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KARTA PRZEDMIOTU: Praktyki glottodydaktyczne_stary cykl 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyki glottodydaktyczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student internship in glottodidactics 

Kierunek studiów  Filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna 

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    
 
 
 
 
 
 
4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki 150 I-IV (semestry trwania 
specjalizacji) 

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Status studenta specjalizacji glottodydaktycznej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - poszerzanie wiedzy zdobytej podczas realizacji specjalizacji glottodydaktycznej i rozwijanie 
umiejętności jej praktycznego zastosowania 

C2 - kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w pracy lektora języka polskiego 
jako obcego 

C3 - poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców i miejsc pracy dla 
glottodydaktyka polonistycznego 

C4 - aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy w zakresie glottodydaktyki polonistycznej 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Identyfikuje i opisuje odbiorców kursów języka polskiego jako 
obcego 

S2_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 samodzielnie planuje, przygotowuje i przeprowadza lekcje i 
kursy języka polskiego jako obcego, w postaci zajęć 
indywidualnych i w grupie słuchaczy 

S2_U02 

U_02 przygotowuje różne typy opracowań pisemnych związanych z 
glottodydaktyką języka polskiego: konspekty lekcji 
indywidualnych i grupowych, materiały dydaktyczne i zadania 
sprawdzające, teksty autentyczne i preparowane wraz z 
obudową metodyczną, w języku polskim, a w zakresie poleceń i 
działań metodycznych – także w języku obcym 

S2_U05 

U_03 przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym 
związane z praca lektora języka polskiego jako obcego: wstępne 
części lekcji, wyjaśnienia leksykalne i gramatyczne, animacje i 
prowadzenie konwersacji, omówienie wyników kształcenia 

S2_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 przygotowuje i prowadzi zajęci w grupie słuchaczy; potrafi 
pracować w grupie lektorów języka polskiego jak obcego, razem 
planującej, przygotowującej i prowadzącej specyficznie 
ukierunkowane kursy 

S2_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Hospitowanie 40 godz. (45 min.) zajęć z języka polskiego jako obcego. 
2. Tutoring indywidualny obcokrajowca (wymiar jednego semestru, maks. 20 godz.). 
3. Samodzielne opracowanie konspektów i materiałów pomocniczych do zajęć - 80 godz. (4 
semestry). 
4. Indywidualne przygotowanie i prowadzenie zajęć z obcokrajowcami - 10 godz. 
Wskazane komponenty są realizowane w trakcie 4 semestrów trwania specjalizacji. Tryb realizacji 
poszczególnych komponentów w każdym semestrze jest ustalany indywidualnie dla każdego 
studenta. 

 

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 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
karta oceny praktyk/ 

dziennik praktyk 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
karta oceny praktyk/ 

dziennik praktyk 
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U_02 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
karta oceny praktyk/ 

dziennik praktyk 

U_03 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
karta oceny praktyk/ 

dziennik praktyk 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
karta oceny praktyk/ 

dziennik praktyk 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

1) obecność na hospitacjach zajęć lektoratowych z nauczania języka polskiego jako obcego - 25 %; 
2) realizacja zajęć o charakterze tutoringu i raport po jego zakończeniu – 25 %; 
3) przygotowanie konspektów i materiałów pomocnicznych do wybranych zagadnień z zakresu 
dydaktyki języka polskiego jako obcego – 25 %; 
4) samodzielne przeprowadzenie indywidualnych lekcji języka polskiego jako obcego – 25 % 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

100 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Wszystkie pozycje stanowiące literaturę podstawową  przedmiotów składających się na specjalizację 
glottodydaktyczną: gramatyki funkcjonalnej języka polskiego, metodyki i organizacji nauczania jpjo, 
rozwijania sprawności w nauczania jpjo, gier i zabaw językowych w nauczaniu jpjo, kultury w 
nauczaniu jpjo, wykorzystania nowych technologii w nauczaniu jpjo. 

Literatura uzupełniająca 

Wszystkie pozycje stanowiące literaturę uzupełniającą przedmiotów składających się na specjalizację 
glottodydaktyczną: gramatyki funkcjonalnej języka polskiego, metodyki i organizacji nauczania jpjo, 
rozwijania sprawności w nauczania jpjo, gier i zabaw językowych w nauczaniu jpjo, kultury w 
nauczaniu jpjo, wykorzystania nowych technologii w nauczaniu jpjo. 
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