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OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Między chorałem, rockiem a hip hopem... Popkultura a edukacja 

polonistyczna  
2. Kod modułu kształcenia: 03-FAK 
3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalizacyjny, obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: filologia polska 
5. Poziom studiów: I  
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II (dla I 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: prof. UAM dr hab. Maria 

Kwiatkowska-Ratajczak, marysiak@amu.edu.pl 
11. Język wykładowy: polski  

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 
- poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy dotyczącej dominującej obecnie kultury popularnej,  
- doskonalenie umiejętności analizy tekstów popkulturowych i znoszenie/eliminowanie ich swoistej 
przezroczystości, 
- zobrazowanie wpływu popkultury na formowanie się edukacji polonistycznej, 
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania tekstów 
popkulturowych w pracy szkoły, 
- kształtowanie kompetencji społecznych wynikających z realizacji obligacji szkoły w świecie szybkich 
zmian kulturowych. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych:                              
w konwersatorium uczestniczyć mogą studenci zainteresowani relacjami między kulturą popularną  
a elitarną, nie tylko ze 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 szczegółową i uporządkowaną 
wiedzą dotyczącą edukacyjnych 
konsekwencji współistnienia różnych 
obiegów kultury  

K_W01, K_W02, K_W03 

FAK_02 usytuować zdobytą wiedzę w szerszych 
kontekstach dydaktycznych i 
metodologicznych 

K_W01, K_W02, K_W03 

FAK_03 zastosować w praktyce poznane metody 
analizy tekstów popkulturowych  

K_W03, K_W04, K_U01 

FAK_04 skonstruować i przedstawić spójną 
wypowiedź ustną lub przygotować 
prezentację multimedialną na wybrany 
temat związany z dominującą obecnie sferą 
popkultury 

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

FAK_05 napisać krótki tekst o charakterze 
dydaktycznym (np. artykuł metodyczny, 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U10, K_U12, 
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projekt edukacyjny) lub paraedukacyjnym 
(np. recenzja) na wybrany temat związany z 
tematyką zajęć 

K_U13, K_U15, K_K07, K_K08 

FAK_06 pracować w grupie osób o podobnych 
zainteresowaniach i pod kierunkiem 
wykładowcy 

K_K12 

 

4. Treści kształcenia 
 

Nazwa modułu kształcenia: Przedmioty fakultatywne 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01 
Dawna kultura „poniżej” a literackie arcydzieło; 
szkoła i jej formacyjne obligacje - 
wprowadzenie do tematyki zajęć  

FAK_01, FAK_02 

TK_02  
Między chorałem, rockiem i hip hopem, czyli o 
uczniowskim doświadczaniu kulturowej 
niespójności  

FAK_02; FAK_03 

TK_03  
Szkoła a hip hopowe poszukiwanie „rdzenia 
tożsamości”  

FAK_03, FAK_04, FAK_06 

TK_04 
Arystokracja i świat plebejuszy, czyli jak i po co 
rozmawiać w szkole o Kabarecie Starszych 
Panów i Świecie według Kiepskich 

FAK_03, FAK_04, 

TK_05 
O tekstach kultury popularnej w podręcznikach 
szkolnych – analiza przykładów, projektowanie 
rozwiązań konkurencyjnych 

FAK_04, FAK_06 

TK_06 

cogito i dubito w jednym stoją domku pan 
cogito na górze pan dubito na dole – o 
uwikłaniach szkolnych interpretacji różnych 
tekstów kultury 

FAK_03. FAK_04, FAK_06 

TK-07 
Szkolne oczekiwanie na transformacje – szkice z 
metodyki kształcenia polonistycznego 

FAK_03, FAK_05 

TK_08 

Kultura popularna w edukacji: zagrożenie, 
potrzeba, konieczność - zagadnienia 
metodologiczne i konteksty (np. historyczne, 
kulturowe, filozoficzne) 

FAK_01. FAK_02 

TK_09 
Prezentacje grupowe lub indywidualne 
uczestników zajęć 

FAK_04, FAK_05; FAK_06 

 
5. Proponowana literatura (do wyboru): 

• N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011. 

• R. Dziewoński, Kabaret Starszych Panów. Wespół w zespół, Warszawa 2002. 

• B. Dobroczyński, III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków 2004. 

• Edukacja w czasach popkultury, pod red. W. Burszty, A. de Tchorzewskiego. Bydgoszcz 2002. 

• Z. A. Kłakówna, Grzeszny obrót sucharami. O krytykowaniu i projektowaniu pracy szkoły, 
„Polonistyka” 2010 nr 5.  

• M. Krajewski, Kultury kultury popularnej. Poznań 2005. 

• E. Nieroba, A. Czerner, M. S. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe 
późnej nowoczesności, Warszawa 2010. 

• M. Rychlewski, Rewolucja Rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy, Gdańsk 2011.  

• R. Shusterman, Piękna sztuka rapowania, w: tegoż, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i 
refleksja nad sztuką, Wrocław 1998. 

• Skowronek, Nie elitarna, nie popularna – po prostu kultura, „Polonistyka” 2010 nr 5. 



3 

 

• Wybrane artykuły związane z tematyką poszczególnych spotkań (także zaproponowane 
przez studentów). 

 
III. Informacje dodatkowe  

1. 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, TK_08 wykład, konwersatorium 
zaliczenie w formie 
ustnej  

FAK_02 TK_01, TK_02, TK_08 
wykład problemowy, dyskusja w 
grupie 

zaliczenie w formie 
ustnej  

FAK_03 
TK_02, TK_03, TK_04, 
TK_06, TK_07 

prezentacja multimedialna, 
dyskusja w grupie 

zaliczenie w formie 
ustnej lub pisemnej  

FAK_04 TK_03, TK_04, TK_05, TK_06 
 prezentacja multimedialna, 
praca indywidualna i w grupie 

ocena formująca 

FAK_05 TK_07, TK_09 
dekonstrukcja tekstów 
dydaktycznych, analiza wzorów 

zaliczenie 
indywidualne lub 
grupowe, w formie 
ustnej lub pisemnej 

FAK_06 TK_03, TK_05, TK_06, TK_09 
dyskusja w grupie, praca pisemna 
– twórcze naśladowanie wzorów 

ocena formująca 

 

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 

• Praktykowanie a intelektualizowanie popkultury – kłopot dla odbiorców czy badaczy? 

• Sfery popkultury najmocniej wpływające na odczuwanie świata przez młodych ludzi. 

• Brak „rdzenia tożsamości” jako warunek kulturowego przetrwania – przesłanki uzasadniające przywołaną tezę 
i związane z nią niebezpieczeństwa. 

• Free style – rywalizacja i popis a gry i zabawy w przeszłości. 

• Obrazy popkultury w podręcznikach szkolnych. 

• O tym warto rozmawiać w szkole – propozycje własne studentów. 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności* 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Konsultacje 1 

Praca własna studenta
 
(lektura, praca pisemna i/lub 

prezentacja indywidualna, przygotowanie do zaliczenia lub 
egzaminu) 

29 

SUMA GODZIN 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

2 
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 

takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 
 

4. Ocenianie - w ramach zaliczenia przedmiotu uczestnicy fakultetu: 

• ustnie zrekonstruują problematykę konwersatorium,  

lub 

• przygotowują indywidualnie/zespołowo pracę pisemną bądź prezentację multimedialną dotyczącą 

edukacji i popkultury.  

Konkretna tematyka pracy pisemnej powiązana zostanie z zainteresowaniami studentów, zaś forma może 

przybrać zarówno kształt recenzji, artykułu metodycznego, jak i projektu zajęć, scenariusza  lekcji, cyklu zadań dla 

uczniów itp. 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. 

 
Ocenie podlegają następujące elementy: 

− zasób wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i dzięki pracy własnej 

− sposób jej usystematyzowania i umiejętność usytuowania w kontekstach kulturowych i 
dydaktycznych,  

− umiejętność skonstruowania wypowiedzi ustnej na określony temat oraz uczestniczenia w 
dyskusji (znajomość tematu, argumentacja, walory retoryczne, kultura języka), 

− umiejętność napisania pracy lub przygotowania prezentacji dotyczącej popkulturowych 
kontekstów edukacji. 

 
Skala ocen: 
 
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. 


