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Problematyka seminarium dotyczy analizy komunikacji ustnej odbywającej się w j. 
angielskim ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu potocznego i wybranych 
gatunków dyskursu medialnego. Omówiona zostanie metodologia analizy 
konwersacyjnej. Program seminarium obejmuje techniki zbierania, transkrybowania i 
interpretacji danych. Prace dyplomowe będą mieć charakter teoretyczno-badawczy 
koncentrujący się na samodzielnie opracowanych danych. 
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Seminarium poświęcone jest aspektom rozwijania interkulturowej kompetencji 
komunikacyjnej (co ma zastosowanie w biznesie czy na lekcji języka obcego) z 
uwzględnieniem podobieństw i różnic kulturowych pojawiających się na styku kultur. 
Podczas seminarium zostaną wprowadzone pojęcia takie jak szok kulturowy, incydenty 
kulturowe, pojęcie tzw. trzeciego miejsca, tekst kulturowy i sposoby jego interpretacji 
wraz ze stereotypami kulturowymi oraz  tożsamość pośrednika kulturowego.  
Celem kursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji, analizy i syntezy na podstawie 
czytanych tekstów i danych uzyskanych w badaniach. Jeżeli chodzi o część badawczą 
pracy, postuluje się  analizę tekstów i zjawisk kulturowych z odwołaniem do semiotyki, 
czyli pojęcia znaku i kodu, a co za tym pokazanie związków kultury z językiem, np. w 
badaniach nad stereotypem. Analiza może być prowadzona również na przykładzie  
tekstów kulturowych, takich jak reklamy, w oparciu o tzw. gramatykę obrazu. Ponadto 
analiza może również dotyczyć materiałów dostępnych w telewizji czy w Internecie ze 
zwróceniem uwagi na użycie języka wypowiedzi i jak wpływa to na przyjmowanie 
określonych ról przez jej uczestników oraz szerszy kontekst społeczno-kulturowy samej 
wypowiedzi. Dodatkowo, seminarium poświęcone jest również odkrywaniu własnej 
kultury poprzez prowadzenie obserwacji etnograficznych w terenie lub 
przeprowadzanie wywiadów na określony temat dotyczący przede wszystkim kultury 
rodzimej lub  stanu wiedzy na temat kultury obcej we własnym środowisku 
kulturowym. 
Na kursie zostaną przedstawione sposoby tworzenia prostych instrumentów 
wykorzystywanych w metodzie sondażu z zastosowaniem ankiety i wywiadu, które 
mogą być wykorzystane w części badawczej pracy.  
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Studenci piszący pracę w ramach tego seminarium mają możliwość wyboru jednego z dwóch 

tematów: 

 

1. Badania językoznawcze mowy nienawiści 
 
Ataki werbalne między przedstawicielami dwóch różnych grup, u których podłoża może 
leżeć nietolerancja lub dyskryminacja, określa się metaforycznym mianem „mowa 
nienawiści”. Mowa nienawiści to typ agresji wyrażonej językowo rozpowszechniającej, 
podżegającej lub usprawiedliwiającej nienawiść opierającą się na nietolerancji, a 
przejawiającą się na przykład agresywnym nacjonalizmem i etnocentryzmem, 
dyskryminacją i wrogością wobec mniejszości (np. migrantów, osób homoseksualnych, 
osób o innej niż dominująca w danym kraju religia lub osoby bezwyznaniowe). Mowa 
nienawiści może przyjąć dowolny rodzaj i formę wypowiedzi (ustny/pisemny dyskurs, 
formalny/nieformalny rejestr, tekst specjalistyczny/niespecjalistyczny, tekst 
drukowany/blog internetowy, wpis na forum), a ich wspólnym mianownikiem jest cel, 
któremu służą, np. poniżenie, znieważenie, pomówienie, oskarżenie, ośmieszanie, 
wyszydzenie, rozbudzenie lub utrzymanie nienawiści wobec osoby lub grupy osób z 
przyczyn po części od niech niezależnych.  
 
Osoby uczęszczające na to seminarium będą pisały pracę w języku angielskim w oparciu 
o jeden typ danych, tj. będących przykładem jednego typu mowy nienawiści, np. mowa 
nienawiści wobec osób transseksualnych na przykładzie wpisów na forum 
internetowym. 
 
2. Edukacja dwutorowa/uwrażliwiająca językowo (ang. language sensitive lesson): Lekcja 
o charakterze CLIL w klasach obejmujących dzieci z doświadczeniem migracji o różnym 
stopniu znajomości języka polskiego 
 
Zajęcia  mają na celu wprowadzenie studentów do jednego z najnowszych tematów z 
zakresu dydaktyki ogólnej, tj. do prowadzenia zajęć niejęzykowych obejmujących 
rozwijanie kompetencji językowych ucznia. W trakcie spotkań będziemy się przede 
wszystkim koncentrować na zasadach przygotowywania materiałów do lekcji o 
charakterze CLIL w klasach obejmujących dzieci z doświadczeniem migracji o różnym 
stopniu znajomości języka polskiego. CLIL to edukacja dwutorowa, w której podczas 
nauczania treści, uczniowie uczą się również i jednocześnie języka docelowego – w 
naszym przypadku języka polskiego. Na przykład na lekcji geografii wprowadzamy 
wiedzę o kontynentach, ale przy tej okazji dzieci, które nie mają polskiego pochodzenia i 
nie znają dobrze polskiego mają okazję podszkolić swoją kompetencję w języku polskim. 
Jest to zatem lekcja, która przebiega w dwóch kierunkach: uczy wiedzy geograficznej i 
wiedzy językowej.  
Osoby uczęszczające na to seminarium będą pisały pracę w języku angielskim  
 
 
 
 

mailto:annkozak@amu.edu.pl


 
 

PAMIĘĆ I POMNIK 
PROF. UAM DR HAB. DANUTA WIŚNIEWSKA 

Mail: wis@amu.edu.pl 
 

 
Pomniki spełniają różne funkcje, artystyczne, społeczne, polityczne, ale przede 
wszystkim służą upamiętnianiu wydarzeń lub osób. Są także świadectwem tego, co w 
danej społeczności jest istotne, co zostało uznane za warte zapamiętania czy też 
rozpowszechniania pamięci. Najczęściej upamiętniane są wydarzenia lub osoby 
związane z pewną grupą (społeczną, narodową) lub te, które są dla danej grupy ważne. 
W innych sytuacjach wznoszone są pomniki dla upamiętnienia osób lub wydarzeń, które 
nie mają (czasem pozornie) bezpośredniego związku z miejscem zaistnienia pomnika, 
na przykład pomnik Gandhiego w Moskwie, Dickensa w Australii czy pomniki Chopina w 
Singapurze lub Hawanie. Podczas tego seminarium będziemy zastanawiać się, w jaki 
sposób pomniki upamiętniają osoby bądź wydarzenia historyczne, społeczne, polityczne 
poprzez język, umieszczane teksty oraz formę artystyczną. Spróbujemy odpowiedzieć na 
pytanie, jakie czynniki wpływają na werbalno-wizualne aspekty pomnika. Naszym celem 
będzie przede wszystkim analiza porównawcza pomników postawionych w różnym 
czasie i w różnych krajach. 
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