
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Przygotowanie i realizacja 

widowisk o tematyce historyczno-patriotycznej 

Nazwa w języku angielskim:  
Preparation and implementation 

historical and patriotic themes 

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):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  TRZECI 

Semestr:  PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Rafał Roguski 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

organizacji widowisk i uroczystości o charakterze 

patriotycznym takich jak akademie, apele, ale przede wszystkim 

widowiska plenerowe, w tym rekonstrukcje wydarzeń 

historycznych. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada wiedzę na temat różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w 

badaniach historycznych. 
K_W13 

W_02 
Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, 

determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym. 
K_W18 

W_03 
Rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i 

kontekstach. 
K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych 

korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego. 
K_U03  

U_02 
Wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe przydatne w pracy i 

warsztacie historyka oraz prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych stosując 

podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka. 
K_U06 K_U08 

U_03 
Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, w tym 

repozytoriów historii mówionej.  
K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym 

i kulturowym. 
K_K02 

K_02 
Promuje tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i 

Europy okazując zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i 

kontekstach historycznych. 
K_K06 K_K11 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej, podstawowa znajomość sposobów tworzenia spektakli teatralnych, 

wystąpień publicznych Znajomość kultury polskiej na poziomie podstawowym.  



Treści modułu kształcenia: 

Różnorodność form widowisk estradowych.  

Gatunki literacko – estradowe: piosenka, skecz, monolog estradowy, parodia, satyra 1 godz. 

Organizacja szkolnych widowisk o charakterze historycznym i okolicznościowym. 

Rodzaje widowisk o charakterze historycznym 1 godz.  

Prawne podstawy organizacji widowisk plenerowych. 2 godz.  

Rekonstrukcje historyczne: 2 godz. 

Grupy rekonstrukcyjne: 2 godz. 

Prawne zasady widowisk historycznych. Ustawa o broni, mundury, prawa autorskie.  2 godz. 

Zasady bezpieczeństwa i organizowanie imprez masowych 

Popularyzacja wiedzy historycznej za pomocą widowisk. 

Pozyskiwanie środków finansowych na organizację widowisk historycznych i patriotycznych. 

Literatura podstawowa: 

M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007;  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 23. 12. 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Nowa podstawa programowa 

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  

Literatura dodatkowa: 

Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002. 

J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002. 

Korzenie teatru, Eli Rozik red. Marta Steiner, Warszawa 2011. 

Wprowadzenie do nauki o teatrze, Christopher Balme, Warszawa 2005. 

Scenariusze na cały rok: (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska), red. E. Doroszkiewicz, K. Staszewska, Kielce 1995. 

Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji red. Mirosława Knapik, Anna Łobos, Bielsko-Biała, 2007 

Polskie kolędy patriotyczne 1830 - do dzisiaj oprac. Hanna i Witold SzymanderscyWarszawa 1989 

Wychowanie patriotyczne młodzieży, Bydgoszcz 1995 

Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum ,red. B. Kowalińska Gdańsk :2007 

Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego red. nauk. Leonard Ratajczyk, Warszawa : 1981 

Ceremoniał wojskowy, Warszawa, 1978 

Zwyczaje i ceremoniał morski, Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta, Gdańsk, 1972 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i inne akty prawne powiązane z organizacją widowisk 

historycznych jak Ustawa  z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: Praca pod kierunkiem wykładowcy, dyskusja, praca w grupach, praca z komputerem i urządzeniami technicznymi. 

Praca z elementami stroju historycznego, replikami uzbrojenia. Uczestnictwo w wybranych przez studenta uroczystościach lub 

widowiskach historycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ćwiczenia: Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz podczas tworzenia przez 

studentów scenariuszy przedstawień. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Zaliczenie na ocenę  

Ocean z kolokwium. Punktacja jak w Regulaminie studiów§ 27. Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81% db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 

% - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst Obecność. Oceniona zostanie praca nad tworzeniem scenariusza widowiska oraz całokształt 

pracy na ćwiczeniach. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 15  

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 15  

Sumaryczne obciążenie studenta 60 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 

 

 


