
Dydaktyka Fizyki 

 

Program zajęć:  

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień współczesnej dydaktyki fizyki 
oraz sposobów wykorzystania jej osiągnięć do podnoszenia efektywności nauczania-uczenia 
się na poziomie ucznia gimnazjum i liceum. Jednocześnie, wykład ten stanowi uzupełnienie 
lub wprowadzenie do pozostałych zajęć z dydaktyki fizyki praktyk pedagogicznych w szkole, 
ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatorium zadań fizycznych i seminarium specjalistycznego. 

Główne zagadnienia: 

1. Przedmiot i zadania dydaktyki fizyki jako dyscypliny naukowej, literatura. 

2. Fizyka jako podstawowa nauka o przyrodzie (jej przedmiot, struktura, metody 
badawcze, legalne jednostki miar i jej związki z innymi naukami), znaczenie fizyki w 
życiu codziennym i zawodowym. 

3. Fizyka jako przedmiot nauczania i uczenia się w systemach szkolnych naszego i 
innych krajów, jej zadania i konteksty psychologiczne, społeczne i polityczne. 

4. Układ i dobór treści nauczania fizyki (celów, materiału i wymagań programowych), 
tradycje nauczania.  

5. Zreformowany system edukacji w Polsce. Aktualne podstawy programowe dotyczące 
przyrody i fizyki, programy autorskie, zbiory wymagań (standardy) dla uczniów 
gimnazjów, podręczniki i inne materiały edukacyjne dla ucznia i nauczyciela do 
przyrody i fizyki, ich ocena. Budowanie rozkładu materiału. 

6. Prawidłowości procesów nauczania i uczenia się fizyki. prekoncepcje, miskoncepcje, 
konstruktywizm, typy rozumowań (operacji umysłowych) uczącego się fizyki na 
różnych szczeblach rozwoju. 

7. Kształtowanie kompetencji kluczowych i rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

8. Nauczanie programowane, nauczanie wspomagane technologią informacyjną i 
komunikacyjną. 

9. Zasady i metody nauczania fizyki i ocena ich dydaktycznej skuteczności.  

10. Środki dydaktyczne w nauczaniu fizyki, w tym multimedialne, ich klasyfikacja, ocena 
i dobór. 

11. Metody oraz kryteria i normy oceny wyników nauczania fizyki. Ocena wewnętrzna, 
zewnętrzna, pomiar kształtujący i sprawdzający, konstrukcja narzędzi pomiarowych. 

12. Nowy system egzaminacyjny, egzamin po gimnazjum, Nowa matura. 

13. Organizacja procesu nauczania - uczenia się fizyki, aktywizacja ucznia (nauczanie 
pozaszkolne), praca badawcza uczniów, projekty uczniowskie, w tym 
międzynarodowe. 

14. Klasyfikacja lekcji, przykłady struktur różnych typów lekcji z fizyki, przygotowanie 
się nauczyciela do lekcji, plany, scenariusze lekcji i konspekty, dokumentowanie 
przebiegu lekcji, ewaluacja i refleksja nauczyciela. 

15. Rola kompetencji merytorycznych, pedagogicznych oraz osobowości nauczyciela 
fizyki w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Rozwój zawodowy nauczyciela. 

16. Analiza dydaktyczna obowiązujących standardów nauczania z zakresu gimnazjum. 



17. Przykłady realizacji dydaktycznych wybranych zagadnień z zakresu nauczania fizyki i 
astronomii w gimnazjum. 
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