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Zapraszamy na 
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKĄ

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, łatwo nawiązujesz 
relacje z innymi i w dodatku – potrafisz 
zapanować nad grupą, to specjalność dla ciebie.

Jeśli zaś nie posiadasz tych umiejętności, ale 
chciałbyś je nabyć – nie martw się. Możemy Ci 
pomóc je zdobyć 



Nasza specjalność jako jedyna oferuje konkretny 
zawód: w ramach specjalności nauczycielskiej 
student zdobędzie uprawnienia zawodowe do 
nauczania języka polskiego w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych (studia 1. 
stopnia) oraz nauczania języka polskiego jako 
obcego (studia 2. stopnia). 
Jeśli mimo to wybierze inną drogę zawodową –
zawsze się odnajdzie. Dlaczego? Bo jeśli ktoś potrafi 
zapanować nad grupą uczniów, poradzi sobie z 
każdym wyzwaniem i odnajdzie się w każdej 
zawodowej roli. 

DLACZEGO warto?



Umiejętność nauczania wymaga 
wiedzy, ale i odpowiednio 
ukształtowanej osobowości, 
pozwalającej zbudować relację 
mistrz-uczeń, choć nie zawsze tym 
mistrzem będzie nauczyciel. 
Na naszych zajęciach, realizowanych 
zgodnie z wypracowanym projektem 
ponowoczesnej dydaktyki 
polonistycznej, często dokonuje się 
zamiana ról. W ten sposób 
konfrontujemy ugruntowane 
przekonania i doświadczenia 
szkolne z osiągnięciami 
współczesnej myśli humanistycznej.

Numer czasopisma „Jednak Książki”, podsumowujący dokonania projektu  
„Ponowoczesna Dydaktyka Polonistyczna. Teoria i Praktyka”



1. Na poziomie studiów licencjackich student 
nabywa uprawnienia pedagogiczne oraz
zdobywa podstawowe umiejętności niezbędne
do nauczania języka polskiego w szkole
podstawowej i średniej. 

2. Na studiach magisterskich poszerza
kompetencje związane z kształceniem
umiejętności złożonych, najbardziej
skomplikowanych i najtrudniejszych do 
realizacji w praktyce szkolnej oraz zdobywa –
tak współcześnie ważne – profesjonalne
przygotowanie do nauczania języka polskiego
jako obcego.  

PROGRAM SPECJALNOŚCI



Nasi ABSOLWENCI
Absolwenci specjalności nauczycielskiej spełniają 
się zawodowo, pracując zarówno w szkołach 
podstawowych, średnich, jak i w rozmaitych 
instytucjach kulturalnych, muzealnych; urzędach 
odpowiadających za szeroko pojętą edukację czy 
wreszcie w prywatnych firmach. 

Polecamy lekturę wywiadu z Dominiką Byczek –
absolwentką specjalności nauczycielskiej, 

założycielką i redaktorką portalu lekcjaliteratury.pl, 
redaktorką portalu zadłużenia.com i nauczycielką 
języka polskiego w szkole Laboratorium Edukacji, na 
łamach: https://cdn.ug.edu.pl/84531/jak-dzielic-
sie-wiedza-rozmowa-z-dominika-byczek/



O  wysokiej randze specjalizacji świadczy  fakt, że uczącym na niej 
powierzono organizację jednego z najważniejszych wydarzeń 
związanych z edukacją: V Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, jaki 
odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2022 roku, z tematem 
przewodnim: „Kultura solidarności w przestrzeni edukacyjnej” 
(https://kongresdydaktyki2022.ug.edu.pl )

Nasze SUKCESY

Nasi pracownicy angażują się również w rozmaite przedsięwzięcia mające na celu 
poszerzenie współpracy ze szkołami i środowiskiem oświatowym oraz działalność 
edukacyjną na rzecz  młodzieży.

https://kongresdydaktyki2022.ug.edu.pl/


ZDJĘCIE Z 
WARSZTATÓW

cykl
„Piątki dla licealistów 

w Instytucie Filologii Polskiej”



KSIĄŻKI: wymierny efekt projektu 
„Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna”, 
realizowanego pod kierunkiem prof. Grażyny 
Tomaszewskiej w Katedrze Polonistyki 
Stosowanej

Na zdjęciu prof. Grażyna Tomaszewska, kierownik 
Katedry, oraz dr hab. Dariusz Szczukowski, dyrektor 
Instytutu Filologii Polskiej



ZDOLNI Z POMORZA
Jeden z projektów skierowanych do młodzieży, realizowany przez 

pracowników Katedry Polonistyki Stosowanej


