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FAKULTETY – Studia licencjackie 

Semestr zimowy 2020/2021 

 

Komunikacja interkulturowa: Edukacja uwrażliwiająca językowo i 

uwzględniająca potrzeby dzieci z doświadczeniem migracji o różnym stopniu 

znajomości języka polskiego. 

 

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz 

prof. UAM dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak 

 

Fakultet ten wychodzi naprzeciw najnowszym problemom, z jakimi zmaga się polska szkoła, tj. 

coraz większej liczbie dzieci niepolskojęzycznych 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 w klasach obejmujących 

dzieci z doświadczeniem migracji o różnym stopniu znajomości języka polskiego. W czasie 

takiej lekcji ma miejsce 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. Wprowadzenie do uczenia języka polskiego jako drugiego podczas zajęć z przedmiotów 

niepolonistycznych, w tym z języka niemieckiego i angielskiego. 
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2. Omówienie tła interkulturowego obecnego we współczesnej polskiej szkole. 

3. Ogólne wprowadzenie do przygotowywania materiałów dydaktycznych w różnych językach. 

4. Warsztat z rysowania na potrzeby glottodydaktyczne. 

5. Analiza opracowanych do tej pory przykładowych materiałów opracowanych do zajęć o 

charakterze dwutorowym. 

6. Opracowywanie w tandemach własnych materiałów dydaktycznych, biorących pod uwagę 

zróżnicowanie uczniów pod względem znajomości języka polskiego. Warunek zaliczenia. 

7. Prezentacja opracowanych pisemnie produktów pracy grupowej (forma e-plakatu). Warunek 

zaliczenia. 
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Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa 

prof. UAM dr hab. Agnieszka Nowicka 

1. Cele zajęć/przedmiotu: 

- Zapoznanie studentów z pojęciem edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej i z najnowszymi 

badaniami w tym zakresie. 

- Zapoznanie studentów z modelami motywacji w uczeniu się wielu języków obcych. 

- Zapoznanie studentów z zagadnieniami komunikacji interkulturowej. 

 

2. Treści kształcenia:  

a) Wielojęzyczność a wykorzystanie kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym 

b) Wielojęzyczność a kompetencja interkulturowa 

c)  Modele motywacji w uczeniu się wielu języków 

d) Rola j. angielskiego jako lingua franca a rozwijanie wielojęzyczności 
 
e) Europejska polityka językowa 
 

 

3. Po zakończeniu zajęć student/ka: 

a)   Ma wiedzę dotyczącą problemu wielojęzyczności w kontekście europejskim. 

b) Rozumie pojęcie kompetencji interkulturowej i umie określić cechy komunikacji 

interkulturowej. 

c)   Ma wiedzę na temat modeli motywacji w rozwijaniu wielojęzyczności i umie wykorzystać 

tę wiedzę na zajęciach z języka obcego. 

d)  Rozumie rolę języka angielskiego jako lingua franca w rozwijaniu wielojęzyczności i 

kompetencji interkulturowej. 
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Neofilologii UAM 

‒ Kramsch, Claire, 1998. „The Privilage of the Intercultural Speaker”. W: Michael Byram 

i Michael Flemming (red.). Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches 

through Drama and Ethnography. Cmabridge/New York: CUP, 16-31. 
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ISSUES IN GENERAL LINGUISTICS 

Course instructor: Jakub Przybył 

       

Where does language come from? Do animal languages exist? Do we think what we think 

because of the language we speak? The course will surely provide its participants with the 

opportunity to offer these and other similar questions about the nature of language plenty of 

consideration, yet, honestly, it might not provide them with the answers.  

 

Aims 

 

Students are able to reflect on the origin and nature of language. They are aware of multiple 

perspectives on the characteristics of human communication and they can compare it to 

animal communication systems. They also become familiar with fundamental concepts of 

neurolinguistics. They can describe the processes involved in first and second language 

acquisition, and recognise the links between verbal and nonverbal communication. They are 

aware of language varieties and the correspondence between language and culture. 

 

Topics to be discussed: 

 

• The origins of language 

• Animals and human language 

• Language and the brain 

• First and second language acquisition 

• Gestures and sign language 

• Language and culture 

 



6 
 

Other topics may be covered, too, provided they have a linguistic focus and are accepted by 

more than 50% of the students attending the course and the lecturer.  

 

Assessment will be based on students’ accomplishment of tasks which will involve digging for 

information and problem solving. Work is expected to take the form of mini projects. Pairwork 

and groupwork will be encouraged. Participant will also be required to solve 2 quizzes on 

Moodle.  

 

References include: 

 

Burkette, Allison and Kretzschmar, William A. Jr. (2018). Exploring linguistic science: Language 

use, complexity, and interaction. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Cowles, H. Wind (2011). Psycholinguistics 101. New York: Springer. 

 

Yule, George (2014). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Analiza gestów (Gesture analysis) 

dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow 

 

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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Składnia kontrastywna niemiecko-polska – fakultet uzupełniający 

mgr Andrzej Danielak 

 

Fakultet skierowany jest do osób, które chciałyby usystematyzować/uzupełnić swoją wiedzę 

oraz rozwinąć umiejętności w zakresie kontrastywnej analizy morfologiczno-składniowej zdań 

prostych oraz złożonych w parze językowej niemiecki-polski.  

 

Fakultet stanowi uzupełnienie głównego kursu z zakresu Gramatyki kontrastywnej niemiecko-

polskiej. Zaliczenie fakultetu nie jest wymogiem przystąpienia do egzaminu z wyżej 

wymienionego przedmiotu. 

 

W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia niezbędne do prawidłowej (całościowej) 

analizy morfologiczno-składniowej. W czasie zajęć praca opierać będzie się w głównej mierze 

na analizie zdań zaczerpniętych z autentycznych tekstów kultury. Nacisk kładziony będzie 

przede wszystkim na aspekt praktyczny. 

 

Celem fakultetu (poza treściami merytorycznymi) jest również wykształcenie umiejętności 

logicznego myślenia oraz argumentacji w zakresie językoznawczym.  

 

Warunki zaliczenia: 

- analiza morfologiczno-składniowa wybranych zdań w parze językowej niemiecki-polski, 

- uczestnictwo w zajęciach (w tym jakość udzielanych komentarzy oraz umiejętność 

argumentacji językoznawczej). 
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