
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

I.  Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Po co nam opowieści? (perspektywa narracyjna) 

2. Kod modułu kształcenia: 03-FK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalizacyjny, obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: filologia polska 

5. Poziom studiów: podstawowy 

6. Rok studiów: I - III 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h konwersatorium 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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

dr Dorota Mrozek, dot@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

II. Tre ści programowe: 

1. Narracja, narracyjność, rodzaje narracji – podstawowe ustalenia teoretyczne. 

Interdyscyplinarność kategorii „narracji”: narracja w badaniach literackich,  naukach 

społecznych, psychologii, filozofii itp.  

Narracja, narracyjność w szkole.  

Moje opowieści. 

 

2. Teorie narracji w ujęciu literackim. Problematyka narracyjności na gruncie 

współczesnego  literaturoznawstwa – przegląd. 

 

3. Psychologiczne teorie narracji. Narracja jako szczególny sposób komunikowania się                            

i narracja jako sposób rozumienia świata. Narracje w perspektywie psychologii głębi, 

psychologii egzystencjalnej. Narracje w perspektywie nauk poznawczych. 

 

4. Opowieści tradycyjne – mity, baśnie, przypowieści z różnych stron świata. Wieloraki 

potencjał edukacyjny historii pochodzących z różnych stron świata. Wybrane sposoby 

pracy z opowieściami. 



 

5. Biblioterapia, baśnio- i bajkoterapia  - co warto wiedzieć, gdy jest się polonistą?  

 

6. Kompetencje narracyjne jako sztuka opowiadania i słuchania historii.  Narzędzia 

pozwalające rozwijać umiejętność snucia opowieści.  Praktyka.  

 

7. Moje opowieści raz jeszcze – podsumowanie zajęć. 

 

III. Zalecana literatura:  

M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji (fragm.) 

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (fragm.) 

D. Brett, Opowiadania dla Twojego dziecka. Koją, leczą, rozwiązują problemy (fragm.),  

J. Bruner, Kultura edukacji (fragm.) 

C.P. Estes, Biegnącą z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach (fragm.) 

B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Narracja. Teoria i praktyka (fragm.) 

G. Leszczyński, Magiczna bibioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku. 

M. Molicka, Biblioterapia i bajkoterapia (fragm.) 

Ch. Oehlmann, O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i 

opowiadać historie. 

J. R. R. Tolkien, O baśniach 

J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (fragm.) 

-  tradycyjne opowieści z różnych stron świata – wybrane teksty  

IV. Warunki zaliczenia:  

- przygotowanie krótkiej pracy pisemnej (esej o  tematyce narracyjnej) lub zaliczenie ustne 

(rozmowa ☺) z zakresu przedstawionych treści kształcenia i lektur – do wyboru 

indywidualnie przez uczestników zajęć.  

- istnieje możliwość zdawania egzaminu. 


