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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyka śródroczna nieciągła 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Interim practice discontinuous 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika, 
specjalność: dydaktyka literatury i języka 
polskiego  

Język wykładowy polski  

 

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

 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

praktyki 10 III 1 

 

Wymagania wstępne Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na poziomie szkoły 
średniej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Poznanie warunków pracy polonisty w szkole średniej. 

Obserwowanie działań podejmowanych przez nauczyciela na lekcjach języka polskiego w szkole 
średniej. 

Konfrontacja wiedzy teoretycznej, zdobytej na wykładach i warsztatach z dydaktyki, z praktyką 
szkolną. 

 

 

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 pozwalającą umożliwiającą mu rozumienie 
procesów rozwoju, socjalizacji oraz uczenia (się) 

S1 _W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do omawiania 
różnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych zaobserwowanych na 
lekcjach 

S1_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego 

S1_K03 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe:  

1. Obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli języka polskiego. 
2. Uzupełnianie dziennika praktyk. 
3. Omawianie obejrzanych lekcji na zajęciach z dydaktyki. 

 

 

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 obserwacja zajęć sprawozdanie uzupełniony dziennik 
praktyk 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja zaliczenie ustne protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja sprawozdanie uzupełniony dziennik 
praktyk 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

1. Frekwencja na obserwacjach lekcji z dopuszczalną możliwością jednej nieobecności (80%). 
2. Uzupełniony dziennik praktyk (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 

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.  

 


