SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
Nazwa zajęć/przedmiotu: Historia Literatury Polskiej pozytywizm i Młoda Polska
Kod zajęć/przedmiotu: 18-HLPPiMP-24hws2
Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny):
Kierunek studiów: Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I
Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
Rok studiów (jeśli obowiązuje): II
Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h KON
Liczba punktów ECTS: 3
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: dr Marcin Jauksz,
jauksz@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:








zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami i arcydziełami literatury polskiej wraz z
umiejętnością odniesienia ich do ogólnego kontekstu przemian historycznych i kulturowych;
doskonalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na
specyfikę tekstów powstałych w epokach pozytywizmu i Młodej Polski, analizę porównawczą i
wartościowanie (utwory wybitne i drugorzędne; obiegi literackie);
wskazywanie możliwości wykorzystania wybranych tekstów w edukacji szkolnej;
kształcenie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, a także
posługiwania się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych modułów kształcenia
polonistycznego a także historycznego/filozoficznego/latynistycznego;
pogłębianie umiejętności operowania kategoriami biografii autora, epoki, prądu, stylu, gatunku
literackiego, pojęć estetycznych (ironia, groteska, tragizm, realizm, symbolizm, impresjonizm,
ekspresjonizm);
kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat literatury oraz
kultury epok pozytywizmu i Młodej Polski (obowiązkowa praca pisemna, głos w dyskusji).
kształtowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego charakteru
pozytywizmu oraz Młodej Polski w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia historii
literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo, muzyka) jako szansy na wykorzystanie
tekstów literackich w ogólnorozwojowym kształceniu humanistycznym na wczesnych etapach
kształcenia.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
obowiązują): brak

społecznych (jeśli

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

EU_01

EU_02

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla
kierunku studiów

potrafi wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie
okresu pozytywizmu i Młodej Polski, określać w sposób
ogólny charakter epoki, do której należą, i miejsce utworu
w tradycji kulturowej;

HS_W01,
HS_W02,
HS_U07,
HS_U08,
HS_U11
potrafi analizować, interpretować ważne teksty literackie na HS_W01,
tle poszczególnych epok przy wykorzystaniu wybranych HS_W02,
metodologii oraz określać ich przydatność w procesie HS_W07,
edukacji;
HS_U07,
HS_U08,
HS_U09,
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HS_K03

EU_03

umie odnajdywać zależności między tekstami obecnymi w
podstawie programowej dla szkól podstawowych i
gimnazjów a innymi utworami literatury, które posłużyć
mogą jako konteksty w procesie dydaktycznym;
umie wykorzystywać teksty literackie jako źródło wiedzy o
historii i społeczeństwie, na użytek własny a także w
procesie dydaktycznym;

HS_W01,
HS_W02,
HS_W10,
HS_U08
HS_W01,
HS_W03,
HS_W06,
HS_W07,
HS_U11,
HS_K10

potrafi wskazywać konkretne możliwości wykorzystania
utworów i cykli tematycznych, do których należą, w
procesie edukacji;
potrafi omówić wybrane zależności między literaturą a
innymi sztukami, w tym adaptacjami i tekstami
inspirowanymi ważnymi utworami literackimi, w kontekście
ich możliwej aplikacji w procesie dydaktycznym.

HS_W03,
HS_W05,
HS_U08
HS_W01,
HS_W11,
HS_U09,
HS_K07

EU_04

EU_05

EU_06

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Ważne dzieła literackie w kontekście historycznym (od arcydzieł literackich do EU_01 – 04
literatury popularnej).
EU_02 – 03,
Prądy literackie, konwencje, gatunki i typy literatury w kulturze.
EU_05 – 06
Dzieło literackie jako nośnik określonych wartości i wizji świata oraz ważny EU_01 – 04
składnik tradycji.
Ważne kategorie estetyczne okresu pozytywizmu i Młodej Polski pomocne w EU_02 – 03
interpretacji tekstów kultury.
Dzieło jako źródło wiedzy historycznej i historia jako kontekst w interpretacji dzieła EU_02, EU_04,
literackiego.
EU_06
EU_01 – 02,
Biografia autora a interpretacja dzieła literackiego.
EU_04 – 05
Odbiorca dzieła literackiego ze szczególnym uwzględnieniem pytania o status EU_02,
adresata dziecięcego w tradycji literackiej.
EU_05 – 06
Znaczenie obecności literatury obcej w procesie dydaktycznym oraz przykłady EU_03,
praktycznego wykorzystania omawianych utworów podczas lekcji języka EU_05 – 06
polskiego oraz historii.
Wartość przekładu intersemiotycznego (adaptacji) w procesie dydaktycznym EU_05 – 06
literatury powszechnej w szkole.
5. Zalecana literatura:




Markiewicz H., Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986 i wydania następne.
Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 i wydania następne.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Pełna lista lektur zawarta jest w załączniku. Lista utworów omawianych na zajęciach przedstawiana
jest przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne):
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

X
X
X

X

X

X

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne):

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) – Praca semestralna
…

EU_
01

EU_
02

EU_
03

EU_
04

EU_
05

EU_
06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Przygotowanie do zajęć

10

Czytanie wskazanej literatury

20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu

8

Przygotowanie pracy semestralnej

7

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

15

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
5,0 – bardzo dobra znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz wybranych lektur
dodatkowych samodzielnie przygotowanych przez studenta/studentkę, bardzo dobra umiejętność
referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, bardzo dobra
znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury wybranych epok, wysoka
świadomość znaczenia, duża sprawność analityczno-interpretacyjna, bardzo dobra umiejętność
operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej (wystąpienie w dyskusji, referat
historycznoliteracki) i wskazania praktycznego wykorzystania wybranych utworów w procesie
dydaktycznym.
4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego
oraz umiejętności wskazania zastosowań wybranych tekstów w procesie dydaktycznym.
4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość wybranych utworów literatury
omawianej na zajęciach i ich kontekstu historycznego, nieco niższa umiejętność referowania ich
problematyki i mniejsza zdolność praktycznego wykorzystania ich w procesie dydaktycznym.
3,5 – zadowalająca znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz przygotowanych
samodzielnie do zaliczenia, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem
podstawowej terminologii literaturoznawczej i metodycznej, zadowalająca sprawność analitycznointerpretacyjna i umiejętność wskazania wykorzystania wybranych utworów w procesie
dydaktycznym..
3,0 - zadowalająca znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz opracowanych samodzielnie,
zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii
literaturoznawczej, słabsza znajomość kontekstu historycznego
wybranych okresów, słaba
sprawność analityczno-interpretacyjna udokumentowana pracą semestralną lub referatem
historycznoliterackim oraz niska umiejętność wskazywania możliwości wykorzystania wybranego
materiału w celach dydaktycznych.
2,0 - niezadowalająca znajomość utworów literatury polskiej i światowej epoki, brak umiejętności
referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej,
niezadowalająca znajomość kontekstu historycznego wybranych okresów, brak sprawności
analityczno-interpretacyjnej poświadczony również praca zaliczeniową oraz brak umiejętności
wskazania możliwości wykorzystania wybranego materiału w celach dydaktycznych.
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