
                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Polonistyczne laboratorium multimedialne 

Nazwa w języku angielskim:   Polish language multimedia laboratory 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 filologia polska (specjalność 
nauczycielska) 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Renata Bryzek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Renata Bryzek 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Przygotowanie przyszłych nauczycieli języka 
polskiego do świadomego wykorzystywania 
treści przekazywanych za pośrednictwem 
multimediów oraz do efektywnego stosowania 
narzędzi technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w kształceniu polonistycznym 
na II etapie edukacyjnym. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student rozróżnia media i multimedia oraz wie, jaką rolę odgrywają w kształceniu 
polonistycznym.   

K_W01 

W_02 Zna  cele i zadania edukacji medialnej w kształceniu polonistycznym.  K_W01, K_W12, 
K_W13 

W_03 Wie, jakie są możliwości celowego wykorzystania tekstów/ gatunków/ przekazów 
multimedialnych w procesie kształcenia polonistycznego.   K_W07, K_W16 

W_04 Zna narzędzia technologii komunikacyjno- informacyjnych, które mogą stanowić 
wsparcie efektywnego kształcenia polonistycznego. 

K_W08 

W_05 Zna możliwości i ograniczenia nauczania on-line.   
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi celowo i efektywnie wykorzystywać teksty/ gatunki/ przekazy 
multimedialne w kształceniu polonistycznym. 

K_U01, K_U06, 
K_U13, K_U14 

U_02 Potrafi w sposób przemyślany i celowy włączać zagadnienia edukacji medialnej w 
proces kształcenia polonistycznego.   

K_U04, K_U06, 
K_U09, K_U10 

U_03 Sprawnie i celowo wykorzystuje narzędzia technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w przygotowaniu się do zajęć i w trakcie nich.   

K_U01, K_U06, 
K_U16 

U_04 Umiejętnie włącza uczniów w proces kształcenia polonistycznego wspomaganego 
multimediami, wykorzystując znane uczniom narzędzia technologii informacyjno- 
komunikacyjnych.    

K_U01, K_U04, 
K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



K_01 
Student ma świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą bezrefleksyjne 
korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

K_K02, K_K04, 
K_K06, K_K09 

K_02 
Ma świadomość szans i zagrożeń wynikających z ekspansji technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w życie współczesnego człowieka, ich wpływu na 
wychowanie/ kształcenie polonistyczne. 

K_K02, K_K04, 
K_K07, K_K10 

Forma i typy zajęć:  laboratorium, 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 Podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi 
technologii informacyjno- komunikacyjnych 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wpływ technologii informacyjnej i nowych mediów na komunikację międzyludzką.  

2. Rola multimediów w kształceniu polonistycznym.  

3. Komunikatory/ chaty/ fora internetowe – narzędzia komunikacji w społeczeństwie 
informacyjnym, edukacyjna wartość hipertekstu w kształceniu polonistycznym. 

4. Rola wybranych portali edukacyjnych w procesie kształcenia polonistycznego. 

5. Biblioteki cyfrowe/ muzea on-line w kształceniu polonistycznym. 

6. Strony autorskie jako źródło/ nośnik literatury sieciowej i literatury w sieci.  

7. Podręczniki multimedialne na lekcjach języka polskiego. 

8. Słowniki/ encyklopedie multimedialne w kształceniu polonistycznym. 

9. Edukacyjne programy komputerowe/ gry edukacyjne w procesie kształcenia 
polonistycznego. 

10. Prezentacje multimedialne na lekcjach języka polskiego. 

11. Kreatywne notowanie – Mind Mapping w praktyce.  

12. Siedlce w zasobach sieci.  

13. Projekty multimedialne w kształceniu humanistycznym. 

14. Polonista jako autor multimedialnych środków dydaktycznych. 

15. Możliwości i ograniczenia nauczania on-line. 

Literatura podstawowa: 

1. Hopfinger M., Między reprodukcją a symulacją rzeczywistości. Problemy audiowizualności 
i percepcji, w: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red. M. Hopfinger, Warszawa 
1997. 

2. Książek-Szczepanikowa, Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i przekaźników, 
Siedlce 2006. 

3. Siemieniecki B., W. Lewandowski, Internet w szkole, rozdział: Edukacyjne wartości 
hipertekstu, Toruń 1999. 

4. Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, pod red. B. Myrdzik. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2003. 

5. Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008. 

6. E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009. 

7. Jędrzejko M., Taper A., Dzieci a multimedia, Warszawa- Dąbrowa Górnicza 2012.  

8. M. Zając, E-learning z perspektywy nauczyciela, http://www.e-mentor.edu.pl.  

9. Bryzek R., Tradycyjne czy multimedialne? Słowniki i encyklopedie na lekcjach języka 
polskiego, „Notatnik Multimedialny”, R. IV: 2011, nr 1-2, red. R. Bryzek, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013. 

http://www.e-mentor.edu.pl/


10. Wybrane komputerowe słowniki/ encyklopedie oraz edukacyjne programy multimedialne 
dedykowane dla potrzeb kształcenia polonistycznego (dostępne na nośnikach/w zasobach 
sieci). 

Literatura dodatkowa: 

1. Tanaś M., Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Mikom 2005. 

2. Fiołek-Lubczyńska B., Film, telewizja, komputery w edukacji humanistycznej, Kraków 
2004.  

3. Re: internet – społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. 
Przybylska, A. Tarkowski, Jan M. Zając, Warszawa 2006. 

4. Bryzek R., Miejsce blogów w szkolnym kształceniu literackim – próba rozpoznania, 
(współautorstwo K. Łupińska) „Notatnik Multimedialny”, R. IV: 2011, nr 1-2, red. R. Bryzek,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  

5. Bryzek R., Gry komputerowe w edukacji kulturowej młodzieży. Dylematy i wyzwania 
współczesnej edukacji kulturowej, w: Animacja działań kulturalnych – wyzwanie 
współczesności, red. M. Latoch-Zielińska, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, 
Warszawa 2010. 

6. Osmańska-Furmanek W., Jędryczkowski J., Prezentacja multimedialna w procesie uczenia 
się, w: Współczesna technologia informacyjna i edukacja mediana, red. T. Lewowicki, B. 
Siemieniecki, Toruń 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej, wykorzystanie internetu w pracy studentów/ 
komunikacji ze studentami  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 W trakcie zajęć – odpowiedzi ustne/ działania praktyczne przewidziane w danym semestrze oraz 
semestralny projekt lub praca zaliczeniowa (obejmuje zagadnienia kształcenia multimedialnego w 
edukacji polonistycznej). 

Forma i warunki zaliczenia: 

 Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności 
oraz zaliczenie przewidzianych prac bieżących i semestralnych.  

Poprawy: 

Jednorazowa poprawa semestralnych zaliczeń poza zajęciami w semestrze. 

 

 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Udział w laboratorium 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia  30 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 


