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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego 
jako obcego cz. 2 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology and Organiza�on of Teaching Polish as 
a Foreign Language, part 2

Kierunek studiów Filologia polska, specjalizacja glo(odydaktyczna

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
2konwersatorium 30h I 

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 - ogólne wiadomości na temat dydaktyki języków obcych
W2 - umiejętność tworzenia własnych konspektów lekcji jpjo
W3 - umiejętność korzystania z różnego typu źródeł

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - zapoznanie studentów z rozszerzonymi zagadnieniami metodyki nauczania języka polskiego jako obcego 
(poziomy B1-C2) w rożnych grupach wiekowych w kontekście nauczania innych języków obcych

C2 - przygotowanie metodyczne do pracy lektora jpjo
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu

kierunkowego

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 potrafi zaadaptować najnowszą metodykę i metodologię dotyczącą 
prowadzenia badań naukowych z zakresu metodyki i organizacji 
nauczania języka polskiego jako obcego

K_U02

U_02 potrafi umiejętnie wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej 
w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym zwłaszcza w 
ramach specjalizacji glo(odydaktycznej na kierunkach filologicznych 

K_U03

U_03 potrafi wykorzystywać w mowie i piśmie ugruntowaną wiedzę z 
zakresu zasad poprawnego i sprawnego pisania i mówienia oraz 
wiedzę na temat funkcjonalności środków językowych

K_U04

U_04 potrafi planować ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego oraz 
inspiruje do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 jest gotów do wykorzystywania wiedzy zdobytej w czasie studiów na 
specjalizacji glo(odydaktycznej w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych, w uzasadnionych przypadkach zasięga 
opinii specjalistów

K_K04

K_02 jest gotów do świadomego podjęcia obowiązków humanisty w życiu 
publicznym, kierując się odpowiedzialnością za własną pracę i dobro 
wspólne

K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przegląd podręczników na wyższych poziomach nauczania jpjo. 
2. Omówienie podręczników specjalistycznych przeznaczonych do nauczania jpjo. 
3. Omówienie testów certyfikacyjnych i podręczników przygotowujących do certyfikatów. 
4. Film i serial na lekcji jpjo. Planowanie lekcji z wykorzystaniem filmu lub serialu. 
5. Frazeologia - informacje ogólne, metodyka wprowadzania i nauczania frazeologii. 
6. Składnia - przegląd zagadnień metodycznych w dostępnych podręcznikach do jpjo. Omówienie metodyki 
nauczania zdań współrzędnie złożonych, zdań przydawkowych, dopełnieniowych, okolicznikowych. 
Transformacje zdań. 
7. Strona bierna w metodyce jpjo. 
8. Słowotwórstwo - podstawowe pojęcia i zagadnienia, parafrazy słowotwórcze, rzeczowniki odliczebnikowe, 
rzeczowniki odczasownikowe. Słowotwórstwo w kulturze lokalnej. Planowanie lekcji dotyczącej 
słowotwórstwa.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 praca pod kierunkiem praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej
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U_02 praca pod kierunkiem praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_03 praca pod kierunkiem praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_04 dyskusja obserwacja raport z obserwacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 praca w grupie obserwacja karta oceny pracy w 
grupie

K_02 dyskusja obserwacja raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi

1) Obecność na zajęciach: 10%

2) Aktywność na zajęciach: 10%

3) Opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych: 60% 

4) Prace pisemne: 20%

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa

A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005; 
I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, Kraków 2010; 
H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa; 
A.  Seretny,  Kompetencja  leksykalna uczących się  języka polskiego jako obcego w świetle  badań
ilościowych, Wyd. UJ, Kraków 2011; 
Europejski  system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,  ocenianie,  red. Nauk. H.
Komorowska, tł. W. Martyniuk, Wyd. CODN, Warszawa 2003; 
Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków 2016;

Literatura uzupełniająca

I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka
polskiego jako obcego, Kraków 2011; 
K. Filipowicz-Tokarska (red.), Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii
do praktyki, Słubice 2013; 
M. Niemiec-Knaś, Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków 2011; 
M. Rzeszutko-Iwan, Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka - w kontekście
pedagogiki CLIL, Acta Universita�s Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 23, 20016, s.
97-113; 
40 koncepcji dobrych lekcji, red. Agnieszka Rabiej, Hanna Marczyńska, Beata Zaręba, Kraków 2011.


