
Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej – 

chemii 

 

 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 

 
 

Semestr 2 
 

Przedmiot 

 
Liczba godzin  

W K L ECTS 

Psychologia 30 30  2,0 

 

Semestr 3 
 

Pedagogika 30 30  2,0 

Dydaktyka chemii 15 15  2,0 

 

Semestr 4 
 

Metodyka nauczania chemii - gimnazjum   30 3,0 

Praktyka śródroczna - chemia 20 2,0 
 

Po II roku studiów praktyka pedagogiczna ciągła w gimnazjum – 4 tygodnie, 

w tym 100 godzin chemia + 30 godzin kształcenie psychologiczno – 

pedagogiczne = 130 godzin 
 

 
 

 

4,0 

 

Semestr 5 
 

Kompetencje psychologiczno – 

pedagogiczne nauczyciela  

(przedmiot uzupełniający I) 

 30  2,0 

Kompetencje nauczycielskie 

doświadczenie po praktykach - chemia 

 15  2,0 

 

Semestr 6 
 

Dydaktyka chemii   15  1,0 

Technika szkolnego eksperymentu   30 3,0 

Emisja głosu (przedmiot uzupełniający II)  30  3,0 

 
W sumie 300 godzin (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 12.03.2009 (Dz. U. Nr 50, poz. 400),         

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). 

 

 

 

 

 

 



Uzupełniające studia magisterskie w zakresie jednej głównej specjalności 

nauczycielskiej – chemia 

 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego 
 

 

Semestr 1 

 

Przedmiot 

 
Liczba godzin ECTS 

Psychologia 15 1,0 

Pedagogika 15 1,0 

 

Semestr 2 

 

Dydaktyka chemii 30 3,0 

Praktyczna pedagogiczna ciągła w 

szkołach ponadgimnazjalnych 

60 (2 tygodnie) 2,0 

 

 
Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich dodatkowo uprawnia do 

nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylwetka absolwenta 
 

 

Celem specjalizacji nauczycielskiej - chemia jest przygotowanie do zawodu nauczyciela 

chemii w gimnazjum.  

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia: 
 

 posiada wiedzę z zakresu chemii zgodną z treściami podstawy programowej tych 

przedmiotów. Potrafi samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować i integrować z innymi 

dziedzinami wiedzy oraz posługiwać się nią w pracy z uczniami, 

 dysponując podstawową wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki zna prawidłowości 

rozwoju uczniów i może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze. Umie 

diagnozować sytuację ucznia, planować, oceniać i modyfikować działania 

wychowawcze i opiekuńcze na terenie szkoły,  

 posiada przygotowanie z dydaktyki chemii. Potrafi organizować pracę uczniów w 

ramach nauczanego przedmiotu, wspierać ich rozwój intelektualny przez odpowiedni 

dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych. Umie badać i oceniać 

osiągnięcia uczniów oraz oceniać własne działania dydaktyczne,  

 posiada przygotowanie w zakresie właściwego posługiwania się głosem oraz 

stosowania środków wyrazu w komunikacji ustnej, 

 wie jak wykorzystywać technologię informacyjną w nauczaniu przedmiotu 

(prowadzeniu zajęć) jak i w celu własnego kształcenia, 

 zna język obcy w zakresie określonym w Standardach Kształcenia, 

 jest przygotowany do podjęcia kształcenia drugiego stopnia. 

 

Absolwent studiów magisterskich specjalizacji nauczycielskiej w zakresie chemii, 

oprócz znajomości treści, wynikających z kształcenia kierunkowego, dodatkowo potrafi: 
 

 diagnozować potrzeby i problemy młodzieży związane z wzrastaniem ku dorosłości 

(adolescencją), 

 organizować proces nauczania i uczenia się w atrakcyjny sposób, gwarantujący 

opanowanie wiedzy z zakresu chemii, 

 kierować własnym rozwojem zawodowym i osobowym, 

 posługiwać się przepisami prawa oświatowego w niezbędnym zakresie do 

wykonywania zawodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dydaktyka chemii (sylabus) 

 
 

Typ przedmiotu 

Fakultatywny 
 

Poziom przedmiotu 

Poziom podstawowy – II i III rok studiów licencjackich, I rok studiów 2° (Chemia 

Podstawowa, Chemia Środowiska, Informatyka Chemiczna, Chemia Biologiczna) 
 

Przypisanie punktów ECTS zgodnie z oszacowanym nakładem pracy studenta 
22 pkt. ECTS plus 6 pkt. praktyka pedagogiczna ciągła 
 

Nazwiska wykładowców 

dr Maria Korabik, dr Julia Kłak, dr Michał Kobyłka, dr Alina Bieńko, dr Irmina Ćwieląg-

Piasecka 
 

Cel przedmiotu 

Znajomość podstawy programowej, proponowanych podręczników, dopuszczonych do 

użytku szkolnego decyzją ministra oświaty i wychowania, zeszytów ćwiczeń, podręczników 

metodycznych nauczyciela. Rozumienie zasad dydaktycznych nauczania chemii i edukacji dla 

bezpieczeństwa. Rozróżnianie rodzajów doświadczeń chemicznych i ich funkcji 

dydaktycznych. Znajomość zasad bezpieczeństwa w szkolnej pracowni chemicznej i techniki 

szkolnego eksperymentu. Przygotowanie do prowadzenia lekcji próbnych oraz praktyki 

pedagogicznej śródrocznej i ciągłej.  

Wymagania wstępne 

Zaliczenie zajęć z psychologii i pedagogiki, objętych specjalizacją nauczycielską. Znajomość 

podstaw chemii nieorganicznej i chemii organicznej, BHP w laboratorium chemicznym. 
 

Charakterystyka przedmiotu 

Cele i zadania dydaktyki chemii. Chemia jako przedmiot nauczania. Podstawa programowa 

nauczania chemii i edukacji dla bezpieczeństwa. Metody nauczania chemii i środki 

dydaktyczne. Bezpieczeństwo w szkolnej pracowni chemicznej. Strukturyzacja treści 

nauczania. Rola eksperymentu w nauczaniu chemii. Multimedialne środki kształcenia. Lekcja  

jako jednostka metodyczna. Scenariusz (konspekt) jako forma przygotowania nauczyciela do 

lekcji. Wewnątrzszkolne i zewnętrzne systemy oceniania. Ewaluacja jako proces 

diagnostyczno-oceniający. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Indywidualizacja nauczania 

oraz praca z uczniem uzdolnionym chemicznie. Integracja i korelacja międzyprzedmiotowa. 

Zalecana literatura 

 „Dydaktyka chemii”, praca zbiorowa pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej, Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznań 1993.  

 J. D. Herron, „Lekcja chemii. O skutecznym sposobie uczenia”, PWN, Warszawa 2000. 

 A. Burewicz, P. Jagodziński „Ćwiczenia laboratoryjne z dydaktyki chemii”, BETAGRAF 

P.U.H, Poznań 2002.  

 N. W. Skinder, „Metody, techniki i cele kształcenia”, Wrocław 2003. 

 M. Wasielewski, W. Dawydow, „Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej”, WNT 

Warszawa 2008. 

 M. Konieczna, ”Zasady dydaktyczne w kształceniu chemicznym”, WSiP, Warszawa 1991. 

 Praca zbiorowa „Bezpieczny zakład. Sto sposobów na uniknięcie kłopotów. Poradnik, PIP, 

Warszawa 2003 

 Programy nauczania, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, podręczniki metodyczne nauczyciela, 

dopuszczone do użytku szkolnego decyzją ministra oświaty i wychowania. 



Metody nauczania i formy zajęć 

 Wykład: 15 godz.. 

 Konwersatorium: 45 godz.  

 Laboratorium: 4 x 30 godz. = 120 godz. (dydaktyka chemii w gimnazjum, technika 

szkolnego eksperymentu, kompetencje nauczycielskie – doświadczenie po praktykach, 

dydaktyka chemii w szkołach ponadgimnazjalnych)  

 Praktyki pedagogiczne: śródroczna – chemia - 20 godz., ciągła -  3 tygodnie - 130 godz. 

(100 godz.- chemia, 30 godz.- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne) 
 

Metody oceny pracy studenta 

 Przygotowanie do lekcji próbnych w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 

 Technika szkolnego eksperymentu 

 Dokumentacja praktyki pedagogicznej ciągłej 

 Egzamin pisemny. 
 

Język wykładowy 

polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


