
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Multimedia i gry komputerowe w nauczaniu historii 

Nazwa w języku angielskim:   Multimedia and computer games in history teaching 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I STOPNIA 

Rok studiów:   TRZECI 

Semestr:  PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Kozaczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Kozaczyńska 

 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Nabycie zaawansowanej specjalistycznej wiedzy z zakresu 

historii oraz kształtowania zdolności do krytycznego i 

samodzielnego myślenia. 

2. Kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu oraz 

wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, 

gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp. Wykorzystuje swą wiedzę podczas 

przygotowania scenariusza gry historycznej i pokazu multimedialnego 

K_W01 

W_02 

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych. Wykorzystuje swą wiedzę podczas tworzenia 

prezentacji multimedialnych i scenariusza gry historycznej. 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe 

właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi 

tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych. Wykorzystuje je podczas 

przygotowania scenariusza gry historycznej i pokazu multimedialnego 

K_U05 

U_02 

Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne 

wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka. Streszcza, zapisuje i 

kataloguje uzyskane tą drogą informacje. Wykorzystuje je podczas przygotowania 

scenariusza gry historycznej i pokazu multimedialnego 

K_U06 

U_03 
Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników 

kwerendy w przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej 
K_U10 

U_04 Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania wiedzy historycznej. K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji 

wiedzy historycznej podczas tworzenia gier historycznych i prezentacji multimedialnych. 
K_K01 

K_02 

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować podczas tworzenia gier historycznych i 

prezentacji multimedialnych tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, 

swojego regionu i Europy. 

K_K06 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 30 GODZ. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii 

Treści modułu kształcenia: 

1. Multimedia – charakterystyka i klasyfikacja. Znaczenie multimediów w nauczaniu i uczeniu się historii. 

2. Internet a wspomaganie szkolnej edukacji historycznej.  

3. Przydatności encyklopedii internetowych i multimedialnych atlasów historycznych w nauczaniu historii 

4. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: zasady projektowanie prezentacji. Grafika, 

dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja 

pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych formatach. 

5. Cyfrowe narzędzia w pracy nauczyciela historii (przykładowe aplikacje, edytory i serwisy internetowe).  

6. Lekcja historii online (możliwości wykorzystania portali internetowych). 

7. Prasa lokalna jako źródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystania w nauczaniu historii 

najnowszej. 

8. Literatura dokumentu osobistego jako źródła historycznego w szkolnej edukacji – rola multimediów. 

9. Walory dydaktyczne filmów dokumentalnych w edukacji historycznej. 

10. Problematyka oral history w zasobach Internetu. 

11. Gry komputerowe o tematyce historycznej – rodzaje gier i walory dydaktyczne. 

12. Tablica interaktywna w pracy dydaktycznej.  

 

Literatura podstawowa: 

 

Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, pod red. M. Marczak, Olsztyn 2014. 

 

Kochanowicz R., Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej, Poznań 2014. 
 

Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod red. Narojczyk K., Ryszewski B., Olsztyn 2005. 

 

Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, pod red. Ausz M., Szabaciuk M.M., Lublin 2015. 

  

Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, pod red. Rulka J., Tarnowska B., Bydgoszcz  2002. 

 

 Rapiński P., Wykorzystanie gier komputerowych w dydaktyce historii, „Wiadomości Historyczne” 2017, nr 3, s. 36-41. 

 

Literatura dodatkowa: 

 

Giermakowski M., Źródła ikonograficzne w edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 5, s. 38-43.   

 

Głowacka E., Polskie repozytoria instytucjonalne jako miejsce dla otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, „Zagadnienia 

Informacji Naukowej” 2016, nr 1, s. 44-54.   
 

Intermedialność w kulturze końca XX wieku, pod rRed.: A. Gwóźdź., S. Krzemień-Ojak,  Białystok 1998. 

 

Kłęk A., Znaczenie środków audiowizualnych w nauczaniu i uczeniu się historii, „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 6, s. 37-42. 

 

Konieczka-Śliwińska D., Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 3, 

s. 42-48.  

 

Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości 

Historyczne” 2007, nr 1, s. 13-23. 

 

Machałek M., Lekcja historii online, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2016, nr 3, s. 20-25. 

 

Machałek M., Programy multimedialne i Internet w nauczaniu i uczeniu się historii najnowszej, [w:] „Metody komputerowe w 

badaniach i nauczaniu historii”, K. Narojczyk i B. Ryszewski , Olsztyn 2005 

 

Moczydłowska I., Cyfrowy piórnik nauczyciela, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2016, nr 3, s. 96-104. 

 

Majewska K., Ocena użyteczności tablicy interaktywnej: przegląd wyników badań, „Wychowanie na co Dzień” 2011, nr 9, s. 29-

32. 

 

Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania, „Wychowanie na co Dzień” 2011, nr 6, s. 28-31. 

 

Osiński Z., Internetowe zasoby dla nauczyciela historii, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 3, s. 15-20. 

 

Rostkowska M., Strona WWW oraz platforma edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny nauczyciela, , „Meritum. 



Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”  2007, nr 4, s. 75-79. 

 

 

Sośnierz M., Historyczne gry komputerowe – przewodnik dla nauczycieli, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 3, s. 30-38. 

 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, z naciskiem na zajęcia praktyczne (praca z komputerem, 

wykorzystanie zasobów Internetu itp.). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu pisemnego z zakresu problematyki ćwiczeń. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot kończy się zdaniem zaliczeniem na ocenę.  

Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%,  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu problematyki ćwiczeń (w programie Power Point) - 50% 

obowiązuje skala ocen: 

 0-50% - ndst;  

51-60% - ocena dst;  

61-70% ocena dst+;  

71-80% - ocena db; 

 81-90% - ocena db+; 

91-100% - ocena bdb.  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie projektu indywidualnego (prezentacja 

multimedialna) 
20 

Przygotowanie do zajęć 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 
4 

 


