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Działalno�� Kolegium 

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej kształci ł�cznie około półtora tysi�ca studentów dziennych i 
zaocznych w pi�ciu specjalno�ciach. Organem prowadz�cym jest Urz�d Marszałkowski Województwa 
�l�skiego. Opiek� naukow� sprawuj� Uniwersytet Jagiello�ski i Akademia Pedagogiczna w Krakowie. 

Specyfik� Kolegium okre�laj� uwarunkowania, w�ród których warto wymieni�: 

• Ograniczenia 

Status prawny (zakład kształcenia nauczycieli) oraz nieodzowno�� zachowania 
kompatybilno�ci programowej z uczelniami opieku�czymi implikuje stosunkowo niewielk� 
swobod� decyzyjn� Kolegium w zakresie finansowym, organizacyjnym, naukowym 
i dydaktycznym. Obszar decyzyjny kierownictwa jest silnie rozproszony obszarowo 
i instytucjonalnie mi�dzy dyrektora (Bielsko-Biała), urz�d marszałka województwa (Katowice) 
oraz dwie uczelnie wy�sze (Kraków).  

• Mo�liwo�ci 

Stosunkowo dobra sytuacja finansowa, baza technologiczna, zaplecze naukowe, nabór. 
Du�e zró�nicowanie prowadzonych specjalno�ci, dalekie od monokultur typowych dla 
kolegiów. �cisłe, wielostronne powi�zanie z praktycznym nauczaniem szkolnym. 

Od dwóch lat w Kolegium działa platforma zdalnego nauczania Moodle. Z zało�enia nie jest ona 
cało�ciowo zintegrowana z procesem dydaktycznym (z uwagi na wskazane wcze�niej uwarunkowania 
byłoby to zreszt� bardzo trudne). Jest u�ywana przez niektórych prowadz�cych zaj�cia, na wybranych 
przedmiotach studiów dziennych i zaocznych, najcz��ciej do wspomagania i uzupełniania naocznych zaj��. 

W niniejszym tek�cie skupiono si� na konkretnym projekcie, który zdeterminował wybór 
konstruktywistycznej platformy (Moodle) a zaowocował wprowadzeniem na stałe do siatki godzin 
specjalno�ci nauczycielskich Kolegium autorskiego przedmiotu przygotowuj�cego przyszłych nauczycieli 
do tworzenia i prowadzenia kursów zdalnego nauczania. Przedmiot ten ma by� jednak ukierunkowany na 
wspomaganie dydaktyki szkolnej. 

Oficjalna nazwa przedmiotu (Technologie informacyjne) okre�la jego umiejscowienie w siatce godzin oraz 
konieczn� baz� techniczn� i form�, natomiast tre�ci programowe wkraczaj� w zakres pedagogiki, 
metodyk przedmiotowych oraz metodologii e-nauczania.  

Punktem wyj�cia przy opracowywaniu zało�e� przedmiotu było zestawienie kilku tendencji ogólnych, które 
w niniejszym opracowaniu podaj� w du�ym skrócie. 

• Polska szkoła z uwagi na szereg uwarunkowa� historycznych i kulturowych jest przesycona 
behawiorystycznym stylem nauczania. 

• Daje si� zauwa�y�, �e wdra�anie technologii zdalnego nauczania nader cz�sto sprowadza si� 
do opracowania i udost�pnienia materiałów szkoleniowych, testów sprawdzaj�cych oraz 
kanałów komunikacji dwukierunkowej. Takie podej�cie wynika cz�sto tylko z niskich kosztów 
i łatwo�ci realizacji. Oznacza ono wzmocnienie roli metod podawczych. Zaawansowane 
systemy zdalnego nauczania s� bardzo cz�sto po prostu elektronicznymi implementacjami 
metod nauczania programowanego, sk�din�d wcze�niej cz�sto słusznie krytykowanych 
i uznawanych za niedostatecznie skuteczne lub wr�cz szkodliwe.  

• Przemiany cywilizacyjne ery wiedzy coraz bardziej zaw��aj� zakres stosowalno�ci 
behawiorystycznego stylu nauczania, który staje w coraz wyra�niejszym konflikcie ze strategicznymi 
celami szkoły. Wielu pedagogów upatruje remedium w jak najszerszym upowszechnieniu w 
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pedagogice szkolnej nauczania opartego na zasadach konstruktywizmu. Jak si� wydaje, 
kształcenie i doskonalenie nauczycieli tak�e powinno ewoluowa� w tym kierunku. 

Doskonała technologicznie implementacja nauczania programowanego mo�e dawa� w niektórych 
zastosowaniach dobre wyniki, wysok� efektywno�� szkolenia i zadowolenie klientów. W wielu 
zastosowaniach jest jednak nieskuteczna, za� w odniesieniu do kształcenia nauczycieli wydaje si� by� 
jednoznacznie szkodliwa, bowiem nie tylko nie kształtuje kompetencji, cech i postaw w tym zawodzie 
kluczowych, ale tak�e mo�e zach�ca� przyszłych nauczycieli do przenoszenia poznanych metod do 
własnego warsztatu pracy (syndrom wykładu o nieskuteczno�ci metody wykładu). By kształcenie i 
doskonalenie nauczycieli w zakresie konstruktywistycznej pedagogiki mogło by� skuteczne, musi si� 
odbywa� jej metodami. 

Podstawowe zało�enia przedmiotu 

• Zaj�cia naoczne prowadzone s� w laboratorium informatycznym wyposa�onym w stanowiska 
komputerowe z mo�liwo�ci� rejestrowania i obróbki multimediów oraz z dost�pem do Internetu. 

• Cało�� zaj�� prowadzona jest przy u�yciu i wsparciu mechanizmów platformy Moodle 
i w warstwie dydaktycznej, i administracyjnej. 

• Przedmiot prowadzony jest metod� projektu grupowego o czasie trwania jednego semestru.  

• Preferuje si� konstruktywistyczny styl nauczania. 

Stosownie do przyj�tych zało�e�, tematy i szczegóły realizacji konkretnych projektów s� w zało�eniach 
wypracowywane przez studenckie grupy projektowe (które nie musz� si� pokrywa� z grupami 
laboratoryjnymi) a tylko konsultowane i zatwierdzane przez prowadz�cego. Tematy powinny jednak 
spełnia� kilka wymaga�, takich jak bezpo�rednie odniesienie do nauczania szkolnego i pedagogiki oraz 
konstruktywistycznego stylu nauczania, jak najszersze wykorzystanie mechanizmów platformy Moodle, 
wreszcie, jako cel ko�cowy, wytworzenie konkretnego produktu – kursu platformy Moodle o uzgodnionym 
zakresie, poziomie i grupie docelowej. Niezale�nie od zasady, i� studenci samodzielnie poszukuj� tematu 
projektu, który pozwoli dobrze zrealizowa� zało�one cele, otrzymuj� oni te� alternatywnie propozycje 
konkretnych zada� o stosunkowo wi�kszej skali trudno�ci, realizowanych dla konkretnych odbiorców 
zewn�trznych. Ci ostatni maj� uczestniczy� w konkretyzowaniu wymaga� lub nawet w procesie tworzenia 
projektu, ale przede wszystkim w jego ewaluacji i ocenie.  

Stosownie do zało�e� konstruktywistycznego podej�cia, du�� wag� przypisano ró�nym aspektom procesu 
współpracy nad projektem, wspólnej ocenie i samoocenie oraz �wiadomemu procesowi kształtowania 
indywidualnych kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w nauczaniu.  

Taka koncepcja wykorzystania platformy zdalnego nauczania ma dwa zasadnicze cele: 

• kształtowanie praktycznych, mo�liwie holistycznie pojmowanych, indywidualnych 
kompetencji studentów w zakresie szeroko rozumianego e-nauczania, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem zasad nowoczesnej pedagogiki konstruktywistycznej, 

• badanie mo�liwo�ci implementacji konstruktywistycznego stylu na platformie zdalnego 
nauczania oraz kształtowanie mo�liwie optymalnego modelu w tym zakresie. 
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Obserwacje i wnioski 

Prowadzone zaj�cia w ich obecnym kształcie daj� obiecuj�co dobre wyniki w zakresie: 

• obsługi platformy, zarówno z punktu widzenia studenta, jak i twórcy kursów, nauczyciela i tutora, 

• obsługi urz�dze� i oprogramowania zwi�zanego z rejestracj� i obróbk� multimediów, 

• współpracy w grupie, metody projektu grupowego i zarz�dzania projektami, 

• metodologii nauczania online, nauczania problemowego, pedagogiki konstruktywistycznej,  

• zasad przekazu medialnego, komunikacji sieciowej, dobrego posługiwania si� zasobami sieci. 

Badanie postaw studentów pokazało du�� i rosn�c� motywacj� do pracy w projekcie, zwykle daleko 
wykraczaj�c� poza ch�� otrzymania zaliczenia, du�e zaanga�owanie prywatnego czasu i �rodków, wzrost 
przekonania o przydatno�ci technologii zdalnego nauczania etc. 

Wymienione efekty s� charakterystyczne nie tyle dla e-nauczania, ile dla konstruktywistycznego stylu 
nauczania. Owa, sk�din�d obiecuj�ca metodologia wi��e si� z pewnymi istotnymi trudno�ciami, w�ród 
których wymieniono najpowa�niejsze. 

1. Silnie autorski charakter przedmiotu. Dobre do�wiadczenia s� trudno przeno�ne i mocno 
zwi�zane z osob� konkretnego prowadz�cego. 

2. Du�a trudno�� realizacji wynikaj�ca z nikłego do�wiadczenia własnego studentów w zakresie 
problemowego nauczania, metody projektu i innych elementów pedagogiki 
konstruktywistycznej. Konieczno�� pokonywania jednocze�nie wielu problemów z ró�nych 
dziedzin wiedzy utrudnia i opó�nia przekroczenie masy krytycznej wiedzy i do�wiadczenia 
studentów, potrzebnych dla sukcesu projektu. 

3. Trudno�� zaprojektowania przez studentów działa� i procesów, a nie tylko produktów, 
wynikaj�ca z powszechno�ci pedagogiki behawiorystycznej w�ród ich do�wiadcze� własnych 
i nawyków oraz ich przyzwyczajenia do ukierunkowania na produkt ko�cowy i ocen� 
ko�cow�. 

4. Powszechny w�ród studentów brak umiej�tno�ci i gotowo�ci wzajemnej oceny, samooceny, 
krytyki etc., (wynikaj�cy z obowi�zuj�cego powszechnie systemu oceniania) utrudnia prac� 
nad projektem. Wobec zło�ono�ci i ró�norodno�ci ról studentów w projekcie oraz 
zró�nicowanego wachlarza kompetencji osi�ganych przez ró�nych jego uczestników, wpólna 
ocena i rzetelna samoocena studentów jest nie tyle konieczna ze wzgl�du na formalne 
miejsce w konstruktywistycznym stylu nauczania, ile ze wzgl�du na praktyczn�, fizyczn� 
niemo�liwo�� jednoosobowego uwzgl�dnienia wszystkich składników oceny przez 
prowadz�cego zaj�cia. 

Kolegium Nauczycielskie przewiduje kontynuowanie i rozszerzanie kształcenia nauczycieli tak, aby 
posiadali praktyczne kompetencje i motywacje do stosowania technologii zdalnego nauczania we 
wspomaganiu nowoczesnej pedagogiki szkolnej.  

Realizacja tego zadania w moim przekonaniu powinna si� odbywa� nie poprzez teoretyczne nauczanie 
metodologii poł�czone z praktycznym nauczaniem narz�dzi, ale poprzez umo�liwienie studentom – 
przyszłym nauczycielom – uczestniczenia w stosownych projektach. Analogicznie powinno si� odbywa� 
przygotowanie kadry dydaktycznej. 


