
Lp. Przedmiot Semestr Liczba godzin 

1. 

Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych z uwzględnieniem problemów komunikacji 

międzykulturowej   

1 15 Podobieństwa i różnice kulturowe wpływające na interpretację komunikatów. Kompetencja kulturowa i pragmatyczna 

jako istotny czynnik skuteczności nauczania języków obcych. Multijęzyczność i jej wpływ na rozwój poznawczy, 

społeczny i emocjonalny. Idea okresu krytycznego w przyswajaniu języka obcego.  

2. 
Gramatyka języka polskiego w nauczaniu  cudzoziemców  

1 45 

Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego. Zagadnienia gramatyczne trudne dla cudzoziemców. 

3. 

Podstawy poprawnej wymowy polskiej z elementami kultury żywego słowa 

1 10 
Jak powstaje głos. Ćwiczenia usprawniające prawidłowe oddychanie, motorykę na-rządów mowy i artykulację.  

Kultura mówienia, czytania i interpretacji tekstu. 

4. 

Praca  z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym 

1 10 Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych. Wyzwania w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym. Rola 

znajomości języka kraju docelowego w sytuacji migracji. Status języka rodzimego i jego wpływ na pracę z dzieckiem 

z doświadczeniem migracyjnym. 

5. 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie sprawności nadawczych i odbiorczych  

1 - 2 80 

Nowoczesne metody nauczania języka polskiego (wymowy, pisowni, słownictwa, gramatyki) oparte na najnowszych 

badaniach z zakresu psycholingwistyki i neurodydaktyki. Wybór metod nauczania w zależności od  uwarunkowań 

kulturowych i językowych słuchaczy (np. języka ojczystego słuchaczy,  środowiska językowego, w którym się uczą 

języka polskiego, nauczanie Polonii itp.). Specyficzne uwarunkowania uczenia języka polskiego uczniów 

cudzoziemskich w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

6. 

Gramatyka języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców mówiących językiem  niesłowiańskim 

2 15 
Język polski wśród języków świata. Błąd językowy a błąd glottodydaktyczny. Trans-fer językowy. Miejsca trudne w 

polszczyźnie dla cudzoziemców uczących się języka polskiego a mówiących językami niesłowiańskimi. 

7. Gramatyka języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców mówiących językiem  słowiańskim 2 15 



 

 

  

Język polski na tle innych języków słowiańskich. Typowe błędy uczących się języka polskiego mówiących językami 

słowiańskimi.  

8. 

Dobre praktyki - z doświadczeń nauczycieli języka polskiego jako obcego 

2 10 
Prezentacja doświadczeń lektorów prowadzących różne kursy języka polskiego jako obcego dla różnych grup 

obcokrajowców. 

9. 

Nauczanie języka polskiego jako obcego dorosłych 

2 10 Lingwistyczne aspekty  pracy z osobami dorosłymi uczącymi się języków obcych. Praca logopedyczna z osobami 

dorosłymi uczącymi się języka polskiego. 

10. 

Nauczanie  kultury polskiej jako obcej  

2 10 Włączenie wiedzy o kulturze polskiej (literatura, muzyka, malarstwo, teatr) w system nauczania języka polskiego jako 

obcego. Katalog kulturowy i miejsca wspólne wykorzystywane w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

(teoretyczne i praktyczne  rozwiązania).  

11. 

Materiały dydaktyczne w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego 

2 10 
Przegląd i omówienie podręczników i materiałów dydaktycznych stosowanych we współczesnej praktyce 

dydaktycznej. 

12. 

Planowanie i ewaluacja w procesie nauczania języka polskiego jako obcego 

2 10 
Zasady konstruowania programów do nauczania języka polskiego jako obcego. Planowanie kursów prowadzonych w 

różnych grupach wiekowych, wielonarodowych, na szkolnych lekcjach dodatkowych, w środowiskach polonijnych 

itp.  

Metody diagnozowania potrzeb, umiejętności i wiedzy słuchaczy. 

Łącznie 240 godzin 

Praktyka realizowana poza terminami zjazdów, umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego 

UG 


