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OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne  

1. Nazwa modułu/przedmiotu kształcenia: Metodyka bł ądzenia  

2. Kod modułu kształcenia: 03-FAK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalizacyjny, obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: filologia polska 

5. Poziom studiów: podstawowy 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II  (dla I, III fakultatywnie) 

7. Semestr: II - letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:  konwersatorium 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców):  

     dr Wiesława Wantuch, powiew@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski  

II. Informacje szczegółowe  

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

- ukazanie cywilizacyjno-politycznych przemian jako kontekstu kształcenia; 

- poszerzenie  i uszczegółowienie wiedzy w zakresie stwarzania motywujących sytuacji 
dydaktycznych na lekcjach języka polskiego;  

- doskonalenie umiejętności wykorzystania inspiracji metodologicznych (literaturoznawczych) 
w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; 

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i wykorzystywania 
informacji z różnych dziedzin nauki (psychologia poznania, filozofia) i kultury (teatr, komiks) 
dla potrzeb kształcenia; 

- kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie projektowania sytuacji   
dydaktycznych. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
studenci specjalności nauczycielskiej. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol  
efektów  
kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów 

FAK_01  wykazać się wiedzą psychologiczną 
(psychologia poznania) i filozoficzną 
dotyczącą myślenia - „błądzenia” i 
zadawania/formułowania pytań;  

 

K_W01, K_W02, K_W08 

FAK_02 wyjaśnić zastosowane w 
prezentacji/projekcie rozwiązania poprzez 
trafne odwołanie się do kontekstów 
merytorycznych i metodologicznych; 

 

K_W01, K_W02, K_W03, 
KW_19 
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FAK_03 
czytać ze zrozumieniem opracowania 
teoretyczne i podręcznikowe z zakresu 
psychologii poznania i metodologii 
literaturoznawczych oraz krytycznie 
oceniać ich przydatność w nauczaniu 
języka polskiego; 

 

K_W03, K_W04, K_U01 

FAK_04 skonstruować i przedstawić spójną 
wypowiedź ustną na wybrany temat 
związany z tematyką zajęć; 

 

K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U10, K_U12, 
K_K07, K_K12 

FAK_05 przygotować  krótkie wystąpienie jako 
wstęp do zajęć prowadzonych przez 
zaproszonych gości lub sprawozdanie po 
warsztatach;  

K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U10, K_U11,  K_U12,  , 
K_K07, K_K08 

FAK_06 przygotować samodzielnie lub w małej 
grupie prezentację/scenariusz 
zajęć/projektu dla uczniów szkoły 
podstawowej lub gimnazjum z 
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności 
nabytych podczas konwersatorium i 
warsztatów; 

K_U09, K_U15, K_U17, 
K_K01, K_K06, K_07, 
K_K12 

 

4. Treści kształcenia 

 

Nazwa modułu kształcenia: Przedmioty fakultatywne 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01  
Neoliberalne konteksty edukacji a myślenie 
pytajne – wprowadzenie do tematyki zajęć 

FAK_01, FAK_02 

TK_02  

Jak błądzimy? Jak myślimy? Intelekt a 
emocje – rozpoznania psychologii 
poznania, neuropsychologii, filozofii 
(T.Kotarbiński). Labirynt – jako metafora 
błądzenia. 

FAK_01, FAK_02 

TK_03  
Gdzie jesteś Mały Książę? – o filozofowaniu 

przez dzieci i młodzież. 
FAK_01, FAK_03,  

TK_04 
„Pinokio” – lektura „z myszką” – analiza 

trudności  w odbiorze lektur tego typu;  

adaptacje filmowe jako wsparcie lekturowe 

FAK_04, 

TK_05  
Za co nie/kochamy Stasia Tarkowskiego – 

postkolonializm przy czytaniu W pustyni i w 

puszczy. 

FAK_03, 

TK_06 

Patriotyzm – nie, dziękuję?! Polskość a 

europejskość  - nowe podejścia do starego 

problemu; Kamienie na szaniec – od źródeł 

(dokumentalnych) do ujścia (lekcyjnego). 

FAK_02, 

TK_07 

Feminizm na użytek szkolny: 

podręcznikowe wzorce zachowań związane 

z płcią; wiersze Konopnickiej – dla dzieci, 

czy dla chłopców oraz dziewcząt? 

FAK_02, FAK_03 

TK_08 
Biografia i autobiografia – dowody na 

istnienie i błądzenie; jak je zastosować w 
FAK_02, FAK_03 
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nauczaniu i wychowaniu? 

TK_09 
Konstruktywizm jako obiecująca 

perspektywa „metodyki błądzenia” 
FAK_01, FAK_03 

TK_10 

Warsztatowe zajęcia z zaproszonymi 

gośćmi:  z aktorami, scenografem,  

„komiksologiem”, znawczynią teatru dla 

dzieci i młodzieży; wspólna wizyta i /lub 

obejrzenie spektaklu w Teatrze Nowym i 

/lub Teatrze Animacji 

FAK_05 

TK_11 
Prezentacje grupowe lub indywidualne 

projektów zajęć  
FAK_05, FAK_06 

 

5. Proponowana  literatura: 

• Z.  Bauman, Życie w pośpiechu, czyli wyzwania dla edukacji w epoce płynnej 
nowoczesności, [w tegoż]: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007. 

• J. Bruner, Kultura edukacji.  Przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Wstęp: A. 

Brzezińska, Kraków2006. 

• R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999. 

• M. Kąkolewicz, Uczenie się jako konstruowanie wiedzy, Poznań 2011 

• D. Klus – Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Kraków 2002. 

• E. Potulicka, J. Rutkowiak,  Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010. 

• K. J. Szmidt, Szkoła przeciw myśleniu pytajnemu uczniów: próba określenia 
problemu, sugestie rozwiązania, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 2. 

• Ph. G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. Mc Cann, Uczenie się i wychowanie, [w tychże:] 

Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. Przeł. M.Guzowska-

Dąbrowska, J.Radzicki, E.Czerniawska, Warszawa 2010. 

• Wybrane artykuły związane z tematyką poszczególnych spotkań i/lub 

zaproponowane przez studentów  

III. Informacje dodatkowe  

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć#

 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia&

 

FAK_01 TK_01 
wykład, konwersatorium, 
dyskusja w grupie 

zaliczenie w formie 
ustnej (w przypadku 
nieobecności) lub 
projektowej 

FAK_02 TK_02 
wykład problemowy, 
konwersatorium, dyskusja w 
grupie 

jak wyżej 

FAK_03 
TK_03, TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, TK_08, 
TK_09 

indywidualna prezentacja 
ustna lub multimedialna, 
wykład, konwersatorium, 
dekonstrukcja artykułu jako 
inspiracji dydaktycznej, 
dyskusja w grupie 

jak wyżej 
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FAK_04 TK_10 
indywidualna prezentacja 
ustna lub multimedialna, 
dyskusja w grupie 

ocena formująca 

FAK_05 TK_10 
Wywiad, ustne wprowadzenie 
na spotkanie z gościem, 
dyskusja w grupie 

ocena formująca 

FAK_06 TK_11 

prezentacja multimedialna, 
dyskusja w grupie nad 
projektem w formie pisemnej 
lub multimedialnej uczestników 
zajęć 

ocena formująca 

 

1. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności * 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 (w tym 10 z udziałem gości)  

Godziny konsultacji  1 

Praca własna studenta (lektura, praca pisemna i/lub 
prezentacja indywidualna, przygotowanie do 
zaliczenia) 

29 

SUMA GODZIN 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 

 

 

2. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: jak wyżej 

3. Kryteria oceniania  

 

Ocenie podlegają następujące elementy: 

− zasób wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i dzięki pracy własnej; 

− sposób jej usystematyzowania i umiejętność usytuowania w kontekstach 

merytorycznych i metodologicznych;  

− umiejętność skonstruowania wypowiedzi ustnej na określony temat oraz uczestniczenia 

w dyskusji (znajomość tematu, argumentacja, walory retoryczne, kultura języka); 

− umiejętność napisania pracy spełniającej formalne i merytoryczne wymagania właściwe 

dla danego poziomu studiów. 

Decydujące znaczenie dla  oceny zaliczeniowej  ma ocena pracy/projektu w formie prezentacji lub pracy 

pisemnej. Konkretna tematyka  pracy powiązana zostanie z zainteresowaniami studentów oraz 

warsztatami z udziałem gości. Najciekawsze studenckie propozycje: 

a) zostaną rekomendowane do druku w czasopiśmie metodycznym dla nauczycieli (np. w 

„Polonistyce”),  

b) w zależności od formy, tematyki i adresata projektu – mogą być też skierowane do dalszych prac 

wdrożeniowych w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dotyczącego modernizacji systemu kształcenia w gimnazjach 
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Skala ocen dla pracy projektowej: 

 

5,0 – ciekawy i trafnie dobrany materiał oraz pełna poprawność jego analizy i interpretacji; pełna 

poprawność metodyczna i językowa;  

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w zakresie samodzielnego ujęcia podjętego 

tematu; 

4,0 – pełna poprawność merytoryczna, metodyczna, językowa; możliwe sporadyczne usterki np. w 

zakresie analizy lub doboru metody do materiału egzemplifikacyjnego; 

3,5 – zadawalająca w zakresie poprawności merytorycznej i językowej, stosunkowo niewielka inwencja 

metodyczna; 

3,0 – usterki w zakresie poprawności merytorycznej i językowej, stosunkowo niewielka inwencja 

metodyczna; 

2,0 – braki w zakresie wiedzy przedmiotowej i dydaktycznej, niski stopień samodzielności. 

  


