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Jakie były początki renesansu
w Poznaniu?
Film polecamy szczególnie klasom 6-8 szkoły podstawowej oraz szkołom
ponadpodstawowym

Podstawa programowa
Film zgodny z podstawą programową dla klas 6-8 szkoły podstawowej
w zakresie: “Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim; Czasy renesansu;
Renesans w Polsce

Pytania do �ilmu
• Na czym polegał humanizm w epoce renesansu?
• Kim był humanista w epoce renesansu?
• Jakie były cechy i prądy ideowe renesansu?
• Dlaczego ludzie epoki renesansu fascynowali się kulturą antyczną?
• Kim był Jan Lubrański?
• Czym charakteryzowała się Akademia Lubrańskiego?
• Jakie cechy powinny charakteryzować absolwentów Akademii? W jaki

sposób program Akademii starał się to osiągnąć?
• Czy znacie przykłady współczesnych aktywistów i aktywistek – ludzi,

których można by nazwać renesansowymi humanistami i humanistkami?

Zadanie aktywizujące
Człowiek renesansu – brzmi bardzo odległe, prawda? A kim by był dzisiaj
w czasach, w których wszelkie informacje mamy na wyciągnięcie ręki w swoich
smartfonach? Jakie kompetencje by posiadał? W jaki sposób skupiałby się na
człowieku w swojej pracy? Może pracowałby nad technologią, która pomogłaby
nam w naszym codziennym życiu? Pomyślcie o problemach, jakie starałby się
rozwiązać i przedstawcie sylwetkę współczesnego człowieka renesansu.
Wybierzcie dziedzinę nauki, którą się zajmuje – czy będzie to matematyka
i nowe technologie, czy może biologia i chemia? A może te dziedziny chcecie
połączyć? W końcu to człowiek renesansu!

Wykonajcie mapę myśli, w której centrum będzie człowiek renesansu,
a wokół odpowiecie na takie pytania jak:

- Jakie ma kompetencje? Co potra�i zrobić i na czym się zna?
- Jakie problemy zauważa i jak stara się je rozwiązać?
- Jakimi narzędziami się posługuje? Czy będzie to tylko smartfon, czy może
zaawansowane technologie i skomplikowane programy komputerowe?
- Czy pracuje sam czy w zespole różnych specjalistów? Jeśli tak, to z kim
współpracuje?
- Czy angażuje się w działanie społeczne?
- Czy pracuje w jednymmiejscu, w jednym kraju, czy jego miejsce pracy
się zmienia?


