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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Nauczyciel – zawód czy misja? 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim A teacher: profession or mission? 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo, specjalność : dydaktyka 
literatury 

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 1 

 

 

Wymagania wstępne 1. Zainteresowanie problematyką wykładu.  
2. Wiązanie przyszłości zawodowej z pracą nauczyciela polonisty. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Kształtowanie odpowiedzialności nauczycielskiej. 

Zapoznanie z wybranymi zasadami etyki zawodowej nauczyciela polonisty. 

Uświadomienie sobie przez studentów sposobów traktowania przyszłej pracy z uczniami. 

 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 posiada wiedzę umożliwiającą rozumienie procesów rozwoju, 
socjalizacji i uczenia się 

S1 _W01 

W_02 posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 
instytucjach edukacyjnych, do pracy w których ma 
przygotowanie 

S1 _W08 

W_03 posiada wiedzę z zakresu etyki zawodu nauczyciela S1 _W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi zaprojektować indywidualny rozwój zawodowy S1_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 charakteryzuje się wrażliwością, odpowiedzialnością, 
otwartością i refleksyjnością w kontaktach z uczniami oraz 
innymi uczestnikami procesu edukacyjnego  

S1_K01 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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1.Nauczyciel w opinii pedeutologów. Obraz nauczyciela w mediach.  
2. Rola zawodowa a osobowość nauczyciela.  
3. Niezadowolenie ze szkoły i w szkole.  
4. Stres w zawodzie nauczyciela.  
5. Wypalenie zawodowe nauczycieli.  
6. Wspieranie młodego nauczyciela w szkole.   
7. Autorytet i prawo do władzy.  
8. Trudny uczeń we współczesnej szkole i sposoby radzenia sobie z nim.  
9. Zachowania uczniów w procesie lekcyjnym.  
10. Okoliczności (w zachowaniu nauczyciela) sprzyjające niewłaściwemu zachowaniu ucznia podczas 
lekcji.  
11. Młody nauczyciel na zastępstwie.  
12. Relacje nauczyciel – rodzice/ opiekunowie uczniów. 

 

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 konwersatoryjny zaliczenie ustne protokół  

W_02 wykład konwersatoryjny zaliczenie ustne protokół 

W_03 wykład konwersatoryjny zaliczenie ustne protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja zaliczenie ustne protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja zaliczenie ustne protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

1. Obecność studenta na zajęciach z dopuszczalną możliwością dwu nieobecności (80%). 
2. Aktywny udział w dyskusjach odbywających się na zajęciach (20%).  

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Rynio A., Nauczyciel – między ideałem a rzeczywistością, [w:] Zawód nauczyciel: trudności i 
perspektywy, pod red. K. Stępień, s. 7-30.  
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008.  
K. Żegnałek, Rola, zadania i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, [w:] Pedagogiczno-
psychologiczne kształcenie nauczycieli, pod red. E. Sałaty, Radom 2005, s. 73-76.  
M. Wilski, Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli, [w:] Psychologia ucznia i 
nauczyciela. Podręcznik akademicki, pod red. S. Kowalika, Warszawa 2011, rozdział 12.  
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B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.  
J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, oprac. E. Walewander, Lublin 2002.  
J. Jeziorska, Szkolne pytania, czyli dylematy nauczania, Warszawa 2001.  
R. Kretschmann i in., Stres w zawodzie nauczyciela, przeł. J Mink, Gdańsk 2003.  
S. Tucholska, Zespół wypalenia zawodowego a praca pedagogiczna, [w:] Zawód nauczyciel: trudności 
i perspektywy, pod red. K. Stępień, s. 31-56.  
S. Tucholska, Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Lublin 2009.  
K. Perz, Agresja jako reakcja na stres nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym, [w:] Agresja 
i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawania, zapobieganie, pod red. I. Pufal-Struzik, Kielce 2007, s. 
88-95.  
J. Robertson, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1998.  
M. Podzielska, Nauczyciel – lider. Jak budować autorytet?, Warszawa 2009.  
M. Dudzikowa, Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne. Konteksty pytań o autorytet 
nauczyciela, [w:] Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, 
pod red. M. Dudzikowej, Kraków 1996, s. 157-171.  
S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997.  
J. Jagieła, Trudny uczeń w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 2005.  
M. Biała, Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, Warszawa 2006.  
E. Góralczyk, Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć 
się z klasą, Warszawa 2006.  
T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, tłum. D. Szafrańska-Poniewierska, Warszawa 2002.  
B. Rogers, Trudna klasa, tłum. Zofia Janowska, Warszawa 2006.  
Lendzion A., Relacja nauczyciel – rodzic, współpraca czy konflikt?, [w:] Zawód nauczyciel: trudności i 
perspektywy, pod red. K. Stępień, s. 57 – 68.  
J. Łukasik, K. Jagielska, R. Solecki, Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania, Kielce 
2013.  
A. Konieczna, Kształcenie nauczycieli a zakresie umiejętności współpracy z rodzicami – o treningach 
komunikacji, [w:] Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, pod red. E. Sałaty, Radom 
2005, s. 190-197.  
M. Miotk-Mrozowska, Współpraca szkoły z rodzicami ucznia, [w:] Psychologia ucznia i nauczyciela. 
Podręcznik akademicki, pod red. S. Kowalika, Warszawa 2011, rozdział 8.  

Literatura uzupełniająca 

A. Adamski, Obraz nauczyciela w mediach, [w:] Zawód nauczyciel: Trudności i perspektywy, pod red. 
K. Stępień, Lublin 2010, s. 115 – 140.  
M. Wilski, Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli, [w:] Psychologia ucznia i 
nauczyciela. Podręcznik akademicki, pod red. S. Kowalika, Warszawa 2011, rozdział 12.  
D. Chętkowski, Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi, Sopot 2010. 

 


