnienia autorefleksji i 
samorozwoju. Teoria spostrzegania społecznego i komunikacji. 

Contents of the study programme (short version) 

the course includes information on progress in adolescence. 

Treści programowe (pełny opis) 

Rozwój procesów poznawczych w okresie dojrzewania: 
- dynamika reakcji emocjonalno-społecznych w okresie adolescencji, 
- kształtowanie się osobowości w ujęciu wybranych teorii psychologicznych, 
- postawy moralne w okresie dorastania, 
- rozwój psychoseksualny, miłość, 
- funkcjonowanie młodzieży w grupie rówieśniczej, 
- elementy psychopatologii zjawisk społecznych, 
- wybór drogi życiowej, kształtowanie celów. 
 
- Zagadnienia autorefleksji i samorozwoju. Procesy uczenia się w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. 
Autoprezentacja. Porozumiewanie się w różnych sytuacjach, bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna, 
porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.  
- Zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenie 
nastroju, depresja.  
- Krystalizowanie się tożsamości.  
- Radzenie sobie ze stresem i stosowanie strategii radzenia sobie z trudnościami. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2011 
Kaja B.M. Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2007 
Brzezińska A., Appelt K. Ziółkowska B. Psychologia rozwoju człowieka. GWP Sopot 2016 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (9 godz.), konsultacje, konsultacje 

online z prowadzącym zajęcia  (7 godz.) 
16 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć  5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 godz.) 0,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (14 godz.) 0,5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dydaktyka w szkole ponadpodstawowej 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący dr Krystyna Choińska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się  

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna i rozumie usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a 
także przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz relację 
dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych 

FP2_W01 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

2. 

zna i rozumie zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska 
edukacyjnego; style kierowania klasą; problem ładu i dyscypliny; 
procesy społeczne w klasie; integrację klasy szkolnej; tworzenie 
środowiska sprzyjającego postępom w nauce; sposób nauczania 
w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, 
statusu społecznego lub materialnego 

FP2_W09 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

3. 

zna i rozumie współczesne koncepcje nauczania i cele 
kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje; 
zasady dydaktyki; metody nauczania; treści nauczania i 
organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów 

FP2_W02 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

4. 
zna i rozumie zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz 
jej budowę; modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style 
i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki dydaktyczne 

FP2_W09 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 



5. 

zna i rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych 
dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, 
w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa 
uczenia się, a także potrzebę i sposoby wyrównywania szans 
edukacyjnych; znaczenie odkrywania i rozwijania predyspozycji i 
uzdolnień; zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do 
udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; autonomię 
dydaktyczną nauczyciela 

FP2_W09 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

6. 

zna i rozumie sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych 
uczniów: ocenianie kształtujące w kontekście efektywności 
nauczania; wewnątrzszkolny system oceniania,  rodzaje i sposoby 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; 
tematykę oceny efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości 
działalności szkoły; edukacyjną wartość dodaną 

FP2_W09 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

7. 

zna i rozumie problematykę pracy z uczniami  
z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami 
komunikacji językowej; metody porozumiewania się w celach 
dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby 
zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów; praktyczne 
aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę 
języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;  

FP2_W09 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

8. 
potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do 
klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, 
statusu społecznego lub materialnego 

FP2_U01 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

9. potrafi zaprojektować działania służące integracji klasy szkolnej FP2_U05 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

10. 
potrafi dobierać metody nauczania do nauczanych treści i 
zorganizować pracę uczniów 

FP2_U05 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

11. potrafi wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę FP2_U05 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

12. 
potrafi zaplanować pracę z uczniem zdolnym, przygotowującą go 
do udziału w konkursie przedmiotowym 

FP2_U05 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

13. 
potrafi dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie 
oceny kształtującej 

FP2_U06 
FP2_U15 

prezentacja multimedialna 
kolokwium 

14. potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim FP2_U15 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

15. 
jest gotów do twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań 
dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów 

FP2_K01 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

16. 
jest gotów do skutecznego korygowania swoich błędów 
językowych 

FP2_K03 
prezentacja multimedialna 

kolokwium 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne 
prezentacja multimedialna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena ciągła przygotowania do zajęć i uczestnictwa w zajęciach. 
Ocena z prezentacji przygotowanej przez studenta na wybrany temat, np. model lekcji i jego struktura albo: ocena pracy 
ucznia w formie oceny kształtującej, albo: praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do olimpiad i konkursów (prezentacja 
oceniana pod kątem wykorzystanej wiedzy, poprawności językowej, poprawności przygotowania prezentacji multimedialnej 
jako narzędzia wykorzystywanego w pracy nauczyciela). 
Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; pozytywna ocena z prezentacji multimedialnej i kolokwium zaliczeniowego.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej w szkole ponadpodstawowej. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

- Proces dydaktyczny, jego fazy oraz warunki skuteczności u uczniów w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. 
- Nauczyciele i uczniowie jako partnerzy współdziałający na rzecz sukcesu edukacyjnego. Ich rola i zadania. 
- Nauczanie a uczenie się. Uczenie się pod kierunkiem. Samokształcenie. 
- Charakterystyka egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. 
- Zasady nauczania i ich przekładania na działania dydaktyczne w prosie kształcenia uczniów w okresie adolescencji.  



- Metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. 
- Materiały i pomoce dydaktyczne – zalety, wady. Cechy dobrego podręcznika szkolnego. 
- Lekcja jako podstawowa jednostka dydaktyczna, jej budowa, modele, typy i ich wybór w zależności od poziomu i 
przygotowania uczniów. 
- Sprzężenie zwrotne i ewaluacja skuteczności procesu dydaktycznego. 
- Kontrola wyników nauczania, jej rodzaje, znaczenie, kryteria doboru form kontroli. 
- Ocena w aspekcie dydaktycznym i wychowawczym. Kryteria i sposoby oceniania. 
- Pojęcia aktywizacji uczniów, indywidualizacji nauczania, różnicowania w nauczaniu, integracji i ich przełożenia na praktykę 
szkolną. 
- Rola pozytywnej motywacji uczniów jako podstawowego warunku skutecznej edukacji. 
- Praca z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej. 
- Poprawność językowa, etyka i estetyka językowa; etykieta korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2009. 
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000. 
Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2000. 
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998. 
Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Arends R., I uczymy się nauczać, Warszawa 2002. 
Bruphy J., Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002. 
Kruszewski K., (red.), Sztuka nauczania. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009. 
Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008. 
Łodzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2011. 
Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2008. 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym zajęcia (13 godz.) 
31 

Przygotowanie do zajęć  7 

Przygotowanie do zaliczenia 7 

Indywidualna praca własna studenta, czytanie literatury przedmiotu, itp. 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (49 godz.) 2,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 

Course / group of courses  



Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 12 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 1 zaliczenie z oceną 

ćwiczenia praktyczne 36 4 2 zaliczenie z oceną 

ćwiczenia praktyczne 18 6 3 zaliczenie z oceną / egzamin 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący dr Krystyna Choińska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

Szczegółowe efekty uczenia się  

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna i rozumie miejsce języka polskiego w ramowych planach 
nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych 

FP2_W03 
FP2_W11 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

2. 
zna i rozumie podstawę programową z języka polskiego; cele 
kształcenia i treści nauczania przedmiotu strukturę wiedzy w 
zakresie języka polskiego 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

3. 

zna i rozumie integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; 
zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i 
modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie; zasady 
projektowania procesu kształcenia oraz rozkład materiału 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

4. 

zna i rozumie kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i 
wychowawcze nauczyciela; potrzebę profesjonalnego rozwoju 
nauczyciela, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnej; znaczenie autorytetu nauczyciela; oraz zasady 
interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie 
interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora 
wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie 
dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami 
szkoły i środowiskiem pozaszkolnym 

FP2_W01 
FP2_W11 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

5. 

zna i rozumie konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 
nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów; 
proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie 
naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru 
metod nauczania charakterystycznych dla lekcji języka polskiego 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

6. 

zna i rozumie metodykę realizacji poszczególnych treści 
kształcenia w obrębie języka polskiego, dobre praktyki, 
dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów; 
typowe dla języka polskiego błędy uczniowskie 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 



7. 

zna i rozumie organizację pracy w klasie szkolnej i grupach; 
potrzebę indywidualizacji nauczania; zagadnienie nauczania 
interdyscyplinarnego; formy pracy specyficzne dla języka 
polskiego, np. wycieczki, konkursy; zagadnienia związane z pracą 
domową 

FP2_W11 
FP2_U10 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

8. 

zna i rozumie sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej z 
uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki 
dydaktyczne (ich dobór i wykorzystanie); myślenie komutacyjne w 
rozwiązywaniu problemów w zakresie języka polskiego; potrzebę 
wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów 
edukacyjnych i projektowania multimediów 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

9. 

zna i rozumie metody kształcenia w odniesieniu do języka 
polskiego, a także  znaczenie kształtowania postawy 
odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów 
cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej 

FP2_W05 
FP2_W11 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

10. 

zna i rozumie rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy 
dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, 
semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje 
oceny 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

11. 

zna i rozumie egzaminy kończące etap edukacyjny; sposoby 
konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi 
przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach języka 
polskiego 

FP2_W11 
przygotowanie testu  

i sprawdzianu dla ucznia 

12. 

zna i rozumie diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego 
ucznia w kontekście nauczania języka polskiego oraz sposoby 
wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę 
kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym 
rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; metody i 
techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy 
oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

13. 

zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i 
społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania 
umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego 
rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i 
rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania 
kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

14. 

zna i rozumie warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie 
czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze 
sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej 
ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 

FP2_W02 
FP2_W11 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

15. 

zna i rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego 
stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości, aktywności i 
samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia; 
kształtowania motywacji do uczenia się języka polskiego i 
nawyków systematycznego uczenia się, i korzystania z różnych 
źródeł wiedzy, w tym z internetu, oraz przygotowania ucznia do 
uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do 
samodzielnej pracy 

FP2_W11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

16. 
potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami 
kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy 
programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi 

FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

17. potrafi przeanalizować rozkład materiału FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

18. 
potrafi identyfikować powiązania treści z języka polskiego z innymi 
nauczanymi treściami nauczania 

FP2_U01 
FP2_U02 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

19. 
potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego 
uczniów 

FP2_U11 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

20. 
potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i 
rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy 

FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

21. 
potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie 
dydaktycznym z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i 
środowiskiem pozaszkolnym 

FP2_U08 
FP2_U14 

lekcja języka polskiego 
egzamin praktyczny 

22. 

potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w 
tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 
edukacyjne 

FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

23. 
potrafi merytorycznie, profesjonalnie  i rzetelnie oceniać pracę 
uczniów wykonywaną w klasie i w domu 

FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

24. 
potrafi skonstruować sprawdzian służący ocenie danych 
umiejętności uczniów 

FP2_U05 
przygotowanie testu  

i sprawdzianu dla ucznia 

25. 
potrafi rozpoznać typowe dla języka polskiego błędy uczniowskie i 
umiejętnie je korygować 

FP2_U02 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

26. potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia FP2_U05 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 



27. 
jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych 
stylów uczenia się uczniów 

FP1_K03 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

28. 
jest gotów do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 
środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym 

FP1_K04 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

29. 
jest gotów do zachęcania uczniów do podejmowania prób 
badawczych oraz aktywności fizycznej, np. podczas przerw 
śródlekcyjnych 

FP1_K02 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

30. 
jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego 
wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw 
własności intelektualnej 

FP1_K03 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

31. 
jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w 
tym grupowego rozwiązywania problemów 

FP1_K02 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

32. 
jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw 
etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji 
komunikacyjnych i nawyków kulturalnych 

FP1_K03 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

33. 
jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i 
samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego 
myślenia 

FP1_K02 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

34. 
jest gotów do kształtowania nawyku systematycznego uczenia się 
i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z internetu 

FP1_K01 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

35. 
jest gotów do stymulowania uczniów do uczenia się przez całe 
życie przez samodzielną pracę 

FP1_K01 
lekcja języka polskiego 

egzamin praktyczny 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Studenci hospitują zajęcia nauczyciela ćwiczeniowego, a później prowadzą lekcje języka polskiego, które obserwują: 

nauczyciel metodyki, nauczyciel ćwiczeniowy ze szkoły ponadpodstawowej i studenci; po zakończeniu lekcji następuje 

omówienie przeprowadzonej przez studenta lekcji i jej ocena. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria oceny lekcji:  
1) Przygotowanie lekcji (przygotowanie merytoryczne, forma konspektu, prawidłowo formułowane cele i zadania, 
prawidłowość zaplanowania faz lekcji, wartość przygotowanych materiałów do lekcji, ich celowość) 0–15 pkt. 
2) Ocena przebiegu lekcji (proporcje czasowe poszczególnych faz, budowa lekcji, kontakt z uczniami: słowny, wzrokowy, 
operowanie głosem, sprawdzanie stopnia zrozumienia treści u uczniów, aktywizowanie uczniów, techniki poprawy błędów, 
interakcje w grupie, przejrzystość i klarowność instrukcji, forma przekazu wiadomości: klarowność, zwięzłość, nawiązanie do 
poprzedniej lekcji – do posiadanych już wiadomości, techniki i metody pracy, zapis lekcji na tablicy, w zeszycie, umiejętność 
wykorzystania środków dydaktycznych, tempo lekcji, dyscyplina na lekcji) 0–28 pkt. 
3) Poprawność językowa nauczyciela 0–5 pkt. 
4) Podsumowanie lekcji (stopień realizacji założonych celów, elastyczność nauczyciela i umiejętność zastosowania 
alternatywnego toku lekcji, zadanie domowe, jego celowość i zasadność, ogólne wrażenie z lekcji) 0–12 pkt. 
Punktacja:  
0–30 – niedostateczny; 
31–36 – dostateczny; 
37–42 – plus dostateczny; 
43-49 – dobry; 
50–55 – plus dobry; 
56–60 – bardzo dobry. 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2 i  3; 
- egzamin praktyczny „nauczycielski” po semestrze 3. 
 
Warunki zaliczenia ćwiczeń w semestrze 1, 2 i 3:  
- samodzielne przeprowadzenie lekcji, która jest oceniana według kryteriów oceny lekcji; 
- aktywny udział w zajęciach; 
- poprawne wykonanie obowiązkowych prac własnych. 
 
Praktyczny egzamin nauczycielski: 
- Lekcja języka polskiego prowadzona przez studenta w szkole ponadpodstawowej jest oceniana zgodnie z kryteriami oceny 
lekcji przez nauczyciela-metodyka z PWSZ oraz nauczyciela-praktyka ze szkoły ponadpodstawowej. 
- Po przeprowadzonej przez studenta lekcji języka polskiego następuje jej omówienie polegające na wypunktowaniu 
zarówno zalet, jak i uchybień (mankamentów) tej lekcji.  
- W omówieniu biorą udział: 
student (prowadzący lekcję języka polskiego); 
nauczyciel-metodyk z PWSZ w Tarnowie; 
 nauczyciel-praktyk ze szkoły ponadpodstawowej, w której odbywa się egzamin. 

Treści programowe (skrócony opis) 



Swoistość nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.  

Contents of the study programme (short version) 

The specificity of teaching literature and Polish at a secondary school. 

Treści programowe (pełny opis) 

1) Miejsce i rola języka polskiego  jako języka ojczystego w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach 
edukacyjnych. Podstawa programowa jako dokument regulujący pracę polonisty w zakresie celów kształcenia i treści 
nauczania. Program nauczania, rozkład materiału, konspekt – zasady wyboru, analiza wybranych programów nauczania. 
2) Tworzenie rozkładów materiału z uwzględnieniem integracji wewnątrz- i międzyprzedmiotowej i konspektów w oparciu o 
wybrany program nauczania. 
3) Nauczyciel polonista – wzór do naśladowania; jego kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, wychowawcze, 
pragmatyczne, w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, osobowościowe. 
4) Budowanie  i znaczenie autorytetu nauczyciela, cechy intelektualne i moralne. Podmiotowe traktowanie ucznia, relacje  
uczeń -  nauczyciel, różnorodne interakcje w toku lekcji; partnerstwo edukacyjne. 
5)  Zasady nauczania, strategie dydaktyczne i metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metoda projektów; zasady 
doboru strategii i metod nauczania do treści kształcenia. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne oraz ich dostosowanie do 
potrzeb i możliwości uczniów. Wykorzystanie zasad dydaktycznych podczas planowania etapów lekcyjnych. 
6) Lekcja języka polskiego – motywowanie uczniów do pracy, cele w zakresie wiedzy, umiejętności z uwzględnieniem, np. 
logicznego i krytycznego myślenia; i postaw; potrzeba indywidualizacji nauczania; zagadnienie nauczania 
interdyscyplinarnego; budowa lekcji, ogniwa lekcyjne, racjonalne wykorzystanie czasu; formy pracy specyficzne dla języka 
polskiego, np. wycieczki, konkursy, muzea. 
7)  Cele, zasady  i funkcje pracy domowej. Najczęstsze błędy nauczycieli w zadawaniu pracy domowej. 
8) Ewaluacja. Ocenianie jakości kształcenia; samoocena, analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
9) Multimedia w nauczaniu języka polskiego. Konieczność kształtowania u uczniów postawy odpowiedzialnego i krytycznego 
wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej. 
10) Ocenianie na lekcjach języka polskiego. Rola i funkcje oceny szkolnej. Zasady oceniania bieżącego, semestralnego i 
rocznego, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; konstruowanie testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w 
procesie oceniania uczniów w ramach języka polskiego. Wstępna diagnoza umiejętności uczniów, praca z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
11) Metody i techniki skutecznego uczenia się oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez 
stymulowanie go do samodzielnej pracy. Samokształcenie, autodydaktyzm, samodzielność poznawcza. Style uczenia się 
uczniów. 
12) Edukacja aksjologiczna na lekcjach języka polskiego.  
13) Język polski jako narzędzie pracy nauczyciela i uczniów; kształtowania kompetencji komunikacyjnych, wprowadzanie 
zasad etykiety językowej w mowie i na piśmie, kaligrafia. Najczęstsze błędy językowe ich poprawa, ćwiczenia językowe. 
14) Kompetencje kluczowe. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010 
J. Kowalikowa, Nauczyciel polonista jako autor materiałów dydaktycznych [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela 
polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005, s. 269-296. 
H. Kurczab, W kręgu integracji. Zarys problematyki [w:] Dydaktyka I. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria 
filologiczna nr 2, Rzeszów 2002. 
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2005. 
J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997. 
Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. Michułka i K. Bakuła, Wrocław 2005. 
Polonista w szkole, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005. 

Literatura uzupełniająca: 
S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005. 
J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006. 
A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo  i dydaktyka, Kraków 2003. 

P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005. 

Dane jakościowe 

 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (72 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym zajęcia  (53 godz.) 
125 

Przygotowanie do zajęć  90 



Przygotowanie do egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta, czytanie literatury przedmiotu, itp. 60 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (125 godz.) 5,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (300 godz.) 12,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Emisja głosu z elementami foniatrii 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 1 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego 

Szczegółowe efekty uczenia się  

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 
zna i rozumie zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, 
działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu 

FP2_W08 ćwiczenia emisyjne 

2. potrafi posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu FP2_U01 ćwiczenia emisyjne 

3. jest gotów do doskonalenia aparatu emisji głosu FP2_K01 ćwiczenia emisyjne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się właściwym rozumieniem omawianych zagadnień poprzez: 
wykonywanie ćwiczeń praktycznych,  
przygotowanie ćwiczenia emisyjnego oraz odczytanie wybranego przez studenta tekstu. 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
systematyczne przygotowanie studenta do zajęć,  
wykonywanie wyznaczonych ćwiczeń praktycznych, 
sprawdzian praktyczny umiejętności emisyjnych - przygotowanie ćwiczenia emisyjnego oraz odczytanie wybranego przez 

studenta tekstu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Pogłębienie wiedzy o budowie aparatu głosowego, zjawiskach fizjologicznych związanych z tworzeniem głosu, jego emisją, 

zaburzeniami i odbiorem.  

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Anatomia narządów słuchu i mowy. 
Schorzenia dróg oddechowych i uszu mające wpływ na narząd głosu i mowy. 
Zaburzenia głosu i mowy. 
Ochrona narządu mowy. 
Higiena głosu. 
Objawy i zapobieganie chorobom zawodowym. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

S. Kubiak, B. Wiskirska-Woźnica, G. Demenko, Zarys higieny narządu głosu, Włocławek 2006. 

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa, Zaburzenia głosu-badanie-diagnozowanie-metody usprawniania, Warszawa 1998.  
A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.  
M. Przybysz-Piwko, Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006. 
B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, Warszawa 2006. 

Dane jakościowe 

 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym zajęcia  (7 godz.) 
16 

Przygotowanie do zajęć  5 

Przygotowanie do zaliczenia 2 

Indywidualna praca własna studenta, czytanie literatury przedmiotu, itp. 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (16 godz.) 0,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 godz.) 1,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Komunikacja dydaktyczna 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1  Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 
nauczycielska 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty 
ECTS 

Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 1 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący dr Krystyna Choińska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 
 
(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę o 
komunikacji językowej 

FP2_W01 
ćwiczenia praktyczne 

referat 
prezentacja multimedialna 

2. 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię z zakresu 
komunikacji językowej 

FP2_W02 
ćwiczenia praktyczne 

referat 
prezentacja multimedialna 



3. 
ma pogłębioną wiedzę szczegółową o właściwościach języka 
komunikacji dydaktycznej, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w edukacji 

FP2_W10 
ćwiczenia praktyczne 

referat 
prezentacja multimedialna 

4. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

prezentacja multimedialna 

5. 
umie samodzielnie zdobywać potrzebną wiedzę i poszerzać 
swoje umiejętności warsztatowe, doskonaląc swą zawodową 
kompetencję 

FP2_U01 
referat 

prezentacja multimedialna 

6. 
potrafi sprawnie porozumiewać się partnerami dialogu 
edukacyjnego w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

FP2_U11 ćwiczenia praktyczne 

7. 
potrafi przygotować dostosowane do różnych sytuacji 
komunikacyjnych różnorodne gatunkowo i stylistycznie  
wypowiedzi pisemne i ustne 

FP2_U12 ćwiczenia praktyczne 

8. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań jako nauczyciel, 
wychowawca, podmiot podejmujący różnego rodzaju aktywność 
oświatową i społeczną, poszukuje rozwiązań zgodnych z 
przepisami prawa oraz środowiskową i zawodową tradycją 

FP2_K03 
ćwiczenia praktyczne 

referat 
prezentacja multimedialna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia praktyczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się właściwym rozumieniem omawianych zagadnień poprzez: 
wykonywanie ćwiczeń praktycznych,  
przygotowanie referatu oraz prezentacji multimedialnej na wybrany temat 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
systematyczne przygotowanie studenta do zajęć,  
wykonywanie wyznaczonych ćwiczeń praktycznych, 
przygotowanie i wygłoszenie referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Specyfika komunikacja dydaktycznej w środowisku szkolnym. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Specyfika komunikacji interpersonalnej w edukacji. 
Zasady komunikacji nauczyciela z uczniem, rodzicem, władzami oświatowymi. 
Komunikacja podmiotów edukacji jako filar partnerstwa edukacyjnego. Różne zadania partnerów dialogu edukacyjnego. 
Formy komunikacji dydaktycznej (np. komunikacja e-mailowa, telefoniczna, itp.). 
Etyczne aspekty komunikacji i kultura dialogu. 
Aktywne słuchanie. 
Komunikacja dydaktyczna jako narzędzie osiągania zaplanowanych celów edukacyjnych. 
Komunikowanie ocen. 
Formułowanie pytań. 
Działania językowe naruszające zasadę poszanowania suwerenności człowieka. 
Rozpoznawanie i wykorzystanie językowych środków perswazji, językowych zachowań manipulacyjnych, a także gier 
językowych. 
Zasady grzeczności językowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
W. Bobiński, Wiwat polonista – konserwatysta!, czyli o zapomnianej sztuce rozmowy, [w:] Kompetencje nauczyciela 
polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2016. 
A. Cegieła, Działania językowe naruszające zasadę poszanowania suwerenności człowieka, [w:] Etyka słowa. Wybór 
opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska- Bartmińska, M. Nowosad- Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin 2017. 
J. Kordziński, Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem, 
Warszawa 2016.  
K. Malinowska, Kompetencje interpersonalne nauczycieli a ich relacje z rodzicami uczniów, [w:] Kompetencje 
interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, Warszawa 2017. 
M. Marcjanik, Miejsce etykiety językowej wśród wartości, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. 
Niebrzegowska- Bartmińska, M. Nowosad- Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin 2017. 
M. Mendel, Partnerstwo rodziny szkoły i gminy, Toruń 2000. 
B. Olszewska, Pytanie – arcyważna umiejętność. O kształceniu umiejętności formułowania pytań do tekstów literackich, [w:] 
Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2016. 



J. Puzynina, U podstaw etyki mowy, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska- Bartmińska, 
M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin 2017. 
J. Puzynina, Język porozumienia, język agresji, język alienacji, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. 
Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad- Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin 2017. 

 
Literatura uzupełniająca 
A. Skudrzyk, J. Warchala, Szkoła wobec nowych form dyskursu, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej 
szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2016. 
M. Żytko, O roli języka w uczeniu się, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, 
A. Mikołajczuk, Warszawa 2016. 
J. Z. Lichański, Retoryka w kształceniu kompetencji nauczyciela polonisty, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we 
współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2016. 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia (18 godz.) + konsultacje, 

konsultacje online z prowadzącym zajęcia (13 godz.) 
31 

Przygotowanie referatu i prezentacji 2 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 34 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 godz.) 1,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Warsztat tekstotwórczy ucznia 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 



Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

 

Szczegółowe efekty uczenia się  

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
wie, jakie są językowe i metodyczne podstawy rozwijania 
warsztatu tekstotwórczego ucznia 

FP2_W06 prace pisemne 

2. 

orientuje się, jakiego rodzaju ćwiczenia sprzyjają budowaniu 
sprawnego warsztatu pisarskiego ucznia oraz jakie gatunki 
wypowiedzi ma uczeń opanować zgodnie z obowiązującymi 
programami nauczania 

FP2_W09 prace pisemne 

3. 
umie wskazać, z jakich materiałów dydaktycznych może uczeń 
skorzystać doskonaląc swój warsztat pisarski, z zachowaniem 
zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

FP2_W12 prace pisemne 

4. 
umie poszerzać swoje umiejętności zawodowe i poprzez celowy 
dobór metod i ćwiczeń sterować pracą doskonalącą sprawność 
pisarską uczniów 

FP2_U01 prace pisemne 

5. 
stosuje reguły wykorzystania w pracy cudzego dorobku 
naukowego, pozostając  w zgodzie z przepisami prawa i 
zasadami etycznymi 

FP2_U09 prace pisemne 

6. 

ma pogłębioną umiejętność redagowania tekstów o różnej formie 
gatunkowej, stopniując trudności (np. wychodząc od opisu i 
opowiadania), skupiając się m.in. na tzw. wypracowaniu, szkicu 
interpretacyjnym oraz tzw. pismach użytkowych 

FP2_U12 prace pisemne 

7. 

ma świadomość, iż chcąc być wiarygodnym i rzetelnym 
nauczycielem poprawnego i sprawnego pisania, sam musi 
dysponować dobrym, wydolnym warsztatem tekstotwórczym, 
wciąż doskonalonym, będąc gotowym do wykorzystania 
instruktażu nauczyciela akademickiego w przypadku problemów z 
poprawnym redagowaniem tekstów 

FP2_K01 prace pisemne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ogólne wprowadzenie w formie wykładu w problematykę przedmiotu oraz w sposób jego realizacji w ramach pracy pod 
kierunkiem – na uczelni i na zasadzie samokształcenia (ze szczególnym podkreśleniem jego roli) uprawianego przez 
studentów poza nią (informacje ogólne), instruktaż (wskazówki praktyczne).  
Kierowanie pracą studentów na zajęciach polegającą na analizowaniu tekstów cudzych potraktowanych jako wzorce 
realizacji określonych form gatunkowych oraz tworzeniu własnych. 
Analizowanie, poddawanie pod dyskusję, recenzowanie i ocenianie w czasie zajęć tekstów przygotowanych przez 

poszczególnych członków grupy (podkreślanie roli uczenia się na błędach zarówno własnych, jak i cudzych). 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Szerokie stosowanie następującego modelu pracy: Na zajęciach studenci otrzymują polecenie napisania w domu  
określonego tekstu. W czasie kolejnego spotkania każdy prezentuje rezultat pracy, poddany następnie dyskusji i ocenie. W 
razie potrzeby grupa wykonuje wspólnie niezbędne ćwiczenia o charakterze korygującym i uzupełniającym, a potem 
otrzymuje kolejne zadanie do samodzielnego wykonania w domu. 
Ocena ogólna to wynik uzyskanych ocen cząstkowych za poszczególne prace przy uwzględnieniu aktywności  każdego ze 

studentów jako dyskutanta oraz „recenzenta” tekstów napisanych przez kolegów. 

Warunki zaliczenia 



Zaliczenie z oceną uzyskane po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.  
Aktywny odział w zajęciach, wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych i ćwiczeń pomocniczych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Językoznawcze i teoretycznoliterackie podstawy rozwijania umiejętności tworzenia wypowiedzi.  

Contents of the study programme (short version) 

Linguistic and theoretical-literary foundations of developing expression skills. 

Treści programowe (pełny opis) 

Po co nauczycielowi poloniście jest doskonalenie umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów? Przyczyny edukacyjne 
(rola mistrza) oraz społeczne (potrzeby życiowe). 
Od jakości warsztatu tekstotwórczego nauczyciela zależy analogiczny warsztat ucznia: dlaczego?  
Sprawność „pisarska” a kompetencja tekstotwórcza.  
Istota warsztatu pisarskiego, jego podstawy lingwistyczne, teoretycznoliterackie, ,,intertekstualne” – wiadomości i 
umiejętności,  warunki i sposoby nabywania oraz doskonalenia. 
Organizacja pracy grupowej i indywidualnej, wykorzystywanie możliwości, jakie niesie ze sobą samokształcenie (pożyteczne 
ćwiczenia wykonywane jako operacje o charakterze propedeutycznym w stosunku do aktu tekstotwórczego oraz traktowane 
jako bezpośrednio poprzedzająca ów proces „rozgrzewka”).  
Poziom sprawności tekstotwórczej nauczyciela polonisty i ucznia: konieczny, możliwy do osiągnięcia, optymalny. Jej 
wykładniki. 
Warsztat pisarski a warsztat dziennikarski i literacki. 
Morfologia utkania językowego tekstu: tworzenie obrazów, przebiegu zdarzeń, wyrażanie procesów intelektualnych i emocji. 
Tok monologowy i dialogowy. 
Wymienione podstawowe struktury językowo-informacyjne jako geneza form gatunkowych    (śledzenie zależności na 
wybranych, wyrazistych przykładach). 
Co to jest styl. Odmiany stylowe. Styl a gatunek. Styl a intencja osoby piszącej. „Dobry” styl i jego wykładniki. 
Opanowanie umiejętności posługiwania się takimi formami użytkowymi jak: ogłoszenie, wyjaśnienie, sprostowanie, notatka 
(różne odmiany), tekst reklamowy. 
Artykuł problemowy – dlaczego warto umieć go napisać? Analiza budowy tekstów wzorcowych. Projektowanie tekstu 
własnego. Temat „zadany” oraz formułowany samodzielnie. Wyznaczanie jego pojemności: ustalanie rejestru zagadnień, 
które autor chce poruszyć. Porządkowanie ich w celu sporządzenia planu wypowiedzi i osadzenia jej w ramach określonego 
schematu kompozycyjnego. Pisanie. Samoocena. Prezentacja. Korygowanie po uwzględnieniu opinii i uwag odbiorców. 
Artykuł problemowy jako zalążek większej całości: np. rozdziału pracy dyplomowej czy książki. 
Uczeń jako przyszły autor rozmaitych tekstów, których powstanie motywują określone potrzeby społeczne i zawodowe.  
Nauczyciel polonista jako autor rozmaitych materiałów dydaktycznych oraz tekstów „obsługujących” różne doraźne potrzeby 
szkoły (np. referat, odczyt, przemówienie okolicznościowe i in.) 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999. 
K. Choińska, J. Kowalikowa, M. Pachowicz, Warsztat pisarski autora pierwszej polonistycznej pracy dyplomowej, Wyd. 
PWSZ, Tarnów 2014. 
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, 
J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 2008. 
J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999. 
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002. 
Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.  
M. Nagajowa, Sztuka dobrego pisania i mówienia, Warszawa 2003. 
E. Nowak, Stworzyć tekst, Universitas, Kraków 2014. 
 
Literatura uzupełniająca: 
S. Gajda, Styl naukowy [w:] Współczesny język polski,  red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199.  
J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997. 
R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006. 
A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002. 

Dane jakościowe 

 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym zajęcia  (14 godz.) 
32 

Przygotowanie do zajęć  4 



Indywidualna praca własna studenta, redagowanie prac pisemnych, czytanie literatury przedmiotu, 

itp. 
14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (50 godz.) 2,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna) 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa  30 2 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator 
dr Krystyna Choińska 
dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

Szczegółowe efekty uczenia się 

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 
zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki 
oświatowej oraz środowisko, w jakim one działają  

FP2_W11 
opis zadań w dzienniku 

praktyk 

2. 
zna i rozumie organizację, statut i plan pracy szkoły, program 
wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa 
zawodowego 

FP2_W11 
opis podstawowej 

dokumentacji szkoły  
w dzienniku praktyk  

3. 
zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w 
szkole i poza nią 

FP2_W11 
ulotka reklamowa służąca 

promowaniu zasad 
bezpieczeństwa 

4. 
potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, 
jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i 
przeprowadza zajęcia wychowawcze 

FP2_U08 
FP2_U11 

praca pisemna dot. wzoru 
nauczyciela 

5. 
potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań 
opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli 
przedmiotów 

FP2_U08 
FP2_U11 

relacja studenta z odbytej 
praktyki podczas zebrania 

podsumowującego 
realizację praktyk 

6. 
potrafi wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej 
obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców 
klas 

FP2_U08 
FP2_U11 

relacja studenta z odbytej 
praktyki podczas zebrania 

podsumowującego 
realizację praktyk 

7. 

potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji 
pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych 
nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach 
międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich 

FP2_U08 
FP2_U11 

aktywny udział studenta w 
analizie zaobserwowanych 
w trakcie realizacji praktyki  

sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych - podczas 

zebrania podsumowującego 
praktyki zawodowe 

8. 
potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod 
nadzorem opiekuna praktyk zawodowych 

FP2_U08 
FP2_U10 

konspekt lekcyjny z opinią 
nauczyciela opiekuna 

praktyki uwzględniającą 
zaplanowane i zrealizowane 
cele, zastosowane metody 
nauczania, budowę lekcji, 
użyte środki dydaktyczne 

9. 

potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych 
oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie 
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 
zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 
czasie praktyk zawodowych 

FP2_U14 

relacja studenta z odbytej 
praktyki podczas zebrania 

podsumowującego 
realizację praktyk 

10. 
jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 
zawodowych i z innymi nauczycielami, w celu poszerzania 
swojej wiedzy 

FP2_K01 
FP2_K02 
FP2_K03 

konspekt pozalekcyjnych 
działań opiekuńczo-

wychowawczych  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja 
analiza przypadku  
prace pisemne  i ustne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Student przygotowuje: 
1) pisemny opis realizowanych zadań w dzienniku praktyk z uwzględnieniem zadań dydaktycznych realizowanych przez 
poszczególne podmioty kształcenia;. 
2) Ulotkę reklamową służącą promowaniu zasad bezpieczeństwa do wykorzystania w mediach społecznościowych;  
3) praca pisemna nt. wzoru nauczyciela w kontekście praktyki zawodowej; 
3) 1 konspekt lekcji wychowawczej z opinią nauczyciela opiekuna praktyki uwzględniającą zaplanowane i zrealizowane cele, 
zastosowane metody nauczania, budowę lekcji, użyte środki dydaktyczne; 
4) 1 konspekt pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych; 
5) relację ustną z odbytej praktyki, którą przedstawia podczas zebrania podsumowującego realizację praktyk. 
Student bierze aktywny udział w dyskusji poświęconej analizie zaobserwowanych w trakcie realizacji praktyki  sytuacji i 
zdarzeń pedagogicznych - podczas zebrania podsumowującego praktyki zawodowe. 

Warunki zaliczenia 

Realizacja programu praktyki (w V semestrze), w tym: :  
hospitowanie 7 lekcji wychowawczych oraz  6 lekcji innych przedmiotów;  
prowadzenie 1 lekcji wychowawczej  oraz 1 pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
zajęcia dodatkowe związane z programem praktyki – 15 g. 
 
Warunki zaliczenia – oddanie w terminie podanym przez opiekuna praktyk z PWSZ: 
- dziennika praktyk wypełnionego przez studenta; 
- karty oceny praktyki wypełnionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki w szkole, 
- wszystkich prac potwierdzających uzyskanie efektów uczenia się; 
- oraz: czynny udział w zebraniu podsumowującym realizację praktyki zawodowej. 

Treści programowe (skrócony opis) 



Student zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu szkoły ponadpodstawowej, dokonuje obserwacji uczniów podczas lekcji i 
pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych; wyciąga wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań 
opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli oraz uczy się skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z 
innymi nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy zawodowej. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Zapoznanie się z zadaniami i sposobem funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej, w której odbywana jest praktyka oraz 
realizowanym programem wychowawczym. 
2. Obserwacja podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych interakcji i sposobów komunikowania się pomiędzy uczniami a 
nauczycielem ze szczególnym uwzględnieniem działań dyscyplinujących podejmowanych przez nauczyciela. 
3. Obserwacja podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych funkcjonowania grup uczniowskich – sytuacje współpracy i konfliktów. 
4. Obserwowanie aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 
niepełnosprawnych. 
5. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad klasą szkolną. 
6. Przygotowanie konspektów do samodzielnie prowadzonych zajęć. 
7. Samodzielne prowadzenie zajęć o charakterze wychowawczym i dokonanie po ich przeprowadzeniu krytycznej analizy 
swych działań. 
8. Omówienie przebiegu praktyk z opiekunem. Podsumowanie zebranych doświadczeń i skonfrontowanie ich z wiedzą 
teoretyczną. 
9. Sporządzenie szczegółowej relacji w dzienniku praktyk z realizowanej praktyki.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do przedmiotów: psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 30 godz.  
Bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki (konsultacje, konsultacje 

on-line, zebrania dot. organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki) – 2 godz.  

32 

Przygotowanie się studenta do praktyki (prowadzenia lekcji wychowawczej, zajęć opiekuńczo- 

-wychowawczych) 
18 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (50 godz.) 2,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 
 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  



Punkty ECTS 12 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 

nauczycielska 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa  30 2 3 zaliczenie z oceną  

praktyka zawodowa  150 10 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator 
dr Krystyna Choińska 
dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

Szczegółowe efekty uczenia się 

(zgodnie z: Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. RP, poz.1450) 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę 
(np. zadania dyrektora, nauczyciela, ucznia, rodziców) 

FP2_W01 
FP2_W02 
FP2_W07 
FP2_W08 
FP2_W09 
FP2_W11 

opis zadań w dzienniku 
praktyk 

2. 
zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz  organizację pracy 
dydaktycznej szkoły (np. arkusz organizacyjny) 

FP2_W07 
FP1_W10 
FP2_W11 

opis podstawowej 
dokumentacji szkoły w 

dzienniku praktyk  

3. 
zna i rozumie rodzaje dokumentacji dydaktycznej prowadzonej w 
szkole (np. programy nauczania, rozkłady materiału, dziennik 
lekcyjny, e-dziennik) 

FP1_W10 
FP2_W11 

opis podstawowej 
dokumentacji szkoły w 

dzienniku praktyk  

4. 
zna i rozumie zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w 
szkole i poza nią 

FP1_W10 
FP2_W11 

zalecenia dla uczniów 

5. 

potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej 
nauczyciela i jego interakcji z uczniami oraz sposobu 
planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie 
obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy 
oraz wykorzystane pomoce dydaktyczne a także sposoby 
oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy 
domowej 

FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U14 
FP2_U15 

relacja studenta z odbytej 
praktyki podczas zebrania 

podsumowującego 
realizację praktyk 

6. 
potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna 
praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć 

FP2_U01 
FP2_U02 
FP2_U03 
FP2_U05 
FP2_U06 
FP2_U08 
FP2_U09 
FP2_U10 
FP2_U11 
FP2_U12 

10 wybranych konspektów 
lekcyjnych z opinią 

nauczyciela opiekuna 
praktyki (uwzględniającą 

zaplanowane i zrealizowane 
cele, zastosowane metody 
nauczania, budowę lekcji, 
użyte środki dydaktyczne)  



7. 

potrafi analizować przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych 
oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie 
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 
zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 
czasie praktyki 

FP2_U11 

Aktywny udział studenta w 
analizie zaobserwowanych 
w trakcie realizacji praktyki  

sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych – podczas 
zebrania podsumowującego 

praktyki zawodowe 

8. 
jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 
zawodowych i nauczycielami w celu poszerzenia swojej wiedzy 
dydaktycznej oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych 

FP1_K01 
FP1_K02 
FP1_K03 
FP1_K04 

Jeden konspekt lekcji 
wychowawczej 
przygotowany z 
zastosowaniem 

aktywizujących metod 
nauczania 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja 
analiza przypadku  
analiza prac  studentów (pisemnych i ustnych) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 Student przygotowuje: 
1) pisemny opis realizowanych zadań w dzienniku praktyk z uwzględnieniem zadań dydaktycznych realizowanych przez 
poszczególne podmioty kształcenia;. 
2) 10 najważniejszych zaleceń (pisemnie) dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  
3) 10 wybranych konspektów (z przeprowadzonych lekcji) z opinią nauczyciela opiekuna praktyki uwzględniającą 
zaplanowane i zrealizowane cele, zastosowane metody nauczania, budowę lekcji, użyte środki dydaktyczne;  
4) 1 konspekt lekcji wychowawczej przygotowany z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. 
5) relację ustną z odbytej praktyki, którą przedstawia podczas zebrania podsumowującego realizację praktyk. 
Student bierze aktywny udział w dyskusji poświęconej analizie zaobserwowanych w trakcie realizacji praktyki  sytuacji i 
zdarzeń pedagogicznych - podczas zebrania podsumowującego praktyki zawodowe. 
Warunki zaliczenia godzin w ramach samokształcenia zawodowego: 
- student do  pięciu  wybranych tematów gromadzi bibliografię (co najmniej trzy pozycje); 
- student opracowuje jeden wybrany temat w formie prezentacji wizualno-językowej (przesłanej w uzgodnionym terminie na 
adres mailowy opiekuna praktyk). 

Warunki zaliczenia 

Realizacja programu praktyki:  
hospitowanie lekcji języka polskiego 15 g. w III semetrze; 15 g. w semestrze IV; 
prowadzenie lekcji języka polskiego – 60 g. w semestrze VI; 
zajęcia dodatkowe związane z programem praktyki – 30 g.; 
samokształcenie – 60 g .  
Warunki zaliczenia – oddanie w terminie podanym przez opiekuna praktyk z PWSZ: 
- dziennika praktyk wypełnionego przez studenta; 
- karty oceny praktyki wypełnionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki w szkole, 
- wszystkich prac potwierdzających uzyskanie efektów uczenia się; 
- oraz: czynny udział w zebraniu podsumowującym realizację praktyki zawodowej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną nauczyciela 
języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyka odbywa się w szkole podstawowej pod opieką praktyka – nauczyciela-
polonisty. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

1) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły ponadpodstawowej, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie 
realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników 
procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. 
 
2) Obserwowanie: 
- zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, 
- aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów z 
niepełnosprawnością, 
- interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym 
wieku), 
- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, 
- czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, 
- sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, 
pomocowej i terapeutycznej, 
- dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży, 
- działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie. 



 
3)   Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 
- sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 
- podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, 
- prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 
- podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
4)  Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 
- diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 
- poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie 
poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, 
- samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w 
grupie, 
- sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków, 
- organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o 
samodzielnie opracowywane scenariusze, 
- animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach 
zadaniowych, 
- podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 
- podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, 
- naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, 
- sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły. 
 
5)  Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 
- prowadzenie dokumentacji praktyki, 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 
- ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich 
mocnych i słabych stron), 
- ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 
- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 
- omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). 
 
6) Samokształcenie - proponowane tematy: 
Wypalenie zawodowe 
Aksjologia a kształcenie. 
Kultura wysoka i kultura popularna w dydaktyce. 
Edukacja regionalna 
Komunikacja dydaktyczna – język w różnych sytuacjach dydaktycznych 
Czasopisma i podręczniki  metodyczne, strony internetowe w pracy nauczyciela 
Autonomia dydaktyczna nauczyciela 
Edukacyjna wartość dodana – rozpoznawanie i wyrównywanie braków w różnych etapach edukacji. 
Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach. 
Teatr w szkole. 
Prezentacja jako forma wypowiedzi wizualno-językowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do przedmiotu metodyka nauczania języka polskiego w szkole 

podstawowej 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 180 godz.  
Bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki (konsultacje, konsultacje 
on-line, zebrania dot. organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki) – 8 godz.  

188 

Przygotowanie się studenta do prowadzenia lekcji języka polskiego  82 

Samokształcenie  30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (188 godz.) 7,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (300 godz.) 12,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 



W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zaj



 


