
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Nowoczesne technologie w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim New technology in teaching Polish language as
foregin language.

Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Językoznawstwo
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna Dr hab. M. Smoleń-Wawrzusiszyn

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium 30 II
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Przydatna znajomość podstawowej obsługi komputera.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu
Podstawowym celem proponowanego przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z 
obcokrajowcami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Proponowany przedmiot jest 
realizowany w postaci dwóch form dydaktycznych - wykładu oraz ćwiczeń, w ramach 
których studenci nabywają umiejętności praktycznej obsługi programów do nauczania języka
polskiego jako obcego.



III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu

kierunkowego
WIEDZA

W_01 zna i rozumie terminologię związaną z technologiami 
informacyjnymi na poziomie rozszerzonym w kontekście 
wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 potrafi zaadaptować najnowszą metodykę i metodologię 

dotyczącą prowadzenia badań naukowych do dziedziny 
prowadzonych przez siebie badań właściwych dla wybranych
dyscyplin naukowych w obrębie wykorzystania nowych 
technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego

K_U02

U_02 potrafi umiejętnie wykorzystywać narzędzia technologii 
informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie 
dydaktycznym, zwłaszcza w badaniach z zakresu nowych 
technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 jest gotów do wykorzystywania wiedzy zdobytej w czasie 

zajęć z wykorzystania nowych technologii w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych, w uzasadnionych przypadkach 
zasięga opinii specjalistów

K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
Omawiany materiał oscyluje wokół kilku bloków problemowych:
1. Teoretyczne podstawy wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego.
2. Programy komputerowe oraz aplikacje służące bezpośrednio i pośrednio nauczaniu języka.
3. Platformy edukacyjne, w ramach których możliwa jest organizacja procesu kształcenia.
4. Aplikacje do przygotowania prezentacji multimedialnych.
5. Pozytywne i negatywne skutki stosowania technik informatycznych w procesie kształcenia
językowego.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 wykład informacyjny 

(konwencjonalny
Praca pisemna Ocena pracy pisemnej

W_…
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 prezentacja Obserwacja Karta oceny obserwacji
U_02 Studium przypadku Praca pisemna Ocena pracy pisemnej
U_….

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 praca w grupie obserwacja Karta oceny obserwacji



VI. Kryteria oceny, uwagi…

ĆWICZENIA:
Kontrola ciągła:
Ocena stopnia opanowania materiału poprzez krótkie zadania testowe, w trakcie których 
wykorzystywane są nabywane umiejętności.
Kontrola końcowa:
Sprawdzian praktyczny wymagający zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz 
potwierdzający zdobycie zakładanych umiejętności obsługi programów oraz zasobów 
internetowych.



VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90
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