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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). 

 

ANALIZA POPRAWNOŚCIOWA TEKSTU 

DR JUSTYNA DUCH-ADAMCZYK 

Mail: jda@amu.edu.pl 

 

W ramach fakultetu przedstawione zostaną różne rodzaje tekstu i odpowiednie dla nich 
środki stylistyczne i językowe. Studenci będą analizować i interpretować różne teksty 
pod kątem ich poprawności, doboru środków stylistycznych i językowych (np. styl 
informacyjno-publicystyczny, naukowy, urzędowy, potoczny, literacki). W ramach zajęć 
omówione zostaną następujące zagadnienia: poprawność fleksyjna, słowotwórcza i 
leksykalna tekstu, również w ujęciu konfrontatywnym polsko-niemieckim. Materiał ten 
stanowić będzie bazę do krótkich pisemnych i ustnych ćwiczeń tłumaczeniowych.  

Cel: zapoznanie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kultury, konwencji i norm 
poprawnościowych języka niemieckiego i polskiego, wykształcenie wrażliwości na 
poprawność językową i adekwatność komunikacyjną tekstu, rozwijanie umiejętności 
analizy poprawnościowej tekstu wyjściowego jako przygotowanie do tłumaczenia. 

 

 

ANALIZA GESTÓW (GESTURE ANALYSIS) 

DR EWA JARMOŁOWICZ-NOWIKOW 

Mail:  ewajarmo@amu.edu.pl 

 

Komunikacja przebiega na kilku płaszczyznach, których nie powinno się redukować do 
wypowiedzi werbalnej. Aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie komunikują się, należy 
dostrzec multimodalny charakter komunikacji i przeanalizować zależności między 
poszczególnymi modalnościami.  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu badań nad 
gestami, a także nabycie przez studentów praktycznych umiejętności dotyczących 
analizy zachowań niewerbalnych. Podczas zajęć analizowane będą głównie gesty 
wykonywane dłońmi, ale także zachowania niewerbalne realizowane poprzez ruch 
głowy, spojrzenie. Studenci poznają strukturę gestów, funkcję gestów, wybrane 
klasyfikacje gestów, zdobędą wiedzę na temat akwizycji mowy i gestów, relacji między 
gestami i współwystępującą wypowiedzią werbalną, różnic kulturowych dotyczących 
formy i funkcji zachowań niewerbalnych. Ważną częścią zajęć będzie praktyczna analiza 
materiału filmowego. Studenci zdobędą podstawowe umiejętności dotyczące 
zastosowania systemów anotacji gestów oraz narzędzi wykorzystywanych do ich 
analizy (program ELAN).  Podczas kursy wykorzystywane będą materiały zaczerpnięte z 
telewizji, a także materiał filmowy nagrany przez studentów. 
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