
 
 
 
 
 
 
 

OD CHEMII DO…  PISANIA PODRĘCZNIKÓW/WYDAWNICTWA (?) 

 
Imię: Anna  
Wiek: 48 lat 
Zawód i miejsce pracy:  
autor, redaktor merytoryczny 

wydawnictwo ZamKor, Kraków 

Studia, uzyskane kwalifikacje i przebieg kariery 
zawodowej: 

1. Wydział Chemii UJ, Zakład Metodyki 
Nauczania Chemii  

2. PPUH Optimum s.j. - własna działalność 
gospodarcza – projektowanie i organizacja 
procesu produkcyjnego, zarządzanie 

3. Zespół Szkół Społecznych Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego nauczanie chemii, 
projektowanie pracy szkoły, organizowanie rad 
szkoleniowych dla nauczycieli 

4. Wydawnictwo ZamKor, Kraków 

Jakie umiejętności są Ci szczególnie pomocne w 
pracy?  
 rzetelna wiedza  
 znajomość oczekiwań nauczycieli i  

zapotrzebowania na materiały i pomoce 
dydaktyczne 

 komunikacja 
 umiejętność organizacji pracy 

Czym zajmuje się specjalista w Twojej dziedzinie?. 

Proponuje pozycje wydawnicze wspierające prace 
nauczyciela, współpracuje z innymi autorami, 
recenzentami, grafikami, projektuje działania 
marketingowe, śledzi oczekiwania nadzoru 
pedagogicznego, zmiany rozporządzeń MEN, tak aby 
na bieżąca przewidywać i spełniać oczekiwania 
nauczycieli,   

Twoje codzienne obowiązki: 
projektowanie pomocy dydaktycznych, materiałów 
wspierających prace nauczyciela, organizowanie 
pracy, kreowanie kierunku rozwoju. 
Czy w ramach swojej pracy musisz podróżować? 
Tak, po terenie całej Polski w celach promocyjnych , w 
okresie wiosennym nawet kilka razy w tygodniu,.  

Dlaczego zdecydowałaś się na swoją obecną 
pracę? 
Ze względu na swobodę działania, możliwość 
decydowania o sposobie pracy czasie i miejscu. W 

obecnej pracy wykorzystuję całe spektrum wiedzy i 
umiejętności zdobytych we wcześniejszych miejscach 
pracy. 
Co lubisz najbardziej w swojej pracy? 
Świętować z współpracownikami udane 
przedsięwzięcie. Moment odbioru z drukarni udanej 
nowej pozycji wydawniczej, analizę ankiet 
ewaluacyjnych (jeśli ich wyniki są korzystne, na razie 
tak jest) 
Jakie umiejętności są Ci potrzebne (poza wiedzą 
naukową)?  

 organizacyjne 
 komunikacyjne 
 umiejętność pozyskiwania ludzi do współpracy 

oraz doceniania tego co robią, otwartość 
wobec ludzi, empatia, uczciwość w 
postępowaniu wobec współpracowników 

Co doradziłbyś ludziom, którzy chcą pracować w 
Twojej dziedzinie? 
Konieczna jest rzetelna wiedza merytoryczna, ale 
również wiele umiejętności niezależnych od 
ukończonego kierunku studiów. Warto być otwartym 
na wszelkie możliwości doskonalenia. Trzeba zdawać 
sobie sprawę ze samemu niewiele można zdziałać. 
Przy tak szybko zmieniających się warunkach, 
rozwijającej się technologii trzeba koniecznie umieć 
współpracować z ludźmi. Trzeba szukać najlepszych 
współpracowników specjalistów w danej dziadzinie i 
budować uczciwe relacje.  

Dlaczego warto studiować nauki ścisłe i 
przyrodnicze? 

 kształcą logiczne myślenie, 
 dobrze współpracuje się z absolwentami 

kierunków ścisłych, precyzyjne formułują swoje 
wypowiedzi, są ciekawi świata, otwarci 

 absolwenci łatwo przystosowują się do 
oczekiwań pracodawców, są otwarci na 
nowoczesne technologie 

Inne przykłady/możliwości pracy w Twojej 
dziedzinie 
szkoła, firmy szkoleniowe, banki 
 

 

 

 


