STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Charakterystyka
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do
absolwentów studiów humanistycznych (np. filologia, historia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika,
socjologia), którzy, przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć
uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to
w placówkach działających w Polsce, bądź to w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju.
Od

kandydatów

na

Studia

oczekuje

się

znajomości

dowolnego

języka

obcego

oraz

przygotowania

pedagogicznego poświadczonego na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub w suplemencie.
Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć z zakresu trzech bloków tematycznych:
dydaktycznego, lingwistycznego, kulturowego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, konwersatorium, a
także ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcanie u Słuchaczy profesjonalnych umiejętności
specjalistycznych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod
kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Program Studiów
A.

Wykłady
1.

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - 36 godzin

2.

Język polski wśród języków świata - 12 godzin

3.

Mechanizmy akwizycji języka obcego - 12 godzin

4.

Język polski w sytuacjach komunikacyjnych - 12 godzin

5.

Leksykologia i leksykografia w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego – 18 godzin

6.

Tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie - 12 godzin

7.

Fonetyka polska na tle porównawczym - 12 godzin

8.

System gramatyczny polszczyzny na tle porównawczym - 12 godzin

9.

Materiały do nauki języka polskiego jako obcego - 12 godzin

10. Instytucje wspierające pracę nauczyciela języka polskiego za granicą - 6 godzin
11. Przełomowe wydarzenia w dziejach Polski na tle historii powszechnej - 12 godzin
12. Zwyczaje i obrzędowość polska - 6 godzin
13. Ikony kultury polskiej. Literatura, teatr, muzyka, sztuki plastyczne, architektura, film, sztuki
multimedialne - 36 godzin
14. Wykłady monograficzne - 6 godzin
B.

Konwersatoria i ćwiczenia warsztatowe
1.

Warsztaty. Gramatyka funkcjonalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 18 godzin

2.

Warsztaty. Leksyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 12 godzin

3.

Warsztaty. Wymowa polska - 6 godzin

4.

Warsztaty. Kształtowanie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu pisanego,

5.

Warsztaty. Teksty literackie, małe formy dramatyczne w nauczaniu języka polskiego jako

mówionego w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 24 godziny

obcego - 12 godzin
6.

Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego - 8 godzin

7.

Metody testowania i sprawdzania umiejętności - 6 godzin

8.

Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny studentów języków
wschodniosłowiańskich, języków germańskich, języków romańskich, języka arabskiego i

kultury muzułmańskiej, języków i kultur afrykańskich, języków i kultur dalekowschodnich - 36
godzin
9.
C.

Planowanie toku dydaktycznego – 4 godziny

Praktyki nauczycielskie
1.

Hospitacje - 10 godzin

2.

Samodzielne prowadzenie lekcji - 10 godzin

Studia kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający
umiejętności nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Nowa edycja Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego rozpocznie się w semestrze
letnim roku akademickiego 2010/2011, w marcu 2011 r.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do końca lutego 2011 roku.
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik Studiów: dr Tomasz Lisowski

Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących Studiów:
mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. 61 829 46 99
fax 61 829 46 93
e-mail: katak@amu.edu.pl

