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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Multimedia w promowaniu historii 

Nazwa w języku angielskim:  
 The promotion of cultural heritage 
 in the media 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

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

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

Rok studiów:   1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie zaawansowanej specjalistycznej wiedzy z 

zakresu historii i umiejętności wykorzystania multimediów 

w promowaniu historii. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii pozwalającą na profesjonalne 
przygotowanie scenariusza gier historycznych i prezentacji multimedialnej 

K_W01 

W_02 
Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o 
historii dawnych i współczesnych ziem polskich. Wykorzystuje ją podczas 
przygotowania scenariusza gier historycznych i prezentacji multimedialnej 

K_W04 

W_03 

Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i 
interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych. Wykorzystuje swe 
umiejętności przy przygotowaniu scenariusza gier historycznych i prezentacji 
multimedialnej. 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w 
sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki 
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. 

K_U01 

U_02 
Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb przygotowania scenariusza gier 
historycznych teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci. 

K_U06 

U_03 
Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych i wykorzystuje swe 
ustalenia podczas przygotowania scenariusza gier historycznych i prezentacji 
multimedialnej. 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Podczas promocji dziedzictwa kulturowego w mediach dąży do obiektywizmu w 
podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę 
cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy 
narodowe, społeczne i polityczne. 

K_K03 

K_02 
W tworzonych przez siebie grach historycznych promuje tradycje oraz dziedzictwo 
historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy 

K_K06 

K_03 
Za pomocą gier historycznych i prezentacji multimedialnych propaguje wiedzę 
historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach. 

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: 

Współczesne metody i techniki badań naukowych 
Badania interdyscyplinarne w odkrywaniu przeszłości 
Komputer w pracy badacza (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem różnych programów) 
Nowoczesne metody przekazu wyników badań naukowych 
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. 
Fotografia cyfrowa. Obróbka grafiki z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop. 
Skanowanie tekstów (prostowanie wierszy, rozpoznawanie języków, sprawdzanie pisowni), grafiki, tabel. 
Praca z plikami dźwiękowymi w programie audacity. Nagrywanie na dysk własnej audycji. 

Literatura podstawowa: 

Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, pod red. J. Rulki, B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002. 
Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, pod red M. Jadczak, Toruń 2001. 
Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii pod red. K. Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego, Olsztyn 
2005. 
Sośnierz M., Historyczne gry komputerowe - przewodnik dla nauczycieli. "Wiadomości Historyczne", 2011, nr 3, s. 
30-38. 

Literatura dodatkowa: 

Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego , Olsztyn 2005 
Halczak B., Wykorzystanie materiałów prasowych w edukacji społecznej z zastosowaniem techniki „składanki”, [w:] 
Multimedia w edukacji historycznej i społecznej red. nak. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002. 
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 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, najważniejszy nacisk położony został na zajęcia 
praktyczne (praca z komputerem, skanerem, wykorzystanie internetu) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

kolokwia,, przygotowanie prezentacji 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zdaniem zaliczeniem na ocenę. 
Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%, 
Stworzenie własnej, profesjonalnej prezentacji 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*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje 30 

Przygotowanie do kolokwium 30 

Przygotowanie projektu indywidualnego (grupowego) pod 
kierunkiem prowadzącego 

45 

Przygotowanie do zajęć 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


