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spotkanie m³odych ludzi z nowym systemem
kszta³cenia. Doæ czêsto decyduje to o dalszej edukacji, a nawet ¿yciu. Dlatego te¿ obie
role, dla nas nauczaj¹cych, s¹ niezwykle
wa¿ne. Bardzo trudno jest zmieniæ mylenie nowo przyjêtych studentów z musieæ
na chcieæ. Oni nie musz¹ studiowaæ, oni
powinni chcieæ studiowaæ. To ustala ca³y
sens nauczania.
Innym problemem zwi¹zanym z nauczaniem na I semestrze jest dokonanie selekcji
wród przyjêtych studentów. Jest to bardzo
trudna ( brak egzaminów wstêpnych) i niewdziêczna rola. Nie pomaga nam edukacja
szkolna, która z roku na rok jest gorsza. Ostatni sprawdzian z matematyki z zakresu szko³y
redniej, jaki przeprowadzi³am na I roku na
kierunku Informatyka (Wydz. ETI), da³ niepokoj¹cy wynik (ponad 50% ocen negatywnych, w tym 40 prac studentów z ocen¹ celuj¹c¹ ze szko³y redniej). Tematy tego sprawdzianu zosta³y powtórzone z ubieg³ego roku.
Wtedy by³o du¿o lepiej. Konsekwencj¹ tej
sytuacji mo¿e byæ obni¿enie poziomu nauczania. To, co by³o mo¿liwe 5 lat temu, obecnie
nie jest mo¿liwe. Wyk³ad sta³ siê wiêc pewn¹
pos³ug¹ dydaktyczn¹. Niestety, dla niektórych jest to ostatnia pos³uga matematyczna.
Nie pozwala dobrze nauczaæ tak¿e sytuacja, jaka ma miejsce w ostatnich latach w

PG. Po pierwsze, z roku na rok na niektórych
wydzia³ach zmniejsza siê liczbê godzin z
przedmiotu matematyka (np. 1 godz. æwiczeñ,
3 godzinny wyk³adu tygodniowo). S¹dzê te¿,
¿e 3-godzinny wyk³ad nie jest korzystny dla
nauczania matematyki. Trudno jest zmusiæ
s³uchaczy do mylenia matematycznego wiêcej ni¿ 2 godz. Trzecia godzina jest stracona.
Nie jest te¿ najszczêliwszy plan: 2 godz. w
jednym dniu i 1 godz. w innym czasie. Mimo
wszystko dawny wymiar 4 godz. wyk³adu w
uk³adzie 2+ 2 by³ najkorzystniejszy.
Czêsto sytuacjê pogarsza tak¿e plan zajêæ, na który nie mamy ¿adnego wp³ywu.
Proszê sobie wyobraziæ w tym samym dniu
3-godzinny wyk³ad z analizy mat., a po nim
3-godzinny wyk³ad z algebry. Nawet najwiêkszy mi³onik matematyki nie wytrzyma.
Dodatkow¹ trudnoci¹ w nauczaniu matematyki jest zakres programowy, jaki musimy zrealizowaæ na zajêciach (tego ¿¹daj¹
wydzia³y). Wymaga to od nas biegu na prze³aj i na skróty. Czujê siê czêsto jak na konkursie zjadania najwiêkszej iloci pierogów
w najkrótszym czasie. No có¿ mo¿na siê
zad³awiæ.
Taki rodzaj optymalizacji jest niebezpieczny. ¯adne jedzenie nie jest dobre, gdy
nie mo¿na go posmakowaæ. Wyczuwam, ¿e
moi na pewno w wiêkszoci zdolni studenci

mogliby poradziæ sobie z problemami matematycznym i gdyby by³ czas.
Szanowni panowie, decyduj¹cy o nauczaniu, b³agam, miejcie litoæ dla matematyki. Niech zaistniej¹ warunki realne w
jej nauczaniu.
Martwiê siê, aby nie zaczê³o funkcjonowaæ twierdzenie o lokalnych geniuszach
Dla ka¿dego istnieje otoczenie, w którym jest
najwybitniejszy. Wówczas wykszta³cenie
wy¿sze mo¿e staæ siê wy¿szo-podobne. Prze¿y³am ju¿ czas wyrobów czekolado-podobnych. Nie mia³y one nic wspólnego ze smakiem czekolady.
Moje obawy wi¹¿¹ siê tak¿e z faktem, ¿e
uczê pokolenie, które stanowiæ bêdzie intelektualn¹ i materialn¹ przysz³oæ Polski.
Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e nie otrzymam
emerytury i winien bêdzie komputer.
Pocieszam siê jednak, ¿e nawet w najtrudniejszych chwilach mojego ¿ycia pomogli mi
moi byli studenci.
Krystyna Nowicka
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
PS. Niestety, nie wynalaz³am jeszcze tabletki na Alzheimera matematycznego

Nowe formy kszta³cenia ustawicznego
na WFTiMS  Studium Pedagogiczne
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szta³cenie ustawiczne, przez które rozumie siê wszelkie formy dzia³alnoci edukacyjnej, prowadzone poza standardowym systemem kszta³cenia stacjonarnego, obejmuj¹ce zarówno szko³ê podstawow¹, gimnazjaln¹, ponadgimnazjaln¹ i wy¿sz¹, sta³o siê w ostatnich latach
sprawdzonym sposobem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Koniecznoæ tak¹, wynikaj¹c¹ zarówno z potrzeby szybkiego przedkwalifikowania siê, jak równie¿ z nieustannej potrzeby pod¹¿ania za rozwijaj¹c¹ siê wiedz¹ i zmianami technologicznymi, wymusi³ obowi¹zuj¹cy obecnie model gospodarki dynamicznie dostosowuj¹cej siê
do potrzeb rynku.
Istotnym elementem kszta³cenia ustawicznego jest jego dostêpnoæ bez wyd³u¿ania cyklu kszta³cenia podstawowego. A zatem tryb studiów zaocznych lub
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te¿ wieczorowych ma wiêksze szanse na
wypracowanie sobie dobrej pozycji na
rynku szkoleñ.
W trosce o zwiêkszenie szans na rynku pracy absolwenta naszego Wydzia³u
powsta³a idea uruchomienia przy
WFTiMS Studium Pedagogicznego specjalizuj¹cego siê w dydaktyce szczegó³owej przedmiotów cis³ych, w tym
g³ównie matematyki, fizyki i informatyki. Wród ofert tego typu kszta³cenia
ustawicznego jest to propozycja nowatorska.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MENiS z
dnia 23 wrzenia 2003 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 170, poz. 1655), okrelaj¹cym standardy kszta³cenia nauczycieli w szko³ach
wy¿szych na studiach wy¿szych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, kszta³cenie nauczycieli w zakresie przygotowania pe-

dagogicznego powinno odbywaæ siê na
kierunku daj¹cym przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajêæ. A zatem najbardziej
odpowiednim miejscem na Politechnice
Gdañskiej dla kursów pedagogicznych w
zakresie przygotowania do nauczania
matematyki i fizyki powinien byæ
WFTiMS.
Wa¿ne jubileusze, jakie obchodzi w
tym roku nasz Wydzia³, w tym 30-lecie
powstania specjalnoci Fizyka Techniczna, 20-lecie WFTiMS oraz 5-lecie kszta³cenia na kierunku Matematyka dowodz¹,
¿e dysponujemy wystarczaj¹cym dowiadczeniem merytorycznym w zakresie przedmiotów matematyka i fizyka.
Ponadto Wydzia³ nasz ma kilkuletnie dowiadczenie w zakresie nauczania na specjalnoci informatyka stosowana (wczeniej: fizyka komputerowa). Wysoko
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wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna, sk³adaj¹ca siê ze 112 nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 50 doktorów nauk fizycznych i matematycznych, jest gwarantem wysokiej
jakoci wiedzy merytorycznej.
Z uwagi na zapewnienie wysokiej jakoci kszta³cenia równie¿ z zakresu
przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych, WFTiMS nawi¹za³ wspó³pracê z Centrum Edukacji Nauczycieli w
Gdañsku.
W dniu 7 lipca 2003 r. JM Rektor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ podpisa³ Porozumienie o
wspó³pracy Politechniki Gdañskiej z
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku. Przedmiotem porozumienia by³y
miêdzy innymi warunki wspó³pracy i
wiadczenia stron w celu utworzenia i
funkcjonowania Studium Pedagogicznego przy WFTiMS.
Program Studium Pedagogicznego
oraz obsadzenie poszczególnych zajêæ
specjalistami z danych przedmiotów
by³y szeroko konsultowane z Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdañsku oraz
z Kuratorium Owiaty w Gdañsku.
Wród wyk³adowców na Studium Pedagogicznym s¹ konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku, pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego oraz pracownicy Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Ponadto program Studium Pedagogicznego opracowano w ten sposób, aby
spe³nia³ on zarówno przepisy rozporz¹dzenia MEN z dnia 10 padziernika
1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 433)
w sprawie szczegó³owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szkó³ i wypadków, w których
mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia, jak i
standardy kszta³cenia nauczycieli w
szko³ach wy¿szych na studiach wy¿szych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych
okrelone w rozporz¹dzeniu MENiS z
dnia 23 wrzenia 2003 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 170, poz. 1655).
Dwusemestralne Studium Pedagogiczne przy WFTiMS prowadzone jest w
trybie zaocznym. Program Studium obejmuje ³¹cznie 330 godzin zajêæ audytoryjnych i 150 godzin praktyki pedagogicznej w ró¿nego typu szko³ach.
W wietle obowi¹zuj¹cych przepisów

blok przedmiotów psychologicznych i
pedagogicznych ma ³¹czny wymiar 150
godzin i obejmuje takie przedmioty, jak:
psychologia, psychologiczne podstawy
pracy nauczyciela, pedagogika ogólna, a
tak¿e organizacja pracy szko³y i jej ewaluacja.
W Programie dzia³añ Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu w latach
2002-2010 wraz z Edukacj¹ informatyczn¹ 2002 r. przyjêtym na posiedzeniu
Rady Ministrów w dniu 15 pa¿dziernika
2002 r. wród celów strategicznych wymienia siê zreformowanie systemu
kszta³cenia nauczycieli w kierunku upowszechnienia stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu. Zak³ada siê równie¿ wprowadzenie obowi¹zku osi¹gniêcia przez ka¿dego nauczyciela kwalifikacji okrelonych standardem przygotowania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, po³¹czonych z systemem
awansu zawodowego.
Wychodz¹c naprzeciw tym planom, w
programie Studium Pedagogicznego po³o¿ono bardzo du¿y nacisk na przedmioty kszta³cenia pedagogicznego zwi¹zane
z multimedialnymi rodkami nauczania.
St¹d na blok przedmiotów dydaktycznych (w tym dydaktykê ogóln¹ i dydaktykê przedmiotow¹) przewidziano ³¹cznie 60 godzin oraz na blok przedmiotów
zwi¹zanych z multimedialnymi rodkami nauczania tak¿e 60 godzin. Kszta³cenie w ramach ostatniego z wymienionych
odbywa siê w ramach nastêpuj¹cych
przedmiotów: komputerowe wspomaganie dydaktyki, multimedia w dydaktyce
oraz wstêp do modelowania komputerowego. W ramach przedmiotu komputerowe wspomaganie dydaktyki s³uchacze
Studium mog¹ zapoznaæ siê z wieloma
wspó³czesnymi programami narzêdziowymi, wspomagaj¹cymi merytorycznie
prowadzenie zajêæ, jak równie¿ poznaj¹
ogóln¹ metodykê zastosowania narzêdzi
informatycznych w nowoczesnej realizacji procesu dydaktycznego. Przedmiot
multimedia w dydaktyce pozwala na zapoznanie siê s³uchaczy z nowoczesnym
sprzêtem multimedialnym, jak równie¿
z metodami i narzêdziami przygotowania prezentacji multimedialnych przydatnych w realizacji wybranych zajêæ.
Studium Pedagogiczne bazuje na bardzo dobrym wyposa¿eniu WFTiMS w
sprzêt informatyczny, na który sk³adaj¹
siê dwa laboratoria komputerowe, ³¹cznie na 55 stanowisk. Przyjmuje siê jako
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zasadê, ¿e zajêcia w laboratorium komputerowym s³uchaczy Studium Pedagogicznego odbywaj¹ siê w uk³adzie 1 s³uchacz na 1 komputer.
Studium Pedagogiczne ma przygotowan¹ bazê aplikacji edukacyjnych do nauczania przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka dostêpnych na rynku w
formie freeware i shareware. W roku
2002 WFTiMS zakupi³ dla laboratorium
komputerowego program Mathematica
V4/Linux Network dla 15 u¿ytkowników
firmy Wolfram Research. Podjête zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do rozbudowania istniej¹cej bazy o nowe, komercyjne
programy realizuj¹ce formê nauczania
multimedialnego. Planowane jest równie¿ uwzglêdnienie w programie Studium nabycia umiejêtnoci wykorzystania kalkulatorów graficznych w pracy dydaktycznej.
W programie Studium uwzglêdniono
tak¿e blok tzw. przedmiotów uzupe³niaj¹cych, przydatnych w zawodzie nauczyciela, a wybranych sporód zalecanych
przez MENiS. Znalaz³y siê wród nich
nastêpuj¹ce przedmioty: etyka zawodu
nauczyciela, kultura jêzyka, historia i
kultura regionu, sztuka i wiedza o sztuce, awans zawodowy nauczyciela oraz
zasady BHP i odpowiedzialnoæ prawna
opiekuna. £¹czny wymiar godzinowy
tych przedmiotów wynosi 60 godz.
Studium Pedagogiczne przy
WFTiMS powsta³o z myl¹ o studentach
naszego Wydzia³u oraz studentach innych wydzia³ów PG maj¹cych podstawy merytoryczne do wielodyscyplinarnego nauczania w zakresie przedmiotów
matematyka, fizyka i informatyka. Niemniej jednak s³uchaczami Studium
mog¹ zostaæ równie¿ absolwenci szkó³
wy¿szych (minimum licencjat) legitymuj¹cy siê wy¿szym wykszta³ceniem
niepedagogicznym oraz nauczyciele
nieposiadaj¹cy przygotowania pedagogicznego.
Serdecznie zapraszamy!
Barbara Wikie³
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleæ na stronie internetowej:
http://www.mif.pg.gda.pl/studia/sp.html
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