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Załącznik nr 2d  

do Programu uczenia się 

 Uniwersytetu Młodych Naukowców 

 

OPIS MODUŁU  

 

1. Nazwa modułu wizyta edukacyjna 

2. Forma prowadzenia modułu niestacjonarne (poza siedzibą Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach, poza szkołą ucznia) 

3. Liczba godzin w cyklu 

rocznym, zakres tematyczny  

2 wizyty edukacyjne w cyklu dla całej grupy 20 uczniów 

(wizyta tematyczna w instytucji kultury: muzeum, kino, 

teatr, biblioteka itp. oraz 1 godz. dyskusji moderowanej); 

tematy wizyt i szczegółowy program zostaną dookreślone 

w sylabusie modułu przez organizatora wizyty — 

koordynatora merytorycznego UMN 

4.  Zakładane efekty uczenia się modułu (w nawiasie kod efektu UMN z programu uczenia się, 

do którego odnosi się efekt modułowy)   

4a. w zakresie wiedzy 1) uczeń ma poszerzoną wiedzę w zakresie nauk 

humanistycznych (W1); 

2) uczeń posiada wiedzę na temat nowych  

tendencji/kierunków we współczesnej humanistyce 

(W2); 

3) uczeń zna współczesne metody analizy i interpretacji 

tekstów kultury (W4); 

4) uczeń zna nowe wyzwania stojące przed współczesną 

humanistyką i jej rolę we współtworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego (W6); 

4b. w zakresie umiejętności 1) uczeń interpretuje samodzielnie i krytycznie 

rzeczywistość i różnego typu teksty kultury (U3); 

2) uczeń potrafi formułować i wyrażać własne poglądy,  

sądy krytyczne i idee w odniesieniu do obserwowanej 

rzeczywistości w procesie recepcji tekstów kultury 

(U5); 

3) uczeń potrafi logicznie argumentować swoje krytyczne 

stanowisko wobec danego problemu, potrafi 

wykorzystać poglądy innych autorów w dyskusji, 

potrafi formułować wnioski z przeprowadzonej 

dyskusji (U5); 

4c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

1) uczeń gotowy jest do krytycznej oceny zdobytej  

wiedzy (KS1); 

2) uczeń gotowy jest do uznania znaczenia humanistyki w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych społeczeństwa (KS2); 
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3) uczeń gotowy jest do korzystania z opinii specjalisty   

i pomocy eksperta (KS3); 

4) uczeń gotowy jest do uczestniczenia w życiu 

kulturalnym z wykorzystaniem różnych form 

aktywności i mediów (KS4); 

5) uczeń gotowy jest do kreatywnego i przedsiębiorczego 

myślenia i działania (KS5); 

5.  Opis modułu Wizyta edukacyjna przewidziana w programie zajęć dla 

całej grupy 20 uczniów stanowi praktyczną realizację 

wybranych celów szczegółowych określonych  

w sylabusach zajęć i aktywności, na które uczęszczać będą 

uczniowie. Udział w wizycie edukacyjnej w teatrze, kinie, 

muzeum czy innej instytucji kultury, połączenie 

uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym z merytoryczną 

dyskusją moderowaną ze specjalistą ma za zadanie 

wzmocnić kompetencje kulturowe i językowe uczniów  

w bezpośrednim kontakcie z ludźmi kultury  

i zarządzającymi kulturą. Tak zorganizowana wizyta 

edukacyjna pozwoli na budowanie przestrzeni dialogu 

kulturowego poza murami uniwersytetu/szkoły. 

Nieformalne spotkania z twórcami i innymi odbiorcami 

kultury mają również pobudzić młodzież do kreatywności, 

podejmowania prób twórczych, mają ponadto kształtować 

umiejętność swobodnej dyskusji z wykorzystaniem wiedzy 

i doświadczeń nabytych podczas innych zajęć 

proponowanych przez UMN. 

6. Inne metody dydaktyczne wykład interaktywny (z elementami dyskusji),  

z wykorzystaniem prezentacji; wykład informacyjny, 

wykład problemowy; dyskusja moderowana; burza 

mózgów 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy i kompetencji (pretest i posttest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


