
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
 Praktyka nauczycielska dydaktyczna w szkole 
ponadpodstawowej I

 Nazwa w języku angielskim: Teaching didactic practice in a post-primary school I

Język wykładowy:  polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska 

Jednostka realizująca:  Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia

Rok studiów: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktów ECTS:  2

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Renata Bryzek

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Renata Bryzek

Założenia i cele przedmiotu

Przygotowanie studenta do nauczania języka 
polskiego w gimnazjum. Weryfikacja wiedzy 
teoretycznej, doskonalenie umiejętności 
praktycznych w trakcie działań realizowanych 
przez studenta w szkole.

Program zajęć opracowany na podstawie 
wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 
2012 roku w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student zna zasady organizacji praktyki przedmiotowo- metodycznej z języka 
polskiego w gimnazjum.

K_W06, K_W07,
K_W08, K_W11,

K_W12

W_02
Wie, jak funkcjonuje szkoła, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela
polonisty w gimnazjum. Rozumie specyfikę nauczania przedmiotu język polski w
gimnazjum.

K_W01, K_W06

W_03 Rozumie znaczenie planu nauczania języka polskiego w gimnazjum. K_W01, K_W06

W_04
Sprawnie  identyfikuje  poszczególne  części  lekcji,  rozumie,  docenia  znaczenie
konspektu w prowadzeniu zajęć na III etapie kształcenia.

K_W01, K_W06

W_05
Weryfikuje metody, formy pracy, środki dydaktyczne w praktyce podczas 
prowadzenia lekcji na III etapie kształcenia.

K_W01, K_W06



W_06
Ma świadomość znaczenia narzędzi pomiaru dydaktycznego wykorzystywanych w
badaniu osiągnięć uczniów na III etapie kształcenia.

K_W01, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student sprawnie organizuje praktykę przedmiotowo- metodyczną języka 
polskiego w gimnazjum.

K_U01, K_U02

U_02
Efektywnie ocenia obserwowane lekcje, odnosząc się do poszczególnych 
elementów ich struktury.

K_U01, K_U02

U_03
Sprawnie  dobiera  metody  nauczania  stosownie  do  specyfiki  zajęć  z  języka
polskiego w gimnazjum.

K_U01, K_U02

U_04

Konstruuje/analizuje  plan  nauczania  języka  polskiego  w  gimnazjum,  analizuje
treści przedmiotu.

K_U01, K_U02,
K_U03,  K_U04,
K_U06, K_U08,

K_U14

U_05

Sprawnie konstruuje konspekt lekcji dla na III etapu kształcenia stosownie do 
potrzeb i możliwości uczniów danej klasy, indywidualizuje nauczanie.

K_U01, K_U02,
K_U03,  K_U04,
K_U06, K_U08,

K_U14

U_06
Sprawnie prowadzi lekcje na III etapie kształcenia, uwzględniając niezbędne w jej
strukturze elementy; asystuje nauczycielowi podczas prowadzonych przez niego
lekcji, 

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U09, K_U14

U_07
Stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć uczniów na III 
etapie kształcenia.

K_U01, K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma 
świadomość roli nauczyciela w organizowaniu procesu kształcenia i potrzeby 
budowania autorytetu opartego na podmiotowych relacjach.

K_K01, K_K02

K_02
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień nauczania języka 
polskiego w gimnazjum.

K_K07, K_K08

Forma i typy zajęć:

Praktyka indywidualna w wymiarze 60 godz. (3 tygodnie):

- obserwowanie zajęć z języka polskiego w gimnazjum pod nadzorem szkolnego 
opiekuna praktyk;

- prowadzenie zajęć z języka polskiego w gimnazjum pod nadzorem szkolnego 
opiekuna praktyk;

- analiza i ocena zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii umożliwiających świadome obserwowanie i 
planowanie procesu kształcenia.

2. Znajomość zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej oraz podstawowych zagadnień z dydaktyki literatury i 
języka polskiego w gimnazjum.

3. Znajomość wprowadzanych merytorycznych treści przedmiotu dydaktyka literatury i języka polskiego w 
gimnazjum, umiejętność wykorzystania wiedzy w obserwowaniu procesu kształcenia oraz prowadzeniu lekcji 
pod nadzorem uczelnianego opiekuna praktyk.

Treści modułu kształcenia:



1. Organizacja praktyki dydaktycznej z  języka polskiego w gimnazjum. Specyfika nauczania przedmiotu język 
polski w gimnazjum.

2. Samodzielna analiza i ocena działań pedagogicznych nauczyciela podczas obserwowanych zajęć. 

3. Samodzielne określanie celów kształcenia na podstawie obserwowanych lekcji.

4. Samodzielna analiza i ocena doboru metod i form pracy na lekcjach języka polskiego. 

5. Samodzielna analiza i ocena doboru środków dydaktycznych na lekcjach języka polskiego.

6. Samodzielna analiza i ocena toku lekcji z uwzględnieniem poszczególnych części. 

7. Własna analiza tematów obserwowanych lekcji oraz ocena stopnia ich realizacji.

8. Własna analiza i ocena czasowego rozplanowania poszczególnych części lekcji. Samodzielne określanie roli 
pracy własnej ucznia w przygotowaniu się do zajęć oraz w trakcie lekcji.

9. Asystowanie nauczycielowi podczas prowadzenia lekcji i innych działań pedagogicznych.

10. Pełnienie roli nauczyciela języka polskiego w gimnazjum – prowadzenie lekcji pod nadzorem szkolnego 
opiekuna praktyk.

11. Samodzielne opracowanie oraz analiza i ocena odtwórczych konspektów lekcji z uwzględnieniem specyfiki 
nauczania języka polskiego w gimnazjum oraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków 
dydaktycznych.

12. Twórcze opracowanie oraz analiza i ocena własnych konspektów lekcji z uwzględnieniem specyfiki 
nauczania języka polskiego w gimnazjum oraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków 
dydaktycznych.

13. Identyfikowanie oraz ocena  celowości zastosowania różnych form kontroli i oceny na lekcjach języka 
polskiego w gimnazjum.

14. Badanie osiągnięć uczniów w ramach przedmiotu język polski w gimnazjum z wykorzystaniem różnych 
narzędzi pomiaru dydaktycznego. Ocena wypowiedzi ustnych/ działań praktycznych i prac pisemnych

15. Ewaluacja zaobserwowanych lub doświadczonych podczas lekcji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Literatura podstawowa:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (III etap edukacyjny: gimnazjum, język polski) – 
aktualnie obowiązujące.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych – aktualnie 
obowiązujące. 

3. Program i podręcznik do języka polskiego w gimnazjum wykorzystywany w nauczaniu języka polskiego na 
danym etapie edukacyjnym przez nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk.

Literatura dodatkowa:
1. Wybrane programy nauczania, podręczniki, przewodniki metodyczne do języka polskiego w gimnazjum.
2. Wybrane internetowe portale i strony edukacyjne.
3. Ustawa o systemie oświaty – aktualnie obowiązująca.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – aktualnie 
obowiązujące.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Praktyka dydaktyczna indywidualna ciągłą, w ramach której podejmowane są następujące działania: planowanie i 
organizowanie procesu kształcenia, obserwacja lekcji, prowadzenie lekcji, opracowanie konspektów lekcji, analiza i 
ocena zdarzeń pedagogicznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:



Efekty będą sprawdzane poprzez rozmowę ze studentem na podstawie wymaganej dokumentacji praktyk 
indywidualnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu – odbycie praktyki indywidualnej w ustalonej liczbie godzin, pozytywna 
ocena szkolnego opiekuna praktyk, złożenie pełnej dokumentacji praktyk uczelnianemu opiekunowi praktyk.

Poprawy:

Nie przewiduje się możliwości poprawy. W przypadku braku możliwości zaliczenia student zobowiązany jest do 
ponownego odbycia praktyki.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Samodzielne przygotowanie się do obserwacji i 
prowadzenia zajęć

20 godz.

Obserwacja i prowadzenie zajęć przez studenta 20 godz.

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia praktyk 5 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS
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