
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogical practice
Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo, pedagogika,

specjalność: dydaktyka literatury i języka 
polskiego 

Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

praktyki 90 II, III 1+1

Wymagania wstępne Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na poziomie szkoły 
średniej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Poznanie pracy szkoły i warsztatu nauczyciela polonisty. 
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami na poziomie szkoły średniej. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 zna cele, treści i specyfikę kształcenia polonistycznego D_W01
W_02 zna treść podstawy programowej, wybranych programów 

kształcenia oraz zawartość wybranych podręczników do języka 
polskiego

D_W02

W_03 zna zróżnicowane sposoby pracy z uczniami na lekcjach D_W03
W_04 rozumie funkcjonowanie szkoły jako instytucji, która uczestniczy

w rozwoju młodych ludzi
D_W04

W_05 zna główne kierunki rozwoju współczesnej dydaktyki 
polonistycznej

D_W05

W_06 zna teorię polonistycznej edukacji aksjologicznej D_W06
W_07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole średniej D_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 potrafi napisać scenariusz lekcji D_U01
U_02 potrafi przygotować się do lekcji, przeprowadzić ją i dokonać D_U02
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ewaluacji pracy uczniów na lekcji 
U_03 potrafi znaleźć inspiracje dydaktyczne w podręczniku albo 

wybranej publikacją z dydaktyki polonistycznej 
D_U03

U_04 potrafi wykorzystać podczas pracy z uczniami odpowiednie 
metody i techniki pracy

D_U04

U_05 potrafi ocenić pracę uczniów na lekcji i prace pisemne na 
podstawie przygotowanych kryteriów

D_U05

U_06 potrafi posłużyć się środkami multimedialnymi na 
prowadzonych przez siebie lekcjach

D_U06

U_07 potrafi budować wypowiedzi w taki sposób, by być 
zrozumianym przez uczniów

D_U07

U_08 potrafi przeanalizować różne sytuacje lekcyjne, odnosząc je do 
posiadanej wiedzy przedmiotowej 

D_U08

U_09 potrafi odpowiednio komunikować się z uczniami, zarówno na 
lekcjach, jak i w sytuacjach pozalekcyjnych 

D_U09

U_10 potrafi rozmawiać, słuchać, przedstawiać argumenty podczas 
rozmów z uczniami

D_U10

U_11 w razie potrzeby potrafi zaplanować inne zajęcia dla uczniów, 
np. związane z rozwojem ich zainteresowań albo trudnościami, 
jakie posiadają

D_U11

U_12 potrafi funkcjonalnie wykorzystać wiedzę z dydaktyki w różnych
sytuacjach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym

D_U12

U_13 potrafi zaplanować działania służące zyskiwaniu dodatkowych 
kompetencji zawodowych

D_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 jest gotów do oceny swoich umiejętności dydaktycznych D_K01
K_02 jest gotów do odnoszenia treści zawartych w różnych 

publikacjach z zakresu dydaktyki polonistycznej do warunków 
kształcenia w szkole średniej 

D_K02

K_03 jest gotów odpowiednio wykorzystać dostępne na rynku 
publikacje dla nauczycieli

D_K03

K_04 jest gotów przyjmować odpowiedzialność za swoje działania 
zawodowe

D_K04

K_05 jest gotów do przewidywania skutków prowadzonych przez 
nauczyciela działań w pracy z różnymi uczniami 

D_K05

K_06 jest gotów do budowania odpowiednich relacji z uczniami oraz 
współpracownikami

D_K06

K_07 jest gotów angażować się w różne szkolne projekty D_K07
K_08 jest gotów uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych 

odbywających się i na terenie szkoły, i w regionie
D_K08

K_09 jest gotów sprostać wymaganiom rynku pracy D_K09
K_10 jest gotów podejmować wyzwania wiążące się z pracą polonisty D_K10
K_11 jest gotów do prawidłowego identyfikowania różnego rodzaju

problemów  w  pracy  nauczyciela  polonisty  oraz  poszukiwania
sposobów ich rozwiązania

D_K11

K_12 jest gotów przestrzegać zasad etycznych D_K12
K_13 jest  gotów  do  ciągłego  doskonalenia  swojego  warsztatu

polonistycznego
D_K13

K_14 jest gotów pracować dla dobra i rozwoju uczniów D_K14
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         IV Opis przedmiotu/ treści programowe: 

1. Obserwowanie lekcji  języka polskiego prowadzonych przez Mentora Praktykanta i  innych
nauczycieli języka polskiego. 

2. Samodzielne prowadzenie lekcji. 
3. Działania  dodatkowe,  np.  poprawa  prac  pisemnych  uczniów,  indywidualna  praca

dydaktyczna  z  uczniami,  zapoznanie  się  z  WSO,  planem  wychowawczym  szkoły,  PSO
Mentora Praktykanta i sporządzonym przez niego planem dydaktycznym, zapoznanie z pracą
polonistycznych kół zainteresowań, zapoznanie z pracą biblioteki szkolnej, wyposażeniem i
funkcjonowaniem pracowni polonistycznej, w miarę możliwości uczestniczenie w zebraniach
Rady Pedagogicznej, zebraniach wychowawców czy wyjściach/wycieczkach szkolnych.

        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 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
W_02 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
W_03 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
W_04 obserwacja lekcji obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
W_05 obserwacja lekcji obserwacja uzupełniony dziennik 

praktyk
W_06 obserwacja lekcji obserwacja uzupełniony dziennik 

praktyk
W_07 obserwacja lekcji obserwacja uzupełniony dziennik 

praktyk
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_02 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_03 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_04 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_05 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_06 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz lekcji
U_07 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_08 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_09 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_10 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_11 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_12 dyskusja obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_13 dyskusja obserwacja lista obecności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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K_01 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_03 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_04 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_05 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_06 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_07 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_08 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_09 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_10 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_11 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_12 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_13 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_14 dyskusja obserwacja karta obserwacji

       VI Kryteria oceny, uwagi:
1. Wypełniony dziennik praktyk (70%). 
2. Trzy  konspekty  lub  scenariusze  lekcji  przeprowadzonych  przez  Studenta  w  ramach  cyklu

tematycznego (20%).
3. Aktywna obecność na zajęciach z dydaktyki omawiających praktykę: wymiana doświadczeń,

odpowiedzi na pytania Opiekuna praktyki (10%).

      VII Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 90

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

      VIII Literatura

Literatura podstawowa
R. Perry, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, tłum. B. Mazur, Warszawa 1997. 
B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007. 
M. Marzec-Jóźwicka, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej 
szkole, Lublin 2017. 
M. Silberman, Uczymy się uczyć, tłum. J. Rybski, Gdańsk 2005. 
Literatura uzupełniająca
R. Kellough, Pierwszy rok nauczania. Jak osiągnąć sukces, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2011. 
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