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Uwagi do Propozycji założeń nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli, 

prezentowanej przez Zespół MNiSW w Katowicach 

 
 
W imieniu członków Komisji Edukacji Geograficznej – dydaktyków geografii, zajmujących się 

przygotowaniem kandydatów do zawodu nauczyciela geografii, wyrażamy zadowolenie  

z dyskusji nad modelem kształcenia nauczycieli. Ponieważ dostrzegamy uwzględnienie naszych 

postulatów przedłożonych do wcześniejszej wersji “Propozycji...” przysyłamy kolejne uwagi  

i propozycje zmian w zapisach projektu (do wersji z dnia 30 grudnia 2017 r.), z nadzieją, że 

zostaną one również uwzględnione. 

1. Zgodne z wieloma wypowiedziami w trakcie konsultacji i dyskusji, sugerujemy iż  

w pierwszym zdaniu należy jasno napisać, że „5-letni cykl kształcenia może być rozumiany 

również jako system 3+2”, co jest zgodne z powszechnie przyjętym w naszym kraju systemem 

bolońskim organizacji studiów. 

2. Za konieczne uznajemy zapisanie w projekcie, iż przygotowanie nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów szkolnych odpowiadających kierunkom studiów (np. geografia, biologia, fizyka 

itd.), odbywa się tylko na wydziałach, które mają uprawnienia do prowadzenia studiów 

magisterskich w ramach danego kierunku. Powinno to zabezpieczyć kształcenie nauczycielskie 

kierunkowe i wyeliminować złe praktyki prowadzenia przygotowania nauczycielskiego, 

uprawniającego do nauczania takich przedmiotów jak geografia lub biologia przez uczelnie nie 

posiadające akredytacji kierunku lub prowadzenie takiego przygotowania na kierunku 

pedagogika (np. na wydziale nauk edukacyjnych). 

3. W projekcie dobrze jest opisana sylwetka nauczyciela. Obejmuje ona wszystkie najważniejsze 

cechy, którymi powinien charakteryzować się nauczyciel. Proponujemy uporządkować treści 

poszczególnych modułów poprzez ich międzymodułowe “migracje” wraz z niewielkimi 

zmianami czasu na ich realizację, co pozwoli na zachowanie spójności tematycznej tj.: z modułu  

1. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli: “- elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego” oraz 

“- początkujący nauczyciel w szkolnej rzeczywistości” do  modułu 3. Organizacja pracy szkoły 

z elementami prawa oświatowego. Ponadto z modułu 7. Podstawy dydaktyki zapisów: “- program 

nauczania a podstawa programowa; - projektowanie procesu kształcenia, autorski program 

nauczania i zasady jego kształcenia; - korelacja międzyprzedmiotowa i integracja 
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wewnątrzprzedmiotowa; - sztuka prowadzenia lekcji (formułowanie celów, typy i modele lekcji, 

przebieg zajęć, interakcje, ewaluacja) do modułu 8. Dydaktyka przedmiotowa. Z modułu   

10. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli: “- nauczanie 

i uczenie się wybranego przedmiotu) w wirtualnym środowisku TIK; - metody kształcenia  

i oceniania z wykorzystaniem TIK w obszarze wybranego przedmiotu” do modułu 8. Dydaktyka 

przedmiotowa. 

4. Przewidziany w projekcie wymiar godzin na realizację treści modułu 1. Podstawy pedagogiki 

dla nauczycieli, w kontekście sugerowanego przesunięcia niektórych treści tego modułu do 

modułu 7. Podstawy dydaktyki, jest za duży. Proponujemy zmianę z 75 godzin do 60 godzin. 

5. Przewidziany w projekcie wymiar godzin na realizację treści modułu 2. Podstawy psychologii 

dla nauczycieli jest za duży. Nasze wieloletnie doświadczenie jako specjalistów z zakresu 

dydaktyki i nauk pedagogicznych oraz praktyków zajmujących się przygotowywaniem 

kandydatów do zawodu nauczyciela geografii wskazuje, że dotychczasowa liczba godzin (60)  

w pełni wystarcza do przygotowania studenta w tym zakresie.  

6. Liczba godzin na realizację treści i późniejszych efektów kształcenia modułu 4. Uczeń ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty oraz modułu 9. Podstawy diagnostyki 

edukacyjnej dla nauczycieli także są za duże. Postulujemy obniżyć każdy z nich do wymiaru 15 

godzin. 

7. Warto podać minimalny wymiar praktyki ciągłej z drugiego przedmiotu, który nie jest ściśle 

związany z konkretnym kierunkiem studiów (przyrody, przedsiębiorczości). Proponujemy 20 

godzin. 

8. W punkcie II. Opis efektów kształcenia: zastąpić termin “dydaktyka szczegółowa” terminem 

“dydaktyka przedmiotowa”, wówczas będzie to ujednolicone w całym dokumencie, zgodnie  

z wcześniej przedkładanymi i przyjętymi już sugestiami. 

9. Ponownie prosimy o zastąpienie wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe terminu  „nauczanie” 

terminem „kształcenie”. 

10. W warunkach realizacji kształcenia nauczycielskiego warto podkreślić, że ze względów 

organizacyjnych (praktyki w szkołach) ćwiczenia powinny odbywać się w grupach 

laboratoryjnych (tzn. 8-10 osób) 
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