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Fakultet ten wychodzi na przeciw najnowszym problemom, z jakimi zmaga się polska 
szkoła, tj. coraz większej liczbie dzieci niepolskiego pochodzenia w klasie i braku 
przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w takich klasach.  
Zajęcia  mają na celu wprowadzenie studentów do jednego z najnowszych tematów z 
zakresu dydaktyki ogólnej, tj. do prowadzenia zajęć niejęzykowych obejmujących 
rozwijanie kompetencji językowych ucznia. W trakcie spotkań będziemy się przede 
wszystkim koncentrować na zasadach przygotowywania materiałów do lekcji o 
charakterze CLIL w klasach obejmujących dzieci z doświadczeniem migracji o różnym 
stopniu znajomości języka polskiego. CLIL to edukacja dwutorowa, w której podczas 
nauczania treści, uczniowie uczą się również i jednocześnie języka docelowego – w 
naszym przypadku języka polskiego. Na przykład na lekcji geografii wprowadzamy 
wiedzę o kontynentach, ale przy tej okazji dzieci, które nie mają polskiego pochodzenia i 
nie znają dobrze polskiego mają okazję podszkolić swoją kompetencję w języku polskim. 
Jest to zatem lekcja, która przebiega w dwóch kierunkach: uczy wiedzy geograficznej i 
wiedzy językowej.  
Fakultet ten jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w 
Poznaniu i przewiduje następujące moduły: 

1. Omówienie tła interkulturowego obecnego we współczesnej polskiej szkole. 

2. Ogólne wprowadzenie do przygotowywania materiałów dydaktycznych w 

różnych językach. 

3. Warsztat z rysowania na potrzeby glottodydaktyczne. 

4. Wprowadzenie do uczenia języka polskiego jako drugiego podczas zajęć z 

przedmiotów niepolonistycznych, w tym z języka niemieckiego i angielskiego. 

5. Analiza opracowanych do tej pory w języku niemieckim i polskim przykładów 

materiałów CLIL. 

6. Opracowywanie w tandemach własnych materiałów dydaktycznych biorących 

pod uwagę zróżnicowanie uczniów pod względem znajomości języka polskiego 

(punkt ciężkości biologia dla klasy V, szkoła podstawowa). 
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Prezentacja opracowanych pisemnie produktów pracy grupowej (forma plakatu i 
konspektu). 

 

 

TEKSTY NARRACYJNE NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

PROF. UAM DR HAB. MAŁGORZATA BIELICKA 

Mail: malgorzata.bielicka@amu.edu.pl 

Fakultet jest kierowany do studentów wszystkich lat studiów i wszystkich specjalności, 
którzy lubią nauczać języków obcych (np. także w ramach lekcji prywatnych czy 
korepetycji).  Zajęcia w ramach niniejszego fakultetu przygotowują studentów do pracy 
z tekstem narracyjnym w różnych grupach wiekowych uczniów. W tym celu na zajęciach 
początkowych  studenci poznają najważniejsze zasady pracy metodą narracyjną na lekcji 
języka obcego, zanalizują kilka krótkich tekstów narracyjnych pod względem 
językowym przeznaczonych  dla różnych grup wiekowych i zastanowią się, jak można je 
wprowadzić jako element nauki języka obcego. W kolejnej części utworzymy kilka grup, 
które opracują indywidualnie wybrane teksty narracyjne i przeprowadzą je na lekcjach 
w zaprzyjaźnionych z ILS-em szkołach. Przewidziane jest skomasowanie zajęć w 
pierwszej części semestru i zakończenie ich w połowie maja.  

 

JĘZYK RELIGII KATOLICKIEJ 

PROF. UAM DR HAB. JOANNA KUBASZCZYK 

Mail: gluck@amu.edu.pl 

I. Celem zajęć jest:  

 przekazanie wiedzy dotyczącej polskiej i niemieckiej terminologii 
specjalistycznej z zakresu teologii katolickiej  

 przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej religii katolickiej i jej wytworów 
(instytucje, teksty, wytwory kultury materialnej) jako elementu kultury, 
cywilizacji i historii stanowiącego dziedzictwo kulturowe regionu 

 wykształcenie umiejętności rzetelnego poszukiwania, analizy i oceny informacji 
specjalistycznej z dziedziny teologii w języku niemieckim i polskim, w tym 
udoskonalenie umiejętności prowadzenia bilingwalnych prac terminologicznych 
na podstawie tekstów paralelnych  

 wykształcenie umiejętności receptywnego i produktywnego uczestnictwa w 
niemieckojęzycznym i polsko-niemieckim specjalistycznym dyskursie 
teologicznym w zakresie przekładu tekstów pisemnych i ustnych 

II. Opis treści kształcenia 
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1. Podstawowe słownictwo sakralne z zakresu budowy i wyposażenia świątyni, analiza 

i przekład tekstów przewodników opisujących miejsca kultu. 

2. Podstawowe słownictwo dotyczące hierarchii kościelnej i struktury organizacyjnej 

Kościoła katolickiego. Formy adresatywne używane w języku niemieckim i polskim. 

Różnice kulturowe. Analiza listów kierowanych do hierarchów kościelnych.    

3. Święta w roku liturgicznym – nazewnictwo w języku niemieckim i polskim, 

obrzędowość, różnice kulturowo-obyczajowe. Refleksy w literaturze pięknej. Teksty 

pieśni kościelnych z roku liturgicznego (kolęda, pieśń pasyjna etc.). 

4. Słownictwo dotyczące elementów stroju liturgicznego.  

5. Słownictwo dotyczące podstawowych prawd wiary – teksty katechizmowe.  

6. Teksty podstawowych modlitw – intertekstualne odwołania do modlitw w polskiej i 

niemieckiej literaturze pięknej (strukturalne, np. litania, i dosłowne cytaty z 

modlitw), np. Tuwim, Norwid.  

7. Teksty biblijne jako interteksty 

-podstawowe teksty biblijne dla kultury europejskiej (opis stworzenia świata, 

opis potopu, przemienienie na górze Tabor, powrót syna marnotrawnego, kazanie 

na górze, hymn o miłości św. Pawła, opis zesłania Ducha św. itp.) 

-problematyka tekstów biblijnych jako intertekstów – wielość przekładów; 

nadbudowywanie sensu na konkretnym przekładzie;   

8. Sakramenty św. oraz związane z nimi słownictwo, np.  

- tekst przysięgi małżeńskiej 

- formuła chrztu 

9. Teksty liturgiczne:  

- podstawowy kanon mszy św.  

10. Homilia, kazanie, przemówienie, nauka rekolekcyjna – specyfika, analiza. 

11. Teksty mistyczne na przykładzie Dzienniczka św. Faustyny i tekstów mistyków 

nadreńskich – specyfika, analiza.  

12. Naukowe teksty teologiczne – historia użycia pojęć i terminów, luki terminologiczne, 

zapożyczenia terminologiczne. 

13. Teksty literackie bazujące na spuściźnie katolickiej.  

14. Problemy przekładu tekstów teologicznych, np. różnice kulturowe, nieistniejące / 

niefunkcjonujące w kulturze przekładu interteksty, dialog międzywyznaniowy i 

problemy przekładu etc.  
 

Zaliczenie: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie referatu, wykonywanie 
zadań domowych, test zaliczeniowy.  

 

 



 

 

 

 


