
WYKŁADOWCY O SWOICH ZAJĘCIACH W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ O WYRÓŻNIENIU

„Wszystkie metody stosowane przeze mnie w trakcie realizacji przedmiotu Media and Culture, podobnie jak podczas realizacji 
wszystkich pozostałych moich przedmiotów, były metodami aktywizującymi studentów:

- forma wykładu stanowiła nie więcej niż 50 % czasu pojedynczych zajęć;

- studenci przed każdymi zajęciami obligowani byli do czytania zadanych lektur;

- podczas zajęć nie byli z lektur odpytywani, ale przewidziane były dla nich praktyczne zadania wymagające wykorzystywania ich 
teoretycznej wiedzy;

- wszystkie zadania były przeze mnie konsultowane, wyjaśniane i podsumowywane komentarzem;

- na każdych zajęciach znajdował się czas na dyskusję na omawiany w danym tygodniu temat;

- studenci na cały czas trwania zajęć (semestr) utworzyli "grupę roboczą", w której każdy otrzymał przypisaną mu rolę, np. 
producenta �lmowego, scenarzysty, reżysera, researchera (zajęcia dotyczyły mediów), grupa ta otrzymała do zrealizowania duże 
zadanie, nad którym pracowała przez cały semestr;

- poszczególne tematy z sylabusa wprowadzane były przeze mnie stopniowo w taki sposób, aby ułatwiać grupie realizację zadania 
- studenci "od razu" widzieli więc sens i przydatność wprowadzanych treści programowych;

- kluczem do pracy w trakcie zajęć była praca w grupie, dyskusja, kooperacja, trzymanie się wyznaczonych ról, innymi słowy - 
przy realizacji zadania merytorycznego, jednocześnie ćwiczenie tzw. miękkich kompetencji społecznych i krytycznych;

- zadanie grupowe zostało tak skomponowane, aby w jak największym stopniu dotyczyło życia codziennego i grupy rówieśniczej 
samych studentów - świata, który jest im bliski. Chodziło o umiejętność "przepisywania" treści teoretycznych na rozwiązywanie 
bardzo konkretnych, realnych problemów, nie separowanie treści kształcenia od społecznych kontekstów kształcenia.

Jednocześnie stosowałam wiele metod, które znam z szerokich kontekstów działań w zakresie animacji kulturowej, edukacji 
artystycznej - stosowanych w obszarach pozauniwersyteckich. 

(…)Dodam jeszcze, że przygotowanie tego przedmiotu zajmowało ogromnie wiele czasu, nakładów pracy, osobistego 
zaangażowania i autorskich pomysłów - dodatkową trudność stanowił fakt, że były to zajęcia prowadzone w języku angielskim.
 
Uważam, że powinny być rozliczane nie jak dotychczas - 45 godzin pensum za 30 godzin zajęć, ale podwójnie”.
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„Zajęcia z dr Martą Kosińską 
Media and Culture były na 
najwyższym poziomie ze 

wszystkich zajęć w całym roku     
  akademickim (...)”.

 “(...) jedyne takie zajęcia, 
gdzie sylabus został 

w pełni zrealizowany, 
a dobór materiałów był 

rewelacyjny!”

“(...) świetnie 
przygotowana, mówiąca 

perfekt po angielsku, 
zawsze wyrabiała się z 

materiałem (...)”

  “(...) najciekawsze 

zajęcia, najlepsza 

prowadząca (...)”.

“ (...) włączała studentów do 
aktywności-przygotowywaliśmy 
prezentacje, pisaliśmy projekty 

(...)”


