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Wstęp

E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa to nie tylko tytuł niniejszej publikacji, ale także
wyraz oczekiwań wobec środowiska edukacyjnego oraz podejmowanych w odpowiedzi na nie
działań w różnych ośrodkach i na różnych poziomach kształcenia. Przeobrażenia społeczne,
związane między innymi z tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy oraz z koniecznością lepszego przystosowania absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także coraz bardziej powszechna obecność nowoczesnych technologii w życiu zawodowym i prywatnym muszą znaleźć
swoje odzwierciedlenie w systemach kształcenia. Istnieje potrzeba nie tylko wprowadzania
doraźnych zmian w procesach edukacyjnych, ale także przemyślenia na nowo paradygmatu
kształcenia, który w większości krajów pozostaje niezmienny co najmniej od połowy XX wieku.
Samo upowszechnienie komputerów i internetu nie zapewnia jeszcze zmiany jakościowej
w edukacji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż młode pokolenie rozwija się i uczy przy coraz
szerszym wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wpływają na jego sposób percepcji świata oraz formy przyswajania nowej wiedzy i kształtowania umiejętności.
Zwłaszcza gwałtownie rozwijające się w ostatnich latach technologie Web 2.0 zdają się wnosić
nową jakość do edukacji. Okoliczności wydają się być niezwykle korzystne. Z jednej strony
występuje rzeczywista potrzeba zmian, z drugiej zaś autentyczny potencjał tkwiący w coraz
bardziej powszechnej i zaawansowanej technologii. Powstaje zatem pytanie, jak efektywnie
połączyć te dwa trendy i jak rozwijać nowoczesną edukację, nie gubiąc w technologicznych
innowacjach najważniejszych wartości leżących u podstaw kształcenia i wychowania.
Próbą poszukiwania odpowiedzi na sformułowane wyżej pytanie są między innymi
cykle środowiskowych spotkań w formie konferencji lub seminariów, jak też bardziej trwałe
i sformalizowane inicjatywy pozwalające na wymianę doświadczeń i wspólne rozwijanie
e-edukacji, wśród których wymienić należy, utworzone w 2006 roku, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Niewątpliwie do grupy spotkań środowiskowych na trwałe wpisała
się konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, organizowana co
roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Akademiami
Ekonomicznymi w Katowicach i Poznaniu, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie i we
Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W dniu 22 listopada 2007 roku odbyła się IV ogólnopolska konferencja z cyklu „e-edukacja.net”. Konferencja ta koncentrowała
się wokół wpływu e-edukacji na kształcenie akademickie, stanowiąc tym samym naturalną
kontynuację poprzednich spotkań. Warto jednak podkreślić przesunięcie akcentu z opisu
realizowanych wdrożeń na analizę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych
działań – zarówno na etapie przygotowania, jak też prowadzenia kursów online. Znacznie
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wyraźniej, niż w latach poprzednich, dał się też zauważyć nurt rozważań dotyczący przeobrażeń społecznych i ich implikacji dla systemu kształcenia, tak w kontekście ogólnopolskim,
jak i europejskim, a nawet światowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
(wówczas jeszcze Akademii Ekonomicznej), który tym razem był gospodarzem konferencji,
zgromadziło się ponad 200 osób zainteresowanych tak e-edukacją, jak i – szerzej – niezbędnymi przeobrażeniami całego systemu edukacji.
Rozszerzenie problematyki znalazło również swój wyraz w treści niniejszej publikacji,
będącej wynikiem wrocławskiego spotkania. Zawiera ona 23 opracowania wybrane spośród
licznych, zgłoszonych na konferencję propozycji. Zostały one zebrane i zaprezentowane
w czterech częściach, zatytułowanych kolejno: Ewolucja edukacji, E-edukacja przez całe życie,
Procesy e-learningowe w kształceniu akademickim oraz Koncepcje i formy nowej edukacji.
Problematykę dotyczącą roli, jaką pełni nowoczesne kształcenie w rozwoju społeczeństwa
najpełniej oddają opracowania zebrane w części pierwszej, nieprzypadkowo zatytułowanej
Ewolucja edukacji. Ich autorzy zwracają uwagę na konieczność zachowania należytych
proporcji pomiędzy wykorzystaniem technologii a kształceniem, ale także na dużą siłę oddziaływania studentów oraz nauczycieli na kształt i przebieg procesów edukacyjnych. W tej
grupie znalazły się również teksty, których autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu zmiany w systemie studiów oraz w sposobie definiowania sylwetki absolwenta
pozwalają spełnić oczekiwania współczesnego rynku pracy.
Specyfiką współczesnych społeczeństw jest konieczność ciągłego poszerzania swoich
umiejętności oraz nabywania nowych kwalifikacji przez całe życie. Zagadnieniom tym poświęcono drugą część niniejszej publikacji. Ukazano w niej różne formy i wymiary kształcenia
ustawicznego. Od samodzielnego poszerzania wiedzy udostępnianej w nowoczesnych bibliotekach, przez systemy certyfikacji w określonych dziedzinach wiedzy, aż po zorganizowane
formy kształcenia zawodowego, czy też edukacji seniorów – realizowanej na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku.
Część trzecia dotyczy bezpośrednio e-edukacji w wydaniu akademickim, choć niewątpliwie znaczna część tez zawartych w prezentowanych opracowaniach ma charakter uniwersalny
odnosząc się zarówno do e-learningu na potrzeby szkół różnych szczebli, jak i korporacji.
Dominująca w tej części problematyka efektywności oraz ukazanie wielorakich czynników,
które ją warunkują zainteresują z pewnością nie tylko pracowników uczelni wyższych.
Rozważania na temat e-edukacji nie byłyby pełne, gdyby zabrakło w nich głosu na
temat perspektyw i przeobrażeń tak samej formy kształcenia, jak też realizujących ją ośrodków edukacyjnych. Prezentowane są więc koncepcje rozwoju całych uczelni, a nawet ich
oddziaływania na środowisko, w którym funkcjonują, jak również przykłady narzędzi, które
pozwalają wzbogacić wprowadzane rozwiązania. Część ta stanowi zarazem podsumowanie
całego zbioru opracowań, którego myślą przewodnią było właśnie przedstawienie niezbędnych przemian systemu edukacji, zachodzących obecnie oraz możliwych do przewidzenia
w najbliższych latach.
Zachęcając do lektury naszej publikacji równocześnie, tradycyjnie już, zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej konferencji www.e-edukacja.net, gdzie wzorem lat ubiegłych znalazły się wszystkie zaprezentowane wystąpienia tak w formie tekstowej (pliki pdf),
jak i w postaci nagrań wideo.
Marcin Dąbrowski i Maria Zając
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E-learning for the growth of the society is not just simply the title of this book. It also
illustrates the expectations towards the whole community involved in educational processes
as well as the activities undertaken by that community in order to fulfil such expectations.
Social and economical changes, the necessity to better adapt the profiles of graduates to
requirements of the labour market, and constantly growing role of ICT in both professional
and private life create a demand not only for modern means of education but also for lifelong
learning and training.
The content of the book reflects the main strands of the debate during the fourth annual
conference The development of e-learning in higher education of economics held in Wrocław
in November 2007, which was organized by Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education in collaboration with five Polish public universities of economics.
Accepted papers have been divided into four parts corresponding to the main trends mentioned
at the beginning i.e: Evolution of education, Lifelong e-learning, E-learning at the university and
The concepts and forms of new education. The conference is a major annual meeting of the
professionals both from universities and from business companies involved in e-learning at various
levels. It ensures the environment for sharing views and opinions about the state of Polish higher
education and about e-learning in particular.
First part of the book concerns the role that new technologies play in modern societies.
Although there is no doubt that the presence of ICT in contemporary life becomes an integral
component of knowledge based society we cannot allow it to overwhelm the humanistic values
of private and social lives.
Another important feature of information society is lifelong learning. It imposes new duties
on those, who are responsible for provision of educational services that should involve all groups
of the citizens. The second part of the book contains examples of some initiatives undertaken
in order to fulfill such requirements.
The third part concerns directly the organizational, conceptual and methodological aspects
of e-learning. The main issue, however, is the efficiency of didactic processes based (fully or
partially) on this form of education.
The natural question that must be raised during the conference like this refers to the future
of e-learning. What are the chances and directions of its further development? How does it
influence the universities, the education in general and the society? The papers concerning such
queries close the book but not the discussion. We believe they will encourage it!
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Część I

Ewolucja edukacji

Ewa Chmielecka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja dla społeczeństwa mądrości

Mówiąc o społeczeństwie informacyjnym czy społeczeństwie wiedzy, często pomijamy fakt, że
potrzebujemy nie tylko informacji (dostarczających odpowiedzi na pytania w rodzaju „co?”,
„kiedy?”, „gdzie?”) oraz wiedzy (pozwalającej uzyskać odpowiedź na pytanie „dlaczego?”) , ale
także mądrości, która umożliwia poszukiwanie odpowiedzi, gdy pytamy „w jakim celu?” oraz
„czy nasz cel jest właściwy?”. Potrzebujemy poglądów formułowanych w oparciu o wartości
moralne i społeczne. Potrzebne jest zatem nie tylko kreowanie wiedzy i umiejętności, ale także
kształtowanie postaw. Wszystkie te czynniki mogą nam pomóc w stworzeniu „społeczeństwa
mądrości”. Jak można kształtować postawy podczas procesu kształcenia? Istnieją przynajmniej
trzy możliwości: naśladowanie dobrych (albo złych) przykładów, wymuszone (zachęcające)
zaangażowanie oraz edukacja humanistyczna (refleksja nad ideą człowieczeństwa i wartościami).
Każda z nich może zostać zaadaptowana zarówno na potrzeby kształcenia na odległość, jak też
w nauczaniu tradycyjnym.

Zadaniem szkolnictwa wyższego jest nie tylko kształcenie użyteczne dla rozwoju rynku
pracy, przygotowujące profesjonalistów, ale także kształcenie, które rozwija w słuchaczach
postawy użyteczne społecznie i służy ich osobowemu rozwojowi. Nie jest to pogląd powszechnie podzielany, ale wystarczy rzucić okiem na podstawowe cele kształcenia wyższego podane
w dokumentach bolońskich – kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – aby
zrozumieć, jaki jest sens tego stwierdzenia. Cele kształcenia wyższego, według dokumentów
bolońskich to:
przygotowanie absolwentów do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy,
rozwój i podtrzymanie szerokich podstaw wiedzy zaawansowanej (szczególnie
ważne dla tworzenia społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy),
przygotowanie absolwentów do bycia aktywnymi obywatelami w demokratycznym
społeczeństwie oraz kształtowanie w poszczególnych krajach postaw sprzyjających
powstawaniu wspólnoty Europejczyków,
rozwój osobowy kształconych.
Skrótowo i zgodnie z polskim obyczajem językowym nazywamy je przekazem wiedzy
i umiejętności oraz kształtowaniem postaw. Polska podpisała Deklarację Bolońską i stosuje
się do niej a także do innych dokumentów Procesu Bolońskiego. Polskie szkolnictwo wyższe
odnosi sukcesy w przekazie osiągnięć wiedzy światowej oraz nadawaniu naszemu kształceniu
profesjonalnego i użytecznego charakteru, czyli realizuje dwa pierwsze z wymienionych wyżej
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celów. Natomiast dwa ostatnie cele, które skrótowo nazwać można kształtowaniem postaw nie
są już tak oczywiste dla środowisk akademickich.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu kształtowania postaw absolwentów
szkół wyższych, a przemyślenia te zostaną uzupełnione o refleksje, które lokują się w kontekście
e-learningu i innych nowatorskich metod kształcenia. Nowoczesność w edukacji często rozumiana jest jako posługiwanie się nowymi narzędziami przekazu informacji, ale nie należy pomijać
treści tego przekazu, które są nowoczesne jeśli przygotowują odbiorcę do życia w „nowych”
czasach. Sprzyja temu aspekt narzędziowy, ale nie można się do niego ograniczać1. W niniejszym
opracowaniu te dwa rozumienia „nowoczesności” edukacji – treściowe i narzędziowe – będą
się przewijać nieustannie.

Informacja, wiedza, mądrość2
Tytułowe kategorie, a w szczególności informacja i wiedza, doczekały się wielu charakterystyk
i definicji. Można wspomnieć na przykład o shanonowskiej czy cybernetycznej definicji informacji albo o nagelowskiej, popperowskiej czy kuhnowskiej charakterystyce wiedzy i związanych
z nimi kryteriami demarkacji nauki. W tej pracy użyte zostaną charakterystyki o zdecydowanie
humanistycznym charakterze, nie odwołujące się do tych wyrafinowanych definicji, lecz bazujące
na potocznym ich rozumieniu, nieco wzbogaconym przez elementarne charakterystyki rodem
z teorii poznania lub filozofii nauki.
Używając odniesień do języka potocznego i do elementarnych wiadomości z zakresu
epistemologii, powiedzieć można, że informację uzyskujemy, gdy zdobywamy odpowiedź na
pytania w rodzaju „co?”, „gdzie?”, „jakie?”, „co zrobić, aby?”. Odpowiedzi na te pytania mogą
być sformułowane w postaci zdań szczegółowych, bazujących na zdaniach spostrzeżeniowych
(np. w naukach empirycznych). Możemy też gromadzić informacje i grupować je, np. przez
indukcyjne uogólnienie, tworząc informacje o zbiorach.
Informacja, nawet uogólniona, nie jest wiedzą, choć nie ma wiedzy bez informacji. Nie
jest nią, bowiem nie tworzy sensownej wizji świata – nie daje nam jego wyjaśnienia. Nie zawiera w sobie – charakterystycznej właśnie dla wiedzy – odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.
Wiedza, odkrywając związki przyczynowo-skutkowe, pozwala nam na wyjaśnienie obecnych
zdarzeń i na trafne przewidywanie przyszłych. To najważniejsza cecha wiedzy – na podstawie
informacji o stanach przeszłych mówić zasadnie o stanach przyszłych. Widać tu, jak wiedza
bazując na informacji zarazem zdecydowanie ją przekracza – hipoteza, a potem teoria naukowa pozwalają nam rozumieć i przewidywać. Informacja czysta nie pozwala na to. W nauce
permanentnie powtarza się taka sytuacja, że posiadamy zbiory informacji, dla których nie
mamy wyjaśnienia. Działalność poznawcza nauki, to nie tylko zbieranie danych empirycznych
i tworzenie ich uporządkowanych zbiorów – bazy empirycznej nauki – ale także próba znalezienia dla nich hipotezy wyjaśniającej – projektu prawa nauki. Bazy danych statystycznych

1
Łatwo można rozpoznać w tym zdaniu słynne stwierdzenie McLuhana, że w naszej cywilizacji środek przekazu
(idzie o media masowe) staje się samym przekazem. Jeśli siłą kształtującą środek nie jest jego treść, lecz sam ten środek,
powstaje wielka liczba problemów – powiada McLuhan.
2
W tej części opracowania odwołania dotyczą głównie prac: Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy
cenić powinno?, „Nauka i szkolnictwo wyższe” 2004, nr 1 (23), s. 7–18 oraz referatu Społeczeństwo mądrości,
wygłoszonego na konferencji FEP, Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności, Łódź, 28–29 czerwca 2007 r.
(w druku).
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nie są wiedzą – dopiero ich sensowna interpretacja dająca zrozumienie procesów, których są
egzemplifikacją, może pretendować do miana wiedzy po spełnieniu stosownych wymagań
metodologicznych.
W zdania zawierające informację wartościową poznawczo nie mogą być włączone wartości3
– w nauce obowiązuje reguła obiektywizmu, a co najmniej intersubiektywnej sprawdzalności.
Subiektywizm obserwacji osobniczych powoduje, że nie mogą być one zaliczone do porządku
poznania ze względu na możliwość ingerowania w nie wartości podzielanych przez obserwatora. Na terenie wiedzy zebranej w prawa nauki wartości również nie mają prawa się znaleźć.
Znany pozytywistyczny ideał poznania wyraźnie powiada, że sądy wartościujące, normy, zakazy
i nakazy nie mają żadnej wartości poznawczej. Na terenie wiedzy (tak samo jak przedtem informacji) mamy do czynienia tylko z prawdą. Prawda to dla poznania wartość jedna i jedyna (choć
istnieje wiele jej koncepcji filozoficznych). Wszystkie inne przypisywane sądom poznawczym
i pożądane cechy (użyteczność, spójność, głębia itp.) stoją niżej w hierarchii osiąganych celów
poznawczych4.
Skoro postulat obiektywizmu poznawczego eliminuje inne (poza prawdą) wartości z terenu
poznania, nie od rzeczy będzie zadanie sobie pytania – czemu służy wiedza? Co za jej pomocą
chcemy (my – ludzie) osiągnąć? Wiemy doskonale, że z prawdziwej wiedzy możemy zrobić
dobry jak i zły użytek. Energię atomową możemy spożytkować jako najczystsze (i pokojowe)
znane nam źródło energii lub jako narzędzie zagłady gatunku ludzkiego. Genetyka może służyć
eliminacji i leczeniu chorób, ale może być także źródłem zabójczych dla człowieka manipulacji genami. Wiedza ekonomiczna może służyć podnoszeniu dobrobytu społeczeństw, ale
też ich rozwarstwianiu i antagonizowaniu albo może zostać wykorzystana w służbie ideologii
totalitarnych. Chcąc zmierzać raczej ku pożytkom, niż ku szkodom, musimy nie tylko trafnie
poznawczo przewidywać (opierać się na wiedzy), ale także dobrze wartościować swe cele. Do
czystej wiedzy musimy dołączyć refleksję wskazującą właściwe jej zastosowanie. Połączenie
wiedzy i wartości tworzy mądrość. Do pytań „co?”, „jak?” – właściwych dla informacji oraz
pytania „dlaczego?” – właściwego dla wiedzy, dodajemy teraz pytania „w jakim celu?”, „czy
jest to cel dobry i słuszny?” – właściwe dla refleksji aksjologicznej. Szukamy i ustanawiamy
hierarchię wartości, których realizacji ma służyć wiedza. Wiedza nie jest mądrością, choć nie ma
mądrości bez wiedzy. Bez dodanego zasobu wartości wiedza może być ślepa, głucha i szkodliwa. Dyskusjom nad wartościami poświęcona jest humanistyka – jej twierdzenia umocowane
są w wartościach; humanistyka o tyle ma znaczenie, o ile rozważa wartości.
Jose Ortega y Gasset w swoim Buncie mas pisał, że żyjemy w epoce ogromnych możliwości
realizacji, ale nie wiemy, co mamy realizować w epoce, która panuje nad rzeczami, a nie
panuje nad samą sobą. Mówiąc naszymi słowami: żyjemy w epoce informacji i wiedzy, ale
nie mądrości. Żyjemy bez dostatecznej dozy refleksji aksjologicznej, która powinna określić
nasze priorytety. Mówiąc jeszcze dobitniej: klęską naszej epoki jest „ucieczka od rozumu”,
realizująca się w wielu wymiarach: od fundamentalizmów ideologicznych i religijnych, poprzez
racjonalność menedżerystów i technokratów utożsamianą wyłącznie z efektywnością procesów

3
Mowa tu o wartościach w aksjologicznym sensie, pochodnych w etyce od dobra, a w estetyce od piękna. Nie
chodzi np. o wartość wymienną, wartość liczbową czy inaczej policzalną, instrumentalną miarę znaczenia rzeczy
czy procesów.
4

Por. E. Chmielecka, Koncepcje prawdy i ich stosowalność w naukach ekonomicznych, [w:] S. Piwko (red.), Szkice
z filozofii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 175–193.
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technologicznych oraz zarządczych i sądzącą dufnie, że może rozwiązać ona wszelkie problemy
ludzkości, aż po irracjonalistyczne filozofie postmodernistyczne. Ludzkość osiągnęła dojrzałość
w Oświeceniu, powiadał Kant. Teraz najwyraźniej na powrót dziecinnieje i zabawia się na śmierć
– powiada Neil Postmann. A jedną z tych „zabawek” może być internet. Może się tak stać, gdy
zaczniemy kształcić tylko i wyłącznie dla „społeczeństwa informacyjnego”.

Krótko o społeczeństwach informacji, wiedzy
i mądrości
Mimo mnogości definicji i sposobów rozumienia terminu „społeczeństwo informacyjne”
(np. technologiczne, ekonomiczne, zawodowe, przestrzenne – wg typologii Franka Webstera),
można odnaleźć w nich element wspólny. Wszystkie te definicje łączy wskazanie na nowe
technologie, jako na istotne źródło zmian w świecie przyrodniczym i społeczeństwie. Rewolucja
informatyczna stoi u podstaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Media masowe
stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania całego społeczeństwa, bowiem umożliwiają
to, co jest jego istotą: produkcję, przetwarzanie, magazynowanie, przekaz i aplikację informacji
z wykorzystaniem tych technologii. W podobny sposób budowana jest charakterystyka społeczeństwa wiedzy. Tu rozwinięta wiedza ma być podstawą zasadniczych działań społecznych
– jej tworzenie, upowszechnienie i zastosowanie ma być szczególną troską społeczeństw
i gospodarek opartych na wiedzy. Strategia Lizbońska jest projektem, który buduje takie społeczeństwo i gospodarkę w Europie – ma utworzyć podstawy do społeczeństwa zrównoważonego
rozwoju, społeczeństwa dobrostanu: dobrobytu i bezpieczeństwa oraz życia o wysokiej jakości.
Mierniki jakości właściwe technologiom i ekonomikom, podporządkowane głównie efektywności
praktycznej, skupiają się przede wszystkim na wskaźniku „więcej”. Jakość życia, to dużo więcej
niż „więcej” – jak zatem ocenić jakość życia? Jakiego rodzaju wartościowanie wprowadzić? Jak
określić słuszne cele? Jak – mówiąc metaforycznie – sprawić, aby społeczeństwo wiedzy stało się
„społeczeństwem mądrości”? Analogie z informacją, wiedzą i mądrością nasuwają się łatwo. Społeczeństwo mądrości powinno łączyć w sobie: po pierwsze – umiejętności praktyczne bazujące
na informacjach; po drugie – rozumienie świata bazujące na wiedzy; po trzecie – zdolność do
właściwego wykorzystania wiedzy bazującą na wartościach umocowanych w tradycji i refleksji
humanistycznej, czyli mądrość.
Ten trójmian ma też konsekwencje i zobowiązania edukacyjne – jeżeli kształcenie ma
spełnić swe zadania i formować społeczeństwo wiedzy (mądrości), powinno:
sprzyjać umiejętnościom praktycznym bazującym na informacjach,
sprzyjać rozumieniu świata przez przekaz wiedzy teoretycznej,
sprzyjać formowaniu postaw, skłaniając studentów do samodzielnego stawiania
pytań w rodzaju: „co chcę osiągnąć i dlaczego?”, „jakie są moje zobowiązania
społeczne i etyczne?”, „czy moje cele są słuszne, wartościowe społecznie i moralnie?”, „czy sprzyjają budowie spójności społecznej czy ją osłabiają?”, itp.
W naukach, w tym w naukach ekonomicznych, umiejętności pozwalają na skuteczne
zachowania, są motywowane praktycznie oraz bazują na zbiorach dobrze potwierdzonych
informacji. Ale nie odpowiadają na pytanie „dlaczego?”. Dlaczego ekonomista powinien
działać tak, a nie inaczej? Jak widać, potrzebne jest tu wyjaśnienie – uzasadnienie i to w dwóch
perspektywach: poznawczej i aksjologicznej (wiedzy i mądrości). Przypomina to znane
wewnętrzne charakterystyki ekonomii dzielące ją na czystą naukę i sztukę jej uprawiania.
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Jeśli bowiem chcemy wiedzieć, dlaczego nasze informacje pozwalają nam działać skutecznie,
jeśli chcemy nie tylko działać, ale też rozumieć i móc uzasadnić skuteczność naszych działań,
wówczas wkraczamy w dziedzinę wiedzy o przyczynach i skutkach zdarzeń gospodarczych
prezentowanej przez nauki ekonomiczne. Jeśli zaś ponadto chcemy określić i uzasadnić cele
naszych działań, dodajemy do nich refleksję aksjologiczną na temat społecznych powinności
uprawiania działalności gospodarczej, ustanawiamy jakąś hierarchię wartości i wkraczamy
na teren postaw.
W dokumentach Procesu Bolońskiego znajdujemy także wiele wytycznych, które mają
związek z kształtowaniem postaw. Przykładowo w komunikacie ministrów z Bergen (maj 2005 r.)
znajdziemy postulaty dotyczące:
ważności kształtowania poszanowania i zrozumienia dla wartości między- czy
ponadkulturowych,
wzmocnienia zasady publicznej odpowiedzialności szkolnictwa wyższego w kontekście kształtowania współczesnego społeczeństwa Europy,
przygotowania studentów do aktywnego obywatelstwa.
W dokumencie najważniejszym z tego punktu widzenia, a mianowicie A Framework for
Qualifications of the European Higher Education Area5 znajdziemy takie dyrektywy:
Europejskie i krajowe struktury kwalifikacji absolwenta powinny służyć wzmocnieniu społecznej spójności Europy i podkreślać społeczny wymiar kwalifikacji
absolwentów;
Cztery główne cele kształcenia wyższego to wspomniane już: przygotowanie do
rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym
społeczeństwie, rozwój osobowy oraz rozwój i podtrzymanie szerokich podstaw
wiedzy zaawansowanej;
Edukacja powinna pełnić kluczową rolę w rozwoju kultury życia w demokracji;
edukacja wyższa powinna dodatkowo rozwijać postawy i adaptować wartości
właściwe demokracji, a w szczególności rozwijać krytyczne myślenie o niej (te tezy
explicite wyraża także Komunikat Praski i Berliński);
W deskryptorach efektów kształcenia powinny znaleźć się trzy elementy: wiedza
i rozumienie (knowing and understanding), wiedza jak działać (knowing how
to act) oraz wiedza jak być (knowing how to be). Ten ostatni element postuluje
przekaz wartości jako integralnego składnika poznawania i współistnienia z innymi
w środowisku społecznym i może być przetłumaczony jako „postawy”.
Obszar „postawy” powinien zawierać treści kształtujące wrażliwość aksjologiczną,
odpowiedzialność zawodową i społeczną oraz zaangażowanie obywatelskie absolwenta. Jest
to obszar tzw. kompetencji społecznych i etycznych, do których zalicza się np. zdolność do
formułowania opinii na temat istotnych kwestii społecznych i etycznych, rozumienie swego
uczestnictwa w życiu społecznym i towarzyszącej temu odpowiedzialności.

5
A Framework for Qualification (...) (w skrócie FQEHEA) to dokument, który określa jakie kwalifikacje (kompetencje)
powinien posiadać absolwent europejskiej szkoły wyższej. Przez kwalifikacje rozumie się tu poświadczone dyplomem
rezultaty kształcenia, a więc to, co absolwent powinien wiedzieć i/lub móc zdziałać po zakończeniu kształcenia. Komunikat Berliński (2003 r.) nakazał opracowanie dokumentu dla Europy i rozpoczęcie prac nad projektami krajowymi.
Komunikat z Bergen (2005 r.) żądał od ministrów przygotowania ich do spotkania w Londynie w 2007 roku. W Polsce
prace nad Krajową Strukturą Kwalifikacji rozpoczęły się jesienią 2006 r.

15

Ewa Chmielecka

Postawy i ich kształtowanie
Ponownie trzeba zacząć od charakterystyki – tym razem postaw. Według definicji słownikowych – postawą jest stosunek człowieka do życia lub pewnej wyróżnionej jego sfery, ustosunkowanie się do czegoś, skłonność do zachowań określonego rodzaju. Może temu towarzyszyć
zamiar, pragnienie, poczucie powinności. Zmiana postaw może nastąpić pod wpływem zmiany
doświadczeń emocjonalnych, oddziaływań informacyjnych czy też pod wpływem oddziaływań
dyrektywnych (np. dawania wzoru, polecenia, rady, nakazu). Wykształcenie, jak również dojrzewanie, powinno motywacje emocjonalne zastępować racjonalnymi, opartymi o wiedzę i refleksję
wartościującą. Człowiek dojrzały, oświecony, samoświadomy i odpowiedzialny nie kieruje się
emocjami – racjonalizuje swe działania i podejmuje decyzje w kontekście swojej wiedzy „myśląc
według wartości”. Możemy więc powiedzieć, że postawy, które powinny być wynikiem kształcenia, to trwała dyspozycja do działań, kierowana wartościami. Wiedza i umiejętności stają się
tu instrumentem realizacji systemów wartości, które przyjmujemy.
Potrzeba kształtowania postaw absolwentów szkół wyższych w kontekście tworzenia
„społeczeństwa mądrości” zarysowała się wyraźnie. Od współczesnych „warstw oświeconych”
wymaga się kwalifikacji znacznie przekraczających czystą wiedzę i umiejętności profesjonalne.
Wymaga się uczestnictwa, zaangażowania w sprawy świata, odpowiedzialności i refleksji.
Pedagogika wymienia wiele stosowanych w praktyce dróg zmiany czy kształtowania postaw.
Można je zebrać w trzy wielkie grupy: rozważanie o wartościach (edukacja humanistyczna),
naśladownictwo (dobry przykład) oraz zachęta do pożądanych wychowawczo działań (tzw.
wymuszone lub inspirowane zaangażowanie). Wszystkie trzy sprzyjają rozwijaniu i utrwalaniu
systemów wartości, a zatem i postaw wśród słuchaczy oraz mogą być w tym celu wykorzystane
przez uczelnie. Oto ich krótkie charakterystyki:
Edukacja humanistyczna to uczenie wrażliwości na wartości autoteliczne; przekazywanie przekonania, że niezbywalną konsekwencją ludzkiej wolności jest odpowiedzialność; kształtowanie poczucia zaangażowania i służebności społecznej;
uświadomienia, że absolwent studiów wyższych wchodzi do grupy społecznej
o szczególnych obowiązkach wzorotwórczych (postawy obywatelskie, troska
o kulturę wysoką, racjonalizm) i powinien się z nich wywiązywać. Obowiązki
członka tej elitarnej grupy społecznej to, między innymi, myślenie w kategoriach
nie tylko partykularnych interesów indywidualnych oraz grupowych, ale i odpowiedzialności społecznej. W edukacji humanistycznej z pewnością nie idzie o wpajanie
konkretnych systemów wartości, ale o uczenie wrażliwości na wartości inne niż
tylko instrumentalne – profesjonalne. Nauczanie humanistyki powinno pozwalać
na zdobycie wiedzy aksjologicznej, dzięki której słuchacze mogą zrozumieć, kim
w istocie są i jakie jest ich miejsce w świecie;
Naśladownictwo – dobry przykład. Chodzi tu w tej samej mierze o wzorce osobowe (np. wynikające z relacji mistrz-uczeń), etosowe, jak i o dobry przykład, który
może dawać szkoła jako instytucja. I nauczyciele, i uczelnia mogą dawać dobry
przykład zaangażowania, tolerancji, podmiotowego traktowania słuchaczy, a także
na inne sposoby podsuwać postawy odpowiedzialności i uczestnictwa. Należy
zwrócić uwagę na to, że uczelnia oraz nauczyciele zawsze dają jakiś przykład.
Może być on dobry lub zły i choć nie przesądza on o reakcji słuchacza (akceptacji
lub odrzuceniu), to jednak nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie propagował
świadomie przykładów złych;
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Wymuszone zaangażowanie, to próba zachęcenia słuchaczy do działań społecznie
użytecznych, nieprzynoszących zysku, choć doraźnie nagradzanych przez szkołę,
ale podejmowana w nadziei, że działania te zostaną zrozumiane i zaakceptowane przez słuchaczy jako rzecz słuszna i przejdą w trwały nawyk zaangażowania
– postawę właśnie6.

Kształcenie e-learningowe a kształtowanie postaw
– edukacja dla „społeczeństwa mądrości”
Czy powyższe rozważania odnoszą się jakoś szczególnie do kształcenia na odległość? Czy
rodzi ono nowe jakości, wyzwania i trudności w określeniu tradycyjnych celów kształcenia i ich
realizacji? Generalnie nie, jeśli – powtórzmy za M. McLuhanem – nie będziemy utożsamiać
środka z przekazem. Można jednak odnotować kilka specyficznych różnic. W przypadku przekazu wiedzy i umiejętności mają one charakter instrumentalny, co nie wnosi nic ważnego do
tego zagadnienia. Dalsze rozważania będą zatem skoncentrowane na „formowaniu postaw”,
czyli działaniach wychowawczych uczelni realizowanych przez internet.
Postawmy pytanie: czy e-learning może być skutecznym narzędziem formowania postaw?
Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak i to we wszystkich trzech wspomnianych wcześniej wymiarach. Pierwszym z nich jest przekaz wiedzy aksjologicznej (humanistycznej). Napotykamy
tu jednak na istotne trudności. Po pierwsze, trudno jest o istotnie humanistyczną edukację na
niehumanistycznych kierunkach studiów (dotyczy to zarówno kształcenia na odległość, jak
i tradycyjnego). W powszechnej opinii humanistyka jest uznawana za „naukę o człowieku”
i włącza się w nią rozmaitego rodzaju rozważania na ten temat – psychologiczne, socjologiczne,
historyczne, z obszaru estetyki oraz literatury. Także te, które nie mają waloru akademickiego
a są np. użyteczną publicystyką. Tymczasem humanistyka sensu stricto (nauka o człowieczeństwie) jest wymagająca intelektualnie, trudna, często kontrowersyjna. Zatem jest w potocznym
sensie „nieprzyjazna człowiekowi”, rozumianemu jako konkretne indywiduum, bywa bowiem
normatywna, stawia zadania, których wypełnienie warunkuje nasze satysfakcjonujące „bycie człowiekiem”, bazuje na wartościach autotelicznych, a nie instrumentalnych (interesach, pożytkach,
przyjemnościach). Refleksja aksjologiczna nie nadaje nikomu żadnej pozycji uprzywilejowanej
– jej obowiązki względem własnego człowieczeństwa są równie kategoryczne dla każdej osoby
ludzkiej. Jest to trudne i psychicznie, i społecznie, ale humanistyka jest tu bezlitosna – do niej
należą rozważania o naszej duchowości, a w tej uczestniczymy jednakowo (widać, jak różne
jest to podejście od ujęć psychologistycznych z natury permisywnych i nieoceniających). Mamy
tu co najwyżej różnicę stanu, wynikającą z możliwości rozeznania swej podmiotowości, rozumienia i oceny dowolnej sytuacji społecznej płynącej z posiadania statusu osoby wykształconej,
osoby mającej zobowiązania wynikające ze statusu elitarności, o czym była mowa w punkcie
dotyczącym kształtowania postaw. Do humanistyki w sensie ścisłym nie mogą być zaliczane
rozmaitego rodzaju poradniki czy terapie wzmagające uzdolnienia w określonych dziedzinach
lub pomagające zwalczyć problemy. Nie są nią szczegółowe rozważania różnych aspektów

6
Autorka od lat zabiega o to, aby studenci jej uczelni mogli otrzymywać dodatkowe punkty za udokumentowaną
działalność prospołeczną – np. wolontariat na rzecz osób, które gospodarka rynkowa spycha na margines społeczny.
To byłoby owo „wymuszone zaangażowanie”.

17

Ewa Chmielecka

„osobowościowych” słuchaczy. Nie jest nią również np. etyka biznesu zawężona tylko do sfery
„kodeksowej”, wspomagającej pracę menedżera. Włączając humanistykę do kształcenia niehumanistów trzeba odejść od jej rozumienia jako „przedmiotów dodatkowych”, uzupełniających
kształcenie profesjonalne o szlif erudycyjny, rodzaj „kwiatka przy kożuchu” – ma ona stanowić
integralny element kształcenia tworzący tło do teorii i umiejętności np. biznesowych. Wszak
bycie biznesmenem jest tylko odmianą bycia człowiekiem – nie na odwrót. Trzeba dobrze zdefiniować, czym jest humanistyka formująca postawę „odpowiedzialnego stanowienia o sobie”.
Ani w projekcie, ani w wykonaniu nie jest to zadanie łatwe.
Druga trudność wynika z tego, że podstawą przekazu humanistycznego jest dyskusja. Ponieważ humanistyka nie tworzy argumentacji rozstrzygających – wprost przeciwnie kreuje całą gamę
równocennych rozwiązań i podaje je nam do naszego osobistego wyboru i na naszą osobistą
odpowiedzialność, dlatego ich przyjęcie wymaga dyskusji, zapoznania się z argumentacjami
nierozstrzygającymi, które stoją za każdą z koncepcji. Do tej dyskusji trzeba być przygotowanym
(m.in. właśnie przez edukację humanistyczną), należy umieć prowadzić ją zarówno pośród osób
równych sobie statusem intelektualnym, jak i z osobami o niższym poziomie erudycji – tego
wymaga od elit ich rola wzorotwórcza. Od czasów Sokratesa najlepiej jest, jeśli dyskusja odbywa
się w relacji mistrz–uczeń, a o to jest trudniej w kształceniu na odległość, niż w spotkaniach
i relacjach bezpośrednich. Nie jest to niemożliwe, kieruje nas jednak natychmiast do problemu
„dawania dobrego przykładu” – jeszcze trudniejszego bez relacji bezpośrednich pomiędzy
nauczycielem a słuchaczem.
Zasada rygorystycznego obiektywizmu, usuwania wartości z obszaru poznania oraz pozostawania tylko w obszarze odkrywania i szerzenia prawdy, nie daje się realizować i nie bywa
w pełni realizowana w nauczaniu. Wprost przeciwnie, zakładamy, że nauczyciel będzie propagował treści dotyczące np. społecznej odpowiedzialności za uprawianie zawodu (dyscypliny),
której naucza oraz związanych z nimi zagadnień etycznych, jako potrzebne uzupełnienie
wiedzy czysto fachowej. Jeśli pominie on ten aspekt, będzie dawał wspomniany już przykład
utajonej indoktrynacji – sygnał, że te sprawy są nieważne, czy też niewarte uwagi. Dobrze,
jeśli będzie miał do takich zagadnień jakieś przygotowanie humanistyczne, choć wiadomo, że
większość z nas – nauczycieli bazuje na osobistych poglądach. I tu pojawia się, na płaszczyźnie
dydaktycznej, problem podobny nieco do obiektywizmu w ramach badań, a mianowicie: do
jakiego stopnia wolno nauczycielowi odsłaniać, prezentować własny światopogląd jako tło dla
podawanej wiedzy? W jakiej mierze mamy tu zagrożenie indoktrynacją, wynikającą choćby
z dominującej roli nauczyciela w układzie mistrz–uczeń, który świadomie lub nieświadomie
może zaszczepić uczniom swoje poglądy jako „słuszne”? Warto przypomnieć, że nie ma w tym
obszarze argumentacji rozstrzygających. Uczelnię i jej nauczycieli obowiązuje neutralność
polityczna, światopoglądowa, religijna – jej społeczność, według wartości etosu akademickiego, ma być przykładem wzorcowej demokracji z poszanowaniem różnorodności poglądów
i niewyróżnianiem wybranych, z zasadą tolerancji na czele. Zatem – jak postępować? Nie ma na
to pytanie wyróżnionej dobrej odpowiedzi i, jak to w humanistyce, trzeba polegać na własnym
poczuciu odpowiedzialności za nauczanie oraz, ewentualnie, wdrażać procedury zapobiegające
jawnym naruszeniom dobrych obyczajów. Na pewno zabiegiem powszechnie zalecanym jest
prezentacja wielu możliwych podejść do zagadnień etycznych i społecznych – z wyjaśnieniem
stojącej za nimi argumentacji. To pozwala słuchaczowi na własny wybór.
Pozostaje sprawa instrumentalna – jak w nauczaniu przez internet prowadzić dyskusje
propagujące wartości – w świetle powyższych zastrzeżeń? Jeszcze dobitniej niż w przypadku
prostego przekazu informacji i wiedzy widać, że wszelkie interaktywne formy nauczania (czaty,
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fora dyskusyjne) oraz formy zwiększające więź i komunikację z nauczycielem (np. nauczanie
w oparciu o rozwiązywanie problemów) są tu szczególnie pożądane. Pominięte zostają jednak
tak ewidentne sprawy, jak bezpośrednie dawanie dobrego przykładu rzetelności, uprzejmości,
sprawiedliwości i innych cnót wchodzących w tradycyjny etos akademicki – e-learning nic
nie zmienia w stosunku do nauczania tradycyjnego. Problemem wiążącym aspekt instrumentalny nauczania przez internet z jego treściami, formującymi zdolność osądów i postaw, jest
wspomniana już wielokrotnie sprawa utożsamienia „nowoczesności” edukacji z narzędziami,
oraz z „negliżowaniem” nowoczesności treści. Nauczyciel, dający wyraz takiemu poglądowi,
przekazuje technokratyczny system wartości – czasem nieintencjonalnie.
Jeśli mowa o trzeciej z dróg kształtowania postaw, czyli wymuszonym zaangażowaniu, to
nie widać tu istotnych różnic pomiędzy kształceniem tradycyjnym a bazującym na przekazie
na odległość. Podjęcie działań użytecznych społecznie, ale nieinteresownych, jest możliwe
do realizacji również poprzez narzędzia elektroniczne. Zapewne będzie nawet łatwiej
o wiarygodne potwierdzenie ich wykonania, zważywszy na to, że są one rejestrowane w toku
wykonywania.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, warto powtórzyć, że charakterystyki społeczeństwa
informacyjnego, a także społeczeństwa wiedzy są zbyt wąskie – nie zawierają (lub nie wyrażają
explicite) jeszcze jednego elementu ważnego w naszej kulturze, a mianowicie wartości. Ta część
składowa nakazuje refleksję aksjologiczną nad celami, które dzięki wiedzy i informacji chcemy
osiągnąć. Społeczeństwo, budowane na fundamencie tych trzech składowych, a mianowicie
informacji (umiejętności), rozumienia (wiedzy) i wartości (postaw), metaforycznie nazwano
„społeczeństwem mądrości”. Ta charakterystyka odpowiada tradycjom naszej kultury budowanej
na techne, episteme i doxa – od starożytności po dzień dzisiejszy.
Z takiej charakterystyki wynikają potrójne zadania dla edukacji wyższej: przekaz wiedzy,
umiejętności oraz formowanie postaw studentów. Ten ostatni cel może być realizowany m.in.
przez edukację humanistyczną i naśladownictwo. Kształcenie na odległość pozwala na realizację
wszystkich trzech zadań, rodząc zarazem właściwe dla siebie wyzwania, zwłaszcza w sferze
kształtowania postaw.
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Abstract
Speaking about the information and/or knowledge society, we frequently neglect that we need not
only information (answering questions like “what?”, “when?”, “where?”) and knowledge (answering the
question “why?”) but also a question: “what is it for?”, “what is my/our aim – is it wrong or right?” to be
answered. We need judgements formulated in terms of moral and social values. We do not need knowledge
and skills only – we need also attitudes. They altogether can help us to create “society of wisdom”.
How can we shape the attitudes during education process? There are at least three possibilities: sharing good (or wrong) examples, the so-called constrained (encouraging) commitment and the humanistic
education (the reflection on the idea of humanity and values). All of them can be adopted by distance
learning as well as face-to-face learning.

Nota o Autorce
Autorka jest profesorem w Katedrze Filozofii SGH. Jej główne zainteresowania to teoria poznania,
metodologia i filozofia nauki. Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zmianami systemowymi
w szkolnictwie wyższym i jest Ekspertem Bolońskim. Jest autorką ponad 100 prac z wymienionych
dziedzin. Zajęcia w ramach e-learningu prowadzi od 3 lat.
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Second Wave – jak i dlaczego
zmienia się szkolnictwo wyższe
w Stanach Zjednoczonych
Na początku obecnego dziesięciolecia nie powiodło się wiele ambitnych i kosztownych planów
zdalnego nauczania, ale wbrew pozorom nie oznacza to, że była to zaledwie krótkotrwała moda
i że marsz zmian został zahamowany. Pojawiły się oto na scenie siły i procesy, które działają
wprawdzie wolniej niż decyzje uniwersyteckiej administracji, ale które też o wiele trudniej jest
zignorować lub odwrócić. Niniejsze opracowanie omawia te czynniki zmian i wpływ jaki wywierają
one na amerykańskie szkolnictwo wyższe.

Przełom XX i XXI wieku w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko) to okres niezwykłego zainteresowania wszystkim, co poprzedzone było „literką e z myślnikiem” (e-commerce, e-publishing,
e-society, itp.) – włączając w to e-learning. Zainteresowania, które osobom patrzącym z dystansu
wydawać się mogło nieco gorączkowym. Dobrze słyszalne były głosy tych, którzy twierdzili, że
„przyszłość jest teraz” i że instytucje szkolnictwa wyższego, które „nie wskoczą w porę do odjeżdżającego pociągu przemian”, będą na straconej pozycji. Wiele rządów stanowych włączyło
się do akcji, powołując do życia organizacje, które miały na celu pomóc w rozwoju „e-tego
i e-owego”1. W tej atmosferze zrodziło się wiele ambitnych i kosztownych inicjatyw z dziedziny
e-learningu, takich jak eCornell, NYU Online, czy Harcourt Higher Education.
Była to pierwsza fala, którą można by porównać do silnego wprawdzie, ale krótkotrwałego
trzęsienia ziemi. Kiedy przeszło, na początku obecnego dziesięciolecia, legła w gruzach większość
wyżej wspomnianych projektów, a ich architekci odeszli w zapomnienie.
Wydawać by się mogło, że życie powróciło do equilibrium, które okazało się nie tak bardzo odmienne od dawnego status quo. Tymczasem gdzieś na kulturowym oceanie, niczym
tsunami, narastać poczęła fala o wiele potężniejsza od tej pierwszej, która już wywiera presję
na szkolnictwo wyższe w USA. Ponieważ siłą napędową tej obecnej fali są zmiany zachodzące
w społeczeństwie, będzie ona oddziaływała o wiele dłużej, a zmiany, jakie wniesie do szkolnictwa, będą najprawdopodobniej o wiele głębsze i trwalsze.
Opublikowany w bieżącym roku raport Sloan Consortium zatytułowany Online Nation: Five
Years of Growth in Online Learning2, pokazuje, że ostatnie pięć lat było właśnie spiętrzaniem się

1

W miejscu zamieszkania autora, w stanie Michigan, taką organizacją było Cyberstate.org.

2

I.E. Allen, J. Seaman, Online Nation: Five Years of Growth in Online Learning, Sloan Consortium, październik 2007,
http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/online_nation.pdf, [28.10.2007].
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tej fali, i że to jeszcze nie koniec. Wzrost liczby osób uczących się w trybie online pomiędzy
rokiem 2005 a 2006 wyniósł prawie 10%. W porównaniu ze wzrostem ogólnej liczby osób objętych edukacją (1,5%) był to gigantyczny skok. Co ciekawe, ten wzrost nie jest równomiernie
rozłożony – 30% uczelni dostarcza 75% kursów online i ta nierównowaga będzie się utrzymywać, ponieważ obecni liderzy tego nurtu zwiększać będą swoją obecność online w najszybszym
tempie. Ciekawe jest również dość powszechne przekonanie uczelni dostarczających tego typu
edukację, że koszt jej tworzenia i dystrybucji nie stanowi istotnej bariery, i że pracodawcy w pełni
akceptują dyplomy uzyskane tą drogą – dwa argumenty często przytaczane przez sceptyków.
Bardzo ważnym czynnikiem zmian są studenci. Spowodowane jest to po części faktem,
że w Stanach studenci traktowani są jak „klienci”, a ich życzenia są brane pod uwagę (jakby
nie było, bez ich pieniędzy za czesne wiele uniwersytetów przestałoby istnieć), ale przede
wszystkim przeobrażaniem się samych studentów. Tych, którzy wchodzą teraz w uczelniane
podwoje nazywa się Net Generation lub Digital Natives – są to młodzi ludzie, którzy wyrośli
w otoczeniu komputerów i internetu, dla których korzystanie z SMS-ów czy „przechadzka”
wirtualnymi ulicami Second Life są czynnościami tak naturalnymi, jak dla pokolenia ich rodziców
słuchanie radiowych wiadomości przy śniadaniu.
Czego domaga się to pokolenie? Przede wszystkim nie chce być biernym odbiorcą wiedzy, chce aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Jest to istotne odejście od modelu, według
którego studenci przychodzą do uczelni, żeby się uczyć od swoich profesorów – są niejako
białą kartą, pustym naczyniem, które ci profesorowie mają zapełnić. Profesorowie, którzy
„trzymają klucz do skarbca wiedzy”. Kłopot z tą wizją jest taki, że ten skarbiec „pękł w szwach”,
a „wiedza wylała się na ulice”. Uczelnie nie są już ani jej właścicielami, ani nawet skarbnicami. Nauczyciele akademiccy zaczynają się dostosowywać (wprawdzie powoli i z oporami)
do tego nowego paradygmatu, przechodząc z roli sage on the stage (mędrca na scenie) do
roli guide on the side (przewodnika stojącego z boku). Zabawnym przykładem ilustrującym
to zjawisko może być podejście jednego z profesorów, który zwrócił się niedawno z prośbą
o utworzenie wiki dla studentów jego kursu, po czym stwierdził, że będzie się teraz musiał
nauczyć od tychże studentów, jak z tego korzystać.
Studenci domagają się również mobilności. Chcą mieć możliwość przesłuchania wykładu,
który opuścili w minionym tygodniu lub, który chcą sobie przypomnieć przed egzaminem, podczas jazdy samochodem lub ćwiczeń. Pojawia się coraz więcej narzędzi, które mogą to umożliwić.
Kiedy parę lat temu grupa studentów Szkoły Dentystycznej Uniwersytetu Michigan zwróciła się
do dyrektora IT z prośbą o udostępnienie im nagrań wykładów, usłyszeli w odpowiedzi: Proszę
bardzo, ale sami to zorganizujcie – więc zorganizowali. W tej chwili duża część wykładów dostępna jest już w przeciągu godziny na iTunes – tym samym serwisie, który zrewolucjonizował
dystrybucję muzyki i utworzył specjalną sekcję – iTunes University, właśnie jako platformę do
publikowania nagrań z wykładów. Notabene, popyt na nagrywanie wykładów, którego domagają
się zarówno profesorowie, jak i studenci, rośnie w zawrotnym tempie. Istotną barierą jest fakt,
że proces nagrywania wciąż trudno jest zautomatyzować, a konieczność zatrudnienia operatora
– nawet jeśli jest to student, któremu płaci się 10–12 USD za godzinę – znacznie zwiększa jego
koszt. Jest to wszak tylko kwestia czasu, by dostępne stały się narzędzia, które będą wymagały
zaledwie naciśnięcia guzika „Start” i „Stop” na podium, którą to funkcję będą w stanie opanować
nawet ludzie z doktoratami.
Powstaje jednak napięcie pomiędzy tendencją do otwartości i swobodnej wymiany informacji, a traktowaniem każdego skrawka nowej wiedzy jak prywatnej własności o potencjalnej
wartości finansowej. Ewolucja prawa i rosnąca liczba precedensowych decyzji dotyczących
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„własności intelektualnej” wydaje się wspomagać tą drugą tendencję. J. Hilton3 podaje, odosobnione wprawdzie, ale znamienne przykłady postaw studentów szkół biznesowych, domagających
się od swych profesorów podpisania non-disclosure agreements (zobowiązania do zachowania
tajemnicy) przed oddaniem projektów semestralnych, na wypadek gdyby plany biznesowe
zawarte w tych projektach miały się okazać realistyczne i intratne.
Jednocześnie w zawrotnym tempie rośnie ilość wiedzy dostępnej publicznie, bez żadnych
obwarowań, często tworzonej we współpracy wielu nieznających się i niemających ze sobą
kontaktu ludzi. Najczęściej używanym przykładem jest oczywiście Wikipedia – rodzaj encyklopedii online, której współautorami są tysiące ludzi z całego świata, a która rozmiarem i głębią
traktowania wielu tematów przerosła już dominującą niegdyś Encyclopedia Britannica. Innym
przykładem, o większym znaczeniu dla przyszłości szkolnictwa wyższego, jest ruch Open
CourseWare (OCW), zainicjowany w roku 2001 decyzją MIT o udostępnieniu materiałów
dydaktycznych online. Od tego czasu materiały te przetłumaczone zostały na wiele języków
i sięgnęło po nie 31 milionów ludzi ze wszystkich niemal krajów świata4. Za przykładem MIT
poszły inne uczelnie – utworzone jakiś czas później konsorcjum zrzesza obecnie dziesiątki instytucji z całego świata, łącznie z uczelniami z Chin stanowiącymi najliczniejszą grupę (niestety,
nie ma wśród nich polskich uniwersytetów).
Creative Commons, intelektualne „dziecko” Larry’ego Lessiga – eksperta z dziedziny praw
autorskich i znanego inicjatora rozluźnienia tych praw – powołane do życia również w 2001 r., ma
na celu propagowanie modelu własności intelektualnej, który plasuje się pomiędzy tymi dwoma
skrajnie przeciwstawnymi stanowiskami: nienaruszalną własnością prywatną, a domeną publiczną, w której pojęcie własności praktycznie nie istnieje. Kwestie te są oczywiście niezmiernie
istotne dla amerykańskich uniwersytetów, których postawa jest obecnie nieco „schizofreniczna”:
z jednej strony popierają one – również w jak najbardziej praktycznym sensie – ruch na rzecz
otwartości i wymiany, z drugiej strony czują się zmuszone realiami ekonomicznymi do ochrony
i komercjalizacji tworzonej w ich murach własności intelektualnej. Wiele uniwersytetów, w tym
również Alma Mater autora – University of Michigan – utworzyło biura, których zadaniem jest
licencjonowanie odkryć dokonanych przez pracowników.
Spore znaczenie w spiętrzaniu się obecnej fali zainteresowania e-learningiem i wdrażania
go w szkolnictwie wyższym USA ma niewątpliwie ogromna i dość unikalna na skalę światową
niezależność uniwersytetów w tym kraju, a także niezależność poszczególnych profesorów
wewnątrz tychże uniwersytetów. Ogromne uczelnie – takie jak University of Michigan z 50 tys.
studentów – to właściwie „państwa w państwie”, z własną policją, wewnętrznym serwisem
pocztowym, systemem publicznego transportu, służbą zdrowia, itp. Podlegają one wprawdzie
większości tych samych praw stanowych i federalnych co inne instytucje, ale prawa te niezmiernie rzadko ingerują w to, czego i jakimi metodami uczy się studentów. Uniwersytety publiczne
otrzymują pomoc finansową z podatków stanowych, ale pomoc ta stanowi dość mały procent
ich dochodów, (procent ten w ostatnich latach zmalał jeszcze bardziej, zwłaszcza w stanach
borykających się z deficytem budżetowym). Zmniejszyło to oczywiście (i tak już znikome) pole
oddziaływania władz stanowych na decyzje uniwersyteckiej administracji. Chyba najistotniejszy

3
J. Hilton, The Future of Higher Education: Sunrise or Perfect Storm?, „EDUCAUSE Review” 2007, marzec-kwiecień,
s. 59–71.
4

2005 Program Evaluation Findings Report, MIT OpenCourseware, 5 czerwca 2006 r., http://ocw.mit.edu/ans7870/
global/05_Prog_Eval_Report_Final.pdf, [19.10.2007].
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wpływ na szkolnictwo wyższe w USA w ostatnich latach miały trudności w otrzymaniu wiz,
które bardzo zmniejszyły liczbę studentów zagranicznych. Zwiększa to presję na wykorzystanie
e-learningu i zdalnego nauczania. Zdaniem Michaela T. Moe z ThinkEquity Partners5, na każdego
studenta-obcokrajowca studiującego w USA przypada trzech do pięciu studentów, którzy byliby
„konsumentami” programów online, jeśli takowe byłyby dostępne (co stanowi potencjalnie
bardzo lukratywny rynek 1,6 miliona studentów).
Zwiększa się liczba studentów „nietradycyjnych” wiekowo, tj. tych powyżej 25. roku życia. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że przedłuża się długość życia w ogóle, a co
za tym idzie, długość tzw. produktywnego życia Amerykanów. Ludzie pięćdziesięcioletni nie
zaczynają już bynajmniej żyć na „pożyczonym czasie”, tak jak na początku XX wieku, kiedy
ponad połowa mieszkańców tego kraju umierała przed osiągnięciem 60. roku życia. Bynajmniej nie zamierzają jeszcze spokojnie zejść ze sceny – mają przed sobą 15, 20 i więcej lat
wspinania się po szczeblach kariery, dostosowywania do nowych realiów, nabywania nowych
umiejętności. Ponadto przepowiadany kryzys funduszów emerytalnych zmusi wiele osób do
przesunięcia emerytury w przyszłość. Studenci czterdziestoletni (i starsi) już dziś zaczynają
stanowić bardzo poważną liczbowo „klientelę” uniwersytetów i wszystko wskazuje na to, że
ich liczba będzie się zwiększać. Jak dostarczyć edukację ludziom, którzy nie mogą lub nie chcą
porzucić rodzin i karier, przenieść się na kampus, zamieszkać w akademiku, i stać się takimi
samymi studentami jak ci dwudziestoletni? Administracje uczelni, które ten trend ignorują, są
tragicznie krótkowzroczne.
Wczesne inicjatywy e-learningowe końca lat 90. i początku obecnej dekady bazowały na
narzędziach asynchronicznych, w szczególności Learning Management Systems (LMS)6, jak
również bulletin boards, listservs, itp., czasem włączając elementy synchroniczne, takie jak
tekstowy czat, a już niezmiernie rzadko wykorzystując, mało wówczas znane, narzędzia do
multimedialnej komunikacji w czasie rzeczywistym, takie jak Webex, Placeware, czy Centra.
Było to spowodowane, poza wspomnianą już względną nieznajomością tych narzędzi, ich bardzo wysokim kosztem7, jak również wysokimi standardami w zakresie sprzętu komputerowego
i połączeń internetowych.
Wszystkie trzy wyżej wymienione bariery zostały usunięte – znajomość tego typu narzędzi
znacznie się rozszerzyła, większa liczba oferowanych systemów spowodowała spadek ich cen,
a upowszechnienie szybkich łącz internetowych stało się rzeczywistością (45% gospodarstw
domowych w USA posiadało takie łącze w 2006 r., plasując Stany Zjednoczone na 20. miejscu
w tej kategorii na świecie8). Sprawiło to, że nauczyciele akademiccy znacznie częściej i chętniej sięgają do tych narzędzi, których wysoki stopień interaktywności imituje klasę rzeczywistą
w stopniu nieosiągalnym dla narzędzi asynchronicznych.

5
M.T. Moe, Emerging Trends in Post Secondary Education – the View to 2012, ThinkEquity Partners, 9 grudnia 2002 r.,
prezentacja PowerPoint, http://www.usdla.org/ppt/THINKEQUITY.ppt, [26.10.2007].
6

Komercyjne, takie jak Blackboard czy WebCT, lub zbudowane przez programistów uczelnianych, tak jak nieistniejące
już CourseTools na University of Michigan.

7
Dochodzące, jak w przypadku Webeksa, do 200 USD miesięcznie za każde zarezerwowane miejsce („seat”)
w sesji.
8
US Drops to 20th in Broadband Penetration, lipiec 2006, WebsiteOptimization.com, http://www.websiteoptimization.
com/bw/0607/, [26.10.2007].
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Jedną z istotnych cech tej „drugiej fali” wdrażania e-learningu jest ostrożniejsze podejście
osób zaangażowanych w to wdrażanie, które w znacznej mierze odbywa się na szczeblu indywidualnych nauczycieli akademickich (choć często z poparciem ich wydziałów – znacznie
rzadziej na szczeblu centralnym, obejmującym całą uczelnię. Nie oznacza to jednak, że brak jest
śmiałych, oryginalnych idei, niekiedy przywołujących na myśl innowacyjną gorączkę pierwszej
fali. Przykładem takich idei, wykraczających poza to, co znane i względnie bezpieczne, może
być ogromne zainteresowanie wirtualnym światem Second Life (co ciekawe, jest to również
jeden z przykładów na to, jak środowisko akademickie w coraz większym stopniu adoptuje
trendy, które powstają i dojrzewają poza nim). Nie jest to bynajmniej nowa technologia; już
w końcu lat 90. autor niniejszego opracowania starał się rozbudzić zainteresowanie swoich
kolegów wirtualnym światem Active Worlds, którego twórcy umożliwili darmowy dostęp do ich
technologii pedagogom i badaczom z całego świata, w nadziei stworzenia inspiracji dla jego
zastosowania. Niestety, poza garścią bardzo ciekawych i obiecujących projektów, Active Worlds
nie pozostawił większego śladu w szkolnictwie – mało kto dziś tę inicjatywę pamięta. Historia
rozwoju Second Life była odmienna: ten wirtualny świat najpierw zyskał ogromną popularność
i rzesze użytkowników, czym następnie zwrócił na siebie uwagę akademii.
Dziś wiele uniwersytetów posiada własne „wyspy” lub wręcz „archipelagi” w Second
Life, budując wirtualne odpowiedniki swoich kampusów. New Media Consortium, w skład
którego wchodzi 225 uczelni i ośrodków badawczych, powołał do życia projekt, którego
zadaniem jest pomoc zrzeszonym instytucjom w wykorzystaniu przestrzeni wirtualnej, oferując między innymi darmowe usługi w budowie wirtualnych obiektów, takich jak Centrum
Technologiczne i Biblioteka Santa Clara University. Podejmowane są próby zatarcia granicy
pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym co wirtualne. Wydarzenia świata „fizycznego” – np.
konferencje, transmitowane są do Second Life – umożliwiając (na razie bierne) uczestnictwo
awatarów w tych wydarzeniach. Studenci University of Michigan School of Information
wystąpili z propozycją swoistego „mostu” pomiędzy pokojem studenckim (student lounge),
a jego wirtualnym odpowiednikiem w Second Life – składałby się on z dużego ekranu plazmowego
przedstawiającego to, co dzieje się w przestrzeni wirtualnej oraz z wirtualnego ekranu połączonego z kamerą wideo w przestrzeni fizycznej. Nieco dalej posuwa się Virtual Immersion Center
for Simulation Research (VICSR)9 zbudowany na Case Western Reserve University w Cleveland
(Ohio), gdzie studenci odbywają interaktywne sesje z nagranymi na wideo postaciami w skali
1:1, i gdzie rozdział pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym co symulowane, niemal zanika.
W maju 2003 r. pojawił się na łamach „Harvard Business Review” artykuł Nicholasa Carra
zatytułowany IT Doesn’t Matter10. Tekst ten, wkrótce podchwycony przez mass media i zamieniony w slogan, wywołał sporo zamieszania. A dokładniej, nie tyle sam artykuł, ile jego tytuł
– jako że wkrótce okazało się, iż wielu z tych, którzy ostro atakowali Carra za wysunięcie takiej
tezy, w ogóle tego artykułu nie czytało. Autor bowiem nie twierdził, że biznes nie potrzebuje
IT – przeciwnie, stała się ona tak nieodłączną częścią biznesu, że zrobiła się „niewidzialna”
i nie daje firmom korzyści w konkurencji (competitive advantage). Podobną tezę wysuwa się
obecnie w stosunku do e-edukacji, postulując usunięcie przedrostka „e”, który rzekomo stał się
anachronizmem. E-edukacja, twierdzą zwolennicy takiej „chirurgii słownej”, zawiera te same

9

S. Williams, The Virtual Immersion Center for Simulation Research, „Academic Interactions” 2007, nr 1, http://
edcommunity.apple.com/ali/story.php?itemID=11243, [16.10.2007].

10

N. Carr, IT Doesn’t Matter, „Harvard Business Review”, 1 maja 2003 r., s. 1–11.
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elementy i podlega tym samym prawom co edukacja, więc takie rozdzielenie jest sztuczne i nie
odzwierciedla rzeczywistych różnic. Ponadto technologie komputerowe stały się integralną częścią edukacji i używane są w mniejszym lub większym stopniu niemal wszędzie. Gdzie kończy
się zwykłe redagowanie pracy semestralnej na laptopie, a zaczyna e-edukacja?
Niemniej jednak, wydaje się, że e-edukacja – jeśli jest wprowadzona właściwie – zawiera
wiele elementów, które czynią ją czymś jakościowo odmiennym od edukacji w sensie tradycyjnym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku simulteaching11, kiedy oczywiste staje się,
że włączenie zdalnych studentów do klasy tradycyjnej (obecnej w sali szkolnej w określonym
miejscu i czasie) wymagać będzie zmiany metod nauczania, jeśli nie chce się sprowadzić tych
studentów do roli biernych obserwatorów. E-edukacja wymaga spełnienia szczególnych warunków i odpowiedniego przygotowania – w przeciwnym razie staje się zaledwie nieefektywną
imitacją edukacji. Nadchodząca obecnie druga fala, której elementy opisano powyżej, czyni ten
wymóg jeszcze bardziej wyraźnym. Jeśli e-edukacja straci kiedyś swoje „e”, to dlatego, że fala
ta zmieni edukację, upodabniając ją do wersji określanej przez to „e”, a nie odwrotnie.
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Abstract
The beginning of the current decade witnessed the collapse of many ambitious and costly initiatives
in distance learning, but that does not mean that this was just a short-lived fad, and that the march of
change was halted. There appeared on stage forces and processes that work more slowly than decisions of
university administrators, but that are also much more difficult to ignore or reverse. This article describes
these change factors and the way they influence American higher education.

11

Model nauczania, w którym instruktor prowadzi wykład dla grupy studentów w sali, a równocześnie dla grupy
online, połączonej zdalnie.
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Demokracja elektroniczna
jako obszar powszechnej edukacji
obywatelskiej
Obywatelstwo jest tym obszarem ludzkiego funkcjonowania, który wymaga ustawicznego
zdobywania wiedzy oraz nowych kompetencji. Wynika to między innymi z szeroko rozumianej
tożsamości politycznej jednostki, kształtującej się przez całe życie, z niezwykle bogatego w coraz
to nowe zjawiska życia społeczno-politycznego współczesnych społeczeństw oraz z wielości
identyfikacji trwałych i okresowych człowieka przełomu XX i XXI wieku. Nową cechą społeczeństw i elit krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się staje się demokracja elektroniczna,
w znaczący sposób zmieniająca, wpływająca czy towarzysząca ewolucjom ustrojowym. Sytuacja
ta niesie określone skutki dla edukacji ustawicznej, andragogiki oraz edukacji obywatelskiej na
wszystkich jej poziomach.

Obserwując coraz bardziej powszechną obecność technologii w życiu społeczeństw
i jednostek warto postawić sobie kilka pytań. Czy jesteśmy świadkami rzeczywistych zmian,
które mogą doprowadzić do powstania całkowicie nowej formuły demokracji, czy też jest to
jedynie kwestia wyobrażeń bądź koncepcji, które wynikają z potencjału jaki niosą w sobie te
technologie, ale które nigdy nie zostaną zrealizowane? Czy sieć stanie się współczesną agorą,
na której obywatel Polski, Europy, świata będzie aktywnie walczył o wprowadzenie w życie
swoich obywatelskich (politycznych) postulatów, bądź też zaspokajał podstawowe potrzeby?
Czy pomijając zjawisko wykluczenia cyfrowego możemy sądzić, że wirtualna przestrzeń przejmie rolę forum romanum w kontaktach obywatela XXI wieku z władzą? Czy w rzeczywistości
jest to sposób na ziszczenie się utopijnych poglądów o równym dostępie wszystkich ludzi do
sprawowania władzy? Jaką rolę w związku z tym w systemach edukacyjnych powinna odgrywać
edukacja obywatelska?

Potrzeba powszechnej edukacji obywatelskiej
warunkiem rozwoju społeczeństw
Przed rozpoczęciem właściwych rozważań na temat potrzeby edukacji obywatelskiej
nieodzownym wydaje się być sprecyzowanie przyjętej terminologii. Państwo, ojczyzna, obywatelstwo, polityka nabierają współcześnie zdecydowanie innego znaczenia niż chcieliby
to widzieć twórcy koncepcji państwa narodowego z XIX wieku. Kategorie te w swoim znaczeniu ewoluują i postrzegane są coraz częściej w sposób budzący sprzeciw lub bezradność
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(zagubienie) polityków i osób uważających się za autorytety w kwestiach narodowych.
Wymienione wyżej kategorie postrzegane są najczęściej z tradycyjnego, historycznego,
narodowo-martyrologicznego punktu widzenia lub indywidualnego, wynikającego z danej
rzeczywistości jednostkowego losu.
Arystoteles zastanawiał się czy cnotę dobrego człowieka należy uważać za to samo, co cnotę
dobrego obywatela, czy też nie1. Odpowiedź, jakiej udziela autor jest negatywna, ponieważ
obydwu postawom przyświeca jeden cel – dobro wspólnoty. Jakiej wspólnoty? O tym decyduje
funkcjonujący ustrój państwowy. Dlatego cnota w oligarchii będzie inaczej rozumiana niż w demokracji. Dla Arystotelesa cnota jest silnie powiązana z działaniem. Inaczej będzie zachowywał
się obywatel w systemie demokratycznym, inaczej w systemie oligarchicznym czy totalitarnym
– będą pożądane inne postawy2.
Ujęcie oddzielające organizację społeczną od państwowej kontynuowali J.J. Rousseau
i J.G. Herder. W XX wieku wyraził je dosadnie F. Meinecke, pisząc: narody można podzielić na
narody kulturowe i narody państwowe, na takie, które opierają się przede wszystkim na wspólnie
przeżywanym dorobku kulturowym oraz na takie, które opierają się przede wszystkim na wspólnej
historii politycznej i konstytucji3.
Historycznym spadkiem, zakodowanym w światopoglądzie Polaków jest swoiste, rozdzielne
postrzeganie patriotyzmu oraz tożsamości narodowej i obywatelstwa. Można już powiedzieć,
że przejmujemy je razem z genami swoich rodziców. Ten swoisty podział na My – czyli zwykli
ludzie, prawi, nie sprawujący władzy, nie zajmujący się polityką i Wy – osoby uprzywilejowane, złe, skorumpowane, rządzący i związani z władzą, politycy legł u podłoża współczesnego
postrzegania narodu i obywatelstwa. Rozdzielanie tych dwóch postaw można bezsprzecznie
wiązać z początkiem utraty państwowości w 1795 roku4. Funkcjonowanie w dobie zaborów,
w ramach obcych państw, wymagało – dla zachowania tożsamości narodowej – oddzielenia
tego, co patriotyczne, polskie od tego, co obywatelskie, czyli państwowe, niepolskie. Tworzyła
się jakby podwójna moralność. Wobec wspólników niedoli narodowej patriota to człowiek uczciwy, zaangażowany, silnie przywiązany do tradycji i Kościoła katolickiego, gotów do poświęceń.
Wobec państwa i jego przedstawicieli obywatel to człowiek pozornie uległy, przeciwdziałający
jego instytucjom i urzędnikom na wszelkie możliwe sposoby, dokonujący czynów wątpliwych
moralnie, ale usprawiedliwionych ideowo. To, co wobec Polaków było niedopuszczalne,
wobec zaborcy było chwalebne i wskazane. Jest to swoisty relatywizm moralny. W związku
z tym, fenomenem była budowa II Rzeczypospolitej, zaprzeczająca niezdolności Polaków do
tworzenia „narodu politycznego”. Jednak konspiracja z okresu II wojny światowej i bierny opór
wobec władzy ludowej po 1945 r. stały się przyczynkiem do powrotu podwójnej moralności.
Kradzież to zaradność, korupcja to umiejętność radzenia sobie w życiu, oszukanie urzędu to
uczciwa walka o słusznie należne pieniądze czy świadczenia itd. Przez ostatnie 200 lat Polacy
skutecznie oddzielali to, co państwowe od tego, co polskie. Swoisty podział na My i Wy trwa
do dziś. Polacy jako naród przetrwali wszelkie próby dziejowe. Jednak odpowiedź na pytanie
o kondycję narodu w aspektach politycznych zdaje się nie być już tak oczywista. Oczywiście

1

T. Kuniński, Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa, „Diametros” nr 12, czerwiec 2007.

2

Ibidem.

3

F. Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, Monachium 1969, s. 2, [za:] M. Kuniński, O cnotach, demokracji
i liberalizmie rozumnym. Zebrane eseje i szkice, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006, s. 283–284.

4
Choć są również zwolennicy tezy, że takie postrzeganie tych dwóch pojęć legło u podstaw końca Rzeczpospolitej
Szlacheckiej.
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fakt odrodzenia się niezależnej Rzeczpospolitej zdaje się być ważnym czynnikiem wskazującym
na zupełnie niezłą kondycję polityczną Polaków. Meandry polskiej demokracji po 1989 r.
wskazują na ułomność równie ważnych – szczególnie w kontekście funkcjonującego ustroju
demokratycznego – elementów politycznej tożsamości Polaków. Wśród nich oczywistym są
części wspólne narodu kulturowego z narodem politycznym, często mylone ze sobą. Zdolność
organizacji Polaków w okresie zaborów, konspiracji czy państwa totalitarnego nie wynikała ze
wspólnoty politycznej lecz narodowej. W związku z tym, kiedy w wolnej Polsce czynnik narodowy przestał odgrywać decydującą rolę okazało się, że Polacy nie potrafią się porozumieć.
Międzynarodowa i wewnętrzna sytuacja Polski oraz zachodzące w skali globu procesy stawiają
jednak zadania znacznie wykraczające poza wspólnotę kulturową. Dlatego niezbędne jest
kształtowanie „narodu politycznego”.
Sam zwrot „polityka” czy „polityczny” jest odbierany przez Polaków negatywnie. Ma to
swoje korzenie w systemie PRL-u, ale i w sławnych „wojnach na górze” z czasów demokracji.
Dlatego również poszukiwano terminów, które można wykorzystać jako przedmiot nauczania
w szkole, a które nie kojarzyłyby się w sposób negatywny. Wiedza o społeczeństwie – nazwa
już używana w okresie PRL – przewrotnie odpowiada na sposób współczesnego opisu systemu
demokratycznego. Zwrot „polityka” (z języka greckiego) oznacza po prostu umiejętność (sztukę)
rządzenia.
W systemach edukacyjnych państw demokratycznych funkcjonują przedmioty obejmujące
tematyką publiczną i polityczną sferę ludzkiej aktywności. Ich nazwy są różne. Od edukacji
politycznej czy obywatelskiej po – w przypadku polskim – wiedzę o społeczeństwie. Jednak bez
względu na nazwy, realizowane w nich treści są podobne. Głównym celem edukacyjnym jest
przygotowanie człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym rozumianym
jako swoisty rodzaj stosunków społecznych między obywatelami. Jednym z ważniejszych postulatów jest postrzeganie edukacji obywatelskiej w kontekście ustawicznym jako niekończącej
się lekcji współżycia w grupie.
Prosta interpretacja znaczenia słowa polityka wskazywałaby na identyfikowanie jej
z bezpośrednim sprawowaniem władzy. W Polsce wytworzył się specyficzny zawód – polityk.
Zajęcie niedostępne dla przeciętnego obywatela5. Takie spojrzenie na politykę ma swoje korzenie historyczne ale i jest ugruntowywane przez współczesnych polityków. W związku z tak
prezentowaną wizją liczne grupy obywateli są zniechęcone do polityki.
Patrząc z edukacyjnego punktu widzenia można wyróżnić cztery sposoby postrzegania polityki: jako wiedzę o polityce, opinie polityczne, polityczną działalność i polityczną wrażliwość.
Wszystkie czynniki mogą funkcjonować w świadomości niezależnie od siebie. Można wyrażać
opinie o polityce, nie posiadając odpowiedniej wiedzy, można odczuwać emocje np. wobec
problemów społecznych, bez powiązania z opiniami, wiedzą i działaniami. Jeżeli skupiamy się
na jednym z obszarów to jednocześnie zawężamy rozumienie polityki. Z drugiej strony można
stwierdzić, że polityka obejmuje wszystko co człowiek wie, czuje, mówi i czyni w kwestiach
społecznych – dlatego niewiele obszarów pozostaje poza granicami polityki6. Często – w przypadku przeciętnego Polaka7 – rozumienie polityki ogranicza się do sfery działań związanych
z walką o władzę i jej sprawowanie. Świadczą o tym liczne wypowiedzi w częstych sondażach

5

W oparciu o własne badania i obserwacje.

6

P. Legrand, Obszary permanentnej samoedukacji, TWWP, Warszawa 1995, s. 148.

7

W oparciu o własne badania i obserwacje.
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ulicznych. Udział w wyborach jest najczęściej kojarzoną aktywnością obywatelską. Wielu Polaków
ma problemy z wymienieniem innych postaw obywatelskich, wychodzących poza patriotyzm
czasów wojny czy oddawanie szacunku symbolom narodowym8.
Jednak rzeczywistość jest odwrotna. Każdy obywatel ponosi konsekwencje decyzji podejmowanych przez polityków, które dotyczą zdecydowanej większości sfer życia społecznego.
Aspekty polityczne towarzyszą wszystkim innym zjawiskom i dziedzinom wiedzy, tworząc swoiste
zależności. Dzięki aktywności społeczno-politycznej następuje swobodny rozwój tożsamości
politycznej człowieka. Dlatego istnieje potrzeba powszechnego udziału obywateli w życiu
politycznym, bo jest to ważny element permanentnego rozwoju osobniczego. Istotą życia
ludzkiego jest funkcjonowanie w społeczeństwie i dlatego większość podejmowanych przez
jednostkę działań ma wymiar społeczno-polityczny, silnie związany z mechanizmami władzy,
nawet jeżeli nie ma ona takich intencji9. W związku z takim rozumieniem polityki, należy przyjąć za oczywiste kształtowanie i wyrażanie poglądów politycznych przez jednostkę nie tylko
w sytuacjach celowych, ale przez sam fakt życia w społeczeństwie. Polityczne ja jest wyrazem
integracji wiedzy, uczuć, opinii i działania. Swoistym mikroświatem politycznym jest rodzina,
w której realizowane są określone style sprawowania władzy i reakcji na nią, jako najbliższe
pole realizacji i kształtowania własnej tożsamości politycznej10. Mnogość i brak schematyzmu
we wzajemnych relacjach między jednostkami, jak i grupami społecznymi powoduje, że kształtowanie się tożsamości politycznej jest nie tylko permanentne, ale ma cechy nigdy niekończącego się procesu, głównie o charakterze edukacyjnym, który jest rozłożony na dziesięciolecia
i interaktywny wobec szeregu innych zjawisk psychicznych, fizycznych czy zawodowych na
kolejnych etapach życia ludzkiego.
Po 1989 roku podjęto realizację jedynie minimalnych celów w obszarze edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży, zaniedbując całkowicie edukację obywatelską dorosłych. Można
powiedzieć, że częściowo tę lukę wypełniają media jednak ze słabym powodzeniem i kierując
się własnymi komercyjnymi celami a nie realizacją głębszych celów społecznych. Należy zdać
sobie sprawę, że Polacy wymagają powszechnej edukacji w tym zakresie również ze względu
na brak praktycznych doświadczeń. W ciągu ostatnich 200 lat dziejów polskiej państwowości, jedynie okres 1919-1926 można – bez wątpliwości czy spornych stanowisk – zaliczyć
do demokratycznych doświadczeń narodu polskiego. Dlatego nie w pełni prawidłowym
jest założenie a priori posiadania przez współczesnych Polaków kompetencji politycznych
(demokratycznych). Funkcjonowanie w systemach monarchii absolutnej czy totalitarnym,
w atmosferze ciągłej walki, mogło wykształcić postawy negujące stan prawny, ale jednocześnie
prowadziło do klasycznych antyzachowań równie absolutnych i totalitarnych. Efektem tego
stanu rzeczy są współczesne manowce polskiej demokracji. Należy pamiętać, że systemy
demokratyczne, do których chcemy dorównać, mają za sobą kilkusetletnie doświadczenie
w warunkach skrajnie różnych od polskich. My musimy ten czas nadrabiać w przyśpieszonym
tempie, stąd potrzeba ustawicznej edukacji obywatelskiej dzieci, młodzieży i dorosłych. Proces
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego ma za zadanie odbudowę „narodu politycznego”,
który będzie mógł stać się rzeczywistym suwerenem w rozumieniu państwowym. Pełnia bytu

8
K. Wereszczyński, Wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych wobec współczesnych potrzeb edukacyjnych,
niepublikowana praca doktorska, [w druku].
9
10

P. Legrand, op.cit., s. 149.
Ibidem.
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narodowego może się urzeczywistnić jedynie przez wytężone działania w kultywowaniu
i rozwijaniu obydwu obszarów: narodowego i obywatelskiego11.
Postrzeganie systemu demokratycznego jako dynamicznego i nieustająco zmieniającego się
jest powszechne dla ujęć zachodnioeuropejskich. Wynika to z tempa zmian cywilizacyjnych,
wśród których szczególnymi elementami zdają się być procesy i przemiany społeczne oraz
następujący rozwój technologiczny wraz z konsekwencjami określanymi mianem narodzin
społeczeństwa informacyjnego czy sieciowego. Znamiennym dla tych ujęć jest pojawianie się
kolejnych identyfikacji jednostkowych i społecznych, których dobrym przykładem jest obywatelstwo europejskie – w rozumieniu praw i obowiązków, które posiadamy. O obywatelstwie
w dynamicznym rozumieniu, czyli wymagającym ciągłej edukacji, mówią ważne dokumenty
międzynarodowe. W Raporcie Komisji Europejskiej Edukacja dla Europy odnajdujemy postulat
tworzenia europejskiego obywatelstwa przez edukację. Europejskie obywatelstwo ma stać się nie
tylko formalnością, ale praktyką społeczną, kształtującą się w dynamicznym procesie rozwoju oraz
opierającą się na budzeniu poczucia przynależności ponad różnicami i podziałami. Wspólnym
mianownikiem dla narodów Europy ma się stać aktywna partycypacja kultury demokratycznej,
wymagająca nieustannej edukacji12.
W równie dynamiczny sposób edukację obywatelską postrzegają członkowie Komisji
J. Delorsa. Rola człowieka w społeczeństwie demokratycznym nie może ograniczać się jedynie
do biernego przyjmowania obowiązujących norm społecznych. Rozwój społeczeństw wymaga
od jednostki aktywnego udziału w realizacji celów społecznych. Każdy obywatel powinien
świadomie współdecydować oraz brać na siebie odpowiedzialność za działania podejmowane
przez społeczności. Szkoła powinna zapewniać „elementarną polityczną alfabetyzację” poprzez
praktyki demokratyczne stosowane w jej życiu. Wyrabianie odpowiedzialnego krytycyzmu jest
elementem niezbędnym dla zachowania niezależności jednostki. Po zakończeniu edukacji
formalnej dorosły człowiek musi posiadać świadomość i narzędzia edukacji ustawicznej w obszarze obywatelskim. Stąd kolejne zadanie dla szkoły, która powinna zapewnić uczniowi nie
tylko określony poziom wiedzy merytorycznej i narzędzia dydaktyczne do dalszej edukacji, ale
przede wszystkim zaszczepiać idee edukacji ustawicznej, niezbędnej dla rozwijania zdolności
do kompromisu i poszukiwania porozumienia, aktywnego podejmowania ważnych ze społecznego punktu widzenia zadań, służących realizowaniu celów osobistych, jak i wspólnotowych.
Edukacja obywatelska staje się niezwykle ważnym obszarem edukacji ustawicznej, stanowiącym
podwaliny społeczeństwa odpowiedzialnego i solidarnego, szanującego fundamentalne prawa
każdej jednostki13.

E-demokracja
Współczesny rozwój cywilizacji i telematyki doprowadził do pojawienia się licznych
pytań na temat dalszego funkcjonowania i rozwoju demokratycznego systemu sprawowania
władzy. Występujące przemiany w życiu politycznym, niemające precedensu w historii, wymagają również nowego podejścia metodologicznego, opartego na kategoriach i kryteriach
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M. Kuniński, op.cit., s. 289.
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Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa
1999, s. 14–16.
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Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku,
pod przewodnictwem J. Delorsa, s. 59–61.
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postępowania badawczego. W wypowiedziach licznych autorów można dostrzec dylemat
pomiędzy traktowaniem sieci, jako jedynie nowego środka przekazu myśli ludzkiej mającej
tylko charakter odtwórczy, a poszukiwaniem zupełnie nowej jakości jaka – według niektórych
autorów – może rodzić się w internecie14. Problem ten pojawia się również w obszarze polityki
uprawianej w świecie wirtualnym. Czy człowiek jest w stanie przy użyciu sieci stworzyć nową
formułę demokracji – rządów bezpośrednich ludu w oparciu o nowoczesne środki przekazu
– porównywalną z ateńską formułą demokracji bezpośredniej?
Demokracja jako system polityczny była na przestrzeni wieków rozumiana i stosowana
w niezliczonych formach i odmianach. XX wiek przyniósł kolejne ujęcia, które przez jednych
postrzegane są jako naturalnie trwająca ewolucja od czasów starożytnych, przez drugich zaś,
jako wynaturzenie systemu, które współcześnie nie ma nic wspólnego ze swymi starożytnymi
korzeniami. Taka różnica poglądów ma swoje źródło w samym rozumieniu pojęcia demokracji.
Współczesne rozumienie demokracji sięga początków konstytucjonalizmu brytyjskiego z XVII
wieku. Ujęcie to opiera się na trzech wartościach: wolności jednostki, równości wobec prawa
oraz ochronie własności. W związku z tym, demokracja postrzegana jest, jako ustrój polityczny
oparty na założeniu, iż źródłem oraz podmiotem władzy zwierzchniej jest lud, rozumiany co
do zakresu rozmaicie, lecz zawsze jako zorganizowana zbiorowość15. Powyższe rozumienie
demokracji od XVII wieku było rozszerzane m.in. przez J.J. Rousseau, Ch.L. de Montesquieu,
J. Locke’a, demokrację masową, proceduralną, liberalną, partycypacyjną, substancjalną, pośrednią, bezpośrednią oraz współczesne koncepcje: J. Schumpetera, demokrację medisońską,
populistyczną, poliarchiczną. Symptomatyczny dla XX i początków XXI wieku jest narastający
rozdźwięk pomiędzy ideami a stanem rzeczywistym16. Doprowadziło to do powtarzanego nieformalnie powiedzenia: demokracja to najlepszy z najgorszych systemów politycznych, ale nikt
nie wymyślił nic lepszego. Wśród społeczeństw narasta poczucie chaosu i powszechnego nie
zwracania uwagi na potrzeby obywateli przez polityków. Jak pisze Robert A. Dahl, obecnie termin
„demokracja” stosowany jest raczej do opisu stosunków społecznych niż systemu sprawowania
rządów. Jednak współcześnie za nieodłączne cechy demokracji uznaje się powszechnie stałe
uczestnictwo, zdolność do porozumień i kompromisów oraz zasadę wolności i większości17.
Lata 90. były czasem niebywałego rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
które zaczęły odciskać swoje piętno również na politycznej sferze aktywności ludzkiej. Pojawiło
się określenie demokracji elektronicznej – równie niejednoznaczne i kłopotliwe do zinterpretowania, jak globalizacja czy społeczeństwo informacyjne. Trudno odnaleźć w polskiej literaturze
jednoznaczne rozwinięcie tego terminu. Pozostaje posiłkowanie się wzorcami zachodnioeuropejskimi, które są często krytykowane ze względu na różnice w rozwoju procesów informatyzacji
społeczeństwa polskiego i społeczeństw zachodniej części kontynentu. Dość wielu zwolenników neguje możliwość jakiegokolwiek zdefiniowania demokracji elektronicznej ze względu
na charakterystyczną dla sieci zmienność i ciągłe poszerzanie pola działania, co uniemożliwia
jakąkolwiek definiowalność internetowych zjawisk.
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K. Wieczorkowski, Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej, [w:] „Forum Oświatowe” 2006,
nr 1 (34).
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M. Nowina Konopka, Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Istota.
Rozwój. Wyzwania, (red.) M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2006, s. 61.
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Podejmowane próby zdefiniowania demokracji elektronicznej obejmują dwa obszary:
ogólny i szczegółowy. Dlatego poniższe, przykładowe ujęcia różnią się między sobą. M. Hagen
zwraca uwagę na ogólne używanie sieci w systemie demokratycznym. W.H. Dutton wskazuje na
możliwość wyrównywania szans obywateli w życiu publicznym. Ch.F.N. Moore uważa natomiast,
że najważniejszym aspektem związanym z używaniem sieci elektronicznych jest zwiększenie
bezpośredniego charakteru demokracji poprzez możliwość przeprowadzania plebiscytów i debat
online, umożliwiających współdecydowanie obywateli w konkretnych kwestiach dotyczących
rządzenia państwem. W podobnym duchu wypowiadają się A. Korac-Kakabadse i N. KoracKakabadse, zwracając uwagę na zdolność nowoczesnych technologii do podnoszenia poziomu
i jakości udziału obywateli w procesie rządzenia18.
W polskiej rzeczywistości funkcjonuje szereg terminów identyfikowanych z demokracja
elektroniczną: cyberdemokracja, teledemokracja, demokracja internetowa, wirtualna demokracja,
technodemokracja czy e-demokracja. Określenia te używane są w polskiej literaturze w sposób
zamienny, dość dowolny, żeby nie powiedzieć chaotyczny. Ten stan rzeczy oddaje rolę jaką w polskim życiu politycznym odgrywa sieć. Jest ona znacznie mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej,
choć wykorzystanie internetu w tej sferze życia niewątpliwie wzrasta19. Źródła takiej sytuacji są
wielorakie – począwszy od nadal niewielkiego procentowo dostępu przeciętnego obywatela do
sieci, związanego z ponoszeniem dość dużych kosztów. Szacuje się, że ok. 28% Polaków posiada
dostęp do internetu wobec 16% na świecie, 75% w Szwecji i 70% w Danii20. Wskazuje się również na niską świadomość i umiejętność wykorzystywania tego narzędzia w debacie politycznej
przez samych polityków. W polskim przypadku problem leży również w odpowiedzi na pytanie
o poziom kompetencji informatycznych Polaków. Cechą społeczeństwa informacyjnego nie jest
liczba posiadanych komputerów, lecz umiejętność zastosowania ich do zdobywania, przetwarzania i zastosowania informacji. W Polsce – budowę społeczeństwa informacyjnego postrzega się
głównie, jako wyposażanie szkół i instytucji w komputery, a nie wyposażenie Polaków w kompetencje służące świadomemu posługiwaniu się informacją dla celów zawodowych, jak i osobistych.
Działania na szczeblu rządowym mają charakter ograniczony i nie powodują napływu do szkół
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z zakresu medioznawstwa czy informacji.
Porządkując, można wyróżnić trzy pojęcia opisujące demokrację elektroniczną:
1. Teledemokrację (teledemocracy) – rozumianą jako możliwość wykorzystania nowych technologii w procedurach demokratycznych o charakterze plebiscytowym.
Trudno jest dziś określić, kto jest autorem tego terminu, jednak w badaniach nad
wpływem telewizji na decyzje polityczne użył go po raz pierwszy T. Backer pod
koniec lat 70. XX wieku;
2. Cyberdemokrację (cyberdemocracy) – rozumianą (J. Taylor, E. Burt) jako system
umożliwiający dialog, dyskurs i aktywną partycypację opartą na sieci, jako narzędzie
budujące wspólnoty, umożliwiające komunikację „wielu z wieloma”;
3. Demokratyzację elektroniczną – polegającą na ulepszaniu demokracji, a nie
zastępowaniu formy przedstawicielskiej. Ma ona być kolejnym, wzmacniającym
demokrację kanałem przepływu informacji.
Głównym celem takiego postrzegania demokracji elektronicznej jest sprawienie, aby sieć
stała się elementem usprawniającym przepływ informacji między społeczeństwem a władzą, dla
18
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20
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wzmocnienia systemu demokratycznego. Taka postawa właściwa jest głównie dla elit rządzących
krajów wysokorozwiniętych – szczególnie USA21.
E-demokrację można postrzegać jako odpowiedź na najważniejsze współczesne problemy demokracji. Umożliwi ona zwiększenie przejrzystości władzy, pełniejszy udział obywateli
w polityce oraz zwalczanie rodzących się podziałów społecznych na tle rozwoju nowych technologii22. Radykalni zwolennicy demokracji elektronicznej proponują stworzenie – w postaci
regulacji prawnych – elektronicznej inicjatywy ustawodawczej, polegającej na nadaniu formalnego biegu (w formie elektronicznej) inicjatywie, która zyskałaby poparcie określonej liczby
obywateli. Sieć jest wspaniałym środkiem wyrażania emocji i opinii politycznych i głównie do
tego wykorzystywana jest obecnie przez Polaków. W znaczenie mniejszym stopniu wykorzystuje
się ją do podejmowania działań i propagowania wiedzy politycznej. Należy również pamiętać,
że sieć można wykorzystywać do obsługi obywateli przez wszelkiego typu urzędy czy choćby
do umawiania się na spotkanie z urzędnikiem celem oszczędzenia czasu i stania w kolejkach,
które często są zarzewiem konfliktów.
Należy pamiętać o ewentualnych zagrożeniach wynikających z wykorzystania sieci w procesie
wzmacniania systemu demokratycznego. Niezaprzeczalnym faktem jest manipulacja informacją,
tworzenie fikcyjnego obrazu elit politycznych, ich cech oraz zasług. Polacy mają już za sobą
pierwsze manipulacje medialne, choćby w postaci plakatów wyborczych czy publicznych „show”
opartych na miernikach oglądalności23. Kolejny problem dotyczy szerokiej grupy obywateli
nadal pozostających poza dostępem do sieci, a także konieczności mentalnego przygotowania
odbiorców do udziału w elektronicznej demokracji. Nowy kanał medialny powstały z urządzeń
telematycznych jest kontrowersyjnym narzędziem komunikowania się obywateli i polityków.
Niemniej jednak należy zdać sobie sprawę z nieuchronności jego rozwoju oraz potęgi w kształtowaniu tożsamości politycznej przeciętnego internauty. Pojawili się zwolennicy określania mediów
jako czwartej władzy a cyber-rzeczywistości jako piątej. Szereg publikacji pokazuje, jak zgubne
może być ograniczanie swoich źródeł informacji jedynie do internetu. Szczególnym przykładem
politycznych manipulacji są multimedialne telekonferencje Prezydenta Rosji Władimira Putina,
w trakcie których propagandowo podkreśla się nowoczesny charakter przedsięwzięcia, cenzurując
jednocześnie treść zadawanych pytań, usprawiedliwiając to ich mnogością.
Od e-demokracji nie ma odwrotu, tak jak nie da się powstrzymać wpływu techniki na
nasze życie. Nie ma odwrotu ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Każdy
Polak – od 1 maja 2004 roku – posiada podwójne obywatelstwo rozumiane w kategoriach praw
i obowiązków. Bycie obywatelem UE wymusza na nas stosowanie technologii elektronicznych
w systemie sprawowania władzy. Aby Polacy nie znaleźli się na marginesie decyzyjnym Unii i mogli
skutecznie realizować swoje prawa, jak i spełniać obowiązki, muszą zaakceptować sieć jako element demokracji oraz podjąć szeroko zakrojoną edukację między innymi w zakresie zrozumienia
zasad posługiwania się cyberdemokracją przez polityków i osoby sprawujące władzę.
Demokracja elektroniczna wymusi na politykach: pełną przejrzystość procesów decyzyjnych
(co jest powszechnym współcześnie postulatem obywatelskim), zapewnienie udziału w dyskusji
„chwilowych grup obywatelskich”, konsultacje na zasadach wolnego dostępu do dobrze zorganizowanych platform dyskusyjnych – zapewniających profesjonalne moderowanie; konsultacje
21
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społeczne za pośrednictwem internetu, które obejmą prawie wszystkie aspekty życia publicznego
oraz realizację solidarnościowego postulatu upodmiotowienia obywateli. Pierwsze rządowe próby
publicznej dyskusji w Polsce dotyczyły patentów na oprogramowanie w serwisie gov.pl24.

Rzeczywistość a nie stan postulowany czyli:
Obywatele do myszek
Demokracja elektroniczna nie jest stanem postulowanym, lecz rzeczywistością, która
narodziła się wraz z kolejnymi technologiami informacyjnymi, jakie stworzył i których używa
człowiek. Potwierdzają to przykłady ciągłego rozszerzania zasięgu e-strefy przez takie państwa,
jak Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Holandia, Irlandia, Australia, Japonia, Szwecja,
Dania czy Wielka Brytania.
E-demokracja umożliwia nowe formy komunikacji władzy z obywatelem – o charakterze
interaktywnym. Pozwala to na szybki i bezpośredni kontakt obywatela z władzą oraz daje
możliwość dostrzegania problemów społeczności lokalnej, często obcych czy zbyt odległych
z punktu widzenia władzy. Przykładem takich przedsięwzięć są coraz liczniejsze polskie portale
samorządowe czy strony różnych organizacji pozarządowych. Szczególnie ważne zadanie spełniają wszelkie strony zawierające informacje o charakterze prawnym, ułatwiające przeciętnemu
obywatelowi nie tylko poruszanie się w urzędach, ale np. poprawne pisanie wniosków do
urzędów czy spółdzielni mieszkaniowych. Sieć stwarza warunki do indywidualnego podejścia
urzędników do każdego obywatela i możliwości pomocy w załatwianiu nietypowych spraw.
Jest to poważny krok w stronę zwiększania podmiotowości obywatela. Sieć umożliwia szerszą
współpracę obywateli np. z organami ścigania i innymi służbami, dla skuteczności działania
których niezwykłe znaczenie ma czas. Takie reakcje nastąpiły np. po zamachach w londyńskim
metrze, gdzie dzięki komunikacji elektronicznej dziesiątki uczestników przekazywały swoje
relacje z miejsca zdarzenia. Dziesiątki zdjęć pochodzących z telefonów, czy tysiące opisów
zdarzenia przesłanych pocztą mailową wspomagało pracę policji.
Swoistym przykładem jest Iran, w którym trwa pierwsza „wojna blogowa”. Ustrój republiki
islamskiej nie zezwala na swobodne wypowiadanie swoich opinii obywatelom mającym inne
poglądy niż oficjalnie głoszone przez władzę. Bezpieczną przystanią stał się internet. Władze
nie są w stanie kontrolować pisanych blogów. Jednak próbują identyfikować autorów i nie
wszystkim udaje się uniknąć represji. Same pseudonimy to za mało – służby rządowe stosują
różnego typu filtry i metody identyfikacji autorów, którzy znów poszukują sposobów na zachowanie anonimowości25.
W coraz większej liczbie krajów na świecie cyberprzestrzeń zaczyna mieć realny wpływ
na sytuację polityczną. Przykładem są wybory w Korei Południowej, które odbyły się w 2002
roku. Opiniotwórcze źródła informacji – jako źródło zwycięstwa Roh Moo-hyuna wskazują
strony Ohmy News. Liczba dziennych odwiedzin w dniach poprzedzających wybory sięgała
20 milionów. Należy również zwrócić uwagę, że Korea Południowa jest krajem, który zapewnia
swoim obywatelom najszerszy dostęp do internetu. Podobnym przykładem były kolejne wybory
w Stanach Zjednoczonych. Kraj ten ma za sobą pierwsze próby z wyborami przy wykorzystaniu
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internetu. W trakcie ostatnich wyborów uzupełniających do Kongresu, blog Huffington Post na
bieżąco umożliwiał przepytywanie kandydatów26. Podobne procesy mają miejsce we Francji.
Tam poszczególne partie starały się – z powodzeniem – pozyskać za pośrednictwem internetu
nowych członków. We Francji przekazywanie plików wideo, przemówień i udział polityków
w czatach stały się nieodłącznym elementem działań poszczególnych polityków i partii. Jeden
z Francuzów udostępnia na stronie MonPuteaux.com filmy nakręcone na posiedzeniach rady miejskiej,
dokładnie analizując treść poszczególnych wypowiedzi27.
Udanym przykładem budowy i rozwoju e-administracji jest australijski stan Victoria. Stworzony został tam system MAXI, będący zaawansowanym narzędziem elektronicznej biurokracji.
W obecnej chwili wszelkie sprawy, które na początku lat 90. trzeba było osobiście załatwiać
w stanowych urzędach, można wykonać w formie elektronicznej – od płacenia podatków, przez
załatwienie niezbędnych dokumentów, po płacenie mandatów28.
Równie ciekawym przykładem budowy społeczeństwa wiedzy, silnie związanego ze zmianami opartymi na tworzeniu e-instytucji państwowych, kreujących nowy sposób zarządzania
państwem, jest Wielka Brytania. Działania te wprowadził w życie premier Tony Blair korzystając z doświadczeń amerykańskich oraz pozytywnego spadku po rządach Margaret Thatcher.
Główne założenia polityki guided change (sterowanych zmian) oparł na szerszym zastosowaniu
technologii teleinformatycznych, upowszechnieniu internetu jako drogi świadczenia usług,
propagowaniu wiedzy oraz wzrostu zamożności społeczeństwa. Powołano takie instytucje jak
e-Envoy, E-Government Unit, e-Ambassador. Efektem tych działań jest dynamiczny wzrost
gospodarczy Wielkiej Brytanii, porównywany z podobnymi procesami, które miały miejsce
w Stanach Zjednoczonych w latach 90.
Rozwój demokracji elektronicznej znalazł odbicie w aktach prawnych choćby Unii Europejskiej. Potrzeba zastosowania nowych technologii w demokratycznej praktyce dostrzeżona
została przez urzędników Unii Europejskiej. Jedną z ciekawszych propozycji była inicjatywa
Romano Prodiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej z 1999 r. – nazwana eEurope – an
Information Society for All – przyjęta przez Radę Europejską (kontynuowana przez kolejne
inicjatywy eEurope 2002 czy eEurope + eEurope 2005). Wśród celów działania przyjętych do
realizacji przez państwa członkowskie i aspirujące do UE znalazła się alfabetyzacja cyfrowa oraz
upowszechnienie dostępu do urzędów, aktów prawnych i usług publicznych online. Inicjatywa
ta wydaje się być naturalną konsekwencją form rozwoju demokratycznego państwa w sieci.
Dzieje się tak ze względu na przyjmowanie przez internet formy współczesnej agory czy Hyde
Parku. Staje się on miejscem umożliwiającym lub wręcz zachęcającym internautę-obywatela do
wypowiadania swoich opinii i konfrontowania ich z poglądami innych ludzi. Polityka i politycy
nie mogą być obojętni wobec coraz szerszej dyskusji na elektronicznych forach. Ignorowanie
e-demokracji może nie tylko pogłębić alienację władzy i polityków, ale wręcz zmieść reprezentowane przez nich ugrupowania polityczne czy zmarginalizować władzę.
Wielu autorów przypisuje dominujące znaczenie sieciom telefonów komórkowych, które
zostały wykorzystane do szybkiej komunikacji w Hiszpanii przed ostatnimi wyborami. Dokonany
w dniu 11 marca 2004 r. w Madrycie zamach na pociąg uruchomił lawinę, która w ciągu kilku
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dni dokonała odwrócenia preferencji wyborczych. Hiszpańscy operatorzy sieci komórkowych
odnotowali w tym okresie niesłychany wzrost liczby połączeń, a w szczególności przesyłanych
SMS-ów. Oczywiście telefony były jedynie narzędziem wymiany poglądów, ale żadne inne
medium nie umożliwia takiego tempa przepływu informacji i opinii. Oczywiście pozostaje
kwestią sporną na ile był to zbieg okoliczności, na ile rozczarowanie Hiszpanów prowadzoną
polityką zagraniczną – szczególnie dotyczącą wojny w Iraku, a na ile strach przed kolejnymi
zamachami?
W przypadku Polski również można odnaleźć coraz więcej przejawów wkraczania cyberprzestrzeni nie tylko do życia społecznego, ale i do polityki. Pierwszą oznaką zmian w sposobie
myślenia polskich polityków było pojawianie się bloga premiera Marcinkiewicza na przełomie
2005/2006 roku. Niemniej nadal strony internetowe polskich partii politycznych są nijakie, mało
interesujące, z niewielką ilością konkretnych informacji o charakterze programowym. Sławią
głównie „wodzów” i wątpliwe jakościowo osiągnięcia ugrupowania. Można sądzić, że większość
polskich polityków, mówiąc najprościej, nie potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami,
a związku z tym wykorzystuje je jedynie w znikomym stopniu. Znacznie szybciej następują reakcje obywateli w sieci. Najlepszym przykładem są liczne komentarze do informacji o charakterze
politycznym na wielu forach internetowych czy też inicjatywy o charakterze protestacyjnym.
Jedną z pierwszych akcji w internecie był 3 marca – dzień internetowego obywatelskiego protestu
przeciwko polityce rządu Leszka Millera, dalej akcja z końca 2003 roku dotycząca wykorzystania wolnego oprogramowania w administracji państwowej i służbach publicznych, czy nie dla
podwyższenia podatku VAT z 7 do 22% na usługi internetowe. O wymiernych efektach można
powiedzieć w przypadku ostatniej akcji, choć nie była to jedyna forma protestu w tej sprawie.
Sejm RP, mimo nieustępliwej postawy Ministerstwa Finansów, nie podniósł stawki VAT na usługi
internetowe dla osób fizycznych.
Prostym, a jednocześnie ciekawym przykładem wykorzystania internetu w pracy samorządów polskich jest transmitowanie w sieci obrad Rady Miasta Konina. W trakcie trwania sesji, za
pośrednictwem strony internetowej magistratu, można przysłuchiwać się obradom. Pierwotnym
celem było usprawnienie pracy urzędników miejskich, którzy dzięki temu nie musieli przesiadywać na sali obrad, czekając na poruszenie problemów dotyczących ich pracy. Na swoich
miejscach pracy mogli wykonywać inne obowiązki, przerywając je we właściwej chwili, aby
udać się na salę obrad. W ten sposób również mieszkańcy miasta mają możliwość swobodnego
przysłuchiwania się obradom, bez względu na miejsce pobytu. Jest to ciekawy i prosty sposób
połączenia sieci i techniki audio29.
Postulaty wykorzystania cyberprzestrzeni do celów politycznych w szerszym lub węższym
zakresie prowadzą nieuchronnie do urzeczywistnienia idei masowej partycypacji w demokratycznym systemie sprawowania władzy. Stwarzają możliwości wykorzystania nowych technologii do
powiększenia obszarów aktywności obywatelskiej. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż pewne
grupy społeczne zagrożone są w sposób realny tzw. wykluczeniem cyfrowym, wynikającym
z braku umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wykluczenie to może prowadzić do marginalizacji obywatelskich postaw części społeczeństwa.
Nowe technologie nie mogą stać się elementem dzielącym społeczności, lecz przeciwnie – powinny je spajać, stwarzając nowe sytuacje służące wzmacnianiu więzi międzyludzkich i poziomu
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społecznego porozumienia. Sieć daje możliwość swobodnego artykułowania myśli i poglądów,
przeciwdziałając nasilającej się alienacji rządzących od rządzonych.
Wykorzystanie technologii dla realizacji celów osobistych i społecznych powinno uwrażliwiać
strony politycznego dialogu, a nie dzielić i selekcjonować. Społeczeństwo, zmęczone dotychczasowymi obrazkowymi formami prezentacji poglądów politycznych, wymaga wsparcia w podjęciu
trudu edukacyjnego w obszarze zastosowania sieci do korzystania ze swoich konstytucyjnych
uprawnień. W związku z tym, na państwo spada obowiązek wyposażenia przeciętnego obywatela
w kompetencje umożliwiające korzystanie z tych technologii. Istnieje silna potrzeba wzmocnienia lub unowocześnienia przepływu informacji pomiędzy rządzącymi a rządzonymi w celu
uzyskania wspólnie akceptowanego kompromisu, niezbędnego dla właściwego funkcjonowania
demokracji jako systemu politycznego wspomagającego obywatela, a nie jedynie stróżującego
u jego boku. Coraz liczniejsze zjawiska o charakterze gospodarczym wskazują na zwiększające
się zjawisko przełamywania wszelkich barier tworzonych przez rządzących dla biznesu.

Edukacja czy niczym nieograniczona swoboda?
W wydanej w tym roku książce Kaczor w sieci, jej autor – J. Pałasiński – cytując głównie komentarze polityczne internautów, ze zdumieniem odkrywa na nowo charakter Polaków. Jak pisze
we wstępie, albo o tych cechach zapomniał, albo wieloletni pobyt za granicą i obserwowanie
swoich pobratymców z zewnątrz nie pozwoliło mu dostrzec, w jaki sposób Polacy potrafią się
wyrażać o osobach, które niekoniecznie lubią. A może to wolność sieci pozwala na taką dozę
wulgaryzmów i bezkompromisowych wypowiedzi?
Posuwając się tropem rozważań Arystotelesa i F. Meinecke’a można pokusić się o postawienie pytania: czy dobry człowiek to dobry obywatel i dobry teledemokrata (cyberdemokrata,
netodemokrata)?
Opierając się na poglądzie R.A Dahla30 o coraz częstszym opisywaniu demokracji jako rodzaju stosunków społecznych, można zaryzykować twierdzenie, że w miarę trwałe funkcjonowanie
systemu demokratycznego prowadzi do coraz większego zespolenia stosunków społecznych
z ustrojem politycznym. A współczesna odpowiedź na pytanie postawione przez Arystotelesa
pozwala stwierdzić, że cnoty dobrego człowieka to w coraz większym stopniu cnoty dobrego
obywatela. Jednak rozwój cywilizacji przyniósł nam narzędzie o nazwie „sieć”. Sieć, którą można
zaliczyć do obszaru dającego człowiekowi tak głębokie poczucie wolności i swobody (które
są jednymi z głównych zasad demokracji), jakiego do tej pory nie dawał żaden wynalazek ani
sytuacja społeczna. Rodzi się pytanie: czy człowiek, obywatel, teledemokrata powinien uczyć się
korzystać z bogactwa wolności jaką daje sieć? Jedyna możliwa odpowiedź brzmi: powinien – i to
nie tylko dlatego, że jest to nowe i niepoznane narzędzie, ale dlatego, że powinność ta wynika
z zasady istotnej dla właściwego funkcjonowania demokracji: niczym nieograniczona wolność
szybko zamienia się w anarchię. Musimy zatem nauczyć się wykorzystywać sieć do twórczego
wspomagania procesów demokratyzacji społeczeństwa polskiego, upraszczania lub zastępowania skostniałych i skomplikowanych procedur administracyjnych. Pozwoli to obywatelowi
na głębsze poczucie się podmiotem, a nie przedmiotem życia społeczno-politycznego. Będzie
również realizacją postulatów stawianych przez przedstawicieli prawej strony sceny politycznej. Bez odwoływania się do symboli i tradycji, upodmiotowiony obywatel czy teledemokrata
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będzie równocześnie czuł się dumny ze swego państwa, a co za tym idzie i narodu. Jest to
swego rodzaju droga do przywrócenia tzw. wychowania w duchu narodowym. Poczucie dumy
u obywatela może wzbudzać przeszłość, ale znacznie ważniejsza jest teraźniejszość, bez której
nawet najbardziej chwalebne dzieje pozostają jedynie wspomnieniem.
Dzieje naszego narodu znają niczym nieograniczoną wolność, która zakończyła się upadkiem
państwa i 123-letnią niewolą, której skutki odczuwamy do dziś, a przejawiają się one choćby
w braku doświadczeń w demokratyzacji państwa.
W naszym przypadku – większość Polaków uważa, że zna się na polityce i nie odczuwa
potrzeby zdobywania wiedzy na temat systemu demokratycznego. Specyfika współczesnego
ustroju demokratycznego jest identyfikowana z relacjami społecznymi. Uczenie się życia w grupie
stanowi podwaliny trwałości systemu politycznego. Jest to proces nieustannego uczenia się
współpracy w różnych grupach społecznych. Uczenia się sztuki konsensusu i poszukiwania
dróg rozwiązywania konfliktów w oparciu o poszanowanie praw jednostki – z jednej strony
– i zdolność tejże jednostki do identyfikacji z interesami grupowymi z drugiej strony. Wielość
identyfikacji wymaga szeregu kompetencji i zdolności do funkcjonowania w różnych układach,
np. w cyberprzestrzeni – z korzyścią dla jednostki oraz grup społecznych i zachodzących między
nimi interakcji.
Należy pamiętać, że większość społeczeństwa polskiego uczyła się i żyła w okresie PRL,
kiedy pożądaną postawą obywatelską była bierność i zaufanie do PZPR. Zmiana nawyków
i kształtowanie cnót obywatelskich wymaga szczególnych wysiłków ze strony państwa i świadomości ze strony samych obywateli.
Ustawiczność i powszechność edukacji obywatelskiej wynika z traktowania jej jako istotnej kompetencji człowieka dorosłego – czyli wymagającej kształcenia od pierwszych szczebli
edukacyjnych31. Współczesne życie społeczne – tak jak sieć – staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i stawia coraz to nowsze wyzwania przed przeciętnym obywatelem. Człowiek
dorosły, jako naturalny wzór dla dzieci i młodzieży powinien zdobywać wiedzę i umiejętności
we wszelkich formach. To my – dorośli – stanowimy wzorce demokratycznego postępowania.
W rodzinie człowiek po raz pierwszy styka się z władzą i określonym stylem jej sprawowania. To
w tej najmniejszej komórce społecznej rozpoczyna się proces kształtowania dobrego człowieka,
dobrego obywatela, dobrego teledemokraty.
System edukacyjny i oświata potrzebuje impulsów i systemowych rozwiązań w obszarze całej
edukacji obywatelskiej oraz jej części – demokracji elektronicznej. Postulaty upowszechnienia
tej formy edukacji w różnych postaciach są nie tylko uzasadnione, lecz wymagają szybkiej realizacji i wsparcia ze strony państwa. Sieć nie może stać się swego rodzaju obszarem czy areną
służącą do wyżycia się czy uprawiania nieusprawiedliwionej i niczym nieuzasadnionej sztuki
obrażania innych ludzi opartej na skrajnych wulgaryzmach i przekonaniu o własnej wartości.
Sztuka (nauka) korzystania z wolności staje się istotnym elementem decydującym o dalszych
losach nie tylko państwa, ale i narodu, czego już w dziejach doświadczyliśmy. Należy uczynić
wszystko, aby ta sytuacja nigdy się nie powtórzyła.

31

Przykładowa pozycja nt. kompetencji społecznych ludzi dorosłych: R. Urbański-Korż (red.), Kompetencje społeczne
dorosłych. Język – Dobro – Piękno – Śmierć, Toruń-Poznań 2000.
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Abstract
Since political identity of an individual is being created all life long, citizenship requires constant
acquiring new competences and broadening of knowledge already possessed. The article discusses the
emergence of e-democracy and its implications for politics, andragogy, lifelong learning and citizenship
education at every level. The author points to the need of citizenship education as a condition of society
development. An attempt has been made to define the concept of e-democracy, its advantages and threats.
The article analyses the role of e-democracy in increasing the participation of citizens in politics through
improving communication between them and the authority, increasing their knowledge of decision-making
processes and through fostering public discussions. Examples of foreign as well as Polish e-institutions and
undertakings in the realm of e-democracy have been depicted.
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Struktura kwalifikacji klienta
usług e-learningowych

Niniejsze opracowanie opisuje, czym jest struktura kwalifikacji (dawniej sylwetka absolwenta),
przedstawiając ją, między innymi, jako narzędzie służące do podejmowania decyzji przez potencjalnego przyszłego studenta. Próbuje także znaleźć odpowiedzi na pytania: kim może być klient
edukacyjnych usług zdalnych? Czy będzie to osoba tuż po maturze, która zamierza kontynuować
naukę w szkole wyższej? Czy raczej będzie to osoba pracująca, szukająca sposobów na podnoszenie swoich kwalifikacji?

Próba scharakteryzowania klienta
usług e-learningowych
Konkurencja na rynku edukacyjnym jest z roku na rok coraz większa. Wymusza ona na
władzach szkół wyższych podejmowanie wzmożonych działań znajdujących odzwierciedlenie
w procesach wewnętrznych, w tym także w zadowoleniu klienta. W ujęciu marketingowym
usługa edukacyjna jest produktem uczelni, którego efektem jest uzyskanie określonych kwalifikacji absolwenta potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów na określonym kierunku
i specjalności. Absolwent z takim dyplomem charakteryzuje się kompetencjami i umiejętnościami
co najmniej na poziomie opisanym w sylwetce absolwenta, czyli strukturze kwalifikacji. Opis struktury kwalifikacji ma służyć także porównywalności dostępnej na rynku oferty edukacyjnej, a tym
samym pomocy przy wyborze miejsca i rodzaju studiów1. Ma on także umożliwić w większym
stopniu przemieszczanie się studentów pomiędzy poszczególnymi uczelniami.
Pytania 2 o przyszłego e-studenta, wbrew pozorom, nie są proste, choć badania
użytkowników internetu i korzystania z sieci są prowadzone dość systematycznie już od kilku
lat. W ich wyniku ukształtował się obraz typowego klienta usług zdalnych, którym jest młody
człowiek w wieku 16–19 lat, niepracujący, najczęściej uczący się i korzystający z sieci głównie
w celach rozrywkowych.

1

Decyzja ta powinna być podjęta przez przyszłego studenta minimum w oparciu o jego zainteresowania, cele,
aspiracje i możliwości.

2
Pytania te poruszają również zagadnienie opłacalności i ryzyka inwestycji – a zatem istotna jest nie tylko informacja
kim będzie e-student, ale czy w ogóle będzie?
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Struktura kwalifikacji
Osiągnięcie przez studenta określonych kwalifikacji powinno być efektem ukończenia przez
niego studiów o określonym profilu, zgodnie z danym standardem lub poziomem. Bazuje on
na nabytych i określonych w trakcie studiów umiejętnościach, odpowiadających standardom
kwalifikacji absolwenta, rozumianym tutaj jako tytuły, stopnie, dyplomy lub inne świadectwa,
poświadczające osiągnięcie określonych celów3. Do tych kwestii odnosi się art. 1 ust. 1 Konwencji Rady Europy i UNESCO o uznawaniu kwalifikacji, przyjętej w Lizbonie w 1997 roku.
Mają one też odzwierciedlenie w tak zwanych deskryptorach efektów kształcenia, przypisanych
do poszczególnych poziomów studiów. Są to punkty odniesienia, którymi w Ramowej strukturze
kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego są4:
wiedza i rozumienie (knowing and understanding),
wiedza jak działać (knowing how to act),
wiedza jak być (knowing how to be).
Stąd kwalifikacje opisuje się coraz częściej pod kątem tego, co student powinien wiedzieć,
rozumieć lub potrafić zademonstrować po pomyślnym ukończeniu zatwierdzonego programu
kształcenia5.
Każdy z elementów Ramowej struktury kwalifikacji (każdy typ dyplomu lub certyfikatu)
powinien być scharakteryzowany przez6:
poziom, mierzony nakładem pracy studenta, wyrażony w punktach ECTS,
profil, określający charakter uzyskanych kwalifikacji (np. profil zawodowy, profil
akademicki),
efekty kształcenia (learning outcomes, competences), określające zakres wiedzy
i umiejętności posiadanych przez absolwenta (knowledge, skills), a także charakteryzujące go postawy.
Zmianę nastawienia do standardów kształcenia i programów studiów, nie w aspekcie minimów programowych, lecz efektów kształcenia przyjęto np. w ramach projektu Tuning Educational
Structures in Europe, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej7. W myśl przyjętych założeń,
zadaniem kształcenia ma być skuteczne pomaganie studentom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu ich postaw, a nie tylko przekazywanie informacji. Dlatego też każda
uczelnia może tworzyć autorski program studiów, który jednocześnie będzie podkreślał indywidualność oferty edukacyjnej. W kształceniu ukierunkowanym na studenta uwagę koncentruje się
na zależnościach między nauczaniem, uczeniem się i oceną oraz na podstawowych powiązaniach
między projektowaniem programów, prowadzeniem kształcenia, oceną i pomiarem kształcenia8.

3
A. Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEiN, Warszawa 2006; EUROPASS
for better transparency of qualifications and skills, European Commission, http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/europass/index_en.html, [22.11.2007] ; EUA Graz Declaration – Forward from Berlin: the role of universities,
European University Association, 2003, http://www.eua.be/eua/en/publications.jspx, [22.11.2007].
4

Seminarium Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 24 czerwca
2005 r.

5

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Grupa robocza Procesu Bolońskiego
ds. ramowych struktur kwalifikacji, Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji Danii, luty 2005, s. 16.

6

A. Kraśniewski, op.cit., s. 21.

7

J. Gonzales, R. Wagenaar (red.), Tuning Educational Structures in Europe – Final Report, Phase I, 2003.

8

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, op. cit., s. 19. Należy pamiętać jednak,
że uczenie się to współdzielenie się informacjami w taki sposób, aby poszerzać wiedzę uczestników.
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Na sylwetkę absolwenta ma wpływ jednak znacznie więcej czynników – najważniejsze
przedstawia rysunek 1. Metody9 zarządzania uczelnią i prowadzenia zajęć zależą najczęściej od
przygotowania i doświadczenia nauczycieli akademickich, tak praktycznego, jak i teoretycznego
– czyli umiejętności przedstawiania powiązań między teorią a praktyką gospodarczą. Przygotowanie studentów jest uzależnione od ich stosunku do dalszego kształcenia się, środowiska,
w którym się wychowali (szacunku do pracy, siebie i innych), itd. Standardy i akredytacje
wpływają na programy i plany studiów, wynikają ze specyfiki samej uczelni, a także ustaleń ministerialnych (minima programowe) i unijnych (Deklaracja Bolońska). Jednak głos decydujący mają
pracodawcy, którzy zatrudniają absolwentów, określając wymagane kwalifikacje i wykształcenie
przyszłego pracownika.
Rysunek 1. Czynniki wpływające na kwalifikacje absolwenta
Metody zarządzania

Wymagania rynku pracy

Doświadczenie wykładowców

Kwalifikacje absolwenta studiów

Przygotowanie studentów

Standardy i akredytacje
Źródło: opracowanie własne

Zdefiniowanie pojęcia kwalifikacje absolwenta dla poszczególnych kursów oraz sposób
jego opisywania podejmuje Krajowa Ramowa Struktura Kwalifikacji, wypracowana na bazie
przyjętych standardów kształcenia10. Ramowa struktura kwalifikacji pozwala przedstawić
w sposób usystematyzowany pełny zestaw kwalifikacji w danym systemie edukacji oraz możliwości
przechodzenia przez studentów i inne uczące się osoby między różnymi ścieżkami prowadzącymi
do tych kwalifikacji. […] W ramach takich struktur tytułom zawodowym (stopniom) powinno
się przypisać różne efekty. I i II cykl studiów powinny mieć różne orientacje i różne profile, aby
uwzględnić różnorodne potrzeby indywidualne, wymogi akademickie i potrzeby rynku pracy11.

9

Metody zarządzania uczelnią oraz umiejętności „menedżerskie” nauczycieli akademickich były przedstawione szerzej
podczas wystąpienia na konferencji: Komunikowanie społeczne w edukacji – komunikacja – zarządzanie – edukacja
a kompetencje pracownicze w szkole (J. Bugaj, SIS – koncepcja prowadzenia dydaktyki akademickiej – metody i techniki
szczegółowe, D. Kajrunajtys, SIS – koncepcja prowadzenia dydaktyki akademickiej – założenia i przesłanki metodologiczne), Zakopane, 25–26 września 2007 r.

10

Stan prac, zasady i tryb postępowania nad przygotowaniem standardów kształcenia w Radzie Głównej Szkolnictwa
Wyższego, Dokument przyjęty na III plenarnym posiedzeniu Rady w dn. 16.02.2006 r.

11
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Tradycyjne modele i metody przedstawiania struktur kwalifikacji ustępują miejsca systemom
opartym na jasno sprecyzowanych punktach odniesienia, w których określa się efekty kształcenia,
kompetencje, poziomy i ich wskaźniki, kryteria odniesienia dla przedmiotów oraz deskryptory
kwalifikacji12.
Opracowanie Krajowej Struktury Kwalifikacji ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na
efekty kształcenia i zmierza do uzyskania13:
wszechstronnych informacji dotyczących uzyskiwanych kompetencji przez absolwentów w ramach poszczególnych ścieżek kształcenia;
informacji dotyczących możliwości kontynuacji procesu uczenia się w aspekcie
kształcenia przez całe życie,
porównywalności efektów kształcenia (w wymiarze krajowym i międzynarodowym),
definiowania standardów kształcenia programów w oparciu o efekty kształcenia.
Jednak podstawowymi celami kształcenia wyższego w Europie, według Deklaracji
Bolońskiej, są14:
przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy,
przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim,
rozwój osób kształconych,
rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka oparta na wiedzy).
Przy opracowywaniu Ramowych struktur kwalifikacji15 zwrócono uwagę, że w przypadku
pierwszych trzech elementów nacisk zostaje położony przede wszystkim na osobę uzyskującą
określone kwalifikacje. W przypadku czwartego elementu szczególnie istotne znaczenie
może mieć płaszczyzna ogólnospołeczna, zwłaszcza gdy chodzi o powiązanie kwalifikacji
z możliwościami zatrudnienia i innymi celami społecznymi16. Sprawdzeniem kwalifikacji uzyskanych przez absolwentów jest monitoring usług edukacyjnych, tak zewnętrzny (np. Państwowa
Komisja Akredytacyjna), jak i wewnętrzny, którego istnienie jest również wymuszone przez
Deklarację Bolońską. Wewnętrzne systemy oceny jakości kształcenia odnoszą się do17:
polityki uczelni na rzecz zapewnienia jakości,
monitorowania, oceny i okresowych przeglądów programów studiów,
systemu oceniania studentów,
zapewnienia jakości kadry nauczającej,
pomocy dydaktycznych,
pomocy studentom w nauce,
systemu zbierania informacji o zarządzaniu programami nauczania i inną działalnością,
rozpowszechniania informacji o uczelni.
12

Stan prac, zasady i tryb…, op. cit., s. 12.

13

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_
id=13&news_id=4257&layout=6&page=text, [22.11.2007].

14
E. Chmielecka, Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia, konferencja Fundacji Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 8 czerwca 2006 r.
15

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, op. cit., s. 4.

16

Ibidem, s. 13.

17

E. Chmielecka, op. cit.
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Przyszli studenci – klienci usług e-learningowych szukają w sieci określonych wartości
i związanych z nimi korzyści. Owe korzyści najczęściej sprowadzają się do oszczędności czasu
i pieniędzy oraz możliwości wykorzystania własnego tempa i sposobu przyswajania nowej wiedzy.
Oszczędności te są nie tylko związane z kosztami samych studiów, ale również z dojazdem,
urlopem, wykorzystaniem czasu wolnego itp.
Sposób poszukiwań nie zmienia się od lat. Źródłami informacji najczęściej nadal są
członkowie rodziny lub znajomi korzystający wcześniej z podobnych usług, w dalszej kolejności
strony internetowe, a na końcu ogłoszenia prasowe i ulotki reklamowe18. Podczas weryfikacji
ofert przyszli studenci porównują propozycje pod kątem interesującej ich specjalności, którą
z kolei zestawiają i weryfikują za pomocą opisu kwalifikacji absolwenta. Wybór oferty, oprócz
określonych korzyści i wartości, wiąże się także z atrakcyjnością (modą) kursu. Atrakcyjność
jest pojęciem względnym, najczęściej jednak sprowadza się do dogodnych terminów i godzin
zajęć, niewygórowanego czesnego, właściwej obsady dydaktyków oraz odpowiedniego rozgłosu
w środowisku (wykreowanego popytu na modny kierunek).
Ciekawe wnioski na temat wykorzystywania internetu również w celach naukowych,
nasuwają się w wyniku lektury badań D. Batorskiego19. Potwierdził on wykluczenie cyfrowe
niektórych regionów, przedstawiając je na mapie województw Polski (rysunek 2). Wynika
Rysunek 2. Korzystanie z internetu
w poszczególnych województwach

Źródło: D. Batorski, Uwarunkowania i konsekwencje
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
[w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007,
warunki i jakość życia Polaków, raport, s. 276

18

J. Bugaj, Badanie opinii studentów WSEI, październik 2007, wewnętrzne badania własne.

19

J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2007, warunki i jakość życia Polaków, raport, Vizja Press, Warszawa 2007.
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z niej, że najwięcej osób korzystających z usług internetowych zamieszkuje województwo
pomorskie i małopolskie, a najmniej: warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Badania te nie
pokazują jednak, jaki wpływ na taki obraz Polski mają studenci migrujący w celach dalszego
kształcenia się (tam gdzie są znane ośrodki akademickie, aktywne użytkowanie sieci wynosi
ponad 40%).
Cytowane wcześniej badania potwierdzają również, że z roku na rok rośnie wyposażenie
gospodarstw domowych w nowe technologie (takie jak komputery, telefony komórkowe oraz
dostęp do internetu). Z owych badań wynika również, że najczęstszym miejscem korzystania
z usług internetowych jest dom (83% w 2007 r.) i praca (38% w 2007 r.). W pracy coraz mniej
jest czasu na wykonywanie dodatkowych czynności, związanych choćby z przeglądaniem
stron internetowych, stąd oczywistym jest wzrost korzystania z tych usług w domu lub
u znajomych.
Wykres 1. przedstawia cele korzystania z usług internetowych. Wynika z niego, że rozrywka i szukanie zajmują czołowe pozycje w rankingu. Może to być związane z potrzebą odreagowania stresu związanego z życiem zawodowym i często prywatnym, poprzez korzystanie
na przykład z wirtualnych gier czasu rzeczywistego (typu OGame, Second Life). Przeszukiwanie
zasobów sieci sugeruje potrzeby informacyjne klienta, np. w zakresie czytania elektronicznej
prasy, dokształcania się, czyli kursów e-learningowych, zmiany pracy itp. Do nauki najczęściej
przygotowują się studenci i osoby szukające innych niż tradycyjne możliwości rozwijania swoich
umiejętności (tu także jest miejsce dla kursów zdalnych).
Wykres 1. Cele korzystania z komputerów
Procent użytkowników komputerów

praca
nauka

główny cel korzystania
drugi cel korzystania

rozrywka
szukanie i czytanie informacji
w internecie
podtrzymywanie kontaktów
z innymi ludźmi przez internet

Źródło: D. Batorski, Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
[w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007, warunki i jakość życia Polaków, raport, s. 282

Badania potwierdzają, że przeciętny użytkownik internetu jest w wieku szkolnym lub
akademickim. Jeśli pracuje, to w sektorze usług publicznych lub jako przedsiębiorca. Posiada
wykształcenie średnie lub wyższe i w związku z tym ma większą motywację do korzystania
z nowych technologii (choć siły tego powiązania nie badano). Czy jest on jednak potencjalnym
klientem e-kursów? Czy będzie on chętnie i aktywnie korzystał z możliwości dalszego kształcenia
się poprzez korzystanie ze zdalnych kursów szkół wyższych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna,
gdyż – jak wynika z badań – dotychczas to praca, rozrywka i przegląd prasy były głównymi
celami korzystania z sieci.
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Podsumowanie
Dzisiejszy „wieczny student” odbiega opisem i znaczeniem od określenia powszechnie
dotąd panującego, mówiącego, że jest to osoba mająca problemy z ukończeniem studiów
i zaliczaniem kolejnych sesji egzaminacyjnych. Dziś jest on (lub wkrótce będzie) osobą stale
uczącą się, poszukującą nowej wiedzy z różnych obszarów nauki, nieustannie doskonalącą
swoje umiejętności. Jednakże sposób uwzględniania w opisie struktury kwalifikacji absolwenta
oferty kursów e-learningowych a zwłaszcza skutki, jakie dla przyszłości młodego człowieka
może wywołać wykorzystanie na masową skalę narzędzi internetowych w edukacji – pozostaną
kwestią otwartą do momentu przeprowadzenia wiarygodnych badań. Pewne jest, że kursy (studia) zdalne nie są przeznaczone dla wszystkich przyszłych studentów i to nie tylko dla tego, że
istnieje podział geograficzno-demograficzny mówiący o dostępności tychże usług, ale również
z powodu braku możliwości utrzymania na właściwym poziomie dyscypliny i systematyczności
w uczeniu się.
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Abstract
The article analyzes relations between e-learning and the structure of qualifications of the graduates.
A profile of a potential client of e-learning services has been described. The author makes an attempt to
predict the profile of virtual students with regard to their age and expectations.
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Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Dwustopniowość studiów
i efekty kształcenia.
Przykład studiów muzycznych

Tytułem wprowadzenia warto zatrzymać się na moment przy samej idei dwustopniowości
(teraz już trzystopniowości) w wyższym szkolnictwie muzycznym. Pojawiały się stwierdzenia,
że dwustopniowość obniża poziom nauczania w tym sektorze, jednak zdaniem autora opracowania nie ma ona istotnego wpływu na jakość nauczania, czego przykładem są chociażby
efekty kształcenia w najbardziej renomowanych akademiach muzycznych w USA czy Anglii,
wykorzystujących te struktury w swoich procesach edukacyjnych. Cykliczność studiów muzycznych umożliwia znacznie bardziej elastyczne podejście do kwalifikacji uzyskiwanych przez
naszych absolwentów, a przez to znacznie lepiej przystosowanych do dzisiejszego rynku pracy.
Ponadto, najnowsze wymagania dotyczące europejskich procesów akredytacyjnych ustanawiają
cykliczność studiów muzycznych jako element nieodzowny. W Polsce wszystkie akademie
muzyczne (jest ich osiem) mają struktury dwucykliczne, niektóre trójcykliczne (Warszawa,
Kraków, Wrocław).

Jakość w artystycznym szkolnictwie wyższym
Wyższe szkolnictwo artystyczne ma swoją specyfikę. Jakość – zwłaszcza artystyczna – była
i jest immanentnym założeniem edukacji artystycznej od jej samego początku. Artystyczna jakość
zamierza ucieleśniać ideał, który nigdy nie może być w pełni osiągnięty, do którego jednak należy
stale dążyć. Przybiera on różne formy i kształty i często jest bezzwłocznie rozpoznawalny, ale
trudny do opisania. Pojęcie akredytacji było zawsze związane z jakością. Normalnym sposobem
zapewnienia, że mamy do czynienia z najwyższą jakością artystyczną jest deklaracja innych
artystów, którzy są uznawani za wybitnych specjalistów przez społeczeństwo i profesjonalistów.
Ponieważ jakość artystyczna jest niedookreśloną koncepcją i może przybierać różne formy
i kształty, w wielu wypadkach ocena jakości artystycznej jest sprawą trudną i niejednoznaczną.
Przez długi czas zapewnienie publiczności, że jakość oferowana przez uczelnie artystyczne jest
jakością najwyższą, nie stwarzało żadnych problemów. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Czasy
bezwarunkowej wiary, najwyższego „zaufania” do profesjonalnych autorytetów, minęły. Ich
miejsce zajęło współczesne, bardziej ekonomiczne spojrzenie na jakąkolwiek formę szkolnictwa
wyższego, w tym również na edukację artystyczną. Wyższe szkolnictwo artystyczne stało się
towarem – usługą oferowaną na rynku dla konsumentów. Jest opłacane przez rząd (podatników),
a rząd jest stale pod presją udowadniania, że pieniądze zainwestowane w wyższe szkolnictwo
artystyczne są dobrze wydawane.
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W wyższym szkolnictwie muzycznym mówimy o artystycznej edukacji, artystycznym poziomie,
artystycznej wymianie i artystycznej porównywalności. Do chwili obecnej, mimo wysiłków naszych
poprzedników, nie został wynaleziony żaden system, który byłby w stanie opisać doświadczenie
artystyczne w sposób kompletnie obiektywny. Oczywiście, doświadczenie artystyczne może podlegać ewaluacji: nie jest kompletnie subiektywne. Standardowa procedura ewaluacji artystycznej
jakości leży w intersubiektywizmie: grupy najwyższego poziomu profesjonalistów formułują sądy
wspólnie. Obserwatorzy zewnętrzni, którzy nie rozumieją, dlaczego nie rozwinęliśmy bardziej
ekonomicznego systemu ewaluacji często z tego żartują, ale prostą prawdą jest to, że taki bardziej ekonomiczny system nie istnieje – to wypowiedź Everta Bisschopa Boele, członka grupy
roboczej Polifonia Tuning AEC.

Europejska przestrzeń edukacyjna dla wyższego
szkolnictwa muzycznego
Problematyką tworzenia europejskiej przestrzeni edukacyjnej w zakresie wyższego szkolnictwa muzycznego zajmuje się Association Européenne des Conservatoires, Académies de
Musique et Musikhochschulen (AEC), założone w 1953 roku, zrzeszające obecnie 238 instytucji
wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie (w Polsce do AEC należą wszystkie akademie muzyczne). Głównym celem AEC jest promocja europejskiej kooperacji i rozwiązywanie zagadnień
związanych z problematyką europejską w wyższym szkolnictwie muzycznym. AEC uczestniczyło
zarówno w tworzeniu programów Sokrates, Erasmus-Mundus, EU/USA, eContent, Culture 2000,
Leonardo, jak i w realizacji projektów finansowanych z tych programów. Główną siedzibą AEC
jest obecnie Utrecht w Holandii.
Głównym organem zajmującym się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem dezyderatów
Deklaracji Bolońskiej i tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Wyższego Szkolnictwa Muzycznego
jest Polifonia – europejska sieć tematyczna, w której uczestniczy ponad 60 uczelni z 32 krajów naszego kontynentu. Czas działania Polifonii obejmował okres od 1 października 2004 r.
do 1 października 2007 r. Celem projektu były dalsze studia i badania związane z Procesem
Bolońskim, zbieranie informacji dotyczących poziomów edukacji muzycznej oraz śledzenie
międzynarodowych trendów i zmian w profesji muzycznej. W ramach Polifonii działało 5 grup
roboczych:
The „Polifonia” Tuning working group;
The „Polifonia” Pre-college working group;
The „Polfonia” 3rd Cycle working group;
The „Polifonia” Profession working group;
The „Polifonia” working group for international relations coordinators.
Na początku 2006 roku została ukonstytuowana nowa grupa robocza, związana z projektem
Accreditation in European Professional Music Training (akredytacja w europejskim profesjonalnym
szkolnictwie muzycznym).
W celu przyczynienia się do stworzenia porównywalnych struktur ramowych kwalifikacji
i studiów jako części europejskiej przestrzeni wyższego szkolnictwa w dziedzinie muzyki, AEC
„wyprodukowało” dwa ważne dokumenty:
1. Muzyczną wersję tzw. Shared Dublin Descriptors (Opisów Dublińskich);
2. AEC Learning Outcomes (Efekty kształcenia AEC) dla I, II i III cyklu studiów muzycznych.
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W kierunku akredytacji wyższych studiów
muzycznych
Oba te dokumenty mogą być użyte jako punkty odniesienia w procesach akredytacyjnych.
Muzyczna wersja Shared Dublin Descriptors rozwinęła się w ramach erasmusowskiej sieci tematycznej Polifonia i nawiązuje w sposób bezpośredni do oryginalnych Shared Dublin Descriptors.
Intencją przeformułowania było jasne wykazanie, że większość atrybutów zdefiniowanych
w oryginalnych Dublin Descriptors ma zastosowanie również w sektorze muzycznym. Tak zwane
Shared Dublin Descriptors były sformułowane przez Joint Quality Initiatives w ramach Procesu
Bolońskiego, w celu utworzenia struktur ramowych kwalifikacji dla Europejskiej Przestrzeni
Wyższego Szkolnictwa (EHEA). Opisy te definiują w 16 zdaniach i trzech cyklach kwalifikacje
związane z wyższą edukacją. Ministrowie edukacji wszystkich 45 krajów „bolońskich” zgodzili
się podczas spotkania w Bergen – w maju 2005 roku – że Shared Dublin Descriptors będą użyte jako punkty odniesienia dla rozwoju narodowych struktur ramowych kwalifikacji. Dlatego
oczekuje się, że wszystkie stopnie nadawane przez instytucje szkolnictwa wyższego w krajachsygnatariuszach Deklaracji Bolońskiej będą z nimi kompatybilne.
Dopasowanie muzycznej wersji opisów dublińskich do oryginalnych Shared Dublin Descriptors nie było sprawa łatwą. Poniżej zaprezentowano porównanie tych opisów w wersji
angielskiej (kursywą zostały zaznaczone fragmenty poddane adaptacji):
Tabela 1. Dublin/Polifonia Descriptors for 1st cycle awards in higher music education1

Original Shared ‘Dublin’ Descriptors

1
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Dublin/Polifonia Descriptors for 1st cycle
awards in higher music education

Qualifications that signify completion of the first
cycle are awarded to students who:

Qualifications that signify completion of the first
cycle in professional music training are awarded
to students who:

1. have demonstrated knowledge and
understanding in a field of study that
builds upon and their general secondary
education, and is typically at a level that,
whilst supported by advanced textbooks,
includes some aspects that will be informed
by knowledge of the forefront of their field
of study;

1. have demonstrated skills, knowledge and
understanding in the field of music that
build upon training undertaken within
or concurrently with general secondary
education and are typically at a level of
advanced study and in the principal study
area are informed by the experience of those
at the forefront of their field;

2. can apply their knowledge and
understanding in a manner that indicates
a professional approach to their work or
vocation, and have competences typically
demonstrated through devising and
sustaining arguments and solving problems
within their field of study;

2. can apply their skills, knowledge and
understanding in a manner that indicates
a professional approach to their work or
vocation, and have competences typically
demonstrated practically as well as through
devising and sustaining arguments and
solving problems within their field of study;

Tłumaczenie polskie Polifonia Dublin Descriptors prezentuje Dodatek do niniejszego opracowania.
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Original Shared ‘Dublin’ Descriptors

Dublin/Polifonia Descriptors for 1st cycle
awards in higher music education

3. have the ability to gather and interpret
relevant data (usually within their field of
study) to inform judgements that include
reflection on relevant social, scientific or
ethical issues;

3. have the ability to gather and interpret
relevant data (usually within their field of
study) to inform judgements within their
practical and/or creative activity that include
reflection on artistic and (where relevant)
social, scientific or ethical issues;

4. can communicate information, ideas,
problems and solutions to both specialist
and non-specialist audiences;

4. can communicate information, ideas,
problems and solutions to both specialist
and non-specialist audiences;

5. have developed those learning skills that
are necessary for them to continue to
undertake further study with a high degree
of autonomy.

5. have developed those learning skills that
are necessary for them to continue to
undertake further study with a high degree
of autonomy.

Źródło: Polifonia working paper

Tabela 2. Dublin/Polifonia Descriptors for 2nd cycle awards in higher music education

Original Shared ‘Dublin’ Descriptors

Dublin/Polifonia Descriptors for 2nd cycle
awards in higher music education

Qualifications that signify completion of the
second cycle are awarded to students who:

Qualifications that signify completion of the
second cycle in professional music training are
awarded to students who:

1. have demonstrated knowledge and
understanding that is founded upon and
extends and/or enhances that typically
associated with Bachelor’s level, and that
provides a basis or opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often
within a research context;

1. have demonstrated skills, knowledge and
understanding that are founded upon and
extend and/or enhance those typically
associated with first cycle level, and that
provide a basis or opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, in the
practical and/or creative sphere, often with
a research dimension;

2. can apply their knowledge and
understanding, and problem solving abilities
in new or unfamiliar environments within
broader (or multidisciplinary) contexts
related to their field of study;

2. can apply their skills, knowledge and
understanding, and problem solving abilities
in new or unfamiliar environments within
broader (or multidisciplinary) contexts
related to their field of study;

3. have the ability to integrate knowledge
and handle complexity, and formulate
judgements with incomplete or limited
information, but that include reflecting on
social and ethical responsibilities linked
to the application of their knowledge and
judgements;

3. have the ability in the practical and/or
creative sphere to integrate knowledge and
handle complexity, to formulate judgements
with incomplete or limited information,
and to link these judgements to reflection
on artistic and, where relevant, social and
ethical responsibilities;
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Original Shared ‘Dublin’ Descriptors

Dublin/Polifonia Descriptors for 2nd cycle
awards in higher music education

4. can communicate their conclusions, and
the knowledge and rationale underpinning
these, to specialist and non-specialist
audiences clearly and unambiguously;

4. can communicate their conclusions
through practical and/or creative activity
and, where relevant, the knowledge and
rationale underpinning these, to specialist
and non-specialist audiences clearly and
unambiguously;

5. have the learning skills to allow them to
continue to study in a manner that may be
largely self-directed or autonomous.

5. have the learning skills to allow them to
continue to study in a manner that may be
largely self-directed or autonomous.

Źródło: Polifonia working paper

Tabela 3. Dublin/Polifonia Descriptors for 3rd cycle awards in higher music education

Original Shared ‘Dublin’ Descriptors
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Dublin/Polifonia Descriptors for 3rd cycle
awards in higher music education

Qualifications that signify completion of the 3rd
cycle are awarded to students who:

Qualifications that signify completion of the 3rd
cycle in higher music education are awarded to
students who:

1. have demonstrated a systematic
understanding of a field of study and
mastery of the skills and methods of
research associated with that field;

1. have demonstrated a profound and
systematic understanding of a field of
musical study and mastery of the skills and
methods of research and inquiry associated
with that field;

2. have demonstrated the ability to conceive,
design, implement and adapt a substantial
process of research with scholarly integrity;

2. have demonstrated the ability to conceive,
design, implement and adapt a substantial
process of research with artistic and
scholarly integrity;

3. have made a contribution through original
research that extends the frontier of
knowledge by developing a substantial body
of work, some of which merits national or
international refereed publication;

3. have made an original contribution
through research and inquiry that
extends the frontier of knowledge and
artistic understanding by developing
a substantial body of work that merits
national and international recognition and
dissemination;

4. are capable of critical analysis, evaluation
and synthesis of new and complex ideas;

4. are capable of critical analysis, evaluation
and synthesis of new and complex ideas,
artistic concepts and processes;

5. can communicate with their peers, the
larger scholarly community and with society
in general about their areas of expertise;

5. can communicate with their peers, the
larger artistic and scholarly community and
with society in general about their areas of
expertise;
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Original Shared ‘Dublin’ Descriptors

Dublin/Polifonia Descriptors for 3rd cycle
awards in higher music education

6. can be expected to be able to promote,
within academic and professional
contexts, technological, social or cultural
advancement in a knowledge based society;

6. can be expected to play a creative,
proactive role in the advancement of artistic
understanding within a knowledge based
society;

Źródło: Polifonia working paper

W celu dalszego ustalenia wspólnych struktur ramowych dla programów edukacyjnych
w wyższym szkolnictwie muzycznym, AEC stworzyło opis specyfiki programów nauczania
i sposobów nauczania dla 1., 2. i 3. cyklu studiów oraz opisy efektów kształcenia dla wszystkich
trzech cykli, korespondujące z Polifonia Dublin Descriptors. Sformułowanie efektów kształcenia
także zachowuje związek pomiędzy Opisami Dublińskimi i indywidualnymi programami studiów.
Są one opisane poprzez kompetencje praktyczne, kompetencje oparte na wiedzy i kompetencje
ogólne, które przeciętny student powinien nabyć po ukończeniu każdego cyklu studiów. Poprzez
odniesienie do efektów kształcenia w indywidualnym programie nauczania, istota i zawartość programowa studiów stają się bardziej zrozumiałe i przejrzyste. W ten sposób AEC Learning Outcomes
mogą pomóc w lepszym zrozumieniu specyficznych cech poszczególnych programów nauczania
w wyższym szkolnictwie muzycznym w Europie, jak również przybliżyć je szerszej publiczności,
która może być mniej zorientowana w specyfice wyższego szkolnictwa muzycznego.
Chociaż „efekty kształcenia” zostały stworzone w szerokiej konsultacji z instytucjami członkowskimi, AEC nie chce znajdować się w pozycji organizacji, narzucającej je indywidualnym
instytucjom. Trzeba stwierdzić jednakowoż, że zaczynają być one coraz częściej używane
przez instytucje wyższego szkolnictwa muzycznego przy projektowaniu własnych programów
nauczania, gdyż w sposób bezpośredni odnoszą się do Shared Dublin Descriptors, które zostały
zaaprobowane przez ministrów edukacji krajów bolońskich, jako baza dla ramowych struktur
kwalifikacji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

Charakterystyka studiów muzycznych w kontekście
Opisów Dublińskich
Każdy muzyczny program edukacyjny, dla którego instytucja poszukuje procedur zapewnienia jakości i przeglądu akredytacyjnego, musi być spójny z ustawodawczymi wymaganiami
krajowymi. Jednak, jeśli instytucja życzy sobie, aby programy nauczania były kompatybilne
z założeniami Procesu Bolońskiego, powinny być one spójne z kwalifikacjami wyartykułowanymi
w Opisach Dublińskich. Shared Dublin Descriptors zakładają uzyskanie określonego poziomu
kompetencji przy ukończeniu poszczególnych cykli studiów, które dotyczą przede wszystkim
zdolności do:
demonstrowania umiejętności, wiedzy i orientacji artystycznej (knowledge and
understanding);
wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i orientacji artystycznej w różnych
kontekstach (applying knowledge and understanding);
analizowania, krytycznej interpretacji i formułowania oryginalnych opinii i sądów
(making judgements);
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komunikowania się w różnych aspektach (communication skills);
rozwijania (poszerzania) swoich kwalifikacji (umiejętność uczenia się – learning
skills).
W „efektach kształcenia” mamy wyraźne odniesienia do wspomnianych wyżej kompetencji.
Poszczególne efekty w sposób drobiazgowy badano pod względem możliwości ich adaptowania
do wymagań Opisów Dublińskich. Odpowiednie zestawienie zawiera tabela 4.
Tabela 4. Studia I i II stopnia wyższej edukacji muzycznej. Cechy charakterystyczne, metody nauczania
i efekty kształcenia

Charakterystyka studiów I i II stopnia: programy i metody nauczania
Studia I stopnia

Studia II stopnia

– Program nauczania powinien umożliwić
osiągnięcie podstawowego poziomu
profesjonalnego w zawodzie muzyka,
poprzez dostarczenie studentowi wiedzy
ogólnej, jak również wspieranie go
w dążeniu do intensywnego rozwoju w jego
zasadniczej specjalności.
– Pogram nauczania powinien być możliwie
ściśle ustalony i zawierać wiele elementów
obligatoryjnych.
– Proces nauczania powinien być
ukierunkowany i nadzorowany, przy
jednoczesnym zachęcaniu studenta do
rozwijania własnej indywidualności.

– Program nauczania powinien przygotować
studenta do pracy w zawodzie muzyka na
wysokim poziomie artystycznym
i umożliwić specjalizowanie się
w dyscyplinach wymagających dalszych
studiów. Jego celem jest pogłębienie
i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności
studenta związanych ze ściśle określoną
specjalnością.
– Program nauczania powinien być elastyczny
i powinien umożliwiać indywidualny tok
studiów.
– Kształcenie studenta powinno być
w przeważającej mierze indywidualne:
nadzór pedagoga powinien polegać
przede wszystkim na indywidualnym
ukierunkowywaniu postępów studenta.

Efekty kształcenia: wprowadzenie
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Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ponieważ program nauczania na studiach
I stopnia jest dość ściśle ustalony i obejmuje
szerokie spektrum wiedzy, możliwe jest
wyodrębnienie pewnej liczby dziedzin,
w których efekty nauczania u wszystkich
studentów będą prawdopodobnie zbliżone
zarówno w obrębie jednej uczelni, jak również
w różnych uczelniach podobnego typu.

Ponieważ program nauczania na studiach
II stopnia cechuje indywidualizacja
(przynajmniej częściowa) procesu kształcenia,
przy czym program zakłada zawężenie zakresu
dyscyplin, przy równoczesnym pogłębieniu
studiów nad nimi, dużo trudniej jest na tym
poziomie zdefiniować efekty nauczania.
Niemniej, ogólnie rzecz ujmując, w obrębie
studiów II stopnia można wyróżnić trzy
kategorie studiów polegających na:
– dalszym rozwoju osobowości
i kwalifikacji artystycznych studenta,
– dalszym rozwoju kwalifikacji
o charakterze teoretyczno-badawczym,
– połączeniu kwalifikacji artystycznych
i teoretycznych.

Dwustopniowość studiów i efekty kształcenia. Przykład studiów muzycznych

Praktyczne efekty kształcenia – umiejętności
Studia I stopnia

Studia II stopnia

Umiejętności w zakresie ekspresji
artystycznej
– Absolwenci powinni umieć tworzyć
i realizować własne koncepcje artystyczne
oraz dysponować umiejętnościami
potrzebnymi do ich wyrażenia. B (+C)

Umiejętności w zakresie ekspresji
artystycznej
– Absolwentów powinna cechować wysoko
rozwinięta osobowość artystyczna,
umożliwiającą tworzenie, realizowanie
i wyrażanie własnych koncepcji
artystycznych. B (+C)

Umiejętności w zakresie repertuaru
– Absolwenci powinni znać i, jeżeli to
możliwe, wykonywać reprezentatywny
repertuar związany z głównym kierunkiem
studiów (specjalnością). W trakcie
studiów powinni nabyć doświadczenia
w wykonywaniu repertuaru w różnych
stylach. B

Umiejętności w zakresie repertuaru
– Absolwenci powinni móc budować obszerny
repertuar, pogłębiając go w obszarze
swojej specjalności – na bazie doświadczeń
związanych ze studiami I stopnia.
– Absolwenci powinni wykazywać się
swobodą w interpretowaniu utworów
reprezentujących różne style muzyczne
i jednocześnie doskonalić się w jednym,
wybranym przez siebie stylu. B

Umiejętności pracy w zespole
– Absolwenci powinni być przygotowani
do współdziałania z innymi muzykami
w różnego typu zespołach. B

Umiejętności pracy w zespole
– Studenci zaangażowani w trakcie studiów
II stopnia w działalność zespołów
muzycznych powinni po ukończeniu tych
studiów być zdolni do podjęcia wiodącej
roli w takich zespołach. B (+C)

Umiejętności ćwiczenia i pracy podczas prób
– Absolwenci powinni opanować efektywne
techniki ćwiczenia, umożliwiające im ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę.
– W trakcie studiów powinni przyswoić sobie
dobre nawyki dotyczące techniki i postawy,
umożliwiające im operowanie ciałem
w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny
(z punktu widzenia fizjologii). B (+C +E)

Umiejętności ćwiczenia i pracy podczas prób,
czytanie nut − słuchowe, twórcze i odtwórcze
– Programy nauczania na studiach II stopnia
zakładają, że studenci już posiedli te
umiejętności. Absolwenci studiów II stopnia
powinni mieć pewność, że wszelkie
ewentualne trudności w tym zakresie
zostały przezwyciężone. Poprzez dalsze
indywidualne studia powinni kontynuować
rozwijanie tych umiejętności w stopniu
wystarczającym do utrzymania i poszerzania
zdolności do tworzenia, realizowania
i wyrażania swoich koncepcji artystycznych.
B (+C +D +E)

Umiejętności czytania nut
– Absolwenci powinni opanować umiejętności
umożliwiające im przekazanie dzieła
muzycznego w pełni, a zatem przekazanie
jego materiału dźwiękowego, formy
i zawartych w nim idei. Przykładowo
– powinni opanować czytanie nut w stopniu
wystarczającym zarówno dla zrozumienia
muzyki, jak i dla biegłego czytania a vista. B
Umiejętności słuchowe, twórcze i odtwórcze
Absolwenci powinni osiągnąć biegłość
w zakresie słuchowego rozpoznawania
materiału muzycznego, zapamiętywania go
i operowania nim. B
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Praktyczne efekty kształcenia – umiejętności
Studia I stopnia

Studia II stopnia

Umiejętności werbalne
– Absolwenci powinni umieć swobodnie
wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat
interpretowania muzyki, jej tworzenia
i odtwarzania. B (+C +D)

Umiejętności werbalne
– Absolwenci specjalności, które zakładają to
w swoich programach, powinni posiadać
umiejętność tworzenia rozbudowanych
prezentacji słownych w formie pisemnej
bądź ustnej. B

Umiejętności dotyczące publicznych wykonań
– Absolwenci powinni przyswoić sobie
formy zachowań związane z występami
publicznymi. D

Umiejętności dotyczące publicznych wykonań
– Absolwenci powinni w sposób wysoce
odpowiedzialny podchodzić do występów
estradowych i wykazywać się umiejętnością
nawiązania kontaktu z publicznością
poprzez wierne, płynne i przekonujące
oddanie idei dzieła muzycznego. D (+C)

Umiejętności improwizacyjne
– Absolwenci powinni zdobyć umiejętności
kształtowania i tworzenia muzyki w sposób
umożliwiający odejście od zapisanego tekstu
nutowego. B (+D)

Umiejętności improwizacyjne
– W przypadku, gdy improwizacja jest
związana ze specjalnością studiów i jest
ujęta w programie nauczania, absolwenci
powinni osiągnąć wysoki poziom biegłości
w improwizowaniu. B (+C)

Umiejętności pedagogiczne
(jeżeli dotyczą kierunku studiów)
– Otrzymawszy podstawowe wykształcenie
pedagogiczne na studiach I stopnia, studenci
powinni mieć kwalifikacje do uczenia
w zakresie swojej specjalności na różnych
poziomach edukacji muzycznej. B + C + D

Umiejętności pedagogiczne
(jeżeli dotyczą kierunku studiów)
– Jeżeli pedagogika figuruje w programie
nauczania studiów II stopnia jako
kontynuacja kursu na studiach I stopnia,
studenci powinni osiągnąć wysoki poziom
umiejętności związanych z teoretycznymi
i praktycznymi zastosowaniami pedagogiki.
B+C+D

Teoretyczne efekty kształcenia – wiedza

Studia I stopnia

Znajomość repertuaru i materiału
muzycznego
– Absolwenci powinni znać podstawowy
repertuar związany ze swoją specjalnością
i przynajmniej niektóre jego bardziej
szczegółowe obszary, jak również (gdy zachodzi taka potrzeba) repertuar instrumentów
pokrewnych. A
– Absolwenci powinni znać elementy dzieła
muzycznego oraz rozumieć ich wzajemne
relacje, a także znać wzorce budowy
formalnej utworów. A
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Studia II stopnia
(jeżeli dotyczy kierunku studiów i pozostaje
w zgodzie z indywidualnym charakterem
programu nauczania)
Znajomość repertuaru i materiału
muzycznego
– Absolwenci powinni, poprzez indywidualną
pracę i poszukiwania, osiągnąć gruntowną
znajomość repertuaru związanego z ich
specjalnością. A
– Absolwenci powinni umieć zastosować
swoją wiedzę dotyczącą elementów dzieła
muzycznego i muzycznych wzorców formalnych do wyrażania własnych koncepcji
artystycznych. B

Dwustopniowość studiów i efekty kształcenia. Przykład studiów muzycznych

Teoretyczne efekty kształcenia – wiedza

Studia I stopnia

Studia II stopnia
(jeżeli dotyczy kierunku studiów i pozostaje
w zgodzie z indywidualnym charakterem
programu nauczania)

Wiedza i zrozumienie kontekstu sztuki
muzycznej
– Absolwenci powinni znać i rozumieć
podstawowe linie rozwojowe
w historii muzyki oraz mieć orientację
w piśmiennictwie związanym z tymi
zagadnieniami.
– Absolwenci powinni wykazywać się
znajomością stylów muzycznych
i związanych z nimi tradycji
wykonawczych.
– Absolwenci powinni mieć szeroką orientację
w zakresie problematyki związanej
z technologiami stosowanymi w muzyce
(w ujęciu całościowym) i być świadomi
rozwoju technologicznego związanego z ich
specjalnością.
– Absolwenci powinni posiadać pewien
zakres wiedzy dotyczący finansowych,
marketingowych i prawnych aspektów
zawodu muzyka.
– Absolwenci powinni być świadomi
powiązań i zależności pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi elementami
studiów. A

Wiedza i zrozumienie kontekstu sztuki
muzycznej
– Absolwenci powinni dysponować
poszerzoną wiedzą na temat kontekstu
historycznego muzyki i jej związków
z innymi dziedzinami współczesnego życia
oraz nadal samodzielnie rozwijać tę wiedzę
w sposób odpowiadający ich specjalności.
– Na podstawie wiedzy o stylach
muzycznych i związanych z nimi
tradycjach wykonawczych, absolwenci
powinni umieć konstruować programy,
które są spójne i właściwe z punktu
widzenia wykonawstwa. B
– Absolwenci powinni wykazywać głębokie
zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi aspektami ich
studiów, a także wykorzystywać tę wiedzę
dla dalszego artystycznego rozwoju.
B + C (+D)

Umiejętności improwizacyjne
– Absolwenci powinni znać i rozumieć
pewien zakres wzorców, leżących u podstaw
improwizacji. A (+B)

Umiejętności improwizacyjne
– Jeżeli improwizacja jest związana
ze specjalnością i zawarta
w programie nauczania, absolwenci
powinni dysponować szeroką wiedzą
dotyczącą wzorców leżących u podstaw
improwizacji, umożliwiającą swobodne ich
stosowanie w różnorakich kontekstach.
A+B

Umiejętności pedagogiczne
(jeżeli dotyczą kierunku studiów)
– Absolwenci powinni być zaznajomieni
w podstawowym zakresie z najważniejszymi
koncepcjami pedagogiki i jej stroną
praktyczną, zwłaszcza jeżeli ich specjalność
jest związana z edukacją muzyczną. A

Umiejętności pedagogiczne
(jeżeli dotyczą kierunku studiów)
– Jeżeli pedagogika figuruje w programie
nauczania studiów II stopnia jako
kontynuacja kursu na studiach I stopnia,
absolwenci powinni wykazać się
głębokim zrozumieniem i wysokim
poziomem opanowania teorii pedagogiki.
A (+B+C+D)
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Ogólne efekty kształcenia
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Studia I stopnia

Studia II stopnia
(jeżeli dotyczy to kierunku studiów i pozostaje
w zgodzie z indywidualnym charakterem
programu nauczania)

Niezależność
Absolwenci powinni umieć podejmować
samodzielne, niezależne prace, wykazując się
przy tym:
– zbieraniem, analizowaniem
i interpretowaniem informacji,
– rozwijaniem idei i formułowaniem
krytycznej argumentacji,
– wewnętrzną motywacją i własną organizacją
pracy. E + C + D

Niezależność
– Opierając się na umiejętnościach nabytych
na studiach I stopnia, absolwenci powinni
stać się w pełni samodzielni, zdolni
do integrowania nabytej wiedzy oraz
podejmowania w zorganizowany sposób
nowych, rozbudowanych i kompleksowych
działań, także w warunkach ograniczonego
dostępu do potrzebnych informacji.
E (+B +C)

Uwarunkowania psychologiczne
W różnych sytuacjach absolwenci powinni być
zdolni do efektywnego wykorzystania:
– wyobraźni,
– intuicji,
– emocjonalności,
– zdolności twórczego myślenia i twórczej
pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
– zdolności elastycznego myślenia,
adaptowania się do nowych i zmieniających
się okoliczności,
– umiejętności kontrolowania swoich
zachowań i – w razie potrzeby –
przeciwdziałania lękom i stresom,
jak również sprostania warunkom
związanym z publicznymi
występami. B+C

Uwarunkowania psychologiczne
– Opierając się na umiejętnościach nabytych
w trakcie studiów I stopnia, absolwenci
powinni zyskać pewność siebie i w sposób
świadomy oraz poparty doświadczeniem
wykorzystywać w różnych sytuacjach
mechanizmy psychologiczne wspomagające
ich działania. E

Krytycyzm
Absolwenci powinni:
– wykazywać umiejętność samooceny,
– być zdolni do konstruktywnej krytyki
w stosunku do działań innych osób,
– być zdolni do podjęcia refleksji
na temat społecznych, naukowych
i etycznych aspektów związanych
z własną pracą. E

Krytycyzm
– Opierając się na umiejętnościach nabytych
w trakcie studiów I stopnia absolwenci
powinni całkowicie przyswoić sobie
umiejętność krytycznej oceny. C (+E)

Komunikacja społeczna
Absolwenci powinni wykazać się
umiejętnościami efektywnego komunikowania
się i życia w społeczeństwie, co w szczególności
dotyczy:
– pracy zespołowej w ramach wspólnych
projektów i działań,

Komunikacja społeczna
Opierając się na umiejętnościach nabytych
w trakcie studiów I stopnia absolwenci powinni
osiągnąć popartą doświadczeniem pewność
w komunikowaniu się i umiejętność życia
w społeczeństwie, co w szczególności powinno
przejawiać się poprzez:

Dwustopniowość studiów i efekty kształcenia. Przykład studiów muzycznych

Ogólne efekty kształcenia

Studia I stopnia

– negocjowania i organizowania,
– integracji z innymi osobami w różnych
przedsięwzięciach kulturalnych,
– prezentowania zadań w przystępny sposób,
– zastosowania technologii informacyjnych
(IT). D (+C +B)

Studia II stopnia
(jeżeli dotyczy to kierunku studiów i pozostaje
w zgodzie z indywidualnym charakterem
programu nauczania)
– inicjowanie i pracę z innymi osobami
przy wspólnych projektach i działaniach,
– przewodniczenie pewnym działaniom,
pracę zespołową, prowadzenie negocjacji
i właściwą organizację działań,
– integrację z innymi osobami w ramach
różnych przedsięwzięć kulturalnych,
– prezentowanie skomplikowanych zadań
w przystępnej formie. D

Legenda:
A – Wiedza i zrozumienie; B – Zastosowanie wiedzy i zrozumienia; C – Tworzenie sądów;
D – Umiejętności komunikowania się; E – Umiejętność uczenia się.
Źródło: opracowanie na podstawie Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et
Musikhochschulen, (AEC) AEC Bologna Declaration Working Group

Podsumowanie
Zgodnie z zaleceniami Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie ustanawiania europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, przedstawionymi przez Komisję
Wspólnot Europejskich a dotyczącymi stosowania europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia
odniesienia w stosunku do krajowych systemów kwalifikacji, przyjętymi 5 września 2006 roku
w Brukseli – podstawowym zadaniem Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (AKUA) jest
obecnie bez wątpienia stworzenie takich programów nauczania, które w pełni odpowiadałyby
Europejskim Ramowym Strukturom Kwalifikacji i wynikającym z nich efektom kształcenia.
Środowisko stara się jednak, zgodnie z metodologią Tuning, „dostroić” struktury i programy
edukacyjne na bazie różnorodności i autonomii, wychodząc przy tym z założenia, że autonomia i cechy charakterystyczne dla polskiego szkolnictwa artystycznego powinny zostać
zachowane, gdyż wyniki kształcenia naszych uczelni artystycznych są oceniane w Europie
bardzo wysoko.
W ramach grupy roboczej Polifonia Tuning powstał Tuning Template – zbiór wiadomości
dotyczących wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie, który niedługo zostanie opracowany również dla wyższego szkolnictwa teatralnego i plastycznego. Aktywność grup roboczych
działających w ramach sieci tematycznej inter-artes (m.in. w sprawach dotyczących jakości
kształcenia, ramowych struktur kwalifikacji), pozwala przypuszczać, że w najbliższym czasie
powstaną potrzebne dokumenty dotyczące wyższego szkolnictwa teatralnego i plastycznego.
Również deklaracje Towards a European Space for Higher Arts Education i Towards Strong
Creative Art Disciplines in Europe, utworzone wspólnie przez AEC i European League of Institutes of the Arts (ELIA), reprezentujących ponad 600 instytucji artystycznego szkolnictwa
wyższego z ponad 400 tys. studentów, studiujących corocznie na I, II i III cyklu studiów
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pozwalają sądzić, że prace nad dostosowaniem tego typu szkolnictwa do wymagań Procesu
Bolońskiego zostaną niedługo ukończone.
Na zakończenie warto dodać, że Polifonia była chyba najsprawniej i najwydajniej działającą
siecią tematyczną w Europie, tworzącą tzw. Europejską Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego. Jej
5 grup roboczych zakończyło swoje działania, wydając szereg publikacji, z których najważniejsze
wydają się być:
Preparing Young Musicians for Professional Training: What Does Scientific Research
Tell Us?;
Higher Music Education – Characteristics, Learning Outcomes and Competences;
Pre-College Music Education in Europe;
Today’s Student: Tommorows’s Alumnus;
Curriculum Design and Development in Higher Music Education;
Guide to Third Cycle Studies in Higher Music Education;
How to Prepare for an Institutional or Programme Review in Higher Music Education;
Quality Assurance and Accreditation in Higher Music Education: Characteristics,
Criteria and Procedures.
Za swoją działalność Polifonia, jako jedna z dwóch europejskich sieci tematycznych Erasmusa
(spośród 240 istniejących), uzyskała od Komisji Europejskiej tytuł Erasmus Success Story.

Dodatek:
Tłumaczenie polskie Polifonia Dublin Descriptors
Kwalifikacje oznaczające zakończenie pierwszego cyklu studiów są przyznawane studentom, którzy:
1. W zakresie swojego kierunku studiów muzycznych wykazują umiejętności, wiedzę
i orientację zdobytą na bazie edukacji muzycznej na poziomie średnim, podjętą
w ramach lub równolegle z edukacją ogólną, i równocześnie reprezentują poziom
typowy dla studiów zaawansowanych, a ponadto – w zakresie podstawowej
specjalności – uwzględniają najnowsze trendy wynikające z doświadczeń osób
przodujących w danej specjalności;
2. Potrafią wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i orientację w sposób wskazujący na profesjonalne podejście do swojej pracy albo zawodu, a także posiadają
kwalifikacje w zakresie działalności praktycznej (wykonawczej) i (albo) twórczej,
pomocne w podejmowaniu rozważań teoretycznych oraz rozwiązywaniu problemów związanych z daną specjalnością;
3. Wykazują zdolność zbierania i interpretowania odpowiednich danych (zazwyczaj
w obrębie specjalności), służących do formułowania opinii i sądów w zakresie swojej praktycznej i (albo) twórczej działalności, uwzględniających refleksje dotyczące
kwestii artystycznych i (jeżeli jest to związane z kierunkiem studiów) społecznych,
naukowych lub etycznych;
4. Potrafią przekazywać informacje i idee artystyczne, formułować myśli, prezentować problemy i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla specjalistów i osób
niezwiązanych z daną dziedziną;

62

Dwustopniowość studiów i efekty kształcenia. Przykład studiów muzycznych
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Rozwinęli umiejętność uczenia się oraz umiejętności praktyczne i (albo) twórcze,
konieczne do kontynuowania studiów o dużym stopniu autonomii, ukierunkowanych bardziej indywidualnie.

Kwalifikacje oznaczające zakończenie drugiego cyklu studiów są przyznawane studentom,
którzy:
1. Wykazują umiejętności, wiedzę i orientację – osiągnięte na bazie studiów I stopnia,
lecz w stosunku do nich rozszerzone oraz wzbogacone, umożliwiające absolwentom wykazanie się oryginalnością w rozwijaniu oraz stosowaniu idei w sferze
praktycznej i twórczej, często w wymiarze badawczym;
2. Potrafią zastosować swoje umiejętności, wiedzę i orientację oraz zdolność rozwiązywania problemów w nowym lub nieznanym otoczeniu, w szerszym (albo
multidyscyplinarnym) kontekście związanym z ich specjalizacją;
3. W sferze praktycznej i twórczej wykazują zdolność do zintegrowania wiedzy
i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także
wykazują zdolność do wydawania opinii i sądów na podstawie niepełnych lub
ograniczonych informacji oraz do łączenia tych sądów z refleksją, dotyczącą artystycznej bądź (jeżeli jest to związane z kierunkiem studiów) społecznej i etycznej
odpowiedzialności;
4. Poprzez praktyczną i twórczą działalność potrafią zrozumiale i jednoznacznie
przekazywać profesjonalnym i nieprofesjonalnym odbiorcom swoje rozwiązania
i przemyślenia oraz (jeżeli jest to związane z kierunkiem studiów) wiedzę i jej
przesłanki;
5. Rozwinęli takie umiejętności uczenia się oraz umiejętności praktyczne i (albo)
twórcze, które pozwolą im kontynuować autonomiczne studia, ukierunkowane
w sposób samodzielny.
Kwalifikacje oznaczające zakończenie trzeciego cyklu studiów są przyznawane studentom,
którzy:
1. Wykazują głęboką i sprofilowaną orientację w zakresie swojego kierunku studiów
oraz mistrzostwo w zakresie operowania umiejętnościami i metodami badawczymi
związanymi z własną specjalizacją;
2. Wykazują umiejętność tworzenia, projektowania, stosowania i adaptowania metod
badawczych oraz czynią to z artystyczną i naukową rzetelnością;
3. Przyczynili się do rozwoju danej dyscypliny przez zaprezentowanie oryginalnego
rozwiązania problemu artystycznego lub stworzenie wartościowego dzieła zasługującego na narodowe lub międzynarodowe uznanie i rozpowszechnienie;
4. Są zdolni do krytycznej analizy, oceny oraz syntezy nowych i złożonych idei,
koncepcji, a także procesów artystycznych;
5. Potrafią komunikować się ze swymi kolegami, z artystyczną i akademicką społecznością oraz z szeroko pojętym społeczeństwem w sprawach dotyczących swojej
dziedziny;
6. Można od nich oczekiwać, że w kontekście zawodowym i akademickim, w obrębie społeczeństwa opartego na wiedzy, odegrają kreatywną rolę w społecznym
i kulturalnym rozwoju.
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Abstract
The paper presents basic ideas of higher music education in the context of quality assurance and
accreditation. The concepts of Dublin Shared Descriptors and their adaptation to music education requirements have been defined. Detailed description of learning outcomes has also been included and a role
that Polifonia network plays in that area has been presented as well.
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et Musikhochschulen (AEC). Jest ekspertem ds. tworzenia standardów na kierunkach muzycznych.
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Część II

E-edukacja
przez całe życie

Joanna Putko
Politechnika Białostocka

Rola biblioteki uczelnianej w procesie
zdalnej edukacji w świetle wyzwań
społeczeństwa wiedzy
W erze globalizacji biblioteki naukowe stanęły przed nowymi zadaniami w zakresie wspierania
procesów ustawicznego kształcenia w społeczeństwie opartym na wiedzy. Powszechny dostęp
do literatury stanowi istotny element wspomagający działalność edukacyjną. Biblioteka była i jest
swoistym „domem informacji”. Biblioteki uczelniane mają szeroki dostęp do informacji zawartych
w wirtualnym świecie. W polskich uczelniach pojawił się nowy model kształcenia online i kursy
e-learningowe – bazy czasopism i zintegrowane serwisy oferowane przez biblioteki wspierają
uczelnie w ich działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy.

Efektem przemian cywilizacyjnych, związanych głównie z postępem społeczno-gospodarczym oraz rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych, jest pojawienie się
koncepcji społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy. Pod wpływem tych przemian,
zasadniczym czynnikiem, warunkującym zarówno wzrost gospodarczy, jak i rozwój cywilizacyjny,
jest wiedza. Głównym wyzwaniem współczesności jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy,
zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą w organizacji, a także kreowanie nowoczesnego
społeczeństwa wykorzystującego nowe możliwości kształcenia oraz inwestującego w wiedzę1.
Jedna z definicji opisujących gospodarkę opartą na wiedzy, określa ją jako tę, w której
wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez
przedsiębiorstwa i organizacje oraz osoby fizyczne i społeczności, umożliwiając szybki rozwój
gospodarki i społeczeństwa2. Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa
wiedzy możliwe jest dzięki następującym czynnikom:
tworzeniu wiedzy, czyli osiągnięć naukowych, będących rezultatem badań naukowych,
przekazywaniu wiedzy za pomocą systemów kształcenia i szkolenia,
popularyzacji wiedzy za pomocą najnowszych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych,
zastosowaniu wiedzy dla innowacji i postępu technicznego.

1
A. Zbierzchowska, SGH w sieci europejskich uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne – EUCEN,
„e-mentor” 2004, nr 3, s. 27–31.
2
M. Fic, Uniwersytet – organizacja oparta na wiedzy, [w:] D. Fic, Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym,
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006, s. 145–157.
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Edukacja we współczesnym świecie
Wraz z cywilizacyjnymi i kulturowymi przeobrażeniami zmienia się również system instytucji edukacyjnych, będący tym obszarem ludzkiej aktywności, którego funkcjonowanie
bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych trudno dziś sobie wyobrazić.
W środowisku edukacyjnym obok tradycyjnych form pracy związanej z aktywnością naukowobadawczą, nauczaniem i uczeniem się – pojawiły się nowe formy, wykorzystujące najnowsze
narzędzia. Komunikowanie się pracowników nauki i publikowanie wyników badań naukowych
coraz częściej przybiera formę cyfrową i odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Coraz powszechniej stosowany jest przez szkoły wyższe nowy model kształcenia na odległość (zdalnej edukacji),
który może być traktowany jako element wspomagający dydaktykę lub kompletne narzędzie
do przekazywania i egzekwowania wiedzy.
Jak zauważa R.W. Kluszczyński: Teleedukacja (edukacja na odległość) pozwala realizować
fundamentalną dla społeczeństwa informacyjnego zasadę edukacji trwającej przez całe życie,
edukacji permanentnej (…). Jako szczególne przedłużenie rozbudowanego systemu edukacyjnego,
społeczeństwo informacyjne zapewnia wszystkim swoim obywatelom poszerzony dostęp do
dziedzictwa intelektualnego i kulturalnego, które zostało zgromadzone w publicznych bibliotekach,
muzeach i różnego rodzaju publicznie dostępnych archiwach3.
Edukacja w społeczeństwie wiedzy to przede wszystkim kształtowanie umiejętności korzystania z nowych technologii i oferowanych przez nie możliwości – oraz kształtowanie postaw
ukierunkowanych na rozwój indywidualny, stałe podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy,
aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.
Szczególnie ważną rolę we współczesnym społeczeństwie odgrywa szkolnictwo wyższe.
Niezależność i autonomia uczelni wyższych powoduje, że przystosowują się one na bieżąco
do zmieniających się potrzeb, wymagań społeczeństwa oraz postępu wiedzy naukowej.
Uczelnie postrzegane są jako miejsca, cieszące się dużym autorytetem, gdzie tworzona
jest i kodyfikowana wiedza teoretyczna, a równocześnie gdzie udostępniana wiedza jest
najbardziej aktualna.

Biblioteki w procesie edukacji
Współczesne szkolnictwo wyższe zmaga się z problemami niewystarczających środków
finansowych, dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz uwarunkowaniami społeczno-demograficznymi. Biblioteki akademickie, jako „serca informacyjne”
szkół wyższych, uzależnione są merytorycznie i finansowo od swoich macierzystych uczelni.
Konsekwencją tych zależności są rosnące systematycznie wymagania. Zmieniające się technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na pracowników naukowych i studentów oraz
użytkowników biblioteki, kształtując ich indywidualną pracę naukową, nauczanie i dokształcanie
oraz zwiększając zapotrzebowanie na informację naukową i źródła wiedzy. Internet i technologie cyfrowe zmieniły nie tylko zasady tworzenia i dystrybucji informacji naukowej, ale także
sposoby dostępu do niej.
Wpływ technologii na użytkowników bibliotek akademickich należy rozpatrywać w dwóch
płaszczyznach. Po pierwsze technologie te usprawniły komunikację, styl uczenia, prowadzenie

3
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badań naukowych, sposób szukania i wykorzystania informacji naukowej oraz możliwości zawodowego i osobistego rozwoju. Z drugiej jednak strony zaawansowanie i wykorzystanie tych
technologii wpłynęło w dużej mierze na wzrost ilości dostępnej informacji, co często prowadzi
do powstawania szumu informacyjnego. Zjawisko to zwiększyło odpowiedzialność bibliotek
akademickich za efektywne kształcenie użytkowników w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów elektronicznych.
Rolą bibliotekarzy jest również selekcja informacji, zorganizowanie dostępu do niej
w uporządkowany sposób i zapewnienie odpowiedniej jej jakości, gwarantującej wysoki poziom
kształcenia. Biblioteki uczelniane mają wieloletnie doświadczenie w gromadzeniu i filtrowaniu
informacji oraz zarządzaniu nimi, są więc dobrze przygotowane do bycia „pomostem” w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Biblioteka Politechniki Białostockiej – stan aktualny
System biblioteczno-informacyjny Politechniki Białostockiej tworzą: Biblioteka Główna,
pięć bibliotek wydziałowych oraz dwie biblioteki wydziałów zamiejscowych.
Biblioteka Politechniki Białostockiej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną
spełniającą zadania dydaktyczne, usługowe i naukowe. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki
oraz ośrodka informacji naukowej. Zorientowana jest głównie na obsługę studentów i pracowników własnej uczelni, ale jednocześnie – jako największa biblioteka naukowo-techniczna
w regionie podlaskim – jest otwarta na potrzeby wszystkich użytkowników zainteresowanych
naukami technicznymi.
W ciągu 56 lat działalności Biblioteka zgromadziła ok. 348 tysięcy dokumentów (książek,
czasopism, norm, literatury firmowej oraz zbiorów specjalnych w postaci: filmów, nagrań
i prezentacji multimedialnych). Tematyka księgozbioru jest zgodna z aktualnymi kierunkami
kształcenia oraz zakresem badawczym następujących dziedzin nauki: technicznych, matematycznych, fizycznych, ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania. Profil gromadzonych
zbiorów obejmuje naukową literaturę polską i zagraniczną z zakresu architektury i urbanistyki,
budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, fizyki i budowy maszyn, zarządzania i marketingu,
automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki, elektrotechniki, mechaniki,
a także podstawowe piśmiennictwo z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Biblioteka obsługuje około 14 tysięcy studentów i 1400 pracowników. Do dyspozycji
czytelników są 333 miejsca w czytelniach. Ze zbiorów udostępnianych na zewnątrz korzysta
aktualnie 10 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.
W roku 1993 podjęto decyzję o zakupie zintegrowanego systemu ALEPH, który umożliwił
zautomatyzowanie wszystkich procesów bibliotecznych całej sieci: gromadzenia, opracowania
i udostępniania oraz usług informacyjnych. Wszystkie procesy biblioteczne w Bibliotece Głównej
i bibliotekach wydziałowych są w pełni zautomatyzowane. System oferuje użytkownikom zdalny
dostęp do elektronicznych źródeł informacji naukowej, takich jak czasopisma elektroniczne,
e-książki oraz elektroniczne bazy wiedzy. Należą do nich między innymi:
bazy tworzone bezpośrednio w systemie ALEPH: katalog centralny zbiorów,
publikacje pracowników Politechniki Białostockiej, prace dyplomowe studentów,
artykuły prasowe dotyczące uczelni, prace naukowo-badawcze realizowane
w Politechnice Białostockiej,
bazy bibliograficzne online: COMPENDEX, INSPEC, MathSciNet, BAZTECH,
NORMY, SYMPO, SYNABA,

69

Joanna Putko

czasopisma elektroniczne oferowane przez serwisy komercyjne: EIFL Direct
(EBSCO), ScienceDirect (Elsevier, Academic Press, Harcourt Heath Science), LINK
(Kluwer, Springer), InterScience (Wiley), IEEE Xplore (IEEE).
W Bibliotece Głównej działa również Punkt Informacji Normalizacyjnej, który prowadzi
pełną obsługę użytkowników z zakresu udzielania informacji normalizacyjnej oraz sprzedaży
produktów normalizacyjnych.
Nowym wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych stało się zapewnienie dostępu do publikacji
elektronicznych oraz ich archiwizacja. Współpracując z innymi bibliotekami białostockich uczelni,
Biblioteka Politechniki Białostockiej aktywnie uczestniczy w tworzeniu Podlaskiej Biblioteki
Cyfrowej. Głównymi celami tego przedsięwzięcia są:
zwiększenie dostępności podręczników i skryptów najczęściej wykorzystywanych
przez studentów,
zwiększenie efektywności pracy z materiałami dydaktycznymi,
ułatwienie dostępu do wybranych prac naukowych,
ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie dostępu do źródeł
informacji, które choć przechowywane w bibliotekach i archiwach ze względów
bezpieczeństwa udostępniane są tylko nielicznej grupie użytkowników,
stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach,
obniżenie kosztów udostępniania źródeł informacji w bibliotekach.

Biblioteka Politechniki Białostockiej
– plany na przyszłość
Trudno dziś sobie wyobrazić edukację – nie tylko tę prowadzoną metodą tradycyjną – bez
wsparcia jej informacją, pochodzącą ze światowych zasobów informacji naukowo-technicznej,
bez zasobów wiedzy zgromadzonej w podręcznikach, skryptach i przede wszystkim w bazach
danych. Zwłaszcza zdalna edukacja musi mieć wsparcie w elektronicznym dostępie do informacji.
Biblioteki akademickie bardzo aktywnie reagują na zmieniające się potrzeby informacyjne swoich
użytkowników, wykorzystując do ich realizacji najnowsze osiągnięcia technologiczne.
Ze względu na wzrastającą rolę zasobów bibliotecznych w procesie kształcenia, w Politechnice Białostockiej powstała inicjatywa budowy nowoczesnego budynku Biblioteki wraz z salami
multimedialnymi, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych. Projekt ma
zostać zrealizowany do 2012 roku.
Biblioteka w planowanej koncepcji – pełniąc funkcję centrum kształcenia i nauki języków
obcych oraz będąc warsztatem pracy badawczej i dydaktycznej – powinna zapewnić studentom i pracownikom dostęp do materiałów informacyjnych na nośnikach elektronicznych,
ułatwiających nauczanie, prowadzenie badań oraz zdobywanie wiedzy w procesie kształcenia
i samodoskonalenia. Już dziś dostęp do informacji elektronicznej jest niezbędny do pracy naukowej i dydaktycznej, a biblioteka powinna spełniać oczekiwania użytkowników w zakresie
dostępu do interaktywnych i multimedialnych stacji roboczych.
W związku ze zmieniającą się w ostatnich latach rolą i ekspansją edukacji, masowym rozwojem technologii informacyjnej oraz pojawieniem się nowych form komunikowania i dostępu
do informacji, biblioteka uczelniana przestaje być kojarzona z miejscem ograniczonym jedynie
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do czytania i wypożyczania książek, coraz częściej jest postrzegana jako centrum zasobów
edukacyjnych, aktywna instytucja wspomagająca proces kształcenia. Istnieje więc potrzeba zaplanowania w bibliotece miejsc do pracy indywidualnej i zespołowej, pracowni internetowych,
sal przeznaczonych do kształcenia umiejętności korzystania ze źródeł informacji i wiedzy oraz
ośrodków multimedialnych do nauki języków obcych. Biblioteka, jako miejsce pracy studentów
i kadry naukowo-dydaktycznej, powinna też zapewniać warunki do: swobodnej wymiany
myśli, spotkań integrujących całą społeczność akademicką, a nawet - w pewnym sensie – służyć
relaksowi i ciekawemu spędzaniu czasu wolnego. Powinna być „duszą” uczelni i jednocześnie
nadawać jej odpowiednio wysoki prestiż.

Podsumowanie
W literaturze dotyczącej bibliotek akademickich można spotkać różne zdania na temat ich
przyszłości, roli, zadań i funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się środowisku. Panuje
pogląd, że dalszy rozwój bibliotek uczelnianych powinien być ściśle dostosowany do kierunku
rozwoju uczelni oraz trendów dotyczących metod kształcenia. Biblioteki posiadają duży potencjał
i zasoby, które można i należy wykorzystać, również w procesie zdalnej edukacji.
W efektywnej edukacji wirtualnej podkreśla się znaczenie znajomości obsługi komputera
oraz umiejętności poruszania się w elektronicznych zasobach. Biblioteki często przyjmują na
siebie trud podstawowej edukacji w zakresie korzystania z baz elektronicznych, czy posługiwania
się komputerem.
Mirosław Górny przewiduje, że przyszłe funkcje bibliotek naukowych będą sprowadzały
się do następujących zadań:
administrowania dostępu do cyfrowych zasobów informacji,
przechowywania zbiorów drukowanych,
udostępniania bezpłatnej informacji w postaci cyfrowej,
katalogowania zasobów internetowych,
przechowywania zbiorów specjalnych,
archiwizowania wybranych zasobów internetowych4.
Pomimo niektórych prognoz, przewidujących likwidację uczelnianych bibliotek, trafna
wydaje się być opinia J. Wojciechowskiego, według której biblioteka uczelniana – podobnie jak
każda inna biblioteka – będzie instytucją wielosemiotyczną, pośrednicząc w różnych formach
komunikacji i gromadząc rozmaite zasoby (książki, prasę, materiały elektroniczne) oraz gwarantując
dostęp online5.
Praktyka ostatnich kilkunastu lat potwierdza fakt, że biblioteki akademickie stale podejmują
wyzwania związane z zaspokajaniem publicznego zapotrzebowania na nowe usługi informacyjne,
które wspierają społeczeństwo w procesie samokształcenia i promują internet jako narzędzie
efektywnej edukacji.

4

M. Górny, Czy społeczeństwo informacyjne w Polsce będzie potrzebowało bibliotek naukowych, [w:] Udział bibliotek
akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce: potencjał, możliwości, potrzeby, BydgoszczKlonowo, 15–17 maja 2002 r., ATR, Bydgoszcz 2002, s. 109–117.

5

J. Wojciechowski, Biblioteka akademicka: możliwe zmiany w organizacji, [w:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 13–15 listopada 2002 r., Biblioteka Uniwersytecka,
Poznań 2002, s. 27–46, cyt. za: W. Pindlowa, O zjawisku globalizacji coraz bardziej widocznym w pracy bibliotek,
[w:] H. Ganińska (red.), Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, materiały konferencyjne,
Poznań, 15–17 czerwca 2005 r., tom 1, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 44–51.
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Abstract
In the age of globalization academic libraries face new major tasks in supporting of the lifelong learning process in the knowledge-based society. Common access to literature is a very important issue that
supports educational system. Libraries have always been a source of information. University libraries have
wide access to information in the virtual world. On-line learning and e-learning courses have appeared
in Polish universities. The databases and integrated services for e-resource access offered by academic
libraries support universities in their activities for the development of the knowledge-based society. The
objective of the paper is to discuss the implication of the model of e-learning for university libraries in the
term of information organization and dissemination.

Nota o Autorce
Autorka jest pracownikiem Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania
koncentrują się wokół nowoczesnych metod kształcenia w szkołach wyższych oraz możliwości efektywnego wykorzystania zasobów bibliotecznych w procesie edukacji.
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Szkolenie ustawiczne seniorów
jako jedna z form tworzenia
społeczeństwa wiedzy
Budowa społeczeństwa wiedzy to ustawiczne kształcenie różnych grup społecznych i wiekowych,
które musi się odbywać w zróżnicowanych formach przekazu, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikowania się. Coraz większą grupę w społeczeństwach nie tylko Polski,
ale i całej Europy stanowią seniorzy, toteż bardzo rozpowszechnioną formą szkolenia ustawicznego są uniwersytety trzeciego wieku (UTW), które kształcą słuchaczy m.in. za pośrednictwem
internetu. W Polsce funkcjonuje ich już ponad 140. Opracowanie jest próbą zwrócenia uwagi na
to, iż w dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego nie powinno zabraknąć tematyki edukacji
seniorów, którzy mogą i powinni odgrywać aktywną rolę w budowie społeczeństwa obywatelskiego, zaś wyższe uczelnie powinny uwzględniać w swoich programach działania, strategiach
rozwoju i budżetach konieczność udzielania UTW naukowego i logistycznego wsparcia, aby
organizacje te, dysponujące niewielkimi własnymi budżetami, mogły zapewnić wysoki poziom
naukowy edukacji osób starszych.

Europa starzeje się
Społeczeństwo Europy systematycznie się starzeje. Już blisko 30% ludności to osoby
powyżej 50. roku życia. Coraz mniej ludzi wytwarza dochód narodowy, a przy okazji coraz
większa grupa pozostaje nieaktywna, stanowiąc jedynie obciążenie dla budżetu państwa.
Zaczyna brakować fachowców, zaś przekonanie (a raczej moda), że tylko młodzi są kreatywni,
wydajni i nowocześnie wykształceni nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Nowoczesne społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo silnie zinformatyzowane, czego wyrazem
jest konieczność posługiwania się komputerem – niemal we wszystkich zawodach, a także
w życiu prywatnym obywateli.
Powyższe zjawiska stały się przyczyną zainteresowania Unii Europejskiej procesami szkolenia seniorów, a dowodem na to jest przeznaczanie przez UE znaczących środków finansowych na różnorodne programy społeczne, adresowane do seniorów z celami horyzontalnymi
takimi jak np: przeciwdziałanie przedwczesnemu odchodzeniu od aktywności zawodowej,
zwiększenie roli seniorów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, zarządzaniu itp.
Programy społeczne podejmowane są również przez samorządy terytorialne. Przykładem
dobrej praktyki w tym zakresie jest Warszawa, w której wdrażany jest szereg programów
adresowanych do seniorów, jak również wspierane są organizacje pozarządowe prowadzące
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działalność na rzecz osób starszych. Ewenementem jest przeznaczenie w budżecie kwoty
1.230.000 zł na program dofinansowania działalności warszawskich UTW w okresie 3 lat.
Pozwala to nie tylko na podjęcie szeregu nowych inicjatyw edukacyjnych, lecz także na
stworzenie stabilnej strategii działania i rozwoju UTW.

Czym są uniwersytety trzeciego wieku (UTW)?
Najkrótsza, chociaż nie oddająca w pełni roli UTW definicja to: placówka dydaktyczna dla
osób w podeszłym wieku, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Zwiększająca
się długość życia, a tym samym wzrost liczby osób w wieku starszym, to znaczące i mające
reperkusje w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego zjawisko demograficzne
XXI wieku. Przemiany społeczne i technologiczne powodują, iż starzejący się ludzie są wobec
nich często bezradni i zagubieni. Jednocześnie podwyższający się ich standard materialny
powoduje, że wzrastają wymagania w zakresie jakości życia. Z tej konstatacji powstała idea,
by ludzie starsi mogli aktualizować swoją wiedzę, orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, być aktywni. W 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie (Francja), utworzono
pierwszą placówkę dydaktyczną dla starszych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W niedługim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne placówki. Już dwa lata później, w roku 1975, powstał pierwszy UTW Warszawie, założony przez
prof. Halinę Szwarc i noszący do dzisiaj jej imię. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje już
ponad 140 UTW, w samej Warszawie 14, w woj. mazowieckim 23. Ich żywiołowy rozwój
charakteryzuje się tym, iż co roku tworzonych jest kilkanaście nowych instytucji tego typu.
Niektóre powstają przy gminach, inne – jak np. UTW Politechniki Warszawskiej – w ramach
struktury organizacyjnej uczelni, najczęściej jednak (w tym UTW SGH) są osobami prawnymi,
jednocześnie funkcjonującymi przy uczelniach oraz korzystającymi z ich zaplecza naukowego
i bazy materialnej.
UTW nie są uniwersytetami w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, jednak nazwa
„uniwersytet” (plus często nazwa i logo uczelni, przy której on działa) zobowiązuje. Sama
uczelnia dba o poziom nauczania, sprawując nadzór nad procesem dydaktycznym, zaś UTW
stara się być dla uczelni partnerem w kultywowaniu tradycji szkoły. Na dobrych uniwersytetach działających przy renomowanych uczelniach, kandydaci zmuszeni są do oczekiwania
na miejsce na listach rezerwowych, co potwierdza ogromne zapotrzebowanie społeczne na
tego typu edukację.
UTW prowadzą kształcenie ustawiczne w różnych formach, takich jak: wykłady, seminaria, lektoraty, szkolenia komputerowe. Przy uniwersytetach działają zespoły twórcze,
prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, organizowane są wycieczki oraz imprezy towarzyskie.
Niektóre UTW mają swoje chóry, kółka teatralne i zespoły muzyczne. Rok akademicki trwa
od października do czerwca. Chętni do udziału w zajęciach wnoszą symboliczną składkę.
Uczestników reprezentuje Samorząd Słuchaczy. UTW stały się więc potężnymi placówkami
dydaktycznymi o organizacji porównywalnej z niejedną szkołą wyższą. Biorąc pod uwagę,
iż czesne w UTW to ok. 50-100 zł za semestr, zapewnienie tak zróżnicowanego programu
jest niemałym wyzwaniem dla osób kierujących uniwersytetami, co istotne, często bez wynagrodzenia. Można ogólnie powiedzieć, że UTW funkcjonują dzięki pasjonatom tej idei,
a widoczne rezultaty tej działalności – w postaci pozytywnych zmian jakości życia seniorów
– są wielką satysfakcją dla obydwu stron. UTW zaczęły być postrzegane jako organizacje
odgrywające dużą rolę w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

74

Szkolenie ustawiczne seniorów jako jedna z form tworzenia społeczeństwa wiedzy

Rola UTW na rynku pracy
Sytuacja w Polsce jest w tym zakresie szczególnie trudna, bowiem mamy jedną z najmłodszych i najliczniejszych w Europie populacji ludzi, którzy zaprzestali aktywności zawodowej.
Przemiany, jakie zaszły w polskiej gospodarce, spowodowały pojawienie się rzeszy bezrobotnych, jak również bardzo młodych emerytów, którzy w przymusowy sposób, na skutek
braku oferty zatrudnienia, przechodzili na wcześniejsze emerytury lub korzystali z różnych
świadczeń pomostowych, nie osiągnąwszy nawet wieku emerytalnego. Inni, w pełnym wieku
emerytalnym, nawet nie śmieli marzyć o przedłużeniu kariery zawodowej. W ten sposób
bardzo liczna grupa potencjalnych pracowników stała się jedynie obciążeniem dla budżetu
państwa, żyjąc jednocześnie z piętnem własnej nieprzydatności społecznej, odrzucenia i izolacji. W tym samym okresie wielu młodych fachowców wyemigrowało w poszukiwaniu pracy
za granicę, a struktura zawodowa edukacji młodzieży nie zawsze odpowiadała potrzebom
rynku pracy. Okazało się, że w szybko rozwijającej się gospodarce polskiej brakuje fachowców
niemal w każdej dziedzinie.
Potencjał intelektualny oraz doświadczenia zawodowe seniorów stanowią potężny
zasób, po który sięga wielu pracodawców odczuwających brak kadry. Doceniana jest tu stabilność, odpowiedzialność i lojalność wobec pracodawcy oraz doświadczenie w zarządzaniu
zespołami ludzkimi – zdecydowanie większe niż wśród młodych pracowników. Ten wielki,
aktualnie słabo wykorzystany potencjał ludzki będzie się jednak deprecjonował, jeśli zostanie
wykluczony informatycznie oraz nie będzie miał możliwości nadążania za postępem wiedzy
w dziedzinach, które reprezentuje. Tu pojawiają się ważne misje i zadania zarówno dla placówek szkoleniowych, jak i organizacji pozarządowych.

Seniorzy jako konsumenci
regulujący rynek usług
Potrzeby seniorów stają się również jednym z regulatorów rynku usług. Systematyczna
poprawa ich poziomu życia oraz ogólny wzrost aktywności społecznej sprawiają, iż seniorzy
kreują także popyt na nowe produkty i usługi, jak np. szkolenia komputerowe i kursy językowe,
produkty finansowe, turystykę, zapotrzebowanie na prywatne placówki opiekuńcze o wyższym
standardzie, kluby środowiskowe itd. Stali się również nabywcami sprzętu komputerowego,
czy też nowoczesnych środków telekomunikacji.

Seniorzy dla społeczeństwa obywatelskiego
Osoby po 50. roku życia, pomimo kwalifikacji i często dobrych karier zawodowych,
lecz wykluczone z aktywności zawodowej, w szybkim tempie stają się także mało aktywne
społecznie. W wielu obszarach życia spotykają się z przejawami dyskryminacji ze względu
na wiek oraz z lekceważącym traktowaniem przez młodych i z czasem stają się obywatelami
drugiej kategorii. Nieodłącznym elementem budowy nowoczesnych struktur demokratycznego
państwa jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają do odegrania
bardzo ważną rolę. Mają czas, aby włączyć się w działanie osiedlowych struktur samorządowych (np. rad osiedli), brać udział w komisjach nadzoru nad spółdzielniami mieszkaniowymi,
czy też animować życie kulturalne w środowisku zamieszkania.
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Seniorzy a społeczeństwo wiedzy
Postęp wiedzy, a szczególnie powszechna informatyzacja zarówno gospodarki, jak
i sfer życia prywatnego obywateli sprawia, że wszyscy muszą uzupełniać swoją wiedzę, wciąż
uczyć się nowych przepisów, procedur pozwalających radzić sobie z otaczającym światem nowoczesnej telekomunikacji, powszechnej automatyzacji, bankomatami, kontami internetowymi,
parkometrami i wieloma nieznanymi kiedyś urządzeniami. Już obsługa nowoczesnego telefonu
komórkowego jest poważnym wyzwaniem.
Jedną z misji szkolnictwa wyższego i polityki społecznej powinno być zatem zapewnienie
możliwości aktualizacji wiedzy, w tym edukacji adresowanej m.in. do osób powyżej 50. roku
życia.

E-edukacja w kształceniu seniorów
Niebagatelną rolę odgrywa edukacja seniorów z wykorzystaniem internetu, toteż poznanie
jego możliwości i zasad działania jest jednym z głównych kierunków kształcenia w UTW. Służy
nie tylko do zdobywania wiedzy, lecz także umożliwia aktywność obywatelską i zawodową,
podnoszenie ogólnego poziomu świadomości oraz rzecznictwo interesów. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się twierdzenie, iż środowisko rozwijające e-edukację w szkolnictwie wyższym
nie powinno tracić z oczu tak ważnej grupy potencjalnych odbiorców, słuchaczy, studentów,
jakimi są osoby starsze.

UTW SGH – przykładem dobrych praktyk
UTW SGH powstał w maju 2006 roku z inspiracji Prorektor ds. dydaktyki i studentów
prof. Marii Romanowskiej. Wzbudził od razu zainteresowanie w środowisku SGH, uzyskał jego
życzliwość i wsparcie logistyczne.
Nad procesem dydaktycznym czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Piotra
Błędowskiego. Proces edukacyjny obejmuje: dwie linie programowe wykładów, 30 grup zajęć
dodatkowych, a mianowicie: lektoraty z 4 języków, kursy obsługi komputera i korzystania
z internetu, tańca towarzyskiego, gry w kręgle oraz gimnastykę rehabilitacyjną i zajęcia na
basenie. Słuchacze UTW SGH (650 osób) to głównie osoby w przedziale wiekowym 55–75
lat – w dwóch trzecich z wyższym wykształceniem; 90% stanowią kobiety, a blisko połowa to
absolwenci lub byli pracownicy SGH. Mottem działania I roku akademickiego było hasło: Nauka
odmładza i dodaje skrzydeł. Sprawdziło się ono w 100 procentach. W osobowościach słuchaczy
zachodzą widoczne, pozytywne zmiany. Stają się pewni siebie, kreatywni, podejmują różnego
rodzaju inicjatywy, pracę społeczną na rzecz UTW, dodatkowe zajęcia zawodowe, poprawia
się ich ogólna kondycja psychofizyczna i aktywność obywatelska.
Już w pierwszym roku funkcjonowania, UTW SGH otrzymał dwie prestiżowe nagrody
za autorskie projekty edukacyjne od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także duży
trzyletni grant na realizację projektu pod tytułem: Niech nikt nam nie mówi, że jesteśmy
na coś za starzy! – we wspomnianym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Tytuł projektu to zarazem motto działania na II rok akademicki UTW SGH. Przebojowość i ekspansywność tego hasła odzwierciedla rozwój zarówno samego Uniwersytetu,
jak i osobowości jego słuchaczy, zwiększenie ich samooceny, ambicji, ale także wymagań
i oczekiwań.
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Dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskanym w konkursach, UTW SGH wprowadziło w bieżącym roku akademickim szereg nowości, w tym:
poradnictwo prawne, stanowiące m.in. instytucję rzecznictwa interesów seniorów,
realizację szerokiego programu dla niepełnosprawnych,
poradnictwo i terapię psychologiczną,
edycję własnej gazety – „Panorama UTW SGH”.
UTW SGH nawiązał również współpracę z Polskim UTW w Wilnie, skupiającym głównie
Polaków. Najbliższym zamierzeniem jest zorganizowanie wspólnego integracyjnego projektu
pod nazwą: Warszawsko-Wileńskie Warsztaty Polskości i Demokracji.

E-edukacja w UTW SGH
Eksponowane miejsce w procesie edukacji seniorów zajmują szkolenia informatyczne.
Geneza tego szczególnego zainteresowania została dość dokładnie zdiagnozowana – należą
do niej zjawiska, takie jak:
powszechna informatyzacja życia gospodarczego i prywatnego,
chęć aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim (kontakt ze
światem),
możliwość załatwiania spraw obywatelskich drogą internetową,
dostęp do dóbr kultury, książek, prasy, na które w budżetach domowych seniorów
często brakuje środków.
Wychodząc naprzeciw ww. potrzebom UTW SGH zainicjował kolejny autorski projekt
pt. Internetowy Klub Seniora – i świat stoi otworem – nowe perspektywy i możliwości.
Głównym jego zadaniem jest zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego; dostarczenie seniorom – za pośrednictwem internetu – wiedzy oraz informacji w takich obszarach,
jak wiedza o prawach obywatelskich, instytucjach pomocowych, jak również wiedza prawnicza
niezbędna w zmaganiach z potęgą urzędów, zwłaszcza w sprawach mieszkaniowych, spadkowych i rodzinnych.
Przewiduje on m.in. utworzenie internetowego klubu seniora – miejsca bezpiecznego
i przyjaznego, wolnego od agresywnego zachowania ludzi młodych, niegenerującego opłat,
w którym seniorzy będą mieli powszechny dostępu do internetu i będą korzystać z informacji
i wiedzy internetowej według indywidualnych potrzeb. Elementem wzbogacającym projekt
jest prowadzenie Wirtualnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tj. prezentowania w internecie
wykładów oraz informacji, porad prawnych i psychologicznych. Ogólnie mówiąc, umiejętność
korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych ułatwia załatwianie szeregu
istotnych spraw obywatelskich, a ponadto zmienia negatywny stereotyp seniorów jako osób
zacofanych i wyizolowanych. Przeciwdziała dyskryminacji, jakiej doznają oni ze względu na
wiek, stwarza płaszczyznę integracji międzypokoleniowej oraz jest jedną z form przeciwdziałania
lekceważącemu traktowaniu przez młodych i dialogu społecznego.

Spójna strategia rozwoju UTW w Polsce
Żywiołowość powstawania UTW oraz brak jakichkolwiek regulacji prawnych w tym zakresie
sprawiają, iż nie wszystkie uniwersytety są w stanie zapewnić wysoką jakość swoich programów.
W czasie ogólnopolskiej konferencji UTW w Płocku uzgodniono kilka celów strategicznych.
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Za priorytetowy uznano wypracowanie jednolitych standardów jakości dla organizacji mających
prawo do używania nazwy „uniwersytet trzeciego wieku”. Placówki dobrze funkcjonujące są
efektywnie wspierane przez uczelnie wyższe.
Drugim celem jest wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na elastyczne kształtowanie relacji pomiędzy UTW a uczelnią tak, aby udzielana pomoc nie naruszała dyscypliny
budżetowej oraz nie narażała obu stron na ewentualne sankcje finansowo-podatkowe.
Kolejnym celem jest powołanie ogólnopolskiej federacji uniwersytetów trzeciego wieku,
która pełniłaby funkcję rzecznika wspólnych interesów – organu opiniotwórczego wobec istniejących i pożądanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących UTW oraz podejmowałaby inicjatywy
wydawnicze i promocyjne, na które poszczególne uniwersytety nie mogą sobie pozwolić.
Reasumując, uzasadnione wydaje się twierdzenie, iż kształcenie seniorów jest równie ważne
jak kształcenie ludzi młodych, a środowisko rozwijające e-edukację w szkolnictwie wyższym
powinno uwzględniać w wypracowywanych standardach i zamierzeniach na przyszłość tę
ważną grupę potencjalnych odbiorców, jakimi są osoby starsze, stanowiące wszak blisko jedną
trzecią polskiego społeczeństwa,
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Abstract
Creating the knowledge society requires permanent education of the groups diverse in age and social
position. This process should be based on a variety of forms of communication, especially on those, which
use modern technologies. Since seniors become a group of increasing significance in European and Polish
societies, including them in educational process is a matter of interest of EU and Polish government.
The Universities of the Third Age are a very popular form of constant education. They offer not only
computer courses for seniors but also the possibility to obtain new skills and knowledge by the use of
internet. Nowadays, there are more than 140 such universities functioning in Poland. The author states,
that the discussion about the system of higher education should also refer the seniors` issue, because
this group can play a crucial role in the civil society. The Universities of the Third Age are important and
irreplaceable in the process of creation of knowledge society.

Nota o Autorce
Autorka jest absolwentką SGPiS, zawodowo – prowadzi własną firmę konsultingową, społecznie – jest
jednym z założycieli oraz Prezesem UTW SGH w Warszawie, autorką kilku projektów dla seniorów, w tym
trzech nagrodzonych w konkursach grantowych. Od wielu lat zajmuje się problematyką kształcenia ustawicznego seniorów, pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Wychowanków SGH.
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Koncepcja wykorzystania e-learningu
w zarządzaniu kadrami
w administracji publicznej
Rozwój administracji publicznej, a szczególnie wzrost kompetencji i sprawności, jest możliwy
poprzez „administrację wiedzy”. Zastosowanie i wykorzystanie do tego procesu metod e-learningu
jest szczególnie uzasadnione ze względu na: powszechny dostęp do internetu w urzędach; podobieństwo celów, zadań i struktury jednostek administracji publicznej, konieczność podnoszenia
kwalifikacji przez urzędników oraz dążenie do podnoszenia standardów jakości obsługi petenta.
E-learning (a szczególnie blended learning) może bezpośrednio wspomagać tak sam proces zarządzania kadrami na wszystkich jego etapach, jak i doskonalenie pracowników będące jedną
z funkcji tego procesu.

Administracja publiczna w Polsce
Niemal sto lat temu, F.W. Taylor przedstawił bardzo surową ocenę urzędników: Co się tyczy
jednak ilości pracy, wykonywanej przez naszych urzędników, to jest ona bardzo mała, można
powiedzieć, że urzędnik państwowy wykonuje przeciętnie połowę, a nawet 1/3 tej ilości pracy,
jaką w ogóle, nie podlegając zmęczeniu, może wykonać człowiek. Wszyscy czujemy, że praca
urzędników państwowych nie jest zbyt wydajna, ale nie zdajemy sobie sprawy z przyczyn i jesteśmy
do tego stanu rzeczy tak przyzwyczajeni, że uważamy go za nieuniknioną konieczność1.
Współcześnie, uogólnioną ocenę administracji publicznej, w świetle empirycznie zdefiniowanych zasad sprawności zarządzania, przedstawił W. Kieżun. Ocenia on zarządzanie jako:
amatorskie, nieprofesjonalne, niekompetentne i niesprawne,
nie oparte na precyzyjnej analizie kosztów i celów oraz zysków i strat, doraźne,
dorywcze i emocjonalne,
wyrażające się chaosem normatywnym,
słabo nadzorowane i kontrolowane,

1

F.W. Taylor, Wydajność pracy urzędników państwowych, „Przegląd Organizacji” (dział „Z Archiwum Przeglądu
Organizacji”) 2003, nr 12, s. 3.
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charakteryzujące się niedostateczną wyobraźnią strategiczną.
Przedstawił on ponadto skutki zarządzania publicznego (które ma cechy opisane powyżej):
upowszechnianie indyferentyzmu moralnego, stymulującego różnorodne formy
korupcji i nepotyzmu,
niedostatek instynktu państwowego i akceptacja priorytetu interesu osobistego,
partyjnego i środowiskowego nad interesem narodu i społeczności lokalnej,
zachłanność na szybkie, osobiste „dorobienie się”,
niedostatek upowszechniania spolegliwości2.
Wyniki badań, prowadzone przez różne instytucje, m.in. CBOS, Bank Światowy, Fundację
im. St. Batorego, NIK, dowodzą postępującej patologii życia publicznego w Polsce. Szczególnie
negatywna jest ocena społeczna dotycząca protekcjonizmu i upartyjnienia aparatu urzędniczego
oraz wysokiego poziomu korupcji3.
W badaniu, dotyczącym oceny społecznej administracji państwowej i samorządowej, przeprowadzonym w województwie mazowieckim, oceniono także urzędników. Praca urzędnicza
została oceniona na 3,5 (w skali 1–6). Podobnie została oceniona efektywność pracy urzędniczej (3,5), natomiast kulturę oceniono na 3,0. Wyżej oceniono przygotowanie merytoryczne
urzędników – 4,5. Jednocześnie około 70% respondentów wyraziło niezadowolenie z powodu
nadużywania przez urzędników swojej władzy oraz dominacji nad osobami występującymi
w roli petentów4.
Przedstawiony powyżej obraz administracji publicznej prowadzi do jednoznacznego wniosku o potrzebie wprowadzenia działań reformatorskich.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) proponuje dwa kierunki poprawy działalności organizacji publicznych. Po pierwsze: poprawę zarządzania zasobami ludzkimi
– poprzez rekrutację wykwalifikowanych i uzdolnionych pracowników oraz ich rozwój, uzależnienie płac od osiąganych wyników, włączenie pracowników w większym stopniu w proces
decyzyjny i zarządzanie organizacją, łagodzenie kontroli administracyjnej i wprowadzenie ściśle
określonych celów działania, poprawę relacji z klientem. Po drugie: większe wykorzystanie
sektora prywatnego do stworzenia niezawodnego, skutecznego, konkurencyjnego i otwartego
na kontraktowanie usług systemu zaspokajania potrzeb publicznych, który umożliwia także
kontraktowanie wewnętrzne w organizacji5.
W większości krajów europejskich model administracji opartej na biurokratycznej racjonalności został zastąpiony przez model menedżerskiego zarządzania publicznego, charakteryzujący
się m.in. tym, że administracja jest zorientowana na obywatela. Wyodrębniono i oddzielono
w nim funkcje strategiczne od operacyjnych, a wykonanie usług publicznych przekazuje się
konkurującym ze sobą organizacjom spoza administracji6.

2
W. Kieżun, Kryteria doboru kadr samorządowych, materiały z konferencji: O lepszą jakość kadr w administracji
samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2003, s. 26.
3

Z. Jankowska, Profil osobowo-zawodowy i zasady doboru urzędnika, materiały z konferencji: O lepszą jakość kadr
w administracji samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa: 2003, s. 49.

4

W. Stelmach, Oceny społeczne administracji państwowej i samorządów, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2004,
nr 2, s. 93–95.

5
6

Public Management Developments, OECD, Paryż 1991, s. 60.

M. Lechwar, Instytucjonalizacja zarządzania kapitałem ludzkim w jednostkach samorządu terytorialnego, „Współczesne
zarządzanie” 2006, nr 2, s. 122.
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Perspektywa reformy i rozwoju administracji publicznej jest uzależniona od zaangażowania
władz publicznych (centralnych i samorządowych) oraz samych pracowników zainteresowanych
transferem wiedzy i tworzeniem kultury prorozwojowej.

Znaczenie zarządzania kadrami
w reformie administracji publicznej
Sprawność państwa jako organizacji oraz efektywność systemu rządzenia zależą przede
wszystkim od jakości zasobów ludzkich, jakimi państwo dysponuje oraz od umiejętnego zarządzania nimi. Według Konstytucji RP, organizacja demokratycznego państwa ma zapewnić
rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych. Jednym z głównych warunków sprawności administracji publicznej jest sprawnie funkcjonujący system zarządzania kadrami7. Jest on
służebny wobec celów i zadań, które stoją przed władzami państwowymi i samorządowymi.
Dobry system kadrowy to sprawna realizacja celów oraz profesjonalne wykonywanie zadań
przyczyniających się do rozwoju społecznego.
Zarządzanie kadrami nie jest systemem funkcjonującym dla samego siebie, ale systemem
najskuteczniej usprawniającym profesjonalne funkcjonowanie administracji publicznej oraz
wspomaganiem rozwoju społecznego. Władze państwowe i samorządowe, od których w największym stopniu zależy jakość funkcji personalnej, nie są jeszcze przekonane, że inwestując
w obszar zarządzania kadrami inwestują w rozwój państwa i jakość usług świadczonych przez
administrację. Stopa zwrotu z tej inwestycji jest duża, ale rozłożona w czasie, dlatego kadencyjność władz nie sprzyja jej wprowadzaniu.

E-edukacja a zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami w koncepcji T. Listwana to uporządkowany cykl organizacyjny, który
składa się z trzech faz: preparacji, realizacji i kontroli. Bezpośrednie cele zarządzania kadrami
są sformułowane następująco:
ukształtowanie sprawnej kadry,
pobudzenie kadry do działania.
Strukturę zarządzania kadrami, w tak przyjętej koncepcji przedstawia rysunek 1.
E-learning, a przede wszystkim blended learning, ma bezpośrednie zastosowanie w procesie doskonalenia, który jest jedną z subfunkcji systemu zarządzania kadrami. E-edukacja,
rozumiana szeroko jako metoda systematycznej komunikacji i współpracy ze specjalistami
(„mistrzami teorii i praktyki” – tzw. mentoring) oraz jako metoda stałej współpracy z trenerami
wspierającymi rozwój indywidualnych i zespołowych kompetencji (tzw. coaching), a także jako
forum wymiany doświadczeń przez praktyków z „branży administracyjnej” pośrednio wspomaga
tworzenie i rozwój całego systemu funkcji personalnej.
W fazie preparacji dostarcza wiedzy odpowiednio dostosowanej do administracji i kształtuje
umiejętność tworzenia, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych planów personalnych oraz
wspiera tworzenie kultury myślenia strategicznego w obszarze polityki personalnej.

7
W. Mikułowski, Problemy sprawności zarządzania służbą publiczną w polskiej administracji, „Współczesne Zarządzanie”
2006, nr 1, s. 55.
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Rysunek 1. System zarządzania kadrami
STRUKTURA ZARZĄDZANIA KADRAMI
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Listwan [red.], Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2002, s. 54

Faza realizacji składa się z następujących części: doboru kadry, rozwoju i motywowania
oraz odejścia. W zakresie doboru kadry może dostarczać odpowiedniej wiedzy i narzędzi
praktycznych oraz kształtować umiejętności, które pomogą profesjonalnie formułować i analizować kompetencje kandydatów na poszczególne stanowiska. E-edukacja to bardzo dobry
sposób sprawdzania kompetencji (np. poprzez obiektywne testy) oraz skuteczna metoda
wprowadzenia nowo przyjętego pracownika w obszar jego zadań. W zakresie rozwoju pracowników e-edukacja maksymalizuje efektywność procesu doskonalenia poprzez powiązanie
go z analizą i oceną posiadanych kompetencji pracowniczych. Monitoruje ona przyrost wiedzy
i umiejętności oraz kompetencji wykorzystując obiektywne metody diagnostyczne i ewaluacyjne. W oparciu o zdobyte informacje może wspierać dobór indywidualnych ścieżek rozwoju
z korzyścią zarówno dla pracownika, jak i dla urzędu. E-edukacja w zakresie integracji tworzy
kulturę zaangażowania w dzielenie się wiedzą oraz kulturę komunikacji społecznej w formie
kontaktów bezpośrednich i przez internet. W zakresie motywowania, e-edukacja może dostarczać obiektywnych ocen dotyczących przyrostu wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania
w proces doskonalenia zawodowego. Odchodzących pracowników, w ramach monitorowanego
systemu odejść i wsparcia (outplacement), można – poprzez e-edukację – przygotowywać do
nowych zadań zawodowych.
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W fazie kontroli zarządzania kadrami e-edukacja może posłużyć jako metoda audytu
funkcji personalnej, szczególnie wtedy, gdy była aktywnie wykorzystywana w fazie planowania
i realizacji – integruje wówczas wszystkie trzy fazy, dokonując zewnętrznej, zobiektywizowanej
oceny. Może także pośrednio kształtować prawidłową identyfikację procesów kontrolnych oraz
podnosić jakość i sprawność funkcjonowania administracji publicznej.

Zarządzanie kadrami a zarządzanie wiedzą
Wdrożenie zasad zarządzania publicznego (new public management) to konieczność szerokiego delegowania uprawnień, wprowadzenia systemu stałego dokształcania się pracowników
oraz tworzenia zespołów projektowych (zadaniowych). Implikacją takiego postrzegania organizacji publicznych jest konieczność podjęcia tematyki zarządzania wiedzą w tych organizacjach.
Zarządzanie rozwojem staje się jednym z podstawowych działań administracji publicznej na rzecz
środowiska lokalnego. Do zapewnienia skuteczności i praworządności tych działań, konieczne
jest dysponowanie kadrą o wysokim poziomie przygotowania zawodowego i społeczno-etycznego. Jednym ze sposobów usprawniania funkcjonowania administracji jest proces ustawicznego
doskonalenia pracowników. Specyfika zadań oraz poszerzający się zakres uprawnień wymagają,
by zarówno menedżerowie publiczni, jak i cała kadra urzędnicza posiadała kompetencje: specjalistyczne, konceptualne i interpersonalne. Sprawne funkcjonowanie nowoczesnej administracji
kształtuje także kultura administrowania otwarta na zarządzanie wiedzą8.
Wprowadzenie wspomagania funkcji personalnej w administracji publicznej w oparciu
o e-edukację jest otwarciem szerokiego strumienia transferu wiedzy i kreowania wizerunku
administracji publicznej jako organizacji uczącej się.

E-edukacja a administracja publiczna
Administracja publiczna – z racji liczby zatrudnionych pracowników (ok. 900 tys.), liczby
jednostek organizacyjnych (2489 gmin, 308 powiatów, 16 województw), powszechnej dostępności do internetu w urzędach oraz podobieństwa celów, zadań i zasad funkcjonowania (postępowanie administracyjne) – jest organizacją szczególnie predysponowaną do wprowadzania
na szeroką skalę zarówno systemu zarządzania kadrami, jak i zarządzania wiedzą w oparciu
o metody e-learningowe.

Koncepcja wsparcia administracji publicznej
z wykorzystaniem metod e-learningowych
Biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia i profesjonalizacji administracji publicznej, poprzez
tworzenie strategicznego sytemu zarządzania kadrami oraz permanentną potrzebę transferu wiedzy do jednostek administracji publicznej, e-edukacja może być najskuteczniejszym sposobem
reformy funkcji personalnej i jednocześnie implementacji zarządzania wiedzą. Zaproponowana
koncepcja zakłada utworzenie niezależnego ośrodka: Centrum Wsparcia Blended Learningowego, którego charakterystykę przedstawia rysunek 2 i opis podstawowych założeń.
8
P. Brozdowski, J. Dylico, K. Leja, Wybrane elementy zarządzania wiedzą w organizacji publicznej, „e-mentor” 2005,
nr 2, s.1.
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Rysunek 2. Centrum Wsparcia Blended Learningowego
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Źródło: opracowanie własne

Obserwując współczesną gospodarkę, a w szczególności rosnące wymagania wobec pracowników, dotyczące ich kompetencji, wiedzy, postaw... i konfrontując te wymagania z ofertą
uniwersytetów czy szkół biznesu, nietrudno zauważyć, że luka będąca wynikiem tego porównania
coraz bardziej się powiększa. Tradycyjne uniwersytety nie są w stanie sprostać tym wymaganiom.
Z drugiej zaś strony, dążenie ludzi do nieustannego uczenia się, rozwoju, podnoszenia własnych
kwalifikacji, pozwalających im jeszcze skuteczniej i bardziej efektywnie pracować w określonym
otoczeniu powoduje wzrost popytu na wiedzę specyficzną dla danego biznesu.
Organizacje budują swą przewagę konkurencyjną w oparciu o czynniki niematerialne:
wiedzę, reputację, wartości, etykę. Ten specyficzny zestaw, wyróżniający organizację spośród
szeregu innych musi być stale kształtowany i wzmacniany. Tradycyjne szkoły biznesu czy uniwersytety nie są w stanie zrealizować tej potrzeby. Odpowiedzią na te zmiany i wyzwania wydają
się być uniwersytety (akademie) korporacyjne.
Podstawowe założenia Centrum Wsparcia Blended Learningowego dla Administracji Publicznej (CW):
1. Cel – podniesienie jakości i profesjonalizmu kadry urzędniczej i pracowników, uniezależnienie systemu doskonalenia od polityki (pomijając rekrutację), oszczędności
i racjonalizacja kosztów, pozytywna metoda eliminacji patologii i usprawniania
administracji;
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2.

Powiązanie doskonalenia z innymi subfunkcjami zarządzania kadrami (planowaniem, oceną, ścieżką kariery, motywowaniem itp.);
3. Centrum Wsparcia Blended Learningowego dla Administracji Publicznej jest
powoływane przy wybranej wyższej uczelni. Gwarantuje wysoki profesjonalizm
i apolityczność, współpracując z uczelniami oraz ośrodkami kształcenia w całej
Polsce i innych krajach. Koordynuje pracę urzędów symulacyjnych i wzorcowych
– opierając się głównie na komunikacji i kształceniu przez internet;
4. CW ponosi współodpowiedzialność za rozwój funkcji zarządzania kadrami i zarządzanie wiedzą w jednostkach administracji publicznej (wraz z kierownictwem);
5. Metody kształcenia:
samokształcenie (pomoc i doradztwo ze strony specjalistów),
kształcenie wewnętrzne (wymiana wiedzy i informacji pomiędzy pracownikami
w urzędzie), które np. raz w miesiącu przygotowują rotacyjnie poszczególni
pracownicy,
kształcenie przez internet (e-learning) – możliwość kształcenia systematycznego, zindywidualizowanego, w czasie lub po pracy bądź też w domu,
kontrolowanego zarówno przez prowadzących, jak i przez kierownictwo,
kształcenie zewnętrzne (kursy i warsztaty) – w zależności od potrzeb w ośrodkach kształcenia;
6. System doskonalenia finansowany jest przez urzędy (np. 0,5–1% z funduszu płac na
szkolenia oraz 0,5-1 % na system motywacyjny powiązany z efektami szkoleń);
7. CW wraz z kierownictwem urzędu uczestniczy w ocenie pracowników poprzez:
powiązanie oceny z zaangażowaniem w proces doskonalenia,
monitorowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowniczych – czyli
osobistych oraz dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie,
powiązanie z efektami szkoleń, zdobycie potwierdzonej wiedzy i umiejętności,
powiązanie z oceną społeczną (badania prowadzone przez CW),
pomiar efektów i jakości pracy (prowadzony przez kierownictwo i audytorów
zewnętrznych);
8. Motywowanie oparte na obiektywnych zasadach, powiązanych z efektywnością,
sprawnością wykonywania zadań i ich profesjonalizmem, przejrzyste – finansowane
z odpisów na CW oraz z budżetu jednostki;
9. Ścieżka kariery, zawierająca awanse pionowe i poziome, powiązana z systemem
oceny i doskonalenia;
10. Doskonalenie, prowadzone w oparciu o stałe współdziałanie kierownictwa jednostek z CW, ma wspomagać i odciążyć urząd w tworzeniu nowoczesnego systemu
zarządzania kadrami, powiązanego z całym systemem zarządzania w jednostkach
administracji publicznej;
11. Wsparcie ma charakter mentoringu (partnerstwo między mistrzem a uczniem) oraz
coachingu (osobisty trener);
12. Doskonalenie – transfer wiedzy ma charakter ustawiczny zgodnie z programem
Uczenia się przez całe życie (LLL, Lifelong Learning Programme), będącym inicjatywą
Wspólnoty Europejskiej przyjętą przez Parlament Europejski i Radę 15 listopada
2006 r.;
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13. Centrum Wsparcia jest zbliżone do koncepcji akademii korporacyjnej, zdefiniowanej jako narzędzie strategiczne, pomagające macierzystej organizacji w realizacji
jej misji poprzez działalność edukacyjną9;
14. W stosunku do jednostek administracji publicznej CW jest zewnętrznym brokerem
wiedzy, który wraz z zespołem funkcjonalnym lub zadaniowym realizują zadania
strategicznego zarządzania wiedzą;
15. Wydobywanie „milczącej wiedzy” od pracowników poprzez kontakty zespołowe
– w formie bezpośredniej dyskusji podczas spotkań, także o charakterze integracyjnym (blended learning) oraz na forach internetowych.
Przedstawiona koncepcja ma jedynie charakter pewnych założeń wstępnych do stworzenia
rozwiązania modelowego, będącego wynikiem pogłębionej analizy naukowej i doświadczeń
pilotażowych.

Podsumowanie
Kluczową rolę edukacji permanentnej we współczesnym świecie oddają w pełni, podkreślane w raporcie Międzynarodowej Komisji UNESCO do spraw Edukacji dla XXI wieku, aspekty
kształcenia zawierające się w hasłach:
uczyć się, aby wiedzieć,
uczyć się, aby działać,
uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi,
uczyć się, aby być.
Wskazuje się dzisiaj na doniosłość edukacyjnych aspektów szerokiego uczestnictwa w życiu
społecznym, bowiem kształcenie ustawiczne jest całościową koncepcją leżącą u podstaw bezustannego rozwoju naukowego, społecznego i ekonomicznego10.
Wsparcie edukacyjne, oparte na nowoczesnych i skutecznych metodach, jest dla administracji publicznej remedium na patologie i problemy, które ją wewnętrznie osłabiają, a przez
to utrudniają procesy rozwoju społecznego. Wsparcie edukacyjne jest także bardzo dobrą
profilaktyką wzmacniającą odporność na zachowania patologiczne oraz kształtującą zdrowy
etos urzędniczy.
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Abstract
“Knowledge administration” enables general development of public administration and the growth of
skills and competences in particular. E-learning is a method particularly suitable for such processes because
of: broad and easy access to internet in public administration offices as well as similarity of goals, tasks and
structure of administrative units. Additional factors motivating the application of e-learning for “knowledge
administration” are: necessity of continuous improvement of skills and also the attempt to improve the
quality standards with regard to public services and the attitude towards the clients of those services.
E-learning (and blended learning in particular) can directly support HR process at its every stage.
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Rural-eGov, czyli projektowanie
szkolenia komplementarnego dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
z obszarów wiejskich
W opracowaniu przedstawiono propozycję scenariuszy szkoleń dla MŚP z obszarów wiejskich
w trybie komplementarnym (blended learning). Szkolenie pilotażowe jest realizowane w ramach
projektu Leonardo da Vinci (2006–2008) Rural-eGov1 i dotyczy wykorzystania elektronicznych
serwisów rządowych. Projektowanie szkolenia rozpoczęło się od warsztatów mających na celu
zbadanie wiedzy i potrzeb szkoleniowych MŚP z terenów wiejskich w zakresie elektronicznych
serwisów rządowych. Ważnym elementem europejskiego projektu partnerskiego jest waloryzacja
jego wyników. W projekcie Rural-eGov waloryzacja odbywa się od początku jego realizacji2. Dostęp do bieżących wyników oraz wykorzystanie końcowych produktów projektu (repozytorium
materiałów szkoleniowych oraz bazy usług e-rządowych) zaproponowano m.in. Akademii Rolniczej
w Lublinie3 oraz Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie4.

Cele projektu Rural-eGov
Kluczowe cele projektu Rural-eGov to:
Analiza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich w zakresie
internetowych usług rządowych i publicznych oraz ocena stopnia świadomości
społecznej na temat istniejących rządowych serwisów elektronicznych;
Przegląd elektronicznych serwisów rządowych dostępnych w krajach partnerskich
oraz ocena ich użyteczności z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw
z obszarów wiejskich;

1

Projekt Leonardo da Vinci 2006–2008, Rural-eGov, http://rural-egov.eu/index_pl.html, [22.11.2007].

2

A. Grabowska, Valorisation of European Projects Results – Case Study, [w:] A. Szücs, I. Bo (red.) EDEN Annual Conference NEW Learning 2.0? Emerging digital territories, Developing continuities, New divides, Naples, Włochy, 13–16
czerwca 2007 r., s. 182.
3

D. Dobrowolski, A. Grabowska, P. Lafourcade, The Concept of Developing E-learning Repository – Metadata and
Group Work, [w:] F. Jakab, V. Fedak (red.), ICETA 2007, 5th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications, Koszyce 2007, s. 217–220.

4

A. Grabowska, Przykłady projektów edukacyjnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim: Able, Know,
Rural-eGov, Akademia Trenera [w:] Z. Wiśniewski (red.) IV Sympozjum: Kształcenie na odległość – metody i narzędzia,
Gdynia 2007, s. 67–74.
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Projekt i wdrożenie internetowej bazy danych, zawierającej logicznie pogrupowane
elektroniczne serwisy rządowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw
z obszarów wiejskich;
Opracowanie scenariuszy szkoleń, wykorzystujących kształcenie komplementarne
w edukacji zawodowej, których głównym celem jest poszerzenie wiedzy o korzyściach płynących z używania elektronicznych serwisów rządowych;
Opracowanie innowacyjnych zasobów edukacyjnych w formie repozytorium
obiektów wiedzy;
Przeprowadzenie szkoleń pilotażowych, w których uczestnikami będą przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich oraz ocena
zaproponowanych metod szkolenia;
Opracowanie zaleceń dla instytucji unijnych, rządowych oraz lokalnej administracji, w celu ożywienia dyskusji na temat elektronicznych serwisów rządowych, ich
wpływu na rozwój przedsiębiorstw z obszarów wiejskich oraz potrzeby upowszechnienia informacji o takich usługach w środowiskach wiejskich (ze szczególnym
uwzględnieniem biznesu).

Analiza potrzeb szkoleniowych
W projekcie zaproponowano następującą metodę badania potrzeb szkoleniowych:
wybór docelowych grup odbiorców serwisów e-rządowych, potencjalnych uczestników szkoleń,
opracowanie tekstu zaproszenia do udziału w warsztatach oraz rozesłanie zaproszeń,
organizacja i przeprowadzenie warsztatów,
przeprowadzenie ankiet,
opracowanie wyników ankiet.
Zasadniczym celem warsztatów była identyfikacja konkretnych potrzeb szkoleniowych MŚP,
które mogą spowodować lepsze wykorzystanie istniejących serwisów e-rządowych, uświadomić ich
przydatność i zmniejszyć negatywne odczucia wynikające ze złych doświadczeń użytkowych.
Analiza potrzeb szkoleniowych MŚP z obszarów wiejskich w zakresie serwisów e-rządowych
w Walii, Grecji, Niemczech, Polsce i Słowenii umożliwiła wybór treści edukacyjnych (adekwatnych do oczekiwań uczestników), które zostaną zaproponowane w kursach pilotażowych. Analiza
bazowała na wynikach ankiet oraz rozmowach przeprowadzonych podczas pięciu warsztatów
narodowych, w ramach których oceniono stopień świadomości społecznej na temat istniejących
rządowych serwisów elektronicznych, określono aktualny stan wykorzystania usług e-rządowych
w poszczególnych krajach, zdefiniowano potrzeby szkoleniowe zorientowane na zwiększenie
korzyści ekonomicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw z obszarów wiejskich.
Statystycznie ponad 70% Małych i Średnich Przedsiębiorstw zna przynajmniej jeden serwis
e-rządowy. Wiedza o bogatej ofercie tych usług, które potencjalnie mogą być pomocne w codziennej działalności oraz w przygotowywaniu długoterminowych planów strategicznych przedsiębiorstwa jest zdecydowanie niewystarczająca. Podobnie wygląda stopień wykorzystania serwisów
e-rządowych. 55% Małych i Średnich Przedsiębiorstw deklaruje wykorzystanie przynajmniej jednej
usługi, 19% korzysta z serwisów więcej niż dwa razy w tygodniu, ze zdecydowaną przewagą
regularnego używania wybranego serwisu. Jednakże wszechstronne próby wykorzystania serwisów
e-rządowych są niezmiernie rzadkie. Ostatecznie potwierdzona została potrzeba zorganizowania
praktycznego szkolenia, które pozwoli na lepsze wykorzystanie serwisów e-rządowych.
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Propozycja scenariuszy szkoleń dla MŚP
w trybie komplementarnym
Konkurencyjność MŚP w dużym stopniu uwarunkowana jest dostępem do szkoleń aktualizujących wiedzę właścicieli i pracowników. Badania wykazały, że najbardziej pożądaną
metodą w przypadku MŚP jest metoda komplementarna (blended learning). Odpowiedź na
pytanie – na jakie aspekty szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę – daje projekt Up2UML
(Upskilling to Object-Oriented Software Development with the Unified Modeling Language)5.
10 najważniejszych aspektów szkolenia komplementarnego określono wykorzystując panel
badawczy, składający się z następujących podmiotów:
MŚP o profilu informatycznym,
MŚP o profilu turystycznym,
duże firmy,
trenerzy,
instytucje szkoleniowe.
W efekcie zdefiniowano następującą listę preferencji:
1. Uczenie się we własnym tempie;
2. Łączenie metod i mediów;
3. Jakość;
4. Elastyczność czasu;
5. Centralna rola uczącego się;
6. Motywacja;
7. Interakcja pomiędzy uczącymi się;
8. Elastyczność;
9. Dostępność;
10. Uczenie zorientowane na realne potrzeby miejsca pracy.
Kształcenie komplementarne bazuje na różnorodnych teoriach uczenia się, łącząc w sobie
tradycyjne i nowoczesne media przekazu wiedzy. Zaproponowana klasyfikacja scenariuszy
kształcenia w trybie komplementarnym wykorzystuje kryteria formy, funkcji i metody6. W tabelach 1–4 zdefiniowano 4 rodzaje scenariuszy szkoleniowych.
Tabela 1. Szkolenie tradycyjne (w klasie) wspierane internetem – priorytet szkolenia tradycyjnego
(Scenariusz I)
Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Forma

Priorytet szkolenia tradycyjnego w klasie

Elementy web wykorzystywane dodatkowo

Funkcja

Różnorodna

Informacja

Metoda

Różnorodna

Instrukcja

Źródło: opracowanie własne

5

ectel06 – Workshop, 1 października 2006 r., Blended-Learning: Towards the Best Mix for SMEs, http://www.up2uml.
org/ectel06.html, [22.11.2007].

6
S. Trap, Blended Learning Concepts – a Short Overview, Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs,
1st European Conference on Technology Enhanced Learning, Kreta 2006, http://ectel06.org, [22.11.2007].
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Tabela 2. Równorzędność szkolenia tradycyjnego oraz internetowego (Scenariusz II)

Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Forma

Szkolenie tradycyjne ma równorzędne
znaczenie

Strona internetowa i platforma ma
równorzędne znaczenie

Funkcja

Różnorodna

Informacja i komunikacja

Metoda

Różnorodna

Instrukcje, pomoc dla instruktora

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Integracja szkolenia tradycyjnego oraz internetowego (Scenariusz III)

Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Forma

Szkolenie tradycyjne zintegrowane
z komponentem wirtualnym

Zintegrowana strona internetowa
i platforma

Funkcja

Różnorodna

Informacja i współpraca

Metoda

Różnorodna

Grupy moderowane

Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Wirtualne seminaria, społeczności uczące się – brak tradycyjnych form nauki (Scenariusz IV)

Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Forma

Brak szkolenia tradycyjnego

Platforma, narzędzia współpracy

Funkcja

Nie dotyczy

Komunikacja i współpraca

Metoda

Nie dotyczy

Grupy, społeczności uczące się

Źródło: opracowanie własne

Projektowanie szkolenia „Usługi e-rządowe
dla MŚP” – partner polski
Wybór odpowiedniego scenariusza szkolenia wymagał przeanalizowania wyników ankiet
wypełnionych przez uczestników polskich warsztatów. Analiza ta pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące użytkowania rządowych elektronicznych serwisów transakcyjnych (45%), serwisów komunikacyjnych (40%) i informacyjnych (28%). W rozmowach zasygnalizowano dodatkowo
potrzebę szkoleń dotyczących aplikowania o fundusze unijne;
26% ankietowanych zgłosiło potrzebę dodatkowych szkoleń związanych z obsługą
komputerów i posługiwaniem się internetem, przy czym szczególny nacisk położony był na efektywne wykorzystanie wyszukiwarek;
Pożądane umiejętności w przypadku polskich MŚP to m.in. wprowadzanie danych
do formularzy internetowych online (np. w celu zwrotu podatku) oraz pozyskiwanie
informacji z sieci;
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Badania dotyczące metod szkoleniowych pokazały, że najbardziej popularne są
szkolenia w małych grupach dyskusyjnych (31%), szkolenia jeden na jeden (23%) oraz
prezentacje (13%) – jedynie 13% wybrało szkolenie na odległość (e-learning);
42% respondentów wybrało szkolenia wieczorne, 30% wskazało czas pracy jako
pożądany czas szkolenia, 28% preferuje weekendy;
Niewielu respondentów zaznaczyło opcję szkoleń całodziennych, dla 77% szkolenie trwające pół dnia jest optymalne;
Za największą przeszkodę dla treningów została uznana godzina szkoleń poza
godzinami pracy (49%);
16% respondentów zaznaczyło, że zwalnianie personelu na czas szkoleń bywa
problematyczne;
Ostatecznie brak wsparcia finansowego został również wskazany jako przeszkoda
w podjęciu szkoleń (16%).
Projektowanie szkolenia dla grupy polskiej rozpoczęto od wykonania bogatego wizerunku
(rysunek 1), który jest jednym z etapów projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem metodologii SSM (Soft System Methodology) zwanej metodologią „miękką”. Metodologia
SSM została zaproponowana w latach 80 przez Petera Checklanda7. Metodologia ta oparta na
wieloetapowej optymalizacji działania złożonych systemów społecznych, znajduje także coraz
szersze zastosowanie przy projektowaniu złożonych systemów informatycznych. Klasyczna inżynieria systemów pozwalając skutecznie rozwiązywać problemy typu: „jak zrobić”, gdy wiadomo
już: „co zrobić”, okazywała się jednakże być mało przydatna, gdy próbowano ją stosować do
niejasno określonych sytuacji problemowych. Proponowana w pracy „miękka metodologia
projektowania systemów” umożliwia badanie i diagnozowanie tego typu sytuacji prowadząc
do podejmowania decyzji o akcjach na poziomach „co” i „jak”.
Rysunek 1. Projekt szkolenia „Usługi e-rządowe dla MŚP” – bogaty wizerunek

MŚP

Polskie uniwersytety,
inni zainteresowani

Rural-eGov
Zasilanie repozytorium
Dostęp

Preferencje szkoleniowe:
Krótkie szkolenie
w formie komplementarnej

Rejestracja
uczestników

Informacje
o szkoleniu

Repozytorium
obiektów wiedzy

Dostęp

Zasilanie repozytorium

Preferencje
szkoleniowe:
Web 2.0

Analiza potrzeb szkoleniowych
Gmina Kościerzyna

Realizacja szkolenia

Źródło: opracowanie własne
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Na rysunku 1 wśród adresatów kursów uwzględniono nie tylko aktualnego odbiorcę szkolenia pilotażowego, którym w przypadku partnera polskiego jest gmina Kościerzyna, ale również
zainteresowane szkoleniem środowiska uniwersyteckie.
W wyniku analizy ankiet wypełnianych przez uczestników warsztatów przeprowadzonych
w gminie Kościerzyna oraz potrzeb środowiska uniwersyteckiego w przypadku polskiego partnera, zaproponowano dwa scenariusze (tabela 5 i 6).
Tabela 5. Gmina Kościerzyna – szkolenie tradycyjne wspierane platformą LMS

Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Forma

3 godzinne seminarium

Platforma LMS (Moodle)

Funkcja

Synchroniczna komunikacja, współpraca,
wymiana doświadczeń

Informacje, prezentacje, linki

Metoda

Seminarium prowadzi instruktor

Samodzielna nauka – opcja dodatkowa

Źródło: opracowanie własne
Tabela 6. Środowiska uniwersyteckie – społeczności uczące się

Komponent tradycyjny

Komponent wirtualny

Brak

Platformy LMS, narzędzia Web 2.0 (wiki,
blog8)

Funkcja

Nie dotyczy

Informacja przekazana poprzez
WWW, możliwość ściągania plików,
asynchroniczna komunikacja
i współpraca, wymiana doświadczeń

Metoda

Nie dotyczy

Społeczności uczące się

Forma

Źródło: opracowanie własne

Polska wersja szkolenia pilotażowego tworzona jest na platformie Moodle9 przy współudziale dyplomantki10 z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ze Szczecina, pracowników firmy
PRO-MED i pracowników gminy Kościerzyna. W chwili obecnej, dostęp do szkolenia mają
polscy wykonawcy oraz obserwatorzy z Grecji, Niemiec, Słowenii i Walii. Szkolenie składa się
z dwóch komponentów Części wprowadzającej i Części praktycznej (tabela 7). Część praktyczna jest opracowywana w danym kraju i dostosowana do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.
W przypadku partnera polskiego są to MŚP o profilu turystycznym.

8

Blog projektu Rural-eGov, http://rural-egov.blogspot.com, [22.11.2007].

9

Platforma LMS projektu Rural-eGov, http://blanka.moodle.pl/course/view.php?id=75, [22.11.2007].

10

D. Kwieciszewska, Serwisy e-rządowe dla MŚP, dyplom w ramach projektu EFS, Akademia Trenera, Szczecin 2007,
http://blanka.moodle.pl/course/view.php?id=73, [22.11.2007].
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Tabela 7. Propozycja treści szkoleniowych
Treści
nauczania

Cel główny

Wyjaśnienie
co oznacza
e-urząd
i czym są
usługi
e-rządowe

Wprowadzenie
do tematyki
e-urząd

Korzyści jakie
dają serwisy
e-rządowe

Dostęp
do usług
e-rządowych

94

Przedstawienie
procedur
otrzymania
identyfikatora
oraz hasła
lub ich
ekwiwalentów

Cele szczegółowe i sposoby ich realizacji

Czas
prezentacji

Wyjaśnienie czym jest e-urząd?
Pokazanie graficznej ilustracji tradycyjnego
urzędu oraz e-urzędu z uwzględnieniem różnic.
Krótkie podsumowanie z zaznaczeniem
najważniejszych cech e-urzędu.

5 minut

Wyjaśnienie dlaczego koncepcja e-urzędu jest
rozwojowa i wzbudza obecnie coraz większe
zainteresowanie społeczne.

3 minuty

Wyjaśnienie czym są usługi e-rządowe; podanie
przykładów, które wyeliminują możliwość
omyłkowego pojmowania funkcjonalności.
Podanie zasad rozpoznawania serwisów
e-rządowych np. domena gov.pl

4 minuty

Prezentacja usług na poziomie lokalnym,
regionalnym, narodowym i europejskim.
Przykłady korzyści dla konkretnych odbiorców,
na przykład małych i średnich przedsiębiorców.
Podsumowanie doświadczeń
– dyskusja z nauczycielem.

18 minut

Propozycja skategoryzowania usług
e-rządowych: używane codziennie, używane
rzadziej, zawierające ważne informacje.
Pokazanie linków do wybranych serwisów
z komentarzem dotyczącym ich funkcjonalności.

15 minut

Na przykładzie małych i średnich
przedsiębiorstw zilustrowanie wydajności,
szybkości, skuteczności usług e-rządowych
w porównaniu z tradycyjnymi metodami
komunikacji z urzędem.

10 minut

Ćwiczenie praktyczne w grupach – ukazanie na
przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw,
w jaki sposób można odnieść korzyści
biznesowe korzystając na przykład z serwisów
informacyjnych, które umożliwiają dostęp do
najnowszych regulacji prawnych.
Podsumowanie doświadczeń
– dyskusja z nauczycielem.

20 minut

Minimalne wymagania systemowe – parametry
komputera, system operacyjny, przeglądarka,
zalecana rozdzielczość, szybkość połączenia
z internetem.

3 minuty
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Treści
nauczania

Część
praktyczna
– ćwiczenia

Cel główny

Cele szczegółowe i sposoby ich realizacji

Czas
prezentacji

Omówienie znaczenia nazwy użytkownika,
hasła, numeru identyfikacyjnego (NIP)
w aktywacji serwisów komunikacyjnych
i transakcyjnych.

12 minut

Wyjaśnienie znaczenia cyfrowych certyfikatów.
Pokaz działania (realnego lub hipotetycznego)
centralnego e-urzędu z mechanizmem
sprawdzania autentyczności.
Podsumowanie doświadczeń
– dyskusja z nauczycielem.

30 minut

Krótkie
podsumowanie
na temat jak
efektywnie
używać serwisy
e-rządowe

Krótki pokaz konkretnych serwisów
e-rządowych (wyszukanie potrzebnej
informacji, pobranie dokumentów, przesłanie
dokumentów).
Instruktaż jak skutecznie korzystać z wybranego
serwisu e-rządowego.

15 minut

Wybrane
przykłady
wykorzystania
usług
e-rządowych

Ćwiczenia indywidualne – rejestracja w serwisie.
Ćwiczenia indywidualne – korzystanie
z repozytorium materiałów szkoleniowych.
Podsumowanie doświadczeń – dyskusja
z nauczycielem.

30 minut

Źródło: opracowanie własne na podstawie eCommerce Innovation Centre, Cardiff University

W praktycznej części szkolenia dla polskiego odbiorcy zaproponowano następujące tematy:
poszukiwanie funduszy wsparcia dla MŚP,
poszukiwanie partnerów projektu,
wypełnianie formularzy online,
promocja MŚP online.

Podsumowanie
Mając na uwadze waloryzację wyników projektu Rural-eGov, należy podkreślić kluczowe
znaczenie – opracowywanego przez koordynatora projektu (Agricultural University of Athens)
– repozytorium obiektów wiedzy, które będzie przeznaczone do powszechnego udostępniania.
Repozytorium to będzie zawierało metadane – zgrupowane w dwóch kategoriach. Pierwsza
kategoria – eGROs (e-Government Resource Objects) – pozwoli na zgromadzenie i kategoryzację
serwisów e-rządowych, druga – DTOs (Digital Training Objects) – zawierała będzie metadane
dotyczące opracowanych w ramach projektu materiałów szkoleniowych. W chwili obecnej
PRO-MED współpracuje z dwiema uczelniami tj. Wyższą Szkołą Administracji Publicznej
w Szczecinie11 oraz Akademią Rolniczą w Lublinie12.
11

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, http://www.wsap.szczecin.pl, [22.11.2007].

12

Akademia Rolnicza w Lublinie, http://www.ar.lublin.pl, [22.11.2007].
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Aktualne wiadomości dotyczące statusu projektu i dostępu do repozytorium są umieszczane
w blogu projektu Rural-eGov13.
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Abstract
The “Rural-eGov” project aims to focus on and analyse the needs regarding public services support of SMEs in five rural areas of EU member states with different degrees of e-government services
deployment and adoption. In the project existing e-government services for these rural SMEs and their
level of awareness has been explored. As a result, the partnership will develop and evaluate a vocational
training curriculum focusing on how to prepare rural SMEs to use and exploit cases of e-government
services. In addition, a web-based observatory of e-government services for rural areas will also be
deployed. Rural-eGov is a pilot project that is funded by the European Commision’s Leonardo da Vinci
programme (2006–2008).
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Blog projektu Rural-eGov, http://rural-egov.blogspot.com, [22.11.2007].
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Nota o Autorce
Autorka jest emerytowanym pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Od 1995 roku pełni funkcję
kierownika Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk PG. Od 1996 roku współpracuje
z firmą PRO-MED (http://blanka.moodle.pl/) w charakterze eksperta ds. kształcenia na odległość. Jej
główne zainteresowania to zarządzanie projektami z dziedziny kształcenia na odległość, modelowanie,
projektowanie i ewaluacja systemów LMS oraz e-kursów. Obecnie zajmuje się badaniem możliwości
wdrożenia kształcenia komplementarnego (blended learning) w edukacji seniorów.
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Certyfikacja kompetencji
jako istotny składnik procesu
kształcenia ustawicznego
Na przykładzie systemów certyfikacji funkcjonujących w branży teleinformatycznej przedstawiono w opracowaniu rolę oraz zadania systemów certyfikacji wiedzy i kompetencji na
europejskim i polskim rynku edukacyjnym. Zaprezentowany został pilotażowy projekt – InCert
(http://InCert.eu), europejskiego programu Leonardo da Vinci – inicjatywa kilku wyższych
uczelni europejskich i firm e-learningowych, dotycząca utworzenia niezależnego systemu certyfikacji kompetencji oraz szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat w dziedzinach
IT. Konsorcjum InCert podjęło się zadania zdefiniowania wiedzy i umiejętności wymaganych
w określonych obszarach IT oraz przygotowania elektronicznego egzaminu, który w rzetelny
sposób oceni poziom kompetencji kandydata.

Zagadnienie oceny poziomu kompetencji
na rynku europejskim
Unia Europejska od wielu lat konsekwentnie dąży do poprawy konkurencyjności gospodarek państw członkowskich w stosunku do konkurentów z Azji i Ameryki. Działania
te, określone początkowo w ramach Strategii Lizbońskiej, są stale prowadzone i rozwijane
pomimo pojawiających się problemów. Poprawa konkurencyjności ma zostać osiągnięta między innymi przez budowę gospodarki opartej na wiedzy. Ta zaś wymaga sprawnych metod
zarządzania kompetencjami. Konieczna jest zdolność właściwej identyfikacji i oceny oraz
przejrzyste procedury formalnego potwierdzania nabycia kwalifikacji, ich podnoszenia lub
zmiany. Elementem podnoszenia konkurencyjności jest również harmonizacja gospodarek
i tworzenie prawdziwie jednolitego rynku wewnętrznego. Naturalne jest więc dążenie do
ujednolicenia metod oceny kwalifikacji. Każdy z krajów europejskich ma historycznie ukształtowane systemy edukacyjne oraz związane z nimi metody oceny kwalifikacji. To dziedzictwo,
będące często dumą narodową poszczególnych krajów, jest przyczyną licznych problemów
związanych z porównywaniem kwalifikacji dokumentowanych przez dyplomy czy certyfikaty
narodowe. Dodatkowo, wprowadzanie gospodarki opartej na wiedzy, wymusza szerokie
zastosowanie kształcenia ustawicznego, różnorodnych form kształcenia nieformalnego oraz
samokształcenia. Nowoczesne metody zdobywania i podnoszenia kwalifikacji często wykraczają poza historycznie ukształtowane systemy edukacyjne. W takim przypadku pojawia się

98

Certyfikacja kompetencji jako istotny składnik procesu kształcenia ustawicznego

problem wiarygodnego, formalnego potwierdzenia kwalifikacji zdobytych poza podstawowym
systemem edukacyjnym.
Innowacyjne sektory gospodarki (np. branża teleinformatyczna) odczuwają problem
porównywalności kwalifikacji w sposób najbardziej dotkliwy. W sektorze teleinformatycznym
szczególnie dużą rolę odgrywają różnorodne systemy certyfikacji kompetencji. Można je
ogólnie podzielić na systemy firmowe, wprowadzone i kontrolowane przez komercyjną firmę
oraz niezależne systemy certyfikacji, wprowadzane i kontrolowane przez organizacje zaufania
publicznego. Historycznie starsze są certyfikaty firmowe. Globalne korporacje jak Cisco, Novell,
Microsoft, itp. są dostawcami zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych produktów
w różnych krajach. Ich wykorzystanie wymaga personelu o wysokich i stale uaktualnianych
kwalifikacjach. Pracodawcy w sektorze teleinformatycznym potrzebują prostego, efektywnego
narzędzia do oceny kwalifikacji pracowników. Firmowe certyfikaty, wydawane przez komercyjne firmy i potwierdzające kwalifikacje do obsługi ich produktów, stały się powszechnie
rozpoznawalne i honorowane przez pracodawców. Systemy firmowych certyfikatów stały się
ważnym elementem w strategiach marketingowych wiodących korporacji, przyczyniając się
do rozwoju poszczególnych marek. Certyfikat firmowy dotyczy zwykle stosunkowo wąskiego
wycinka wiedzy i umiejętności (w porównaniu do dyplomu uniwersyteckiego), dobranego na
zasadzie przydatności na wybranych stanowiskach pracy, związanego z posługiwaniem się
produktami danej firmy. Obecną sytuację na rynku certyfikatów teleinformatycznych, można
scharakteryzować następująco – największe koncerny (zwykle amerykańskie), jak: Microsoft,
HP, IBM, Cisco, SUN, Novel, wdrożyły własne procedury certyfikacji, podporządkowane
strategii marketingowej tych korporacji. Przykładami tego typu certyfikatów są:
IBM Certified System Administrator,
Certified Novel Engineer,
Cisco Wireless LAN Design Specialist.
Wraz z rozpowszechnieniem się firmowych certyfikatów, upowszechniła się sama idea
certyfikatów, jako metoda formalnego potwierdzania posiadanych kompetencji. Systemy
certyfikatów kompetencji rozwinęły się szczególnie szeroko w najbardziej konkurencyjnym obszarze gospodarczym, jakim jest gospodarka Stanów Zjednoczonych. Rozróżnianie
umiejętności i kompetencji za pomocą certyfikatów stało się w USA kluczowym elementem
zagwarantowania jakości w obszarach nieformalnego, ale również formalnego wykształcenia.
Specyfika współczesnej branży teleinformatycznej zmusza pracowników i osoby poszukujące
pracy do kształcenia ustawicznego oraz dokumentowania zdobytych kompetencji poprzez
pozyskiwanie odpowiednich certyfikatów. Certyfikaty są zatem doceniane – zwłaszcza
przez osoby zdobywające wiedzę za pomocą samokształcenia lub przez osoby pragnące
przekwalifikować się do pracy w innym, niż dotychczasowy, sektorze gospodarki. Podnoszenie i dokumentowanie swoich kwalifikacji może być również metodą zabezpieczenia się
przed utratą pracy. Problem certyfikacji i akredytacji staje się – również w Europie – jednym
z najważniejszych zagadnień kształcenia ustawicznego1. Raporty przygotowywane przez
firmy analizujące rynek teleinformatyczny2 wskazują na istotny deficyt specjalistów z branży
teleinformatycznej w całej Europie.

1

European Report on the Quality of Lifelong Learning, kwiecień 2002, http://www.eaea.org, [22.11.2007].

2

Raporty na stronie internetowej http://www.idccema.com, [22.11.2007].
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Systemy certyfikacji, promowane przez wielkie amerykańskie koncerny teleinformatyczne,
nie w pełni przystają do potrzeb rynku europejskiego. Certyfikaty te w oczywisty sposób faworyzują wybranych producentów sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, oraz stanowią
przedłużenie polityki marketingowej tych firm. Co ważniejsze, posiadanie firmowego certyfikatu
nie daje gwarancji, że pracownik posiada wiedzę na temat rozwiązań alternatywnych, wykorzystujących inne metody lub komponenty niż dostarczane przez firmę certyfikującą. Na rynku
certyfikatów wyraźnie widoczna jest przestrzeń dla certyfikatów niezależnych od konkretnych
dostawców sprzętu, które gwarantowałyby odpowiedni poziom znajomości określonych
technologii, jak również rozeznanie w rynkowej ofercie różnych dostawców. Oprócz dominujących na rynku certyfikatów firmowych są również dostępne nieliczne certyfikaty niezależne
od konkretnego producenta sprzętu lub oprogramowania. Przykładem takich certyfikatów są
świadectwa w dziedzinie sieci, bezpieczeństwa i obsługi serwerów wydawane przez organizację CompTIA3. Należy odnotować również certyfikaty w dziedzinie sieci bezprzewodowych
wydawane przez CWNP4.

Nowe ramy oceny poziomu kompetencji tworzone
obecnie w Unii Europejskiej
Problem ujednolicenia kryteriów porównywalności kwalifikacji jest przedmiotem prac Komisji Europejskiej. Rozwiązania proponowane w tej dziedzinie państwom członkowskim opierają
się na zdefiniowaniu i wdrożeniu tzw. Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualification
Framework – EQF)5. Celem EQF nie jest narzucenie państwom członkowskim nowego zunifikowanego systemu oceny kwalifikacji, ale dostarczenie narzędzia, które pozwoli na wiarygodne
i jednolite w ramach UE tłumaczenie pomiędzy narodowymi poziomami ocen kwalifikacji. EQF
ma być systemem funkcjonującym na poziomie europejskim, który opiera się na narodowych
ramach kwalifikacji NQF (National Qualification Framework), będących częścią narodowych
systemów edukacyjnych. EQF definiuje osiem poziomów kwalifikacji6 na poziomie europejskim oraz powiązanie z nimi narodowych poziomów kwalifikacji. System ten ma pozwolić na
wiarygodne i jednoznaczne ustalenie np. jakiemu poziomowi kwalifikacji, rozpoznawalnemu
na terenie Irlandii, odpowiada absolwent polskiego technikum elektrycznego. EQF nie ma być
systemem obligatoryjnym dla państw członkowskich, niemniej jedynie trzy kraje sygnalizują brak
zainteresowania uczestnictwem w systemie EQF7. Polska zgłosiła zainteresowanie programem
EQF8 i zadeklarowała rozpoczęcie przygotowań do jego wdrożenia oraz chęć zintegrowania
systemu ocen kwalifikacji w szkolnictwie wyższym z systemem EQF.

3

Certified Wireless Security Professional, http://www.cwnp.com, [22.11.2007].

4

The Computing Technology Industry Association, http://www.comptia.org, [22.11.2007].

5

Informacja o EQF, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/back_en.html, [22.11.2007].

6

The Commission formally published the European Qualifications Framework (EQF) as a Staff Working Document on
8 July 2005, na stronach Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf,
[22.11.2007].
7
The development of qualifications frameworks in European countries based on responses to the EQF consultation
process, Nota informacyjna na stronach Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/develeqf.
pdf, [22.11.2007].
8

Stanowisko Polski w kwestii EQF, http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/results/poland_en.pdf,
[22.11.2007].
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Istnienie takich europejskich ram oceny poziomu kwalifikacji jest bez wątpienia czynnikiem ułatwiającym wdrażanie i upowszechnianie nowych systemów certyfikatów kompetencji.
Podstawową przeszkodą dla ich upowszechnienia jest ograniczona rozpoznawalność określonych certyfikatów, oraz niepewność pracodawców, co do poziomu kompetencji gwarantowanych posiadanym certyfikatem. Jednoznaczne przypisanie oferowanego certyfikatu do jednego
z poziomów EQF ułatwi jego rozpoznawalność i uznawalność na terenie całej UE.

Niezależny system certyfikacji kompetencji
w branży IT – projekt InCert
W roku 2005, grupa inicjatywna z Politechniki Poznańskiej oraz z kilku europejskich
uczelni wyższych rozpoczęła realizację projektu9, którego celem jest ustanowienie i upowszechnienie nowego, niezależnego systemu certyfikacji kompetencji w kilku kluczowych
obszarach teleinformatyki. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
programu Leonardo da Vinci. W skład konsorcjum realizującego projekt weszli reprezentanci
uczelni wyższych:
Politechniki Poznańskiej (Polska),
École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (Francja),
Tampere University of Technology (Finlandia),
Politecnico di Milano (Włochy),
Institut National des Télécommunications (Francja),
Society for Lifelong Learning in Bratislava (Słowacja)
oraz grupa organizacji i firm komercyjnych mających doświadczenie w obszarze e-learningu
i technologii internetowych:
Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (Polska),
Noema-CMI Oy (Finlandia),
PT Inovação (Portugalia),
EMMERCE EEIG (Szwecja).
InCert ma charakter projektu pilotażowego. Partnerzy przedsięwzięcia zostali dobrani
w sposób, który umożliwia wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych z możliwie wielu państw
UE oraz bezpośrednie porównanie praktyk stosowanych w tych krajach i wypracowanie na tej
podstawie wspólnych standardów definiowania i weryfikacji kompetencji.
W ramach projektu InCert, pierwszym zadaniem partnerów jest rozpoznanie i możliwie
precyzyjne zdefiniowanie zakresu wiedzy i umiejętności, które składają się na kompetencje
wymagane przy pracy na określonych stanowiskach związanych z wykorzystaniem technik lub
urządzeń IT. Kolejnym etapem prac będzie opracowanie metodologii weryfikacji określonej
wiedzy i umiejętności w taki sposób, by możliwe było zorganizowanie odpowiednich egzaminów w technice zdalnego dostępu przez internet. W ramach projektu utworzone zostanie

9
Wniosek o finansowanie projektu pt. International Certificates of Excellence In Selected Areas of ICT (InCert), złożony
do programu Leonardo da Vinci, wrzesień 2005.
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niezbędne oprogramowanie służące do tworzenia i zarządzania zbiorem testów oraz oprogramowanie przeznaczone do organizowania i przeprowadzania egzaminów certyfikujących.
Każdy z certyfikatów będzie się składał z przewodnika dla studenta, w którym znajdzie się
opis zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania certyfikatu oraz przewodnika
dla pracodawcy, w którym umieszczony zostanie opis kompetencji związanych z posiadaniem
odpowiedniego certyfikatu i przydatność tych kompetencji na różnych stanowiskach pracy.
Podstawowym składnikiem certyfikatu będzie odpowiednio szeroki zbiór pytań i zadań egzaminacyjnych – przechowywany w elektronicznej bazie danych wraz ze zbiorem metadanych
opisujących te pytania – oraz inteligentne oprogramowanie, które zgodnie z zadanymi kryteriami
będzie selekcjonować pytania egzaminacyjne tworząc egzamin testowy. Utworzony egzamin
będzie następnie udostępniony online studentowi. Partnerzy zobowiązali się do utworzenia
następujących certyfikatów:
1. Wireless LAN802.11a/b/g/e;
2. Teletraffic engineering;
3. Signalling system No 7;
4. Digital television – DVB system;
5. IPv6 (Next generation Internet Protocol);
6. Network security;
7. Optical networks;
8. Internet/Intranet technology;
9. NGN Protocol Platforms;
10. Information security.
Projekt InCert jest powiązany z projektem pilotażowym Train2Cert10, również współfinansowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Celem projektu Train2Cert jest
przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz instrukcji laboratoryjnych, które pozwolą na
zorganizowanie kursów przygotowujących do egzaminu certyfikującego. Postanowiono, iż kurs
przygotowujący do certyfikatu będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części będzie
dostarczona wiedza teoretyczna. Część ta zostanie przygotowana w formie dostępnych przez
internet materiałów dydaktycznych – kursów online, pozwalających na możliwie samodzielne
zdobywanie wiedzy przez studenta w czasie i miejscu dla niego dogodnym. Druga część kursu
ma mieć charakter praktyczny i będzie odbywać się w formie ćwiczeń laboratoryjnych pod
nadzorem wykwalifikowanego instruktora. Zadaniem części praktycznej jest szkolenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej oraz nabycie doświadczenia w użytkowaniu sprzętu
związanego z dziedziną certyfikatu. Materiały dydaktyczne zostaną wykonane z zachowaniem
zgodności z najważniejszymi standardami wymiany danych obowiązującymi w kształceniu na
odległość i będą dostosowane do współpracy z platformami e-learningowymi (np. Moodle).
Wszystkie materiały projektów powstaną pierwotnie w języku angielskim, a następnie w miarę
potrzeb będą tłumaczone na języki narodowe.

10

Wniosek o finansowanie projektu pt. Vocational Training for Certification in ICT (Train2Cert), złożony do programu
Leonardo da Vinci, wrzesień 2005.
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Abstract
In the paper investigation concentrates on the role and objectives of knowledge and skills certification
systems on European and Polish educational markets. It has been presented on the basis of certification
systems already functioning in the realm of Teleinformatics. The pilot project – InCert (http://InCert.eu)
financed in the scope of European programme Leonardo da Vinci serves as an example. It is a common
initiative of a few institutions of higher education and ICT companies. The project is aimed at the creation
of autonomous system of competences’ certification as well as trainings preparing for an exam for certificate in IT disciplines. InCert consortium undertook the goal of defining the scope of knowledge and skills
required for particular fields of IT. A proposal of an electronic exam, which would reliably assess the level
of candidate’s competencies, will be another result of consortium’s joint efforts.
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Procesy e-learningowe
w kształceniu akademickim

Wojciech Zieliński
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Środowiskowe kryteria oceny
kursu e-learningowego

Opracowanie omawia prace Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA) w zakresie tworzenia kryteriów oceny kursów online. Zaprezentowano w nim metodykę ich przygotowania oraz
omówiono przykładową grupę kryteriów. Scharakteryzowano napotkane problemy oraz wskazano,
co odróżnia kryteria SEA od podobnych, zagranicznych opracowań. Sformułowano także wnioski
odnoszące się do jakości e-edukacji w polskim szkolnictwie wyższym.

E-learning wzbudza wiele kontrowersji w polskim szkolnictwie wyższym i jest w nim nadal
stosunkowo mało rozpowszechniony. Chociaż coraz rzadziej kwestionowana jest pozytywna
rola, jaką technologie informacyjne mogą odegrać w procesie kształcenia, to jednak znaczna
część środowiska z dużą rezerwą podchodzi do ich wykorzystania w nauczaniu zdalnym, obawiając się o jego jakość. Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego za jeden z celów postawiło
sobie promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych1, a do jego realizacji ma między innymi prowadzić
opracowywanie standardów kształcenia przez internet oraz prowadzenie postępowań akredytacyjnych i certyfikacyjnych2. Związane z tym prace podjęto w 2007 roku, przystępując do
utworzenia kryteriów oceny kursów e-learningowych. Celem opracowania jest przedstawienie
aktualnego stanu tych prac oraz płynących z nich doświadczeń.

Metodyka tworzenia kryteriów
Pierwszym etapem prac SEA było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czemu mają służyć
kryteria oraz w jaki sposób mają być oceniane kursy e-learningowe. Zadanie to zostało powierzone specjalnie powołanemu zespołowi, który dokonał przeglądu kilkunastu zagranicznych
opracowań kryteriów i wytypował spośród nich, jego zdaniem najbardziej reprezentatywne, trzy
źródła: E-learning Courseware Certification Standards3, Instructional Design Standards for Quality

1

SEA. Cele i zadania, http://www.sea.edu.pl/celezadania.php, [22.11.2007].

2

Ibidem.

3

E-learning Courseware Certification Standards, American Society for Training and Development, www.astd.org/ASTD/
marketplace/ecc, [22.11.2007].
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Online Courses4 oraz Quality Matters5. Na ich podstawie przyjęto założenia oraz opracowano
metodykę stanowiącą podstawę prac nad kryteriami SEA6.
Ustalono, że przedmiotem oceny będzie kurs online, czyli taki, w którym całość procesu
dydaktycznego jest prowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem internetu. Przyjęto, że ocena
będzie dokonywana w czterech obszarach: organizacji kursu, jego opracowania, prowadzenia
i ewaluacji, przy czym w każdym z nich dotyczyć ona będzie trzech aspektów: dydaktycznego,
technicznego oraz dostępności. Spośród kilku rozważanych propozycji formy kryteriów przyjęto
ostatecznie kwestionariusz z jednoznacznie sformułowanymi pytaniami, na które należy odpowiedzieć „tak” (kryterium spełnione) lub „nie” (kryterium nie spełnione). Dopuszczono także
możliwość odpowiedzi „nie dotyczy”, o ile zdaniem oceniającego dane pytanie (kryterium)
nie ma zastosowania w konkretnej realizacji kursu. Zalecono pogrupowanie pytań w kategorie
zgodne z tematyką każdego obszaru oceny oraz ustalono, że nie zostaną im przypisane żadne
wagi, chociaż dopuszczono taką możliwość w przyszłości, po opublikowaniu i praktycznym
przetestowaniu pierwszej wersji kryteriów. Tak sformułowane, powszechnie i nieodpłatnie
dostępne kryteria mają służyć osobom i instytucjom, głównie w szkolnictwie wyższym, do
samooceny kursów online zarówno już prowadzonych, jak i przygotowywanych. Tym, którzy
dopiero planują wdrożenie e-learningu powinny one wskazywać na kluczowe elementy tego
typu kursów decydujące o jakości kształcenia.
Do opracowania kryteriów powołano cztery zespoły spośród członków SEA, którzy dobrowolnie zgłosili się do realizacji tego zadania i wskazali preferowane przez siebie obszary oceny.
Skład zespołów dobierano kierując się tymi preferencjami, zwracając równocześnie uwagę na
to, aby w każdym z nich odzwierciedlone były różne doświadczenia we wdrażaniu e-learningu.
Każdy zespół pracował nad jednym obszarem, a tworzyli go: kierownik, 3–4 członków oraz
konsultant, którym była osoba zaangażowana wcześniej w opracowanie metodyki tworzenia
kryteriów.
Praca nad kryteriami odbywała się w przeważającej części w formie zdalnej na platformie
Moodle SEA. Utworzono obszary robocze dla każdego z zespołów, przypisując kierownikowi
i konsultantowi role prowadzących i pozostawiając im w całości decyzje dotyczące sposobu
pracy. Dla wszystkich kierowników i konsultantów utworzono na platformie osobny obszar,
w którym wymieniano uwagi i doświadczenia z pracy w zespołach. Był on także miejscem dla
konsultacji poczynionych ustaleń. Ta grupa osób pracujących nad kryteriami spotkała się też
kilkakrotnie na zebraniach podsumowujących kolejne etapy prac.
Ostateczne opracowanie i redakcja wersji próbnej („beta”) kryteriów nie zostały jeszcze
zakończone. Gdy to nastąpi, przewidziane jest jej udostępnienie do konsultacji przez wszystkich
członków Stowarzyszenia. Dopiero po tym etapie oraz po uwzględnieniu zgłoszonych uwag
i komentarzy zostanie opublikowana oficjalna wersja kryteriów SEA.

4
Instructional Design Standards for Quality Online Courses, Michigan Virtual University, http://standards.mivu.org,
[22.11.2007].
5

Quality Matters. Inter-Institutional Quality Assurance in Online Learning, www.qualitymatters.org, [22.11.2007].

6

M. Zając, A. Stanisławska-Mischke, Zakres i standardy oceny jakości e-kursów, [w:] J. Madey, L. Rudak, (red.),
Wybrane zagadnienia e-edukacji, WNT, Warszawa 2008 (w druku).
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Kryteria oceny prowadzenia kursu
Jako przykład tworzonych kryteriów zostaną omówione rezultaty uzyskane przez zespół
zajmujący się obszarem prowadzenia kursu. W wyniku kilkuetapowej pracy zaprojektowano
w nim 80 kryteriów, które zostały sformułowane w formie pytań „Czy określone działanie/stan
ma miejsce?”, przy czym żadne z nich nie zawiera podpunktów, co zostało przyjęte jako reguła obowiązująca we wszystkich obszarach. Ponadto sformułowano 56 dodatkowych pytań,
które po konsultacjach z kierownikami i konsultantami pozostałych zespołów przekazano do
wykorzystania w innych obszarach, przede wszystkim w organizacji kursu.
Nie powinno być zaskakujące, że najwięcej, bo aż 52 kryteria w obszarze prowadzenia
kursu dotyczy aspektu dydaktycznego. Podzielono je na następujących 8 kategorii:
Przygotowanie uczestników do udziału w kursie – pytania mają na celu sprawdzenie, czy weryfikowane są kompetencje uczestników, znajomość przez nich zasad
obowiązujących w kursie, a także rozumienie jego celów i stosowanych metod
dydaktycznych;
Budowanie społeczności uczących się w środowisku wirtualnym – weryfikowane
są działania podjęte w celu poznania się uczestników kursu i prowadzącego
oraz umożliwienia nieformalnych kontaktów i prowadzenia dyskusji pozamerytorycznych;
Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia kursu – sprawdza się czy zapoznał
się on z materiałami kursu, czy rozumie obowiązujące w nim zasady oraz czy ma
możliwość uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej w trakcie kursu;
Obowiązki prowadzącego kurs – pytania dotyczą regularnego logowania się
prowadzącego w wirtualnym środowisku nauczania, dotrzymywania przez niego
terminów, reagowania na pytania uczestników, a także wywiązywania się z ustaleń
z nimi;
Obowiązki uczestników kursu – ocenia się ich wypełnianie, stosowanie się do
regulaminu korzystania z zasobów informatycznych (wirtualne środowisko nauczania, cyfrowe materiały dydaktyczne, itp.), przestrzeganie prawa autorskiego,
a także sposób reagowania ze strony prowadzącego w przypadku odstępstwa od
obowiązujących zasad;
Metodyka prowadzenia kursu – obszerna kategoria zawierająca pytania dotyczące
narzędzi komunikacji wykorzystywanych przez prowadzącego, umieszczanych
i wskazywanych przez niego materiałów uzupełniających i dodatkowych zasobów edukacyjnych, różnorodności stosowanych metod dydaktycznych, sposobu
motywowania uczestników (w tym także tych wyróżniających się). Sprawdzane
jest także korzystanie przez uczestników z elementów kursu pozwalających na
samoocenę stopnia opanowania przekazywanej wiedzy;
Komunikacja prowadzącego z uczestnikami – ocenia się język komunikacji prowadzącego, jego sposób pisania, jasność i jednoznaczność zadawanych pytań,
a także stosowanie się uczestników kursu i prowadzącego do zasad netykiety oraz
reagowanie przez tego ostatniego na niewłaściwe wypowiedzi oraz zachowania
uczestników kursu;
Ocenianie uczestników kursu – sprawdza się czy prowadzący systematycznie
wieloaspektowo i terminowo ocenia uczestników kursu.
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W aspekcie związanym bezpośrednio z technologią dla prowadzenia kursu sformułowano
6 kryteriów podzielonych na 2 kategorie:
Warunki techniczne – ocenia się czy w trakcie kursu jest monitorowana poprawność
działania jego poszczególnych elementów;
Pomoc techniczna – sprawdza się czy kontrolowane jest w trakcie kursu funkcjonowanie pomocy technicznej.
W trzecim aspekcie – dostępności – 22 utworzone kryteria zgrupowano w czterech kategoriach, z których każda dotyczy określonej grupy barier dostępu do kursu:
Bariery techniczne – oceniana jest dostępność materiałów i zasobów zamieszczanych przez prowadzącego ze względu na sprzęt (w tym urządzenia wykorzystujące
technologie mobilne), oprogramowanie i łącza internetowe, jakimi dysponują
uczestnicy kursu. Sprawdza się także, czy ich kompetencje informatyczne są
wystarczające do udziału w kursie;
Bariery dla uczestników z dysfunkcjami – sprawdza się materiały i zasoby udostępniane przez prowadzącego pod kątem możliwości dostosowania sposobu ich
prezentacji do zdolności percepcyjnych uczestników kursu, a także odtwarzania
zawartych w nich tekstów;
Bariery kompetencji – znajdują się tu pytania dotyczące rozumienia przez uczestników treści zawartych w materiałach kursu oraz możliwości uzupełnienia przez
nich braków wiedzy i kompetencji;
Bariery geograficzne, czasowe i komunikacji – sprawdza się, czy sposób prowadzenia kursu, dostępność prowadzącego oraz funkcjonowanie pomocy technicznej nie ogranicza korzystania z kursu z określonego miejsca geograficznego lub
w określonym czasie.

Problemy w opracowaniu kryteriów
Podczas tworzenia kryteriów konieczne stało się znalezienie rozwiązań dla problemów,
które nie były rozstrzygane na etapie opracowywania założeń i metodyki. Ustalono na przykład,
że po to, aby pytania miały zastosowanie do kursów już prowadzonych, jak i dopiero przygotowywanych, będą one zadawane w czasie teraźniejszym. W przypadku kryteriów mających
oceniać różnorodność przyjęto, że pytanie zawierać będzie wyliczenie elementów składających
się na tę różnorodność (np. wyliczenie metod dydaktycznych), a oceniający sam zdecyduje czy
udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”.
Wiele kontrowersji wzbudziły pytania o rozumienie przez uczestnika kursu jego celów
dydaktycznych, umiejętność uzasadnienia ich w kontekście szerszego programu, czy też wskazania środków dydaktycznych służących realizacji określonych celów. Padały argumenty, że
takie wymagania nie są stawiane uczestnikom większości zajęć dydaktycznych prowadzonych
w uczelniach. Jednakże zdecydowano o włączeniu tych pytań do kryteriów SEA, kierując się
doświadczeniami ze Stanów Zjednoczonych, gdyż, jak zauważył ich pomysłodawca – nauczyciel akademicki pracujący w uczelniach polskich i amerykańskich, dyskusja o jakości kursów
online posłużyła w tym kraju do poważnego przemyślenia całej dydaktyki. Poza tym uznano,
że dopuszczenie odpowiedzi „nie dotyczy” pozwala nie oceniać kursu ze względu na tego typu
kryteria, w przypadkach, gdy nie mają one zastosowania.

110

Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego

Szerszym problemem, który wpłynął na całkowitą liczbę, różnorodność oraz sposób formułowania pytań było objęcie kryteriami różnych modeli e-learningu, z jakimi można spotkać
się w szkolnictwie wyższym. Różnią się one chociażby ze względu na:
rolę nauczyciela w kursie online (jednocześnie autor, organizator, prowadzący
oraz ewaluator kursu albo osoba pełniąca tylko niektóre z tych ról),
sposób opracowania kursu (wytworzony poza uczelnią, opracowany przez wyspecjalizowany zespół w uczelni, stworzony przez nauczyciela, opracowany w sposób
mieszany),
model organizacyjny e-learningu w uczelni (scentralizowany, rozproszony, mieszany).
Istotne dla opracowania kryteriów okazało się także zróżnicowanie kursów online ze względu na grupę docelową ich uczestników, inaczej bowiem należy podchodzić do jakości kursów
wykorzystywanych na studiach wyższych adresowanych do szerokiego spektrum odbiorców,
a inaczej do takich, które są elementami studiów podyplomowych skierowanych np. do menedżerów wysokiego szczebla.
Pojawiły się także problemy związane z precyzyjnym ustaleniem granic pomiędzy przyjętymi
obszarami oceny (głównie opracowaniem a prowadzeniem oraz pomiędzy ewaluacją a pozostałymi obszarami), a w niektórych przypadkach także z rozróżnieniem aspektów (szczególnie
technicznych i dostępności). Przyjęte założenie oceny kursu w aspektach: dydaktycznym, technicznym i dostępności w praktyce okazało się niemożliwe dla obszaru ewaluacji. Zdecydowano
więc, że ocena będzie w nim dokonywana w aspektach: opracowania, organizacji i prowadzenia
kursu, czyli pokrywających się z pozostałymi obszarami.

Kryteria SEA a rekomendowane źródła
Już podczas wstępnych rozważań nad kryteriami SEA zadano sobie pytanie, czy zamiast
opracowywać je, nie wybrać jednego z wymienionych wyżej rekomendowanych źródeł
i po ewentualnym dostosowaniu do polskich warunków wskazać jako zbiór kryteriów zalecanych przez SEA. Jednakże już na etapie tworzenia poszczególnych grup stało się jasne,
że decyzja o tworzeniu własnych kryteriów była słuszna, gdyż różnią się one od rozwiązań
zagranicznych.
Przede wszystkim, kryteria SEA są prostsze tak w formie, jak i w sposobie oceny. Stanowi
je zestaw równoważnych, jednoznacznych pytań, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”,
podczas gdy kryteria przyjęte za wzorcowe zawierają rozbudowane opisy i sposoby oceny.
W kryteriach SEA kurs online jest traktowany jako forma zajęć dydaktycznych, podczas gdy
w rekomendowanych źródłach patrzy się na niego w większym stopniu jak na gotowy produkt,
który może być stosowany w różnych kontekstach organizacyjnych. W konsekwencji kryteria SEA
koncentrują się na ocenie procesów związanych ze wspomnianymi zajęciami, natomiast kryteria
zagraniczne w większym stopniu oceniają cechy produktu. Kolejnym skutkiem wspomnianej
różnicy w podejściu do kursu online jest dominacja w rekomendowanych źródłach oceny jego
opracowania (zaprojektowania), natomiast w kryteriach SEA wszystkie założone obszary oceny
traktuje się równoważnie.
Prostota formy kryteriów SEA jest zamierzona i wynika z wczesnego stadium rozwoju
e-learningu w Polsce oraz założenia, że mają one być stosowane między innymi przez instytucje
i osoby rozpoczynające swoje doświadczenia z e-learningiem. Przyjęto przy tym, że bardziej
rozbudowane opisy i systemy oceny zostaną zastosowane w standardach akredytacyjnych dla
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e-learningu, które będą odrębnym obszarem prac SEA w zakresie jakości kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
Kolejnym powodem wskazanych wyżej różnic jest przeznaczenie kryteriów SEA przede
wszystkim dla szkolnictwa wyższego. W uczelni – produkt w postaci multimedialnego, interaktywnego kursu elektronicznego, udostępnianego poprzez sieć – może być co najwyżej jednym z elementów procesu dydaktycznego prowadzonego w sposób zdalny. Równie ważnymi
składnikami są działania podejmowane przez nauczyciela, jego kontakt z uczestnikami oraz ich
wzajemna komunikacja i współdziałanie. Wymaga to, oprócz właściwego opracowania kursu,
także jego odpowiedniego zorganizowania, prowadzenia oraz ewaluacji dokonanej z różnych
punktów widzenia.

Podsumowanie
Opracowywane przez SEA kryteria oceny kursów online wyrażają stanowisko Stowarzyszenia dotyczące e-edukacji w szkolnictwie wyższym, którego wyrazem są także projekty
i opinie do regulujących ją aktów prawnych7, 8, 9. Sprowadza się ono do stwierdzenia, że kursy
online są równoprawną formą zajęć dydaktycznych w uczelni i wzbogacają paletę jej możliwości w zakresie kształcenia. Jest wiele modeli e-edukacji w uczelni, a ich ocena powinna
koncentrować się na tym, czy procesy opracowania, organizacji, prowadzenia i ewaluacji
zajęć e-learningowych zapewniają realizację celów dydaktycznych. Ważne jest przy tym
zachowanie cech charakterystycznych dla kształcenia w szkolnictwie wyższym. W nauczanie zdalne, podobnie jak w tradycyjne, zaangażowani powinni być nauczyciele akademiccy
o odpowiednich kwalifikacjach, którzy potrafią wskazać studentom możliwie szerokie zasoby
wiedzy i zachęcić do korzystania z nich.
Analiza kryteriów SEA pokazuje, że większość pytań zawartych w kwestionariuszu można
tak przeformułować, aby miało zastosowanie do dowolnej formy zajęć dydaktycznych. Rodzi
to wątpliwość, czy rzeczywiście kryteria wydobyły z e-edukacji to, co jest dla niej najbardziej
charakterystyczne. Właściwszy wydaje się jednak inny pogląd, nawiązujący do przytoczonych
wyżej doświadczeń amerykańskich – podobnie jak tam, także w Polsce działania, mające na
celu zapewnienie wysokiej jakości e-edukacji, powinny stać się istotnym przyczynkiem do
prac nad jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym w ogóle.

7

Projekt Rozporządzenia w sprawie e-edukacji przygotowany przez SEA, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_
v2.php?numer=18&id=393, [22.11.2007].

8
Opinia SEA do nowego projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kształcenia na odległość, http://www.e-mentor.
edu.pl/artykul_v2.php?numer=20&id=427, [22.11.2007].
9
Opinia SEA do projektu MNiSW w sprawie kształcenia na odległość z dnia 27 czerwca 2007, http://e-mentor.edu.
pl/artykul_v2.php?numer=21&id=474, [22.11.2007].
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Abstract
The paper summarizes works undertaken by Association of Academic E-learning (AAE) in Poland to
develop criteria for online courses assessment. Methodology of criteria development as well as a group of
them in the area of course teaching are presented. The problems encountered are characterized and the
differences between AAE criteria and other similar sources are pointed out. The conclusions concerning
quality of e-learning in higher education are expressed.
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Symulacyjny model oceny
ekonomicznej efektywności
projektów e-learningowych
W opracowaniu zaprezentowano najważniejsze fazy konstrukcji modelu najlepszych praktyk
w zakresie oceny efektywności e-learningowych przedsięwzięć inwestycyjnych1. Szczególną uwagę
zwrócono na problemy, jakie powstają w trakcie formułowania założeń projektów oraz na metody
konstrukcji symulacyjnych modeli, wspomagających proces oceny efektywności.

Fazy konstrukcji modelu najlepszych praktyk
w zakresie oceny efektywności ekonomicznej
projektów e-learningowych
Problematyka oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych jest przedmiotem rozważań w licznych pracach2 z zakresu różnych dyscyplin naukowych, takich jak rachunkowość
zarządcza, rachunkowość finansowa czy też badania operacyjne. Coraz częściej pojawiają się
też opracowania, których autorzy uważają – niesłusznie zresztą – że obszar badawczy, który
reprezentują jest tak specyficzny, że nie mogą w nim zostać wykorzystane standardowe procedury oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zdaniem autora niniejszego opracowania, powodzenie konkretnego przedsięwzięcia zależy
w dużej mierze od umiejętnego oddzielenia etapu formułowania założeń projektu od etapu
sporządzania analiz finansowych i ekonomicznych. Wstępne opracowanie pomysłu, wraz z zasygnalizowaniem wszystkich ograniczeń, wynikających zarówno ze specyfiki otoczenia projektu,
jak i posiadanych zasobów, musi przypaść w udziale projektodawcy. Któż bowiem lepiej niż
on zna realia, w których będzie wdrażany projekt? Przekształcenie założeń projektu w zestaw
analiz3 powinno się natomiast odbywać według standardowych procedur, opisanych w dalszej

1
Artykuł stanowi fragment niepublikowanej pracy: J. Skrzypek, Model najlepszych praktyk oceny ekonomicznej
efektywności projektów e-learningowych, 2007.
2
Warto tu wymienić przede wszystkim pracę: W. Behrens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych
studiów feasibility, UNIDO, wydanie II rozszerzone i uzupełnione, Warszawa 1993.
3
Na przykład w formie studium wykonalności czy biznesplanu albo też wniosku o dofinansowanie z funduszy
unijnych.
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części niniejszego opracowania. Model najlepszych praktyk oceny efektywności projektów
e-learningowych, zaproponowany przez autora niniejszego opracowania, ma bowiem charakter uniwersalny, co powoduje, że w zależności od sytuacji można dodać nowe elementy lub
pominąć te z nich, które nie mają zastosowania w konkretnym przypadku.
W związku z tym, w dalszych rozważaniach zaprezentowany zostanie sposób przygotowania
e-learningowych przedsięwzięć inwestycyjnych, który umożliwia wykonywanie zarówno eksperymentów symulacyjnych, jak i optymalizacyjnych, zmierzających do wspomagania procesu
podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia i projekty e-learningowe
Kształcenie e-learningowe jest rozszerzeniem możliwości zdobywania wiedzy poprzez
przekroczenie barier związanych z fizycznymi ograniczeniami miejsca, w którym znajduje się
student i wykładowca, oraz poprzez umożliwienie korzystania z multimedialnych materiałów
szkoleniowych, które mogą być ponadto na bieżąco uaktualniane. Potwierdza to definicja
e-learningu według M. Armstronga4, zgodnie z którą e-learning to system uczenia się lub kształcenia przy użyciu technologii informatycznej. Wykorzystuje się w nim Internet, strony WWW
i wewnętrzne sieci intranetowe.
Projekty e-learningowe to zazwyczaj złożone projekty, związane bardzo silnie ze sferą informatyczną. Tym samym wymagające stosowania odpowiednich procedur z obszaru zarządzania
projektami, które oparte są na podziale całego przedsięwzięcia na fazy, etapy i zadania. Termin
„przedsięwzięcie” będzie używany do określenia zorganizowanego działania, zmierzającego do
osiągnięcia konkretnego celu (wiązki celów), możliwego do zrealizowania w ściśle określonym
miejscu i czasie, przy pomocy skończonych zasobów ludzkich i materialnych, z wyróżnionym
początkiem i końcem.
Zwykle przedsięwzięcie może być realizowane na kilka sposobów, prezentowanych w formie projektów. Projekt stanowi zatem konkretyzację sposobu przygotowania przedsięwzięcia,
a następnie jego realizacji. W konsekwencji, mianem projektu określany będzie cały kompleks
zadań, związanych z realizacją konkretnego przedsięwzięcia, począwszy od wygenerowania
pomysłu, poprzez jego opracowanie, wdrożenie i końcową ocenę5.

Fazy konstrukcji modelu najlepszych praktyk
W przypadku projektów e-learningowych, typowy podział przedsięwzięcia na trzy fazy:
przedinwestycyjną, inwestycyjną i operacyjną6 nie jest wystarczający. Należy bowiem wziąć pod
uwagę fakt, że na lata 2007–2013 przewidziano znaczne środki unijne, wspierające projekty
e-learningowe. Ich sprawne wykorzystanie wymaga wyróżnienia przynajmniej pięciu podstawowych faz konstrukcji modelu najlepszych praktyk: opracowania projektu, oceny (w tym także
zewnętrznej7), wdrożenia, eksploatacji oraz oceny końcowej.

4

M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 34.

5

Por. J. Skrzypek, Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze
środków UE, Twigger, Warszawa 2007.
6
W. Behrens, P.M. Hawranek, op.cit., s. 11.
7
Szczególnie w przypadku korzystania z funduszy unijnych.
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Tabela 1. Model najlepszych praktyk oceny inwestycyjnych projektów e-learningowych

Fazy
Opracowanie
projektu

Etap
Przygotowanie

Zadanie
Identyfikacja problemu
Diagnoza
Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania
Wstępna selekcja projektów (zgodność ze
strategią, wstępna ocena wykonalności)

Planowanie

Powołanie zespołu projektowego
Harmonogram prac

Wykonanie

Studium wykonalności lub biznesplan

Kontrola wewnętrzna

Kontrola jakości wykonania studium
wykonalności lub biznesplanu

Ocena projektu

Ocena formalna

Korekty

Korekty projektu lub jego porzucenie

Decyzje

Ranking projektów
Decyzja dotycząca wdrożenia projektu lub jego
zaniechania

Wdrożenie projektu

Wdrożenie projektu

Wdrożenie projektu, które umożliwi przejście
do fazy eksploatacji

Eksploatacja projektu

Eksploatacja projektu

Monitorowanie
Pielęgnacja
Odtworzenie lub modernizacja

Ocena końcowa

Raport końcowy

Wnioski i podsumowania

Ocena projektu

Ocena merytoryczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Skrzypek, op.cit.

Faza opracowania projektu obejmuje wszystkie zadania, których realizacja umożliwia
projektodawcy podjęcie decyzji o przedstawieniu projektu do oceny zewnętrznej. Najważniejsze etapy obejmują przy tym identyfikację możliwości stwarzanych przez projekt,
analizę wariantów i ich wstępną selekcję oraz określenie projektu we wstępnym stadium
i w ostatecznej wersji projektu8. Po wdrożeniu, projekt wchodzi w fazę operacyjną, a po jej
zakończeniu dokonywana jest ocena końcowa.

Opracowanie projektu
W fazie opracowania projektu, istotne znaczenie ma precyzyjne zdefiniowanie problemu
lub pomysłu. Zadanie to wymaga, przede wszystkim, określenia potrzeb projektodawcy, które
będzie można zaspokoić, wskazując cele projektu oraz ograniczenia płynące zarówno z otoczenia, jak i zasobów.

8

W. Behrens, P.M. Hawranek, op.cit., s. 11–12.
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Zdaniem autora niniejszego opracowania, niezbędne jest również określenie typu opracowywanego projektu. Należy przy tym zwrócić uwagę na przynależność projektu do jednego z dwóch
modeli kształcenia9: korporacyjnego lub akademickiego. Każdy z tych modeli ma bowiem różne
ograniczenia, a także różne cele10. Model akademicki wymaga dostosowania sposobów kształcenia
do formalnych wymogów akademickich (harmonogramu, sposobu zaliczania zajęć, organizacji grup
studenckich), okresowego rozliczania aktywności studentów oraz zasad egzaminowania w sposób
zgodny z wymogami uczelnianymi. Uczelnia jest jednak również przedsiębiorstwem, które musi
zapewnić niezawodne funkcjonowanie relacji pomiędzy trzema elementami układu: studentami,
pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz pracownikami administracyjnymi.
Z punktu widzenia pełnionych funkcji, przedsięwzięcia inwestycyjne można podzielić na11:
ekspansyjne, odtworzeniowe (modernizacyjne), dostosowawcze, badawczo-rozwojowe oraz
inne. Przedsięwzięcia ekspansyjne polegają zwykle na rozszerzaniu działalności na nowe obszary
merytoryczne oraz geograficzne. W przypadku tych przedsięwzięć decydujące znaczenie ma
trafna prognoza przychodów ze sprzedaży, połączona z oceną ryzyka wejścia na nowe rynki.
W przypadku projektów e-learningowych należy zwrócić szczególną uwagę na przedsięwzięcia
odtworzeniowe i modernizacyjne – trzeba bowiem zdecydować, do której klasy należy projekt12.
Jeżeli projekt zakłada zastąpienie dotychczasowego modelu świadczenia usług edukacyjnych
nowymi rozwiązaniami, to należy tylko odpowiedzieć na pytanie: czy warto wprowadzić nowe
formy działalności? A gdy padnie odpowiedź twierdząca, pozostaje wybór optymalnego rozwiązania. Modernizacja wiąże się natomiast zwykle z unowocześnieniem procesu dydaktycznego,
co w konsekwencji skutkuje np. wymianą starego sprzętu komputerowego lub oprogramowania
na nowe. Konieczne jest wtedy opracowanie studium wykonalności w wariancie różnicowym, to
jest takim, który pokaże wpływ modernizacji na funkcjonowanie organizacji.
Wszelkie zmiany w przepisach prawnych lub pojawienie się nowych norm może wymagać
dostosowania zasobów przedsiębiorstwa do nowych wymagań. Są to tak zwane przedsięwzięcia
dostosowawcze. Klasycznym przykładem mogą tu być skutki, jakie niesie ze sobą rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. W tej sytuacji uczelnia ma ograniczony wybór, ponieważ może podjąć decyzję
o dostosowaniu się do zmian i w konsekwencji wybrać tylko optymalny sposób realizacji nowych
wymogów albo będzie musiała zaniechać prowadzenia dydaktyki we wspomnianej formie.
Przedsięwzięcia e-learningowe realizowane przez szkoły wyższe mogą też być uznane za
projekty badawczo-rozwojowe, których rezultaty są trudne do przewidzenia, ponieważ związane są z podwyższonym ryzykiem, wymagają wysokich nakładów finansowych, a zyski mogą
pojawić się w odległej przyszłości.
Przedsięwzięcia, których nie da się zakwalifikować do jednej z powyższych klas, powinny
być traktowane jako niestandardowe, a więc wymagające zastosowania specjalnego postępowania. W rezultacie należy podkreślić, że zakwalifikowanie projektu do pewnej konkretnej

9
M. Ryl-Zaleska, Metody oceny efektywności kształcenia online, Materiały z konferencji Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa, 17 listopada 2005 r.
10
J. Skrzypek, Model najlepszych praktyk…, op.cit.
11

H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych, KE LIBER, Warszawa 2000.

12

Odpowiednia klasyfikacja rodzi również skutki księgowe, bowiem nakłady na odtworzenie są rozliczane jako koszty uzyskania przychodów, a modernizacja podwyższa wartość środka trwałego i w konsekwencji powiększa kwotę
amortyzacji.
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klasy, niewątpliwie ogranicza swobodę wyboru strategii jego realizacji, a co za tym idzie również
swobodę wyboru źródła dofinansowania.

Źródła finansowania
Dysponując koncepcją projektu, należy rozpocząć poszukiwania potencjalnych źródeł
finansowania, to znaczy takich, których kryteria merytoryczne i formalne może spełnić projektodawca. Należy podkreślić, że na etapie projektowania większości przedsięwzięć inwestycyjnych
występuje tak zwana luka finansowa, definiowana jako różnica pomiędzy niezbędnym (z punktu
widzenia realizacji projektu) poziomem środków pieniężnych, a poziomem środków będących
w dyspozycji projektodawcy. W takim przypadku należy więc sprawdzić, które z potencjalnych
źródeł finansowania są dostępne, a następnie wybrać ich optymalną strukturę. Wybór ten
w znaczący sposób wpływa na model finansowy projektu.
Następnie należy dokonać wstępnej oceny wykonalności projektu i jego zgodności ze
strategią działania. Dla projektów, które nie zostaną odrzucone, należy przygotować studium
wykonalności lub biznesplan.

Studium wykonalności i biznesplan
Zasady konstrukcji
Punktem wyjścia do sporządzenia studium wykonalności jest strategia organizacji, która
wyznacza założenia, wykorzystywane w trakcie opracowania planów dziedzinowych: organizacyjnego, technicznego i marketingowego. Z kolei plany te są źródłem danych wejściowych
oraz założeń przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego13.
Właśnie w tych założeniach należy uwzględnić specyfikę projektów e-learningowych,
a szczególnie14 konieczność współpracy kilku grup ludzi (wykładowców, specjalistów ds.
e-learningu, programistów, studentów, administratorów) oraz wyższy poziom ryzyka (związany z integracją różnych komponentów, nieprzygotowaniem wykładowców i studentów,
skomplikowanym oprogramowaniem). Wyjątkowość projektów e-learningowych wynika nie
tylko z ich złożoności, ale również z tego, że oddziałują one na swoje otoczenie. Zmiana
technologiczna, polegająca na stosowaniu technologii internetowych, wprowadzana poprzez
realizację projektów e-learningowych, jest na tyle istotna, że wymusza daleko idące zmiany
w funkcjonowaniu całej organizacji.

Plan finansowy
Plan finansowy odzwierciedla finansowe implikacje, wynikające z założeń przyjętych na
etapie formułowania strategii przedsiębiorstwa oraz planów dziedzinowych, uwzględniając
wszystkie ograniczenia a także cele funkcjonowania przedsiębiorstwa. Musi więc zawierać
prognozę kształtowania poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (przynajmniej
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych), jak również wyniki
i wnioski płynące z wykonanych na ich podstawie analiz finansowych.

13

Zasady konstrukcji studium wykonalności i biznesplanu zawarto w pracy J. Skrzypek, E. Filar, Biznesplan, Poltext,
Warszawa 2005 oraz J. Skrzypek, Zasady…, op.cit.
K. Ewusi-Mensah, Critical Issues in Abandoned Information Systems Development Projects, „Communications of
the ACM” 1997, tom 40, nr 9.

14
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Podstawowe cele planu finansowego związane są z: określeniem finansowej wykonalności
projektu (szans powodzenia przy założonym poziomie dostępnych źródeł finansowania), zaprojektowaniem właściwej struktury finansowania projektu, ułatwieniem opracowania niezbędnych
korekt przyjętych założeń oraz prezentacji skutków, jakie pociągają one za sobą (w tym analiza
wrażliwości), zapewnieniem możliwości bieżącego monitorowania stanu realizacji planu, a tym
samym umożliwieniem wczesnego przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom.

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
Ważnym elementem planu finansowego jest też ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych. W literaturze przedmiotu można przy tym znaleźć definicje różnych
kryteriów podziału metod oceny efektywności, ale w praktyce najczęściej stosuje się podział
na metody statyczne i dynamiczne. W odróżnieniu od metod statycznych, wspólną cechą dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych, zwanych inaczej zdyskontowanymi, jest
to, że uwzględniają one zmienną wartość pieniądza w czasie. W rezultacie, podejmowanie
trafnych decyzji inwestycyjnych w oparciu o te metody wymaga dostarczenia niezbędnych
danych wejściowych: określenia cyklu życia projektu, poziomu stopy dyskontowej, a następnie wygenerowanie prognozy przepływu środków pieniężnych na cały okres funkcjonowania
przedsięwzięcia. Wiele problemów może sprawiać prawidłowe określenie cyklu życia projektu
e-learningowego, a szczególnie trafne oszacowanie czasu trwania fazy eksploatacji projektu.
Kluczowym elementem prawidłowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych, przy
zastosowaniu metod dynamicznych, jest również właściwe określenie poziomu stopy dyskontowej. Wprawdzie inwestor działa na własne ryzyko i w związku z tym powinien określić satysfakcjonującą go stopę dyskontową, ale z punktu widzenia porównywalności projektów, warto
tu zastosować jednolite podejście. Podstawowa idea zakłada porównanie korzyści płynących
z realizacji projektu, z korzyściami wynikającymi z inwestowania na rynku kapitałowym.
Oczywiście, stopę dyskontową projektu inwestycyjnego można oszacować obliczając średni
ważony koszt kapitału. Koszt kapitału własnego oblicza się przy tym w oparciu o model wyceny
aktywów kapitałowych, a koszt kapitału obcego wynika bezpośrednio z zastosowanego źródła
finansowania projektu.
Z kolei przygotowanie prognozy rachunku przepływów pieniężnych, która będzie podstawą
oceny efektywności konkretnego projektu inwestycyjnego, wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że przygotowanie prognozy stanu środków
pieniężnych wymaga uprzedniego sporządzenia prognozy poszczególnych elementów rachunku
zysków i strat oraz bilansu. Dopiero na tej podstawie można wygenerować rachunek przepływów
pieniężnych. Ponadto saldo przepływu środków pieniężnych musi występować w postaci netto,
a nie w postaci skumulowanej, która jest stosowana do oceny kondycji finansowej podmiotu.
Wszystkie dane źródłowe powinny dotyczyć wyłącznie wpływów, wydatków i kosztów
związanych z rozpatrywanym projektem inwestycyjnym z pominięciem kosztów poniesionych
w poprzednich fazach życia produktu czy usługi.
Konsekwentnie należy traktować inflację – jeśli przepływy środków pieniężnych są obliczane na podstawie wielkości nominalnych, należy je dyskontować przy nominalnej stopie
procentowej, jeśli natomiast przepływy są obliczane na podstawie wielkości realnych, należy
je dyskontować przy realnej stopie procentowej.
Zawsze powinno się uwzględniać ewentualne koszty utraconych korzyści, pomijając przepływy związane z finansowaniem projektu, gdyż są one uwzględniane w koszcie kapitału, który
stanowi główny składnik stopy dyskontowej.
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Należy również pamiętać o zaliczaniu nakładów finansowych ze środków własnych inwestora
do wydatków w momencie ich ponoszenia, natomiast nakładów finansowych ze środków obcych
– w momencie spłaty rat, a także wliczaniu do wpływów wartości likwidacyjnej inwestycji.
Teraz pozostaje już tylko dobór właściwej metody oceny efektywności przedsięwzięcia
inwestycyjnego, przy czym w praktyce najczęściej wykorzystuje się Zaktualizowaną Wartość
Bieżącą Netto (NPV) lub Wewnętrzną Stopę Zwrotu (IRR).
W tym miejscu warto również wspomnieć, iż analiza finansowa projektu odzwierciedla
jedynie finansowy punkt widzenia, nie biorąc pod uwagę korzyści, które projekt przyniesie całej
społeczności. Mogłoby się więc zdarzyć, że niektóre projekty nigdy nie miałyby szans na realizację, gdyby brać pod uwagę tylko interesy inwestora. Pomoc unijna może jednak spowodować,
że wzrosną szanse realizacji projektu. W związku z tym konieczne jest również przeprowadzenie
analizy ekonomicznej, która powinna pokazać społeczne efekty realizowanego projektu. Jeśli
ponadto uda się je skwantyfikować, można skorygować saldo przepływów pieniężnych związanych z projektem i w rezultacie obliczyć ekonomiczne miary oceny efektywności projektów
inwestycyjnych (ENPV, EIRR).
Warto też wspomnieć o konieczności obliczenia NPV i IRR przynajmniej w dwóch wariantach: przy założeniu, że wszystkie wydatki ponosi projektodawca (NPV/C i IRR/C) oraz przy
założeniu otrzymania dofinansowania unijnego (NPV/K oraz IRR/K).
Jedną z ciekawszych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych są metody
punktowe, takie jak PWCP (Project Wealth Creation Profile). Metoda ta umożliwia uwzględnienie w trakcie procesu oceny efektywności projektu – również czynników pozafinansowych.
W konsekwencji brane są pod uwagę następujące kryteria oceny projektu: finansowe, profil
przepływu środków pieniężnych, strategiczna wartość projektu, wartość projektu z punktu widzenia interesariuszy oraz profil ryzyka związanego z realizacją projektu i motywacje zarządu.
Algorytm obliczeniowy wymaga, aby dla każdego z czynników arbitralnie dobrać wagę,
ocenić przedsięwzięcie według każdego z kryteriów (biorąc pod uwagę wcześniej wybrane wagi)
oraz zsumować liczbę punktów przyznanych projektowi. W rezultacie należy wybrać przedsięwzięcie o największej liczbie punktów. Do najważniejszych zalet tej metody należy zaliczyć
to, iż bierze ona pod uwagę czynniki pozafinansowe, natomiast do wad – fakt, że wymaga
arbitralnych decyzji, dotyczących zarówno doboru wag, jak i liczby przyznanych punktów.

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do oceny efektywności
projektów inwestycyjnych
Dobrym rozwiązaniem wymienionych wcześniej problemów jest zastosowanie do oceny
projektów inwestycyjnych modelu symulacyjnego15. Model taki musi zawierać równania opisujące sposób przekształcenia założeń w źródłowe sprawozdania finansowe (np. sposób konstrukcji
rachunku przepływów pieniężnych), odwzorowujące algorytmy obliczeniowe stosowanych metod
oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, zawierające kryterium wyboru najlepszego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dysponując modelem, przetestowanym pod względem jego
wiarygodności, można przystąpić do prowadzenia interaktywnych eksperymentów symulacyjnych,
realizujących zadania wynikające z założeń analizy scenariuszowej lub analizy wrażliwości.
Wyniki tych eksperymentów albo prowadzą do zaakceptowania projektu inwestycyjnego, albo
wymuszają korektę założeń lub decyzji inwestora i ponowne wykonanie całej serii eksperymentów

15

J. Skrzypek, Zasady…, op.cit.
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symulacyjnych. Taki sposób postępowania umożliwia wstępną selekcję wariantów, a także sporządzenie ich rankingu. Spośród tych, które przejdą wstępną selekcję, należy wybrać wariant optymalny,
a podstawą oceny są wyniki eksperymentów symulacyjnych dla wybranych scenariuszy.
Modele symulacyjne znajdują również zastosowanie na etapie wdrożenia projektu. Skuteczne wdrożenie wymaga bowiem przekonania do proponowanych rozwiązań zarówno inwestora,
jak i kadry menedżerskiej oraz załogi realizującej przedsięwzięcie. Rola modelu symulacyjnego
polega tu zwykle na: skutecznej pomocy w prezentacji różnych założeń wariantów i skutków
ich wprowadzenia oraz umożliwieniu zdobycia umiejętności niezbędnych do skutecznego
wdrożenia wariantu.
Nawet sprawne wdrożenie właściwego wariantu nie zwalnia kadry menedżerskiej z nieustannej kontroli jego wykonania. Trudno niedoceniać tu użyteczności modelu symulacyjnego, który
nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wystąpienia konieczności modyfikacji projektu,
a więc konieczności powrotu do etapu generowania nowych wariantów.
Model symulacyjny zastosowano również do oceny ekonomicznej efektywności projektu
„EX”16, który dotyczy zorganizowania studium podyplomowego Zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł UE. Projekt zakłada zrealizowanie 200 godzin zajęć, w tym 50 godzin w formie
zajęć e-learningowych. Zajęcia e-learningowe będą prowadzone na platformie Moodle przy
wykorzystaniu pięciu zakupionych kursów. Uczelnia zapewnia przy tym kadrę wykładowców
oraz pomoc techniczną. Ponieważ studia dotyczą projektów unijnych, ich cykl życia określono
na sześć lat (zasady przyznawania funduszy unijnych będą niezmienne w latach 2007–2013).
Uwzględniając powyższe założenia opracowano studium wykonalności, którego znaczącym
elementem była ocena efektywności projektu. W wariancie bazowym założono, że projekt
zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych uczelni, otrzymując wyniki zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2. Ocena efektywności projektu „EX”/C
Finansowa ocena
efektywności projektu /C

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wpływy

0,0

426,3

614,3

600,0

600,0

600,0

600,0

Wydatki

90,0

406,7

594,0

580,3

580,3

580,3

580,3

Saldo

–90,0

19,6

20,3

19,7

19,7

19,7

19,7

Stopa dyskontowa

6,00%

FNPV/C

6,9

FIRR/C

8,56%

FKK/C

1,00

Zdyskontowane wpływy

0,0

379,4

515,8

475,3

448,4

423,0

399,0

Zdyskontowane wydatki

84,9

362,0

498,7

459,6

433,6

409,1

385,9

Czynnik dyskontujący

0,94

0,89

0,84

0,79

0,75

0,70

0,67

Źródło: obliczenia własne
16
Opis projektu „EX” wraz z aplikacją umożliwiającą wykonanie obliczeń można znaleźć na stronie http://cee.
ae.krakow.pl/skrzypek.
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W rezultacie okazało się, że nawet bez dofinansowania i bez uwzględnienia efektów ekonomicznych projekt warto zrealizować, ponieważ FNPV/C przyjmuje wartość dodatnią, a FIRR/C
ma wartość wyższą od stopy dyskontowej.
Sytuacja zmienia się jeszcze bardziej na korzyść, gdy założymy uzyskanie dofinansowania
projektu na poziomie 25% kosztów kwalifikowanych.
Tabela 3. Ocena efektywności projektu „EX”/K
Finansowa ocena
efektywności projektu /K

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wpływy

0,0

426,3

614,3

600,0

600,0

600,0

600,0

Wydatki

67,0

406,7

594,0

580,3

580,3

580,3

580,3

-67,5

19,6

20,3

19,7

19,7

19,7

19,7

Saldo
Stopa dyskontowa
FNPV/K

6,00%
28,2

FIRR/K

19,02%

FKK/K

1,01

Zdyskontowane wpływy

0,0

379,4

515,8

475,3

448,4

423,0

399,0

Zdyskontowane wydatki

63,7

362,0

498,7

459,6

433,6

409,1

385,9

Czynnik dyskontujący

0,94

0,89

0,84

0,79

0,75

0,70

0,67

Źródło: obliczenia własne

Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że ocena efektywności projektów e-learningowych, przeprowadzona zgodnie z zaleceniami modelu najlepszych praktyk, prowadzi w rezultacie do
podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych. Konieczne są jednak dalsze prace zmierzające
w kierunku poszukiwania efektywnych modeli finansowych e-learningu i ich praktycznego testowania17. O ile można stwierdzić, że algorytmy oceny efektywności projektów ekonomicznych są
dobrze opracowane, to wysiłki należy skierować na właściwe formułowanie założeń projektów
e-learningowych.
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Abstract
The report presents key construction phases of the best practice model for the evaluation of e-learning
investment projects. Particular attention was paid to problems arising at the stage of formulating project
assumptions as well as to methods of developing simulation models to support assessment of results.
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dotyczących zasad sporządzania studiów wykonalności, dostosowanych do potrzeb pozyskiwania funduszy unijnych.
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Pomiar efektywności procesów
dydaktycznych
z wykorzystaniem e-learningu
Opracowanie przedstawia analizę pojęć związanych z pomiarem efektywności nauczania oraz
proponuje koncepcję platformy e-learningowej, wykorzystującej spójny układ wielkości organizacyjnych.
W opracowaniu zawarto także definicje takich pojęć, jak proces dydaktyczny i efektywność tego
procesu, a także założenia użytkowe i techniczne platformy informatycznej, realizującej pomiar
efektywności procesu dydaktycznego.

Szkolnictwo wyższe, kształcące na kierunkach związanych z dyscypliną nauk o organizacji
i zarządzaniu, podlega stałemu naciskowi pracodawców, aby przekazywane treści były użyteczne
w praktyce gospodarczej. Jednym z elementów określania poziomu kierunku studiów lub ośrodka
akademickiego stała się informacja zwrotna z rynku pracy, weryfikująca kwalifikacje absolwentów.
Jednocześnie, oprócz odpowiedniego doboru nauczanych treści, szkoły wyższe zmuszone są do
podnoszenia efektywności procesów dydaktycznych. Coraz częściej studenci podejmują drugi
kierunek kształcenia lub rozpoczynają pracę zawodową na długo przed obroną dyplomu. Stwarza
to konieczność przyspieszenia procesu dydaktycznego, obejmującego zarówno przekazywanie
wiedzy, praktycznych umiejętności, jak i kształtowanie postaw studentów, niezbędnych w przedsiębiorstwie w XXI wieku. Dlatego wydaje się, iż tradycyjna metoda nauczania za pomocą kredy
i tablicy, w najbliższej przyszłości okaże się niewystarczająca, a do przesyłania treści dydaktycznych
coraz częściej wykorzystywana będzie sieć elektroniczna. Prowadzący zajęcia staną przed problemem pomiaru efektywności procesów dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu.

Podstawowe pojęcia
Przez wieki przekazowi informacji nie przypisywano dużego znaczenia w dostarczaniu
wiedzy nowym pokoleniom. Rozwijane przez starożytnych nauki, takie jak erystyka, gramatyka
czy logika miały na celu głównie doskonalenie formy przekazu, a często również manipulację odbiorców przez osoby posiadające te niecodzienne umiejętności. Gdyby dziś stosować
jedynie wykształcone przez pokolenia sposoby komunikowania się, przekazywanie wiedzy
byłoby procesem jednostronnym. W ten sposób istnieje możliwość poinformowania kogoś, że
pewien znak drogowy nakazuje jazdę w prawo, jednak uczeń nie będzie potrafił tego wykonać. Można również nauczyć kogoś, że skoki ze spadochronem są całkowicie bezpieczne. Ale
czy oznacza to, że ten ktoś nie będzie bał się skoku? Proces dydaktyczny tego typu znajduje
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swoje zastosowanie głównie w takich formach przekazywania wiedzy, jak wykłady, prezentacje
czy prelekcje. Koncentruje się głównie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, niezbędnej do
zrozumienia procesów zachodzących w przedstawianym przedmiocie sprawy oraz na ogólnym
zaprezentowaniu zasad i zależności.
Wymagania stawiane uczelniom, aby w krótszym czasie wykształcić u studentów wyższe
kompetencje, powodują, że proces dydaktyczny musi zawierać w sobie element silnego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Dlatego, za proces dydaktyczny w niniejszym opracowaniu uważa się
przekazywanie informacji, mające na celu wykształcenie u studenta pożądanych kompetencji,
wzbogacone o kanał sprzężenia zwrotnego. Schemat procesu dydaktycznego, który – jak się
wydaje – będzie wypierał w kształceniu akademickim tradycyjne formy nauczania, przedstawiony został na rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat procesu dydaktycznego
Nadawca
koduje
informacje

Kanał transmisji informacji
wiadomość

Odbiorca
dekoduje
informację

zakłócenia

sprzężenie
zwrotne
Źródło: opracowanie własne

W tak rozumianym procesie dydaktycznym można wyodrębnić cztery główne etapy,
sprowadzające transmisję informacji nie tylko do wiedzy teoretycznej, ale także do umiejętności jej wykorzystania w praktyce oraz kształtowania postaw niezbędnych do pracy w danym
zawodzie.
Etapy procesu dydaktycznego to1:
nieświadoma niekompetencja – charakteryzuje się tym, że potencjalny uczeń nie
tylko nie wie nic na dany temat, ale również nie zdaje sobie sprawy ze swojej
niewiedzy;
świadoma niekompetencja – w trakcie trwania tego etapu uczeń zaczyna zdawać
sobie sprawę z braków w posiadanej wiedzy i poszukuje informacji, aby je uzupełnić,
świadoma kompetencja – kiedy uczący się zdążył pozyskać już wystarczającą
wiedzę, ale aby zastosować ją w praktyce, musi wykonywać świadomy wysiłek,
nie zawsze zakończony sukcesem;
1

J. O’Connor, J. Seymour, NLP. Szkolenie menedżerów i trenerów, Zysk i S-ka, GWP, Poznań 1998, s. 29.
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nieświadoma kompetencja – nabyta wiedza staje się umiejętnością, serią nawyków, okazywanymi postawami oraz wyuczonymi zachowaniami, które pozwalają
najpełniej wykorzystać informacje zdobyte w etapie trzecim.
Aby przedstawiony powyżej czteroetapowy proces dydaktyczny mógł mieć miejsce, niezbędne jest jego zainicjowanie. Teorią, która pełni funkcję wspomagającą przy jego realizacji,
jest teoria trzech A, zdefiniowana za pomocą trzech słów:
świadomość (awareness),
umiejętności (abilities),
działanie (action).
Teoria trzech A kładzie nacisk na stopniowe zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez uczącego się. Pierwszym etapem tego procesu powinno być rozwijanie świadomości
potrzeby zmian dotychczasowych działań, następnie powinno mieć miejsce przekazanie wystarczającej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zadań. Na ostatnim etapie należy
podjąć praktyczne działanie, nie zawsze bezpośrednio związane z późniejszym zastosowaniem
w pracy zawodowej, ale odzwierciedlające rangę poznanego i rozwiązywanego problemu.
Cykl trzech A stosują z powodzeniem trenerzy prowadzący szkolenia dla firm. Rafał Szczepanik, partner w firmie Training Partners, opowiada: Pierwszym warunkiem efektywnego procesu
uczenia się jest zmotywowanie uczestników, by chcieli się uczyć. To etap „awareness”. Kolejnym
etapem – „abilities” – jest dostosowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników. Nigdy nie
prowadziłem dwa razy w ten sam sposób tego samego szkolenia. Jeśli uczę obsługi klienta osoby pracujące w hotelu, przygotowuję ćwiczenia adekwatne do branży hotelarskiej. Jeśli szkolę
pracowników operatora GSM – przygotowuję studium przypadku z branży telekomunikacyjnej.
To tylko pozornie ta sama obsługa klienta, w praktyce każde szkolenie należy „kroić na miarę”
potrzeb konkretnej firmy. Wreszcie etap „action” – czyli wdrożenie teoretycznej wiedzy w życie
codzienne. Uczestnicy szkolenia często wychodzą z zajęć, odkładają materiały na półkę, a w firmie
nic się nie zmienia. Trener jednak nie kończy swojej pracy po zakończeniu zajęć. Powinien także
pomóc firmie wdrożyć wnioski ze szkolenia w codziennej pracy2.
Terminu e-learning używa się do określenia procesów dydaktycznych (choć często zdefiniowanych inaczej niż powyżej) z wykorzystaniem komputera. Jest to kompleksowa i rozbudowana
forma kształcenia przez internet, rozumiana nie tylko jako dystrybucja kursów poprzez sieć
elektroniczną, ale również jako użycie technologii mobilnych (m-learning) lub jako zdalne
nauczanie (distance education)3. Kształcenie na odległość usuwa na dalszy plan bezpośredni
kontakt ucznia i mistrza, wprowadzając kontakt pośredni i akcentując samodzielność w procesie
opanowywania wiedzy. Każdy uczestnik procesu nauczania może dostosować tempo przyswajania wiedzy do swoich potrzeb, warunków życiowych i możliwości4. Zalety e-learningu,
podkreślane w literaturze, to5:
standaryzacja wiedzy,
centralizacja procesu dydaktycznego,
powtarzalna jakość nauczania,

2

Zapis wywiadu przeprowadzonego przez autora opracowania.

3

J. Mischke, A.K. Stanisławska, Elektroniczna rewolucja w edukacji, [w:] J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), Informatyczne
przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy, Rabit, Kraków 2003, s. 67.
4

S. Juszczyk, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003, s. 124.

5

M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 26.
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łatwość modyfikacji treści i jej natychmiastowej dystrybucji,
wygoda realizacji procesu dydaktycznego,
wielowątkowość i indywidualizacja nauczania,
interaktywna i angażująca forma nauczania,
możliwość lepszego wykorzystania zasobów wiedzy organizacji (w tym przypadku
dyscypliny naukowej),
środowisko nauczania wolne od sankcji.
W niniejszym opracowaniu e-learning może być traktowany jako sposób przesyłania
informacji w procesie dydaktycznym – wykorzystujący sieć elektroniczną (w tym najczęściej
internetową).
Efektywność procesów dydaktycznych to pojęcie, które nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w literaturze przedmiotu. Najczęściej spotyka się pojęcia bliskoznaczne, odnoszące
się do efektywności szkoleń pracowniczych. Parafrazując zagadnienia związane z badaniem
efektywności szkoleń, można określić podstawowe pytania, na jakie należy odpowiedzieć przy
definiowaniu efektywności procesów dydaktycznych w uczelniach wyższych6:
czy proces dydaktyczny wpływa bezpośrednio na rozwój kompetencji osób uczących się?
czy nabyta wiedza, umiejętności i postawy studenta są zgodne z celami dydaktycznymi danego kierunku studiów?
czy wiedza, umiejętności i postawy studenta są zgodne z oczekiwaniami pracodawców zatrudniających absolwentów?
Zgodnie z definicją słowa „efektywność”, należałoby je rozumieć jako rezultat działalności,
określony przez stosunek uzyskanego efektu do nakładu7. J. Penc, definiując termin „efektywność
organizacyjna” (który wydaje się być dość bezpośrednią analogią do efektywności procesu), używa również pojęcia „sprawność”. Jedną z jej postaci jest skuteczność, oznaczająca, że rezultat
był zgodny z celem działania8.
Wydaje się, że najogólniej można zdefiniować względną efektywność procesu dydaktycznego poprzez relację określoną poniższym wzorem9:
EPD =
EPD
A
Bt
Bt+1

–
–
–
–

Bt+1 – Bt
A – Bt

× 100%

efektywność procesu dydaktycznego
możliwy maksymalny wynik pomiaru kompetencji ucznia
wynik pomiaru kompetencji ucznia przed procesem dydaktycznym
wynik pomiaru kompetencji ucznia po procesie dydaktycznym

Osobnym problemem, niezwykle trudnym do rozwiązania w praktyce, jest sposób przeprowadzenia pomiaru. Pomiar definiuje się jako opisywanie zjawisk w postaci wielkości mieszczących

6

P. Bramley, Ocena efektywności szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 14.

7

M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego. Tom I, PWN, Warszawa 1978, s. 516.

8

J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 100.

9

Por. M. Ryl-Zaleska, Metody oceny efektywności kształcenia online, materiały z konferencji Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada 2005 r., Warszawa.
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się w danej skali pomiarowej10. Pomiar jest także definiowany jako procedura, w której przyporządkowuje się, zgodnie z określonymi zasadami, wartości liczbowe – cyfry lub symbole
– cechom empirycznym11. W pomiarze zjawisk ważne jest to, że przypisanie wartości podczas
pomiaru polega na nadaniu wartości (liczb) pewnym cechom zjawiska, a nie samemu zjawisku,
a czasami dopuszcza się, aby wartość zmierzona zawierała się w granicach a<x<b12.

Koncepcja platformy e-learningowej
w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu
Aby narzędzia dydaktyczne – w ramach platformy e-learningowej – w jak największym
stopniu realizowały cele stawiane w procesie dydaktycznym, należy dbać o spójność podstaw
ontologicznych pojęć zastosowanych w takim systemie, a w szczególności dotyczących nauki
o organizacji i zarządzaniu. Podstawy te mogłyby się stać podstawą układu wielkości organizacyjnych. Związki pomiędzy wielkościami organizacyjnymi, umieszczonymi w układzie wielkości,
podlegałyby weryfikacji (a więc określaniu związków przyczynowych i czasowych)13. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosuje się w naukach przyrodniczych, np. w postaci układu SI oraz
wynikających z niego implikacji14. Językiem stosowanym zarówno do definiowania pojęć (na
poziomie ontologicznym), jak i podczas weryfikacji hipotez oraz budowania teorii i twierdzeń,
byłby język polski (lub np. angielski). Jednak związki pomiędzy zjawiskami w nauce o organizacji i zarządzaniu mogłyby być pełniej przedstawiane w postaci analizy statystycznej i funkcji
matematycznych.
Spójny układ wielkości organizacyjnych stwarzałby szanse, jak pisze L. Krzyżanowski, aby
teorie (formułowane przez różnych badaczy i w różnym czasie) spełniały w większym niż dotąd
stopniu wymagania, jakie stawia się im w nauce, takie jak: dokładność, spójność, ogólność, prostota i owocność15. Wówczas również, wiele obecnych teorii w nauce o organizacji i zarządzaniu
stałoby się bardziej klarownych, bo jak pisze E. Laszlo: teorie, podobnie jak szyby w oknach,
dają obraz (rzeczywistości) tylko wówczas, gdy są klarowne16. W porównaniu do obecnego
sposobu nauczania studentów, w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu istniałaby większa
spójność w prezentowanych treściach dydaktycznych, pozwalająca na łączenie ich w kompleksy
lub systemy treści w ramach tej dziedziny wiedzy17. Obecnie, często wysuwanym zarzutem
w stosunku do kształcenia ekonomicznego w uczelniach wyższych jest brak powiązań pomiędzy
prezentowanymi teoriami naukowymi oraz zbyt mała dbałość w kształtowaniu u studentów
umiejętności zastosowania tych teorii w praktyce.

10

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 156.

11

S.S. Stevens, Mathematics, Measurement and Psychophysics, [w]: S.S. Stevens (red.), Handbook of Experimental
Psychology, Nowy Jork 1991, s. 8.
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Tak zweryfikowane teorie byłyby podstawą do budowania przekazu w procesie dydaktycznym, składającego się z:
wiedzy teoretycznej, obejmującej zakres tematyczny przedmiotu nauczania;
narzędzi dydaktycznych, pozwalających na nabywanie umiejętności wynikających
z wiedzy teoretycznej;
studiów przypadku, będących podstawą do kształtowania pożądanych postaw
u osób uczących się.
Elementy te są zgodne ze spotykanymi w literaturze czterema poziomami oceny efektywności procesu dydaktycznego18:
reakcji uczącego się na przeprowadzany proces dydaktyczny (jego odczucia
w odniesieniu do metod i tempa nauczania, spójności treści dydaktycznych,
zrozumienia informacji itp.);
wiedzy i umiejętności, które uczący się nabył podczas procesu dydaktycznego (zasad,
wzorów, teorii wyjaśniających, rodzajów i uwarunkowań zjawisk, a także stosowania
praktycznych narzędzi do rozwiązywania problemów w danej dziedzinie);
postaw w wykonywanym zawodzie (wynikających z nich zachowań, przestrzeganych norm, opinii i filozofii działania);
wyników stosowania w praktyce przekazanych treści dydaktycznych.
Proces dydaktyczny, w obrębie spójnego (w warstwie pojęciowej i przyczynowo-skutkowej) układu wielkości organizacyjnych, mógłby być stale wzbogacany przez informacje pozostawiane w bazach danych przez samych użytkowników (studentów). Tak skonstruowana
platforma e-learningowa miałaby cechy systemu samouczącego się np. w wyniku wypełniania
kwestionariuszy postaw, oceny przydatności narzędzi kształcących umiejętności lub wyników
działań w obrębie studiów przypadku i ich możliwych rozwiązań.
Przy spełnieniu powyższych warunków, pomiar efektywności procesu dydaktycznego byłby
elementem tego procesu, a jego techniczna realizacja byłaby – jak się wydaje – o wiele łatwiejsza niż obecnie. Aby zbadać efektywność procesu dydaktycznego (zgodnie z definicją przyjętą
powyżej), należy zbadać kompetencje ucznia przed nauczaniem i po tym procesie oraz określić
możliwy maksymalny wynik pomiaru tych kompetencji. Z kolei aby spełnić te wymagania, cykl
procesu dydaktycznego powinien składać się z następujących etapów:
oceny kompetencji ucznia przed nauczaniem,
transmisji informacji w celu uzupełnienia kompetencji,
określenia możliwego maksymalnego wyniku pomiaru kompetencji ucznia,
oceny kompetencji ucznia po przeprowadzeniu procesu nauczania.
Narzędzia badawcze, wykorzystywane do pomiaru kompetencji, powinny zależeć od
poziomu pomiaru, zaprezentowanego powyżej. Z uwagi na objętość niniejszego opracowania
oraz fakt, iż w literaturze szeroko opisano sposoby pomiaru zarówno wiedzy, umiejętności, jak
i postaw człowieka, szczegółowe rozważania na ten temat nie zostaną tu podjęte19.
Zaprezentowany cykl procesu dydaktycznego, umożliwiający natychmiastową ocenę efektywności tego procesu, może wydawać się czasochłonny, ale w przypadku stosowania spójnej
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platformy e-learningowej, czas opracowania wyników pomiarów jest – w stosunku do długości
całego cyklu – pomijalnie mały. Wszelkie obliczenia w ramach mierzonych wielkości dokonują
się wówczas automatycznie i bez udziału człowieka.
Założenia użytkowe, jakie powinna spełniać taka platforma informatyczna, to:
dostępność do platformy przez internet,
identyfikacja użytkownika poprzez login i hasło,
możliwość poznania wszystkich obszarów treści dydaktycznych,
elastyczny dobór kolejności poznawania treści dydaktycznych przez użytkownika,
dostęp do informacji o własnych postępach,
dostęp do informacji o wymaganiach dydaktycznych w przyszłości,
możliwość prowadzenia procesów dydaktycznych w grupie,
dostępność narzędzi wykorzystujących wiedzę z zakresu nauk o organizacji
i zarządzaniu poza procesem dydaktycznym i przez dowolnego użytkownika
internetu.
Założenia techniczne, jakie powinna spełniać platforma e-learningowa, to:
oparcie działania o rozległe bazy danych, z możliwością zapisu nowych informacji,
pozyskanych od studentów (funkcja samouczenia się systemu),
dynamiczne zarządzanie treścią stron internetowych,
wysokie bezpieczeństwo danych o użytkowniku (w wyniku procesu dydaktycznego
i samouczenia się systemu w bazach danych znajdowałyby się nie tylko oceny
ucznia, ale również informacje na temat jego preferencji, postaw, opinii itp.),
oszczędne gospodarowanie elementami audiowizualnymi (w celu natychmiastowego dostępu do stron internetowych),
możliwość obsługi przez przeglądarki internetowe urządzeń przenośnych (palmtopów, telefonów komórkowych itp.).

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano koncepcję platformy e-learningowej, mającej
na celu zwiększenie możliwości pomiaru efektywności procesów dydaktycznych. Jest to koncepcja wymagająca uszczegółowienia. Przyczynami stworzenia takiej koncepcji są rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wyższych uczelni, skracający się czas przeznaczony
przez studenta na studiowanie na danym kierunku oraz nieuchronne wkraczanie technologii
sieciowych we wszystkie sfery działalności człowieka. Jednocześnie system e-learningowy
w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, oparty o spójny układ wielkości organizacyjnych,
umożliwiałby automatyczny pomiar efektywności procesów dydaktycznych, o zakresie i szybkości
działania niespotykanych w tradycyjnych formach nauczania.
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Abstract
In the paper an analysis of concepts of educating process effectiveness and a project of e-learning
platform which uses a coherent system of organizational terms have been presented. Definitions of such
terms as educating process, its effectiveness and a way of measuring it with the use of e-learning platform
have also been analysed.
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Podatność przedmiotów akademickich
na e-nauczanie

Opracowanie poświęcone jest dyskusji na temat możliwości adaptacji przedmiotów akademickich
do zdalnego nauczania asynchronicznego. Sformułowano trzy cechy przedmiotu, które powodują,
że nie jest on podatny na e-nauczanie czyli, że nie można przenieść jego nauczania do sieci bez
utraty jakości kształcenia (bez względu na wykorzystaną technologię). Jednakże, autorzy starają
się wykazać, że przedmioty, które nie spełniają tych cech można, czasem tylko przy niewielkich
zmianach w metodyce, przenieść w całości do trybu nauczania zdalnego.

E-nauczanie jest stosunkowo nowym trendem w edukacji, w tym również akademickiej.
Pozwala na pokonywanie barier tak geograficznych, jak i czasowych w relacji wykładowca–student. Forma ta jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które z różnych powodów mają
utrudniony dostęp do tradycyjnych (stacjonarnych) form nauczania (np. pracujący zawodowo czy
niepełnosprawni). Co roku wzrasta liczba oferowanych przez uczelnie zajęć, które student może
realizować za pomocą internetu. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych,
jak i podyplomowych. Wykładowcy wielu przedmiotów próbują wykorzystywać możliwości, które
stwarza ta nowa forma edukacji i przenoszą swoje zajęcia do internetu. Niejednokrotnie jest to po
prostu publikacja treści wykładu w sieci: na stronach internetowych, na platformie e-nauczania lub
na blogu. Następuje wówczas bezpośrednie przeniesienie całej zawartości wykładu, bez zmiany
metodyki danego przedmiotu. W wielu przypadkach przynosi to zadowalające efekty, jednocześnie
jednak można wskazać takie przedmioty, dla których zdalne nauczanie nie sprawdza się – zajęcia
internetowe są mniej efektywne w porównaniu z prowadzonymi metodą tradycyjną. Dlaczego
tak się dzieje? Poszukując odpowiedzi na to pytanie autorzy skorzystali z własnych doświadczeń,
wynikających z wieloletniej pracy dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
UW, Wydziale Psychologii UW, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (zajęcia stacjonarne) oraz
w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (kursy internetowe z różnych dziedzin).

Podatność przedmiotu akademickiego
na e-nauczanie
Można spekulować, że podstawowy wpływ na odbiór treści przekazywanych w ramach
zdalnego nauczania ma forma prezentowanych materiałów (przedmiotem rozważań w opracowaniu jest tylko asynchroniczne e-nauczanie). Im bardziej atrakcyjne ilustracje, więcej animacji
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i nagrań wideo tym kurs internetowy jest bardziej interesujący dla odbiorców (studentów).
Wspomniane elementy – dodane do tekstów – mają zastąpić rzeczywiste spotkanie z mistrzemwykładowcą oraz sprawić, że zajęcia w sieci przyniosą porównywalne, a nawet lepsze wyniki
nauczania. Jednak zdaniem autorów, takie działania tylko kamuflują rzeczywisty problem,
związany z przenoszeniem zajęć do internetu, którego istota tkwi znacznie głębiej.
Dla zrozumienia na czym polegają i z czego wynikają trudności związane z adaptacją
zajęć stacjonarnych do nauczania przy pomocy sprzętu komputerowego, autorzy założyli, że
nie ma (jakże częstych) ograniczeń technicznych. Oznacza to, że zarówno prowadzący kurs
internetowy, jak i wszyscy słuchacze bardzo sprawnie posługują się najnowszą technologią
i mają do niej nieskrępowany dostęp. Są w stanie wykonać wszystkie czynności i wykorzystać
wszelkie możliwości komputerów domowych (nauczanie zdalne musi bazować na sprzęcie
i oprogramowaniu dostępnym w gospodarstwach domowych). Jednocześnie przyjęto (nieco
na wyrost), że platforma e-nauczania pozwala zrealizować nawet bardzo śmiałe pomysły
metodyczne. Z takimi założeniami poddano obserwacji e-nauczanie dwóch wybranych
przedmiotów akademickich.
Określenie „przedmiot akademicki” nie oznacza pojedynczych kursów, za które studenci
otrzymują wpisy do indeksu. Odnosi się ono do całości wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania określonego poziomu wykształcenia przedmiotowego. W takim rozumieniu, całe
studia składają się zwykle z kilku przedmiotów akademickich. Na przykład studia ekonomiczne
mogą zawierać takie elementy jak: matematyka, języki obce, mikro- i makroekonomia, wiedza
społeczno-polityczna, prawo, metodologia badań (lista ta nie jest kompletna, ale wskazuje
podstawowe grupy zagadnień omawianych w czasie studiów).
Klasyczne nauczanie matematyki opiera się na dwóch rodzajach zajęć: wykładach i ćwiczeniach. Celem wykładu jest wskazanie kierunków dalszego uczenia się, omówienie idei,
które były źródłem badań prowadzących do konkretnych rozwiązań i wreszcie przedstawienie dowodów ważniejszych twierdzeń. Przy czym dowody często są przedstawiane tak, aby
przekazać idee i wykorzystane metody, a nie wszystkie szczegóły rachunkowe. Oczekuje się,
że studenci uzupełnią wiedzę uzyskaną w czasie wykładu szczegółowymi rachunkami, dodatkowymi twierdzeniami, tematami oraz przykładami zawartymi w podręcznikach. Natomiast
ćwiczenia przeznaczone są do nabywania umiejętności praktycznych: rozwiązywania problemów, stosowania poznanych wniosków i metod we własnej pracy oraz budowaniu przykładów
i kontrprzykładów dla pojęć i twierdzeń. Polegają na rozwiązywaniu zadań przedstawianych
studentom przez prowadzącego. Zazwyczaj studenci rozwiązują je samodzielnie, a potem
jeden z nich, z pomocą prowadzącego wyjaśnia pozostałym sposób rozwiązania.
Wadą całego systemu tradycyjnego uczenia matematyki jest bierność lub względna
bierność słuchaczy. W czasie wykładu studenci mogą zadawać pytania, prosić o dodatkowe
wyjaśnienia i dzielić się wątpliwościami. Jednak nie muszą tego robić (i często nie robią)
– pozostają bierni. Przebieg ćwiczeń, choć powinien opierać się na większej aktywności
studentów, zależy od typu omawianych zadań, których dotyczą zajęcia, jak i sposobu pracy
prowadzącego. Często brak czasu nie pozwala na to, by zaktywizować wszystkich uczestników zajęć. Można sobie zatem wyobrazić studenta, który biernie przejdzie przez studia, nie
angażując się w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Czy to oznacza, że trudno zaadaptować tradycyjną metodę nauczania matematyki do
środowiska internetowego? Wydaje się, że jej przeniesienie do sieci praktycznie niewiele
zmienia – metodyka nauczania pozostaje taka sama. Wykłady w sali można zamienić na
nagrania wideo z udziałem profesora lub odpowiednio przygotowane notatki do wykładów
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(skrypt opisujący idee, metody i przykłady, który nie zastępuje podręcznika). W zakresie
wykładu, kurs internetowy często daje nawet większe możliwości kontaktu z profesorem.
Wykład w sali – ograniczony czasowo – nie pozwala wszystkim chętnym na zabranie głosu.
Jednocześnie część studentów, z obawy przed oceną ze strony kolegów, nigdy nie zada prowadzącemu pytania podczas takiego wykładu. W sieci znajdują się fora dyskusyjne, gdzie
można nie tylko pytać (z dowolnego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie), ale również
podyskutować z innymi studentami, a wszystko pod czujnym okiem wykładowcy. Ułatwione
są także konsultacje – nie trzeba czekać na dyżur wybranego nauczyciela akademickiego.
Wystarczy wysłać e-mail i drogą elektroniczną można uzyskać odpowiedź z wyjaśnieniem.
Jeszcze więcej zyskujemy w ramach ćwiczeń. Podobnie jak w tradycyjnych zajęciach,
prowadzący podaje problemy, jednak każdy student zobligowany jest do przedstawienia
samodzielnej propozycji rozwiązania. Tak jak w nauczaniu tradycyjnym, można dyskutować o problemie na forum grupy, lecz nauczyciel – jeszcze przed publiczną dyskusją – ma
możliwość zapoznania się z indywidualnymi propozycjami nadsyłanymi przez studentów.
Z jednej strony umożliwia to prowadzącemu lepszy wgląd w potrzeby słuchaczy, a z drugiej
żaden student nie może pozostać bierny – z każdego zagadnienia omawianego na kursie
student jest „rozliczany”.
Przeniesienie nauczania matematyki do trybu zdalnego wymaga zatem tylko niewielkiej
modyfikacji, związanej z opracowaniem niezbędnych materiałów (np. skrypt, który otrzymują studenci po wykładzie stacjonarnym, wystarczy uzupełnić dodatkowymi komentarzami
oraz wyjaśnieniami przed umieszczeniem w sieci). Natomiast nie jest konieczna zmiana
w samej metodyce nauczania przedmiotu. Należy dodać, że autorzy nie są zwolennikami,
automatycznego bezrefleksyjnego przekształcania materiałów do zajęć tradycyjnych na kursy
e-nauczania w żadnym przedmiocie, włączając w to matematykę. Wskazują jedynie na teoretyczną, czasami stosowaną w praktyce (patrz: Zawodowe studia informatyczne, MIM UW)
możliwość takiego przeniesienia. Istotę stanowi fakt, że na e-zajęciach, przy trafnym doborze
materiałów oraz zaangażowaniu prowadzących, można spodziewać się dobrych (a nawet
lepszych – w porównaniu z formą tradycyjną) wyników nauczania matematyki. To przekonanie potwierdza duża liczba osób, które matematyki nauczyły się studiując samodzielnie
podręczniki i wspierając się zbiorami zadań.
W ocenie autorów, przedmiotem akademickim całkowicie różniącym się od matematyki
pod względem możliwości skutecznego i łatwego przeniesienia do internetu, jest (wbrew
obiegowym opiniom) dowolny język obcy. Tradycyjne lekcje języka obcego polegają na
wspólnym czytaniu fragmentów odpowiednio przygotowanych tekstów w danym języku,
uczeniu zasad gramatyki i słownictwa oraz na porozumiewaniu się z nauczycielem i innymi
studentami w poznawanym języku. Bardzo dużo elementów, występujących w tradycyjnych
lekcjach, można bez przeszkód przenieść do asynchronicznego nauczania za pomocą komputera. Dotyczy to m.in. tekstów i nagrań wykorzystywanych w laboratoriach językowych.
Oprócz tego, prace pisemne wysyłane do prowadzących, którzy je odsyłają po poprawieniu
oraz testy, są również składowymi, które łatwo nadają się do adaptacji w sieci. Dlaczego zatem
jest to przedmiot, którego nie można skutecznie nauczać przez internet? Otóż, wspomniane
elementy pozwalają jedynie na budowanie biernej znajomości języka, co jest sprzeczne
z podstawowym celem w nauczaniu języka obcego. Jest nim nabycie umiejętności bezpośredniego komunikowania się (zarówno w sytuacji face to face jak i za pomocą dowolnego
sprzętu audio), a to uniemożliwia asynchroniczna forma nauki zdalnej. Można sobie wyobrazić (zgodnie z poczynionym wcześniej założeniem o umiejętnościach w stosowaniu IT),
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że studenci nagrywają swoje wypowiedzi i podobnie jak prace pisemne wysyłają do nauczyciela, a następnie otrzymują od niego informacje zwrotne. Jednak nie jest to efektywny sposób
kształcenia. Asynchroniczność pracy w e-nauczaniu zakłada, że każdy (zarówno student, jak
i wykładowca) pracuje w dogodnym dla siebie czasie, co oznacza że student nie uzyskuje
natychmiastowej, bezpośredniej korekty swojej wypowiedzi. Zwiększa to ryzyko utrwalenia
nieprawidłowych nawyków językowych, których zmiana jest bardzo trudna, a czasem okazuje
się niemożliwa. Wprawdzie wiele komputerowych kursów języków obcych zawiera mechanizmy kontrolujące wymowę, odbywa się to jednak na zasadzie podobieństwa fali dźwiękowej, a nie na weryfikacji rozumienia komunikatu. Nie gwarantuje to ani poprawności, ani
skuteczności nauki. Co więcej, nie pozwala na kontrolę dłuższych wypowiedzi, budowanych
samodzielnie przez osobę uczącą się. Trzeba zauważyć, że współczesna technologia pozwala
na głosowe, a nawet wizualne połączenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając tym samym
bezpośrednią i natychmiastową reakcję nauczyciela na wypowiedzi studentów. Zastosowanie tej formy komunikacji oznacza rezygnację z jednej z największych zalet e-nauczania,
tj.: asynchroniczności procesu dydaktycznego, wymusza bowiem obecność w sieci studentów
i ich nauczycieli w tym samym czasie.
Przytoczone przykłady dwóch przedmiotów akademickich ilustrują zasadnicze różnice
w możliwościach przeniesienia ich nauczania do internetu. Pojawia się zatem pytanie jaka
cecha lub jej brak wpływa na to, że jeden z nich daje się łatwo zaadaptować do nauczania
zdalnego, a drugi wymaga zmian w metodyce i/lub rezygnacji w programie z części kształconych umiejętności?
Przed sformułowaniem kompletnej listy owych cech, autorzy proponują wprowadzenie
pojęcia podatności. Przedmiot podatny na e-nauczanie to taki, dla którego metody nauczania
stacjonarnego i zdalnego niewiele się różnią. Oznacza to, że metodyka nauczania stacjonarnego dla tego przedmiotu może pozostać bez zmian lub z niewielkimi modyfikacjami zostać
przeniesiona do sieci (np. żadna z uczonych umiejętności nie zostaje pominięta), dając porównywalne a nawet lepsze wyniki.
W myśl powyższej definicji, matematykę, w przeciwieństwie do języków obcych, można
uznać za podatną na e-nauczanie. Co zatem odróżnia oba przedmioty? W nauczaniu matematyki nie jest konieczne bezpośrednie, nieodroczone w czasie, przekazanie słuchaczowi
informacji zwrotnej. Niejednokrotnie natychmiastowa reakcja nauczyciela na błędy w rozważaniach studenta okazuje się „szkodliwa”, a przyzwalanie na pomyłki daje dobre efekty
dydaktyczne. Student, który samodzielnie weryfikuje poprawność swojego toku myślenia, uczy
się zwykle więcej niż wówczas, gdy jest natychmiast naprowadzany na właściwe rozwiązanie.
W przypadku języka obcego trudno wyobrazić sobie nauczenie skutecznego komunikowania
się, jeśli nauczyciel nie reaguje natychmiast na błędną wymowę, niewłaściwy dobór słownictwa
czy niepoprawną konstrukcję zdań. Brak reakcji ze strony prowadzącego powoduje, że uczeń
nabywa oraz utrwala, często niepoprawne nawyki dotyczące „języka mówionego”.
Istotę owej różnicy stanowi odmienna rola, którą pełni w tych przedmiotach prowadzący. W nauczaniu języka obcego, uczący jest suflerem i doradcą nie pozwalającym się mylić,
co wymaga synchronizacji czasowej ze studentem. Ucząc matematyki nauczyciel staje się
mentorem. Wskazuje problemy do rozwiązania, poddaje krytycznemu osądowi propozycje
studentów, wreszcie naprowadza ich na właściwe sposoby myślenia, ale dopiero wówczas,
gdy samodzielnie nie potrafią dojść do poprawnych wniosków. Zatem dla efektywnego
nauczania matematyki nie jest konieczne, aby działania nauczyciela i studenta przebiegały
w tym samym czasie.
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Cechy (nie) podatności
Porównanie roli prowadzącego w nauczaniu, w każdym z tych przedmiotów, wskazuje
na pierwszą cechę, która zmniejsza podatność przedmiotu akademickiego na e-nauczanie.

Interakcja (cecha pierwsza)
Przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie jeżeli wymaga bezpośredniej interakcji między ludźmi (np. nauczyciel–student, student–student), która nie może być zastąpiona przez
system sztucznej inteligencji.
Do zbadania skuteczności pierwszej cechy autorzy wybrali dwa przedmioty: psychologię i informatykę, jako te, w nauczaniu których mają doświadczenie zarówno w edukacji
stacjonarnej, jak i zdalnej.
W tradycyjnym nauczaniu psychologii (podobnie, jak innych akademickich przedmiotów)
możemy wyróżnić część wykładową i ćwiczeniową. W trakcie wykładów studenci poznają
zagadnienia od strony teoretycznej. Ich przebieg, choć odmienny tematycznie od omówionego
wykładu z matematyki, opiera się na bardzo podobnym, a nawet takim samym schemacie.
Prowadzący wprowadza studentów w nowe pojęcia, tłumaczy na czym polegają określone
mechanizmy – w tym przypadku psychologiczne – oraz wskazuje na fachową literaturę,
z którą powinni się zapoznać. Gdyby zatem do wykształcenia psychologów wystarczył tylko
wykład to efektywnie można by edukować tę grupę zawodową zdalnie. Jednak uniemożliwia
to specyfika pracy dotycząca części ćwiczeniowej. Student psychologii – poza wiedzą teoretyczną – musi nabyć umiejętność pracy z drugim człowiekiem (m.in. odczytywania sygnałów
werbalnych i niewerbalnych), szczególnie w przypadku psychologii klinicznej (terapeuta).
Takiej realnej interakcji nie zastąpią nawet najlepiej przygotowane symulacje komputerowe
czy nagrania ze scenkami, które można obejrzeć za pomocą internetu. Mogą stanowić one
jedynie uzupełnienie procesu edukacyjnego. Autorzy zwrócili uwagę na fakt, że w psychologii
nauczyciel przechodzi od roli mentora (na wykładzie) do instruktora, który uczy pracy z ludźmi.
Wprawdzie COME UW oferuje podyplomowe studia Psychologia Zmian Postaw i Zachowań,
ale przy pełnym użyciu techniki wprowadzają one jedynie w zagadnienia psychologiczne,
uczą jak wykorzystywać zdobytą wiedzą w życiu, zachęcają do autorefleksji. Nie dają jednak
absolwentom możliwości pracy w zawodzie psychologa.
Natomiast informatyka to przedmiot, w nauczaniu którego nie jest wymagany bezpośredni
(rozumiany jako obecność w tym samym czasie) kontakt pomiędzy uczniem a nauczycielem.
Na zajęciach stacjonarnych wykładowca zwykle omawia podstawy tematu, pokazuje działanie funkcji, poleceń czy aplikacji na komputerze, a następnie studenci ćwiczą samodzielnie
nowe umiejętności. Tak jak w przypadku omawianej wcześniej matematyki, prowadzący
pełni rolę mentora – pomaga rozwiązać pojawiające się problemy, wyjaśnia nieprzewidziane
„zachowanie” komputera czy nietypowe reakcje aplikacji. Pozwala to twierdzić, że nauczanie informatyki (jako niewymagające bezpośredniej interakcji nauczyciel–student) powinno
dać się stosunkowo łatwo zaadaptować do zdalnej formy edukacji. Potwierdza to choćby,
prowadzony na platformie e-learningowej w COME UW, kurs: Tworzenie dydaktycznych
stron internetowych. Wykazał on, że bardzo skutecznie można nauczyć budowania stron internetowych za pomocą znaczników HTML i arkuszy stylów CSS, bez żadnego rzeczywistego
spotkania wykładowcy ze studentami.
Można mnożyć przykłady przedmiotów akademickich, w których dla uzyskania skutecznych efektów nauczania, niezbędny jest kontakt wykładowcy i studenta oraz takich, które
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tego nie wymagają. Jednak kategoryzowanie tylko na podstawie wspomnianej wcześniej
cechy pierwszej nie daje kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o podatność na
e-nauczanie dowolnego przedmiotu akademickiego.
Dalsze poszukiwania doprowadziły autorów do rozważań nad elementami wykształcenia
archeologa. Oprócz wiedzy czysto teoretycznej (której nauczanie przy niewielkiej modyfikacji można przenieść do internetu), archeolog musi nabyć umiejętności praktyczne, choćby
związane z obchodzeniem się ze znaleziskiem, a tego już nie można nauczyć się zdalnie.
Oczywiście współczesna technologia pozwala na pokazy 3D, czyli prezentację przedmiotu
z każdej strony, w dowolnym ustawieniu i oświetleniu, jednak cały czas jest to obraz na płaskim
ekranie monitora. Nie można przedmiotu „wyjąć z ekranu”, oczyścić pędzelkiem i włożyć do
specjalnego opakowania, a m.in. takich czynności powinien nauczyć się archeolog, aby efektywnie pracować w rzeczywistym świecie operując realnymi narzędziami. Nawet najbardziej
rozwinięty wirtualny świat (w sensie technologii obecnie dostępnej – za wcześnie jeszcze na
analizę skutków dostępności kostiumów podłączonych do komputera i reagujących na ruch
każdego mięśnia) nie pozwala nabyć umiejętności praktycznych ani nie daje możliwości na
obcowanie z rzeczywistymi eksponatami.
Powyższa obserwacja uzasadnia wyłonienie kolejnych cech warunkujących podatność
przedmiotu na e-nauczanie.

Eksponat (cecha druga)
Przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie jeżeli wymaga obcowania z rzeczywistymi
eksponatami, które nie mogą być zastąpione przez żadne systemy prezentacji 3D.

Eksperyment (cecha trzecia)
Przedmiot nie jest podatny na e-nauczanie jeżeli wymaga nabycia umiejętności praktycznych lub wykonania eksperymentów, których nie można opanować w świecie wirtualnym.
Przy podejmowaniu próby oceny podatności przedmiotu na e-nauczanie – w kontekście
drugiej i trzeciej cechy – dobrym przykładem wydaje się być geologia. Geolog (podobnie jak
archeolog), dla efektywnej pracy, poza wiedzą teoretyczną, musi posiadać praktyczne umiejętności. Powinien potrafić m.in rozpoznawać rodzaje gleb, kamieni czy elementy krajobrazu,
a tego nie można nauczyć się tylko dzięki pokazom (symulacjom) komputerowym, filmom
czy zdjęciom zamieszczonym w sieci. Konieczne jest obcowanie z fizycznymi obiektami
i poznawanie rzeczywistej przestrzeni. Taki tok rozumowania potwierdzają doświadczenia
COME UW, które udostępnia swoją platformę na e-zajęcia dotyczące zagadnień geologicznych
(Wprowadzenie do geologii), prowadzone przez Wydział Geologii UW. Choć zainteresowanie
zdalną edukacją dotyczącą tej tematyki jest wśród studentów duże, nie można zaproponować
im e-zajęć, po których absolwenci staną się geologami. Nawet doświadczeni e-wykładowcy
nie podejmują się uczenia geologii bez zajęć praktycznych.
Autorzy wskazali zatem trzy cechy, które zmniejszają podatność przedmiotu akademickiego na e-nauczanie: interakcja (nauczyciel–student), eksponat, eksperyment. Zdaniem autorów,
lista cech jest kompletna i pozwala na kategoryzowanie różnych przedmiotów akademickich
jako podatnych lub nie na e-nauczanie. Przykładowo – przeprowadzono analizę podatności
ekonomii na e-nauczanie. Wybór jest uzasadniony doświadczeniami COME UW w edukacji
zdalnej związanej z zagadnieniami ekonomicznymi.
Analizując metodykę nauczania ekonomii zauważamy, że efektywne wyniki nie są uzależnione od bezpośredniej interakcji mistrz–uczeń. Nauczyciel kieruje procesem nabywania
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wiedzy przez studenta, ale tak samo (a nawet skuteczniej), jak na zajęciach stacjonarnych,
może współpracować z nim za pośrednictwem internetu. Specyfika przedmiotu pozwala na
to, aby interakcja z sali wykładowej została zastąpiona asynchroniczną komunikacją przez
sieć, bez negatywnego wpływu na końcowe rezultaty. Wobec tego, ekonomia nie jest charakteryzowana przez pierwszą cechę (interakcja). Czy zatem cecha druga (eksponat) i trzecia
(eksperyment) opisują metody nauczania stosowane w ekonomii? Obiektami ekonomii nie są
fizyczne przedmioty, a co za tym idzie, student nie musi oglądać rzeczywistych eksponatów
podczas edukacji przygotowującej go do pracy w zawodzie. Ekonomicznymi eksponatami są
np. rynki różnych krajów, giełdy, przedsiębiorstwa, ale te można oglądać w sieci, np. poprzez
ich charakterystyki liczbowe. Oznacza to, że dla skutecznej nauki nie jest istotne miejsce
zapoznawania się z obiektem (można oglądać te same statystyki siedząc w banku, jak i przed
domowym komputerem). Zatem ekonomia nie posiada również cechy drugiej (eksponat),
zmniejszającej podatność na e-nauczanie. Pozostaje cecha trzecia (eksperyment). Ekonomista
„patrzy” na swoją domenę przez pryzmat liczb i relacji między nimi. Jego podstawowymi
umiejętnościami są te, które umożliwiają odpowiednie przetwarzanie danych (głównie
liczbowych). Może zapoznać się ze zjawiskami ekonomicznymi i skutkami podejmowanych
decyzji, obserwując modele matematyczne i symulacje komputerowe. To wszystko doskonale
nadaje się na treść e-zajęć. Nie ma więc przesłanek uzasadniających przyjęcie trzeciej cechy
(eksperyment). Odrzucenie trzech cech zmniejszających podatność na e-nauczanie, sugeruje,
że ekonomia jest właściwym „kandydatem” do nauczania przez internet.

Zastosowanie
Wypunktowanie cech przedmiotów akademickich, które decydują o niepodatności na
e-nauczanie, powinno znaleźć zastosowanie w dydaktyce akademickiej nowoczesnej uczelni.
Stosowane coraz częściej nauczanie mieszane, uznaje się za najskuteczniejszą formę e-nauczania (a może i nauczania w ogóle). Dlatego warto zastanowić się, jak rozkładać materiał
między częścią prowadzoną w formie stacjonarnej, a częścią nauczaną w formie zdalnej
(asynchronicznej), aby uzyskać najlepsze efekty kształcenia. Rozwiązania tego problemu
można szukać w analizie przedmiotu, w kontekście sformułowanych w opracowaniu cech
podatności na e-nauczanie. Należy tak dobierać treści nauczania do jego formy (edukacja
stacjonarna a zdalna), aby minimalizować wpływ podanych cech na efektywność nauczania
danego przedmiotu. W uproszczeniu, sprowadza się to do eliminowania z części zdalnej tych
elementów, na które wskazują podane cechy i na odwrót, na eksponowaniu właśnie tych
składowych w części stacjonarnej.
Niepodatność na e-nauczanie należy również wykorzystywać w opracowywaniu metod
przenoszenia zajęć stacjonarnych w całości do sieci. Cechy niepodatności przedmiotu akademickiego na e-nauczanie wskazują te elementy (treści, umiejętności, metody nauczania),
na których należy się skoncentrować przy tworzeniu kursu internetowego. Pozwoli to na
zminimalizowanie wpływu niepożądanych charakterystyk.
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Abstract
The article presents the discussion on the possibilities of adaptation of university subjects to remote
asynchronous teaching. Three features which make a lecture not prone to e-teaching have been formulated (it is impossible to place it on the web without losing some of educative quality, no matter which
technology is applied). The lectures that do not possess these features can be fully placed in the remote
teaching system, sometimes with slight changes in the methodic only.
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Komunikacja i etykieta językowa
na zajęciach online

Sytuacja komunikacyjna w e-nauczaniu jest inna, niż ta, z którą spotykamy się na tradycyjnych
studiach – medium wykorzystane w procesie porozumiewania w istotny sposób wpływa na jej
kształt i warunkuje odmienne sposoby prowadzenia dyskursu. Autorka w swoim opracowaniu
zajmie się analizą form e-komunikacji między wykładowcą a studentami, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na panujące na zajęciach online zasady etykiety językowej.

E-edukacja ma w Polsce kilkunastoletnią tradycję. Od połowy lat 90. XX wieku prowadzono
na uczelniach pojedyncze e-kursy i studia podyplomowe w formie zdalnej. Rok akademicki
2001/2002 dał początek pierwszym e-studiom na Politechnice Warszawskiej. Kolejne lata
przyniosły kilkanaście ofert studiów online na bardzo różnych kierunkach: administracji,
ekonomii, finansach, informatyce, pedagogice, pielęgniarstwie, politologii, stosunkach międzynarodowych, zarządzaniu i marketingu. Niezależnie od rozwiązań systemowych (podejmowanych przez władze uczelni czy też poszczególne ich wydziały), które dotyczyły całych
kierunków, pojawiły się także indywidualne inicjatywy nauczycieli akademickich. Od kilku lat
coraz więcej wykładowców nie tylko prowadzi e-zajęcia, ale także daje możliwość korzystania
z platformy edukacyjnej studentom studiów tradycyjnych, np. udostępniając im materiały, czy
komunikując się poprzez fora poza salą wykładową. Tym samym w kształceniu akademickim
mamy do czynienia z coraz większym wykorzystaniem mediów w procesie edukacyjnym
– komputer i internet stają się pośrednikami między uczestnikami zajęć. Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania powoduje nie tylko wzbogacenie istniejących
dotychczas form kształcenia, ale również stwarza nowe sytuacje komunikacyjne – często
nawet znacznie różniące się od tych, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w bezpośrednich
kontaktach ze swoimi studentami.

Komunikacja na platformie edukacyjnej
Miejscem e-zajęć jest platforma edukacyjna – tu nauczyciel akademicki dyskutuje oraz
umieszcza materiały, zadania, testy, informacje dotyczące zarówno przebiegu zajęć, jak
i spraw organizacyjnych. Rzadko kiedy zwraca się jednak uwagę na fakt, że ta wirtualna
przestrzeń służy przede wszystkim do porozumiewania się i to nie tylko dzięki specjalnie
przeznaczonym do tego narzędziom, takim jak: poczta, forum czy czat. Każdy umieszczony
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na platformie tekst (czy jest to treść zajęć, ogłoszenie czy zadanie) spełnia podstawowe
funkcje językowe1:
1. przekazuje informacje (funkcja informacyjna opisowa), np. (…) kurs składa się
z dwóch części: wykładu i ćwiczeń [fragment ogłoszenia] czy Potocznie rozumując,
kwotę pieniężną, którą płaci się za prawo użytkowania danego kapitału finansowego,
nazywa się odsetkami2 [fragment skryptu elektronicznego];
2. realizuje cele pozainformacyjne:
– nakłania (funkcja impresywna), np. Chociaż nie będę kontrolował, czy na
bieżąco przerabiają Państwo materiał wykładu, to szczerze radzę tak robić
[fragment opisu kursu] czy Sporządź plan amortyzacji pożyczki w wysokości
10000 zł, jeśli jej spłata następuje w trzech równych rocznych kwotach płatności, a nominalna stopa procentowa wynosi 17.5% [polecenie z zadania];
– stanowi o czymś (funkcja sprawcza), np. Witam na forum i zapraszam do
dyskusji [fragment wypowiedzi z forum];
– wyraża emocje (funkcja ekspresywna), np. Ja jestem jeszcze młodą osoba, a już
w niektórych kwestiach czuje się jak dinozaur ;-), bowiem wszystko tak szybko
postępuje i zmienia się, że trudno nadążyć. Ale miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany będą polepszać jakość naszego życia a nie rodzić frustrację: -O
[fragment wypowiedzi z forum];
– podtrzymuje więź z odbiorcą (funkcja metajęzykowa), np. Państwo dość często mówią, że przedmioty uczone na Waszym wydziale (przede wszystkim te
matematyczne) nie cieszą się dużą popularnością. A gdyby tak zacząć zajęcia
od takiej prezentacji...? [fragment e-maila];
– stwarza nową wizję świata (funkcja kreacyjna) – za przykład można uznać
tu metafory dotyczące prowadzenia zajęć online, prezentowane przez jednego z nauczycieli akademickich na forum – Nauczyciel jako dyrygent (byle
nie Rubik) i nauczyciel w łodzi (i Łodzi) ze swoimi uczniami żegluje po falach
mórz i oceanów – w przenośni nowych wyzwań i niezgłębionych obszarów
wiedzy.
Dostrzeżenie wielu płaszczyzn komunikacji – nie tylko tej mającej miejsce na forach
i czatach – w procesie kształcenia zdalnego, wydaje się być nie zawsze rozumiane, zarówno
przez entuzjastów, jak i krytyków e-edukacji. Niezależnie od tego, w jaki sposób planowany
jest przebieg e-zajęć, zawsze najważniejsza jest płaszczyzna porozumienia między wykładowcą
a studentami. To, w jaki sposób ujmuje i zapisuje swoje myśli osoba przygotowująca materiały
oraz e-prowadzący, determinuje przebieg zajęć zdalnych i może mieć istotny wpływ na efektywność kształcenia. Materiały zawierające niejasno sformułowane treści, nieścisłości czy nawet
błędy językowe, przestają być czytelne dla studentów i zamiast ułatwiać im naukę, powodują
dezorientację, np. Oprocentowaniu podlega kapitał pieniężny jedynie kapitał wyjściowy K0, przy
czym odsetki Zn za n-ty okres kapitalizacji są dopisywane do kapitału (…) czy Zanim jednak omówimy typy i rodzaje kapitalizacji, wprowadzimy pojęcie odsetek. W celu dokładnego wyjaśnienia
wprowadzanych pojęć podajemy dużo przykładów, ilustracji, interpretacji i szereg rozwiązanych

1

Por. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 56–60.

2

Podane przykłady pochodzą z e-zajęć prowadzonych w latach 2005–2007 na platformie e-campus Uniwersytetu
Łódzkiego. Zapis tekstów jest oryginalny.
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problemów, co może powodować u czytelnika wrażenia natłoku materiału. Nauczyciel akademicki
musi pamiętać, iż do studenta dociera słowo pisane. Niezwykle trafnie ujął to Stanisław Gajda
pisząc: Wygląda na to, że tradycyjny paradygmat kultury opartej na dominacji druku ustępuje
nowemu paradygmatowi z przewagą kodu audiowizualnego (...). Internet, ustanawiając monitorowy byt tekstów, ikonizuje pismo – do odbiorcy dociera obraz pisma3. Tworząc teksty zapisane,
należy więc pamiętać, że pisanie jest zawsze wytwarzaniem komunikatu przeznaczonego do
przeczytania, a osoba czytająca wypowiedzi zwraca uwagę tylko na komunikat, za którym
ukrywa się nieobecna osoba4.
Jak zostało to już wykazane sytuacja komunikacyjna w e-edukacji jest inna od tej spotykanej
na zajęciach w sali wykładowej – wykorzystane w procesie porozumiewania media, wpływają na
jej kształt i warunkują odmienne sposoby prowadzenia dyskursu. Również w obszarze szeroko
pojętej kultury języka i etykiety można zauważyć wiele zmian, w stosunku do zasad komunikacji
przyjętych w społeczności akademickiej.

Grzeczność i kultura języka
na platformie edukacyjnej
Ogólnie przyjęte normy grzeczności obowiązujące w polskiej kulturze akademickiej wymagają od uczestników procesu kształcenia konwencjonalnych, oficjalnych zachowań. Na uczelni
dochodzi do spotkania osób o nierównym statusie: nauczycieli akademickich i studentów, tym
samym mamy do czynienia z relacją asymetryczną: nadrzędno-podrzędną. Taka sytuacja pociąga
za sobą określone zachowania językowe – od wykładowców wymaga się m.in. zachowania relacji
pan-pani (wynika to m.in. z respektowania godności, podmiotowości i autonomii studentów),
jawnego odnoszenia się do treści i formy wypowiedzi studentów (zarówno tych ustnych, jak
i pisemnych), formułowania opinii o cudzych osiągnięciach bezstronnie i konkretnie (ukazywanie
mocnych i słabych stron). Od studentów wymaga się poszanowania wykładowców i zachowywania się wobec nich z respektem (zasada ta realizowana jest językowo m.in. poprzez użycie
tytulatury profesjonalnej, np. Pani Profesor, Panie Doktorze i funkcyjnej, np. Panie Dziekanie,
Pani Rektor) oraz tolerancji, szacunku i życzliwości wobec równorzędnych członków wspólnoty
akademickiej (tj. innych studentów). W sali wykładowej oraz poza nią te zasady obowiązują i są
zwyczajowo przestrzegane, czy jednak w ten sam sposób zachowują się wykładowcy i studenci
spotykający się na platformie edukacyjnej? Obserwacja wielu kursów prowadzonych na różnych
uczelniach5 pozwala na pewne spostrzeżenia. Język używany przez studentów i wykładowców
podczas e-zajęć balansuje na granicy oficjalności i nieoficjalności. Tworzenie form komunikacji
półoficjalnej – z charakterystycznym dla niej skróceniem dystansu i bardzo wyraźnym wyrażaniem emocji – wypiera typowe dla środowiska akademickiego zachowania językowe. Z jednej

3

S. Gajda, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język
w mediach masowych, Warszawa 2000, s. 25.

4

Zob. J. Labocha, Tekst pisany – tekst zapisany, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 2004, LX,
s. 5–10.

5
Autorka badała zachowania językowe studentów uczących się w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym oraz Uniwersytecie Łódzkim. Zob. A. Wierzbicka, Komunikowanie się w procesie e-nauczania. Student i wykładowca w Internecie,
[w:] A. Wierzbicka (red.), Akademia on-line vol. 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2006, s. 209–219 oraz
A. Wierzbicka, Komunikacja w Internecie, czyli kilka uwag o kulturze języka w e-edukacji, [w:] K. Wojtczuk, J. Kuć
(red.), Kultura języka dzisiaj w roku języka polskiego, Siedlce 2007, s. 80–88.
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strony – do języka e-studentów (a nawet e-nauczycieli) przenoszone są niektóre cechy języka
internautów (spontaniczność, kolokwialność, sytuacyjność, użycie emotikonów6 itd.), z drugiej
zaś nadal utrzymują się pewne zachowania typowe dla bezpośrednich asymetrycznych kontaktów wykładowca–student (dystans, określone zwyczajem formy adresatywne, dbałość o formę
wypowiedzi itd.). Dialogi i polilogi uczestników procesu kształcenia charakteryzują się pewnymi
wyraźnie zarysowanymi opozycjami. Wypowiedzi studentów i wykładowców są:
– oficjalne, np. W związku ze zgłaszanymi problemami z właściwą interpretacją
ćwiczenia 2 wyjaśniam pewne kwestie. Podane przykłady obliczeniowe należy
przeanalizować w kontekście podstaw teoretycznych z wykładu mn1: pojęcia
zaokrąglenia, oszacowania błędu zaokrąglenia, ewent. wzorów na błędy działań
arytmetycznych. Zatem wystarczy zapoznać się z podanymi przykładami obliczeń
oraz zastanowić się nad praktyczną realizacją zaokrąglenia i ścisłością teoretycznego
oszacowania błędu. Dwa dodatkowe przykłady (odejmowanie liczb bliskich sobie
i brak łączności dodawania zmiennoprzecinkowego) mają za zadanie pokazać, że
mogą wystąpić problemy z dokładnością obliczeń nawet w niekłopotliwych z pozoru
sytuacjach [wypowiedź wykładowcy] i pytanie studenta: Czy zatem należy przesłać
Panu Doktorowi wyniki dotyczące zad.2?;
– półoficjalne, np. Witam serdecznie Wszystkich na platformie X-Dokeos. Liczę, że
dowiem się czegoś ciekawego na Państwa temat (proszę o kilka zdanek o sobie). No
i co najważniejsze – czego spodziewacie się po kursie, na którym się spotykamy? ;-)
[wypowiedź wykładowcy] i jedna z odpowiedzi studenta No, w końcu się zebrałam
żeby coś napisać, bo długo czekałam na wenę ;-). Uważam, że to forum to super
sprawa i zgadzam się z większością, że „szkoda, że tak późno”... (…). Dobra, nie
będę się tak bardzo rozpisywać, bo zabraknie mi tematów na inne dyskusje ;-).
Gorąco wszystkich pozdrawiam i życzę udanego weekendu!;
– nieoficjalne, np. Witajcie w naszym kursie, od dziś będziemy kuć, kuć, kuć, aż
WSZYSCY do perfekcji opanujecie trudną sztukę teorii grafów. Zatem koty do roboty!
[wypowiedź wykładowcy] oraz W dowodzie mam dwa imiona i zdecydowanie
wolę to drugie, dlatego przedstawię się jako Magda ;-) Co mogę napisać o sobie....
hmmm...bardzo trudno pisać o sobie samej. Może na początek tylko tyle, że jestem
miłośniczką kotów i wszelkich innych zwierzątek futerkowych :-))) [wypowiedź
studenta].
Na podstawie przedstawionych przykładów widać, że zasady grzeczności w komunikowaniu
interpersonalno-medialnym7 – jakie mają miejsce na platformie, gdzie nadawcy i odbiorcy komunikatów nie widzą się bezpośrednio – ulegają pewnemu rozluźnieniu w stosunku do komunikacji
interpersonalnej w sali wykładowej. Można przypuszczać, że te zmiany są wynikiem powielania
przyzwyczajeń wyniesionych z komunikacji internetowej; w rozmowie na ogólnodostępnych
forach i czatach nikogo nie razi spontaniczność, nieformalne „pogawędki” czy pojawiające się
często emotikony. Tym samym na platformie edukacyjnej studenci, a często także wykładowcy
zachowują się w sposób społecznie akceptowany w internecie, ale – mając świadomość „bycia
na zajęciach” – nie dopuszczają się słownej agresji oraz nie używają wulgaryzmów.

6

Zob. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 97–118.

7

Pojęcie za M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
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Analizując teksty wykładowców i studentów warto także zwrócić uwagę na kwestię kultury
języka. Cytując A. Markowskiego, który mówi, iż jest to (…) dbałość o język, wynikająca ze
świadomości jego znaczenia w życiu społecznym, a przejawiająca się w rozmaitych działaniach,
odnoszących się zarówno do samego języka, jak i do ludzi, którzy się nim posługują8, należy
spodziewać się, iż w sytuacji oficjalnej – jaką przecież są zajęcia na uczelni – na platformie
edukacyjnej pojawiać się będą teksty cechujące się wyjątkową starannością i dbałością o język, którym są pisane. Takich oczywiście nie brakuje (przede wszystkim ze strony nauczycieli
akademickich, choć i tu znajdują się wypowiedzi naruszające normy poprawnościowe), ale
zdarzają się też (choć rzadko) wypowiedzi, które nie uwzględniają zasad kultury języka polskiego, tj. pojawiają się w nich błędy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne i ortograficzne.
Trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź, z czego mogą one wynikać – niewątpliwie jedną
z przyczyn może być malejąca od kilkunastu lat kompetencja językowa Polaków. Ponadto
użytkownicy internetu przyzwyczajeni są do „swobodnego” użycia polszczyzny i dość częstego prezentowania (…) wzgardy dla norm i reguł języka9, co przenosi się do komunikacji na
platformie edukacyjnej. Nie należy jednak wyolbrzymiać tego zjawiska, bowiem na podstawie
analizy wypowiedzi znajdujących się na platformie można dostrzec najwięcej usterek interpunkcyjnych (najczęściej studenci nie używają przecinków), np. jakosc takiego kursu zalezy
w glownej mierze od prowadzacego od jego doswiadczenia i umiejetnosci bo to on go tworzy
i on ma na niego najwiekszy wplyw on moze go zmieniac i moderowac, czy ortograficznych
i stylistycznych, np. jakość zależy od osoby prowadzącej kurs od jego złożoności szaty graficznej, rozbudowania kursu systematykii pism skierowanych do kursantów nieznudzeniem e
nauczyciela czyli cierpliwością i mądrością godną salomona. Ta (względna) dbałość o kulturę
języka być może wynika z faktu, iż podczas e-zajęć każdy jest rozpoznawany podpisując się
pod swoimi wypowiedziami imieniem i nazwiskiem – przestaje być tym samym anonimowy,
a popełniony błąd może stać się powodem uwag wykładowcy czy drwin kolegów. Jedyne,
co można zarzucić uczestnikom procesu kształcenia, to brak dbałości o zapis wypowiedzi.
E-student i e-nauczyciel – podobnie, jak internauta – używają powszechnie Pidgin Polish10.
Rezygnację ze stosowania znaków diakrytycznych można traktować jako przejaw niedbałości i przenoszenia mody panującej powszechnie w internecie, choć bywa i tak, że student
ucząc się poza granicami Polski nie może korzystać z edytora tekstu z polskimi znakami
diakrytycznymi.

Podsumowanie
Proces komunikacji podczas zajęć online przebiega na wielu płaszczyznach. Ma miejsce
nie tylko na forach, czatach czy podczas wymiany e-maili (tu mamy do czynienia z komunikacją dwustronną), ale także określone myśli i treści komunikowane są jednostronnie (przez
autora e-kursu czy prowadzącego e-zajęcia) – za pomocą materiałów informacyjnych (opis
kursu, ogłoszenie, zasady pracy), edukacyjnych (treść e-skryptu) czy sprawdzających wiedzę

8
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 14–15.
9

W. Godzic, Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język
w mediach masowych, Warszawa 2000, s. 179.

10

Jest to zapis słów bez polskich znaków diakrytycznych, np. jakosc, zalezy, prowadzacego.
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(polecenia). Niebagatelny – by nie stwierdzić najważniejszy – wpływ na formę i sposób
wypowiedzi mają media, które pośrednicząc między uczestnikami procesu kształcenia, nie
tylko zmieniają relacje czasowo-przestrzenne, ale także wpływają na społeczny wymiar komunikacji. Zauważalne jest (co nietypowe i niespotykane dotąd w dyskursie akademickim)
częste pojawianie się form komunikacji półoficjalnej i nieoficjalnej – z charakterystycznym
skróceniem dystansu, spontanicznością, emocjonalnością. Do języka e-studentów (a nawet
e-nauczycieli) przenoszone są z jednej strony niektóre cechy języka internautów (Pidgin
Polish, naruszanie zasad interpunkcji), z drugiej zaś nadal utrzymują się zachowania typowe
dla interpersonalnych asymetrycznych kontaktów wykładowca-student.
Porozumiewanie się w e-edukacji jest procesem niezwykle złożonym, a – jak wykazano
– jego celem jest nie tylko wymiana informacji. Dyskurs online, prowadzony przez nauczycieli
akademickich i studentów, służy także budowaniu relacji między nimi i wiąże się ściśle z motywacją do nauki i pracy podczas zajęć. Dlatego tak ważne staje się zwracanie uwagi na sferę
mowy i jej użycia, jak również na zasady i normy obowiązujące w społeczności akademickiej,
które przecież przede wszystkim mają swoje odzwierciedlenie w języku każdego z nas, bez
względu na rolę, jaką odgrywamy w procesie kształcenia. Ważne jest przecież – jak mówił
Platon – Rozmawiać i poznawać, na tym polega szczęście.
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Abstract
The article shows important aspects of online communication at the university, especially the
rules of etiquette and forms of communication between students and lecturers in e-learning didactic
process.

Nota o Autorce
Autorka jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku zajmuje się problematyką
nauczania zdalnego, a jej zainteresowania dotyczą e-metodyki, tworzenia i realizacji projektów e-learningowych oraz efektywnego zarządzania e-nauczaniem w uczelniach wyższych. Ma na swoim koncie
kilkanaście publikacji oraz opracowań z tych dziedzin.
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Wizualizacja w e-nauczaniu:
przerost formy nad treścią?

W opracowaniu zostaną poddane krytycznej analizie powody – występującego niekiedy
w środowisku akademickim – sceptycyzmu wobec wizualizacji w e-materiałach dydaktycznych. Przedstawione zostaną przykłady dobrej praktyki, dotyczące animacji oraz prezentacji
obiektów trójwymiarowych, symulacji oraz map interaktywnych, a także propozycja wspólnego
przygotowania „Niezbędnika nauczyciela akademickiego przy tworzeniu wizualizacji”.

Sceptycyzm wobec wizualizacji w środowisku
akademickim
Termin wizualizacja jest rozumiany jako przedstawianie informacji w postaci graficznej. Stosowane w procesie nauczania wizualizacje mają za zadanie wspomóc przyswajanie wiedzy u odbiorcy. W środowisku akademickim panuje duży sceptycyzm co do rzeczywistych efektów bogatej
wizualizacji w e-materiałach dydaktycznych. Dość powszechne jest przekonanie, że dodawanie
elementów graficznych, które nie wnoszą nic wartościowego do treści szkoleniowej, powoduje
odciągnięcie uwagi odbiorcy, niepotrzebne obciążenie sieci oraz sprawia, że po pewnym czasie
student może zacząć ignorować przekaz wizualny. Oczywiście, stosowanie wizualizacji w kursie
ma sens, gdy razem z treścią współtworzy całość1. Jednak sceptycyzm wobec wizualizacji ma
głębsze korzenie i autorzy opracowania spróbują pokrótce poddać je krytycznej analizie.

Krótka czy długa historia wizualizacji?
Historia wizualizacji statycznej, jedynej możliwej przez wiele stuleci formy wizualizacji, to
spotykane w książkach i innych papierowych wydawnictwach wykresy, diagramy, mapy, rysunki
oraz zdjęcia. W wizualizacji statycznej, aby pokazać zmiany w czasie stosowało się np. przedstawienie różnych faz na jednym rysunku lub serię rysunków jeden obok drugiego. Dopiero
pojawienie się telewizji, filmów instruktażowych i animacji, umożliwiło w pełni wizualizację
dynamiczną. W opracowaniu zwrócono uwagę na zalety i wady obu tych form2.
1

M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 212.

2

Ciągły pokaz zmian ma tę zaletę, iż minimalizuje możliwość błędu przy rekonstrukcji przebiegu zjawiska pomiędzy
obrazami stanowiącymi punkty kluczowe, natomiast zaletą statycznego ukazania zmian w czasie jest możliwość
powrotu krok wstecz.
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Przełom w wizualizacji zapowiedziało pojawienie się komputera osobistego, który finalnie
umożliwił prezentowanie zarówno wizualizacji statycznych, jak i dynamicznych oraz wprowadził
możliwość interakcji.

Niezbędnik nauczyciela akademickiego
Główną część niniejszego opracowania stanowi omówienie koncepcji poradnika dla
nauczyciela akademickiego, który zamierza tworzyć wizualizacje w e-materiałach dydaktycznych dla studentów. Zawartość takiego poradnika powinna dotyczyć przynajmniej pięciu,
zaproponowanych przez autorów, grup narzędzi wspomagających wizualizację materiałów
dydaktycznych.
Niezbędnik mógłby się rozpocząć od listy (wraz z krótkim komentarzem) przykładowych
programów do tworzenia wykresów:
Microsoft Office Excel – komercyjny arkusz kalkulacyjny z możliwością tworzenia
wykresów, część pakietu Microsoft Office.
Adres producenta: http://www.microsoft.com.;
OpenOffice.org Calc – darmowy arkusz kalkulacyjny z możliwością tworzenia
wykresów, część pakietu OpenOffice.org.
Adres producenta: http://www.openoffice.org.;
Statistica – komercyjny program do obliczeń statystycznych z możliwością tworzenia
wykresów.
Adres producenta: http://www.statsoft.com.;
Swiftchart – komercyjny program do rysowania wykresów.
Adres producenta: http://www.swiftchart.com.;
Mathematica – komercyjny program do obliczeń matematycznych z możliwością
tworzenia wykresów.
Adres producenta: http://www.wolfram.com.;
Maple – komercyjny program do obliczeń matematycznych z możliwością tworzenia wykresów.
Adres producenta: http://www.maplesoft.com.;
oraz przykładowych programów do tworzenia diagramów:
IHCM Cmap Tools – darmowa aplikacja do tworzenia diagramów.
Adres producenta: http://cmap.ihmc.us/download/index.php.;
Microsoft Visio – rozszerzenie pakietu Microsoft Office służące do tworzenia diagramów. Aplikacja komercyjna.
Opis: http://office.microsoft.com/pl-pl/visio/FX100487861045.aspx?ofcresset=1;
SmartDraw – komercyjna aplikacja do tworzenia diagramów.
Adres producenta: http://www.smartdraw.com.;
EDraw Max Diagramming Suite – komercyjna aplikacja do tworzenia diagramów.
Dostępne są również mniej rozbudowane wersje do rysowania konkretnych
odmian diagramów (schematów blokowych, diagramów organizacyjnych czy
schematów sieci.
Adres producenta: http://www.edrawsoft.com.;
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Dia – darmowa aplikacja do rysowania diagramów dla systemów Linux.
Strona projektu: http://live.gnome.org/Dia.
Wersja dla systemu Windows: http://dia-installer.de/index.html.
W kolejnych jego częściach powinny, zdaniem autorów, znaleźć się propozycje dotyczące
sposobu wykorzystania: animacji, prezentacji obiektów trójwymiarowych, symulacji oraz map
interaktywnych. Poniższe przykłady dobrych praktyk mają za zadanie zilustrować możliwości
zastosowania wybranych form wizualizacji w e-nauczaniu.

Animacja procesu
Opis wieloetapowego procesu za pomocą kodu werbalnego może być trudny. O ile w miarę
łatwo jest przekazać ogólną ideę działania, o wiele trudniej opisać szczegóły. Z drugiej strony,
minimalny opis jest niezbędny, aby odbiorca wiedział, co tak na prawdę jest opisywane. Dlatego
do pokazania przebiegu procesów stosuje się sekwencje rysunków lub animacje współgrające
z opisami. Na stronie Matta Keveney’a3 znajduje się opis działania silnika czterosuwowego. Wyeksponowana jest animacja, mająca za zadanie przedstawić działanie silnika w bardzo ogólny
sposób. Towarzyszy jej skrótowy opis działania. Ponieważ animacja jest szybka i nie zawiera
opisów, poniżej zamieszczone są rysunki poszczególnych faz działania ze szczegółowym opisem.
Jest to konstrukcja tzw. „odwróconej piramidy”, która najpierw przedstawia informacje ogólne,
a następnie szczegóły. Inne podejście do wizualizacji procesów przedstawia interaktywna animacja
silnika czterosuwowego z witryny ForgeFx4. Na początku pokazuje ona działanie tłoka. Można się
przełączyć na widok całego silnika, który przedstawia współdziałanie cylindrów. W odróżnieniu
od wcześniejszego przykładu widoki poszczególnych faz są animowane i wyświetlają się, po przełączeniu, w tym samym oknie. Każdej fazie towarzyszy oddzielny opis, znajdujący się w obrębie
wizualizacji. Dzięki temu przenoszenie wzroku z tekstu na wizualizację znacznie mniej rozprasza
uwagę. Odbiorca może włączyć etykiety, które opisują najważniejsze części cylindra i silnika. Chowane etykiety mają tę zaletę, iż opisują wizualizację, jednocześnie nie absorbując uwagi, gdy są
wyłączone. Dodatkowo można zmieniać szybkość animacji. Estetyczna wizualizacja posiada też tę
zaletę, iż dzięki swojej formie, poprzez tworzenie atrakcyjnego środowiska, zachęca do nauki5.

Prezentacja obiektów trójwymiarowych
W tradycyjnej książkowej wizualizacji obiekty trójwymiarowe są przedstawiane przez pokazanie jednego lub kilku rzutów. W przypadku obiektów prostych jest to metoda wystarczająca,
natomiast przy bardziej skomplikowanych obiektach wyobrażenie sobie ich kształtów na podstawie rzutów może wymagać sporego doświadczenia w konstruowaniu wewnętrznych obrazów
– co ciekawe, tworzenie wyobrażeń w umyśle nazywane jest w psychologii wizualizacją. Obecnie
do prezentacji trójwymiarowych modeli obiektów służą różnego rodzaju aplikacje i animacje
– można wymienić tu choćby interaktywną aplikację prezentującą funkcje trójwymiarowe6.
Aplikacja wyświetla trójwymiarowe modele funkcji przygotowane w programie Mathematica lub

3

M. Keveney, http://www.keveney.com/otto.html.

4

ForgeFx, 3-D four stroke engine simulation, http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/engine/engine.htm.

5

L. P. Rieber, Computer, graphics & education, http://www.nowhereroad.com/cgl/request.html, s. 135.

6

Studia informatyczne, Analiza matematyczna 2, Wykład 9, Twierdzenie o funkcjach uwikłanych. Ekstrema warunkowe,
http://osilek.mimuw.edu.pl, [22.11.2007].
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Maple. Odbiorca może dowolnie manipulować modelem, aby obejrzeć pożądane szczegóły.
Kodowanie kolorem pozwala szybko odróżnić wartości ujemne od dodatnich7, a suwak umożliwia dokładne odczytanie wartości. Zastosowanie tego rodzaju wizualizacji wyjaśnia dokładnie
przebieg funkcji i jest nieocenioną pomocą dla początkującego studenta. Pozostaje pytanie, czy
masowe stosowanie podobnych wizualizacji w materiałach e-nauczania nie ogranicza u uczących
się rozwoju zdolności do dokonywania wizualizacji w umyśle?

Symulacja
Przykładem zastosowania prostej symulacji jest tworzenie mapy topograficznej, które można znaleźć na przykład w witrynie ForgeFx8. Odbiorca ma za zadanie zmieniać rzeźbę terenu
i obserwować zmiany mapy. Może też postępować odwrotnie – zmieniać mapę i obserwować
zmiany rzeźby terenu. Informacja zwrotna, czyli reakcja na zmiany wprowadzone przez odbiorcę, powoduje, iż może on samodzielnie eksperymentować a dzięki temu lepiej zrozumieć
symulowane zjawisko. Panel nawigacyjny pozwala dowolnie manipulować ukształtowaniem
terenu. Dla ułatwienia percepcji, model terenu został wycieniowany, a w przypadku utraty
orientacji odbiorca może nałożyć na model poziomice mapy topograficznej.

Interaktywna mapa
Zastosowanie interakcji na mapach pozwala zamieścić w nich wiele dodatkowych informacji. Typowym przykładem jest interakcja w atlasach elektronicznych, gdzie odbiorca może
zmieniać warstwy danych, błyskawicznie przełączając się pomiędzy mapą fizyczną, polityczną
a klimatyczną. Dzięki szybkiemu przełączeniu warstw jest w stanie eksplorować dane na różnych
poziomach bez rozproszenia uwagi, które występuje podczas eksploracji danych w przypadku
atlasu tradycyjnego (papierowego) gdzie zmiana stron wymusza ponowne szukanie określonego
fragmentu mapy. Interakcja w atlasach polega też na zastosowaniu mechanizmu wyboru poziomów szczegółowości, czyli wyświetlaniu coraz dokładniejszych szczegółów w momencie przybliżania mapy. Mechanizm ten służy zniwelowaniu głównego braku wizualizacji komputerowych
– ich małej rozdzielczości w porównaniu z drukiem. Ponieważ na ekranie można pokazać mniej
szczegółów niż w druku, mechanizm zmiany poziomów szczegółowości powoduje wyświetlanie
podczas powiększania mapy nowych etykiet odnoszących się do pominiętych wcześniej, mniej
istotnych znaków topograficznych i usuwa te etykiety w momencie pomniejszania mapy.
Trzecia forma interakcji pozwala zaprezentować na mapie historycznej zmiany zachodzące w czasie. Przykładem może być interaktywna mapa historyczna USA9 dostępna w serwisie Digital History. Znajdująca się na dole mapy linia czasu pozwala na wybór roku. Jest to
jednak niestandardowa linia, ponieważ pokazuje wydarzenia nie w konkretnym, łatwym do
wyodrębnienia punkcie kluczowym (np. roku lub dekadzie), ale w dłuższym przedziale, który
bazuje na statystycznej długości życia człowieka w danym okresie. Po wyborze konkretnego
roku pokazywane są wydarzenia, które obejmuje średnia długość życia (środek długości życia
ustawia się w wybranym roku). Rozmiar symbolu wydarzenia odzwierciedla odległość w czasie
pomiędzy aktualnie wybraną na linii czasu datą a datą wydarzenia i jest największy, jeśli daty są
takie same. Przedstawiane wydarzenia oraz odpowiadające im symbole pogrupowano w klasy

7

C. Ware, Information Visualization. Perception for Design, Elsevier, San Francisco 2004, s. 125.

8

ForgeFx, Custom 3D topographic map simulation, http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ph/topo/topo.htm.

9

Digital History, http://www.digitalhistory.uh.edu/timeline/timelineO.cfm.
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(polityczne i dyplomatyczne, społeczno-ekonomiczne, kulturalne), które kodowane są podwójnie
– za pomocą koloru i kształtu symboli. Dzięki temu symbole lepiej się od siebie odróżniają niż
przy tylko jednym rodzaju kodowania. Po wskazaniu kursorem danego symbolu pokazuje się
czwarta forma interakcji – często spotykana w mapach – etykieta. Zawiera ona dokładną datę,
miejsce i krótki opis wydarzenia. Z niektórymi symbolami powiązane są dodatkowo artykuły
na temat danego wydarzenia, również dostępne w serwisie Digital History. Dodatkowo mapa
wyświetla aktualną populację i dochód narodowy brutto.

Podsumowanie
Intencją autorów było zachęcenie i przekonanie potencjalnych twórców materiałów e-edukacyjnych do szerszego wykorzystania możliwości jakie niesie wizualizacja treści. Widocznym efektem
tej zachęty mogłoby być wspólne tworzenie swego rodzaju poradnika, który autorzy niniejszego
opracowania wstępnie nazwali Niezbędnikiem nauczyciela akademickiego przy tworzeniu wizualizacji. Autorzy wyrażają nadzieję, że w środowisku akademickim znajdą się entuzjaści takiego
pomysłu, bez wątpienia przydatnego w codziennej praktyce akademickiej.
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Abstract
In the paper its authors examine the roots of some skepticism against visualization which can be
observed among academic teachers. Several instances of good practice will be presented (animation of
processes, 3D-presentation of objects, simulation and interactive maps). Finally, the initiative to build a kind
of e-handbook for academic teachers involved in preparing e-learning materials will be proposed.
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Szósta generacja nauczania zdalnego

Rozprzestrzenienie się w końcu ubiegłego wieku sieci cyfrowych i multimediów pozwoliło na
realizację prawdziwie interaktywnego procesu nauczania–uczenia się. Etapy dochodzenia do
takiego stanu rzeczy często definiowane są poprzez generacje mediów w nauczaniu zdalnym.
Wyróżnia się pięć generacji mediów, które znacząco zmieniły obraz nauczania zdalnego – od
edukacji korespondencyjnej z przełomu XVII i XVIII wieku aż do sieci cyfrowych i multimediów
przełomu XX i XXI wieku. Obserwując uważnie rozwój technologii nauczania zdalnego, można
zauważyć perspektywę wirtualnej rzeczywistości, w której w przyszłości będą poruszać się ludzie – kontaktować się między sobą i realizować swoje cele życiowe lub zawodowe. W tym też
obszarze postrzegać należy edukację, która – aby sprostać wymaganiom nowoczesnego świata
– będzie uczyć kooperatywnych zachowań w wirtualnym świecie. Edukację taką, wykorzystującą
narzędzia do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, przestrzeń 3D oraz sieci komputerowe o szerokim paśmie transmisyjnym, postrzegać możemy, jako nową – szóstą generację
nauczania zdalnego.

Nauczanie zdalne było dotychczas uwarunkowane potrzebami przede wszystkim osób
pracujących, które zakończyły już swój okres nauki szkolnej. Zapotrzebowanie na tego typu
edukację gwałtownie wzrosło w ostatnich latach1, a rozwijające się techniki pozwoliły wprowadzić
nowoczesne mechanizmy zdalnej edukacji także do tradycyjnego modelu nauczania.
Pojęcie generacji, z punktu widzenia rozwoju technologii edukacyjnej, ma wielowątkowy
wymiar2 i rozpatruje się je w ujęciu historycznym i filozoficznym. Ze współczesnej perspektywy
dostrzega się również aspekt społeczny, który – jak się okazuje – odgrywa w procesie uczenia
się kluczową rolę. Ludzie uczą się, ponieważ podlegają oddziaływaniom społecznym, a wprowadzenie czynnika społecznego do nauczania zdalnego powinno stanowić podstawowy cel
rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych3.

1

Education Trends in Perspective. Analysis of the world education indicators, UNESCO-OECD, 2005.

2

G. Pitronaci, Gameboys für die Lehrer. Diskursivität und Ikonographie des pädagogischen Verhältnisses in ausgewählten
Werbefilmen, Logos, Berlin 2004, s. 14.

3

Z. Meger, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, „e-mentor” 4 (16), 2006, s. 35–42.

151

Zbigniew Meger

Wyznacza się przy tym zazwyczaj cztery4 lub nawet pięć5 generacji nauczania lub generacji mediów, rozważając zagadnienie w ujęciu historycznym, także w kontekście udziału
komputerów6. Wnioski stąd płynące pozwalają na wyodrębnienie następujących generacji,
które poprzez zmiany technologiczne, znacząco wpłynęły na obraz nauczania zdalnego:
1.

Edukacja korespondencyjna (1800 r.) – zapewniała prosty przekaz informacji
w postaci wydrukowanych kursów. Już w połowie XVIII wieku znanych było
wiele instytucji, które kształciły zdalnie, także na poziomie uniwersyteckim7.
Interakcja pomiędzy nauczycielem a uczniem była jednak bardzo utrudniona,
ze względu na długi okres oczekiwania na korespondencję, sięgający niekiedy
tygodni, a początkowo nawet miesięcy. W tym kontekście dziwić może fakt,
że metoda ta dopiero niedawno wyszła z użycia – wobec rozpowszechnienia
interakcji przez szybkie sieci komputerowe;

2.

Radio i telefony (1920 r.) – zapewniały przekaz słowny, a w przypadku telefonów
– również szybką interakcję. Rok 1920 był tutaj przełomowy także w innym
kontekście, gdyż od tego czasu datuje się stopniowe i coraz intensywniejsze
wprowadzanie nowych osiągnięć technologicznych do nauczania8;

3.

Telewizja i transmisja satelitarna (od 1950 r.) – zapewniły przekaz treści edukacyjnych równocześnie w postaci obrazu i dźwięku. Z czasem pojawiły się
kursy telewizyjne, realizujące nawet pełne studia. Tylko w niewielkim stopniu
i zazwyczaj poprzez inne media możliwa była interakcja ze strony uczących się
osób;

4.

Nauczanie wspomagane komputerem (1970 r.) – to pierwszy przekaz interaktywny poprzez media elektroniczne. Programy badawcze bazujące na dużych
komputerach wystartowały już w końcu lat 50.9, pierwsze próby zastosowania
w nauczaniu fizyki znane są od roku 196310, ale rzeczywiste wdrożenie nowych
technologii stało się możliwe dopiero po obniżeniu kosztów sprzętu komputerowego, a w szczególności po wprowadzeniu mikrokomputerów. Dopiero w latach
80. do programów nauczania szkół wyższych wprowadzono podstawy obsługi
komputera i programowania11 (BASIC, LOGO), a w latach 90. zaczęto szerzej
stosować narzędzia komputerowe w nauczaniu innych przedmiotów;

4
J. Burgess, J. Russell, The effectiveness of distance learning initiatives in organizations, Journal of Vocational Behavior
63, 2003, s. 289–303.
5
M. Dąbrowski, Geneza i charakterystyka e-edukacji, Master of Business Administration, 2005, [online].
http://pismomba.wspiz.edu.pl/pliki/275.pdf [10.11.2007]; B. Lehmann, E. Bloh, Online-Pädagogik, Schneider Verlag,
Hohengarten 2002, s. 328.
6

C. Thim, Netz-Bildung, Peter Lang, Frankfurt 2005, s. 10.

7

B. Holmberg, The evolution, principles and practices of distance education, Bibliotheks- und Informationssystem der
Universität Oldenburg, 2005, s. 30.
8
L. Cuban, Teachers and Machines. The Classroom Use of Technology Since 1920, Teacher College, Columbia University, Nowy Jork 1986.
9

T. Oberle, M. Wessner, Der Nürberger Tüchter. Computer machen Lernen leicht!?, LTV-Verlag, Alsbach 1998, s. 55.

10

Z. Meger, R. Szczypiński, M. Żurawska, Mikrokomputery w nauczaniu fizyki, Wyd. WSP, Słupsk 1994, s. 7.

11

A. Breiter, IT-Management in Schulen, Luchterhand, Neuwied 2001, s. 19.
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5.

Sieci cyfrowe i multimedia charakteryzujące przełom stulecia – zapewniły
równoczesny przekaz wieloma kanałami. Możliwe stało się oddziaływanie
obrazem, barwą, dźwiękiem, a nawet w niektórych przypadkach powonieniem
i dotykiem. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, efekt obserwowany jest poprzez dwuwymiarowy ekran komputera. Piątą generację postrzega
się łącznie z rozpowszechnieniem sieci komputerowych oraz e-learningu12,
gdzie multimedia odgrywają i odgrywać będą coraz większą rolę.

Wszystkie dotychczasowe formy nauczania zdalnego pozwalały jedynie na mniej lub
bardziej doskonałe odzwierciedlenie świata realnego na płaszczyźnie książki lub ekranu
komputera. Dużym mankamentem był brak środowiska społecznego, w którym uczący się
wzajemnie na siebie oddziałują i przez to wzajemnie mobilizują do nauki. Realne eksperymenty – możliwe do przeprowadzenia w specjalizowanych laboratoriach – nie były zazwyczaj realizowane lub też ich realizacja była bardzo ograniczona, np. do postaci symulacji
komputerowych. Stąd też powstaje zapotrzebowanie na trójwymiarowe środowisko, które
będzie odwzorowywać realny świat, dając możliwość realizacji takich eksperymentów
i współpracy z innymi użytkownikami sieci. W ten sposób otrzymamy nową, szóstą generację nauczania zdalnego.

Wirtualna przestrzeń 3D
Poprawne i pełne odwzorowanie realnego świata jest możliwe poprzez „wyjście” z tradycyjnego dwuwymiarowego monitora i rozciągnięcie środowiska na przestrzeń fizyczną.
W ten sposób doświadczenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, a nawet doświadczenia
życia codziennego, będą mogły być przeprowadzone w świecie, w którym obowiązują prawa
fizyki, chemii, biologii lub innych nauk. Dążenia do stworzenia przestrzeni odwzorowującej świat realny sprowadzają się do wykreowania przestrzeni trójwymiarowej. Dążenia te
rozwijały się wraz z rozwojem systemów multimedialnych i wiązały się nierzadko z zastosowaniami edukacyjnymi13. Jednak prawidłowe i pełne użycie środowiska 3D możliwe jest
jedynie w przypadku opracowania kompleksowego systemu, który będzie można zastosować
w wielu różnych sytuacjach uczących.
Rysunek 1 przedstawia przykład środowiska trójwymiarowego, które w prosty sposób
można obserwować z dowolnej strony, z dowolnej odległości i pod dowolnym kątem. Na
rysunku poszczególne urządzenia z regału powinny posiadać możliwość wykorzystania ich
w wykonywanym eksperymencie, który obserwowany byłby z dowolnego punktu w przestrzeni 3D. Stworzenie takiego środowiska dzisiaj nie stanowi już dużego problemu14. Jeżeli
umieścimy je w konkretnej rzeczywistości, we wskazanym miejscu na Ziemi (a to jest również
dzisiaj możliwe), będzie mogło ono obrazować konkretny obiekt, budynek lub przedmiot

12

B. Lehmann, E. Bloh, Online-Pädagogik, Schneider Verlag, Hohengarten 2002, s. 328.

13

K. Müller; H. Hufnagel, Kollaboratives Lernen in 3D-Multiuserumgebung, [w:] G. Bachmann, O. Haefeli, M. Kindt,
Campus 2002. Die Virtuelle Hochschule in der Konsolidierungsphase, Waxmann, Münster 2002, s. 383–389.

14

por. http://www.sketchup.com, [10.11.2007].
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Rysunek 1. Odwzorowanie doświadczeń fizycznych w przestrzeni 3D

Źródło: opracowanie własne

nauczania. Jeżeli obiekt taki istnieje rzeczywiście, to w przestrzeni wirtualnej będzie miał
swój odpowiednik, który może się charakteryzować takimi samymi cechami fizycznymi.

Środowisko eksperymentalne
Wprowadzanie wirtualnej rzeczywistości pozwala na stworzenie bardziej realnego środowiska eksperymentalnego, które umożliwia realizację eksperymentów fizycznych, chemicznych
lub biologicznych zgodnie ze zdefiniowanymi prawami. Istnieją już systemy, które zapewniają
zachowanie praw dynamiki Newtona, w tym prawa ciężkości. Przykład zastosowania tych zasad
przedstawia rysunek 2.
Tradycyjne eksperymenty mogą już obecnie być wykonywane w wirtualnej przestrzeni 3D.
Zachowane są przy tym wszystkie prawa dynamiki Newtona, a efekt eksperymentu zależy
od środowiska, czyli parametrów fizycznych. W przykładzie na rysunku wynik może zależeć
np. od tarcia (rodzaju samochodu), rodzaju lub kąta pochylenia powierzchni równi, a także
od zaburzeń wprowadzonych przez użytkownika. Możliwe jest także opracowanie własnych
praw w przestrzeni 3D, w tym także praw działania przedmiotów w niej umieszczonych – co
pozwala np. na zdefiniowanie stosowanych w eksperymencie urządzeń. Mogą być także
definiowane prawa oddziaływań pomiędzy różnymi elementami, a przez to sprawdzenie
złożonych zależności w różnych naukach staje się łatwe. Możliwości takiej symulacji i prezentacji w przestrzeni trójwymiarowej pozwalają na nowe, lepsze oddziaływania edukacyjne,
czyli łatwiejsze dotarcie z trudnym materiałem do uczących się osób.
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Rysunek 2. Trójwymiarowe środowisko eksperymentalne wykonywania doświadczeń w oparciu o prawa
Newtona

Źródło: opracowanie własne

Praca kooperatywna
Wprowadzenie nowych generacji sieci komputerowych15, opartych o technologie QoS
(Quality of Service), nowoczesny routing w sieciach TCP/IP (internet) oraz architekturę IETF16,
daje szansę na szybkie działania sieciowe online i bezpośrednią wymianę informacji. Dostępne
są przy tym tradycyjne narzędzia synchroniczne i asynchroniczne17, a także bezpośrednie
techniki komunikacji w sieci wirtualnej. Rozwijają się również koncepcje rozdzielonej
wizualizacji18, które mają na celu synchroniczną prezentację materiału multimedialnego
– w zależności od działań podejmowanych przez uczestników procesu kooperatywnego.
Pierwowzorem kooperatywnych przestrzeni 3D jest narzędzie pracy synchronicznej
Whiteboard, które pozwala wielu uczącym się na korzystanie z jednej tablicy. Każdy z nich
ma możliwość pisania na umieszczonej na ekranie tablicy i każdy z nich zobaczy w czasie
rzeczywistym efekt pisania dowolnej osoby na swojej tablicy. Podobny efekt może zachodzić
w przestrzeni 3D, gdzie np. przesunięcie wybranego przedmiotu w określonym pomieszczeniu, powoduje taki sam efekt na wszystkich monitorach współpracujących osób.
Rysunek 3. obrazuje przykład ekonomicznej analizy spółek giełdowych. Obraz taki może
być obserwowany na komputerze z dowolnego punktu widzenia i każdy z uczestników może
ten obraz dowolnie zmieniać. Jeżeli praca odbywa się w grupie – wyniki powinny być widocz-

15

G. Siegmund, Next Generation Networks, Hüting, Heidelberg, 2002.

16

Ibidem, s. 247.

17

Z. Meger, Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu, „e-mentor” 5 (12), 2005, s. 19–22.

18

J. Löffler, Die Software-Architektur SCA3D: Adaptive 3D Visualisierung und Kooperation in offenen Informationsräumen, Frauenhofer Institut Medienkommunikation, 2002, s. 56.
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Rysunek 3. Prezentacja zależności ekonomicznych rozszerzona na przestrzeń trójwymiarową, w której
możliwa jest praca kooperatywna
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ne na wszystkich ekranach komputerów współpracujących ze sobą osób. W asynchronicznym
trybie wymiany informacji można wymieniać pliki, stosując znane narzędzia. Jeżeli dostępna
jest praca synchroniczna można sobie wyobrazić dwa rozwiązania. W pierwszym przypadku,
każdy z uczestników procesu kooperatywnego widzi wykres z własnego punktu widzenia.
Może przy tym dowolnie zmieniać elementy obrazu, co powinno być natychmiast odzwierciedlane na ekranach innych uczestników. W drugim rozwiązaniu cały obraz jest obracany
i prezentowany przez nauczyciela, co oczywiście jest odzwierciedlane na ekranach uczących
się osób. Chociaż w tym zakresie istnieje już wiele rozwiązań, znanych m.in. z sieciowych gier
komputerowych, ciągle nie są one wystarczające do celów edukacyjnych. W tej dziedzinie
wirtualna przestrzeń 3D wymaga jeszcze rozwoju.

Podsumowanie
Wyraźny trend w nauczaniu wskazuje na przejście od materiałów drukowanych i dydaktycznie zaplanowanej organizacji procesu nauczania do uczenia się z ekranu komputera
poprzez interakcję, kooperację i indywidualne dostosowanie materiału do potrzeb uczącej się
osoby19. Obserwowane generacje nauczania zdalnego odzwierciedlały ogólny trend naucza-

19

E. Tiemeyer, E-Learning in der beruflichen Bildung: ein praktischer Leitfaden auf dem Weg zur Einbindung von E-Learning
in den klassischen Präsenzunterricht; Technologien; Einsatzszenarien, Winklers Verlag, Darmstadt 2005, s. 9.
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nia, począwszy od technologii dystrybucyjnych w modelu z dominacją nauczyciela, poprzez
technologie interaktywne z ukierunkowaniem na jednostkę, aż do współczesnych technik
kooperatywnych ukierunkowanych na współdziałanie w grupie. Pozwoliło to na przejście od
prostego przekazu informacji, poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności, aż do dzielenia się
wiedzą i grupowego rozwiązywania problemów20.
Występujące tendencje pozwoliły zwrócić uwagę na cechy nowej generacji nauczania
zdalnego, która wiąże się przede wszystkim z trójwymiarową przestrzenią wirtualną. Ważnymi elementami w tej przestrzeni są eksperymenty fizyczne i biologiczne oraz trójwymiarowe
symulacje różnych procesów – przebiegów tym technicznych i ekonomicznych, które wykonywane mogą być indywidualnie lub zespołowo. Właśnie element współpracy stanowić
może najważniejszy czynnik, który istotnie wspiera procesy nauczania i przygotowuje do
pełnienia ról społecznych.
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Abstract
In recent years rapid spreading of multimedia technology enabled educators to implement a very
real interactive process in teaching and learning. There have been identified five media generations, which
changed image of distance education at significant level – from a correspondence education of 17th and 18th
century to digital media of 20th and 21th century. When we observe carefully the development of distance
learning technology, we can forsee the future of virtual reality, where people move, contact each other and
realize their professional and private aims. In this scope we should also observe the education, which must
teach about collaborative achievements and existing in virtual world in order to match expectations of real
live. This education – with implementation of synchronous and asynchronous communication tools, 3D
environment and broadband networks – can be perceived as the 6th generation of distance learning.

Nota o Autorze
Autor od dwudziestu lat zajmuje się nowymi technikami nauczania. Po obronie pracy doktorskiej
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie współpracuje z ośrodkami naukowymi w Niemczech, rozwijając
nowoczesne platformy technologiczne wspierające środowisko uczących się osób. Opublikował wiele
prac na temat zastosowania komputerów w nauczaniu. Od niedawna jest pracownikiem Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
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Koncepcje i formy
nowej edukacji
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„Miasteczko Multimedialne” jako sposób
na budowę uczelni nowej generacji

Od momentu przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej Strategii Lizbońskiej nasila się w Europie
dyskusja nad metodami zwiększenia efektywności nakładów na badania naukowe i rozwój oraz
nad wzrostem skuteczności działania uniwersytetów Europy kontynentalnej. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie szerokich kręgów społecznych − a nie tylko polityków
i samego środowiska akademickiego − stał się wzrost znaczenia tzw. szanghajskiego rankingu
500 najlepszych uniwersytetów światowych, w których wyższe uczelnie kontynentalnej Europy
zdecydowanie przegrywają z najlepszymi uniwersytetami amerykańskimi i brytyjskimi oraz zaczynają stopniowo tracić dystans do najlepszych uniwersytetów azjatyckich. To oczywiście uraża
dumę Europejczyków przyzwyczajonych do uważania europejskiej nauki i uczelni za wiodące
w świecie, ale istota problemu jest znacznie poważniejsza.

W coraz bardziej dominującej w świecie gospodarce opartej na wiedzy uniwersytety stają
się głównym miejscem tworzenia najważniejszego zasobu, którym obecnie może dysponować
państwo, region, korporacja czy mała firma − wiedzy. Uniwersytety, które przez stulecia były
miejscem kształcenia elit oraz kreowania nowych idei i budowania wiedzy, w nowej rzeczywistości gospodarczej (w której jednym z istotnych elementów jest globalizacja a wiedza staje się
głównym „surowcem” dla gospodarki) zaczynają stanowić jeden z najważniejszych czynników
wzrostu gospodarczego. Takim poziomem odniesienia w ostatnich trzydziestu latach stały
się czołowe uczelnie amerykańskie, a symbolem Uniwersytet Stanforda i Dolina Krzemowa.
Większość uniwersytetów europejskich, przyzwyczajona do realizowania misji humboldtowskiej (czysta nauka i kształcenie) oraz szerokiej autonomii, przespała te ostatnie trzydzieści lat,
a obecnie zarówno Komisja Europejska, jak i rządy poszczególnych państw, próbując zrealizować
cele Strategii Lizbońskiej, jak i zapewnić zdolność do konkurowania gospodarek narodowych
w warunkach konkurencji globalnej, coraz bardziej natarczywie żądają zwiększenia efektywności
działania swoich uniwersytetów.

Polska perspektywa
W polskich dyskusjach wciąż powraca problem, czy uniwersytety − będące narodowymi
skarbnicami wiedzy powinny „zniżać się” do działań bezpośrednio związanych z życiem
gospodarczym. Podkreśla się małą chłonność polskich przedsiębiorstw w zakresie nowych
technologii i innowacji oraz brak zainteresowania przedsiębiorców kontaktami z naukowcami.
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Równocześnie, zarzuty o słabe efekty prowadzonych badań naukowych odpierane są tezą, że
nakłady na naukę w Polsce są tak niskie, że niepoważnym jest oczekiwanie efektów. Z drugiej
strony, istnieje coraz bardziej powszechne przekonanie, że bez poważnej reformy szkolnictwa
wyższego i sektora nauki w Polsce nie uzyska się zadowalających efektów. Nie ulega wątpliwości,
że wzrost znaczenia wiedzy w gospodarce światowej zwiększa możliwości państw takich jak
Polska, które pozbawione w przeszłości możliwości aktywnego uczestniczenia w gospodarce
wolnorynkowej, chciałyby szybko nadrobić opóźnienia i włączyć się do konkurowania w grupie państw najbardziej rozwiniętych. Przykład skoku gospodarczego dokonanego w latach 90.
przez Irlandię, a na przełomie millennium przez Finlandię pokazuje, że mądrze skonstruowany
i konsekwentnie wdrażany system przynosi zaskakująco szybko pozytywne rezultaty.

Proces globalizacji
Proces globalizacji oraz związane z nim umiędzynarodowienie instytucji nie jest żadnym
zagrożeniem dla uniwersytetów. Nauka (szczególnie nauki ścisłe, przyrodnicze czy techniczne)
zawsze była uprawiana w skali globalnej (tylko czas przepływu informacji między uczonymi był
dłuższy), a pierwsze uniwersytety europejskie były uczelniami międzynarodowymi. Eksplozyjny rozwój technik komputerowych, rozwój systemów informatycznych, a szczególnie rozwój
internetu wpływa silnie na sposoby uprawiania nauki oraz stwarza nowe możliwości realizacji
misji kształcenia przez uniwersytety. Upowszechnienie wykształcenia wyższego, związane
z potrzebami gospodarki i społeczeństwa, zmusza uczelnie do redefinicji misji. Już nie tylko
kształcenie elit, ale zapewnianie wyższego wykształcenia około połowie każdego rocznika stało
się faktem, do którego muszą się przystosować wyższe uczelnie.
Zdaniem autorów, procesy globalizacyjne w gospodarce, rozwój społeczeństwa wiedzy oraz
rozwój internetu (i systemów, które go w przyszłości zastąpią) prowadzą do coraz mocniejszego
podziału uniwersytetów na dwie wyraźnie różniące się klasy:
– klasę uniwersytetów światowych,
– klasę uniwersytetów (uczelni) lokalnych
oraz stopniowego zanikania uniwersytetów średnich, „zawieszonych” pomiędzy „ekstraklasą
i peletonem”.
Można przyjąć za pewnik, że zasadnicze znaczenie w szybko zmieniającej się gospodarce
globalnej uzyskiwać będą te uczelnie, które nie tylko potrafią skutecznie produkować nową
wiedzę, technologie i innowacje, ale także potrafią najszybciej i w sposób najbardziej skuteczny
i efektywny zastosować je w gospodarce czy w życiu społecznym.
Trudno też zakładać w dobie rewolucji informacyjnej, że w przyszłości nie zmieni się
tradycyjny sposób kształcenia studentów. Już obecnie łatwo można sobie wyobrazić sytuację,
w której każdy przedmiot będzie wykładało na całym świecie około 100 najlepszych dydaktyków
(korzystając z możliwości stworzonych przez internet) dla wszystkich studentów, we wszystkich
uczelniach (umownie 100 − zakładając, że zajęcia będą prowadzone w językach ojczystych),
a pozostała wielomilionowa rzesza obecnych nauczycieli akademickich (w tym profesorów) stanie
się „tylko” tutorami pomagającymi studentom w przyswajaniu i używaniu wiedzy. Osoby, instytucje odpowiedzialne za przyszłość uczelni powinny już teraz przygotowywać je do sprostania
przyszłym wyzwaniom. Zasadnicze zadanie stoi przed instytucjami państwa odpowiedzialnymi
za przyszłość uczelni publicznych. To instytucje państwa, poprzez stanowione prawo i wynikający z niego system, mają największy wpływ na pozycję uczelni danego państwa w konkurencji
światowej oraz skuteczność przepływu wiedzy, technologii, innowacji z uniwersytetów i innych
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instytucji naukowych do gospodarki. Dodatkową odpowiedzialność ponoszą założyciele uczelni
prywatnych, pozbawionych zwykle opieki i ochrony państwa.

„Miasteczko Multimedialne”
Analizując polską rzeczywistość początku XXI w. można odnieść wrażenie, że polscy politycy
pogodzili się z drugoplanową rolą Polski w konkurencji międzynarodowej, jako państwa postępującego z tyłu za liderami (followers – dobre określenie w języku angielskim). Niestety, co jest
jeszcze bardziej przygnębiające, polskie środowisko akademickie niemal w całości pogodziło
się z tym, że w nauce będziemy zdolni tylko do odtwarzania światowych osiągnięć. Można
wręcz stwierdzić, że nie dostrzega się w Polsce ambicji bycia w swojej dziedzinie najlepszą
instytucją na świecie.
Projekt budowy „Miasteczka Multimedialnego” w Nowym Sączu jest pomysłem osób
odpowiedzialnych za przyszłość utworzonej 17 lat temu WSB-NLU na przekształcenie jej
w uczelnię klasy światowej, a zarazem zbudowanie wokół niej całego zestawu instytucji („narzędzi”), które umożliwią efektywny i szybki transfer wiedzy, technologii oraz innowacji z nauki
do gospodarki, tworząc równocześnie warunki do współdziałania w codziennej rzeczywistości
uczonych z ludźmi biznesu.
„Miasteczko Multimedialne” to projekt, który poprzez wykorzystanie doświadczeń amerykańskich i przystosowanie ich do nowej rzeczywistości powstałej po upowszechnieniu internetu,
ma nie tylko wzmocnić sądecką uczelnię, ale też stworzyć korporację biznesową zdolną do
konkurowania oraz współpracy jako poważny partner w obszarze multimediów i systemów
informacyjnych z najlepszymi firmami na świecie. Projekt „Miasteczka Multimedialnego” to
projekt przekraczający zarazem zadania klasycznego uniwersytetu humboldtowskiego, czy nawet
zadania uczelni biznesowych. Można śmiało określić, że projekt „Miasteczka Multimedialnego”
to pomysł na uczelnię nowej generacji, która przyspiesza własny rozwój poprzez przebudowę
swego otoczenia i użycie tego nowego otoczenia jako dźwigni przenoszącej uczelnię do klasy
światowych uniwersytetów.
Przy wykorzystaniu środków unijnych (dostępnych dla wszystkich zainteresowanych
w ramach programów operacyjnych) w pierwszym etapie zostanie zbudowany w Nowym Sączu
park technologiczny wraz z zapleczem naukowo-technologicznym wspólnym dla uczelni, firm
„Miasteczka Multimedialnego” oraz firm zrzeszonych w utworzonym przez WSB-NLU Klastrze
Multimediów i Systemów Informacyjnych.
Właścicielami „Miasteczka Multimedialnego” są WSB-NLU oraz jej Fundacja Młodzież
Edukacja Przyszłość, które na bazie potencjału intelektualnego absolwentów WSB-NLU wypracowały model biznesowy, mający zapewnić efektywne wykorzystanie dotacji unijnej jako kapitału
zalążkowego dla pobudzenia innowacyjności, gwarantując tym samym sukces przedsięwzięcia
zgodny ze Strategią Lizbońską, tj. poprawę pozycji Polski i Europy w międzynarodowych rankingach innowacyjności.
Projekt „Miasteczka Multimedialnego” został uznany przez polski rząd za jeden z projektów
kluczowych dla rozwoju Polski i znalazł się na tzw. indykatywnej liście projektów w ramach
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, uzyskując dofinansowanie w wysokości
80 mln zł dla realizacji budowy parku technologicznego.
Cele zasadnicze projektu „Miasteczka Multimedialnego” to:
– zbudowanie dużej grupy firm zdolnych do konkurowania w warunkach globalnych
w obszarze multimediów i systemów informacyjnych,
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–

przeobrażenie w tym samym czasie WSB-NLU w uczelnię światowej klasy, wyróżniającą się tym, że czas wdrożenia osiągnięć naukowych i innowacji będzie
konkurencyjny w stosunku do standardów na najlepszych uniwersytetach amerykańskich,
– stworzenie z wygenerowanego zysku z działalności biznesowej firm, których współwłaścicielem będzie uczelnia lub jej fundacja, kapitału żelaznego (endownment
fund) dla WSB-NLU, tak dużego, żeby pozwolił oferować stypendia umożliwiające pokrycie czesnego wszystkim uzdolnionym kandydatom na studentów oraz
umożliwiającego rozwój programowy i naukowy uczelni.
Wizja autorów projektu to przekształcenie (do 2020 roku) Nowego Sącza i regionu w jeden
z dziesięciu najbardziej innowacyjnych regionów świata w zakresie badań, edukacji, biznesu
oraz inwestycji w branży multimediów.
„Miasteczko Multimedialne” powinno stać się w ciągu kilku lat centrum badań i rozwoju,
wsparciem biznesowym i bazą dla nowo powstających firm. Klaster Multimediów i Systemów
Innowacyjnych, który jest jedną z kluczowych instytucji „Miasteczka Multimedialnego”, zapewni
sieć kontaktów, źródeł pomysłów i inspiracji, jak również ograniczy koszty transakcyjne firm oraz
pozwoli uzyskać synergię zasobów dla wszystkich przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze.
Strategiczny charakter i względy biznesowe wymuszają poufność informacji dotyczących
projektu „Miasteczka Multimedialnego”. Obecnie zespół projektowy wraz z doradcami dokonuje analizy w celu wybrania spośród 10 obszarów multimedialnych szczególnej aktywności
biznesowej najbardziej rozwojowych, kluczowych obszarów specjalizacji na pierwszy okres
realizacji projektu.
Rysunek 1. 10 obszarów multimedialnych
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Uwarunkowania rozwoju
Nowy Sącz – jest miastem z niekorzystnym układem komunikacyjnym, ale położonym za
to w jednym z najpiękniejszych turystycznie i rekreacyjnie regionów Polski. Na przełomie lat
80. i 90. stało się ono sławne ze względu na eksplozję przedsiębiorczości prywatnej. Powstanie
i rozwój takich firm jak Optimus, Fakro, Koral, Wiśniowski, Konspol czy powstanie WSB-NLU
uczyniło z Nowego Sącza pozytywny symbol pierwszego etapu polskiej transformacji. Obecnie
Nowy Sącz znajduje się w sytuacji typowej dla miast prowincjonalnych. W związku z dynamicznym rozwojem Krakowa, który stał się regionalną metropolią, Nowy Sącz może stać się
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miejscem rekrutacji najzdolniejszych młodych ludzi i zarazem wygodnym miejscem na „jesień
życia” emerytów zmęczonych już życiem w wielkim mieście. Projekt „Miasteczka Multimedialnego” jest odważną próbą uruchomienia mechanizmów, które uczynią z Nowego Sącza jeden
z najważniejszych w Polsce ośrodków transferu wiedzy, technologii i innowacji, zapewniając
zarazem pracującym tu osobom znacznie wyższy komfort życia niż w dużych metropoliach,
dzięki walorom najbliższego otoczenia.

Podsumowanie
Realizacja projektu „Miasteczka Multimedialnego” w Nowym Sączu byłaby prawdopodobnie niemożliwa bez rozwoju technik internetowych w ostatnich kilku latach. To internet
dokonał rzeczy poprzednio niemożliwej – „zlikwidował” lokalizację (oczywiście częściowo).
To dzięki internetowi można planować (bez ograniczeń komunikacyjnych) budowę w Nowym
Sączu ośrodka współpracującego z najlepszymi instytucjami z całego świata oraz realizację
wspólnych przedsięwzięć i wykorzystać naturalną przewagę konkurencyjną miasta – otoczenie
piękną i nieskazitelną przyrodą.

Abstract
The paper, after having discussed the authors’ views on the importance of universities in the globalizing world as well as on the opportunities brought to countries such as Poland by the development of
knowledge-based economy, presents the “Multimedia City”, the project whose implementation should
transform Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University (WSB-NLU) from Nowy Sącz into a worldclass university. The “Multimedia City” is an idea to build a cluster of institutions around WSB-NLU that
would enable effective transfer of knowledge, technologies and innovations from the field of science to
economy. The “Multimedia City“ project has been put on the list of key projects of the Innovative Economy Operational Programme and received more than PLN 80 million co-financing from the EU funds.
The implementation of the project, which is planned to take from five to seven years, should transform
Nowy Sącz into one of the ten most innovative places in the world in the fields of research, education,
business and investment in multimedia.
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E-learning w niepublicznej szkole
wyższej: ludzie, konkurencja, koszty.
Przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Nie jest tajemnicą, że wprowadzanie nowych form kształcenia do organizacji dydaktyki szkoły
wyższej – i to niezależnie od typu uczelni i jej pozycji na rynku – natrafia na rozmaite trudności. Doświadczenie podjętej pod koniec 2005 roku próby stworzenia systemu kształcenia
komplementarnego (blended learning) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy wskazuje,
że za kluczowe czynniki uznać powinno się przynajmniej te, które da się zamknąć w trzech
następujących po sobie hasłach – „ludzie”, „konkurencja”, „koszty”. Wszystkie prezentowane
przez autorów przemyślenia zrodziły się z tego właśnie doświadczenia i w nim znajdują swoje
oparcie.

E-learning w polskim szkolnictwie wyższym:
dlaczego tak powoli?
Od dłuższego czasu w środowisku związanym z polską e-edukacją trwa dyskusja na
temat przyczyn zbyt wolnego rozwoju e-learningu w szkolnictwie wyższym. Zwykle dyskusja
ta zaczyna i kończy się na próbie zdefiniowania, czym jest, a czym nie jest e-nauczanie. Historia implementacji tej formy kształcenia skłania bowiem wielu spośród nas do utożsamiania
jej z narzędziem (takim samym jak kreda i tablica, epidiaskop, czy rzutnik przeźroczy itp.)
wspomagającym ekspresję nauczyciela i ułatwiającym studentowi percepcję nauczanych
treści. Oczywiste jest, że wykorzystanie nowej technologii wymaga wówczas przede wszystkim inwestycji w sprzęt oraz szkolenie (a właściwie przekonanie) kadry mającej go używać.
Są jednak i tacy, którzy uważają, że główną przeszkodą w upowszechnieniu e-nauczania na
uniwersytecie jest problem optymalnego dostosowania struktury i funkcjonowania uczelni do
nowej organizacji dydaktyki. Początkowo takie stanowisko zajmowała bardzo niewielka grupa
osób, jednak z czasem jego zwolenników zaczęło przybywać i obecnie coraz powszechniej
uważa się, że e-nauczanie to w gruncie rzeczy nowa forma organizacji procesów dydaktycznych i zarządzania uczelnią1.

1
J.M. Mischke i A.K. Stanisławska, B-learning: kształcić komplementarnie – co z tego wynika i co się z tym łączy?, [w:]
Akademia On-line, tom 2, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006, s. 7–20.
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Do tej ostatniej grupy dołączył nawet Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP – wydając
25 września 2007 roku Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby
zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość2. Tym samym, poczyniono bardzo istotny krok w kierunku uznania,
że e-nauczanie to nie tylko użyteczna w procesie dydaktycznym technologia i nie tylko nowa
forma dydaktyczna, ale również odmienna od tradycyjnej organizacja procesów edukacyjnych. Co więcej, ustalając procentowy parytet zajęć zdalnych – w ramach ogólnej liczby
godzin dydaktycznych w uczelni – oficjalnie usankcjonowano postulowaną od dawna (choć
na razie nie nazwaną po imieniu) komplementarną formułę kształcenia na studiach wyższych
(b-learning).
Zdaniem autorów jest to właściwy kierunek zmian, ponieważ dość powszechnie uważa się,
że b-learning jest najodpowiedniejszym sposobem e-nauczania na poziomie uniwersyteckim.
Tym bardziej więc martwi fakt, że zbyt mało znanych jest powszechnie doświadczeń z jego
udanych zastosowań3.
Na tym tle, decyzję o przeprogramowaniu procesów edukacyjnych w Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy można uznać za bardzo odważną. Podjęły ją na jesieni 2005 roku
władze uczelni. Po dwóch latach wdrażania przyjętej wówczas strategii chcielibyśmy podzielić
się przemyśleniami i poddać intelektualnej próbie zasadność założeń, konfrontując je z już
zrealizowanymi działaniami i popełnionymi w ich trakcie błędami.

B-learning na WSG: faza planowania
Reformę procesu nauczania rozpoczęła decyzja Kanclerza WSG o poszerzeniu oferty edukacyjnej uczelni, a tym samym zwiększeniu zasięgu terytorialnego i społecznego oddziaływania
szkoły, czego rezultatem powinno być uzyskanie przez nią przewagi konkurencyjnej na lokalnym
rynku edukacyjnym. Sposobem osiągnięcia tego celu miało być efektywne wdrożenie systemu
kształcenia komplementarnego na wszystkich kierunkach i trybach studiów. Na początku projektu założono, że planowane przedsięwzięcie zmieni dotychczasową organizację procesów
dydaktycznych szkoły, jednak przyjęto zasadę, że operacja ta nie może w żaden sposób zaburzyć
bieżącej pracy WSG.
Pierwszym widocznym rezultatem decyzji władz uczelni było utworzenie Ośrodka Nowych
Technologii Edukacyjnych, a następnie zlecenie mu analizy możliwości i potrzeb WSG w zakresie modernizacji dydaktyki oraz opracowania na tej podstawie średniookresowej (2–3-letniej)
strategii rozwoju kształcenia komplementarnego.
Ośrodek miał więc pełnić potrójną rolę:

2

–

inicjatora wymaganych przyjętą strategią zmian w organizacji uczelni,

–

technicznego i metodycznego zaplecza b-learningu,

–

ośrodka szkoleniowego kadry nauczającej i jednostki odpowiedzialnej za promocję
działań zmierzających w kierunku transformacji systemu dydaktycznego do nowej
postaci.

Por. http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/28/08/2808/20070925_rozporzadzenie.pdf.

3

W polskim szkolnictwie wyższym przeważają różnego rodzaju formy zdalnego wspomagania tradycyjnych procesów
nauczania.
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Jesienią 2006 roku ostatecznie ukonstytuował się kilkuosobowy zespół4, który w pierwszym
roku działania podjął się realizacji siedmiu zadań:
1. merytorycznego przygotowania wszystkich członków zespołu do czekających ich
zadań,
2. instalacji systemu zdalnego nauczania Moodle o kryptonimie e-WSG (www.onte.
wsg.byd.pl/moodle) – oraz dostosowania go do założonego modelu wdrożenia
b-learningu,
3. przeprowadzenia badania opinii wśród nauczycieli akademickich WSG dotyczącej
e-learningu,
4. publikacji serwisu internetowego na temat kształcenia komplementarnego
(www.onte.wsg.byd.pl/strona),
5. opracowania i realizacji czterech pilotażowych, jednosemestralnych kursów
z różnych dziedzin nauki (informatyki, socjologii i ekonomii),
6. przygotowania modelu wsparcia dla wykładowców WSG w zakresie wykorzystania
e-learningu,
7. opracowania strategii działania ONTE na następne 2 lata, tj. do końca roku 2008.
Pilotażowe przedmioty (trzy w formie ćwiczeń i jeden wykładu) zrealizowane w formule
komplementarnej, nie tylko pozwoliły zespołowi ONTE nabyć odpowiednie umiejętności
w zakresie projektowania b-kursów, ale przyniosły również całkiem niezły efekt dydaktyczny.
Ponieważ jednak zostały przygotowane i poprowadzone przez entuzjastów nowych form kształcenia, niejako poza głównym nurtem dydaktyki uczelni, nie wzbudziły większego zainteresowania
kierowników jednostek, w ramach których powstały. Zaowocowało to niewłączeniem ich do
planu zajęć w następnym roku akademickim (jak się później okazało – omyłkowym).
Niestety, mimo zachęcających efektów dydaktycznych wspomnianych pilotaży (2006/2007)
niewielu nauczycieli akademickich podchwyciło ten pomysł, zgłaszając gotowość do realizacji
swoich zajęć w formule komplementarnej, za to zainteresowanie studentów okazało się nad
wyraz znaczące. Podobnie zresztą, jak przeprowadzone rok wcześniej badanie opinii wykazało, że spora część nauczycieli (zwłaszcza młodszych wiekiem) deklaruje chęć włączenia
zdalnych form pracy ze studentami do swoich zajęć, jednak przeciętnie niski poziom wiedzy
o e-nauczaniu a także przygotowania do prowadzenia kursów w internecie skutecznie ich od
tego powstrzymuje.
Między innymi dlatego w WSG postanowiono wdrażać b-learning metodą „małych kroków”, zaczynając od form nieznacznie tylko angażujących nauczycieli – po to, by następnie
przechodzić do projektów o bardziej zaawansowanej strukturze.

B-learning na WSG: analiza trudności
W wyniku analizy przyczyn niespójności pomiędzy deklarowanym zainteresowaniem
b-learningiem a względnie niskim stopniem praktycznych działań udało się sformułować wnioski
natury ogólnej, które sprowadzić można do stwierdzenia, iż kluczem do sukcesu restrukturyzacji
dydaktyki uczelni są trzy współzależne czynniki:
1. ekonomiczna efektywność procesu transformacji dydaktyki i samego kształcenia
komplementarnego,
4
Zespół składa się z dwóch metodyków, administratora systemów informatycznych, programisty, grafika, kierownika
projektów dydaktycznych i dyrektora ośrodka.
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2.
3.

konkurencyjność uczelni,
zaangażowanie kadry kierowniczej szkoły i nauczycieli akademickich w proces
optymalizacji procesów dydaktycznych.
Pierwszy z nich bywa (niestety zbyt często) błędnie utożsamiany wyłącznie z wynikiem
finansowym uczelni, co ma swoją konsekwencję w oczekiwaniu, iż modernizując dydaktykę
powinno oczekiwać się dodatniego bilansu, tj.:
– zmniejszenia obciążenia sal wykładowych,
– wzrostu liczby studiujących,
– obniżenia kosztów osobowych zajęć.
Z wymienionych powyżej trzech elementów sukcesu modernizacji dydaktyki, zyski pochodzące z oszczędności „na salach” są oczywiste i inaczej niż w przypadku dwóch pozostałych
parametrów dla ich uzyskania nie trzeba podejmować specjalnych zabiegów ani szukać szczególnych uzasadnień.
Wzrost liczby studiujących zależy natomiast od dwóch czynników: zwiększonej rekrutacji
na pierwszy rok (promocja uczelni) i wyższej efektywności dydaktycznej studiów (mniejszy
procent rezygnacji). Promocja uczelni, jako szkoły stosującej nowoczesne formy kształcenia,
wymaga jednak jawnej prezentacji oferty zajęć w niej prowadzonych. Szkoła powinna więc
publicznie przedstawić nie tylko metody kształcenia, ale przede wszystkim programy nauczania, a nadto podać do powszechnej wiadomości kwalifikacje kadry oraz opisać korzyści, jakie
przynosi studentowi nauka w uczelni stosującej b-learning. Jednak w szkole wyższej, zwłaszcza
w niepublicznej, szczególnie pierwsze dwa postulaty wywołują odczuwalny opór kadry zarządzającej dydaktyką oraz władz uczelni.
Jednocześnie, prezentacja wystarczająco obszernego i znaczącego portfolio kursów komplementarnych wiąże się z poważną inwestycją w profesjonalne e-materiały dydaktyczne jak też
z kosztami realizacji zajęć, które w wersji zdalnej są zwykle wyższe niż w wariancie tradycyjnym.
Co więcej, konieczne jest tutaj zaangażowanie kadry nauczającej, która powinna być gotowa nie
tylko do przygotowania b-zajęć, ale także do podniesienia swoich kwalifikacji umożliwiających
pracę w nowym systemie organizacyjnym.
Ostatni z wymienionych czynników tj. obniżenie kosztów osobowych, choć bardzo trudne
w realizacji, jest jednak możliwe do osiągnięcia – zwłaszcza zmniejszenie względne, odniesione
do skuteczności dydaktycznej. Problem realnej wyceny pracy nauczyciela akademickiego – prowadzącego zajęcia w systemie komplementarnym – wynika głównie z trudności oszacowania
pracochłonności kontaktów zdalnych ze studentami. Obawa przed ponoszeniem wysokich kosztów prowadzenia zajęć bez widocznych efektów powoduje więc zrozumiałą wstrzemięźliwość
w podejmowaniu decyzji przez osoby odpowiedzialne za finanse szkoły. Z drugiej zaś strony,
niepewność związana z zasadami wynagradzania za b-zajęcia ogranicza inicjatywę kadry zarządzającej dydaktyką i samych nauczycieli, którzy wolą w tej sytuacji przyjąć postawę bierną.
Jak wynika z powyższego, bardzo skrótowego opisu naszych pierwszych doświadczeń,
warunkiem rozwiązania wszystkich tych problemów oraz zawiłości natury organizacyjnej,
psychologicznej, ekonomicznej i marketingowej jest jednoczesne przygotowanie i szerokie
udostępnienie wielu tanich b-kursów, szybkie uzupełnienie kwalifikacji znaczącej części kadry
nauczającej (która tym samym powinna dostrzec szansę na bezwzględny, lub przynajmniej
względny, wzrost zarobków) oraz zdobycie akceptacji studentów dla całego przedsięwzięcia
przez rzeczywiste (a nie tylko propagandowe) ułatwienie im studiowania. Wszystkie te działania powinny być zrealizowane jednocześnie i w krótkim czasie – tak, by uzyskać pożądaną
dla nich synergię.
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B-learning na WSG: realizacja pierwszego etapu
projektu
Pierwsza faza wdrożenia b-learningu w WSG objęła analizę całości programów nauczania
oraz tworzenie technicznych warunków zdalnej pracy nauczycieli ze studentami. Złożyły się
na nie e-sylabusy, e-konsultacje i e-wsparcie wykładowców.

E-sylabusy
W pierwszej kolejności zadbano o warunki umożliwiające pełną analizę programów nauczania oraz porównanie treści przedmiotów niezależnie od ich nominalnych tytułów. Uzyskano
to poprzez przypisanie właściwym kierownikom jednostek dydaktycznych odpowiedzialności
za nauczanie przedmiotów przynależnych do określonej dziedziny nauki oraz opracowanie
i opublikowanie w systemie e-WSG szczegółowych programów nauczania.
Ten bardzo prosty zabieg przyniósł kilka, wzajemnie się wzmacniających, efektów. Każdy
przedmiot ma teraz jedyny i niepowtarzalny program nauczania – dostępny w standardowej, elektronicznej formie – co pozwala porównać treści nauczane na różnych wydziałach, kierunkach,
trybach studiów itp., a w konsekwencji umożliwia podjęcie decyzji o ich unifikacji i w dalszej
kolejności – komasacji (co oczywiście, powinno prowadzić do obniżenia kosztów).
Wprawdzie z powodu wspomnianej już nieufności kadry do „odkrycia” własnego dydaktycznego know how nie opublikowano jeszcze sylabusów na ogólnodostępnej stronie internetowej,
jednak umieszczając je w systemie e-WSG poinformowaliśmy studentów o obowiązujących
treściach, metodach i formach kształcenia, a nauczycieli o całości nauczanych treści na danym
kierunku studiów. W konsekwencji pojawiły się pierwsze naciski ze strony studentów na podwyższenie jakości i skuteczności zajęć, a wśród nauczycieli zaobserwowano pierwsze symptomy
rywalizacji zawodowej.
W chwili obecnej, w systemie e-WSG znajduje się ponad 200 obszarów, które nazwano
e-sylabusami, a w których studenci znajdują podstawowe informacje o przedmiocie i prowadzących go osobach. E-sylabusy są więc wizytówkami wykładanych w WSG przedmiotów,
a jednocześnie stanowią dla władz uczelni (przede wszystkim pionu zarządzającego dydaktyką)
narzędzie optymalizacji procesów nauczania i planów studiów.

E-konsultacje
Przedsięwzięciem dopełniającym publikację e-sylabusów było stworzenie nauczycielom
WSG możliwości realizacji konsultacji w internecie. Każdemu prowadzącemu zajęcia (ok.
300 osobom) założono indywidualny obszar e-konsultacji. Dzięki temu, wszyscy wykładowcy
otrzymali do dyspozycji proste narzędzie zdalnego kontaktu ze studentami, a młodszych stażem
pracowników naukowo-dydaktycznych zobowiązano do używania go na co dzień. Nauczyciele
w ramach e-konsultacji mogą więc (korzystając z własnego forum dyskusyjnego) odpowiadać na
pytania studentów – tym samym przyzwyczajając siebie i ich do pracy na platformie zdalnego
nauczania – oraz udostępniać im materiały i pomoce dydaktyczne lub dodatkowe zadania.
Wspomniane materiały nie są jednak w żaden sposób standaryzowane, a całkowita odpowiedzialność za ich formę i zawartość spoczywa na wykładowcy.

E-wsparcie dla nauczycieli
Aby umożliwić kadrze nauczającej w WSG spokojne przyzwyczajenie się do nowych
narzędzi i nowej organizacji dydaktyki budowany jest dla nich system wsparcia. Jednym z jego
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elementów jest serwis wspomagający pracę wykładowcy na platformie zdalnego nauczania,
który nazwano Trattoria Moodle. W ramach serwisu nauczyciele otrzymują bieżącą pomoc od
administratorów systemu, mogą także zgłaszać własne propozycje i innowacje mające na celu
jego rozwój. Powstaje poradnik dla wykładowców dotyczący efektywnego stosowania narzędzi
Moodle w codziennej pracy. Trattoria wyposażona została również w forum, które ma służyć
wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami szkoły. W serwisie publikowane są istotne
dokumenty oraz procedury i zarządzenia władz szkoły dotyczące rozwoju e-nauczania w WSG.
Budowana jest baza wiedzy na temat e-edukacji – przede wszystkim zbiory odnośników oraz
materiały opracowane przez pracowników ONTE. Oczywiście, przygotowano także szeroką
ofertę szkoleń z dydaktyki i e-learningu.

B-learning na WSG: recepta na trudności
Procedury wewnętrzne
Szybko okazało się, że samo stworzenie przyjaznych warunków – bez uporządkowania
i znormalizowania całości, a przynajmniej dużego zbioru elementów organizacji dydaktyki szkoły
– nie jest wystarczającym impulsem do przeprowadzenia intensywnej restrukturyzacji kształcenia
pozwalającej łagodnie przejść z systemu tradycyjnego do systemu b-learningowego.
Dlatego zdecydowano się na jednoznaczne zdefiniowanie zalecanych (w ramach zajęć
akademickich) rodzajów e-materiałów i aktywności online, łącząc je z systemem honorariów
autorskich i taryfikatorem wynagrodzeń. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie pojęcia
tzw. e-wykładu, w którym źródłem wiedzy są multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na
e-WSG i powiązany z nimi system konsultacji oraz testów wymuszających systematyczną naukę
studenta. Przeprowadzone symulacje wskazują na tkwiący w e-wykładach wysoki potencjał poprawy finansowych wyników uczelni i jednoczesnego podniesienia poziomu kształcenia poprzez
unifikację i łączenie wykładów prowadzonych na różnych kierunkach, latach i trybach studiów.
Wystarczy przytoczyć fakt, że w rezultacie działań podjętych w roku akademickim 2007/2008
wprowadzono – jako wspólne dla wszystkich kierunków studiów – 9 wykładów łączonych.
Dwa spośród nich już odbywają się jako b-kursy, nad czterema kolejnymi rozpoczęto pracę.
Z obliczeń wynika również, że e-wykłady będą odgrywały istotną rolę w realizacji programów
nauczania w ośrodkach zamiejscowych WSG.
Wraz ze standaryzacją rodzajów e- i b-zajęć oraz towarzyszących im materiałów wydano instrukcję określającą procedury zgłaszania ofert prowadzenia zajęć komplementarnych
i algorytm ich przyjmowania do realizacji. Należy tu podkreślić, że niezależnie od udziału (lub
nie) w ofertowej akcji wyboru przedmiotów do nauczania komplementarnego, nauczyciele
mogą bez ograniczeń publikować własne materiały dydaktyczne w indywidualnych obszarach
e-konsultacji.
Zabieg ten z jednej strony zmniejszył ryzyko powszechnego i równoczesnego angażowania
się nauczycieli w nowy system kształcenia, z drugiej zaś ułatwił szacowanie kosztów restrukturyzacji dydaktyki i tym samym uczynił dokładniejszym planowanie finansowe projektów. Jest
więc nadzieja, że dzięki temu zmniejszyły się wątpliwości osób odpowiedzialnych za finansową
gospodarkę uczelni i że jednocześnie podniesiono na wyższy poziom ich gotowość do ponoszenia
kosztów restrukturyzacji nauczania. Na skutki trzeba jednak jeszcze poczekać. Rozwiewanie
obaw władz uczelni jest dla wdrożenia nowego systemu kształcenia równie ważne (jeśli nawet
nie ważniejsze) jak zdobycie zaufania i chęci współpracy ze strony nauczycieli i studentów.
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Nowe formy „e” i „b”
Wszystkie opisane tutaj działania zdają się przynosić pierwsze wymierne rezultaty – zgłoszono
i wybrano do realizacji w nowej formule kolejnych kilka przedmiotów. Oczywiście, nieustająco
poszukuje się wykładowców gotowych do współpracy z ONTE w zakresie przygotowania bardziej
zaawansowanych form kształcenia zdalnego na WSG, a więc: e-projektów, e-wykładów, b-seminariów i wreszcie b-przedmiotów (b-kursów). Można więc żywić nadzieję, że w stosunkowo
krótkim okresie znacząco wzrośnie liczba zajęć komplementarnych odbywających się na tej
uczelni. Są to jednak działania na użytek wewnętrzny, podwyższające co prawda potencjał szkoły,
jednak niezbyt widoczne na zewnątrz. Poszukując więc sposobu szybkiego i widocznego na rynku
poszerzenia oferty edukacyjnej WSG – we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
w Warszawie zrealizowano projekt uzupełnienia lektoratów z języka angielskiego i niemieckiego
modułami do samodzielnej nauki, które nazwano b-językami. W trzy miesiące przygotowano
wspólnie siedem kursów wspomagających naukę języka obcego oraz automatycznie sprawdzane
tzw. testy poziomujące z czterech języków dla studentów pierwszego roku. Tym sposobem jednocześnie podniesiono poziom nauczania języków obcych (bez zwiększenia obciążenia lektorów
i sal wykładowych) oraz przygotowano grunt pod ofertę językowych kursów otwartych.
Drugim polem „wychodzenia” b-learningu na zewnątrz uczelni jest rozpoczęte właśnie
przenoszenie do systemu e-WSG kontaktów ze słuchaczami studiów podyplomowych. W sumie przygotowano dziewięć obszarów dedykowanych tym studiom, w których udostępniono
studentom programy nauczania oraz umożliwiono zdalne konsultacje z wykładowcami.

B-learning na WSG: co z tego wynika?
Opisane powyżej inicjatywy podjęte w WSG mają jednak ograniczony potencjał. Dla
uzyskania znaczących efektów w dłuższym horyzoncie czasu koniecznym wydaje się teraz
stworzenie okazji do:
– krystalizacji efektywnej kultury organizacyjnej uczelni, której istotnym elementem
będą nie tylko standardy i procedury, ale także wspólne poglądy na dydaktykę
i rolę nauczyciela akademickiego,
– stabilizacji w dłuższym okresie (co najmniej jeden cykl studiów, tj. 4–5 lat) nienaruszalnego jądra programów nauczania,
– systematycznej i ciągłej analizy procesów dydaktycznych w kontekście możliwości
zastosowania w nich komplementarnych i w pełni zdalnych form kształcenia,
– systematycznego prowadzenia ekonomicznej ewaluacji działalności dydaktycznej
uczelni ze szczególnym uwzględnieniem szacowania i predykcji skutków wprowadzanych zmian, które mają na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia
oraz promocję szkoły.
Jednym słowem, doświadczenia dwuletnich prac podjętych w WSG, a zmierzających do
wdrożenia komplementarnych form kształcenia, pozwalają sformułować przynajmniej pięć
ogólnych wniosków dotyczących tego typu przedsięwzięć:
1. Skuteczne wprowadzanie b-learningu w szkole wyższej nie może zależeć wyłącznie
od inicjatywy pojedynczych nauczycieli. Inicjatywa taka musi wyjść od władz uczelni, być cały czas aktywnie wspierana przez kierowników jednostek dydaktycznych
oraz oparta na procedurach wbudowanych w strukturę organizacyjną uczelni;
2. Wspomaganie tradycyjnej dydaktyki jedynie przez umożliwienie wykładowcom
dostępu do narzędzi zdalnego nauczania:
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–

3.

4.

5.

jest finansowo neutralne i nie przynosi uczelni ogromnych zysków, ale też nie
powoduje dla niej zagrożeń ekonomicznych,
– spotyka się z akceptacją studentów i tych nauczycieli, dla których dydaktyka
jest pasją,
– jest zjawiskiem pozytywnym i nieuchronnym, nie należy więc mu przeciwdziałać, w żadnej mierze nie gwarantuje jednak pożądanej restrukturyzacji
procesów dydaktycznych i szerokiego wprowadzenia nauczania komplementarnego;
Stworzenie procedur inicjowania, planowania, zlecania, prowadzenia i wynagradzania zajęć w formule komplementarnej, połączone z budowaniem przyjaznej
atmosfery „zdrowej” konkurencji między nauczycielami, jest warunkiem koniecznym do uzyskania realnego zainteresowania tą formą nauczania ze strony znaczącej
części kadry, a zwłaszcza osób zarządzających dydaktyką;
Publikacja w intranecie (w tym przypadku w systemie e-WSG) – a jeszcze lepiej
w internecie – ujednoliconych programów nauczania sprzyja porządkowaniu
procesów edukacyjnych w uczelni, co jest podstawą ich optymalizacji;
Wydaje się, że w chwili obecnej w niedostateczny sposób upowszechnia się
profesjonalne narzędzia analizy ekonomicznej przedsięwzięć e-learningowych
– i szerzej edukacyjnych – a jak wynika z doświadczeń ONTE, duża (a może
nawet większa) część ryzyka ponoszonego przy okazji wprowadzania w uczelni
jakichkolwiek zmian modernizacyjnych (np. e- lub b-learningu) ma swoje źródło
w nieodpowiedniej ich kalkulacji i niedokładnym planowaniu ekonomicznym.
Obserwowany niedostatek zobiektywizowanej (skwantyfikowanej) wiedzy w tej
materii skutecznie hamuje skłonność szkoły do inwestowania w optymalizację
organizacji dydaktyki. A biorąc pod uwagę fakt, że implementacja kształcenia
komplementarnego nie może opierać się wyłącznie na entuzjazmie poszczególnych
nauczycieli – lecz powinna być rutynowym działaniem kadry zarządzającej – brak
pewnej informacji o ekonomicznych skutkach wdrożenia nie sprzyja podejmowaniu przez nią wspomnianego ryzyka. Nie ułatwia to również przeciwdziałania
naturalnej tendencji do wysuwania na pierwszy plan celów stricte finansowych
oraz ich harmonijnego równoważenia z edukacyjną misją uczelni wyższej.
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Abstract
It is not a mystery that introduction of new forms of learning into university’s didactics encounters
still a lot of difficulties – irrespective of the type of university and its position on educational market. A trial
implementation of blended learning at the University of Economics in Bydgoszcz, undertaken at the end
of 2005, allowed to indicate three key factors, which could be exemplified by such words as: „people”,
„competition” and „costs”. All ideas presented in the article have originated from that experience.
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Second Life uniwersytetu

Opracowanie poświęcone jest możliwościom wykorzystania wirtualnych światów na uniwersytecie
na przykładzie SecondLife.com. Omówiono w nim podstawowe cechy Second Life jako wirtualnego świata, już funkcjonujące w nim inicjatywy akademickie oraz nowe pomysły na wdrożenie
podobnego projektu na polskiej uczelni wyższej.

Możliwości oferowane przez coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach tzw. wirtualne
światy, zachęcają do rozważenia potencjału ich wykorzystania w edukacji. Metodyka nauczania
w takich środowiskach z pewnością będzie musiała uwzględnić tamtejszą specyfikę interakcji
(człowiek–człowiek i człowiek–otoczenie). Będzie można tam wykorzystać wiele z doświadczeń
e-learningu, niemniej należy też spodziewać się nowych wyzwań. Najprostszą metodą w takich
przypadkach jest eksperyment – celem opracowania jest zachęcenie członków społeczności
akademickiej do wypróbowania sił na tym polu. Autor wraz z zespołem Uniwersyteckiego
Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych przy UMCS w Lublinie uruchomił właśnie
inicjatywę wprowadzenia uczelni do jednego z takich wirtualnych światów: Second Life (dalej SL)
i niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy. W dalszej części opracowania
przedstawione zostaną najciekawsze, zdaniem autora, przykłady zastosowań SL w szkolnictwie
wyższym oraz zarys projektu realizowanego przez UMCS.

Czym jest Second Life?
Second Life jest dostępnym przez internet środowiskiem komputerowym umożliwiającym
symulację realnego świata. Jego użytkownicy mogą tworzyć różnego rodzaju obiekty (w tym
budynki), komunikować się ze sobą (czat tekstowy lub audio), nawiązywać relacje, a nawet
zarabiać realne pieniądze na sprzedaży różnych produktów czy usług. Prostota rozwiązania
i jego bardzo duże możliwości przyciągnęły już niemal 10 mln ludzi z całego świata, z czego
blisko 500 tys. regularnie przebywa w SL1. Można zatem powoli mówić o efekcie skali – coraz
większa liczba użytkowników przyciąga kolejnych, zaintrygowanych zjawiskiem internautów.

1

W sensie logowania w okresie jednego tygodnia.
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Ich obecność z kolei generuje zainteresowanie różnych instytucji – w SL zainstalowały już swoje
„biura” setki różnych firm (w tym wiele zajmujących czołowe pozycje na rynku) oraz instytucji
publicznych (w szczególności uczelni wyższych). Swoje „przedstawicielstwa” w SL posiadają już
takie firmy jak CISCO, IBM, Toyota, Pontiac, Adidas oraz uniwersytety – Cambridge, Oxford
czy MIT. Niektóre kraje otwierają w nich swoje ambasady (np. Szwecja), swoje biuro ma też
Reuters, a ostatnio „osiedlili” się w SL przedstawiciele zakonu Jezuitów.
Warto podkreślić, że SL nie jest kolejną sieciową grą komputerową. Czymś, co odróżnia
go od środowisk typu World of Warcraft (oferujących bardzo zbliżone funkcje) jest brak reguł
typowych dla gier, w szczególności: konieczności konkurencji (z systemem bądź innymi graczami), poziomów zaawansowania itp. Celem SL jest dostarczenie środowiska umożliwiającego
użytkownikom przede wszystkim tworzenie obiektów lub miejsc, komunikację oraz „podróże”.
Mamy więc do czynienia zdecydowanie bardziej z wirtualnym światem niż z grą.
Wejście do SL możliwe jest po prostej rejestracji na witrynie www.secondlife.com
i zainstalowaniu udostępnionej tam, darmowej aplikacji klienckiej. Pierwszym krokiem
w tym „nowym, wspaniałym świecie” jest stworzenie tzw. awatara – postaci, którą przybierzemy
w SL. Po kilku minutach (tyle może trwać stworzenie najprostszej cyfrowej postaci) czas na około
10-minutowe, nieobowiązkowe (ale naprawdę wartościowe) szkolenie e-learningowe, które
umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do życia w SL – poruszanie
się, komunikację z innymi, przemieszczanie pomiędzy różnymi obszarami oraz wyszukiwanie
interesujących ludzi, wydarzeń czy miejsc.

SL uniwersytetu: przykłady zastosowań
i nowe pomysły
Skąd zainteresowanie uczelni wykorzystaniem SL? Zacznijmy od tego, że na razie powinniśmy raczej mówić o zainteresowaniu bardziej nauczycieli akademickich czy badaczy niż instytucji.
Proces wdrożenia innowacji przeważnie inicjowany jest przez grupę pasjonatów, którzy swoimi
działaniami przekonują do pomysłu innowatorów, w dalszej kolejności pomysł akceptowany
jest przez większe organizacje i szersze grupy użytkowników. Tak jest z e-learningiem, podobnie
będzie najprawdopodobniej z projektami wdrożeń SL na uczelniach wyższych.
Co w takim razie przyciąga nauczycieli akademickich oraz badaczy? Nauczyciele widzą
w SL intrygujące i, wbrew pozorom, efektywne środowisko zdalnego nauczania, badacze
– niespotykane (bardzo zróżnicowane) pole badań socjologicznych i antropologicznych, artyści
– miejsce umożliwiające realizację własnych wizji (w szczególności w obszarze modelowania
trójwymiarowego), nauczyciele biznesu – środowisko umożliwiające kształtowanie umiejętności
biznesowych oraz po prostu prowadzenie swojej firmy, zaś studenci chyba przede wszystkim
interesujący substytut kampusu akademickiego.
Prezentowane poniżej inicjatywy bazują na przykładach z wartościowego artykułu
A.L. Fostera2 oraz pomysłach zespołu wprowadzającego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie (UMCS) do SL.

2
A.L. Foster, Professor Avatar, Chronicle of Higher Education, http://chronicle.com/weekly/v54/i04/04a02401.htm,
[22.11.2007].
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Badania naukowe
Edward L. Lamoureux, profesor Bradley University w USA, wykorzystuje SL do wsparcia
zajęć ze studentami poprzez realizację badań etnograficznych. Jego uczniowie badają w szczególności przestępczość komputerową3 oraz fanów muzyków grających w SL.
Prof. Lamoureux mówi: SL to najbardziej zróżnicowane kulturowo środowisko, w jakim
kiedykolwiek byłem. Gdy tylko wchodzę do SL, prawie zawsze rozmawiam z kimś spoza USA4.
Jak widać SL, jako społeczność tworzona przez bardzo różnych ludzi z całego świata, może
być interesującym polem badawczym, w szczególności dla nauk społecznych (psychologii,
socjologii, politologii czy właśnie etnografii). UMCS planuje rozpocząć współpracę w tym
zakresie z wykładowcami psychologii społecznej, proponując studentom badania przygotowane i omawiane na zajęciach tradycyjnych, ale realizowane właśnie w SL. Interesujące mogą
być też badania dotyczące ekspansji sekt i grup religijnych w SL, co staje się coraz bardziej
powszechne.

Edukacja: literatura
Sarah B. Robbins jest doktorantką na Uniwersytecie Ball State, gdzie uczy języka angielskiego.
Jej uczniowie w SL sami stworzyli miejsca swoich spotkań, na zaliczenie zajęć piszą zaś eseje
dotyczące różnych interesujących zjawisk w SL: formowania się i rozpadu mikrospołeczności,
czy związków pomiędzy wyglądem i zachowaniem awatarów a realnymi osobami przez nie
reprezentowanymi.
Istotne w podejściu S.B. Robbins jest oddanie dużej swobody w tworzeniu środowiska
nauczania (jak budynek, sala, itp.) samym studentom. Świetnie wpisuje się to w coraz bardziej
popularny trend znany jako Student-Generated Content – czyli podejście do procesu dydaktycznego oparte na zaangażowaniu studentów w tworzenie treści nauczania. Treści powstające w ten
sposób nie są celem samym w sobie – okazuje się, że kluczowy jest sam proces ich tworzenia.
Zaangażowanie studenta przekłada się na efektywność procesu nauczania5.
Na tym przykładzie widać też pierwszą korzyść z posiadania (co jest odpłatne) własnego
obszaru (w szczególności wyspy) w SL: tworzone tam obiekty są własnością twórcy (stworzenie
czegoś na cudzej posesji zawsze kończy się odesłaniem obiektu do „konstruktora”), dodatkowo
zaś można zarządzać prawami dostępu do obszaru.
Innym przykładem wykorzystania możliwości SL w zajęciach z literatury jest projekt
B.L. Ritter-Guth, nauczycielki w Lehigh Carbon Community College, pod nazwą Literature Alive
(żywa literatura). Jego celem jest odwzorowanie najciekawszych scen z literatury światowej w SL.
Osoby współpracujące przy projekcie odpowiadają za różne historie literackie i związane z nimi
obszary. Przykładem jest piekło z Boskiej Komedii Dantego – obecnie niedostępne, w ciągu około
2 tygodni stało się bardzo popularnym miejscem wśród użytkowników SL. Interesujące jest to,
że studenci zaangażowani w projekt w pierwszej kolejności umieścili w nim (piekle) postaci
najbardziej zacnych światowych polityków.

3

Tzw. hackerzy w SL nazywani są griefersami.

4

A.L Foster, op.cit.

5

Por. też J. Sener, In Search of Student-Generated Content in Online Education, „e-mentor” 2007, nr 4.

177

Andrzej Wodecki

Edukacja: twórczość artystyczna i architektura
Steve Taylor jest dyrektorem usług informatycznych w Vassar College w USA
(http://www.vassar.edu/). W czerwcu 2007 roku rozpoczął projekt odtworzenia Kaplicy
Sykstyńskiej na wyspie swojego college’u w SL, wykorzystując cyfrowe kopie w szczególności
ornamentów Michała Anioła. Cała praca zajęła mu około 8 tygodni. W efekcie, użytkownicy
SL mogą oglądać szczegóły fresków po prostu podlatując do interesujących ich fragmentów.
Ciekawe jest to, że aby móc „odwiedzić” tę świątynię należy wcześniej zaakceptować warunki wizyty – odpowiednie zachowanie dotyczy nie tylko „zwykłych” kościołów, ale również
kaplicy wirtualnej.
Podany wyżej przykład wskazuje kolejną możliwość wykorzystania SL w zajęciach akademickich: SL oferuje darmowe narzędzia umożliwiające tworzenie praktycznie nieograniczonych w formie obiektów i wizualizacji. Można je z powodzeniem wykorzystać do tworzenia
np. trójwymiarowych modeli budynków (fantastyczne pole eksperymentów dla przyszłych
architektów), konkursów czy wystaw rzeźby, malarstwa i fotografii. To z pewnością cenne
uzupełnienie zajęć teoretycznych i praktycznych z różnych przedmiotów artystycznych. Wizualizacja najciekawszych miejsc związanych ze sztuką różnych epok to również inspirujące
środowisko do realizacji lekcji w czystej formule e-learningowej (wyobraźmy sobie ćwiczenia
z teologii w grupie lewitującej pod freskami Michała Anioła…).

Edukacja: laboratorium
Wiele wysp w SL odwzorowuje realne kampusy uczelni – studenci wspólnie z nauczycielami
aktywnie projektują i budują budynki kampusu. Ale zdaniem Phillipa D. Longa z Massachusetts
Institute of Technology powinny być one wirtualnymi laboratoriami, w których studenci realizować będą swoje projekty.
Interesującym pomysłem jest zbieranie opinii zalogowanych użytkowników – służy temu
specjalna platforma z narysowaną nań linią i megafonem, przez który poddawane są pod
głosowanie różne pomysły. Użytkownicy, w zależności od tego, na ile aprobują bądź nie daną
ideę, przemieszczają się bardziej w lewo bądź w prawo od tej linii. Wyniki głosowania widać
więc natychmiast.
W wirtualnym kampusie MIT odwzorowano też domy studenckie. Dzięki temu studenci
mogą wybrać miejsca najlepiej im odpowiadające.
Istnieje wiele potencjalnych sposobów wykorzystania SL do różnego rodzaju „eksperymentów”. Są one dostępne dzięki interesującej technologii języków skryptowych LSL (Linden
Script Language). Pozwala ona na „dodawanie inteligencji” do tworzonych obiektów, np. automatycznych reakcji na zachowania ludzi i obiektów znajdujących się w pobliżu. Dzięki temu
możliwości stają się naprawdę ogromne (można np. zaprogramować wirtualny liść reagujący
na powiewy „wiatru” wiejącego w SL).
Ciekawe projekty realizowane są również w obszarze integracji świata realnego z SL.
Przykładowo, naukowcy z Uniwersytetu w Mediolanie stworzyli specjalny (realny) pokój
z obrazem projektowanym na wszystkie ściany oraz dedykowany zestaw czujników ruchu
mocowanych na ubraniach ludzi, dzięki którym człowiek może, poruszając się fizycznie
w świecie „rzeczywistym”, widzieć siebie oraz swoje otoczenie w SL. Zainteresowane osoby
Autor zachęca do obejrzenia filmu wideo dostępnego pod adresem internetowym http://www.
davidorban.com/blog/archives/2007/10/immmersive_seco.html.
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Edukacja: biznes, nie tylko elektroniczny
SecondLife.com jest środowiskiem umożliwiającym inicjację i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Najczęściej produktami są różnego rodzaju wirtualne „gadżety”, np. elementy
stroju czy pojazdy, ale też programy wzbogacające np. gamę ruchów (m.in. o „umiejętność”
tańca). Oprócz tego sprzedający oferują użytkownikom SL wirtualne wycieczki, projektowanie
i budowę budynków czy też po prostu sprzedaż „gruntów”.
Jak pokazują statystyki6 w październiku 2007 r. blisko 1000 osób zarobiło w SL po ponad
1000 realnych USD. Widać więc, że można ten wirtualny świat traktować jako źródło całkiem
realnych przychodów. W efekcie, warto rozważyć wykorzystanie SL w zajęciach z zakresu
np. biznesu elektronicznego. Autor tego opracowania, w ramach wykładu Systemy informacyjne
biznesu, pracuje obecnie ze studentami nad projektem budowy wirtualnego kampusu uczelni,
przygotowując jednocześnie grupę do założenia w SL „firmy” oferującej wspomniane wyżej
dobra i usługi w ramach kolejnego przedmiotu: Biznes elektroniczny. Celem będzie próba stworzenia i wprowadzenia nowego produktu na rynek w wirtualnej ekonomii SL. Przedsięwzięcie
to będzie wymagało przeprowadzenia standardowych działań typu badanie potencjału rynku,
analiza potrzeb klienta, projektowanie i wytworzenie produktu, marketing i sprzedaż. Jeśli eksperyment się powiedzie, studenci z pomocą wykładowcy przejdą przez pełny cykl tworzenia
wirtualnej firmy w sieci.

Edukacja: e-learning
Większość wymienionych wyżej przykładów można w pewnym sensie traktować jako
odmianę e-learningu. W punkcie tym zostaną podsumowane tylko podstawowe powody, dla
których warto rozważyć SL jako interesującą alternatywę „tradycyjnych” platform czy środowisk
e-learningowych.
SL jest narzędziem umożliwiającym komunikację, zarówno w trybie synchronicznym (czat,
inteligentna komunikacja głosowa – uwzględniająca odległość oraz kierunek), jak i asynchronicznym (możliwość pozostawiania wiadomości, przesyłania obrazów, itp.). Już samo to czyni
go interesującą alternatywą dla platform e-learningowych. Dodatkowo, w SL można tworzyć
repozytoria multimediów cyfrowych: użytkownicy mogą tam czytać książki, odwiedzać strony
WWW, oglądać filmy czy też słuchać muzyki oraz przeglądać prezentacje PowerPoint. Nie ma
też większych problemów z przeprowadzeniem wirtualnego wykładu (kombinacja komunikacji
głosowej, prezentacji multimedialnej i mowy „ciała”).
Język skryptowy LSL umożliwia konstruowanie „inteligentnych” obiektów. Dzięki niemu
można tworzyć różnego rodzaju środowiska symulacyjne (a nawet gry scenariuszowe), co
już jest wyższą formą e-learningu7. W połączeniu z dużymi możliwościami kreacji obiektów
i pokaźną już biblioteką skryptów otrzymujemy praktycznie darmowe środowisko umożliwiające tworzenie symulacji możliwych do wykorzystania w celach dydaktycznych. Wyobraźmy
sobie np. kurs savoir-vivre, w którym to nieodpowiednio przez nas dobrane sztućce za karę
nas atakują… Warto również odwiedzić w SL Genome Island, z ciekawym trójwymiarowym
kursem genetyki.

6

Dostępne na stronie http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php.

7

Por. np. metody stosowane przez firmę Caspian Learning, http://www.caspianlearning.co.uk.
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Świat 3D może być zdecydowanie bardziej atrakcyjnym środowiskiem pracy grupowej i nauki niż klasyczna strona internetowa. Osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym mają dużo
bogatsze narzędzia, umożliwiające ekspresję własnej osoby czy też chwilowego nastroju.
Wymienione wyżej czynniki nie wyczerpują wszystkich możliwości wykorzystania SL
w edukacji. Stanowi ona też tylko część życia akademickiego. Warto przeanalizować, jak można
odwzorować inne jego aspekty w SL.

Wirtualny kampus uniwersytetu
Możliwości SL w naturalny sposób skłaniają do odtworzenia realnego kampusu uczelni.
Dlaczego by jednak nie dodać mu nieco egzotycznego uroku? Przykładem może być projekt
A.J. Keltona, dyrektora usług technologicznych Montclair State University.
Pracownicy uczelni mogą opalać się w wygodnych fotelach nad jeziorem, słuchając śpiewu ptaków. Mogą też spotykać się w elegancko wyposażonych wnętrzach i rozmawiać przy
kominku, w którym pali się ogień. Brzeg kampusu wyłożony jest kamieniami tworzącymi syllabus przedmiotu wykładanego przez p. Keltona, zaś kule nieopodal przypominają studentom
o najbliższych terminach zaliczeń. Warto przytoczyć ciekawą obserwację Keltona: Istotne dla
tych miejsc „uczących” jest to, że wiedza już tam faktycznie jest. Klasa tradycyjna zapełnia się
wiedzą dopiero wtedy, gdy zagoszczą w niej studenci i nauczyciel.

Wirtualny kampus UMCS w SL
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nabył w listopadzie 2007 r. wyspę
w Second Life (i nazwał ją Second MCSU). Celem jest realizacja projektu wykorzystania wirtualnego świata we wsparciu tradycyjnej działalności uczelni w obszarach życia akademickiego,
nauczania i badań naukowych.
Celem pierwszego etapu projektu jest:
1. Stworzenie zespołów o kompetencjach niezbędnych do realizacji zamierzonych
działań, w szczególności grup potrafiących:
a. tworzyć obiekty i budynki w SL,
b. zarządzać multimediami (obraz, wideo, dźwięki, komunikacja głosowa),
c. programować w języku LSL,
d. śledzić na bieżąco najciekawsze wydarzenia w SL (newslettery, blogi, wydarzenia, kontakty, czy też reportaże w SLCN.tv (telewizji kablowej SL)) oraz
organizować wydarzenia UMCS w SL;
2. Realizacja pierwszych 5 projektów (z listy przedstawionej niżej);
3. Identyfikacja projektów o najwyższym potencjale, które rozwinięte zostaną
w kolejnej fazie projektów.
Pomysły na projekty podzielone zostały na 3 kategorie: życie na uczelni, edukacja, promocja.
W pierwszej kolejności UMCS będzie chciał zachęcić studentów do zabawy w SL. W szczególności planowane jest:
1. zorganizowanie konkursów na: najciekawszy budynek, najbardziej atrakcyjny
awatar,
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2.
3.

zorganizowanie pokazów: mody, wystawy rzeźby i fotografii oraz pierwszy koncert
muzyczny,
zorganizowanie pierwszych spotkań kół zainteresowań z ekspertami „żyjącymi”
w SL.

Kolejny krok to organizacja pierwszych zajęć dydaktycznych. Na początku:
1. zorganizowanie zajęć z modelowania 3D we współpracy z Wydziałem Artystycznym (połączonych z konkursami i warsztatami w czasie rzeczywistym),
2. przeprowadzenie pilotażowych badań w ramach przedmiotów z psychologii
społecznej – we współpracy z Instytutem Psychologii,
3. stworzenie pierwszych symulacji zjawisk fizycznych oraz „inteligentnych” obiektów (wykorzystując język LSL) – we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki
i Informatyki.
W dalszej kolejności planowane jest otworzenie punktu informacyjnego dla kandydatów
na studia z możliwością kontaktu z nauczycielami akademickimi, obecnymi studentami i absolwentami UMCS.
Każda z tych inicjatyw będzie realizowana jako osobny projekt angażujący specjalistów
o różnych kompetencjach: tworzenia obiektów, multimediów, programowania LSL oraz promocji i organizacji. W efekcie powstanie dobrze zorganizowany, interdyscyplinarny zespół
o strukturze projektowej.
Pomysłów na SL na uczelni może być, jak widać, wiele. Warto podkreślić, że dla studentów
kampusu, wbrew pozorom, zaawansowane możliwości komunikacji oferowane przez środowisko SL wcale nie stanowią głównej wartości. Największą atrakcją jest możliwość tworzenia
własnego świata: postaci, otoczenia itp. oraz poznania przy okazji interesujących ludzi. Z tego
względu planowane jest położenie nacisku na projekty, których efektem są nie tyle spotkania
i telekonferencje, co twórczość.

Podsumowanie
Perspektywa zastosowania wirtualnych światów w nauczaniu powoli zaczyna docierać
do świadomości wykładowców oraz decydentów na uczelniach. Opanowanie ich możliwości
oraz rozpoznanie metodyki vw-learning (Virtual-World Learning) stanowi z pewnością bardzo
intrygujące wyzwanie. Interesującymi kontekstami, w których warto to zjawisko rozważać, są
trendy e-learningu 2.0 oraz Student-Generated Content. Czas więc na eksperymenty!
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Abstract
The article presents some ideas of the use of virtual worlds at universities on the example of SecondLife.com. Basic features of Second Life as a virtual world and a couple of academic initiatives already
functioning there are presented. The concept of implementing a similar project in one of Polish Universities
has been discussed as well.

Nota o Autorze
Autor jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 7 lat zajmuje
się problematyką nauczania przez internet. Jego zainteresowania dotyczą tematyki nowych trendów
w e-learningu, strategii i praktyki wdrożeń tego typu projektów na uczelniach wyższych i w sektorze
korporacyjnym, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wiedzą.
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Planowanie rozwoju i kariery
zawodowej z wykorzystaniem
ePortfolio na uczelni wyższej
Wykorzystanie platform e-learningowych w szkolnictwie nie dziwi już nikogo. Zarówno uczelnie
wyższe, jak i szkoły ponadgimnazjalne, dostrzegły możliwości, jakie daje wprowadzenie technologii komunikacyjnych w kształceniu. Uzupełnieniem i rozszerzeniem tej oferty może być
ePortfolio – zintegrowany system archiwizowania i prezentowania osiągnięć uczniów lub studentów, którego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i refleksji. W opracowaniu autorzy
przedstawiają koncepcję wykorzystania ePortfolio w szkołach wyższych dla wspierania rozwoju
oraz planowania kariery zawodowej. Omówione zostaną główne cechy ePortfolio, z naciskiem
na implikacje dydaktyczne związane z jego prowadzeniem i wdrożeniem w szkolnictwie. Przedstawione zostaną przykłady najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie zastosowań ePortfolio,
a także rekomendacje dla uczelni zainteresowanych wprowadzeniem tej metody w kształceniu
studentów.

Coraz częstsze stosowanie platform e-learningowych, na różnych poziomach edukacji,
oswoiło zarówno uczniów, jak i nauczycieli z obecnością w sieci oraz z pracą i komunikacją
w rzeczywistym, choć wirtualnym środowisku uczenia się. Co więcej, dostępność serwisów
internetowych, komputerów i mediów cyfrowych spowodowała, że ogromna część naszej
pracy ma format umożliwiający natychmiastową publikację w sieci, podzielenie się swoimi
osiągnięciami i ich prezentację szerokiej publiczności. Powszechna obecność mediów cyfrowych
w edukacji, coraz częstsze budowanie swojej reputacji przez uczniów i nauczycieli w sieci,
choćby poprzez uczestnictwo w różnorakich społecznościach czy serwisach internetowych
oraz mobilność i elastyczność uczenia się spowodowały, że niezbędnym stało się opracowanie
sposobu nie tylko oceniania tych różnorodnych form aktywności, ale także wykorzystania ich
do efektywniejszego rozwoju.
Portfolio w jego tradycyjnej postaci towarzyszy edukacji od dawna. Rozpowszechnione
zwłaszcza w środowisku artystycznym, miało obrazować umiejętności i talent ucznia, bądź
studenta. Stopniowo pojawiały się możliwości prezentowania tych osiągnięć także w formie
cyfrowej, stąd tak liczne, elektroniczne portfolia artystów multimedialnych dostępne w sieci.
Stąd już tylko krok do zastosowania ePortfolio jako metody wspierania uczących się w ich
rozwoju.
Aby zrozumieć ogromną siłę ePortfolio, należy przede wszystkim spojrzeć na jego wielowymiarowość. Wśród specjalistów pracujących z metodą ePortfolio pojawia się wiele definicji,
podkreślających różne jego elementy – kognitywne, dydaktyczne czy technologiczne. Przyjrzyjmy
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się zatem najważniejszym aspektom ePortfolio, podkreślanym przez praktyków wykorzystujących
tę metodę w dydaktyce.
W najwęższym rozumieniu ePortfolio to zbiór treści cyfrowych – tekstów, zdjęć, filmów czy
dźwięków, uporządkowany w pewien logiczny i celowy sposób oraz reprezentujący dokonania
zarówno jednostek, jak i grup czy instytucji przy pomocy dedykowanego systemu informatycznego. Jest to zatem kolejne narzędzie porządkujące informacje, rozbudowana – multimedialna
wersja życiorysu, cyfrowy katalog zbiorów.
Jednak tak ograniczone wykorzystanie ePortfolio jest niezwykle rzadkie. W analizowanych studiach przypadków1 jest to jedynie pierwszy etap wdrażania systemu ePortfolio, który
w perspektywie wspierać ma nie tyle archiwizację dokumentów, ale przede wszystkim refleksję
i rozwój jego autora. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych oraz internetu pozwala bowiem
na dodanie istotnych z punku widzenia dydaktyki komponentów uczenia się. Rozwinięty system
ePortfolio2 pozwala autorowi tworzyć i zarządzać cyfrowym zbiorem obiektów, które prezentują
jego kompetencje i umiejętności w wybranym kontekście oraz wspierać refleksję zarówno nad
uczeniem się, jak i własnym rozwojem.
Dzięki unikalnym funkcjom, zintegrowanym w jednym systemie, ePortfolio odpowiada na
potrzeby współczesnego ucznia, zaangażowanego często w wiele różnych, także nieformalnych,
środowisk uczenia się. Jakie są zatem istotne cechy takiego systemu?
Przede wszystkim jest on zdecydowanie skoncentrowany na użytkowniku. W przeciwieństwie do platform e-learningowych, pozwala uczniowi wybrać sposób archiwizacji i prezentowania osiągnięć, nadawać uprawnienia dostępu do zawartości innym użytkownikom oraz
samodzielnie decydować o tym, które z udokumentowanych dokonań zostaną wykorzystane
w konkretnej sytuacji. Dzięki temu uczeń ma możliwość zaprezentowania swojego rozwoju,
nauczyciel zaś otrzymuje unikalną informację na temat sposobu uczenia się i celów założonych
przez ucznia.
Poprzez agregację różnorakich serwisów, takich jak np. blogi, oraz wspieranie różnych formatów (audio, wideo) uczeń ma możliwość zaprezentowania spójnego obrazu siebie i swoich
osiągnięć. Co więcej, daje to możliwość zastanowienia się nad własnym rozwojem, swoimi
planami naukowymi i umiejętnościami. Jak zatem wykorzystać ten potencjał w szkolnictwie
wyższym?
Wydaje się, że elementy ePortfolio są szczególnie istotne dla tych szkół wyższych, które
promują rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych, także w zakresie umiejętności czysto
akademickich. Ponieważ koncepcja ePortfolio zakłada, iż uczenie się to proces konstruowania
wiedzy w kontekście społecznym, zaś uczący się jest w tym procesie najistotniejszym elementem, ePortfolio przynosi najwięcej wymiernych i bezpośrednich korzyści właśnie studentowi.
Istnieją oczywiście istotne implikacje wykorzystania ePortfolio przez kadrę akademicką oraz
samą uczelnię, jednak na potrzeby tego opracowania autorzy skupią się na ePortfolio z punktu
widzenia studenta.
Najistotniejsza jest możliwość zaplanowania uczenia się poprzez świadome monitorowanie
osiągnięć i ocenianie etapów pośrednich – zarówno przez studenta, jak i nauczyciela. Umiejętność ta wydaje się szczególnie przydatna w perspektywie uniwersyteckiej, gdzie świadomość

1

A. Chrząszcz, J. Marković, Mosep Case Studies Report, 2007, http://www.mosep.org, [09.10.2007].
D. Love, G. McKean, P. Gathercoal, Portfolios to webfolios and beyond: levels of maturation, „Educause Quarterly”,
2004, tom 27, nr 2, http://www.educause.edu/apps/eq/eqm04/eqm0423.asp, [27.09.2007].
2
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własnych priorytetów, jak również umiejętność definiowania problemów badawczych jest
kluczowa.
Z punktu widzenia dydaktyki, ePortfolio wspiera indywidualne i samodzielne uczenie
się, umiejętność niezwykle istotną z akademickiego punku widzenia. Ze względu na swą specyfikę ePortfolio pomaga szczególnie w doskonaleniu krytycznego myślenia oraz rozwijaniu
umiejętności badawczych3. Ponadto, tworzenie ePortfolio wspiera rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych4. Studenci mogą także zaprezentować swoje umiejętności komputerowe,
pracę z różnorodnymi systemami i aplikacjami jak też zdolności edycyjne czy artystyczne – są
zachęcani do odkrywania nowych możliwości ekspresji online.
Ponieważ ePortfolio ułatwia wybieranie i hierarchizowanie zapisów osiągnięć oraz towarzyszącej im refleksji, student ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o ich prezentacji
w wybranym kontekście i dla określonej grupy. Dzięki temu zyskuje kontrolę nie tylko nad
samym procesem uczenia się, ale także nad prezentowaniem swoich osiągnięć.
ePortfolio wspiera proces rozpoznawania uczenia się, co jest istotne zwłaszcza w kontekście uczenia nieformalnego. Często studenci nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele uczą
się w środowisku pozaakademickim – nie potrafią wykorzystać tych umiejętności, a także nie
posiadają narzędzi, za pomocą których ocena tych aktywności mogłaby stać się częścią oceny
formalnej5. ePortfolio staje się zatem ważnym narzędziem, skupiającym rożne aktywności w sieci
i nadającym im wartość edukacyjną6.
Niezwykle istotnym aspektem wdrażania ePortfolio jest jego silne umiejscowienie w kontekście kształcenia przez całe życie. ePortfolio, które towarzyszy człowiekowi w kolejnych etapach
edukacji, pomaga prześledzić proces uczenia się i rozwoju. Co więcej, umożliwia bardziej
przejrzyste przedstawienie umiejętności i osiągnięć doskonalonych wraz z upływem czasu,
dając tym samym możliwość wglądu w złożony proces rozwoju studentów.
Uważa się, że ePortfolio wpływa na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie7,
co jest ważne zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zawodowego przyszłych pracowników,
nie tylko naukowych. Nadaje ono znaczenie zarówno uczeniu się, jak i prowadzeniu badań,
eksploracji oraz pozwala uczącemu się na odkrycie własnego potencjału jak również skonfrontowanie swoich umiejętności z innymi studentami i naukowcami.
W tym też sensie ePortfolio pozwala nauczyć się przejmowania odpowiedzialności za
rozwój własnej kariery i stawiania sobie kolejnych wyzwań w oparciu zarówno o odnotowane
porażki, jak i sukcesy. Według G. Simensa8 pozwala przejąć kontrolę nad własną „historią
uczenia się“. Obserwacja i refleksja nad kolejnymi etapami uczenia się, wyrażanymi poprzez
konkretne i udokumentowane osiągnięcia, daje możliwość zaplanowania kolejnych stopni
kariery, wyznaczenia celów i metod ich osiągania.
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org/papers/ePortfolio _Weblog.pdf, [27.10.2007].
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Choć systemy e-learningowe na stałe zagościły już w polskiej edukacji, praktycznie nie
stosuje się ePortfolio jako metody wspierającej uczenie się. Pilotażowy projekt realizowany
przez Centrum e-Learningu AGH ma za zadanie sprawdzić zasadność stosowania tej metody
wśród uczniów, a następnie wykorzystać zebrane doświadczenia w praktyce akademickiej.
Wiele uniwersytetów z powodzeniem wykorzystuje ePortfolio do wspierania rozwoju zarówno
studentów, jak i nauczycieli akademickich9. Wymaga to co prawda zmiany podejścia do procesu
nauczania, skupienia wiekszej uwagi na uczących się i wykorzystania narzędzi informatycznych
w szerokim kontekście, jednak wymierne korzyści wynikające z wdrożenia ePortfolio, a zwłaszcza
długofalowe skutki jego wprowadzenia, zdają się przeważać nad potencjalnymi trudnościami.
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Abstract
Although VLEs are widely present in the contemporary educational landscape, ePortfolios can bring
added value to the methods and applications already used. As an integrated system for storing and presenting
students‘ achievments, ePortfolio supports development and reflection of the learners. The article will present
the exploitation of ePortfolio at the universities for professional development planning. The authors will discuss
the ePortfolio concept and the conclusions will be drawn from the existing European practice.
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Uniwersalna platforma edukacyjna
– EduBoard

Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University jest systemem typu LCMS
(Learning Content Management System) o szerokim spektrum zastosowań. Platforma umożliwia
wspomaganie edukacji stacjonarnej i niestacjonarnej w międzynarodowej szkole wyższej, ale
też prowadzenie kursów i szkoleń na konkretne tematy dla określonych grup osób. Zasadniczym
założeniem platformy jest dopuszczenie nieliniowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz
brak konieczności równoczesnych spotkań (nawet w internecie) wszystkich uczestników zajęć
(asynchroniczność). Platforma wspomaga zarówno zajęcia prowadzone w tradycyjny sposób
(wykłady, ćwiczenia, egzaminy, lekcje w szkole niższego szczebla), jak i dydaktykę realizowaną
systemem zdalnym (rozproszoną w czasie i przestrzeni).

Struktura platformy
Platformę cechują dwa główne poziomy działania – poziom instalacji oraz poziom terminalu. Na poziomie instalacji definiuje się wstępną konfigurację platformy, a także wydziela
i grupuje terminale, przypisując do nich administratorów.
Terminal platformy to wyodrębniony fragment systemu zachowujący całkowitą niezależność. Każdy z wydzielonych na poziomie instalacji terminali ma możliwość pracy
w trybie zasilania danymi z systemu obcego lub w trybie wykorzystującym bazę danych
platformy. Terminal posiada dwa główne poziomy funkcjonalne – administracyjny oraz
poziom użytkownika.
Zastosowany mechanizm grupowania terminali pozwala na udostępnianie zasobów
(kursów, bibliotek) między terminalami wchodzącymi w skład danej grupy.

Terminal – poziom administracyjny
Na poziomie administracyjnym terminalu, administrator zarządza następującymi katalogami: osobowym, przedmiotów oraz kursów. Tworzy i uruchamia kursy, tworzy grupy i przypisuje
do nich osoby – prowadzących oraz studentów. Każdy z terminali wyposażony jest również
w narzędzia do konfigurowania i uruchamiania systemu zdalnej rejestracji oraz generowania
zapisów na kursy. Terminal zarządzany jest z poziomu strony internetowej w oparciu o wydajny
i przejrzysty panel administracyjny.
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Terminal – poziom użytkownika
Poziom użytkownika to poziom, na którym zarejestrowani użytkownicy wytwarzają, zarządzają lub korzystają z treści dydaktycznych umieszczonych w poszczególnych kursach, do
których zostali przydzieleni.
Rysunek 1. Struktura platformy
Instalacja
n
Terminal

Terminal

Terminal
Grupa terminali

Terminal
Terminal
Terminal

Udostępnianie zasobów
w grupie terminali

Kursy
i użytkownicy
Kursy
i użytkownicy

Kursy
i użytkownicy
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Kurs
Podstawową jednostką dydaktyczną na platformie jest kurs. Kurs jest konkretną realizacją
procesu dydaktycznego w określonym odcinku czasu. W ramach kursu rozróżnia się cztery zasadnicze profile (role): opiekuna kursu, prowadzącego sekcji, studenta sekcji oraz obserwatora
sekcji. Opiekun kursu odpowiada za przygotowanie syllabusu oraz, wspólnych dla wszystkich
sekcji, zasad przebiegu kursu i oceny postępów jego uczestników. Sprawuje on także bieżący
nadzór nad wszystkimi sekcjami kursu. Prowadzący odpowiada za merytoryczne przygotowanie
kursu, ponadto bezpośrednio steruje przebiegiem procesu dydaktycznego w obrębie prowadzonej przez siebie sekcji. Do każdej z nich administrator lub opiekun kursu może wyznaczyć
obserwatora. Może nim być osoba z zewnątrz, posiadająca możliwość przeglądu kursu w trybie
użytkowym.
Kurs może być prezentowany z różnych perspektyw (ról):
studenta,
nauczyciela (opiekuna kursu, prowadzącego sekcji),
obserwatora,
administratora.
Dostępne obiekty dydaktyczne możliwe do wykorzystania w kursie to:
testy,
fora dyskusyjne,
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Rysunek 2. Struktura kursu
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Kurs
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Sekcja/grupa
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Sekcja/grupa

Plan

Sekcja/grupa

Obserwatorzy sekcji
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zadania,
projekty,
tematy,
spotkania,
materiały,
prezentacje.
Platforma oferuje zaawansowane narzędzia do wypełniania treścią obiektów dydaktycznych. Są to m.in. systemy testów, zadań i projektów. Pozwalają one na tworzenie złożonych
obiektów i zarządzanie nimi, wspomagają też pracę grupową, umożliwiając tworzenie grup
projektowych (automatycznie – przez zapisy do grup oraz „ręcznie” – skład grupy wyznacza
prowadzący).

Tryby pracy na platformie
W zależności od roli użytkownika platformy w danym kursie, może on pracować w dwóch
trybach – trybie użytkowym lub projektowym. Pierwszy, jest domyślnym trybem pracy dla prowadzącego i studenta, natomiast tryb projektowy jest dostępny tylko dla prowadzącego dany
kurs. Pozwala on na: wytwarzanie, modyfikację oraz usuwanie poszczególnych elementów
kursu. W trybie projektowym, prowadzący, poza wytwarzaniem specyficznej treści edukacyjnej,
decyduje także, w jakim stopniu dana treść edukacyjna będzie dla studenta dostępna i określa,
w którym momencie materiał stanie się dla studenta widoczny (określa wystąpienie obiektu
w planie kursu).
W związku z rolą użytkownika na platformie rozróżnia się trzy główne widoki (przekroje):
1. widok główny – grupujący informacje dotyczące danego użytkownika – pochodzące
ze wszystkich kursów, w których uczestniczy zarówno w roli prowadzącego, jak i w roli
studenta. Są to m.in. kierowane do użytkownika komunikaty i ogłoszenia, a także
ustalone terminy, np. pełny harmonogram spotkań (synchronizowany zewnętrznym
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2.

3.

systemem lub wynikający z planów poszczególnych kursów). Z poziomu widoku głównego użytkownik ma dostęp do wszystkich kursów, w których uczestniczy w danym
okresie (kursy bieżące) oraz do kursów, których bieg został zakończony (kursy archiwalne). Ponadto, prowadzący posiada dostęp do kursów będących w przygotowaniu
(szablonów kursów). Są to kursy, które znajdują się w fazie projektowania i nie zostały
jeszcze uruchomione. Każdy z szablonów może być wielokrotnie wykorzystywany
przez prowadzącego dzięki mechanizmowi kopiowania kursu;
widok kursu – grupujący informacje dotyczące danego użytkownika w kontekście
konkretnego kursu. Należą do nich komunikaty i ogłoszenia kierowane do użytkownika, pochodzące z wszystkich sekcji kursu, do których w danym momencie
należy. W trybie widok kursu pojawia się również jego terminarz. Zawiera on
terminy zdefiniowane przez opiekuna bądź prowadzących sekcje w danym kursie.
Terminy zdefiniowane w terminarzu kursu dotyczą wyłącznie jego uczestników.
Widok kursu zawiera także syllabus przygotowany przez opiekuna;
widok sekcji kursu – jest widokiem docelowym dla wszystkich użytkowników
przypisanych do danej sekcji kursu. W trybie użytkowym studenci mają dostęp
do przygotowanego przez prowadzącego planu, mogą przejrzeć scenariusz kursu
– graficzną wizualizację planu, skorzystać z wytworzonych i udostępnionych przez
prowadzącego obiektów dydaktycznych, a także poznać swoją aktualną punktację
w arkuszu ocen. Natomiast prowadzący – w trybie użytkowym – sprawują opiekę
nad przygotowanymi elementami kursu, tworzą i wysyłają komunikaty do studentów,
przeglądają prace złożone przez studentów oraz aktualizują i weryfikują punktację
w arkuszu ocen. W trybie projektowym mogą natomiast przygotowywać kolejne
obiekty dydaktyczne i przypisywać je do planu, mogą modyfikować istniejące obiekty
oraz zarządzać ich dostępnością i wystąpieniami w planie kursu. W trybie projektowym prowadzący zarządzają także arkuszem ocen, dodając, modyfikując bądź
usuwając kolumny arkusza, rodzaje tych kolumn oraz formuły wyliczeniowe.

Klasyfikacja obiektów dydaktycznych dostępnych
na platformie
Obiekty dydaktyczne dostępne do wykorzystania na platformie dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

Obiekty złożone (Tematy, Spotkania)
Obiekty złożone grupują obiekty proste. Jest to realizowane przy pomocy „zakładek”, które
prowadzący definiuje według własnego uznania. Przykładem ich użycia może być obiekt Temat
podzielony zakładkami na Materiały, Prezentacje, Ćwiczenia.
Specyficznymi obiektami są Spotkania. Mają one na celu odwzorowanie fizycznego spotkania w sali wykładowej (ćwiczeniowej) bądź laboratorium. Mówiąc bardziej precyzyjnie,
obiekty te wspomagają zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej. Mogą być one generowane
automatycznie, jako rezultat synchronizacji z zewnętrznym systemem harmonogramowym.
Przy automatycznej synchronizacji możliwe jest także wygenerowanie kolumn w arkuszu ocen
– obecności oraz aktywności. Zaplanowane spotkania (spotkania „przypięte” do planu kursu)
pokazują się również jako terminy w terminarzu kursu.
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Obiekty proste
(Materiały, Fora dyskusyjne, Testy, Zadania, Projekty, Prezentacje)
Obiekty proste to, w wolnym rozumieniu, formy wypełniane odpowiednim rodzajem treści
dydaktycznej.
Tabela 1. Klasyfikacja obiektów dydaktycznych

Obiekt

Akceptowalny rodzaj treści

Materiał

Plik, Odsyłacz, Notatka

Forum dyskusyjne

Forum otwarte, Forum jednowątkowe
(wytworzone narzędziami platformy)

Test

Test oceniany, Test ćwiczeniowy – autotest
(wytworzone narzędziami platformy)

Prezentacja

xFolder, SCORM

Zadanie

Zadanie
(wytworzone narzędziami platformy)

Projekt

Projekt
(wytworzony narzędziami platformy)

Ogłoszenie

Spełnia rolę informacyjną (Plik, Notatka)

Źródło: opracowanie własne

Dla obiektów typu Forum, Test, Zadanie, Projekt – istnieje możliwość automatycznego wytworzenia w arkuszu ocen kolumny przywiązanej do obiektu. Taka kolumna pozwala między
innymi na automatyczny transport punktacji – wystawionej bądź automatycznie, np. przez
mechanizmy oceny testu, bądź „ręcznie” przez prowadzącego, który ocenił dostarczone przez
studenta zadanie albo projekt lub jego wypowiedź na forum dyskusyjnym.
Istnieje również możliwość wygenerowania dla każdego obiektu specjalnego powiadomienia o jego publikacji w planie kursu. Powiadomienie pojawia się według schematu określonego
przez prowadzącego.
Dla materiałów o rodzaju treści Plik platforma dostarcza w wielu przypadkach narzędzia
umożliwiające przeglądanie ich zawartości, bez konieczności posiadania przez użytkownika
specjalistycznego oprogramowania. Platforma potrafi własnymi środkami odtworzyć pliki
w formatach: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, audio – mp3, wave, midi, video – flv (flash
video) oraz pliki graficzne w formacie JPG, PNG i GIF.

Planowanie kursu
Podstawowym elementem kursu jest plan. Platforma umożliwia planowanie i sterowanie
kursem w oparciu o tzw. okresy planu. W kursie są elementy stałe – dostępne dla studenta przez
cały okres trwania kursu oraz pozostałe elementy – dostępne w poszczególnych okresach planu,
czyli ramach czasowych, definiowanych przez prowadzącego (np. tydzień, zjazd), określonych
za pomocą dat rozpoczęcia i zakończenia. Podział planu na okresy pozwala m.in. odwzorować
schemat zajęć prowadzonych metodą tradycyjną. Poszczególne obiekty dydaktyczne przypisane
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do danego okresu planu mają okresy dostępności wynikające z dat tworzących dany okres planu
– jeśli prowadzący nie zdecyduje inaczej, student może skorzystać z zawartości tych obiektów
dopiero w okresie objętym daną pozycją planu.
W projekcie platformy znajduje się również sterowanie kursem wynikające z częściowego
porządku, wyznaczonego przez zdefiniowanie zbioru prerekwizytów (obiektów, które muszą być
wykonane wcześniej lub innych warunków, które powinny być spełnione – np. poziom wyniku
testu) dla poszczególnych obiektów kursu. W tym przypadku o przebiegu kursu nie decyduje
czas, lecz predyspozycje i prędkość przyswajania wiedzy przez daną osobę.

Narzędzia platformy
Arkusz ocen
Jest to rozbudowane narzędzie do zarządzania punktacją poszczególnych studentów
w sekcjach kursu. Arkusz pozwala na tworzenie kolumn prostych – uzupełnianych ręcznie,
kolumn, których zawartość uzyskiwana jest na podstawie przygotowanej formuły wyliczeniowej,
a także na tworzenie kolumn połączonych z obiektami dydaktycznymi, takimi jak testy, zadania,
projekty i fora dyskusyjne. Kolumny arkusza mogą być kategoryzowane według definiowanych
przez użytkownika rodzajów. Kategoryzacja ta pozwala na tworzenie zaawansowanych formuł
wyliczeniowych, które zapewniają łatwe i szybkie przeliczanie aktualnej punktacji według ściśle
określonych kryteriów.

Komunikator
Jest to narzędzie umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi użytkownikami
platformy. Komunikaty można wysyłać, w zależności od roli, jaką pełni się na platformie: jako
prowadzący – do studentów grupy (wszystkich lub wskazanych), jako prowadzący – do pozostałych prowadzących w kursie, jako opiekun kursu – do uczestników kursu (prowadzących
i studentów), jako administrator – do wszystkich oraz jako student – do prowadzącego. Student
może wysłać komunikat jedynie powiązany z kontekstem – np. Mam problem z rozwiązaniem
tego zadania, student Kowalski. Odbywająca się przy pomocy mechanizmów platformy komunikacja na podstawie kontekstu, pozwala na uniknięcie przeciążenia skrzynki pocztowej
wiadomościami typu dlaczego otrzymałem tak mało punktów za zadanie – janek@interia.pl.
Komunikaty, które trafiają do prowadzącego, mają swoje powiązanie z miejscem wysłania (adres
WWW, moduł platformy, obiekt dydaktyczny) oraz niosą ze sobą pełne informacje o nadawcy
(np. student-grupa-kurs) – pozwala to na szybką odpowiedź bez dociekania, kto jest w istocie
autorem komunikatu i czego on dotyczy.

Narzędzia do wytwarzania treści dydaktycznych
(Testy, Zadania, Projekty)
Kreator testów
Narzędzie to składa się z dwóch modułów – biblioteki pytań oraz testów. Biblioteka pytań
pozwala na wytwarzanie ośmiu typów pytań oraz na ich grupowanie w wygodne dla autora pule.
Możliwe typy pytań to: prawda/fałsz, pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, opisowe,
„połącz w pary”, „ustal prawidłową kolejność”, krótka odpowiedź oraz „wypełnij puste pola”.
Wszystkie wymienione typy (za wyjątkiem pytań opisowych) są oceniane automatycznie. Niektóre
pozwalają na tworzenie puli odpowiedzi – możliwe jest określenie, ile odpowiedzi do pytania
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zostanie wylosowanych w konkretnym teście. Biblioteka pytań pozwala na udostępnianie pul
pytań innym prowadzącym na poziomie grupy terminali lub pojedynczego terminalu.
Moduł testów pozwala na wytwarzanie pięciu typów testów: prawda/fałsz, jednokrotnego
i wielokrotnego wyboru, opisowego oraz mieszanego. Testy wszystkich typów za wyjątkiem opisowego, są oceniane automatycznie. Mogą one również spełniać rolę testów ćwiczeniowych. Decyzję
o tym, czy test jest testem ćwiczeniowym, podejmuje autor – w momencie jego tworzenia.

Kreator zadań
Narzędzie to pozwala na tworzenie zadań o specyficznych, definiowanych przez twórcę,
parametrach. W zależności od decyzji twórcy, studenci mogą dołączać rozwiązanie do zadania
w formie: załącznika (np. archiwum zip), w formie tekstowej wpisanej bezpośrednio przy pomocy
edytora WYSIWYG, udostępnianego na platformie lub w obu formach jednocześnie. Twórca
zadania może zezwolić także na składanie wielu rozwiązań do czasu wygaśnięcia terminu wyznaczonego na dostarczenie rozwiązania. Biblioteka zadań pozwala na ich kategoryzowanie oraz
udostępnianie innym prowadzącym na poziomie grupy terminali lub pojedynczego terminalu.

Kreator projektów
To narzędzie umożliwia tworzenie projektów obejmujących dowolną liczbę tematów. Są
one realizowane przez grupy projektowe utworzone w ramach projektu. Biblioteka projektów,
analogicznie do biblioteki pytań i zadań, pozwala na kategoryzowanie i udostępnianie zasobów
innym prowadzącym.

Terminarz
To narzędzie występuje na platformie w kilku postaciach: w formie osobistego terminarza,
do którego zawartości ma dostęp jedynie dany użytkownik, w formie terminarza kursu, do
którego dostęp posiadają wszyscy uczestnicy danego kursu oraz w formie terminarza grupy
projektowej – jako narzędzia wspomagającego pracę grupową. Terminarz może być zasilany
danymi pochodzącymi z systemów zewnętrznych, takich jak systemy harmonogramowe.

System zarządzania pracą grupową
Jest on zbiorem narzędzi zgrupowanych w tzw. panelu grupy projektowej. W skład narzędzi
wspomagających pracę grupową wchodzą: forum dyskusyjne grupy projektowej, repozytorium
plików grupy projektowej, terminarz grupy projektowej, komunikator grupy projektowej.

Moduł importu i eksportu kursu
Moduł ten zezwala na wykonanie szybkiej kopii i przeniesienie jej zawartości z jednego
kursu do drugiego, pozwala również zaimportować kursy przygotowane na innych platformach
edukacyjnych, takich jak BlackBoard czy Moodle.

Uniwersalność platformy
Uniwersalność platformy Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w dużej
mierze polega na możliwości dostosowania jej do różnego typu potrzeb. Platforma wspiera
zarówno wspomaganie edukacji prowadzonej metodą tradycyjną (kursu w szkole wyższej lub
lekcji w szkołach niższego szczebla), jak i prowadzenie szkoleń na dowolny temat w sposób
tradycyjny oraz zdalny. Platforma może być integrowana z funkcjonującym w danej instytucji
systemem informatycznym i posiłkować się jego danymi (dane osobowe, harmonogramowe),
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ale może też pracować całkowicie niezależnie, prowadząc kursy zdalne – dla użytkowników,
którzy zarejestrują się drogą elektroniczną, podając jedynie swój adres e-mailowy. Elastyczność
struktury (terminale) pozwala na równoczesne korzystanie z jednej instalacji platformy przez
wiele podmiotów, które mogą sobie wzajemnie udostępniać zasoby (np. zajęcia prowadzone
na jednym wydziale, mogą być udostępniane studentom innego wydziału). Nowoczesne rozwiązania programistyczne oraz użycie znanych i cenionych wzorców projektowych pozwala
na łatwą i szybką rozbudowę platformy.

Architektura
Platforma została napisana przy użyciu języków programowania PHP 5.2 oraz Javascript
z zastosowaniem wzorców projektowych. Przy tworzeniu interfejsu użytkownika zastosowano
XML oraz technologię AJAX. Interfejs platformy wykorzystuje mechanizmy biblioteki gettext, co
ułatwia opracowanie różnych wersji językowych platformy.

Podsumowanie
Przedstawiona platforma edukacyjna jest narzędziem nowoczesnym i uniwersalnym. Ma ona możliwości znacznie przewyższające te, które oferują platformy BlackBoard
i Moodle. Równocześnie, zostały w niej wyeliminowane ich główne wady i ograniczenia. Przystępnie i przejrzyście napisany kod źródłowy stanowi podstawę do dalszego, szybkiego rozwoju
platformy w kierunku wyznaczonym przez potrzeby użytkowników.
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Abstract
Educational platform created by WSB-NLU is based on LCMS with a broad spectrum of applications.
The platform provides support for full-time and part-time studies (also international) as well as for conducting
courses and trainings for various groups on almost any subject. The main principles of the platform are:
–
possibility of nonlinear form of the teaching process,
–
removing the necessity of simultaneous meetings (including internet) of all participants of
the course,
–
full individualization of the teaching process.
The platform supports classes carried out in a traditional way (lectures, university classes and exams,
lessons at high school) as well as teaching with the use of distributed learning system (distribution over
time and space). It can be used both as an application tightly connected with a computer system used by
a university/college and as a separate system with its own database.
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Lecture Recording and VideoPodcasting with LECTURNITY 2.0

Lecture recording is a novel approach to producing e-learning content in a fast and easy way.
The article highlights the importance of lecture recording in academic teaching and learning and
introduces a specific tool, i.e. LECTURNITY, used widely in higher education institutions around
the globe.

E-Lectures in Higher Education
Information and communication technologies (ICT) are at present an integral part of university curricula. The focus, thereby, is less on distance learning and distance education. It rather
seems that ICT in university education complements traditional classroom activities in view of
enhancing the overall service quality of academic programs.
It is predicted that the use of ICT in academic teaching and learning will increase rapidly
in the coming years1. Whereas sophisticated, interactive multimedia learning content will be
adopted rather slowly, due to the significant costs associated with such content formats, learning
material and learning services directly relating to classroom activities will increase considerably in
their importance. This, in particular, holds for so-called e-lectures, i.e. lectures and presentations
recorded during the teaching or presentation process and made available as learning resources
to students within a short period of time.
A considerable number of higher education institutions already practice lecture recording as a standard form of e-learning in their curricula. The University of Freiburg (Germany),
for instance, provides recordings of all lectures held within the standard teaching program of
many departments and disciplines. As a result, the entire curriculum in information sciences is
already available as e-lectures. An “e-lecture portal” provides easy access to and sophisticated
retrieval possibilities within a vast collection of lecture material2. Students generally appreciate
this service: over two thirds of the students use e-lectures on a regular basis, either exclusively
and without following the actual lecture program or as an addition to attending the real lectures
for self-study and exam preparation purposes.
1
mbb Trendmonitor II / 2006, Szenarien für die eUniversity 2011. Experten prognostizieren eine deutliche Zunahme
von neuen Computer-Lernformen an Hochschulen, http://www.mmb-institut.de/2004/pages/trendmonitor/
Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_II.2006.pdf, [22.11.2007].
2

E-lecture Portal University of Freiburg, http://electures.informatik.uni-freiburg.de/catalog/courses.do, [22.11.2007].

196

Lecture Recording and Video-Podcasting with LECTURNITY 2.0

Other universities follow along these lines: for instance, lecture recording plays a significant
role within the “self-study online”- initiative at Stuttgart University (Germany). Here, the focus
is on the low-cost production of study material on the basis of faculty members’ regular teaching activities. And the results are positive: 70% of the students confirmed they had used the
lecture recordings, 97% of them at their own desk at home and mostly directly via the university
websites. On average, the lecture recordings were used between six and ten hours, 20% of the
students used a recording instead of the live presentation especially in large events with more
than 800 participants. In the case of smaller events, this value is lower (15%), but here it has
to be considered that the number of students who weren’t able to hear the live presentation
because of lack of time and who would have missed the lecture completely without the recording, does play a role. And finally, half of the students (57%) confirmed a gain in motivation from
the use of recordings3.

Lecture Recording with LECTURNITY
Rapid “Authoring on the Fly”
LECTURNITY4 is a software tool that is widely used in academic teaching for the recording
and distribution of lectures and presentations of all kinds. Creating knowledge modules and
learning content with LECTURNITY is based on the idea of capturing all the information used
during the presentation in a single recording process and without additional effort on the side
of the “content producer”. All media at the time of creation, or recording, i.e. audio and video,
the presentation slides, handwritten annotations, animations of all kinds, software applications
etc., are captured without alterations and integrated in a time-based, multimedia document.
LECTURNITY captures all information at their source and saves them in the form of individual, automatically synchronised media streams. LECTURNITY, thus, goes far beyond a simple
video recording!
As LECTURNITY produces e-learning content “on the Fly”5, i.e. during the actual presentation process, lecturers do not need to be proficient in the use of complex authoring systems.
They should be able to concentrate completely on their core competencies: the verbal and
handwritten communication of their knowledge, using slides or other supporting media.
As LECTURNITY is a presentation recording tool, it always creates a linear, time-based
document. The recording document can be used in a variety of ways depending on the specific
didactic concept or learning scenario the author has in mind.

Production Process
In a first, preparatory phase, the author prepares the slides in the same way as it is in MS
PowerPoint for instance. These are subsequently imported into the LECTURNITY Assistant, which
is the actual production, i.e. recording environment. During the import process, LECTURNITY

3
See D. Boehringer (et. al.), Vorlesungsaufzeichnungen an der Universität Stuttgart, [in:] U. Lucke (et. al.), Workshop
Proceedings DeLFI und GMW05, Logos Verlag, Berlin 2005, pp. 195–202.
4

See http://www.im-c.de/lecturnity/en/index.htm, [22.11.2007].

5

R. Mueller, T. Ottmann, The “Authoring on the Fly’’ System for Automated Recording and Replay of (Tele)presentations,
Special Issue on “Multimedia Authoring and Presentation Techniques” of ACM, Springer Multimedia Systems Journal,
Vol. 8, No. 3, maj 2000.
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converts the objects on the slides into vector graphics, which is essential for the quality of the
recorded documents. As vector graphics, the objects are highly scalable, and they are retrievable, i.e. it is possible to run full-text queries over the document to retrieve targeted information
contained in the recording document.
Figure 1. LECTURNITY Assistant

The actual presentation and the recording of that presentation occur in the LECTURNITY
Assistant (production). As soon as the slides have been transferred from MS PowerPoint to the
Assistant, they are readily available for further processing and recording. The LECTURNITY
Assistant emulates the traditional blackboard paradigm in classroom teaching with the teacher
using chalk to write down notes on the blackboard during his or her explanations to the class.
Thus, all tools needed for modifying slides, such as pens or markers, are to be found under the
slides, exactly where the user would expect them. In the same presentation toolbar, a thumbnail
of the current video image and an audio level meter, which visualises the current level of the
audio input, gives the author control over the recording without having to pay attention during
the presentation. All actions and annotations6 are saved on the slides during the live presentation.
The screengrabbing function enables the recording of other software programmes, animations
or simulations directly from your desktop.
Presentations can be modified afterwards (editing), they can be reduced to the essentials,
sound and video files can be inserted or multiple recordings can be combined to one document.
The conversion of a linear, time-based recording document to a structured, page-based learning
object with interaction possibilities and tests, takes place in the editor.
The processing is carried out using stop and jump labels, branches, as well as buttons and
transparent interaction areas that are inserted into the document at the selected positions. This

6

R. Mueller, T. Ottmann, Electronic Note-Taking, [in:] Handbook on Information Technologies for Education & Training,
H.H. Adelsberger, B. Collis, J.M. Pawlowski (Eds.), Springer-Verlag, Berlin 2002, pp. 121–138.
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Figure 2. LECTURNITY Editor

results in various navigation possibilities through the document for the user. In addition, test
questions can be created and inserted in the document. Diverse question types are available
(drag and drop, multiple choice, true/false or fill-in-the-blank). These are used both to test the
knowledge gained and as intermediate tests for the definition of event-driven learning logic
within the document. The LECTURNITY Publisher performs all tasks that are important for
the publication of learning applications (publishing). Here, learning modules are combined
to collections for specific target groups. The learning modules can either be burnt to CD with
the CD Publisher or converted to different formats. To view the recordings locally, i.e. from
a personal workstation, a conversion to a LECTURNITY Presentation Document is recommended. The document can be processed in RealMedia, Windows Media or Flash formats
for playback via Internet. The MPEG-4 format is available for using the recordings on mobile
devices or as podcasts.
The presentation can be replayed with the LECTURNITY player (play back and distribution).
Real Player or Windows Media Player replay LECTURNITY recordings as streaming documents.
The relevant browser plug-in is necessary for the playback of Flash format.

Results: E-Lectures, Interactive Content, Podcasts
LECTURNITY always creates a time-based, linear recording document. Such
a document can be further processed in order to generate the type of learning module needed.
LECTURNITY offers three types of content:
E-Lectures: Here, the live character of the lecture is maintained as much as possible
and can then be made available to different learning groups for subsequent use;
Structured, interactive learning units: With the LECTURNITY Editor it is possible
to convert the linear, time-based recording document into interactive, structured, page-based hypermedia learning objects in the sense of web-based training
modules. Here, individual learning paths lead the learner through the learning
material. The learner is encouraged to actively participate via questions and
exercises.
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Mobile learning modules (Podcasts): LECTURNITY recordings can be podcasted
to mobile devices and can then be individually accessed from there for learning
and information purposes. These learning contents are always available – even
without internet access.
Figure 3. LECTURNITY Content formats

Technical and Usability Aspects
LECTURNITY is a very successful tool for rapid and cost-effective content production.
Not only are recordings popular amongst students; the tool is also very much appreciated
by its authors.
LECTURNITY meets the following requirements for an “on the Fly” authoring system:

Simplicity
The complete content creation process is fully automatic. Content creation must be possible without technical programming expertise, a production team or assistance.

Usability
The user-interface of the system is designed in such a way that every user is ready to use
the system within a few minutes. For this purpose, current interaction schemata and Human
Interface Device Standards are followed. The creation of the knowledge modules is based on
the presentation principle; LECTURNITY almost exactly adapts to the nearly universal standard
among the presentation systems, MS PowerPoint. The users can operate the system as if they
were holding a presentation with MS PowerPoint. The design of the user-interface enables
the users to operate the system in a few minutes without training or manuals.

Quality
Quality results from the source material used during the actual presentation, i.e. the slides,
texts and images used, the actual form of the presentation and, last but not least, the impressions generated during the actual presentation. This quality is maintained during the recording
process; lossy codices, poor synchronisation of the individual media or the omission of media
do not impinge on the quality of the final result, i.e. the presentation recording document.
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Flexibility
LECTURNITY recordings can be exported in the current standard formats – RealMedia,
Windows Media, Flash and MPEG-4. The provision of recordings in other forms is also
supported – from local or net-based through to CD/DVD based access to the recordings.
The recordings themselves support the SCORM standard for the sharing of content objects.
The recordings can therefore be used across all platforms; their integration in any Content
Management System, web-based lecturing/learning environment or learning platform is
guaranteed.

Retrieval
As content production with LECTURNITY is quite efficient, authors generally produce
a large number of recordings. If (except for the metadata instrumentation) no other form of
retrieval is supported, for example, in accordance with SCORM, the steadily increasing amount
of content will soon become difficult to operate and will as a result have limited use. LECTURNITY, therefore, supports text-based retrieval in terms of a full text search at knowledge
module level and recording independent at recording collection level. The tool also supports
retrieval activities (skimming, browsing) in a visual and an acoustic form along the timeline
of the recording document.

Open, Complete Intermediate Format
LECTURNITY is based on the open document format SRM-Media (Synchronizable,
Randomly accessible, including a Master), with which numerous, time-based knowledge
modules can be recorded. SRM-Media acts as a container. The media streams contained
therein (video, audio, animations, etc.) are not restricted either in number or media type as
long as they are synchronizable, support real-time random access, and one of the streams is
a master stream. A master stream is an audio stream that covers the complete period of the
knowledge module, in other words it begins at the start of the module and finishes only when
the module has been completely played. With the help of this master stream, LECTURNITY
achieves a so-called master-slave synchronisation. That means that other streams are oriented
to the master stream during the playback. The master stream generally contains the voice of
the author which is, from experience, the most important element in the document as far as
the user’s understanding is concerned.

Generic Application Model
The LECTURNITY application model adapts dynamically to the structure of the document. It includes a plug-in for every stream of the document suited to the media type of
the stream. In other words, there is a video plug-in for video stream, an animation plug-in
for an animation. If there are two video streams, two instances of the video plug-in will be
created. The master stream plug-in has an excellent position. All plug-ins are independently processed and as such are loosely connected via communication channels with the
master stream plug-in.
The application model is generic, while new plug-ins for new media can be integrated
at any time without the need for changes to the implementation of the model or to existing
documents.
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From e-Lectures to Content Sharing: SLIDESTAR7
With the increasing distribution of e-lectures, a demand is arising for the fast and convenient provision of these content modules to the respective target groups. Slidestar is a new
Web 2.0 Community platform with which universities can offer their students such a service.
In addition to the rapid searching for and retrieval of relevant learning content via a full text
key word search, Slidestar also makes the sharing, the handling and the assessment of content
very easy and simple.
With Slidestar, authors can easily place their recorded courses on the web, supplement them
with scripts or slides and make them available for downloading. The upload of content is very
simple thanks to the integrated indexing and tagging procedures. Slidestar, in particular, draws
on the ability of LECTURNITY to automatically index the content on the presentation slides.
In Slidestar, the possibilities of automatic tagging via full text indexing are used. In addition,
it is possible to jump from the returned search result directly to the relevant position in the
content. Time-consuming browsing through the content can be avoided. The powerful search
engine that covers both presentation slides and even the audio stream of an e-lecture is best
demonstrated on the Freiburg e-lecture portal which is the first full-fledged implementation of
the Slidestar search and retrieval technology.
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Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych systematycznie organizuje
ogólnopolskie konferencje związane z kształceniem akademickim.
Ich współorganizatorami są:
Akademie Ekonomiczne w Katowicach i Poznaniu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie i we Wrocławiu.
Uczelnie kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.
Działania Fundacji nie byłyby możliwe bez wsparcia indywidualnych osób,
które przeznaczają 1% podatku na naszą organizację,
jak również instytucjonalnych Dobroczyńców, takich jak:

Nie budzi wątpliwości, iż kluczowym elementem budowy społeczeństwa
informacyjnego jest edukacja. Tworzy ją aktywność ośrodków akademickich,
które opracowują nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb
gospodarki opartej na wiedzy – zarówno na poziomie studiów wyższych, jak
i form doskonalących zawodowo. Porównując materiały z kolejnych konferencji tego cyklu, można zauważyć, że coraz większego znaczenia nabiera
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w
dydaktyce akademickiej, nie tylko w odniesieniu do form przekazu treści,
lecz także na płaszczyźnie organizacji tego procesu. Bardzo wysoko oceniam
przygotowaną publikację. Stanowi ona istotny krok w rozwoju e-learningu.

prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Każda kolejna edycja Konferencji przynosi nowe wnioski, nowe propozycje
wprowadzenia bardziej efektywnych i skutecznych systemów edukacyjnych
dla potrzeb rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Trzeba przerwać grę
pozorów i naprawdę jak najszybciej upowszechnić nowe formy kształcenia w
Polsce, a następnie wesprzeć je właściwymi systemami organizacji Uczelni.
Jeśli się to nam nie uda, to przegramy wyścig o dobrą pozycję Polski w Unii
Europejskiej. Potrzebne są takie konferencje i – co bardzo istotne – publikacje,
będące ich rezultatem. To bogate źródło wiedzy na temat nowoczesnej edukacji.

prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz

