Kod przedmiotu
3007-G1A2MJ
3007-G1A2MJ

Nazwa przedmiotu
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Typ zajęć
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Nazwisko prowadzącego
Balcerek
Balcerek

Imię prowadzącego
Helena
Helena

3007-N3A2MJP-SP-KJ

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Balcerek

Helena

3007-B953ES1
3007-W1B2ET
3007-T1A3TR-3

Wydane - niewydane. Edycje literatury XIX i XX wieku
Edytorstwo tekstów kultury
Translatorium, część 3 (język angielski)

Bąbiak
Bąbiak
Bem-Wiśniewska

Grzegorz
Grzegorz
Ewa

3007-B961RT1
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN

Gatunki medialne
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji

Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca

Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka

3007-ZU1961RM1

Budzyńska-Daca

Agnieszka

3007-B961ES1
3007-W1A2HE
3007-W1A2WE

Media - retoryka - gatunki
Literatura drugiej połowy XX i początków XXI wieku - historia, społeczenstwo,
popkultura
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Wprowadzenie do edytorstwa

Buryła
Buryła
Buryła

Sławomir
Sławomir
Sławomir

3007-B962ES1
3007-W1A2RJ1

Polszczyzna sfery publicznej
Redakcja językowa tekstu I

Ćwiczenia
Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia
Warsztaty
Seminarium
magisterskie
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Seminarium
magisterskie
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia

Cegieła
Cegieła

Anna
Anna

3007-N3A3EGTM
3007-W1A2WE

Emisja głosu i techniki mowy
Wprowadzenie do edytorstwa

3007-B961EG1
3007-G1A2ML
3007-G1A2ML
3007-N3A3LDM

Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Literatura dla dzieci i młodzieży

3007-B961KG1
3007-G1A2JP
3007-M1A3SF
3007-M1A3SF
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG

Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w kontekście glottodydaktycznym
Język polski poza granicami kraju
Scenariusze dzieł filmowych
Scenariusze dzieł filmowych
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Wykład
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty

Ciecierska-Zajdel
Dziurzyński

Beata
Dariusz

Friedrich
Friedrich
Friedrich
Frużyńska

Michał
Michał
Michał
Joanna

Gębal
Gębal
Jaskulski
Jaskulski
Jaszczuk
Jaszczuk
Jaszczuk

Przemysław
Przemysław
Paweł
Paweł
Jolanta
Jolanta
Jolanta

materiały przesyłane mailowo w formie multimedialnej

zadania i skany przesyłane mailowo, z licencjantami konsultacje i praca
indywidualna
zajęcia prowadzone zdalnie

zajęcia realizowane zdalnie (google docs, u-mail)

przygotowywanie konspektów prac i pierwszych rozdziałów, konsultacje
mailowe, Google Meet
skany materiałów i zadania przesyłane mailowo, Google Meet
zajęcia zdalne z wykorzystaniem różnych narzędzi

Studenci otrzymają mailowo lub za pomocą platformy służącej do przesyłania
większych plików danych nagrania audio będące dokładną instrukcją i głosową
demonstracją ćwiczeń kursowych z poleceniem ich samodzielnego
przeprowadzenia w dogodnym dla siebie czasie i warunkach. Nagraniom
towarzyszyć będą pliki tekstowe wyjaśniające teoretyczne aspekty ćwiczeń –
bazę anatomiczno-funkcjonalną, celowość wykonywanych zadań, wskazania i
przeciwwskazania do ćwiczeń. Każdy moduł ćwiczeniowy uzupełniony będzie
plikiem z krótkim testem dotyczącym prezentowanych zagadnień (przesłanym
mailowo lub zamieszczonym na platformie e-learningowej) - dla sprawdzenia czy
studenci odtworzyli i wykonali ćwiczenia oraz czy zrozumieli i przyswoili
prezentowane zagadnienia. Oprócz tego prowadząca wyśle za pośrednictwem
poczty elektronicznej artykuł w formie pliku PDF dotyczący zasad higieny pracy
głosem w pracy zawodowej. Studenci będą mieli możliwość konsultacji z
prowadzącą w godzinach dyżurów za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Forma alternatywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności: Każdemu
modułowi zajęć towarzyszyć będzie przesłany mailowo (lub zamieszczony na
platformie e-learningowej) krótki test sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy
teoretycznej związanej z tematem zajęć oraz znajomości ćwiczeń pomagających
w usprawnianiu procesu tworzenia głosu i mowy. Studenci zostaną zobowiązani
do odesłania wykonanego testu drogą elektroniczną.
tryb korespondencyjny
przygotowywanie planów pracy dyplomowej i pierwszych rozdziałów,
wideokonferencje
Google Classroom, Google Meets, testy przy użaciu formularzy Google
prezentacje przesyłane mailowo
zajęcia prowadzone zdalnie
studenci przesyłąją wykonane zadania, odpowiedź zwrotna za pośrednictwem
poczty elektronicznej

wytyczne przesłane studentom mailem z prośbą o nadesłanie nagrań do oceny

wytyczne przesłane studentom mailem z prośbą o nadesłanie nagrań do oceny
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG

Emisja głosu
Emisja głosu

3007-B953KG1
3007-T1A3RT

Język bez granic - współczesna polszczyzna nie tylko w kraju
Redakcja tekstu tłumaczonego (język angielski)

3007-B962EG1
3007-T1A2WS-2

Poezja polska 1945 – 2000 w perspektywie badawczej i dydaktycznej
Warsztat stylistyczny, część 2

3007-B961RT2
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A3SF
3007-M1A3SF
3007-N1B1M-KL
3007-N1B1M-KL
3007-N1B1M-KL
3007-11A3PK
3007-13A3PK
3007-G1A3PZ-P
3007-N1A3PZ-E
3007-N1B1M-KJ
3007-N1B1M-KJ
3007-N1B1M-KJ
3007-N3A3PZ-SP

Film i media wobec tradycji literackiej
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Scenariusze dzieł filmowych
Scenariusze dzieł filmowych
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Praktyki kierunkowe
Praktyki kierunkowe
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej z egzaminem z metodyki
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej z egzaminem z metodyki

3007-N3B1MJP-LO-KJ
3007-P1A3PK

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Praktyki kierunkowe

Warsztaty
Warsztaty
Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Warsztaty
Warsztaty
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Praktyka
Ćwiczenia
Praktyka

Jaszczuk
Jaszczuk

Jolanta
Jolanta

Jędryka
Karpowicz

Beata
Tomasz

Skype, przesyłanie prezentacji

Klejnocki
Klejnocki

Jarosław
Jarosław

teksty i zadania rozesłane za pośrednictwem U-maila

Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kowalczuk
Kowalczuk
Kowalczuk
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa

3007-B953EG1
3007-G1A2MU
3007-G1A2MU
3007-N1A2MJ
3007-N1A2MJ
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A3P-RE

Język w mediach
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Rynek edukacji medialnej

Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Wykład

Maciejak
Maciejak
Maciejak
Mikołajczuk
Mikołajczuk
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska

Katarzyna
Katarzyna
Katarzyna
Agnieszka
Agnieszka
Anna
Anna
Anna
Anna
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

3007-N3A2MJP-SP-KL

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

Ćwiczenia

Napieraj

Urszula

3007-N3A2PPO-SP
3007-R3A3TPK
3007-W1A3TP
3007-W1A3TP
3007-W1A3TP
3007-W1B2WT
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Warsztaty typograficzne
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium

Napieraj
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawłowicz
Pawłowicz
Pawłowicz
Pawłowicz

Urszula
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Bohdan
Bohdan
Bohdan
Bohdan

zajęcia prowadzone on-line

konsultacje zdalne

przesłane dodatkowe materiały, kontakt mailowy

zajęcia te odbywają się w trybie blend-learning jako kurs zarejestrowany w
Centrum Kompetencji Cyfrowych (dawne COME) i stacjonarnym

zajęcia zdalne

realizowane zdalnie

zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje, materiały i zadania
realizowane zdalnie
zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje, materiały i zadania
realizowane zdalnie
dyskusje w ramach zamkniętej grupy na Facebook, czytanie/oglądanie
materiałów przesyłanych w linkach, dyskusje pod postami, Google Meet
teksty do czytania i sprawdzania przesyłane mailowo, Google Meet
Google Meet
kursy on-line (Zoom, Google Meet i aplikacja do konwersacji); kolokwium przy
użyciu Google Form

Google Classroom
kurs on-line, nagrania wideo wykładów
materiały i zadania przesłane mailowo
zostało tylko zaliczenie - praca zaliczeniowa zadana mailowo, do odesłania tą
samą drogą

zajęcia prowadzone zdalnie

zajęcia zdalne

zajęcia zdalne
3007-M1A3P-KW
3007-R3A2DKD
3007-R3A2HEP
3007-G1A2PL
3007-G1A3PG
3007-G1A3TC

Kształtowanie wizerunku publicznego
Dzieje książki i druku
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Podstawy lingwistyki stosowanej
Praktyki glottodydaktyczne
Testowanie i certyfikacja

Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Praktyka
Ćwiczenia

Pawłowicz
Pętkowska-Grabowska
Pętkowska-Grabowska
Piasecka
Piasecka
Piasecka

Bohdan
Edyta
Edyta
Marta
Marta
Marta

3007-W1A2RJ1

Redakcja językowa tekstu I

Ćwiczenia

Sękowska

Elżbieta

3007-N3B1MJP-LO-KL
3007-R3A3RJT-2
3007-W1A2RJ1
3007-M1A3P-RP

Metdyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Redakcja językowa tekstu II
Redakcja językowa tekstu I
Rzecznik prasowy

Siedlecka
Smuga
Smuga
Sokołowski

Dominika
Zofia
Zofia
Mariusz

3007-B953RT1
3007-T1A2TR-1
3007-T1A2LS

Retoryka, literatura popularna, nowe media
Translatorium, część 1 (język angielski)
Literatura światowa

Szurek
Szurek
Ślarzyńska

Agnieszka
Agnieszka
Małgorzata

3007-B961EG1

Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura

Trysińska

Magdalena

3007-B962EG2
3007-N1A2MJ

Medialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Trysińska
Trysińska

Magdalena
Magdalena

3007-ZU1962ZEP1

Madialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
licencjackie
Warsztaty
Konwersatorium
Seminarium
magisterskie
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie

Trysińska

Magdalena

3007-R3A2WE

Wprowadzenie do edytorstwa

Ćwiczenia

Walczak

Albert

3007-R3A3HEL
3007-W1A2HE
3007-W1A2HE

Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii)
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Kobiety, dzieci, szaleńcy i poeci w literaturze dokumentu osobistego drugiej połowy
XVIII i pierwszej XIX-tego wieku, i nie tylko?
Wprowadzenie do edytorstwa
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia - ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Wdowik
Wdowik
Wdowik

Agata
Agata
Agata

Wichrowska
Wichrowska
Wotlińska
Wotlińska
Wotlińska
Wroczyński
Wroczyński
Wroczyński
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik

Elżbieta
Elżbieta
Anna
Anna
Anna
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

3007-B962ES2
3007-W1A2WE
3007-W1A3KE
3007-W1A3KE
3007-W1A3KE
3007-N1A2ML
3007-N1A2ML
3007-N1A2ML
3007-G1A2PG
3007-G1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N3A2PSC

zajęcia prowadzone za pośrednictwem Skype, konferencji na Facebook, Google
Meet
zajęcia według planu powinny zacząć się po przerwie wiosennej
realizowane zdalnie
zadania do napisania i lektury przesłane mailowo
materiały przesłane do samodzielnego opracowania i do odesłania do
sprawdzenia
zadanie przesłane do realizacji, zajęcia on-line
kalendarz Google, wykorzystanie kamery w telefonie, udostępnienie widoku
ekranu komputera, hang out
zajęcia zaplanowane w dalszym ciągu semestru (10 godz.)
interaktywne prezentacje, grupa dyskusyjna, w przypadku translatorium również
platforma interaktywnych ćwiczeń
platforma e-learningowa
pisanie pracy i konsultacje
metariały i zadania na dysku google
pisanie pracy i konsultacje
zajęcia prowadzone korespondencyjnie (zadania i skany wysyłane mailowo)

U-Mail, Zoom
prace praktyczne, z tekstem, które i tak trzeba by wykonywać wspólnie z użyciem
tablicy), za jakieś trzy tygodnie, jeżeli sytuacja się przedłuży brane pod uwagę
jeszcze inne rozwiązania techniczne, ale na razie kontakt mailowy, w dwie
zajęcia prowadzone zdalnie
zadania przesłane mailowo (prośba o dokonanie wyboru lektur, a następnie
przygotowanie dla nich scenariuszy zajęć), konsultacje zdalne

zajęcia przeniesione na platformę cyfrową

