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Cel modułu  Pokazanie zróżnicowania współczesnego społeczeństwa polskiego. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Zajęcia będą poświęcone stylowi życia i pojęciom pokrewnym (kultura, 

ethos, sposób życia i in.), będą pokazywać najważniejsze wymiary 

zróżnicowania społeczeństwa polskiego np.: zróżnicowanie stylów życia 

Polaków w perspektywie historycznej, nowe formy zróżnicowania 

społecznego, nierówną dystrybucję czasu jako nowy wymiar 

zróżnicowania społecznego, styl życia ubogich i kulturę ubóstwa, 

konsumpcyjny styl życia a wartości ,pracę i bezrobocie ,czas wolny i 

uczestnictwo w kulturze,  zróżnicowanie stylów życia ze względu na płeć i 

wiek . 
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