Kod przedmiotu
Liczba przyznanych
punktów ECTS
Nazwa przedmiotu (PL)
Nazwa przedmiotu
(EN)
Język prowadzenia
zajęć
Poziom przedmiotu
(PL)
Poziom przedmiotu
(EN)
Profil studiów (PL)
Profil studiów (EN)
Jednostka prowadząca
Kierownik przedmiotu
Nazwiska pozostałych
wykładowców
Formy i metody
kształcenia, liczba
godzin
Cele przedmiotu (PL)
Cele przedmiotu (EN)
Efekty kształcenia
przedmiotu (PL)

Efekty kształcenia
przedmiotu (EN)

Metody i kryteria
weryfikacji efektów
kształcenia (PL)
Metody i kryteria
weryfikacji efektów
kształcenia (EN)
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Dydaktyka chemii w szkole wyższej
Didactics of chemistry in higher education
polski
Studia III stopnia
3rd level
Chemia, Technologia chemiczna
Chemistry, Chemical technology
Wydział Chemiczny PŁ (W3)
Dr Anna Wypych-Stasiewicz
Wykład Ćwiczenia
10
…

Laboratoriu Projekt Seminariu
Inne
m
…
m
5
…
…
Wstępne przygotowanie doktorantów, przyszłych nauczycieli
akademickich do pracy dydaktycznej od strony teoretycznej.
Preliminary preparation of PhD students, future academic teachers for
didactic work on the basis of theory.
Po ukończeniu kursu doktorant potrafi:
1. Wymienić i scharakteryzować modele współczesnej szkoły
2. Wymienić cele kształcenia, źródła sposoby formułowania, opisać
metody strukturyzacji treści nauczania, scharakteryzować zasady
nauczania i prawa uczenia się
3. Zdefiniować i wymienić metody nauczania oraz ocenić ich
efektywność.
4. Opracować przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu
5. Opracować plan metodyczny jednej jednostki zajęciowej (2
godzinnej)
After completion of the course PhD student is able to:
1. List and characterize educational systems
2. List the aims of education, sources of methods formulation,
describe methods of structuring the content of teaching, characterize
the teaching principles
3. Define and list the teaching methods and assess their effectiveness
4. Propose/prepare a subject evaluation system
5. Propose/prepare a methodological plan of a class unit (2 hours)
Efekty 1-3: krótki test sprawdzający
Efekty 4 i 5: opracowanie przedmiotowego systemu oceniania oraz
planu metodycznego
Effects 1-3: short written test
Effects 4 and 5: preparation of a subject evaluation system or of a
methodological plan of a class unit.

Wymagania wstępne
(PL)
Wymagania wstępne
(EN)
Treści merytoryczne
przedmiotu (PL)

Treści merytoryczne
przedmiotu (EN)

Forma zaliczenia (PL)
Forma zaliczenia (EN)
Literatura podstawowa
(wypełniane w języku
prowadzenia zajęć, bez
tłumaczenia tytułów
publikacji)
Literatura uzupełniająca
2

Brak
No
Wykład
Omówienie systemów oświatowych i wybór systemu najbardziej
zbliżonego do Szkoły Wyższej. Cele nauczania- wprowadzenie lub
przypomnienie oraz przeniesienie na grunt szkoły wyższej. Treści
nauczania-sylabusy. Strukturyzacja treści kształcenia. Zasady
nauczania, zwrócenie uwagi na zasadę naukowości, która ma spore
znaczenie w Szkole Wyższej. Prawa uczenia się. Metody nauczania.
Szczegółowe omówienie metody słownej (wykład, dyskusja,
pogadanka). Zwrócenie uwagi na wykłady- różne rodzaje wykładów
(tradycyjny, konwersatoryjny, dyskursywny), notowanie, sylwetka
wykładowcy. Omówienie dyskusji jako metody nauczania. Metody
aktywizujące, metody praktyczne. Sprawdzanie i ocenianie
wiadomości i umiejętności na studiach.
Ćwiczenia metodyczne
Przygotowanie nauczyciela akademickiego do zajęć. Przedmiotowy
system oceniania, plan metodyczny. Cele nauczania, metody
nauczania.
Lecture
Discussing educational systems and choosing the one that is the
closest to college. Aims of teaching – introduction or a reminder and
transferring it onto college environment. Learning content – a
syllabus. Structuring educational content. Rules of learning, drawing
attention to the scientific principle that is of much value at school.
The rights to learn. Methods of teaching. Detailed discussion on
verbal method (lecture, discussion, talk). Drawing attention to
lectures – various types of lectures (traditional, conversation,
discourse), note taking, a lecturer’s profile. Discussion as a method of
teaching. Activating methods, practical methods. Testing and
evaluation knowledge and skills at the college.
Methodical exercises
An academic teacher’s preparation for classes. Subject evaluation
system, methodological plan. Aims of teaching. Methods of teaching.
Krótki test sprawdzający (30%) oraz wykonanie następujących
opracowań zaliczonych pozytywnie (70%):
przedmiotowy system oceniania i plan metodyczny
Short written test (30%) and carrying out the following with a
positive result (70%): evaluation plan of evaluation system for
individual subjects, methodological plan
"Kształcenie w szkole wyższej"-Krzysztof Kruszewski
"Wykład w szkole wyższej" Krzysztof Kruszewski
"Elementy dydaktyki szkoły wyższej" Wincenty Okoń
" Dydaktyka Chemii" pod redakcją. Burewicz, H. Gulińska

(wypełniane w języku
prowadzenia zajęć, bez
tłumaczenia tytułów
publikacji)
Przeciętne obciążenie
studenta pracą własną –
ze zdefiniowaniem form
pracy własnej (PL)

Suma wszystkich form zajęć z nauczycielem
Udział w konsultacjach
Udział w pisemnych i/lub praktycznych formach weryfikacji
Przygotowanie do testu
Przygotowanie planu metodycznego i systemu oceniania
Suma godzin
Przeciętne obciążenie
Total hours of different forms of classes
studenta pracą własną – Participation in consultation
ze zdefiniowaniem form Participation in written and/or practical forms of assessment
pracy własnej (EN)
Preparation to the test
Preparation of methodological plan and of evaluation system

15
10
5
5
15
50
15
10
5
5
15

Total hours 50
Uwagi (PL)
Uwagi własne
publikowane (PL)
Uwagi własne
publikowane (EN)
Data aktualizacji
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