
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Projektowanie gier historycznych 

Nazwa w języku angielskim:   Game design history 

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:  DRUGI, TRZECI 

Semestr:  CZWARTY, PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Kozaczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Beata Kozaczyńska 

 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu oraz 

wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. 

2. Zapoznanie ze sposobami projektowania gier 

historycznych 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych i wykorzystuje ją podczas projektowania gier 

historycznych 

K_W03 

W_02 

Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe 

metody upowszechniania wiedzy historycznej i wykorzystuje ją podczas projektowania 

gier historycznych 

K_W11 

W_05 

Posiada wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych historii i nauk pokrewnych z 

innymi naukami i obszarami nauk. Dostrzega i rozumie obecność elementów innych 

dyscyplin naukowych w pracy historyka. i wykorzystuje ją podczas projektowania gier 

historycznych 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

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

właściwe dla nauk historycznych i wykorzystuje je i wykorzystuje ją podczas 

projektowania gier historycznych  

K_U05 

U_02 
Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i wykorzystuje swe ustalenia podczas 

przygotowania scenariusza gier historycznych. 
K_U08 

U_03 
Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu przygotowania scenariusz gier 

historycznych 
K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Podczas projektowania gier historycznych wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną 

w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w 

sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i 

polityczne. 

K_K03 

K_03 
W trakcie przygotowania scenariusza gry historycznej stara się promować tradycje oraz 

dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii 

Treści modułu kształcenia: 

1. Rodzaje gier historycznych 

2. Gry planszowe w edukacji historycznej. 

3. Gry, które uczą historii (przykłady). 

4. Kwerenda źródłowa i biblioteczna. Pozyskanie materiału ilustracyjnego: 

 Fotografia, kronika filmowa, film dokumentalny 

 Umundurowanie i wyposażenie wojskowe 

 Medalierstwo, biżuteria patriotyczna i numizmatyka 

 Malarstwo batalistyczne 

5. Lokalizacja dla projektu (plener, inne miejsce). 

6. Przygotowanie projektu gry historycznej: miejskiej, planszowej lub symulacyjnej. 

 

Literatura podstawowa: 

 

Roguski R., Gra miejska jako forma projektu edukacyjnego, „Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne”, Nr 20 (2009), s. 63-71. 

Kleszczyński B., Gry na lekcji historii i zajęciach pozalekcyjnych, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 2, s. 54-65. 

Możdżeń J., Miejska gra fabularna – sposób na interaktywną edukację regionalną, „Wiadomości Historyczne” 2010, nr 5, s. 42-

45. 

Górecka M., Gry planszowe w edukacji historycznej uczniów szkoły podstawowej, „Wiadomości Historyczne” 2017, nr 1, s. 35-

38. 

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

badaniach i nauczaniu historii”, pod red. K. Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego , Olsztyn 2005 

http://gryhistoryczne.waw.pl 

 

Literatura dodatkowa: 

  

Boucher F., Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003. 

Czop J., Barwa wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Rzeszów 2009. 

Dobrowolski T., Historia sztuki polskiej w zarysie: od wczesnego średniowiecza do czasów ostatnich, t. I- III , Warszawa 1965;  

Kusiak Ł., Kongres wiedeński – gra symulacyjna, „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 2, s. 106-109. 

Sawicki Z., Mundury, dystynkcje i odznaczenia Wojska Polskiego i służb mundurowych, Warszawa 2008 

Wojdon J., Gry, które uczą historii, „Edukacja Medialna” 2002, nr 1, s. 45-48. 

Wojdon J., PRL w grach planszowych, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 5, s. 35-38.  

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na prowadzeniu zajęć praktycznych, poświęconych etapom projektowania gier historycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą podczas zajęć. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot kończy się zdaniem zaliczeniem na ocenę.  

Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%,  

Przygotowanie planu i dokumentacji gry historycznej - 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 

Przygotowanie projektu indywidualnego (grupowego) 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

http://gryhistoryczne.waw.pl/


Punkty ECTS za przedmiot 
2 

 


