
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Tworzenie gier o tematyce historycznej 

Nazwa w języku angielskim:   Creating games on historical 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):  II STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski 

 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Nabycie zaawansowanej specjalistycznej wiedzy z zakresu 

tworzenia gier o tematyce historycznej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych 

obszarach badań historycznych. Wykorzystuje swą wiedzę podczas tworzenia gier o tema-

tyce historycznej 

K_W01 

W_02 

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych i społecznych. Wykorzystuje swą wiedzę podczas 

tworzenia gier o tematyce historycznej. 

K_W03 

W_03 
Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i interpretacji 

różnorodnych źródeł w badaniach historycznych 
K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób 

uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, kla-

syfikowania i analizowania informacji. Wykorzystuje swą wiedzę podczas tworzenia gier 

o tematyce historycznej 

K_U01 

U_02 

Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projek-

tów z wybranej dziedziny historii. Wykorzystuje swą wiedzę podczas tworzenia gier o 

tematyce historycznej 

K_U04 

U_03 
Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb tworzenia gier historycznych teksty 

historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci. 
K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzial-

ność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez 

grupy narodowe, społeczne i polityczne. Wykorzystuje swą wiedzę podczas tworzenia gier 

o tematyce historycznej 

K_K03 

K_02 

Podczas tworzenia gier o tematyce historycznej docenia i szanuje, jak też jest gotów pro-

mować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Euro-

py. 

K_K06 

K_03 
Podczas tworzenia gier historycznych umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną 

i kulturę pamięci w różnych środowiskach. 
K_K09 

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 (planszowe, miejskie, komputerowe). 

2. Określenie kręgu odbiorców i potrzeb finansowych. 

3. Źródła finansowania (dotacje, programy grantowe, sponsoring) 

4. Kwerenda źródłowa i biblioteczna. 

5. Zebranie materiału ilustracyjnego: fotografia, kronika filmowa, film dokumentalny, umundurowanie i wyposażenie woj-

skowe, medalierstwo, biżuteria patriotyczna i numizmatyka, malarstwo batalistyczne,  

6. Lokalizacja imprezy w przypadku gry miejskiej  

7. Potrzeby sprzętowe 

8. Rozliczanie pozyskanych środków. 

9. Komputer w pracy badacza (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem różnych programów) 

10. Nowoczesne metody przekazu wyników badań naukowych 

11. 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.  

12. Fotografia cyfrowa. Obróbka grafiki z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop.  

13. Skanowanie tekstów (prostowanie wierszy, rozpoznawanie języków, sprawdzanie pisowni), grafiki, tabel.  

14. Praca z plikami dźwiękowymi w programie audacity. Nagrywanie na dysk własnej audycji. 

Literatura podstawowa: 

Karwasz G., Kruk J., Idea i realizacji dydaktyki interaktywnej: wystawy, muzea i centra nauki, Toruń 2012 

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 

Literatura dodatkowa: 

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

Dobrowolski T., Historia sztuki polskiej, t. I- III , Warszawa 1965;  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, najważniejszy nacisk położony został na zajęcia praktyczne 

(praca z komputerem) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

przygotowanie prezentacji, przygotowanie planu i dokumentacji gry historycznej 

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 

Sumaryczne obciążenie studenta 30 

Punkty ECTS za przedmiot 
1 

 


