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Uwagi po lekturze Propozycji założeń nowego modelu kształcenia nauczycieli 

z dnia 20.11.2017, opracowanych przez zespół MNiSW, oraz po spotkaniach 

konsultacyjnych, w których uczestniczyli dydaktycy geografii 

1. Przedstawiona w „Propozycji …” filozofia kształcenia nauczycieli – jej założenia i projekt 

ich rozwiązań wydaje się sensowny i w wielu miejscach odpowiada potrzebie solidnego 

przygotowania studentów do zawodu nauczyciela.  

2. Projekt ma być weryfikowany w toku tzw. wdrożenia w formie grantów (w 2018  r. 

rozpisany zostanie konkurs) finansowanych z funduszy europejskich, w uczelniach mających 

doświadczenia w kształceniu nauczycieli. Wydaje się, że to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż 

stwarza nadzieję na wyeliminowanie kształcenia przypadkowego, niekompetentnego (np. w 

trakcie tzw. ekspresowych studiów podyplomowych, realizowanych przez szkoły wyższe i 

ośrodki kształcenia nie posiadające akredytacji do prowadzenia kierunków studiów). 

3. Dobrze, że przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotowych (np. przedmiotów 

przyrodniczych) może być prowadzone w cyklu 3 + 2 (uwzględniono sugestie przedłożone w 

tym zakresie we wrześniu) i powinno być realizowane na studiach kierunkowych, a nie na 

wydziałach pedagogicznych. Za bardzo słuszne uznajemy postawienie  określonych wymagań 

wobec podmiotów prowadzących kształcenie nauczycieli: posiadanie odpowiednio 

przygotowanej kadry, prowadzenie badań naukowych w zakresie dydaktyki przedmiotowej, 

odpowiedniego zaplecza techniczno-materiałowego, itd. 

4. Konsultacje nad projektem nowego modelu kształcenia nauczycieli prowadzone są również 

rzetelnie – opinie i sugestie wyrażone w trakcie spotkań wrześniowych wydają się być 

uwzględnione w projekcie. Niestety problemem jest to, że dydaktycy przedmiotowi nie 

zostali, w odpowiednim czasie, szerzej poinformowani o odbywających się konsultacjach – 

skutkuje to słabą reprezentacją dydaktyków przedmiotowych na spotkaniach konsultacyjnych 

oraz brakiem dyskusji wśród osób najbardziej projektem zainteresowanych. Na spotkaniach 

konsultacyjnych są głównie obecne osoby, do których informacja dotarła tzw. „pocztą 

pantoflową”.  
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5. Ogólna liczba godzin (prawie 700) niestety przeraża. Taka propozycja minimalnej liczby 

godzin standardów kształcenia nauczycieli jest mało realistyczna. W przyszłości (po 

wygaśnięciu grantów lub ich nieotrzymaniu) może zniechęcać władze uczelni/wydziałów do 

ponoszenia wysokich kosztów kształcenia nauczycieli, generowanych przez tak dużą liczbę 

godzin. Taka liczba godzin będzie również zniechęcać studentów do podjęcia kształcenia 

nauczycielskiego. Uważamy, że ogólna liczba godzin powinna być zmniejszona do około 500 

godzin.  

Niezależnie od przyjętej ostatecznie liczby godzin oraz  planowanego finansowania 

wdrożenia Modelu… od roku 2018, powinny zostać zagwarantowane dla uczelni stałe, 

dodatkowe fundusze na kształcenie nauczycieli i praktyki  pedagogiczno-dydaktyczne 

studentów – bez tego  władze uczelni nie będą zainteresowane tym typem kształcenia oraz 

utrzymywaniem jednostek dydaktycznych i etatów osób prowadzących kształcenie 

nauczycielskie. 

6. Minimalna liczba godzin na pedagogikę, psychologię, emisję głosu oraz TIK jest 

stanowczo za duża. Tym bardziej, że często jakość tych zajęć nie jest najlepsza. Z reguły są to 

zajęcia czysto teoretyczne (np. historia wychowania) pozbawione praktycznych aspektów 

przygotowania przyszłych nauczycieli. Świadczy o tym m.in. fakt, że praktykę 

psychologiczno-pedagogiczną studentów w wielu ośrodkach akademickich organizują 

dydaktycy przedmiotowi. W proporcjach godzin w planowanym Modelu… widać, że projekt 

ten tworzyły osoby dbające o interes pedagogów. 

7. Za mało jest godzin na dydaktykę przedmiotową. Powinna być osobna pula godzin na 

realizację przygotowania dydaktycznego w zakresie tematyki specyficznej dla danego 

przedmiotu (np. zajęć terenowych czy GIS dla nauczycieli geografii, eksperymentów dla 

nauczycieli fizyki, doświadczeń dla przyszłych nauczycieli biologii, itd.) tj. na „zajęcia 

poszerzające moduł dydaktyki szczegółowej, pogłębiające kompetencje wymagane od 

nauczyciela danej dziedziny”. Do godzin z zakresu dydaktyki przedmiotowej nie powinny 

być wliczane praktyki (tak jak nie są one wliczane do puli godzin z zakresu psychologii i 

pedagogiki). 

8. Prosimy o rezygnację (w całym dokumencie) ze stosowania terminu „dydaktyka 

szczegółowa” i konsekwentne stosowanie terminu „dydaktyka przedmiotowa” - wszędzie tam 

gdzie mamy do czynienia z przygotowaniem do kształcenia w zakresie przedmiotu szkolnego. 

Dla dydaktyków przedmiotowych określenie „dydaktyka szczegółowa” jest dyskryminujące, 

eliminujące i niebezpieczne, bo zajęcia z dydaktyki szczegółowej mogą prowadzić osoby z 

przygotowaniem tylko pedagogicznym, a niekoniecznie osoby posiadające przygotowanie 

merytoryczne, dydaktyczne i praktyczne w zakresie nauczania danego przedmiotu.  



 
 

8. TIK i informatyka dla nauczycieli powinny mieć praktyczny charakter i znaleźć się w 

efektach modułu dydaktyki przedmiotowej, gdyż są one związane ze specyfiką przedmiotu i 

szkoda czasu na teoretyzowanie. 

9. Konieczne jest zagwarantowanie udziału przedstawicieli dydaktyk przedmiotowych w 

komisji oceniającej projekty dotyczące dofinasowania studiów przygotowujących do zawodu 

nauczyciela. 

10. Decyzji o przyznaniu dofinansowania kształcenia nauczycielskiego powinna towarzyszyć 

diagnoza potrzeb zatrudnienia na stanowiskach pedagogów i  nauczycieli każdego 

przedmiotu.  

W trosce o spełnienie zakładanych, wysokich standardów kształcenia nauczycieli, 

stałe podnoszenie jakości kształcenia i dokształcania nauczycieli a w przyszłości lepszą 

jakość edukacji prosimy o podjęcie w MNiSW starań o umożliwienie habilitacji w zakresie 

dydaktyk przedmiotowych. Proponujemy ze swej strony stosowny zapis w nowej ustawie o 

szkolnictwie wyższym (poprzez dodanie do istniejących zapisów podpunktu 5): 

Art. 214. 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:  

1) posiada stopień doktora;  

2) posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój 

określonej dyscypliny;  

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej. 

  

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić:  

1) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo ujęte w wykazie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 260 ust. 2 pkt 1;  

2) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych ujętych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 260 ust. 

2 pkt 2;  

3) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub 

artystyczne;  

4) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 

indywidualnym  wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.       

5) wyżej wymienione osiągnięcia badawcze z dydaktyki przedmiotowej prowadzone w 

zakresie danej dyscypliny naukowej; 
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