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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Uczenie się i nauczanie w ruchach społecznych 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Instytut Pedagogiki 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr Piotr Kowzan 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr Piotr Kowzan 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30  30 60 

Cel przedmiotu 
 

- pokazanie zastosowania podstawowych pojęć pedagogiki uczenia się i nauczania do analizy zjawisk 
społecznych 

- refleksja nad osiągnięciami ruchów społecznych w projektowaniu zbiorowych działań edukacyjnych 

- rozwijanie zainteresowań studentów 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

[K_K05] Studentka dostrzega 
i formułuje problemy 
moralne i dylematy etyczne 
związane z uczeniem się i 
nauczaniem w ruchach 
społecznych, poszukuje 
optymalnych rozwiązań w 
tym zakresie oraz możliwości 
korygowania ryzykownych 
działań pedagogicznych. 

 
egzamin 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

[K_U02] Studentka analizuje 
złożone problemy 
edukacyjne, kulturowe, 
polityczne i gospodarcze, 
jakie pojawiają się podczas 
udziału uczniów, studentów i 
absolwentów w ruchach 
społecznych, demonstracjach 
i strajkach szkolnych, 
wyciągając wnioski na 
podstawie wiedzy 
teoretycznej z zakresu 
pedagogiki i dyscyplin 
pokrewnych. 

 
egzamin 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

[K_W01, K_W07] Studentka 
odróżnia pojęcia nauczania i 
uczenia się i rozpoznaje 
przejawy ich zastosowania w 
życiu społecznym. Studentka 

 
egzamin 
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identyfikuje istotne z punktu 
widzenia procesów 
edukacyjnych relacje między 
uczestnikami ruchów 
społecznych. 
 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Co to jest uczenie się i jak to się robi poza szkołą? 
2. Co to są ruchy społeczne i jak bierze się w nich udział? 
3. Nieformalne uczenie się w ruchach społecznych 
4. Jak ruchy społeczne zmieniają świadomość? 
5. Czego uczą się grupy w ruchach społecznych? 
6. Radykalizm ruchów społecznych w docieraniu do problemów fundamentalnych 
7. Konflikt i uczenie się w ruchach społecznych o przemocy w celu deeskalacji 
8. Wydeptywanie ścieżek – uczenie się dzięki rzeczom i uczenie się po śladach 
9. Socjalizacja, wychowanie i udział dzieci w protestach 
10. Jak rozpoznać nauczanie? 
11. Teach-ins, human-microphone and protest camps – Jak ruchy społeczne organizują 

nauczanie? 
12. „Uciekamy ze swoich lekcji, żeby dać wam jedną”, czyli jak uczniowie nauczali z ulicy? 
13. „Belfer nie świnia”, czyli pieśni protestu w nauczaniu społeczeństwa 
14. Interwencje ruchów społecznych w nauczanie akademickie 
15. Transfer wiedzy z ruchów społecznych do edukacji 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

egzamin Minimum 51% poprawnych 
odpowiedzi na egzaminie 

100% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  Hall, B. L. (2004). Towards Transformative 

Environmental Adult Education: Lessons from Global 
Social Movement. In Counterpoints: global 
perspectives in environmental adult (Vol. 230, pp. 
169–191). Peter Lang Publishing. 

Hall, B. L. (2009). A River of Life: Learning and 
Environmental Social Movements. Interface: A 
Journal for and about Social Movements, 1(1), 46–78. 

Hall, B. L., Clover, D. E., Crowther, J., & Scandrett, 
E. (Eds.). (2012). Learning and Education for a Better 
World: The Role of Social Movements. Sense 
Publishers. 

Holst, J. D. (2017). From radical adult education to 
social movement learning. In The Palgrave 
International Handbook on Adult and Lifelong 
Education and Learning (pp. 75–92). 
https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_5 

Kowzan, P., & Świdlińska, I. (2022). Parental 
meanings attributed to children's participation in street 
protests. Children & Society  36(4), 594-609. 
https://doi.org/10.1111/chso.12518. 

Kowzan, P., Krzymiński, D., Hurko, K., Życzyńska, 
J., Koenig, M., Bloch, P., Rainka, D., Mojzykiewicz, 
M., Bigus, W. (2018). Protestujące dzieci. 
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 1(81), 45-62. 
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Kowzan (nadchodzący). The humiliated began to 
sing: how teachers on strike tried to teach society. 
European Journal for Research on the Education and 
Learning of Adults 

Kowzan, P., Szczygieł, P. (2022). Social Movement 
Learning about Violence. European Journal for 
Research on the Education and Learning of Adults. 
https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.4308 

Langdon, J., Jackson, M., & Kitcher, S. (2020). 
Pedagogy of song and restorying hope. In In B. 
Grummell & F. Finnegan (Eds.), Doing Critical and 
Creative Research in Adult Education (pp. 167–176). 
Brill Sense https://doi.org/10.1163/9789004420755 

McGregor, C. (2014). From social movement learning 
to sociomaterial movement learning? Addressing the 
possibilities and limits of new materialism. Studies in 
the Education of Adults, 46(2), 211–227. 
https://doi.org/10.1080/02660830.2014.11661667 

Rodgers, D. M. (2020). Children in Social 
Movements: Rethinking Agency, Mobilization and 
Rights. Routledge. 

Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2019). Towards an 
ontology of teaching: thing-centred pedagogy, 
affirmation and love for the world. Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-94-015-9361-8_1 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

della Porta, Donatella & Diani, Mario (2009). Ruchy społeczne. 
Wprowadzenie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego. 
(wybrane rozdziały) 

della Porta, D. (2008). Research on Social Movements and 
Political Violence. Qual Sociol 31, 221–230. 
https://doi.org/10.1007/s11133-008-9109-x. 

Kim, J. (2016). The Nature of Adult Learning in Social 
Movements. PAACE Journal of Lifelong Learning, 25, 29–50. 

Kluttz, J., & Walter, P. (2018). Conceptualizing Learning in the 
Climate Justice Movement. Adult Education Quarterly, 68(2), 
91–107. https://doi.org/10.1177/0741713617751043 

Kuk, H. S., & Tarlau, R. (2020). The confluence of popular 
education and social movement studies into social movement 
learning: A systematic literature review. International Journal of 
Lifelong Education, 39(5–6), 591–604. 
https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1845833 

Scandrett, E., Crowther, J., Hemmi, A., Mukherjee, S., Shah, D., 
& Sen, T. (2010). Theorising education and learning in social 
movements: environmental justice campaigns in Scotland and 
India. Studies in the Education of Adults, 42(2), 124–140. 
https://doi.org/10.1080/02660830.2010.11661593 

Simões, R. B., Amaral, I., & Santos, S. J. (2021). The new feminist 
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frontier on community-based learning: Popular feminism, online 
misogyny, and toxic masculinities. European Journal for 
Research on the Education and Learning of Adults, 12(2), 165–
177. Retrieved from https://rela.ep.liu.se/article/view/3359 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Chovanec, D. M., & Benitez, A. (2008). The Penguin Revolution 
in Chile: exploring intergenerational learning in social 
movements. Journal of Contemporary Issues in Education, 3(1), 
s. 39-57. 

Cooper, E. (2014). Students, arson, and protest politics in Kenya: 
School fires as political action. African Affairs, 113(453), 583–
600. 

Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to 
understanding informal education. Niace: Leicester. (fragmenty) 

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed (30th Anniv). 
Continuum. https://doi.org/10.4324/9780203420263 

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wydaw. Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 

Kowzan, P., Zielińska, M., & Prusinowska, M. (2014). 
Intervention in lectures as a form of social movement pedagogy 
and a pedagogical method. Interface: A Journal on Social 
Movements, 6(1), s. 297-326. 

Uba, K. (2016). Protest against school closures in Sweden: 
accepted by politicians? [w]: L. Bosi, M. Giugni, K. Uba (red.). 
The Consequences of Social Movements. s. 159-184. 

Walter, P. (2007). Activist forest monks, adult learning and the 
Buddhist environmental movement in Thailand. International 
Journal of Lifelong Education, 26(3), 329–345. 
https://doi.org/10.1080/02601370701362333 

Zielińska, M., Kowzan, P., Prusinowska, M. (2011). Social 
Movement Learning: from radical imagination to 
disempowerment. Studies in the Education of Adults, 43(2), s. 
251-267. 
 

Adresy eZasobów 
 

 
Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Co to jest uczenie się i jak to się robi poza szkołą? 

Co to są ruchy społeczne i jak bierze się w nich udział? 

Nieformalne uczenie się w ruchach społecznych 

Jak ruchy społeczne zmieniają świadomość? 

Czego uczą się grupy w ruchach społecznych? 

Jak rozpoznać nauczanie? 

Jak ruchy społeczne organizują nauczanie? 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


