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Wstęp

Cele wdrażania i prowadzenia e-edukacji w szkolnictwie wyższym zmieniają się wraz
z postępem technologicznym, rosnącą świadomością wpływu internetu na rozwój społeczeństwa
i upowszechnianiem się jego zastosowań. Nie bez znaczenia są też coraz większe oczekiwania
społeczne w odniesieniu do oferty edukacyjnej, szczególnie w zakresie jej zgodności z potrzebą
uczenia się i zdobywania nowych kwalifikacji przez całe życie.
Pierwsze próby włączania e-learningu w proces kształcenia akademickiego wynikały zazwyczaj z potrzeby podnoszenia jakości kształcenia oraz uzupełniania liczby godzin dydaktycznych koniecznych do realizacji studiów niestacjonarnych. Niekiedy zajęcia zdalne miały także
niwelować niedostatki w infrastrukturze lokalowej, miało to miejsce szczególnie w przypadku
uczelni dynamicznie rozwijających swoją ofertę. Z rzadka natomiast przypisywano e-edukacji
istotną rolę w tworzeniu jakościowo nowych propozycji programowych, odpowiadających na
rodzące się potrzeby rynku w zakresie studiowania na odległość, w czasie i w formie dogodnej
dla odbiorcy.
W wyniku zmian demograficznych i malejącego popytu na odpłatne formy studiów w kolejnym kroku część uczelni postawiła przed e-learningiem nowe zadania, związane z potrzebą
wyróżnienia się ze swą ofertą dydaktyczną na rynku edukacyjnym. Wizerunek nowoczesnej
uczelni stał się dla wielu ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu
o studenta, a kształcenie na odległość i wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
zaczęto postrzegać jako potwierdzenie tej nowoczesności.
Z kolei rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przyniosła uczelniom nowe możliwości
rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych daleko wykraczających swoim zasięgiem poza lokalną
społeczność studentów. Jest to trend dobrze widoczny w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie z anglosaskiego kręgu kulturowego, coraz odważniej wchodzący do praktyki środowiska
akademickiego na świecie. Jego efektem jest nie tylko nieustanne i intensywne wzbogacanie
przez uczelnie oferty kształcenia ustawicznego, ale również w coraz większym zakresie umożliwianie nowym grupom odbiorców włączenia się w proces edukacji akademickiej. W procesie
tym nowoczesne technologie kształcenia na odległość odgrywają kluczową rolę.
Najnowsze koncepcje dotyczące roli e-edukacji w szkolnictwie wyższym były przedmiotem
kolejnej, dziewiątej już edycji dorocznej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
we współpracy z Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Gospodarzem spotkania, które miało miejsce
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22 listopada 2012 roku, był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Niniejsza monografia
powstała w oparciu o wybrane wystąpienia prezentowane podczas tej konferencji.
Problematyka podejmowana w publikacji koncentruje się wokół wspomnianej roli e-edukacji
w rozwoju kształcenia akademickiego. Autorzy opracowań wskazują trendy w tym zakresie,
a także prezentują dotychczasowe doświadczenia i praktyczne rozwiązania wykorzystywane
w dydaktyce.
W pierwszej części monografii, zatytułowanej Koncepcje nowoczesnej edukacji, omówiono
kierunki rozwoju e-learningu na świecie z uwzględnieniem także pewnych działań podejmowanych w polskiej edukacji. Autorzy zawartych w niej opracowań odnieśli się przede wszystkim do
zagadnień związanych z powszechną globalizacją, która obejmuje również system kształcenia,
oraz do problematyki wprowadzania technologii cyfrowych do praktyki edukacyjnej.
Część druga, której nadano tytuł Edukacyjna rzeczywistość – pomysły i rozwiązania, to niejako dopełnienie części pierwszej. Pozwala bowiem spojrzeć na e-edukację od strony rozwiązań
dydaktycznych, które wprowadzane są w naszym środowisku akademickim. Ta część może stanowić cenną podpowiedź dla osób, które poszukują możliwości unowocześnienia dydaktyki na
różnych płaszczyznach i w różnych obszarach. Omawiane propozycje dotyczą bowiem zarówno
współpracy i wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych konsorcjów i projektów, jak
też konkretnych przykładów w zakresie wykorzystywanych urządzeń czy aplikacji.
Natomiast opracowania zawarte w części trzeciej, zatytułowanej Tworzenie treści dla
e-edukacji – potrzeby i wyzwania, prezentują zagadnienia, które stosunkowo rzadko pojawiają
się w literaturze poświęconej e-edukacji. Omawiana jest w nich problematyka dostępności materiałów dydaktycznych online dla osób niepełnosprawnych, koncepcje nieliniowej konstrukcji
tych materiałów, a także kwestie przygotowania specjalistów tworzących e-podręczniki.
Polecamy lekturę niniejszej książki, mając przeświadczenie, iż prezentowane w niej idee
i inicjatywy w sposób przekonujący ilustrują nie tylko rosnące znaczenie e-edukacji w szkolnictwie wyższym, ale również nieuchronne i coraz bardziej dynamiczne zmiany kształcenia
akademickiego służące jego unowocześnianiu. Konsekwencją wspomnianych tendencji wydaje
się – już chyba dość bliskie – zatarcie się podziału na e-learning i tradycyjną edukację na rzecz
ścisłej integracji obu form
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z wystąpień konferencyjnych, w oparciu
o które powstała prezentowana monografia. Galerie fotografii oraz treści wygłaszanych referatów
dostępne są na stronie internetowej: www.e-edukacja.net.
Marcin Dąbrowski i Maria Zając
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The reasons for implementing e-learning in higher education have been changing over the
recent years along with the development of communication technologies and increasing role of
the internet. The role of e-learning is also shaped by the growing expectations for educational
offer and for its responsiveness to the needs of lifelong learners in particular.
Along with demographical changes and systematically decreasing demand for higher education paid offer the role of e-learning have changed as well. The universities are instantly in search
of new concepts of teaching in a way that it will attract more and more learners. In this context
e-learning became one of the important means of raising attractiveness of didactic process and
in consequence the key factor of competitiveness. New technologies have also diminished the
geographical borders enabling access to universities, including those most prestigious, from very
remote places in the world if only they have access to the internet. Therefore the new groups of
learners, previously excluded from higher education market have entered it and the pedagogical
offer must be adjusted to their needs as well.
These are only just a few issues that were the subject of a discussion during the ninth
conference The development of e-learning in economic education, organized every year by five
public universities of economics in Poland in collaboration with the Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education. In year 2012 the conference was hosted by the
University of Economics in Wroclaw. The chapters in this book have been based on the papers
presented during the conference.
In the first part of the book, which has the title The concepts of modern education, new
trends in e-learning both in Poland and worldwide are presented. Possible effects of globalization and MOOC phenomenon are in focus of the attention among the others.
The ideas and the solutions from practice is the title of the second part of the book that
supplements the first one by presenting chosen pedagogical aspects of e-learning. This part can
constitute a valuable support for those who try to introduce innovative methods and concepts
into their teaching.
The third part, closing the book has a title Creating educational content – the needs and
challenges. It refers to those aspects of preparing the educational content, which although really important are not really often raised in literature. These are the aspects of accessibility of
learning materials to the learners with disabilities as well as the necessity to educate e-books’
and e-materials’ editors.
We recommend reading this book because we strongly believe the ideas and solutions
presented in it illustrate not only the growing presence of e-learning in higher education but
also its dynamic and inevitable changes leading to its systematic modernization. It is highly
likely now that such changes will lead – sooner than later – to the integration of e-learning with
traditional forms of teaching.
Video recordings of the presentations, a photo gallery and the conference papers in a form
of pdf files are available at the conference website: www.e-edukacja.net We strongly encourage
you to have a look at that website.
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Część I

Koncepcje nowoczesnej
edukacji

Marek Oziewicz
Uniwersytet Stanu Minnesota, USA

Rozdział 1

Nauki humanistyczne
w formacie online – wykorzystanie
amerykańskich doświadczeń
Niniejsze opracowanie dotyczy możliwości nauczania przedmiotów humanistycznych w formie
online i zawiera propozycje sformułowane w oparciu o sześcioletnie doświadczenie autora jako
instruktora kursów online w Pennsylvania State University. Omówiono w nim praktykę i teorię
nauczania online oraz poddano krytyce panujące w polskiej humanistyce przekonanie o nieprzekładalności specyfiki humanistycznej na format online. Opracowanie prezentuje pogląd, że
niechęć do wprowadzenia formatu cyfrowego wypływa z zaniedbań będących po części wyrazem
strachu środowiska profesorskiego przed nowymi technologiami, a po części braku wizji przyszłości
edukacji humanistycznej w Polsce.

Lista rzeczy, które gdzie indziej istnieją, a u nas nie występują, jest długa. Alfabetycznie zaczyna się od A, np. autostrad, a kończy się na Z, np. na zasobach elektronicznych. Mniej więcej
w połowie tej długiej listy znajduje się e-learning w dziedzinach humanistycznych. Jak stwierdza
Wiesław Przybyła w opracowaniu opublikowanym w 2012 r., studiów na kierunkach ściśle humanistycznych – jak filologia polska, historia, filozofia – prowadzonych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość nie znajdziemy w ofercie polskich uczelni1. Jest to poważne
zaniedbanie. Ceną, jaką przyjdzie nam za nie zapłacić, będzie trudne do nadrobienia zapóźnienie edukacyjne oraz niższa i z każdym rokiem zmniejszająca się konkurencyjność polskich
uczelni względem uczelni europejskich i światowych. Możliwości edukacyjne i badawcze, jakie
stwarzają nowe technologie, oraz pogłębiający się dystans technologiczno-kognitywny między
współczesną młodzieżą (cyfrowymi tubylcami) a nauczycielami i wykładowcami (cyfrowymi
imigrantami)2 sprawiają, że w erze cyfrowej edukacja online z wykorzystaniem nieustannie
rosnących zasobów elektronicznych jest nieuchronna. Uczelnie i kraje, które pozostaną ślepe
na konieczność przedefiniowania pojęcia edukacji w erze cyfrowej, są skazane na porażkę.
Choć niniejsze opracowanie dotyczy głównie sytuacji na Uniwersytecie Wrocławskim,
dotychczasowe ignorowanie możliwości kształcenia online to sytuacja typowa dla wyższej
edukacji humanistycznej w Polsce. W pierwszej części opracowania autor przedstawia zatem

1
W. Przybyła, Filologia polska a e-learning, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning – narzędzia i praktyka,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012, s. 151.
2
Zob. artykuł autora Nowe formy wspólnotowości a humanistyka XXI wieku: rekonesans, [w:] M. Cieński (red.),
Humanizm Polski i Wspólnoty: Naród – Społeczeństwo – Państwo – Europa, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010,
s. 497–528.
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swoje doświadczenia z uczenia online na Uniwersytecie Stanu Pensylwania, opisując specyfikę
i zalety kursu literaturoznawczego online oraz zaplecze organizacyjno-techniczne oferowane
przez komórkę Penn State odpowiedzialną za edukację online – tzw. World Campus. W części
drugiej poddaje krytyce panujące w Polsce przekonanie o nieprzekładalności humanistyki na
format online oraz przedstawia propozycję kroków koniecznych do podjęcia przez te polskie
uczelnie, które chcą wprowadzić edukację online.
Jako literaturoznawca i amerykanista specjalizujący się w literaturze spekulatywnej dla młodego odbiorcy – fantasy i science fiction – autor zetknął się z uczeniem online po raz pierwszy
w 2005 r., podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fulbrighta. W 2006 r.
autor został zaproszony do przejęcia i uaktualnienia kursu online Literatura fantasy dla młodego
czytelnika dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Stanu Pensylwania. Kurs ten został przewidziany
jako jeden z sześciu przedmiotów podstawowych – obok trzech obowiązkowych dotyczących
pedagogiki szkolnej oraz dwóch (a aktualnie pięciu) przedmiotów do wyboru – w programie
studiów magisterskich (M.Ed. lub M.A.) o specjalizacji Literatura dziecięca, oferowanych przez
Instytut całkowicie w formacie online i powołanych przez dra Daniela D. Hade’a w 2006 roku.
Penn State jest jednym z liderów tego formatu w Stanach Zjednoczonych, a program, do którego zaproszono autora, był pierwszym programem z literatury dziecięcej oferowanym w USA
całkowicie online. W 2007 został uznany za najlepszy program z literatury dziecięcej w USA
(wśród programów online oraz rezydencjalnych)3 i do dziś znajduje się w ścisłej czołówce ofert
edukacyjnych dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz innych profesjonalistów z branży edukacyjnej,
którzy pracują z młodzieżą. Od stycznia 2007 r. do dziś autor pozostaje jedynym nieamerykańskim instruktorem w tym programie i przeprowadził czternaście trzynastotygodniowych
edycji swojego kursu. Doświadczenia te nie pozostawiają autorowi żadnych wątpliwości co do
przydatności formatu online w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz przekonują go,
że pod pewnymi względami format ten stwarza atrakcyjniejsze możliwości zdobywania wiedzy
niż tradycyjne kursy rezydencjalne.
Funkcjonowanie kursów online wiąże się z jednej strony z bazą technologiczną (szczególnie
platformą cyfrową), a z drugiej ze wsparciem zarówno ze strony informatyków i specjalistów
z branży IT, jak też konsultantów ds. platformy – tzw. instructional designers. Zadaniem tych
pierwszych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania platformy – stanowią oni jej „ukrytą”
obsługę techniczną. Konsultanci ds. platformy to z kolei grupa specjalistów, którzy pomagają
wykładowcom w przenoszeniu zawartości kursów tradycyjnych do formatu online, wskazują,
jakie narzędzia wykładowcy mają do dyspozycji w obrębie kursów ze swojej dziedziny i rozwijają
nowe narzędzia w zależności od potrzeb.
Aby koordynować wszelkie aspekty edukacji na odległość, w 1998 r. Penn State powołał osobną komórkę o statusie wydziału, zwaną World Campus4. Tym samym stał się jedną
z pierwszych uczelni wyższych w USA, gdzie edukacja na odległość odeszła od kursów korespondencyjnych i stała się edukacją online. Wizją przewodnią World Campus – a więc idei,
że cały świat jest kampusem – jest przekonanie o tym, iż specjalistyczna wiedza na poziomie
uniwersyteckim, która pomaga ludziom osiągać cele zawodowe i realizować aspiracje życiowe,
może być dziś dostępna dla każdego: nawet dla osób, którym zobowiązania zawodowe i (lub)
rodzinne nie pozwalają na podjęcie tradycyjnych studiów rezydencjalnych.

3
Zob. Upgrade Your Teaching Creds, http://www.scholastic.com/teachers/article/upgrade-your-teaching-creds,
[02.09.2013].
4
Zob. Penn State Online, http://www.worldcampus.psu.edu/, [02.09.2013].
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Zalet kursów i programów online jest wiele, ale ich główne atuty z punktu widzenia studenta
to elastyczność i asynchroniczność nauki, a z perspektywy uczelni – możliwość pozyskiwania
studentów z całego kraju, a nawet świata. Kursy oferowane online są przy tym równie wymagające
akademicko co kursy rezydencjalne i pozwalają na zdobycie tych samych dyplomów.
Z doświadczenia autora wynika, że praca nad każdym nowym kursem online rozpoczyna się
co najmniej rok przed przewidywaną datą jego uruchomienia, kiedy to wykładowca i konsultant
ustalają wizję kursu oraz kalendarz realizacji poszczególnych modułów. Na wczesnym etapie
pracy nad kursem wykładowca tworzy sylabus i dostarcza konsultantowi listę lektur oraz tekstów
krytycznych. Sylabus kursu online jest bardzo rozbudowanym dokumentem i liczy od 10 do
30 stron; np. w przypadku kursu autora – Literatura fantasy dla młodego czytelnika – 17 stron
tekstu i tabel, w sumie ponad 6000 słów. Jest też napisany językiem dostosowanym do odbiorcy
– a więc studenta (a nie takim, jaki znajdujemy w narzuconych ostatnio w Polsce modelach
sylabusów, które są dokumentami przeznaczonymi wyłącznie dla urzędników i tworzonymi
w wyalienowanym od praktyki pedagogicznej żargonie biurokratycznym).
Konsultant sprawdza dostępność lektur obowiązkowych, uzyskuje prawa autorskie i digitalizuje źródła krytyczne, aby wszystkie teksty potrzebne do kursu (oprócz lektur obowiązkowych
w postaci powieści, które student musi zakupić) były dostępne w wersji cyfrowej do pobrania
w odpowiednim folderze kursu. Następnie wykładowca tworzy dokumenty opisujące poszczególne lekcje – zawierają one instrukcje i pytania dotyczące zadań przewidzianych na daną
lekcję; każdy taki dokument liczy od 3 do 6 stron tekstu. Wspólnie z konsultantem wykładowca
decyduje następnie o rozmieszczeniu i sekwencji tych elementów w folderze danej lekcji. Kiedy
całość kursu jest w ten sposób rozpisana, konsultant aktywuje kurs na platformie i wspólnie
z wykładowcą testuje go pod względem technicznym i merytorycznym. Po sprawdzeniu i aprobacie funkcjonalnych aspektów kursu zostaje on udostępniony studentom. Przygotowanie kursu
online jest więc pracochłonne i Penn State opłaca je osobnym wynagrodzeniem, stanowiącym
ekwiwalent wynagrodzenia za jedno przeprowadzenie kursu. Kursy są uaktualniane co semestr
(szczególnie pod względem odniesień do baz danych i różnych innych źródeł w sieci), a co dwa
lata wykładowca może zmienić do 30 proc. ich całkowitej zawartości (ta praca również odbywa
się za dodatkowym wynagrodzeniem).
Kurs online jest wymagający nie tylko na etapie opracowania i nie tylko dla wykładowcy.
Przykładowo trwający 13 tygodni kurs prowadzony przez autora obejmuje lekturę 10 powieści,
6 bajek i opowiadań oraz 36 artykułów, wywiadów i rozdziałów książkowych. Wysokie wymagania rekompensowane są elastycznością czasową, jaką niesie uczenie asynchroniczne, a więc
w czasie wybranym przez studenta. Każda lekcja trwa tydzień – od środy rano do północy we
wtorek. Studenci, często pochodzący z różnych kontynentów i stref czasowych, mają siedem
dni na lekturę zadanych tekstów i wykonanie zadań z danej lekcji. Oprócz czytania, realizują
trzy główne aktywności: zamieszczają jedną dużą wypowiedź pisemną na forum (700–1000
słów), a także co najmniej trzy odpowiedzi lub komentarze w formie postów dotyczących wypowiedzi innych studentów (300–600 słów, zwykle znacznie więcej) oraz przygotowują pracę
pisemną w formie eseju lub recenzji. W trakcie całego kursu studenci składają 5 esejów – tzw.
„dwutygodniówek” (700–1000 słów) zawierających ich refleksje na temat lektur i tematów
omawianych w ostatnich dwóch tygodniach – oraz 3 recenzje (500–700 słów każda) dotyczące
3 powieści fantasy, które czytają jako dodatkową lekturę oprócz powieści omawianych wspólnie
na lekcjach.
Kurs jest także absorbujący dla wykładowcy – oferowany dla grup liczących od 15 do 20 studentów wymaga od niego poświęcenia 8–10 godzin tygodniowo – mniej więcej takiej samej

13

Marek Oziewicz

ilości czasu, jaką poświęcają na niego studenci, licząc lekturę beletrystyki. To zresztą odpowiada
standardom przyjętym w USA: na każdą godzinę zajęć akademickich w klasie z instruktorem
(60 min) przypada 2–3 razy tyle pracy własnej studenta w domu. Ponieważ kursy akademickie
oferowane są w modułach liczących od 2 do 3 godzin zajęć tygodniowo (120–180 min) – a nie
jak w Polsce 2 godz. (a faktycznie tylko 90 min.) – całkowite obciążenie czasowe na kurs akademicki to 6–9 pełnych godzin pracy na tydzień. Wykładowca zwykle nie czyta całości materiału
od nowa przy każdej kolejnej edycji kursu, ale ma inne lektury: musi przeczytać i ocenić wypowiedzi 20 studentów na 26 forach (pracują w dwóch grupach) przez 13 tygodni, 100 esejów
i 60 recenzji. Taka ilość materiału zmusza do obecności online codziennie, aby reagować na
bieżące sprawy i pytania studentów, a nierzadko wymaga zalogowania się do platformy rano
i wieczorem. Samo sprawdzanie prac pisemnych zajmuje 4–5 godzin tygodniowo. Aby stworzyć i utrzymać tzw. „obecność cyfrową” w przestrzeni kursu – która daje studentom poczucie,
że po drugiej stronie ekranu/platformy znajduje się nie dydaktyczny robot, ale żywy człowiek
– wykładowcy przechodzą obowiązkowe szkolenia w tym zakresie, rezydencjalne lub online;
szkolenia te są powtarzane obowiązkowo co cztery lata.
Według autora kurs online jest bardziej wymagający niż kurs rezydencjalny, ponieważ oprócz
wielkiego nakładu bieżącej pracy konieczne jest dokładne przygotowanie go zanim się rozpocznie. W przeciwieństwie do wykładowcy pracującego w kontakcie bezpośrednim, który może
modyfikować poszczególne lekcje na bieżąco lub czasem nawet improwizować, wykładowca
kursu online musi jeszcze przed jego rozpoczęciem dokładnie wiedzieć i precyzyjnie opisać,
co będzie omawiać na każdej lekcji przez cały kurs. Ten techniczny wymóg sprawia, że kursy
online są często lepiej przemyślane i dopracowane niż kursy rezydencjalne.
Także z perspektywy studenta kursy online pozwalają na niejako pełniejsze zdobywanie
wiedzy, gdyż zmuszają każdego uczestnika do lektury oraz wypowiedzi na temat zadanych
zagadnień. Jak pokazują badania, format online pomaga też studentom w wyrażaniu „swojego
prawdziwego ja” pełniej niż w kontaktach bezpośrednich, co z kolei sprzyja szczerej wymianie
poglądów, wzajemnemu poznawaniu się i nawiązywaniu relacji w większym stopniu sprzyjających wspólnemu uczeniu się niż relacje między studentami w tradycyjnej klasie5. Oprócz pracy
indywidualnej, w zaciszu domowym, studenci pracują razem, dyskutując na forum, gdzie dzielą
się swoimi opiniami; tygodniowa lekcja daje im znacznie więcej czasu na wyrażenie poglądów
i przemyślenie wypowiedzi innych studentów niż 2 godziny spotkania w klasie, kiedy to i tak
bardziej dynamiczne osoby dominują w dyskusji, a te mniej elokwentne prawie w niej nie uczestniczą. Forum kursu online jest pod tym względem bardziej demokratyczne, ponieważ zapewnia
każdemu możliwość zabrania głosu. Wykładowca widzi też dokładnie, kto i kiedy się logował,
jak długo przebywał na forum oraz ile słów liczą jego wypowiedzi w danym tygodniu. W klasie
online nie można się „ukryć”, jak w grupie studentów podczas zajęć rezydencjalnych.
Wspomniane możliwości uczenia online są oczywiście zależne od sprawnie funkcjonującego
zaplecza organizacyjno-technicznego, a w szczególności od platformy cyfrowej. Platforma używana w Penn State nosi nazwę ANGEL – A New Global Environment for Learning, czyli „nowe,
globalne środowisko nauki” – i została stworzona od podstaw przez specjalistów IT z Penn
State na potrzeby wydziału World Campus. Platforma istnieje od 1998 r. i jest zintegrowana
z innymi usługami sieciowymi Penn State, szczególnie bibliotekami, systemem informatycznym

5

J. Rifkin, The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World of Crisis, Penguin, Nowy Jork 2009,
s. 577.
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oraz zarządzaniem zajęciami. W ostatniej dekadzie na świecie powstało wiele takich platform,
np. najpopularniejsza w Polsce Moodle – i (choć autor nie jest kompetentny, aby wypowiadać
się o różnicach między nimi) większość z nich wydaje się posiadać podobne funkcje. Nie
każda platforma odpowiada jednak różnym potrzebom edukacyjnym rozmaitych dyscyplin
naukowych, np. testowana w zeszłym roku przez World Campus platforma Pearson Learning
Studio – do której kurs autora został wybrany jako jeden z pilotażowych w nowym systemie
– okazała się strukturalnie alienująca. Nie zapewniała narzędzi do bezpośredniego i szybkiego
kontaktu między wykładowcą i studentem, zatem po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów
i wykładowców została przez World Campus odrzucona. Platforma ANGEL będzie więc dalej
rozwijana – aktualnie obsługuje szeroką gamę kursów: od fizyki i inżynierii środowiska po teorię
muzyki, pedagogikę i literaturę6.
Doświadczenia autora jako wykładowcy kursu z literatury na poziomie studiów magisterskich przekonują go, że odpowiednio zorganizowany format online jest atutem, a nie przeszkodą w uczeniu przedmiotów humanistycznych. Oprócz oferowania studentom autonomii
i elastyczności czasowej, pozwala im zdobywać rzetelną, merytoryczną wiedzę nie w izolacji
od sieci – najszybciej rosnącego współczesnego narzędzia poszukiwania i przechowywania
informacji – ale z wykorzystaniem jej możliwości i zasobów; nie jednokierunkowo i hierarchicznie – w przepływie od wykładowcy do studentów, ale interaktywnie i systemowo – gdzie
każdy uczestnik kursu wnosi własne doświadczenia i opinie, a przestrzeń kursu staje się forum
wymiany poglądów i uczenia się wszystkich uczestników od siebie nawzajem. Format online
nie zmniejsza przy tym autorytetu wykładowcy.
Indywidualna lektura beletrystyki i tekstów krytycznych, dyskusja nad nimi i konfrontacja
poglądów oraz formułowanie wypowiedzi pisemnych w postaci esejów i recenzji – wszystkie
te aktywności specyficzne dla humanistyki są w pełni możliwe do zrealizowania w kursach
online. Tym, czego w nich brakuje, są studenci chowający się za plecami bardziej aktywnych
kolegów czy zasypiający podczas wykładów – albo dlatego, że wykład jest nudny, albo dlatego,
że odbywa się w czasie narzuconym studentowi, a nie wybranym przez niego. Brakuje w nich
także wypraw po źródła krytyczne do biblioteki, stania w kolejce do ksero, aby uzyskać własną
kopię, wymówek, że lektura nie została przeczytana, bo nie udało się jej zdobyć, oraz sztywnej
hierarchiczności, charakterystycznej dla relacji między wykładowcą a studentem na większości
kierunków humanistycznych w Polsce, gdzie tzw. „autorytet” wykładowcy jest barierą szczerej
wymiany poglądów.
Przewijający się w rozważaniach i rozmowach – nie tylko w dziedzinach humanistycznych
– imperatyw tzw. „kontaktu z mistrzem” jest w przekonaniu autora nobliwą zasłoną dymną
przeciwników edukacji online, skrywającą ich strach przed zmianą lub możliwościami nowych
technologii. Ucząc pokolenie studentów, z których zdecydowana większość korzysta z portali
społecznościowych i rozmaitych form e-rozrywki, używa bankowości online, kupuje i sprzedaje
online, a co najważniejsze jest przyzwyczajona do paralelnego, a nie linearnego przetwarzania informacji, wykładowcy będący cyfrowymi imigrantami chowają się za przekonaniem
o nieprzekładalności humanistyki na format online. Zamknięci w wyimaginowanych wieżach
z kości słoniowej, gdzie mistrzowie zwykli czekać na pokornych uczniów, nie zdają sobie sprawy
ze stopnia, w jakim zdemokratyzował się dostęp do wiedzy ani z możliwości dydaktycznych

6

Przegląd programów i kursów oferowanych online przez World Campus znajduje się na stronie: http://www.
worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates, [02.09.2013]. Zob. też sekcję Jak działa zdobywanie wiedzy w formacie
online na stronie http://www.worldcampus.psu.edu/how-online-learning-works/how-it-works-faqs, [18.11.2012].

15

Marek Oziewicz

i naukowych, jakie oferują humanistyce nowe technologie. W przekonaniu autora jest to postawa negatywna, niekonstruktywna i nieuzasadniona – o pozornie małej szkodliwości, kiedy
podśmiewają się z niej studenci, ale karygodna, kiedy prowadzi do zaniedbań i wstecznictwa
na poziomie decyzji podejmowanych (lub niepodejmowanych) przez senat i władze uczelni.
Co można zrobić w Polsce, aby zmienić ten stan rzeczy, zależy, oczywiście, od profilu
i potrzeb każdej uczelni, ale autor z całym przekonaniem twierdzi, że wiele kroków w kierunku
otwarcia się na edukację online będzie wspólnych dla większości uczelni. Poniższe sugestie oparte
są na rekomendacji, jaką autor przedstawił władzom rektorskim Uniwersytetu Wrocławskiego
w październiku 2012 r. i odnoszą się do aktualnego stanu faktycznego na tej uczelni.
Po pierwsze, władze uczelni powinny rozpocząć prace nad stworzeniem formalnych ram
– w postaci aktualizacji regulaminu studiów oraz odpowiednich zarządzeń rektorskich – regulujących procedury prowadzenia zajęć online i przeliczniki kosztorysu godzinowego takich
zajęć. Według aktualnie obowiązujących przepisów wykładowcy UWr nie mogą prowadzić
zajęć online, a studenci nie mogą w ten sposób zdobywać wiedzy ani zaliczeń. Zanim jakiekolwiek nauczanie online stanie się możliwe, przepisy uczelni muszą uregulować te kwestie, aby
omawiana forma nauczania mogła liczyć się jako praca, a nie hobby. Wśród wielu zagadnień,
z jakimi będzie trzeba się zmierzyć, konstruując odpowiednie przepisy, jest waga godzinowa
kursu online. W przekonaniu autora całkowite obciążenie czasowe dla konwersatorium lub
ćwiczeń online (tzn. praca w klasie i w domu) nie może być mniejsze niż 4,5 (a realistycznie
6) godzin pracy na tydzień – czyli kurs taki powinien być liczony jako ekwiwalent 3, a w standardach amerykańskich 4 godzin dydaktycznych w formacie rezydencjalnym. Dla wykładu
online wygłaszanego na sali z kamerą i/lub nagrywanego na wideo w celu udostępnienia go
w kolejnych edycjach kursu przelicznik ten uzależniony jest od liczby studentów uczestniczących w danym kursie i uwarunkowany nakładem pracy wykładowcy poza samym wykładem
(sprawdzanie ewentualnych prac oraz egzamin). W praktyce amerykańskiej wykłady online
są rzadkim formatem – większość zajęć nastawionych jest na aktywne uczestnictwo studenta
i kwalifikuje się jako konwersatoria.
Po drugie, uczelnia powinna stworzyć wizję swojej edukacji online, po czym zlecić wyspecjalizowanej firmie napisanie grantu na sfinansowanie projektu jej uruchomienia. Uruchomienie
platformy cyfrowej oraz jej technicznego zaplecza jest operacją kosztowną i wymaga inwestycji,
na którą raczej nie stać żadnego polskiego uniwersytetu. Finanse są tu jednak wtórne wobec
wizji: bez niej każdą ilość pieniędzy można szybko roztrwonić. Wizja jest kluczowa, bowiem
precyzuje:
potrzeby dotyczące platformy cyfrowej, jaką uczelnia zamierza wybrać,
zaplecze techniczne konieczne do uruchomienia i funkcjonowania platformy
oraz
koszty i etapy implementacji platformy, łącznie z kosztami stworzenia międzywydziałowej komórki obsługującej format online i kosztami zatrudnienia konsultantów
ds. platformy.
W oparciu o tę wizję i spotkania robocze, mające doprecyzować jej szczegóły, specjalistyczna
firma powinna napisać odpowiedni wniosek o grant, który umożliwi sfinansowanie całości lub
części operacji. Platforma cyfrowa dla uczelni takiej jak UWr musi docelowo obsługiwać kursy
online oferowane całkowicie w sieci, kursy hybrydowe (częściowo w sieci, ale także z zajęciami
w przestrzeni fizycznej), jak i oferować zasoby cyfrowe dostępne dla uczestników kursów rezydencjonalnych. Platforma taka powinna być zintegrowana z informatycznymi systemami obsługi
i pozostałymi serwisami uczelni, umożliwiając tak studentowi, jak i wykładowcy korzystanie
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z całej gamy usług, od zapisania się na zajęcia przez sprawdzenie planu, ocen, godzin i miejsca
zajęć po blogi, ogłoszenia, realizację kursów (online lub hybrydowych) oraz dostęp do zasobów
e-biblioteki. Dopóki taka platforma nie powstanie – ale dopiero po wprowadzeniu przepisów
wspomnianych w punkcie pierwszym – możliwe jest oferowanie pilotażowych wersji kursów
online na platformie Moodle zaadaptowanej na potrzeby konkretnego kursu przez informatyków z poszczególnych jednostek. Na przykład Instytut Filologii Angielskiej mógłby zaoferować
pierwsze kursy online w najbliższym roku akademickim, po wprowadzeniu odpowiednich
regulacji na poziomie Uniwersytetu.
Po trzecie, jednocześnie z poszukiwaniem funduszy na sfinansowanie uruchomienia platformy cyfrowej uczelnia powinna stworzyć zalążek komórki do obsługi uczenia w formacie online.
Na początek wystarczyłoby może zatrudnienie jednego czy dwóch konsultantów ds. platformy,
ale absolutnie koniecznie musiałyby to być osoby z dyplomami z zakresu learning technologies
i z doświadczeniem w najnowszych metodach i formatach uczenia online. Specjaliści ci muszą
być kompetentni, aby być w stanie pomóc literaturoznawcy, biologowi, filozofowi i wykładowcom z każdej innej dziedziny reprezentowanej na UWr dobrać zestaw narzędzi i form najlepiej
odpowiadający specyfice ich dyscypliny. Konsultanci powinni nawiązać kontakt z wydziałami
i wykładowcami zainteresowanymi uczeniem online, aby jak najszybciej zacząć z nimi pracować nad przygotowywaniem i opracowywaniem kursów – przygotowania takie wymagają wielu
miesięcy pracy ze strony wykładowcy i aktywnego zaangażowania konsultanta.
Komórka międzywydziałowa powinna też planować i organizować szkolenia dotyczące
formatu online, jak i używanej przez uczelnię platformy. Każdy wykładowca, który zaczyna uczyć online, powinien ukończyć obowiązkowy kurs szkoleniowy w zakresie obecności
i strategii uczenia online. Docelowo szkolenia takie, trwające od 1 do 3 tygodni, powinny być
przeprowadzane online, na platformie używanej przez uczelnię i w grupie prowadzonej przez
e-pedagoga, gdzie wszyscy uczestnicy to wykładowcy dzielący się swoimi doświadczeniami,
pytaniami i sugestiami.
Przedstawione powyżej rekomendacje są oczywiście ogólne. Nie uwzględniają odpowiedzi
na wiele pytań pojawiających się w trakcie prac nad wizją nauczania online – m.in. o finansowanie
konieczne nawet na etapie rozpoczęcia projektu. Jednak konsekwencje dalszego ignorowania
możliwości oferowanych przez nowe technologie i trzymania się kurczowo odchodzących
w przeszłość modeli będą jeszcze droższe. Przykładem niech będzie niedokończona i świecąca
pustkami biblioteka UWr, która – choć jest nowa – stanowi już pomnik odchodzącej epoki.
Autor jest przekonany, że głównym motorem wszelkich zmian muszą być wola, odwaga,
a czasem nawet upór władz uczelni, aby stworzyć wizję przyszłości uniwersytetu, w której jest
miejsce na technologie cyfrowe, a następnie dążyć do jej realizacji. Wygodne przyzwyczajenie
do „uświęconych tradycją” priorytetów i sposobów zarządzania zasobami, także w edukacji, to
kula u nogi dla społeczeństwa, a zaniechanie na centralnym poziomie to porażka dla państwa.
Panujące w polskiej humanistyce przekonania o nieprzekładalności specyfiki humanistycznej na
format online – szczególnie mit „kontaktu z mistrzem” – to banalne zaniedbanie z absolutnie
niebanalnymi konsekwencjami. Odzwierciedla ono strach cyfrowych imigrantów przed nowymi
technologiami oraz brak wizji przyszłości edukacji humanistycznej.
Uniwersytet Wrocławski jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Polsce i może
stać się pionierem zmiany, która uczyni z całego kraju jeden wielki kampus. Także kadra akademicka UWr należy do czołówki krajowej i międzynarodowej. Autor ma nadzieję, że swoimi
decyzjami władze uniwersytetu potwierdzą, iż UWr stanowi czołówkę w innowacyjności, a nie
w zachowawczości.
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Abstract
This chapter outlines the practice of online teaching of courses in the humanities offered through
Penn State World Campus. It provides suggestions for Polish Universities based on the author’s 6 years
of experience as online instructor at the Pennsylvania State University. The dominant in Poland mindset,
according to which education in the humanities is incompatible and at odds with the online format is
criticized. The chapter suggests that resistance to online teaching reflects in part misconceptions resulting
from older faculty’s fear of new technologies and in part a lack of vision concerning the future of education
in the humanities in Poland.

Nota o autorze
Marek Oziewicz jest literaturoznawcą, amerykanistą i profesorem Uniwersytetu Stanu Minnesota.
Do sierpnia 2013 r. był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Stanu Pensylwania,
gdzie od 2007 roku prowadził kurs online Literatura fantasy dla młodego czytelnika. W jego dorobku
znajduje się kilkadziesiąt publikacji na temat fantasy, mitopoetyki i literatury dziecięcej, w tym redakcja czterech tomów zbiorowych oraz dwie monografie, z których ostatnia – One Earth, One People
(McFarland, 2008) – zdobyła w 2010 r. Nagrodę Towarzystwa Mitopoetycznego za Badania nad Fantasy
i Mitem. Jego najnowsza książka, dotycząca literatury spekulatywnej i skryptów sprawiedliwościowych
ukaże się w USA w 2014 roku.
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Rozdział 2

Coursera, Udacity, EdX
– czyli jak uczyć tysiące studentów
na kursie w spersonalizowany sposób
Opracowanie prezentuje przegląd technik używanych na masowych otwartych kursach online
(MOOCs), w ramach trzech platform: Coursera, EdX i Udacity. Przedstawiono w nim sposoby
realizowania dobrych praktyk edukacyjnych oraz opisano ograniczenia metodyczne kursów
nastawionych na edukację tysięcy studentów.

Rok 2012 był przełomowy w edukacji zdalnej: osoby z całego świata mające dostęp do internetu uzyskały możliwość darmowego uczestnictwa w kilkudziesięciu kursach oferowanych przez
najlepsze światowe uniwersytety. Choć o początku masowej edukacji online można było mówić
już wcześniej1, to dopiero od jesieni 2011 roku mamy do czynienia z prawdziwą „masowością”
tego zjawiska: wówczas ponad 160 tys. studentów zapisało się na kurs Artificial Intelligence,
prowadzony przez Sebastiana Thruna i Petera Norviga, wtedy jeszcze w ramach Know Labs,
obecnie przekształconego w Udacity – jeden z kolosów masowej edukacji online.
Niemal równocześnie z Udacity narodziły się dwie inne instytucje oferujące tę formę
edukacji: Coursera i EdX. Pierwszy kurs oferowany przez Coursera – Machine Learning, który
w klasycznej wersji miał około 400 słuchaczy, tu zgromadził 100 tys. studentów. Daphne
Koller, współzałożycielka Coursera, obliczyła, że gdyby ten kurs miał dotrzeć do tak ogromnej
rzeszy słuchaczy wyłącznie w ramach Uniwersytetu Stanfordzkiego, prowadzący go Andrew
Ng (współzałożyciel Coursera) musiałby wykładać przez 250 lat2. To proste przełożenie mówi
nam o skali tego wyjątkowego podejścia do edukacji. Jednak przy każdym nowym modelu
edukacyjnym nasuwają się pytania o praktyczną realizację jego założeń. Jak masowe kursy
radzą sobie z motywowaniem studentów? Jaka jest rola prowadzących? Czy przy takiej skali
jest miejsce na ludzką interakcję? W artykule przedstawiono na przykładzie Coursera, EdX oraz
Udacity przegląd technik dydaktycznych sprzyjających procesowi nauki na kursach dla setek
tysięcy studentów (MOOCs3).

1
Pierwszy otwarty kurs w ramach modelu MOOC zaoferował Utah State University w 2007 roku. Z kursu gromadzącego zazwyczaj kilku studentów powstał projekt, w którym wzięło udział 50 osób z 8 krajów. Trudno mówić tu
o masowości, czego nie można jednak odmówić kolejnemu przedsięwzięciu, w którym uczestniczyło 2300 osób. Do
opisu tego kursu, o tytule Connectivism and Connective Knowledge, Dave’a Cormier ukuł termin MOOC.
2
D. Koller, What we’re learning from online education, wystąpienie w ramach TED z czerwca 2012 r., http://www.ted.
com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html, [04.05.2013].
3
MOOC oznacza liczbę pojedynczą – jeden kurs, MOOCs liczbę mnogą.
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Tabela 1. Przegląd instytucji oferujących masowe otwarte kursy online

MOOC
Start

Założyciele

Stowarzyszone
uczelnie

Udacity

Coursera

EdX

Styczeń 2012

Kwiecień 2012

Maj 2012

Sebastian Thrun
(wykładowca Stanford
University), David Stavens
i Mike Sokolsky

Andrew Ng i Daphne
Koller
(Stanford University),
University of Michigan,
University of Pennsylvania

Massachusetts Institute
of Technology i Harvard
University

San Jose State University
oraz wykładowcy
uniwersyteccy z innych
uczelni i eksperci
pozaakademiccy
(m.in. pracownicy
Google i Microsoft)

Łącznie 70 jednostek,
w tym uniwersytety,
laboratoria i muzeum

27 uniwersytetów,
w tym Uniwersytet
w Kioto, Hongkongu
i Seulu

25

375

57

Dziedziny
kursów

Informatyka, fizyka,
chemia, matematyka,
przedsiębiorczość
(różne poziomy
zaawansowania)

Przekrój dziedzin:
społeczne,
humanistyczne,
techniczne

Przekrój dziedzin: głównie
techniczne i medyczne

Możliwość
zapisu na
kursy

Nieograniczona
od czasu wejścia kursu
do oferty
(brak terminów
końcowych kursów
i ich składowych)

Zapisy na kursy trwające
i zbliżające się
(do terminu zakończenia
kursu) oraz osobne zapisy
na powiadomienia
o kolejnych edycjach

Zapisy na kursy
zbliżające się i trwające
oraz wejścia w trybie
podglądu na kursy
zakończone

Liczba kursów

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z dnia 28.05.2013

Czym jest MOOC?
MOOC to skrót oznaczający massive open online course, czyli kurs nakierowany na wielką
liczbę odbiorców, oferowany w wolnym dostępie przez internet. MOOC przypomina typowy
akademicki kurs online – z niewielkimi wyjątkami. Tylko w przypadku niektórych, akredytowanych kursów student może uzyskać punkty do zaliczenia studiów4, aczkolwiek wiele kursów
oferuje certyfikat potwierdzający ich ukończenie lub zaliczenie egzaminu końcowego, przydatny
na przykład w karierze zawodowej. Kolejną różnicą jest dostępność MOOC dla wszystkich, bez
względu na wykształcenie – w kursie takim mogą brać udział również osoby niemające żadnej
wcześniejszej formalnej edukacji5. Trzecią różnicą jest przeprojektowanie kursu (zazwyczaj już

4
Oferta Coursery obejmuje pięć kursów z akredytacją The American Council on Education (instytucja zrzeszająca
ponad 2000 uczelni i umożliwiająca transfer punktów między nimi, dane na dzień 29.05.2013).
5
Pomimo to większość kursantów stanowią osoby z formalnym wykształceniem, za: L. Papano, The Year of the MOOC,
„New York Times”, 02.11.2012.
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istniejącego w wersji online, ale o zasięgu obejmującym maksymalnie kilkuset studentów) tak,
by mógł służyć nieskończonej liczbie uczestników, a więc w konsekwencji zmiana relacji między
nauczycielem a uczestnikami. Kontrola procesu nauczania przez wykładowcę jest w podejściu
MOOC niemalże zarzucona, a ciężar przekazywania informacji przesunięty został na materiały
oraz interakcję między studentami.

Analiza MOOCs pod kątem zawartości kursów
Autorzy opracowania wybrali do analizy 7 kursów z oferty Coursery, 5 kursów z oferty
Udacity i 3 kursy z EdX. Zostały one wybrane z uwzględnieniem ich dostępności w czasie
tworzenia porównania6 oraz pod kątem maksymalnie zróżnicowanej formy i zawartości treściowej (wyłączono więc z analiz kursy o bardzo podobnej tematyce lub stanowiące kolejne
części cyklu).
Tabela 2. Formuła kursu: elementy wykładowe

Nazwa kursu
(instytucja)

Filmy
(plus zintegrowane
pytania)

Wyróżniające elementy
kursu

A History
of the World
since 1300
(Coursera)

Klasyczne (tak)

Nie

Tak

–

Mathematical
thinking
(Coursera)

Klasyczne (tak,
z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Nie

Nie

Otwarta reguła zaliczenia
kursu (można spełnić
wiele różnych kryteriów)

Bioelectricity
(Coursera)

Slajdy (nie)

Tak

Nie

–

Tak

Nie

Otwarta reguła zaliczenia
kursu; napisy pod filmami
w kilku językach

Częściowy

Nie

–

Introduction
Klasyczne, urozmaicone
to Sustainability fragmentami filmów,
(Coursera)
scenerią, slajdami (nie)

6

Zapis
wykładu

Czat
lub wideo
oparte na
interakcji
ze
studentami

Introduction
to finance
(Coursera)

Klasyczne, ze slajdami
(nie)

Model Thinking
(Coursera)

Klasyczne (tak)

Tak

Nie

2 egzaminy:
śródsemestralny i końcowy

Writing in the
sciences
(Coursera)

Klasyczne, ze slajdami
(tak)

Tak

Tak

Nagranie wideo edycji
kilku prac studentów

Porównania dokonano w listopadzie 2012 roku.
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cd. tabeli 2

Wyróżniające elementy
kursu

Nie

Dodatkowe materiały
dla zainteresowanych
tematem; kurs bezterminowy – do egzaminu
można podejść w każdym
momencie

Nie

Dodatkowe materiały,
kurs bezterminowy – do
egzaminu można podejść
w każdym momencie

Nie

Dodatkowe materiały,
kurs bezterminowy
– do egzaminu można
podejść w każdym
momencie

Nazwa kursu
(instytucja)

Filmy
(plus zintegrowane
pytania)

Introduction
to Physics
(Udacity)

Mozaika wykładów,
rozmów i doświadczeń
w urozmaiconej scenerii
oraz animacji
(tak, z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Introduction
to Statistics
(Udacity)

Animacje (tak,
z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Algorithms:
Crunching
Social Networks
(Udacity)

Mozaika wykładów
i animacji
(tak, z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Web
Development.
How to Build
a Blog (Udacity)

Mozaika wykładów
i animacji
(tak, z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Tak

Tak (office
hours
Konkursy programistyczne
w każdym
tworzone przez
tygodniu –
i dla uczestników
odpowiedzi
na posty)

Design
of Computer
Programs
(Udacity)

Mozaika wykładów
i animacji
(tak, z dodatkową opcją
przeglądania poza filmem)

Tak

Tak (office
Konkursy programistyczne
hours, kącik
dla uczestników
asystenta)

Foundations
of Computer
Graphics (EdX)

Mozaika wykładów
i animacji
(nie, krótkie quizy ukazują
się niezależnie po filmach)

Tak

Nie

Nie

Artificial
Intelligence
(EdX)

Mozaika wykładów
i animacji
(nie, krótkie quizy ukazują
się niezależnie po filmach)

Tak

Nie

Materiały odświeżające
wiedzę z matematyki
i Pythona

Health
in Numbers:
Quantitative
Methods
in Clinical &
Public Health
Research
(EdX)

Mozaika wykładów
i animacji
(nie, krótkie quizy ukazują
się niezależnie po filmach)

Nie

Bezpłatna wersja
programu Stata
dla uczestników kursu
oraz udostępniony
podręcznik Principles
of Biostatistics

Źródło: opracowanie własne

22

Czat
lub wideo
oparte na
interakcji
ze
studentami

Zapis
wykładu

Tak

Tak

Tak

Tak
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MOOCs czerpią z bogatego źródła możliwości dostępnych dla większości kursów online.
Część rozwiązań na tych kursach nie różni się od dobrej metodyki znanej z kursów e-learnigowych.

Filmy wykładowe
Wszystkie badane MOOCs korzystały z krótkich filmów wykładowych jako głównego nośnika informacji. Filmy mają za zadanie imitować stacjonarny wykład lub ćwiczenia oraz personalizować kurs poprzez obecność osoby prowadzącej. W kilku przebadanych kursach filmom
towarzyszyły slajdy lub zapis całego tekstu wypowiadanego w filmie (np. w formie pliku PDF).
Rozwiązanie to ma zalety w przypadku osób lepiej skupiających uwagę na tekście pisanym oraz
studentów, którym zależy na szybszym zapoznaniu się z materiałem.
Nie ma jednego standardu dla filmów w MOOCs. W przypadku części kursów, przede
wszystkim w ramach Coursera, można spotkać się z najmniej atrakcyjnym typem wideo,
w którym kiepsko oświetlony wykładowca próbuje przekazać wiedzę wykładowym stylem.
Jednak na szczęście pojawiają się coraz liczniejsze filmy, których główni bohaterowie wchodzą w konwersacyjny styl, podkreślany przez patrzenie wprost do kamery, imitując kontakt
wzrokowy. Ma to na celu wytworzenie pożądanej atmosfery lekcji indywidualnych. W części
filmów pojawia się urozmaicona sceneria, a wykład przerywany jest np. zdjęciami, slajdami,
animacjami, pytaniami. W niektórych kursach postawiono na wykłady całkowicie animowane,
gdzie możemy obcować jedynie z głosem wykładowcy, a część wizualna to schematy, wzory
i mapy myśli ułatwiające odbiór informacji.
Spośród omawianych trzech instytucji Udacity oferowało filmy o najbogatszej strukturze
i najlepsze technicznie, podczas gdy w dwóch kursach Coursery (na 7 przebadanych) sporadycznie pojawiały się problemy z dźwiękiem (złe nagranie, echo).
Rysunek 1. Przykład sjadów przeplatających wykład w formie tradycyjnej

Źródło: zrzut ekranu z kursu Udacity, opracowanie własne
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Rysunek 2 przedstawia interfejs kursu na EdX – po prawej stronie widać transkrypcję
z podświetlonym tekstem aktualnie wypowiadanym przez wykładowcę, a na górze pasek postępu ukazujący przeplatające się filmy i pytania quizowe.
Rysunek 2. Interfejs kursu na EdX

Źródło: zrzut ekranu z kursu EdX, opracowanie własne

Długość filmów była zróżnicowana w zależności od instytucji i kursu, przy czym Udacity
proponował najkrótsze filmy (średnia długość to 2 minuty, maksymalna 5), podczas gdy Coursera oferowała nieco dłuższe, przeciętnie 8–12 minutowe jednostki (zdarzały się jednak
filmy nawet dwukrotnie dłuższe). Każda taka jednostka kończyła się lub była przerywana aktywizacją poprzez pytanie, na które musiał odpowiedzieć uczestnik (zaznaczał bądź wpisywał
Rysunek 3. Przykład filmu przeplatnego slajdami z Coursery

* Na pasku postępu pod koniec filmu jasny znacznik zwiastuje pytanie wbudowane w film.
Źródło: zrzut z ekranu, opracowanie własne
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odpowiedź). Błędna odpowiedź nie była karana i uczestnik mógł przejść do dalszej części
filmu, gdzie zazwyczaj wyjaśniana była prawidłowa.
Przerywane filmy mają duże znaczenie dydaktyczne i motywacyjne. W przeciwieństwie
do wykładu tradycyjnego każdy uczestnik jest zaangażowany w proces odpowiadania. Jak
zauważa D. Koller7 – na kursie stacjonarnym, kiedy wykładowca zadaje pytanie, część osób
wciąż notuje i przetwarza informacje, część w ogóle nie podejmuje wyzwania, kilka osób
zna odpowiedź już po pierwszych słowach pytania i rzuca ją, zanim inni zdążą przemyśleć
problem, a więc w gruncie rzeczy mobilizujące i edukacyjne znaczenie pytania dotyczy tylko
bardzo niewielkiego odsetka słuchaczy. W MOOC, tak jak w innych możliwych rozwiązaniach
e-learningowych, każdy student jest motywowany podobnie: ma dokładnie tyle czasu, ile
potrzebuje, by rozwiązać problem i przede wszystkim – uzyskuje natychmiastową informację
zwrotną już w trakcie nabywania wiedzy teoretycznej. Takie aktywne powtarzanie przekłada
się na lepsze rozumienie i zapamiętanie materiału8.
Rysunek 4. Przykład wbudowanego w film quizu z kursu Web Developement na Udacity

Źródło: zrzut z ekranu, opracowanie własne

Formy włączania pytań w fazie wykładowej są różne: w ramach Coursery część filmów
jest co kilka, kilkanaście minut przerywana pytaniem. W ramach EdX pytania pojawiają się po
krótkich filmach, ukazując stopień utrwalenia treści. Oba rozwiązania mają swoje zalety.

7

D. Koller, dz.cyt.
J. Karpicke, J. Blunt, Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping,
„Science” 2011, nr 331, s. 772–775.

8
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Wbudowane pytania mobilizują studentów do przetwarzania informacji na bieżąco, nie
pozwalając im na opuszczenie pytań sprawdzających, co w przypadku nieobligatoryjnych pytań
uczący się często czynią, przekonani, że zrozumieją zagadnienie wyłącznie po wysłuchaniu
materiału. Z drugiej strony pytania podane niezależnie od filmu pozwalają przy powtórce
materiału nieporównanie szybciej zidentyfikować obszary, które wymagają dokładniejszego
utrwalenia lub ponownego nauczenia się (nie ma konieczności włączenia i przeglądania
całego filmu, aby wyszukać pytania), a materiał jest bardzo łatwo identyfikowalny, gdyż jest
przypisany do danego zestawu pytań. Udacity łączy oba podejścia, stawiając na bardzo krótkie
filmy, w których zapowiadane i objaśniane jest zadanie. Natychmiast po zakończeniu filmu
ukazuje się pole na odpowiedź. Student ma możliwość ominięcia filmu i zajrzenia do pytania,
a sposób realizacji tego planu widoczny jest na rysunkach 1 i 2 w kolumnie po prawej stronie
zawierającej spis zasobów.
Istotną zaletą kursów online, w tym MOOCs, jest możliwość poszerzenia ich o jednostki
dodatkowe: wyrównujące lub odświeżające wiedzę oraz rozszerzające ją o kolejny poziom.
Najwięcej takich jednostek oferowały Udacity i EdX. W przypadku Udacity licznie występowały jednostki rozszerzające wiedzę, wychodzące poza bazę oczekiwaną na egzaminie
końcowym. Na EdX występowały również jednostki odświeżające wiedzę (np. kurs Artificial
Intelligence rozpoczynał test matematyczny, wskazujący niezbędne elementy statystyki, oraz
materiał odświeżający podstawy programowania w języku Python).

Forum i inne formy dyskusji
Wszystkie platformy udostępniały miejsce do dyskusji w ramach kursu. Dodatkowo Coursera przy każdym kursie umieszczała link do Meet-up, czyli forum – jednego dla wszystkich
kursów Coursery – oferującego propozycje spotkań niewirtualnych dla grup na całym świecie.
Z kolei na EdX występował najprostszy rodzaj forum: wątki bez kategorii, które można szeregować według daty, liczby komentarzy oraz liczby pozytywnych głosów (brak możliwości
oddawania głosów negatywnych). Orientację w wątkach ułatwiały dwie funkcje: wyszukiwania
słów kluczowych we wszystkich wątkach oraz śledzenia interesujących studenta wątków.
Coursera oferowała forum z subforami, takimi jak np. Grupy na kursie. Znajdź przyjaciół
i zorganizuj spotkanie!, w ramach których tworzy się wiele wątków, np. ¡Se habla Español!,
Russian Study Group. Posty mogły być oznaczane jako wnoszące coś do dyskusji poprzez
głosy „na tak”. Czarną flagą oznaczano posty niespełniające warunków forum. Niebieska
flaga przy wątku oznaczała odpowiedź prowadzącego kurs. Wątki można było przeszukiwać,
subskrybować i szeregować. Dodatkowo mogły zostać otagowane.
Najbardziej skomplikowany system proponował Udacity. Występowało tu tylko jedno forum bez subforów. Wątki były otagowane, można je było również przeszukiwać i szeregować.
Zaufanie do osób piszących na forum oparte było na samokontrolującym się systemie ocen
postów. Każdy uczestnik mógł umieścić na forum odpowiedź na pytania innych studentów. Ta
odpowiedz była z kolei oceniana przez współkursantów, dzięki czemu jej twórca mógł uzyskać
punkty (zwane „karmą”). Na przykład głos „na tak” dawał autorowi odpowiedzi 15 punktów,
głos „na nie” odejmował 1 punkt. Dodatkowo można było zbierać punkty za zaakceptowanie
cudzej odpowiedzi w założonym przez siebie wątku bądź za umieszczenie odpowiedzi, która
zostaje zaakceptowana. Karane było natomiast umieszczenie postu, który zostanie oceniony
przez innych jako nieadekwatny (oflagowany), ukryty bądź wycięty. „Duża karma” dawała
przywileje – np. edytowania postów, zamykania i usuwania wątków.
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Weryfikacja wiedzy
Poziom przyswojenia materiału sprawdzany był na dwa sposoby. Przy kursach ścisłych,
technicznych i ekonomicznych dominowały sprawdzane automatycznie quizy. W większości
zawierały one pytania z polem na udzielenie odpowiedzi, rzadziej pytania wielokrotnego
wyboru. W quizach zawarte były często zaawansowane zadania, wymagające wpisania przez
studenta wzorów matematycznych, modeli fizycznych czy ekonomicznych lub napisania programu komputerowego.
Tabela 3. Sposoby weryfikacji wiedzy na MOOCs

Zadania
sprawdzane
automatycznie

Quizy

Zadania
pisemne
sprawdzane
przez współkursantów

A History of the World since 1300 (Coursera)

Nie

Nie

Tak

Mathematical thinking (Coursera)

Nie

Tak

Tak

Bioelectricity (Coursera)

Nie

Tak

Tak

Introduction to Sustainability (Coursera)

Nie

Tak

Tak

Introduction to finance (Coursera)

Nie

Tak

Nie

Model Thinking (Coursera)

Nie

Tak

Nie

Writing in the sciences (Coursera)

Tak

Tak

Tak

Introduction to Physics (Udacity)

Tak

Tak

Nie

Introduction to Statistics (Udacity)

Tak

Tak

Nie

Algorithms: Crunching Social Networks (Udacity)

Tak

Tak

Nie

Web Development (cs253) How to Build a Blog (Udacity)

Tak

Tak

Nie

Design of Computer Programs (Udacity)

Tak

Tak

Nie

Foundations of Computer Graphics (EdX)

Tak

Tak

Nie

Artificial Intelligence (EdX)

Tak

Tak

Nie

Health in Numbers: Quantitative Methods in Clinical
& Public Health Research (EdX)

Nie

Tak

Nie

Nazwa kursu (instytucja)

Źródło: opracowanie własne

Nie wszystkie zadania można było jednak oceniać automatycznie. W naukach społecznych
i humanistycznych, gdzie zadania polegały na krytycznej ocenie zjawiska bądź analizie przedmiotu, automatyzacja oceny nie była możliwa. W tym przypadku z pomocą przyszła technika
wzajemnej oceny prac przez kursantów. Wykazano9, że istnieje wysoka korelacja między oceną

9
P. Sadler, E. Good, The Impact of Self- and Peer-Grading on Student Learning, „Educational Assessment” 2006, nr 11,
s. 1–31.
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wystawianą przez kolegów z kursu a oceną wykładowcy, a nawet z krytyczną oceną własnej
pracy. Ocenianie innych jest przy okazji samo w sobie ćwiczeniem praktycznym, zmuszającym
do aplikacji wiedzy w sposób bardziej przemyślany i relewantny społecznie (dobre wykonanie
ćwiczenia ma wpływ na innych, stąd potencjalnie jego wyższa siła motywująca). W praktyce to
rozwiązanie budziło dużo kontrowersji, co ukazywały wpisy na forum, podważające adekwatność oceny dokonanej przez innych uczestników. W szczególnych przypadkach na oceny silnie
wpływały różnice kulturowe i językowe między uczestnikami. Na przykład na kursie Writing in
Sciences zadanie zaliczeniowe – redakcja tekstów w języku angielskim – przypadało osobom,
dla których angielski nie jest pierwszym językiem, co z kolei było frustrujące dla studentów anglojęzycznych, postrzegających przyznaną im za pracę punktację jako zaniżoną, a redakcję jako
nieudaną. Rozwiązaniem przyjętym w niektórych kursach była ocena adekwatności ocen współkursantów, dzięki czemu oceny osób wskazanych jako nierzetelne miały mniejszą wagę.
Opisany podział na automatycznie sprawdzane zadania oraz oceny dokonywane przez
innych uczestników kursu być może wkrótce przestanie być wyraźny. Jak pisze Marc Parry10,
możliwe jest stworzenie metody łączącej ocenę dokonaną przez człowieka z automatyczną
weryfikacją poprawności zadania, którego rezultatem miał być skomplikowany kod programistyczny. W tym przypadku nie jest możliwe w pełni automatyczne sprawdzanie, gdyż program
– nawet jeśli będzie działał – mógł zostać napisany w sposób nieoszczędny, może być słabo
zaprojektowany i posiadać ukryte wady. Autor kursu dla EdX – Robert Miller – stworzył więc
nowy, hybrydowy sposób oceny pojedynczego zadania: specjalny program dzieli wpisany przez
studenta kod na części, które są oceniane zarówno automatycznie, jak i przez studentów. Po
wprowadzeniu poprawek studenci mają możliwość ponownego złożenia programu.

Tworzenie się społeczności
Tworzeniu pierwszych MOOCs towarzyszyło pytanie, czy studenci będą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach forum, nie znając się – problem ten omijany był w przypadku większości
akademickich kursów online. Czy uczestnicy będą zadawać pytania i odpowiadać na pytania
innych? W przypadku wszystkich trzech badanych platform okazało się, że przy tak ogromnej
liczbie zapisanych osób nie tylko nie było problemu z aktywnością na forum, ale też uzyskiwano
odpowiedzi na zadane pytania często w przeciągu kilku minut (D. Koller11 podaje, że średni
czas odpowiedzi na pytanie na Coursera wynosił 22 minuty, co zdecydowanie nie jest wynikiem
osiągalnym, kiedy zwyczajowo na pytania studentów odpowiada prowadzący kurs).
Amanda Ripley12 – dziennikarka gazety „Time” – przytacza poruszający przykład współdziałania na forum na kursie z fizyki w ramach Udacity: 17 września 2012 roku pakistańskie władze
zablokowały dostęp do serwisu YouTube, podając za przyczynę konieczność powstrzymania
rozpowszechniania zwiastuna antymuzułmańskiego filmu. W ten sposób jednocześnie zablokowano część materiałów kursowych wszystkim pakistańskim studentom, w tym jedenastoletniej
Khadijah Niazi. Dziewczynka była w tym momencie w trakcie wykonywania testu końcowego,
którego integralną częścią były filmy na YouTube. Gdy przy szóstym pytaniu zobaczyła informację
„serwer czasowo niedostępny”, umieściła pełen żalu post na forum, na który w przeciągu go-

10

M. Parry, 5 Ways That edX Could Change Education, „Chronicle of Higher Education” 2012, t. 59, nr 6.
D. Koller, dz.cyt.
12
A. Ripley, College Is Dead. Long Live College!, „Time”, 18.10.2012, http://nation.time.com/2012/10/18/college-isdead-long-live-college/, [04.05.2013].
11

28

Coursera, Udacity, EdX – czyli jak uczyć tysiące studentów na kursie w spersonalizowany sposób

dziny odpowiedział student z Malezji, szczegółowo opisując pytanie zawarte w filmie. Wkrótce
dołączyła do niego portugalska wykładowczyni fizyki, próbując stworzyć obejście w dotarciu
do filmów. W końcu umieściła zapisane filmy na innym serwerze, dzięki czemu Khadijah, jako
najmłodsza dotychczasowa uczestniczka tego kursu, mogła dokończyć egzamin, uzyskując
najwyższe wyróżnienie. Jest to jeden z wielu przykładów, gdy nieznani sobie wcześniej ludzie
tworzyli na kursach społeczności oddane wspólnej sprawie. Grupy, które powstawały, były
zarówno fizyczne – kiedy to uczniowie spotykali się w jednym miejscu, by studiować i rozwiązywać problemy – jak i wirtualne.
Nieoczekiwane wyznaczniki wspólnotowości takich grup autorzy zaobserwowali na wielu
kursach, z których wybrano do opisu jeden – ze względu na różnorodność przejawów zawiązania
się społeczności. Na wybranym kursie – Modern and Contemporary Poetry in America (ModPo)
– utworzyła się m.in. grupa osób o ścisłych zainteresowaniach, które zapisały się na kurs poezji,
chcąc poszerzyć swój sposób patrzenia na świat, ale grupując się na forum, zainicjowały pomysł
szukania algorytmów dla poezji gwarantujących jej wysoką jakość i zdolność do wywierania
wrażenia na odbiorcach. Kolejną wyrazistą grupą były osoby zainteresowane feminizmem i jego
wpływem na współczesną poezję. Tego rodzaju społeczności, o bardzo szczególnych potrzebach i zainteresowaniach, mają największą szansę na utworzenie się i dłuższe funkcjonowanie
właśnie w przypadku kursów masowych, gdzie prawdopodobieństwo spotkania kilkunastu osób
o podobnych zainteresowaniach, jednocześnie chcących angażować się i dzielić przemyśleniami, jest z racji liczebności kursu, największe. Część kursantów zadeklarowała uczestnictwo
w kolejnych edycjach ModPo wyłącznie po to, by mieć możliwość czerpania inspiracji od
nowych uczestników, oferujących świeży wgląd w poezję. Ten rodzaj interakcji wyraźnie przesuwa nacisk z relacji nauczyciel – student na relację student – student i jej, do tej pory prawie
niewykorzystywany, potencjał.
Na wspomnianym kursie poczucie wspólnotowości nie było tylko wynikiem tworzenia się
grup opartych na specyficznych wyznacznikach. Cały kurs, wraz ze sposobem jego prowadzenia
i konstrukcją treści, miał silny wpływ na studentów, którzy zaczęli identyfikować się „z byciem
ModPo”. Wyraz tej identyfikacji można znaleźć w licznych wpisach na forum, z których zacytowano niewielką część13.
Kiedy moja teściowa odnajdywała przyjemność w oglądaniu seriali telewizyjnych, wszyscy
zwykliśmy mówić pół żartem, że postaci z seriali są jak członkowie rodziny. Teraz to samo uczucie
pojawia się u mnie przy ModPo. To wrażenie, jakbym znała was wszystkich osobiście, cieszyła się
waszym towarzystwem, to poczucie przynależności. Niestety, przyjdzie moment żałoby, kiedy kurs
się skończy. Pocieszenie znajdziemy jedynie w wiedzy, którą nam przekazaliście i świadomości,
że tylu wyjątkowych ludzi będzie ją kontynuować. Dziękuję wam wszystkim za ten dar.
Właśnie obejrzałam film z webcast na YouTube i ja także poczułam się sentymentalnie… jak
osoba przynależąca do bardzo specjalnego klubu, który jest dość „elitarny”, a jednocześnie otwarty
dla każdego. […] Byłam szczególnie poruszona, gdy Al [prowadzący – przyp. aut.] wspomniał
Sarę Dias, która może uczestniczyć w kursie pomimo swej choroby i niepełnosprawności. Ja także
cierpię z powodu fibromialgii, jak i syndromu chronicznego zmęczenia, a dar uczenia się o poezji
z tak utalentowaną i pełną pasji grupą był możliwością, której nie miałabym w innym przypadku.
[…] Wyobrażam sobie, że jest więcej takich osób jak Sara i ja. Czy to z powodu choroby czy

13

Wpisy tłumaczone z języka angielskiego.
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innych ograniczeń, przypuszczam, że wielu z nas może być w jakiś sposób odizolowanych, bez
możliwości uczestnictwa w rzeczach, które chcielibyśmy robić w życiu. To są okna i drzwi, o których
myślałam, kiedy czytałam Emily Dickinson w pierwszym tygodniu kursu. Dziękuję ci Al i wam za
ciężką pracę… Otworzyliście drzwi i zaprosiliście nas do „mieszkania w możliwościach”.
Masowość kursu nie musi więc oznaczać poczucia anonimowości i związanego z nią braku
kontaktu. Szczególnym wyzwaniem jest stworzenie kursu dla wielotysięcznej grupy studentów,
który pozwala na personalizację uczenia się. Wydaje się, że potrzebne są nie tylko fora (choć to
właśnie one zapewniają integrację studentów), by wykreować wspomnianą w postach atmosferę
intymności. Reakcja prowadzących na analizowanym kursie przyczyniła się w dużej mierze do
zaistnienia poczucia przynależności: prowadzący odwoływali się w cotygodniowych filmach
wideo do wypowiedzi i pytań studentów na forum, zapewniając im w ten sposób poczucie
specjalnej uwagi i opieki. Oparty na empirycznych analizach model angażującego emocjonalnie
i społecznie MOOC nie został jeszcze opisany, lecz duża liczba takich kursów daje nadzieję na
szybkie jego stworzenie.

Podsumowanie
MOOCs są doskonałym uzupełnieniem edukacji, szczególnie wartościowym dla osób
z różnych powodów niemogących uczestniczyć w innych formach kształcenia. Można jednak
rozpatrywać je także jako pożądaną innowację w świecie akademickim, przy założeniu, że kurs
taki będzie akredytowany przez uczelnię. MOOCs mogą stanowić przyczynek do wyrównania
jakości nauczania na różnych uczelniach, jeśli masowy kurs będzie realizował podstawę programową danego przedmiotu. Dodatkowo, przełożenie ciężaru wykładów na spersonalizowane
nauczanie online uwalnia ogromny potencjał czasowy wykładowców i zasoby przestrzenne oraz
finansowe uczelni, które mogą zostać przeniesione na formę najefektywniejszego nauczania
w salach: prowadzenie małych grup lub zajęcia indywidualne. Paradoksalnie, dzięki masowej
edukacji online, możemy zyskać możliwość bardziej spersonalizowanej edukacji w świecie
rzeczywistym.
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Abstract
The paper presents an overview of techniques used in Massive Open Online Courses (MOOCs),
offered by three platforms: Coursera, EdX and Udacity. Different ways of implementing educational best
practices and methodological limitations of MOOCs are discussed.
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Rozdział 3

Ile można zapłacić i zaoszczędzić,
budując zelektronizowany, globalny
system wyższej edukacji?
Elektronizacja nauczania uniwersyteckiego w skali globu przyniosłaby następujące oszczędności
(roczne): Polska – 712 mln dol., Unia Europejska – 7120 mln dol., świat – 71 200 mln dolarów.
Nakłady pozwalające uzyskać takie oszczędności to: Polska 8,25 mln dol., Unia Europejska – 82,5
mln dol., świat – 825 mln dolarów.

Czy można zarobić 700 mln dol. każdego roku, wydając tylko 8 mln dolarów? Czy można
zarobić 7000 mln dol. każdego roku, wydając tylko 80 mln dol.? Czy można zarobić 70 000
mln dol. każdego roku, wydając tylko 800 mln dolarów?
Pytania te można również postawić inaczej, a mianowicie: czy można każdego roku wydać
tylko 8 mln dol. zamiast 700 mln dol., otrzymując w zamian tyle samo lub więcej towarów, usług?
Albo 80 mln dol. zamiast 7000 mln dol., otrzymując w zamian tyle samo lub więcej towarów,
usług? I analogicznie 800 mln dol. zamiast 70 000 mln dolarów?
Odpowiedzi twierdzące na podobne pytania zapisano explicite i (lub) implicite w niniejszym
opracowaniu. Wskazano też dziedzinę gospodarowania, która oferuje tak znakomite warunki.
Już teraz można powiedzieć, że jest nią wyższa edukacja.
Aby jednak móc wykorzystać ten ogromny potencjał i zarobić i (lub) zaoszczędzić krocie,
trzeba wiele pracy; głównie nad zmianą naszego myślenia o tym, czym są studia wyższe, komu
i czemu służą, jak powinny zostać zorganizowane oraz kto i w jaki sposób powinien za nie
płacić.
Kwoty uwidocznione wyżej są rezultatem nieskomplikowanych w istocie operacji rachunkowych. Ale uzasadnienie przekonania, że operacje takie mają sens i powinny być zrealizowane
w życiu społecznym, wymaga czegoś więcej – wcześniejszej analizy teoretycznej o charakterze
bardziej ogólnym. Analiza taka przedstawiona została rok wcześniej1. W tegorocznej edycji przygotowano przykładową i uproszczoną kalkulację, której zadaniem jest pokazanie, jakie kwoty
można zaoszczędzić, budując globalny system elektronicznego nauczania, ile by to kosztowało
oraz jakie mogłoby przynieść korzyści.

1
Pełna wersja referatu: Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/likwidacji lokalnych systemów wyższej
edukacji jest zawarta w repozytorium AMUR, http://hdl.handle.net/10593/1456, [28.05.2013].
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Oszacowanie potencjalnych oszczędności
rozwiązania globalnego
Śmiałe plany stworzenia globalnego uniwersytetu sieciowego, przedstawione w listopadzie
2011 roku, jeszcze przez jakiś czas będą musiały pozostawać w sferze marzeń. Wielce prawdopodobne wydaje się jednak, że nie potrwa to zbyt długo. Ruszył bowiem wartki strumień
inicjatyw nauczania elektronicznego2, który bardzo szybko zamieni się w rwącą rzekę. Jeśli takich
inicjatyw będzie więcej – a pewnie tak się stanie – pojawi się najprawdziwszy ocean. Będzie to
ogromny, ponadnarodowy system nauczania akademickiego, w którym sieć i jej gigantyczne zasoby zostaną wykorzystane w nieprawdopodobnie nowy jakościowo sposób. Musi to być sposób
nowy, bowiem w dotychczasowej historii gatunku ludzkiego jeszcze nie było tak nadzwyczajnej
sytuacji. Ludzkość nie dysponowała przestrzenią, w której wiedza na każdy temat i o każdym
stopniu trudności byłaby dostępna na wyciągnięcie ręki – dla każdego, kto potrafi obsłużyć
komputer i przeglądarkę, i kto ma do nich fizyczny dostęp. Jest to sytuacja zmieniająca życie
wszystkich, którzy potrafią i chcą się uczyć, jak również życie wszystkich, którzy potrafią i chcą
uczyć innych. W istocie rzeczy jest to sytuacja zmieniająca niemalże wszystko, co dotąd było.
Nie mamy pewności, czy ten „nowy cudowny świat” i sposób jego zorganizowania zadowoli
wszystkich – ale czy było tak kiedykolwiek w ludzkich dziejach?
Tradycyjny system akademicki, o czym nie od dziś wiadomo, jest wysoce niedoskonały.
Jedną z jego kardynalnych wad jest kosztochłonność. Oto na przykład w Polsce wykład z chemii
ogólnej prowadzony jest osobno na kilkunastu uniwersytetach. Taki sam (lub bardzo podobny)
wykład prowadzony jest osobno na kilkudziesięciu innych uniwersytetach europejskich oraz
osobno w ogromnej liczbie uniwersytetów na całym świecie. W ten sam sposób prowadzi się
co najmniej kilka tysięcy innych wykładów akademickich. To niewyobrażalne, gigantyczne
marnotrawstwo pieniędzy, w wielkiej mierze publicznych. Poniżej przytoczonych zostało kilka
arbitralnie wybranych przykładów:
Przykład 1: Polska i jej dwóch sąsiadów – Niemcy i Republika Czeska. Według danych
Międzynarodowego Funduszu Walutowego nominalny PKB w 2008 roku wynosił:
w Polsce – 529 mld dol.,
w Niemczech – 3651 mld dol.,
w Czechach – 216 mld dolarów3.
Nakłady na szkolnictwo wyższe w tych krajach wyrażone procentem nominalnego PKB
w 2008 roku wyniosły odpowiednio:
w Polsce – 1,0 proc.,
w Niemczech – 1,0 proc.,
w Czechach – 0,9 procenta.
Wynika stąd, że kwoty nakładów bezwzględnych wyniosły:
w Polsce – 5,29 mld dol.,
w Niemczech – 36,51 mld dol.,
w Czechach – 1,97 mld dolarów.

2
Np.: Udacity, http://www.udacity.com/ i Coursera, https://www.coursera.org/, [28.05.2013] oraz inne mnożące się
ostatnio w bardzo szybkim tempie inicjatywy w obszarze MOOC (Massive Open Online Course).
3
Por. International Monetary Fund, Report for Selected Countries and Subjects, http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=8&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.
&br=1&c=964%2C935%2C134&s=NGDPD&grp=0&a=, [08.08.2013].
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Przykład 2: Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego nominalny PKB
w całej Unii Europejskiej w 2008 roku wynosił 18 342 mld dolarów. Gdyby – dla uproszczenia
– założyć, że w całej UE nakłady na szkolnictwo wyższe wyrażone procentem nominalnego PKB
wyniosły 1 procent (2008 r.), wtedy kwota nakładów bezwzględnych równałaby się 183,42 mld
dolarów.
Przykład 3: według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego nominalny PKB
gospodarki światowej w 2008 roku wynosił 61 165 mld dolarów. Gdyby – znów dla uproszczenia
– założyć, że na całym świecie nakłady na szkolnictwo wyższe wyrażone procentem nominalnego PKB wyniosły 1 procent (2008 r.), wtedy kwota nakładów bezwzględnych równałaby się
611,65 mld dolarów. To bez wątpienia ogromne sumy. Są one ogromne szczególnie zważywszy
na fakt, że największa na świecie korporacja – amerykańska sieć sklepów Wal-Mart – zanotowała
w 2011 roku przychody na poziomie 422 mld dol., a druga na liście, holenderska Royal Dutch
Shell – ok. 378 mld dolarów4.
Wiele wskazuje na to, że z owych prawie 612 mld dol. wydawanych każdego roku na świecie
na funkcjonowanie lokalnych (narodowych) systemów wyższej edukacji przynajmniej połowa jest
marnotrawiona. Jest prawdopodobne, że wyniki szczegółowe, czyli lokalne, są w poszczególnych
przypadkach jeszcze gorsze (mogą też być lepsze). Główna trudność w przygotowaniu należytego
oszacowania polega na braku jakichkolwiek dostępnych danych z obszaru Unii Europejskiej
dotyczących znajdowania pracy przez absolwentów uniwersytetów i innych szkół wyższych
w zawodzie zdobytym drogą studiów na konkretnej uczelni.
Ilustracji problemu niech posłuży następujący przykład. W Polsce 12 uniwersytetów
kształci studentów w zawodzie archeologa. Limity przyjęć na ten kierunek wahały się
w ostatnich latach w granicach od 30 do 100 osób rocznie5. Załóżmy, że każdego roku na
każdej z 12 uczelni kończy takie studia tylko 20 osób. To daje 240 archeologów rocznie w skali
kraju. Niemal automatycznie powinny nasuwać się pytania: gdzie są miejsca pracy dla tych
ludzi, ile kosztowało zdobycie wiedzy, a zarazem zawodu dającego prawie zerowe szanse
na znalezienie pracy odpowiadającej zapisom dyplomu, ile środków pochłonęło kształcenie
tych, którzy – nie ważne z czyjej winy – nie dobrnęli do dyplomu, gdzie w Polsce można
byłoby znaleźć co roku pracę dla – załóżmy – 800 archeologów, gdyby większość osób rozpoczynających te studia ukończyła je?

Oszacowanie oszczędności dla Polski
Próbując oszacować skutki finansowe abstrakcyjnego eksperymentu akademickiego, jaki
zostanie opisany w dalszej części tego tekstu, autor zaprezentuje szereg danych, które użyte
będą później do przeprowadzenia analizy. Dane te pochodzą z Wydziału Matematyki i Informatyki6 dobrze autorowi znanej uczelni – Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział
Matematyki i Informatyki jest bodajże jedynym wydziałem tej uczelni, który ma znakomicie
przygotowaną informację w sieci dotyczącą studiów. Ponadto, w ocenie autora, matematyka
i informatyka jako przedmioty studiów najlepiej nadają się do studiowania w trybie elektronicznym. Z powyższych powodów posłużenie się przykładem tego wydziału nie jest sprawą
przypadku.
4

Dzisiejszy wynik, po dwóch kwartałach 2013 roku, jest już oczywiście inny.
Por. Wirtualny Informator Maturzysty, http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=kierunki_studiow&id=6,
[08.08.2013].
6
Por. Wydział Matematyki i Informatyki UAM, http://web.wmi.amu.edu.pl/.
5
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W roku akademickim 2012/2013 plan zajęć Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
przewidywał 91 kursów (wykładów) w semestrze zimowym i 77 kursów (wykładów) w semestrze letnim na wszystkich latach studiów. Kursy te prowadzone są przez ok. 130 nauczycieli
akademickich7, czyli – średnio rzecz biorąc – każdy z nauczycieli przygotowuje 1,3 kursu na
potrzeby tamtejszej edukacji akademickiej. Na wydziale studiuje ok. 1300 osób (1000 na studiach
stacjonarnych i 300 na niestacjonarnych). Są powody, by przypuszczać, że bardzo podobne
proporcje (liczba kursów w stosunku do liczby nauczycieli) znajdziemy na innych 10 uczelniach
polskich, gdzie kształci się matematyków i informatyków. Można także założyć, że – średnio
rzecz biorąc – wszędzie studiuje podobna liczba studentów, co dawałoby około 13 000 osób
studiujących matematykę lub informatykę na uczelniach w całym kraju.
Dokonując eksperymentu myślowego, można wyobrazić sobie również sytuację inną od
obecnej rzeczywistości, na przykład taką, w której w Polsce dokonano elektronizacji nauczania
akademickiego. Kontynuując ten eksperyment, można założyć, że kształcenie na poziomie
wyższym wszystkich przyszłych matematyków i informatyków w kraju przejmuje Wydział Matematyki i Informatyki UAM, lub że – co na jedno wychodzi – przy jednym z 11 największych
polskich uniwersytetów powstaje jakiś inny, całkowicie nowy Wydział Matematyki i Informatyki
i że to on przejmuje kształcenie wszystkich przyszłych polskich matematyków i informatyków.
Ewentualnie – co również mogłoby okazać się dobrym rozwiązaniem – 11 uczelni likwiduje swoje
Wydziały Matematyki i Informatyki i powołuje do życia jeden wirtualny Wydział Matematyki
i Informatyki złożony ze 130 najlepszych nauczycieli akademickich wszystkich tych uczelni.
Można byłoby też założyć, iż to on – wirtualny Wydział Matematyki i Informatyki – przejmuje
kształcenie przyszłych polskich matematyków i informatyków. Jakie byłyby w tym przypadku
najważniejsze konsekwencje założonego rozwiązania?
Po pierwsze, zniknięcie obciążeń finansowych będących następstwem istnienia 10 Wydziałów Matematyki i Informatyki, które w nowej sytuacji okazałyby się niepotrzebne. Autor już
wcześniej8 niejednokrotnie zwracał uwagę na fakt, że 72 proc. całości kosztów funkcjonowania
polskich szkół wyższych stanowią płace (wynagrodzenia) oraz ubezpieczenie społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników. Z faktu tego wynika, że w tej przede wszystkim sferze tkwią
największe rezerwy finansowe, tutaj potrzebna jest racjonalizacja wydatków. Wypadałoby w tym
miejscu przypomnieć, że w 2007 roku w polskim szkolnictwie wyższym pracowało około 80 000
nauczycieli akademickich. Średnia pensja każdego z nich wynosiła mniej więcej 1370 euro
miesięcznie (16 440 euro rocznie), co daje 1,314 mld euro dla wszystkich nauczycieli w ciągu
roku. Racjonalizując ich zatrudnienie tylko w granicach 25 procent, można uzyskać oszczędności na poziomie 328,5 mln euro rocznie (dla Polski). W przypadku omawianego wcześniej
wirtualnego Wydziału Matematyki i Informatyki, którego utworzenie pociągnąć powinno za sobą
likwidację 10 wydziałów funkcjonujących w dotychczasowym standardzie polskiego szkolnictwa
wyższego, należy się spodziewać – przy pewnych założeniach upraszczających – oszczędności
na poziomie ok. 21,35 mln euro rocznie.
Po drugie – jak wspomniano w jednym z wcześniejszych akapitów – około 13 tys. polskich
studentów matematyki i informatyki uzyskałoby możliwość uczestniczenia w 168 kursach
(wykładach) przygotowanych i prowadzonych przez 130 najlepszych nauczycieli w kraju. To
jedna z licznych zalet nauczania elektronicznego, zaleta zauważona i wykorzystywana przez

7
8

Uwzględniono tylko doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych.
Np. Titanic – tekst umieszczony w repozytorium AMUR, http://hdl.handle.net/10593/295, [28.05.2013].
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propagatorów MOOC: wszyscy studenci uczestniczą w tych samych zajęciach prowadzonych
przez najlepszych profesorów. Trudno będzie znaleźć lepszy sposób na wyrównywanie szans
młodych osób podejmujących studia.
Po trzecie, pomyślnie zrealizowany projekt wirtualnego Wydziału Matematyki i Informatyki (dla Polski) pozwalałaby myśleć o rynku europejskim. Teoretycznie nic istotnego nie stoi
na przeszkodzie, by 130 tys. studentów matematyki i informatyki w całej Unii Europejskiej (to
wyjątkowo ostrożne założenie: 10 krajów × 13 tys. osób) studiowało w trybie elektronicznym,
uczestnicząc w 168 kursach (wykładach) przygotowanych i prowadzonych przez 130 najlepszych
polskich nauczycieli akademickich, lub – to opcja minimum – by 130 tys. studentów matematyki i informatyki w całej Unii Europejskiej studiowało w trybie elektronicznym, uczestnicząc
w 168 kursach (wykładach) przygotowanych i prowadzonych przez 130 najlepszych europejskich
nauczycieli akademickich, wśród których znalazłoby się np. 10 Polaków.
Po czwarte wreszcie, pomyślnie zrealizowany projekt wirtualnego Wydziału Matematyki i Informatyki (dla Europy) pozwalałaby myśleć o rynku globalnym. Teoretycznie nic istotnego nie stoi
na przeszkodzie, by 1300 tys. (to ostrożne założenie – 100 krajów × 13 000 studentów) studentów
matematyki i informatyki na całym świecie studiowało w trybie elektronicznym, uczestnicząc
w 168 kursach (wykładach) przygotowanych i prowadzonych przez 130 najlepszych europejskich nauczycieli akademickich, lub – to opcja minimum – by 1300 tys. studentów matematyki
i informatyki na całym świecie studiowało w trybie elektronicznym, uczestnicząc w 168 kursach
(wykładach) przygotowanych i prowadzonych przez 130 najlepszych nauczycieli akademickich
na planecie; należy mieć nadzieję, że w gronie tym znalazłoby się kilku Polaków.
Nowoczesna elektronizacja studiów dla matematyków i informatyków w Polsce mogłaby
przynieść temu krajowi ok. 21,35 mln euro oszczędności rocznie. Przy prostej ekstrapolacji
tego wyniku (mnożnik 10) na kraje Unii Europejskiej możliwe jest zaoszczędzenie przez kraje
UE przynajmniej 214 mln euro rocznie. Ekstrapolując ten wynik (mnożnik 100) na cały świat,
można byłoby spodziewać się oszczędności w granicach 2140 mln euro rocznie.
Istnieją podstawy do tego by sądzić, że da się wskazać przynajmniej 25 obecnie istniejących dyscyplin akademickich (prócz matematyki i informatyki), które można z nadzwyczajną
skutecznością studiować online. Można także założyć, że szacunki dokonane na potrzeby wirtualnego Wydziału Matematyki i Informatyki – liczba kursów/wykładów, liczba profesorów itd.
– mogą zostać wykorzystane na większości polskich kierunków studiów. Można je też przenieść
na terytorium Europy i świata. Gdyby takie założenia zostały przyjęte, elektronizacja nauczania
uniwersyteckiego przyniosłaby następujące oszczędności (roczne): Polska – 534 mln euro, Unia
Europejska – 5350 mln euro, świat – 53 500 mln euro.

Podsumowanie korzyści
Kontynuując rozpoczęty wcześniej eksperyment myślowy, załóżmy obecnie, że wirtualne
wydziały (25 przyjętych na potrzeby powyższej analizy) już funkcjonują i prowadzą działalność
akademicką, tworząc osobliwą „jedność różnorodności” lub – „sieć swoistą”. Można też założyć,
że tworzą one wirtualną akademię składającą się z 25 wydziałów. Jest to akademia, która posiada
jedynie adres sieciowy oraz sieć gigantycznych serwerów, dla której pracuje (25 × 130) – 3250
najlepszych profesorów, kształcąc (25 × 1300 tys.) – 32 500 tys. studentów9.

9
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Dodatkowym udogodnieniem pozwalającym na globalizację edukacji sieciowej jest fakt
rozwiązania dzięki technologiom teleinformatycznym problemu języka wykładowego w akademii
wirtualnej. Już obecnie niemal każdy wykład wygłoszony w dowolnym języku można elektronicznie przełożyć na inny dowolny język i w tym innym języku wygłosić. Zatem polskojęzyczni
studenci fizyki i astronomii mogliby bez kłopotów wysłuchać po polsku np. wykładów Samuela
Perlmuttera10 wygłaszanych w oryginale po angielsku. I podobnie – angielsko- czy hiszpańskojęzyczni studenci w USA (i gdziekolwiek na świecie) mogliby po angielsku i hiszpańsku wysłuchać
wykładów np. Aleksandra Wolszczana11 – wygłaszanych w oryginale po polsku. W odniesieniu
do sześciu języków świata problem jest już w zasadzie całkowicie rozwiązany, głównie za sprawą
technologii Global Multilanguages Electronic Lectures System (GMELS™). Kiedy jej twórcy zakończą proces rejestracyjny marki handlowej, będzie o nim można powiedzieć nieco więcej.
Jedna z podstawowych tez przedstawionych przez autora niniejszego tekstu w jego ubiegłorocznym referacie12 głosiła, iż globalny społeczny podział pracy marginalizuje wybrane obszary geograficzne – marginalizuje ich dotychczasowe faktyczne (lub imaginowane) znaczenie
ekonomiczne i kulturowe. Wyznacza on im też nową pozycję w grze o wytworzenie własnych,
lokalnych warunków reprodukcji życia. Tak stało się – i nadal dzieje – z przemysłami wytwarzania wiedzy i tak stanie się z przemysłami edukacyjnymi – głównie zaś z edukacją akademicką.
Wytwarzanie siły roboczej, która zaspokoi potrzeby globalnej gospodarki, przestało już być
możliwe w wymiarze lokalnym. Im prędzej ten fakt zostanie zaakceptowany przez polskie
społeczeństwo, z tym mniejszymi trudnościami – bo przygotowane – przebrnie ono przez
burzę, która nadejdzie.

Oszacowanie potencjalnych kosztów
dyskutowanego rozwiązania globalnego
W pierwszej części niniejszego opracowania dokonane zostały bardzo ostrożne szacunki
dotyczące potencjalnych oszczędności uzyskiwanych po uruchomieniu Globalnej Wirtualnej
Akademii. Teraz należałoby także oszacować koszty takiego przedsięwzięcia oraz odpowiedzieć
na pytanie: skąd bierze się sygnalizowane tutaj przekonanie, że koszt projektu nie przewyższy
oszczędności uzyskiwanych na jego wprowadzeniu?
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że niniejszy tekst nie aspiruje do bycia kompletnym
projektem biznesowym. Dlatego też w szacunkach, które pojawią się niżej, uwzględnione
zostały tylko czynniki najważniejsze, podobnie jak to zrobiono w miejscu, gdzie szacowane
były potencjalne oszczędności dotyczące Globalnej Wirtualnej Akademii (GWA). Ponieważ
nie uwzględniono tu wszystkich możliwych czynników, wielkość oszczędności obarczona jest
sporym błędem niedoszacowania.

10
Samuel Perlmutter – profesor fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i faculty senior scientist w Lawrence
Berkeley National Laboratory (LBNL), kierował projektem Supernova Cosmology, w ramach którego w 1998 roku
odkryto, iż obecnie galaktyki oddalają się od siebie szybciej niż miało to miejsce miliardy lat temu. Por. http://newscenter.berkeley.edu/2011/10/04/saul-perlmutter-awarded-2011-nobel-prize-in-physics/, [28.07.2013].
11
Aleksander Wolszczan – polski astronom, współodkrywca pierwszych planet pozasłonecznych i pulsarów,
wykształcenie zdobył w Polsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1982 roku przeniósł się do USA
i podjął pracę na uniwersytetach Cornell i Princeton. Jakiś czas potem został profesorem astronomii na Uniwersytecie
Stanowym Pensylwanii, gdzie obecnie prowadzi wykłady, Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Wolszczan,
[28.07.2013].
12
Zob. przypis numer 1.
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Jak wiadomo, by oszacować koszty jakiegokolwiek projektu, należy określić warunki wstępne. Załóżmy zatem, że prowadzone obliczenia dotyczą stanu rzeczy objaśnionego w pierwszym
rozdziale niniejszego opracowania. Załóżmy dalej, że ów stan rzeczy – budowa GWA – wymaga
określenia wysokości głównych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów późniejszej eksploatacji.
W zakres głównych nakładów inwestycyjnych włączony zostaje zakup serwerów oraz budowa
infrastruktury sieciowej. W zakres nakładów eksploatacyjnych włączone są z kolei koszty:
siły roboczej (przede wszystkim uczonych),
energii elektrycznej, dzierżawy łącz sieciowych,
tłumaczeń materiałów edukacyjnych (głównie wykładów).
Ponadto załóżmy – dla uproszczenia – że w Polsce, w każdym z 10 (przykładowych) krajów europejskich oraz w każdym ze 100 (przykładowych) krajów świata należy dokonać takich
samych inwestycji (serwery i infrastruktura sieciowa) oraz że koszty eksploatacji we wszystkich
przykładowych krajach będą takie same.
W każdym przykładowym kraju na potrzeby GWA użyte zostaną:
3 maszyny Watson13 (w każdej 90 serwerów IBM 750) lub ekwiwalentna moc
obliczeniowa,
5000 km nowych linii światłowodowych.
Załóżmy także, że w każdym przykładowym kraju:
1 maszyna Watson kosztować będzie 3 mln dol.,
1 km linii światłowodowej kosztować będzie 10 tys. dol.,
1 kWh energii elektrycznej kosztować będzie 0,2 dol.,
1 serwer IBM 750 zużyje ok. 17 tys. kWh energii elektrycznej rocznie,
1 wykładowca w GWA otrzyma pensję w wysokości 100 tys. dol. rocznie,
każdy profesor-wykładowca przygotuje 1 wykład,
1 wykład akademicki będzie trwał 90 minut,
skrypt 90 minutowego wykładu to 22 strony maszynopisu,
tłumaczenie 1 strony skryptu wykładu akademickiego będzie kosztować średnio
25 dol.,
każdy skrypt zostanie przetłumaczony na 5 języków.
W dalszej części niniejszej pracy przeprowadzone zostaną szczegółowe obliczenia kosztów
wymienionych powyżej.

Polska
Zakup serwerów i budowa infrastruktury sieciowej;
3 × Watson × 3mln dol. = 9 mln dol.,
5000 km linii światłowodowej x 10 tys.dol./1 km = 50 mln dol.,
razem: 59 mln dolarów.
Eksploatacja:
koszt zatrudnienia profesorów – wykładowców: 25 kierunków studiów × 130
profesorów wykładowców/1 kierunek = 3250 osób; 3250 osób × 100 tys. dol.
na 1 osobę rocznie = 325 mln dol. rocznie.

13

Wybór Watsona podyktowany jest głównie jego medialną sławą. W rzeczywistości chodzi o 90 serwerów IBM 750,
z których Watson został zbudowany.
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Zgodnie z przyjmowanymi założeniami obliczenia prowadzone są dla 100 krajów świata.
Zatem część przypadająca na Polskę wynosi: 325 mln dol./100 krajów = 3,25 mln dol. na
jeden kraj:
koszt energii elektrycznej: 3 × 90 (IBM 750) = 270 (IBM 750); 270 (IBM 750) ×
× 17 tys. kWh/rocznie = 4,6 mln kWh/rocznie; 4,6 mln kWh/rocznie × 0,2 dol./
/1 kWh = 918 tys. dol. – ok. 1 mln dol. rocznie;
razem: 3,25 mln dol. + 1 mln dol. = 4,25 mln dol. rocznie,
łącznie: 59 mln dol. + 4,25 mln dol. = 63,25 mln dol. rocznie.
W pierwszym rozdziale niniejszego opracowania przedstawione zostały wyliczenia, z których
wynika, że przekształcając edukację lokalną w ramach 25 obecnie istniejących dyscyplin akademickich na kształcenie online w ramach GWA, można uzyskać oszczędności (roczne) rzędu:
Polska – 534 mln euro, Unia Europejska – 5350 mln euro, świat – 53 500 mln euro.
Według bieżącego14 kursu 534 mln euro = ok. 712 mln dol., czyli zaoszczędzenie
712 mln dol. kosztowałoby 63,25 mln dol. – w pierwszym roku, kiedy cały koszt inwestycji
wpisywany jest w koszty jednego roku. Przy założeniu, że amortyzacja na serwery liczona jest
w okresie pięcioletnim, a amortyzacja infrastruktury sieciowej w okresie 25 lat, wynik finansowy
w roku drugim i latach następnych będzie dużo korzystniejszy. Można zresztą policzyć:
rata amortyzacyjna za serwery = 9 mln dol./5 lat = 1,8 mln dol. rocznie,
rata amortyzacyjna za infrastrukturę sieciową = 50 mln dol./25 lat = 2 mln dol.
rocznie,
razem: 3,8 mln dol. rocznie.
To oznacza, że w drugim roku i latach następnych „koszt inwestycyjny” w skali roku wyniósłby ok. 4 mln dolarów. Założywszy niezmienność rocznych kosztów eksploatacji, uzyskamy
wynik łączny: 4 mln dol. (amortyzacja za 3 × Watson) + 4,25 mln dol. (wynagrodzenia profesorów i energia elektryczna) = 8,25 mln dol. rocznie. Wówczas zaoszczędzenie 712 mln dol.
kosztowałoby Polskę 8,25 mln dolarów.

Europa i świat
Europa: według bieżącego kursu 5350 mln euro to 7120 mln dolarów. To oznacza, że
zaoszczędzenie 7120 mln dol. kosztowałoby 632,5 mln dol. w pierwszym roku, a w latach
następnych już tylko 82,5 mln dolarów.
Świat: według bieżącego kursu 53 500 mln euro wynosi 71 200 mln dol. – czyli zaoszczędzenie 71 200 mln dol. kosztowałoby 6325 mln dol. w pierwszym roku, a w kolejnych latach
już tylko 825 mln dolarów.

Tłumaczenia skryptów wykładów
Raz jeszcze przypomnijmy przyjęte założenia:
w GWA zatrudnionych jest 3250 wykładowców,
każdy wykładowca przygotowuje 1 wykład,
skrypt każdego wykładu to 22 strony maszynopisu,
tłumaczenie 1 strony maszynopisu kosztuje 25 dol.,
każdy skrypt tłumaczony jest na 5 języków.

14

Referat przygotowywano w listopadzie 2012 roku.
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Obliczenia:
1 skrypt (22 strony) × 25 dol./1 stronę = 550 dol./1 wykład,
130 wykładów × 550 dol./1 wykład = 71,5 tys. dol. = 0,0715 mln dol./1 wydział,
25 wydziałów × 0,0715 mln dol./1 wydział = 1,7875 mln dol. – ok. 2 mln dol.,
5 języków × 2 mln dol. = 10 mln dolarów.
Zgodnie z przyjmowanymi założeniami obliczenia prowadzone są dla 100 krajów świata,
zatem część przypadająca na Polskę wynosi: 10 mln dol./100 krajów = 0,1 mln dol. na jeden
kraj.

Zakończenie
Przedstawiona powyżej argumentacja uprawomocnia stwierdzenie, że budowa zelektronizowanego globalnego systemu wyższej edukacji pozwoliłaby zaoszczędzić gigantyczne
pieniądze. Nauczycielami akademickimi wszystkich studentów na planecie zostać mogliby
najlepsi dydaktycy świata. Wszyscy studiujący uzyskaliby dostęp do takich samych zasobów
(najlepsi nauczyciele i najlepsze materiały dydaktyczne). Pozostaje więc wykrzyknąć: niech
zwyciężają najlepsi!

Netografia
Coursera, https://www.coursera.org/.
A. Kocikowski, Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/likwidacji lokalnych systemów
wyższej edukacji, http://hdl.handle.net/10593/1456.
A. Kocikowski, Titanic, http://hdl.handle.net/10593/295.
News Center Berkeley, http://newscenter.berkeley.edu/2011/10/04/saul-perlmutter-awarded-2011nobel-prize-in-physics/.
Udacity, http://www.udacity.com/.

Abstract
Computerization of university education in a global scale would result in the following savings (annual): Poland – 712 million dollars, The European Union – 7120 million, The world – 71 200 million.
Expenditures in order to obtain such savings are: Poland 8.25 million, The European Union – 82.5 million,
The world – 825 million.
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Rozdział 4

E-learning jako kluczowy element
zarządzania wiedzą w organizacji

W opracowaniu zaprezentowano koncepcję wirtualnej platformy, której głównym celem jest
optymalizacja funkcjonowania organizacji opartej na wiedzy. Wskazano też podstawowe związki pomiędzy narzędziami stosowanymi w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji
w organizacji a metodami związanymi z zastosowaniem narzędzi wykorzystywanych na gruncie
zarządzania wiedzą.

Atrybuty organizacji opartej na wiedzy
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe wyzwania stawiane nowoczesnym organizacjom. Wynikają one przede wszystkim z szybkiego rozwoju techniki informacyjnej oraz
upowszechniania się koncepcji zarządzania wiedzą.
Jedną z metod powszechnie stosowanych w obszarze wspomagania procesu podejmowania decyzji jest symulacja. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu modelu symulacyjnego
organizacji do oceny jej funkcjonowania oraz przygotowania planów działania. Z kolei wśród
narzędzi stosowanych na gruncie zarządzania wiedzą istotną rolę pełnią metody i techniki
kształcenia na odległość. W konsekwencji zadania stawiane przed modelami symulacyjnymi
koncentrują się wokół problemów związanych ze wspomaganiem procesu podejmowania
decyzji w organizacji. Wśród nich można wskazać dwa ważne obszary: analizę bieżącej
sytuacji organizacji oraz stworzenie podstaw do przygotowania planów działania. Z drugiej
strony wśród narzędzi stosowanych na gruncie zarządzania wiedzą należy wskazać ogromny
potencjał związany z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych w trakcie konstrukcji, wdrażania i eksploatacji modeli symulacyjnych.
Pomiędzy elementami pokazanymi na rysunku 1 zachodzą silne związki, bowiem dysponowanie wiarygodnym modelem symulacyjnym nie tylko wspomaga proces podejmowania
decyzji przez organizację, ale umożliwia również gromadzenie i przekazywanie wiedzy przy
pomocy metod i technik kształcenia na odległość. Oczywiście zachodzi w tym przypadku
odwrotna zależność, ponieważ e-learning może stanowić ważne źródło informacji umożliwiających stałe dostosowywanie modelu do zmieniającej się sytuacji organizacji. Ponadto
model symulacyjny jest ważnym źródłem wiedzy, które może być wykorzystywane na etapie
opracowywania e-kursów na potrzeby procesu szkolenia interesariuszy organizacji.
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Rysunek 1. Wybrane atrybuty organizacji opartej na wiedzy
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Powstaje przy tym pytanie, czy istnieje sposób stworzenia modelu symulacyjnego, który
odpowiadając na rozwój techniki informacyjnej oraz metod zarządzania wiedzą, pozwoli
zintegrować na jednej płaszczyźnie wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz zarządzanie wiedzą. Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest próba skonstruowania wirtualnej
platformy organizacji, która spełni takie funkcje.
Rysunek 2. Wirtualna platforma organizacji
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Wirtualna platforma organizacji stanowi więc wspólny obszar, który umożliwia:
wspomaganie procesu budowy, wdrożenia i eksploatacji modelu symulacyjnego
poprzez zastosowanie narzędzi zarządzania wiedzą,
wykorzystanie modelu symulacyjnego w fazie upowszechniania i zatrzymywania
wiedzy w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik kształcenia
na odległość.
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Obszary wirtualnej platformy organizacji
W dalszych rozważaniach postanowiono skoncentrować się na obszarze związanym
z konstrukcją, wdrożeniem i eksploatacją modelu symulacyjnego oraz zestawem narzędzi
stosowanych na gruncie zarządzania wiedzą.

Fazy zarządzania wiedzą
Rysunek 3. Fazy procesu zarządzania wiedzą

Nabywanie
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Na potrzeby niniejszego opracowania postanowiono przyjąć pięciofazowy model zarządzania wiedzą w organizacji:
1. nabywanie (gaining),
2. rozwój (development),
3. wykorzystanie (utilization),
4. transfer (transfer),
5. zatrzymanie (retention).
Faza nabywania wiedzy polega na pozyskiwaniu wiedzy
związanej z funkcjonowaniem organizacji ze źródeł zewnętrznych. Następnie wykorzystywane są informacje pochodzące
z wnętrza organizacji. Pozyskane w ten sposób zasoby wiedzy
stosowane są do optymalizacji funkcjonowania organizacji.
Zasoby te powinny być dostępne dla wszystkich jednostek
wchodzących w jej skład, w takim zakresie, w jakim jest to
potrzebne do skutecznego i efektywnego działania.
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Źródło: opracowanie własne

Wspomaganie procesu podejmowania decyzji
Opracowanie modelu symulacyjnego organizacji wymaga nie tylko zastosowania podejścia projektowego, ale także wykorzystania modelu najlepszych praktyk. W rezultacie można
stwierdzić, że wspomniany model symulacyjny powinien być przygotowany w przynajmniej

Rysunek 4. Fazy konstrukcji modelu symulacyjnego
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pięciu fazach1: konceptualizacji, opracowania modelu, wdrożenia go, monitorowania eksploatacji oraz opracowania ewentualnych korekt.
Przygotowanie koncepcji modelu polega na wygenerowaniu założeń, które musi zawierać
model organizacji, aby można go było wdrożyć, a następnie wykorzystywać do optymalizacji
funkcjonowania organizacji. Następnie zbiór założeń musi zostać przekształcony w operacyjny
model symulacyjny, który po wdrożeniu znajdzie zastosowanie w optymalizacji funkcjonowania
organizacji.
W fazie eksploatacji model musi być stale dostosowywany do zmian w otoczeniu oraz
ewentualnych zmian strategii. Stałe monitorowanie rezultatów generowanych przez model
symulacyjny umożliwia więc nie tylko wprowadzenie korekt w sposobie funkcjonowania organizacji, ale także stałe doskonalenie samego modelu.

Wybrane metody i techniki kształcenia na odległość
Wśród metod i technik kształcenia na odległość warto zwrócić uwagę na zastosowanie
dynamicznych studiów przypadków oraz gier symulacyjnych.
Rysunek 5. Wybrane metody i techniki kształcenia na odległość
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Dynamiczne studium przypadku jest zwykle skutecznym i efektywnym narzędziem stosowanym w kursach e-learningowych. Jego wartość znacznie wzrasta, gdy jego konstrukcja
oparta jest na modelu konkretnej organizacji. Z kolei symulacyjna gra decyzyjna to realistyczny
model funkcjonowania organizacji, w którym uczestnicy gry, podejmując decyzje menedżerskie,
zapoznają się z istotą funkcjonowania organizacji i sposobami zarządzania nią.
Doświadczenia autora niniejszego artykułu zdobyte w trakcie opracowywania scenariusza, a następnie eksploatacji gier symulacyjnych TEES-6 oraz TREND pozwalają stwierdzić, że
symulacyjna gra decyzyjna to atrakcyjne narzędzie, które może być wykorzystywane w trakcie
szkoleń dla interesariuszy organizacji. Pozwala bowiem kształtować nawyki:
wykorzystywania narzędzi dostarczanych przez analizy finansowe do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka,
kontrolowania płynności finansowej firmy (jej brak jest najczęstszą przyczyną
kłopotów firm).
Ponadto gra charakteryzuje się scenariuszem dostosowanym do realiów spotykanych
w danej organizacji.

1
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Związki pomiędzy komponentami wirtualnej
platformy
Koncepcja modelu symulacyjnego powstaje poprzez wykorzystanie wiedzy zewnętrznej i wewnętrznej. Dostęp do niej
może być ułatwiony poprzez wykorzystanie e-źródeł, ale także
wiedzy i umiejętności wszystkich interesariuszy organizacji,
które zgromadzone są w e-zasobach. Jednocześnie koncepcja modelu organizacji może łatwo zostać upowszechniona
poprzez e-szkolenia.
Następny krok stanowi opracowanie samego modelu.
W tej fazie założenia zapisywane są w formie równań,
których rozwiązanie pozwala przygotować zestaw analiz
finansowych. Na tym etapie wykorzystywane są również
e-źródła wiedzy, a także zasoby wiedzy zgromadzone
w organizacji.
Podobne zależności można wskazać na etapie wdrażania
i eksploatacji modelu. Warto przy tym podkreślić, że zwykle
krytycznym momentem – z punktu widzenia skutecznego
wdrożenia modelu – jest upowszechnienie wiedzy o nim
samym. Do tej roli szczególnie predestynowane są narzędzia
e-learningowe.

Rysunek 6. Koncepcja modelu,
e-źródła, e-szkolenia
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Rysunek 7. Koncepcja i opracowanie modelu symulacyjnego
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Z kolei skuteczne i efektywne wykorzystanie rezultatów generowanych przez model w dużej
mierze zależy od sposobu jego upowszechnienia w organizacji. Model symulacyjny może przecież stanowić świetne zaplecze do skonstruowania studium przypadku lub gry symulacyjnej.
Z drugiej strony, uwagi formułowane przez interesariuszy organizacji mogą znacząco przyczynić
się do poprawy jakości modelu symulacyjnego.

Podsumowanie
Dotychczasowe rozważania pozwalają stwierdzić, że istnieją silne związki pomiędzy
procesem konstrukcji, wdrażania i eksploatacji modeli symulacyjnych wspomagających proces podejmowania decyzji a metodami stosowanymi na gruncie zarządzania wiedzą. Analiza
literatury przedmiotu pokazuje jednak, że wskazanymi obszarami platformy rzadko interesują
się te same grupy autorów, a wydaje się, że tylko połączenie obu obszarów może przynieść
poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania każdej organizacji.
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Abstract
In the paper the relationships between simulation models, knowledge management and e-learning
projects are discussed. An evaluation algorithm of those projects is also included in the paper. The paper
presents the concept of a virtual platform, the main purpose of which is to optimize the functioning of
a knowledge-based organization. The relationship between the basic tools used to support the decisionmaking process in the organization and the methods associated with the use of simulation models, knowledge management and e-learning projects has been described.
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Rozdział 5

Cyfrowa szkoła – przeszkody
i zaniedbania

Technologie informacyjne, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, stały się niezbędnym
uzupełnieniem aktywności człowieka – także na wszystkich etapach edukacji. Nadzwyczajna
atrakcyjność tych technologii zachęciła do zbyt pochopnego, ryzykownego przyjęcia modelu
ich wprowadzania do praktyki szkolnej. W szczególności chodzi tu o zagrożenia wynikające
z technologii przekazu uczniom treści nauczania z wykorzystaniem potencjału komputerów.

Od dziesięcioleci technologie kuszą zastosowaniami w doskonaleniu edukacji na wszystkich szczeblach nauki1. Podwaliny owej pokusy stworzył już w latach sześćdziesiątych XX w.
B.F. Skinner, który w 1954 r. napisał pierwszy artykuł na temat nauczania programowanego2.
Nieco później ideę tej formy nauczania upowszechnił w Polsce klasyk współczesnej dydaktyki
– C. Kupisiewicz3.
Rysunek 1. Cyfryzacja i indeks lepszego życia (Better Life Index)

Źródło: S. Dutta, B. Bilbao-Osorio (red.), dz.cyt.

1
2
3

W. Gogołek, O pewnym modelu komputeryzacji dydaktyki, WSP w Kielcach, Kielce 1976.
B.F. Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching, „Harvard Educational Review” 1954, nr 24, s. 86–97.
C. Kupisiewicz, Nauczanie programowane, PZWS, 1966.
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Istota nauczania programowego – podział treści nauczania na części i stosowny do postępów
w nauce ich dobór dla ucznia – znakomicie ułatwiała pierwsze próby automatyzacji procesu
przekazywania wiedzy, szczególnie przy pomocy komputerów (wcześniej specjalistycznych
urządzeń). Koncepcja ta, doskonalona przez lata, spowodowała lawinę, powszechnie dzisiaj
stosowanych, rozwiązań komputerowego wspomagania nauczania4. Stanowi ona ważną składową
„poczucia lepszego życia”, którego indeks niezmiennie rośnie – wraz z cyfryzacją wszystkich
form intelektualnej aktywności człowieka5.

Zagrożenia
Edukacja komputerowa także idzie w parze z umowną wartością indeksu rozwoju ludzkości, której zmiana wydaje się sugerować spowolnienie, wyraźnego wcześniej, wzrostu wartości
indeksu rozwoju ludzkości wraz z podnoszeniem poziomu cyfryzacji6.
Rysunek 2. Cyfryzacja i Indeks Rozwoju Ludzkości (120 państw)

Źródło: S. Dutta, B Bilbao-Osorio (red.), dz.cyt.

IT (w tym sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i internet) to niedostępne wcześniej
w historii świata źródło wiedzy oraz narzędzie do obróbki informacji i komunikacji ułatwiające
każdą aktywność intelektualną człowieka. Technologie informacyjne stały się także naturalnym narzędziem i zasobem (komunikacja, informacja i usługi) dla każdego ucznia – członka
społeczeństwa informacyjnego. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy owa – uzasadniona
dotychczasowymi doświadczeniami – fascynacja możliwościami zastosowań IT nie jest okupiona
zagrożeniem zaniedbań, których konsekwencje nie zostały dostatecznie trafnie przewidziane.
Chodzi tu o zagrożenia wynikające z technologii przekazu uczniom treści nauczania z wykorzystaniem potencjału komputerów (maszyn). Czy nie zapomniano o uniwersalnej zasadzie
primum non nocere?

4
M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, wyd. IV, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2012; M. Plebańska,
E-learning. Tajniki edukacji na odległość, C.H. Beck, Warszawa 2011.
5
S. Dutta, B. Bilbao-Osorio (red.), The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum, s. 126,
http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf, [31.07.2013].
6
Tamże.
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E-podręcznik
Od stuleci na każdym etapie edukacji z powodzeniem wykorzystywana jest książka, w której
zawarty jest materiał nauczania przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów. Książka
niezmiennie pozostaje „supermobilnym” i ergonomicznym nośnikiem informacji. Ma ustalone
zasady konstrukcji, pobudza wyobraźnię, pielęgnuje kreatywność czytelnika i praktycznie, poza
zmęczeniem oczu, pozostaje obojętna dla zdrowia jej użytkownika. Imponujący potencjał IT
pozwolił na jej przebudowę – wzbogacenie o multimedia (wideo, dźwięk).
Atrakcyjność podręcznika multimedialnego doceniono w uchwale Rady Ministrów7, w której
stwierdzono: Obecnie do użytku szkolnego dopuszczony jest jeden podręcznik multimedialny
i 8 podręczników w formie e-booków przeznaczonych do nauczania na II etapie edukacyjnym,
natomiast objętych procedurą dopuszczenia do użytku szkolnego jest kolejnych 11 e-booków.
Poza merytorycznymi konsekwencjami tego przedsięwzięcia trudna do wyjaśnienia jest przyjęta
w dokumencie państwowym terminologia – „e-book”, wskazująca na większą wagę języka
angielskiego nad polskim. Niełatwo jest uzasadnić brak zastosowania określenia „e-książka”,
podczas gdy oczywiste jest używanie słowa „e-gazeta”, a nie „e-newspaper”.
Uchwała orzeka, iż pomocami dydaktycznymi, których kupno będzie finansowane przez
bliżej niesprecyzowane „organy”, są przenośne komputery. Przewiduje się ich wykorzystanie
przez uczniów klas IV–VI (10–12 lat) w szkole i w domu. Komputery przejmą rolę podręcznika,
encyklopedii i będą miały zastosowanie do większości przedmiotów.

Szafka na komputery, ławka szkolna
Nowatorskim pomysłem zmierzania ku konsekwentnemu zastępowaniu podręczników drukowanych e-bookami jest szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy
salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadająca funkcję ładowania baterii
– w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera8. Brakuje natomiast jakiejkolwiek
informacji na temat mocy potrzebnej do zasilania owej szafki. Zapewnienie jej wymagać będzie
stosownych, niemałych inwestycji na przebudowę instalacji elektrycznej szkoły9.
Domyślne założenie, iż uczniowie będą starannie używali przenośnych komputerów, nie
spowodują ich mechanicznych i programowych uszkodzeń, jest nierealne. Ponadto oczywiste
jest, iż konserwacji – aktualizacji oprogramowania użytkowego i systemowego – nie można
powierzyć dzieciom. Konserwacja komputerów wymaga każdego dnia wielogodzinnej pracy
specjalisty. Poza „szafką” i instalacją odpowiedniego jej zasilania koszt przedsięwzięcia zwiększa
obligatoryjne ubezpieczenie sprzętu.
W kontekście „szafki” konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na inne, nie mniej ważne
wyposażenie – stosowne, ergonomiczne, ławki szkolne. Konstrukcja typowej ławki wyklucza
gabarytowo jednoczesne korzystanie z komputera, zeszytu i książki. Całkowita eliminacja książek
i zeszytów w najbliższym czasie wydaje się z kolei nierealna.

7
Załącznik do uchwały nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku, http://www.cyfrowaszkola.men.gov.
pl/images/stories/Krzysztof/uchwala_rady_ministrow_.pdf, http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/images/stories/Krzysztof/zalacznik_do_uchwaly_.pdf, [09.08.2013].
8
Tamże.
9
Przyjmując, iż przeciętny zasilacz pobiera prąd 150W, 30 zasilaczy wymaga źródła o wydajności ok. 4500W. Wartość tę należy pomnożyć przez liczbę klas, w których uczniowie będą korzystali z indywidualnych komputerów na
lekcjach.
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Zdrowie ucznia
Komputer, umożliwiający dostęp do internetu, jest powszechnie wykorzystywany w domu
przez młodych ludzi (por. rys. 3). Naturalną konsekwencją wprowadzenia podręcznika komputerowego jest wzrost długości czasu patrzenia przez dzieci na ekran komputerowy do co
najmniej 9 godzin zajęć lekcyjnych w każdym tygodniu10. Podręcznik tego typu wymusza także
jego wykorzystanie podczas odrabiania pracy domowej. Nie ogranicza to jednak czasu, jaki poświęcają i będą nadal poświęcali młodzi ludzie na gry komputerowe i oglądanie TV, co oznacza
w sumie minimum siedem godzin dziennie kontaktu wzrokowego z monitorem.
Uchwała przewiduje następujące, bliżej niesprecyzowane, efekty realizacji programu:
kompetencje, motywacja, indywidualizacja, satysfakcja, pieniądze. Ten sam dokument zakłada
prowadzenie badań związanych z wdrażaniem e-podręcznika.
Paradoksem i niedopuszczalnym zaniedbaniem jest absolutne pominięcie problematyki
zdrowia dzieci i ergonomii. Zapomniano o zdrowotnych skutkach wielogodzinnego korzystania
z komputerów.
Rysunek 3. Dostęp do internetu i korzystanie z niego w skali wieku

Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i Jakość Życia Polaków, „Contemporary
Economics Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, Report”, t. 5, nr 3, wrzesień 2011, s. 306

Powszechnie dostępne wyniki badań dowodzą jednoznacznie, że korzystanie z komputerów ponad dwie godziny dziennie jest szkodliwe dla dzieci, m.in. zwiększa ryzyko problemów
psychologicznych11. Idea wykorzystania e-podręcznika w edukacji przewiduje zwiększenie tej
wartości o 300–400 procent! Czas korzystania z monitora (także komputera) jest mocno związany

10

Tamże.
A.S. Page, A.R. Cooper, P. Griew, R. Jago, Children’s screen viewing is related to psychological difficulties irrespective
of physical activity, „Pediatrics” 2010, nr 126 (5).
11
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z miarą wartości zespołu ryzykownych zachowań (multiple risk behaviors – MRB)12. W omawianej
uchwale nie wzięto pod uwagę faktu, że szkodliwość komputerowego promieniowania (harmful
effects of computer radiation) powoduje:
przyspieszenie poczucia zmęczenia,
pogorszenie koncentracji,
bóle głowy,
problemy psychologiczne (lęk, depresja, bezsenność, zawroty głowy, zaniki pamięci),
pogorszenie wzroku.
W parze ze wskazanymi zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem maszyn idą zmiany
fizjologiczne młodego organizmu. Panele LCD stwarzają poważne problemy dla zdrowia dzieci,
powodując zmęczenie oczu. Ekrany są również źródłem szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, a dzieci są bardziej podatne na wynikające z tego zagrożenia niż dorośli.
Badania dowodzą, iż nawet krótkotrwała praca z LCD prowadzi do osłabienia akomodacji,
a warstwa fotoreceptorów znacząco maleje13. Czytanie z ekranu ma także negatywny wpływ
na postawę i powoduje zmęczenie oczu14. Owa szkodliwość powoduje krótkowzroczność,
szczególnie u dzieci i młodych ludzi do 30 roku życia15. Ponadto badania dowiodły istnienia
prawidłowości nazwanej book effect – papierowe książki w większym stopniu niż e-książki
umożliwiają czytanie ze zrozumieniem16.
Rysunek 4. Ilustracja wpływu oświetlenia LED na utratę fotoreceptorów17

Źródło: M.-L. Peng i inni, dz.cyt.

12

Zespół ten tworzą zmienne: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, niezapinanie pasów bezpieczeństwa,
palenie marihuany, zażywanie narkotyków, niestosowanie prezerwatyw. V. Carson, W. Pickett, I. Janssen, Screen time
and risk behaviors in 10- to 16-year-old Canadian youth, „Preventive Medicine” 2011; http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20637224, [30.05.2013].
13
T. Pabin, D. Karczewicz, Wpływ pracy przy monitorach LCD na wybrane funkcje narządu wzroku, „Okulistyka”
2011, nr 4; M. Peng i inni, The Influence of Low-powered Family LED Lighting on Eyes in Mice Experimental Model,
„Life Science Journal” 2012, nr 9 (1); H. Jeong, A comparison of the influence of electronic books and paper books on
reading comprehension, eye fatigue, and perception, „Electronic Library” 2012, t. 30, nr 3, s. 390–408.
14
S. Chockalingam, Illustrated eBooks vs. Hard Copy Books for Children, http://www.chillibreeze.com/articles_various/
illustrated-eBooks-hard-copy-books-children-212.asp, [30.05.2013].
15
N. Efron, Can looking at a computer screen affect your eyesight?, http://www.abc.net.au/health/talkinghealth/
factbuster/stories/2010/09/30/3025732.htm#.ULIH8YaIxn9, [30.05.2013].
16
H. Jeong, dz.cyt.
17
Badania wykonano na myszach. M.-L. Peng i inni, dz.cyt.
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Rozważając problem intensywnego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci,
warto pamiętać o doświadczeniach japońskich, które wskazują na rosnące wraz z czasem korzystania z komputera przez dziecko ryzyko zachorowania na chorobę psychiczną Hikikomori18.
Objawia się ona poczuciem opuszczenia, zniechęceniem do świata i ludzi, brakiem inicjatywy do
działania oraz drastycznym spadkiem samooceny, poczuciem odosobnienia i izolacji od świata
zewnętrznego. Chorobę pierwszy raz zdiagnozowano w Kioto w latach 90. XX wieku.
Na kolejne niebezpieczeństwa zbyt intensywnego korzystania z IT w szkole wskazują badania (przeprowadzone pomiędzy 7 marca a 23 kwietnia 2012 roku) opinii nauczycieli (próba
2462 nauczycieli w USA). Sygnalizują one bardzo wyraźnie, iż współczesne cyfrowe technologie
rozpraszają uczniów i ograniczają ich zdolność koncentracji (87 proc.)19.
Rysunek 5. Opinie nauczycieli na temat tego, czy dzisiejsze technologie cyfrowe tworzą generację łatwo
rozpraszającą się, ze zdolnością krótkiej koncentracji

Źródło: K. Purcell i inni, How Teens Do Research in the Digital World, The Pew Research Center’s Internet & American
Life Project Online Survey of Teachers, 2012, s. 59. http://pewinternet.org/Reports/2012/Student-Research.aspx,
[30.05.2013]

Kreatywność
Zgodnie z treścią cytowanej wcześniej uchwały inicjatywa wprowadzenia do edukacji
e-książki ma iść w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego
myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Przeczą temu doświadczenia, a także wyniki badań, m.in. określających siłę związku pomiędzy
tendencją do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych w sieci a kreatywnością badanych
osób. Uzyskane wyniki potwierdzają znaczącą korelację (r = 0,41; p < 0,01) postawy odtwórczej studentów, zapewne niewiele różniącej się od postawy dzieci, z ich samooceną w zakresie
bezkrytycznego korzystania z zasobów sieciowych. Wyróżniająca okazała się korelacja (0,45;
p < 0,01) samooceny w zakresie intensywności korzystania z innych form komunikacji i zdobywania informacji za pośrednictwem sieci (portale społecznościowe, blogi) z miarą odtwórczego
zachowania – zachowania algorytmicznego, które wyznaczane jest przez nastawienie kopiujące
i reprodukcyjne badanego20.

18
S. Wilson, Braindance of the Hikikomori: Towards a Return to Speculative Psychoanalysis, „Paragraph” 2012, t. 33,
s. 392–409, http://www.euppublishing.com/doi/pdfplus/10.3366/para.2010.0206, [30.05.2013].
19
K. Purcell i inni, How Teens Do Research in the Digital World, The Pew Research Center’s Internet & American Life Project Online, Survey of Teachers, 2012, http://pewinternet.org/Reports/2012/Student-Research.aspx, [30.05.2013].
20
W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa
2010, s. 266.
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Obserwuje się zmiany w modelu pracy z książką – uczniowie zamiast czytania całego materiału będącego przedmiotem nauki preferują uproszczenia – bezpośrednio przechodząc do
podsumowania. Przestają być ważne kontekst, subtelności pełnego tekstu.
Jednocześnie zauważono utratę autorytetu szkoły wobec potencjału informacyjnego sieci.
Naturalny dotychczas kontakt pomiędzy nauczycielem (mistrzem) a uczniem jest systematycznie ograniczany. Uczący się przejmuje od nauczyciela inicjatywę kształtowania struktury
wiedzy i umiejętności – od podstaw (często lekceważonych) do umiejętności zadawania
pytań, do kreatywności. Jednocześnie sieciowe kompetencje nauczycieli stają w konfrontacji
z zagrożeniem bezkarności „kopiuj/wklej”, pochodnej utraty kreatywności przez intensywnych
użytkowników IT.

Wnioski
Zasygnalizowane doświadczenia i wyniki badań wskazują, że celowe jest rozważenie zasadności przyjęcia milczących założeń uchwały, która wskazuje wyłącznie korzyści stosowania
e-podręcznika. W szczególności chodzi tu o zaniedbanie wskazania ryzyka utraty zdrowia przez
uczniów. Powinno ono być ściśle określone – na wzór ulotek dołączanych do lekarstw. Dotyczy
to kwestii wpływu komputerowego przekazu informacji na wzrok, postawę, koncentrację, kreatywność młodych ludzi, z jednoczesnym podaniem potencjalnych korzyści. Świadoma zgoda
nauczycieli i rodziców na podjęcie takiego ryzyka (opisanego ilościowo) powinna stanowić
warunek kontynuacji eksperymentu z e-książką. W tym kontekście należy pamiętać, że technologia nie kreuje żadnych różnic wynikających z ponoszonych na nią inwestycji mających na
celu doskonalenie skuteczności edukacji21.
Przedstawione argumenty nie wykluczają wykorzystania dotychczasowych doświadczeń
z konstrukcji e-książki (w tym proponowanych rozwiązań technologicznych). Wydaje się, iż na
obecnym poziomie dostępnych technologii i metod ich wykorzystania w edukacji przez bardzo
młodych ludzi (10–12 lat) powinny być one stosowane głównie do kreowania moderowanych
edukacyjnych zasobów sieciowych, stopniowej modyfikacji funkcji papierowego zeszytu, wskazywania przemyślanych dróg funkcjonalnej i technologicznej synergii e-książek z książkami,
zeszytu z klawiaturą.

Bibliografia
W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wydawnictwo ASPRA,
Warszawa 2010.
W. Gogołek, O pewnym modelu komputeryzacji dydaktyki, WSP w Kielcach, 1976.
M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, wyd. IV, Wolters Kluwer Business, Kraków 2012.
D. Karczewicz, Wpływ pracy przy monitorach LCD na wybrane funkcje narządu wzroku, „Okulistyka”
2011, nr 4.
C. Kupisiewicz, Nauczanie programowane, PZWS, 1966.
A.S. Page, A.R. Cooper, P. Griew, R. Jago, Children’s screen viewing is related to psychological difficulties
irrespective of physical activity, „Pediatrics” 2010, nr 126 (5).
M. Peng i inni, The Influence of Low-powered Family LED Lighting on Eyes in Mice Experimental Model,
„Life Science Journal” 2012, nr 9.
M. Plebańska, E-learning. Tajniki edukacji na odległość, C.H. Beck, Warszawa 2011.

21

S. Dutta, B. Bilbao-Osorio (red.), dz.cyt., s. 139.

53

Włodzimierz Gogołek

B.F. Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching, „Harvard Educational Review” 1954,
nr 24.
Załącznik do uchwały nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku.

Netografia
A comparison of the influence of electronic books and paper books on reading comprehension, eye fatigue,
and perception, „Electronic Library” 2012, t. 30, nr 3, http://www.emeraldinsight.com/journals.
htm?articleid=17030577&show=pdf.
S. Chockalingam, Illustrated eBooks vs. Hard Copy Books for Children, http://www.chillibreeze.com/
articles_various/illustrated-eBooks-hard-copy-books-children-212.asp.
S. Dutta, B. Bilbao-Osorio (red.), The Global Information Technology Report 2012, World Economic
Forum, http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf.
N. Efron, Can looking at a computer screen affect your eyesight?, http://www.abc.net.au/health/
talkinghealth/factbuster/stories/2010/09/30/3025732.htm#.ULIH8YaIxn9.
H. Jeong, A comparison of the influence of electronic books and paper books on reading comprehension,
eye fatigue, and perception, „Electronic Library” 2012, t. 30, nr 3, http://www.emeraldinsight.com/
journals.htm?articleid=17030577&show=pdf.
K. Purcell i inni, How Teens Do Research in the Digital World, The Pew Research Center’s Internet
& American Life Project Online Survey of Teachers, 2012, http://pewinternet.org/Reports/2012/
Student-Research.aspx.
S. Wilson, Braindance of the Hikikomori: Towards a Return to Speculative Psychoanalysis, „Paragraph”
2012, t. 33, http://www.euppublishing.com/doi/pdfplus/10.3366/para.2010.0206.
Załącznik do uchwały nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r., http://www.cyfrowaszkola.
men.gov.pl/images/stories/Krzysztof/zalacznik_do_uchwaly_.pdf.

Abstract
Information technologies, including computer hardware and software have become a necessary
complement to human activity – also at all the stages of education. While it cannot be denied that such
technologies are extraordinarily attractive for young people it is also true that too hasty introduction of
those technologies to school may be risky. It refers in particular to the way how technology (hardware and
software) is used to deliver educational content to pupils.

Nota o autorze
Włodzimierz Gogołek jest profesorem zwyczajnym, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie obecnie, poza pracą naukowo-badawczą, prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie technologii
informacyjnych mediów i kieruje specjalizacją Dziennikarstwo Online. Zajmuje się tematyką wykorzystania technologii informacyjnych (informatyka, internet) w komunikacji, w szczególności – metodami
i narzędziami służącymi łączeniu potencjału technologii informacyjnych z potrzebami ich użytkowników.
Od 1974 roku kontynuuje badania nad tematyką komputerowego wspomagania nauczania i edukacją
nauczycieli informatyki. Jest autorem wielu książek, referatów i artykułów poświęconych dydaktyce,
informatyce i technologiom informacyjnym mediów.
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E-learning w projektach tworzenia
i transferu innowacji w programie
„Uczenie się przez całe życie”
– korzyści dla kształcenia zawodowego
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie korzyści, jakie płyną z wykorzystania e-learningu
w kształceniu zawodowym. Zostaną one przedstawione w kontekście możliwości oferowanych
przez program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie”1.

Program LLP jest inicjatywą Unii Europejskiej, a jeden z jego celów to włączenie uczenia
się przez całe życie w kształtowanie Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na zaawansowanej
wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, z rosnącą liczbą miejsc pracy
oraz większą spójnością społeczną2. Kolejny z ważnych celów programu ma wspierać wymianę,
współpracę i mobilność pomiędzy instytucjami i systemami edukacji i szkoleń w UE, by stały się
one światowym wzorcem jakości3. Na realizacji zadań wynikających z tak postawionych celów
skupiają się europejskie partnerstwa instytucji, które dzięki swoim działaniom umożliwiają różnorodnym grupom zawodowym przygotowanie nowatorskich narzędzi edukacyjnych, technik
szkoleniowych oraz metodologii uczenia się i nauczania.
Program dzieli się na kilka mniejszych komponentów, tzw. programów sektorowych. Są
to: Comenius – mający na celu wsparcie inicjatyw dotyczących kształcenia na poziomie szkolnym, Erasmus – właściwy dla kształcenia na poziomie wyższym, Leonardo da Vinci obejmujący
kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Grundtvig – skupiony na kształceniu dorosłych. Osobną
część programu stanowią programy międzysektorowe. Istotą funkcjonowania tych ostatnich jest
łączenie działań dla grup odbiorców reprezentujących więcej niż jeden sektor. Działania te są
podzielone na cztery kluczowe kategorie tematyczne, czyli tzw. Key Actions (KA). KA1 odnosi
się do współpracy politycznej i innowacji w uczeniu się przez całe życie, KA2 skupia się na
wspomaganiu nauczania języków obcych, KA3 obejmuje inicjatywy mające na celu tworzenie
treści opartych na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast celem
zadań realizowanych w ramach KA4 jest upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów wcześniej
zrealizowanych projektów.

1
Lifelong Learning Programme (LLP) – Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (OJ L327/45 z dnia 24 listopada
2006).
2
Przewodnik dla Wnioskodawców 2012, Program „Uczenie się przez całe życie”, http://www.leonardo.org.pl/sites/
leonardo.org.pl/files/selection_round/2012/06/llp-guide-2012-part-i-pl.pdf, [10.08.2013].
3
Tamże, s. 3.
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Niniejsze opracowanie odnosi się jedynie do inicjatyw podejmowanych w ramach programu
sektorowego Leonardo da Vinci oraz działania kluczowego KA3. Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia i praktyk na potrzeby uczenia się przez całe życie jako cel szczegółowy programu
LLP doskonale odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy, pozwalając wykorzystywać
i dopasowywać różnorodne formy zastosowań TIK do aktualnych potrzeb, zarówno pracodawców
i jak pracowników. Jedną z form wykorzystania tych technologii są szkolenia e-learningowe, które
dość często pojawiają się jako rezultat projektów edukacyjnych transferu innowacji (Transfer of
Innovation – TOI), jednego z trzech komponentów Programu Leonardo da Vinci.

Specyfika projektów innowacyjnych w ramach LLP
Projekty transferu innowacji polegają na przeniesieniu zidentyfikowanych, już istniejących
rozwiązań, funkcjonujących w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego poszczególnych
krajów, do nowych krajów oraz branż. Rozwiązania będące przedmiotem transferu można nazwać dobrymi praktykami. Należą do nich zarówno metody i programy nauczania, modelowe
systemy kształcenia zawodowego czy narzędzia do oceny kompetencji zawodowych, jak też
moduły szkoleniowe i materiały dydaktyczne. W ramach projektów transferu innowacji rozwiązania te są adaptowane pod względem kulturowym, językowym, prawnym, a często także
technologicznym, zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Kluczowym elementem tego typu
projektów jest innowacyjność. Wszystkie metody nauczania czy materiały dydaktyczne zaproponowane jako efekt końcowy muszą wnosić nową wartość. Nie zawsze dotyczy to zupełnie
nowatorskich rozwiązań, ale np. zaproponowania innego podejścia w uczeniu języka obcego
zawodowego poprzez wprowadzenie elementu kształcenia na odległość.
Przedmiotem transferu mogą być też produkty utworzone w ramach innego komponentu
Programu Leonardo da Vinci – tzw. rozwoju innowacji (Development of Innovation – DOI).
Ten rodzaj działań pozwala międzynarodowym partnerstwom na wytworzenie takich metod
i programów nauczania lub metodologii szkoleń, które również – jak poprzednie projekty transferu innowacji – posiadają pierwiastek innowacyjności. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami
projektów polega na tym, że DOI tworzy produkty, a TOI może je wykorzystać w innych krajach
albo dostosowywać do nowej grupy odbiorców. Element innowacyjności jest wspólny. Wspólne
pozostają także etapy realizacji projektu w zakresie tworzenia (DOI) czy adaptacji (TOI) rezultatów, czyli np. wcześniejsza analiza potrzeb grupy docelowej oraz przetestowanie powstałych
produktów z udziałem zainteresowanych przedstawicieli tejże grupy. Proces tworzenia albo
transferowania innowacji poprzedzony jest badaniem potrzeb zawodowej grupy docelowej
i zidentyfikowaniem najistotniejszych elementów, które powinny zostać uwzględnione w nowo
powstającym produkcie, tak aby po pierwsze odnosił się on do rzeczywistych potrzeb tej grupy,
po drugie mógł być wykorzystywany możliwie szeroko. Jest to o tyle istotne, że projekty rozwoju i transferu innowacji tworzą rozwiązania praktycznie wykorzystywane i takie, które mogą
zaistnieć na konkurencyjnym rynku np. szkoleń zawodowych.
Inną propozycją Komisji Europejskiej jest projekt międzysektorowy KA3 pozwalający na
opracowanie treści i przekazywanie ich za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zasadniczym celem tego typu działań jest stworzenie rozwiązań wspierających
współpracę i rozwój tych, którzy w programach sektorowych są rozdzieleni, np. nauczycieli
języków obcych z obszaru kształcenia zawodowego i ogólnego, a także osób już nieaktywnych
zawodowo.
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Szczególną grupę beneficjentów stanowią partnerstwa, które podejmują się tworzenia treści
kształcenia i metod nauczania oraz narzędzi je wspomagających. W procesie tworzenia rozwiązań
dla sektora kształcenia zawodowego istotne jest, żeby partnerstwa były zróżnicowane i włączały
do współpracy zarówno instytucje rynku pracy, czyli takie, które mają doświadczenie, wiedzę oraz
możliwości wdrożenia powstałego produktu do działań dedykowanej mu grupy odbiorców, jak
i instytucje badawczo-rozwojowe, które dzięki posiadanemu zapleczu naukowemu umożliwiają
wykorzystanie odpowiednich technologii, adekwatnych do potrzeb. Niebagatelne jest także to,
żeby w skład partnerstwa wchodziły instytucje tematycznie związane z branżą, której projekt
dotyczy, np. żeby zawodowy kurs języka obcego przygotowywali metodycy i językoznawcy,
a kurs ochrony dziedzictwa archeologicznego – archeolodzy.
Ważnym aspektem wykorzystywania rozwiązań powstałych w ramach projektów transferu
innowacji, ale też rozwoju innowacji i działań kluczowych, jest to, że są one zazwyczaj dostępne
nieodpłatnie. Tym samym zarówno instytucje biorące udział w tworzeniu konkretnego produktu,
np. e-learningowego kursu języka zawodowego, jak i te, które dowiedzą się o nim w wyniku
działań promocyjnych, mogą w takim samym stopniu z niego skorzystać. Zatem powszechna
dostępność rezultatów tym bardziej pozwala sądzić, że wykorzystanie gotowych produktów
przez sektor kształcenia zawodowego przyczyni się do jego rozwoju, zwłaszcza że zróżnicowanie
tematyczne i branżowe, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania, jest ogromne.

Program Leonardo da Vinci w Polsce
Jak w praktyce oferty Komisji Europejskiej przekładają się na korzyści dla instytucji kształcenia
zawodowego? Otóż w latach 2007–2012 w Polsce zostały dofinansowane 92 projekty transferu
innowacji na łączną kwotę 12 976 158 euro4. Udział projektów wykorzystujących e-learning
we wszystkich realizowanych przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Udział projektów transferu innowacji wykorzystujących e-learning we wszystkich dofinansowanych w Polsce
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4
W Europie są to ponad dwa tysiące projektów transferu i rozwoju innowacji oraz działań kluczowych KA3. Szczegóły
dotyczące finansowanych inicjatyw znajdują się na stronie: http://www.leonardo.org.pl/akcje/transfer-innowacji oraz
w bazie produktów transferu i rozwoju innowacji ADAM: http://www.adam-europe.eu.
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Wykres 1 pokazuje, że powstało 28 projektów zakładających stworzenie kursów e-learningowych i będących wsparciem dla rozwoju sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. Stosowanie w projektach transferu innowacji rozwiązań opartych na TIK jest częste, jednak czasami
pojawia się wątpliwość, czy działania nazwane przez partnerów e-learningiem rzeczywiście nim
są. Bardziej szczegółowa analiza projektów zakładających wykorzystanie e-learningu zapewne
przyniosłaby interesujące wyniki5. W tej chwili, podając powyższą statystykę, można opierać
się jedynie na deklaracji instytucji realizujących projekt. Istnieje bowiem dość duża swoboda
w nazywaniu wszelkich elektronicznych form kształcenia e-learningiem.
Warte zauważenia jest jednak to, że wiele instytucji wyspecjalizowało się w przygotowywaniu takich właśnie e-learnignowych szkoleń (co z kolei potwierdza tylko edukacyjny
charakter projektów Programu „Uczenie się przez całe życie”). Można także mówić o coraz
powszechniejszym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, w tym e-learningu, w kształceniu
ustawicznym. Aktualnie każdy projekt transferu innowacji zakłada stosowanie nowoczesnych
form komunikacji. Powszechne jest też korzystanie z platform umożliwiających zarządzanie
projektami oraz współpracę zdalną.

Tematyka i zastosowanie e-learningu w projektach
transferu innowacji
Tematyka podejmowana w projektach transferu innowacji wykorzystujących e-learning
do celów kształcenia zawodowego jest wyjątkowo różnorodna. Co więcej, zastosowane
rozwiązania edukacyjne także się różnią. W ramach projektów dofinansowanych w latach
2007–2012 w Polsce powstały (i nadal powstają) m.in. kursy językowe do nauki samodzielnej
bądź grupowej dla biznesmenów chcących podjąć współpracę z firmami działającymi na
rynku hiszpańskim (projekt pt. ESPA EST2, http://www.espa2.eu) albo dla zawodów gastronomicznych, graficznych, psychologów czy branży obuwniczej (projekt pt. E-learningowe,
zawodowe narzędzie językowe – podziel się standardami, http://www.shareproject.eu/pl).
Drugi z wymienionych projektów jest przykładem zastosowania e-learningu w procesie
nauczania zawodowego języka obcego. Projekt ten jest skierowany do osób dorosłych
chcących podjąć pracę za granicą, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych i centrów
szkolenia ustawicznego. Jego koordynatorem jest polska firma Globalnet Sp. z o.o. W wyniku
projektu powstaną kursy języka obcego dla kucharzy, a także z zakresu psychologii, przemysłu obuwniczego, grafiki i wzornictwa. Kursy przygotowane zostaną w oparciu o wytyczne
Common European Framework of References for Languages, a tym samym będą podstawą
do wydawania rozpoznawalnych i standaryzowanych certyfikatów zawodowych umiejętności
językowych w zakresie konkretnych zawodów. Zastosowane i ujednolicone standardy umożliwią także pomoc np. agencjom zatrudnienia, biurom pracy czy organizacjom pracowniczym
w ocenie kompetencji językowych osób szukających pracy. Istotnym celem jest zatem uczynienie przejrzystymi kwalifikacji i umiejętności w zakresie języków obcych zawodowych.
Kursy powstaną w językach instytucji je tworzących, czyli w polskim (Globalnet Sp. z o.o.),
portugalskim (Centro Tecnológico do Calçado de Portugal), włoskim (Civiform soc. coop.

5
Prezentacja przeglądu projektów dofinansowanych w Polsce wykorzystujących e-learning była tematem jednej
z cyklicznie ukazujących się publikacji Programu Leonardo da Vinci, pt. E-learning w projektach Programu Leonardo
da Vinci. Publikacja jest dostępna na stronie programu http://www.leonardo.org.pl/publikacje.
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Sociale), greckim (BEST CYBERNETICS) oraz angielskim. Twórcy projektu zauważają, że jest
on odpowiedzią na konieczność wprowadzania e-learningu do nauczania języków obcych.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że ciągle za mało naucza się zawodowych języków obcych, nie
ma do tego odpowiednich narzędzi, a język ogólny jest niewystarczający, podobna sytuacja
jest we wszystkich krajach partnerskich. Mimo że ciągle jeszcze ludzie preferują uczenie się
metodami tradycyjnymi, a e-learning czy blended-learning traktują jak coś dodatkowego, tylko
wspierającego proces nauczania6.
Coraz bardziej powszechne są kursy przygotowywane dla przedsiębiorców z sektora MSP.
W związku z dużą mobilnością właścicieli i kierowników firm, ale przede wszystkim ze względu
na ograniczenia czasowe uniemożliwiające uczestniczenie w długim tradycyjnym szkoleniu, kurs
e-learningowy wydaje się idealnym rozwiązaniem. Przykładem jest temat podjęty przez partnerstwo pod kierunkiem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, a dotyczący jakości
produkcji, w szczególności aspektów kontroli jakości w przedsiębiorstwach (projekt pt. Jakość
w MŚP, http://www.q4sme.eu/), a także kurs wspierający rozwój firm rodzinnych w zakresie
zagadnień sukcesji czy rozwiązywania konfliktów w firmie, przygotowany pod przewodnictwem
polskiej firmy szkoleniowej IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. (projekt HOLON T4T
– Szkolenia dla Trenerów, http://holont4t.euproject.org/HolonT4T/).
Innym ważnym aspektem projektów realizowanych w ramach transferu innowacji jest
próba odpowiedzi na potrzeby wąskich dziedzin przemysłu, jak np. metrologia wielkości geometrycznych. Przykładem tego typu działań jest – koordynowane przez Akademię TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej – tworzenie kursu, który pomoże pracownikom zajmującym
się pomiarami geometrycznymi (projekt pt. Komplementarny kurs doskonalenia zawodowego
w zakresie niepewności pomiarów, http://www.muvot.ath.eu). Kolejny projekt, którego rezultaty
przeznaczone są dla wyspecjalizowanej grupy zawodowej, stanowi inicjatywa służąca opracowaniu kursów dla profesjonalistów z dziedziny logistyki. Jak deklarują wykonawcy koordynowani
przez Wyższą Szkołę Logistyki, dzięki zawartości tych kursów możliwe będzie podnoszenie
kompetencji zarówno inżynierskich, jak i menadżerskich (projekt pt. Otwarte Szkolenie Logistyczne dla Kompetencji Inżynierskich, http://www.lot4eng.com).
Ciekawym przykładem kształcenia na odległość jest kurs przygotowany dla nauczycieli
medycyny rodzinnej i lekarzy rodzinnych. Jego cel to m.in. poprawa jakości opieki lekarskiej
w ramach medycyny rodzinnej w ogóle, ale do projektu włączono także zagadnienia związane
z nadciśnieniem i cukrzycą – ze względu na częstość występowania tych problemów. Bardzo
istotny jest fakt, że grupa docelowa, jaką są wspomniani nauczyciele i lekarze rodzinni, została
włączona we wszystkie etapy realizacji projektu – od najwcześniejszego, czyli analizy problemu,
poprzez tworzenie treści kursów, aż po testowanie gotowego produktu. Projekt zarządzany był
przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (projekt pt. Innowacyjne kształcenie ustawiczne
europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich,
z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych, http://ingpinqi.eu).
Równie często podejmowanym w projektach tematem jest doradztwo zawodowe – powstają m.in. kursy wsparcia dla doradców zawodowych. Jeden z nich dotyczy wykorzystania
popularnych aplikacji społecznościowych w pracy z młodzieżą z terenów wiejskich (projekt
zatytułowany Poradnictwo w dziedzinie edukacji zawodowej dla uczniów z terenów wiejskich,
http://www.give-project.eu/pl/).

6

Shareproject, www.shreproject.eu/pl, [22.08.2013].
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Program Leonardo da Vinci pozwala także rozwijać, w kolejnych projektach transferu
innowacji, kursy utworzone wcześniej, wzbogacać je o nowe elementy, dostosowując treści do
nowej grupy odbiorców bądź rozszerzając ofertę tematów. Udanym przykładem takiego działania
może być projekt pt. System szkolenia zawodowego w dziedzinie dziedzictwa archeologicznego
przy wykorzystaniu zasobów e-learningowych, pozwalający przygotować osoby niezajmujące się
zawodowo problematyką dziedzictwa archeologicznego, a mianowicie pracowników administracji lokalnej, przedstawicieli różnych branż inżynierskich czy pracowników muzeów lokalnych,
do pracy ze znaleziskami archeologicznymi. Przedsięwzięcie bazuje na rezultatach innego
projektu, zatytułowanego Uczenie na odległość jako narzędzie transferu wiedzy w dziedzinie
ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, realizowanego w latach 2007–2009 przez
partnerstwo zarządzane również przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem
wspomnianego projektu było przygotowanie treści i materiałów dydaktycznych dotyczących najnowszych standardów i regulacji europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego
i zarządzania nim. W projekcie realizowanym w latach 2010–2012 do już istniejących zostały
dołączone nowe kursy tematyczne. Stanowi on dobrą ilustrację transferu innowacji w ramach
Programu LLP Leonardo da Vinci.
Wykorzystanie TIK w kształceniu zawodowym przynosi niezaprzeczalnie duże korzyści, jednak instytucje kształcenia zawodowego oraz zatrudnieni w nich nauczyciele i trenerzy nierzadko
są słabo przygotowani do prowadzenia zajęć wykorzystujących e-learning. Partnerstwo koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie rozpoczyna projekt
pt. Wspieranie nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego w e-learningu (http://evet2edu.
eu), w ramach którego powstaje modułowy kurs e-learningowy w dziewięciu wersjach językowych (angielski, chorwacki, czeski, hiszpański, litewski, norweski, polski, słoweński i włoski).
Poszczególne jego części odpowiadać będą nowoczesnym zagadnieniom dydaktycznym, takim
jak: refleksyjność, współpraca online, wzajemne uczenie się czy tworzenie materiałów wideo
i wizualizacji. Kurs, dzięki udostępnieniu go na otwartej licencji (w ramach OZE – Otwartych
Zasobów Edukacyjnych), będą mogli rozwijać kolejni użytkownicy.
Zróżnicowanie dotyczy także formy samych kursów. Powstające kursy mogą być przystosowane do nauczania w grupie lub do samodzielnej pracy bez udziału trenera czy mentora, ale
są też takie, w których obie formuły są możliwe, jak w przypadku wspomnianego już projektu
koordynowanego przez Globalnet Sp. z o.o. Kursy często obejmują również bezpośrednie
spotkania uczestników i zgodnie z metodą blended learningu łączą technologie informatyczne
z tradycyjnymi metodami nauczania, jak ma to miejsce chociażby w przypadku projektu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Niekiedy kursy występują jako gotowe do
zastosowania, ale czasem możliwe jest samodzielne układanie ich programu z wykorzystaniem
materiałów zamieszczonych w istniejącej bazie. Prowadzący może dopasować do grupy uczestników indywidualny program, jak to ma miejsce w przypadku projektów koordynowanych przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że w ramach projektów transferu innowacji tworzy się nie
tylko kursy e-learningowe, ale także pewne ich składowe jak, np. pigułki wiedzy. Wykorzystanie
pigułek wiedzy w szkoleniach zawodowych było przedmiotem projektu zarządzanego przez
Fundację Obserwatorium Zarządzania (projekt pt. Metodyka Pigułek Wiedzy – efektywne nauczanie i wymiana wiedzy w MŚP, http://pl.edupills.eu).
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Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione jedynie przykłady projektów z zastosowaniem e-learningu dofinansowanych przez Program Leonardo da Vinci, który pozwala na
przygotowanie szerokiego wachlarza działań związanych z podnoszeniem jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zakres tematyczny dofinansowanych projektów jest właściwie
nieograniczony, o ile zaplanowane w nich działania służą wspieraniu sektora edukacji zawodowej, tj. określonych grup zawodowych czy systemów krajowych bądź europejskich, i mają
na celu wszechstronne zastosowanie nowych metod uczenia, rozpoznania i potwierdzania
kompetencji zawodowych czy porównywania umiejętności, wiedzy i kompetencji, jak ma to
miejsce w przypadku systemu ECVET (European Credit system for Vocational and Educational
Training). Poza tworzeniem konkretnych produktów czy sieci współpracy Program oferuje
dofinansowanie praktyk zagranicznych dla uczniów zawodu, nauczycieli zawodu, trenerów,
absolwentów szkół zawodowych i uczelni oraz bezrobotnych chcących przekwalifikować się
lub zdobyć doświadczenie praktyczne.
Z oferty Programu korzystają uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia
praktycznego, kadra uniwersytecka w zakresie dostosowywania rozwiązań i wyników badań
akademickich do potrzeb rynku pracy, instytucje branżowe, stowarzyszenia działające na rzecz
określonych grup zawodowych albo związane z tematyką projektu, trenerzy i szkoleniowcy,
a także przedsiębiorcy. Co więcej, tworzenie szkoleń dla trenerów i kadry zarządzającej
w przedsiębiorstwach jest dźwignią dla ich rozwoju i przyczynia się do podnoszenia znaczenia
małych i średnich firm, w tym rzemieślniczych, w gospodarkach krajowych na terenie Europy.
Także wspieranie edukacji zawodowej grup określanych jako wykluczone bądź z mniejszymi
szansami edukacyjnymi niejednokrotnie jest przedmiotem projektów Leonardo da Vinci. Nawiązując do tematu niniejszego opracowania, warto podkreślić, że tworzenie i adaptacja treści
w oparciu o technologie informatyczno-komputerowe jest jednym z priorytetów Programu7,
mającym na celu niwelowanie luki w dostępie do edukacji, a brak podstawowych umiejętności
korzystania z tych technologii można obecnie uznać za wykluczenie z uczestnictwa w życiu
zawodowym. Natomiast same kompetencje informatyczne należą do kluczowych kompetencji
w uczeniu się przez całe życie i również zostały zaliczone do grona najistotniejszych priorytetów
Programu8.
Zaprezentowane w opracowaniu projekty dotyczące zastosowania e-learningu w kształceniu zawodowym pokazują, że ta forma uczenia nie jest domeną jednej dziedziny, a istniejące
lub powstające kursy uatrakcyjniają albo wręcz umożliwiają edukację i zdobywanie nowych
kompetencji. Wraz z rozwojem nowych technologii e-learning albo inne metody i narzędzia
współpracy na odległość będą coraz częściej wspierać edukację ustawiczną. Tym samym liczba
zawodów dotyczących TIK będzie wzrastała, podobnie jak potrzeby kształcenia kadry wykonującej te zawody.

7
8

Ten priorytet dotyczy projektów transferu innowacji.
Ten priorytet dotyczy również projektów transferu innowacji.
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Abstract
The aim of the paper is to present the added value of introducing e-learning into vocational training.
This will be shown in the context of Lifelong Learning Programme, funded by European Commission. Chosen
Leonardo da Vinci ToI projects illustrate several possibilities offered by the programme.
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Rozdział 7

Wirtualna mobilność w europejskiej
przestrzeni akademickiej

W opracowaniu przedstawiono koncepcję wirtualnej mobilności w kontekście realizacji procesów naukowo-dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu, rozumianej jako alternatywa
dla tradycyjnej mobilności studentów i kadry akademickiej. Autorzy prezentują wyniki badawcze projektu europejskiego „Teaching and E-learning Advances in European Mobility Space”
(TALARIA), realizowanego we współpracy z czterema czołowymi uniwersytetami europejskimi
z Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Niemiec.

Szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzi obecnie proces transformacji i reorientacji na
cele zdefiniowane w nowej strategii rozwoju. Jednym z głównych wyzwań w tym obszarze jest
adaptacja do europejskich standardów pracy naukowo-dydaktycznej oraz zmieniających się
wymagań wobec absolwentów szkół wyższych. Wysoka konkurencja, zarówno na lokalnym,
jak i międzynarodowym rynku pracy, stwarza potrzebę ciągłego monitorowania i podnoszenia
jakości kształcenia.
Europejska przestrzeń akademicka w kontekście Deklaracji Bolońskiej wprowadza konieczność nawiązywania współpracy między ośrodkami uniwersyteckimi, realizowanej w duchu
współtworzenia i współdzielenia wiedzy, wymiany doświadczeń i promowania innowacji.
Istotnym celem jest takie ukierunkowanie kooperacji, aby przygotowywała ona studentów oraz
kadrę akademicką do mobilnej nauki i pracy w środowisku europejskim, a tym samym sprzyjała
budowaniu wspólnej gospodarki opartej na wiedzy.
Mimo wprowadzenia polityk Otwartej Europy oraz Europy Wiedzy mobilność jest nadal
zjawiskiem marginalnym, również wśród najbardziej dynamicznej grupy – ludzi młodych, którzy nie założyli jeszcze własnych rodzin. W ostatnich latach powstaje w związku z tym coraz
więcej inicjatyw mających służyć intensyfikacji mobilności, a internacjonalizacja na poziomie
akademickim i zawodowym staje się coraz bardziej istotną przesłanką dla decydentów systemu
oświaty oraz twórców programów szkół wyższych. Wynika to również z faktu, że Komisja Europejska wyznaczyła konkretny cel w programie zintegrowanych działań w zakresie kształcenia
ustawicznego, zakładający już na rok 2011 uczestnictwo w programie Erasmus około trzech
milionów europejskich studentów.
Przesłanką dla uruchomienia projektu TALARIA, opisanego w niniejszym opracowaniu,
była obserwacja wyraźnych barier ograniczających mobilność polskiej kadry akademickiej.
Przyczynę oporu wobec mobilności stanowi zazwyczaj obawa przed nowym, nieznanym
otoczeniem kulturowym i zawodowym, wynikająca często z nieznajomości standardów pracy
za granicą. Dodatkowe czynniki to brak możliwości pogodzenia życia rodzinnego ze zmianą
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miejsca zamieszkania oraz dysfunkcje natury fizycznej lub zdrowotnej utrudniające czy też uniemożliwiające fizyczne podróżowanie. W tym kontekście niezwykle istotna staje się koncepcja
wirtualnej mobilności, rozumiana jako wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do uzyskiwania korzyści porównywalnych do tych, jakie można osiągnąć przy mobilności
tradycyjnej, lecz bez konieczności podróżowania.
Celem artykułu jest prezentacja problematyki mobilności wirtualnej w środowisku akademickim – nie tylko z perspektywy studenta realizującego całość lub część programu dydaktycznego
za granicą, lecz w szczególności pracownika naukowo-dydaktycznego, który w warunkach
polskich charakteryzuje się bardzo niską skłonnością do mobilności tradycyjnej.

Problem mobilności kadry akademickiej
w Polsce i Europie
Nowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce zakłada wprowadzenie powszechnego obowiązku mobilności kadry, co w niedalekiej przyszłości może stanowić poważny problem
dla sporej jej części. Wiele osób, często z bogatym doświadczeniem zawodowym w kontekście
uwarunkowań krajowych, nie posiada bowiem odpowiedniego przygotowania, aby pełnoprawnie
konkurować z innymi na międzynarodowym rynku pracy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego. Zagadnienie to wykracza poza sam problem barier językowych i obejmuje wiele
aspektów wynikających z różnic metodycznych, społecznych i kulturowych systemów edukacyjnych poszczególnych państw członkowskich.
Dotychczasowe badania mobilności wśród pracowników naukowo-dydaktycznych wskazują,
że szczególnie istotny i niekorzystny dla przyszłego rozwoju jest brak aktywności osób w wieku
średnim (przedział 30–50 lat). Grupa ta obejmuje zwłaszcza pracowników posiadających już
stopień doktora, dla których jednak nie ma realnej możliwości dalszego efektywnego rozwoju
zawodowego poza macierzystą uczelnią, w szczególności na arenie międzynarodowej. Z programów wymiany w ramach porozumień międzynarodowych korzysta jednak niewielki odsetek
polskich pracowników naukowo-dydaktycznych. Przeważnie są to ludzie relatywnie młodzi,
w szczególności mężczyźni i osoby bez zobowiązań rodzinnych. Spowodowane jest to słabym
upowszechnianiem idei mobilności w tej grupie zawodowej, ale też brakiem odpowiedniego
przygotowania zawodowego, kompetencyjnego, kulturowego i językowego do podejmowania
okresowej pracy w ośrodkach zagranicznych. Problem stanowi średnia grupa wiekowa, która
swój proces rozwoju i budowania kariery zawodowej rozpoczynała zanim nastąpiły zmiany
polityczno-gospodarcze i pojawiły się, dostępne obecnie, możliwości wsparcia ze strony Unii
Europejskiej. Rodzi to konieczność zaktywizowania kadry akademickiej, w szczególności
z przedziału wiekowego 30–50 lat, przez stworzenie jej realnych możliwości i warunków do
zdobywania i rozwijania doświadczeń zawodowych w myśl idei uczenia się przez całe życie
dzięki pracy we wzorcowych ośrodkach akademickich.
Komisja Europejska oraz agencje krajowe od pewnego czasu aktywnie promują koncepcję
wirtualnej mobilności przez finansowe wspieranie projektów edukacyjnych, takich jak programy
SOCRATES/Minerva1 oraz eLearning2. Działania te zaowocowały powstaniem różnego rodzaju

1
2
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opracowań, wskazówek, procedur, modeli pedagogicznych oraz podręczników. Materiały te nie
cieszą się jednak jak dotąd należytą popularnością, głównie przez brak odpowiedniej promocji
w środowisku akademickim.
Wśród głównych projektów dotyczących wirtualnej mobilności wymienić należy: MoreVM
– Ready for Virtual Mobility3, E-MOVE – An operational conception of virtual mobility4, BEING
MOBILE – Disseminating Virtual Mobility for Students and Teachers5, REVE – Real Virtual Erasmus6,
jak również projekty dotyczące mobilności „mieszanej” (blended mobility): SUMIT – Supporting
Mobility Through ICT, ESMOS – Enhancing Student Mobility through Online Support, VICTORIOUS – Virtual Curricula Through Reliable Interoperating University Systems.

Przesłanki i założenia wirtualnej mobilności
Wirtualna mobilność w omawianym kontekście stanowi formę uczenia się i nauczania,
której podstawą jest zwirtualizowane środowisko dydaktyczne, stworzone z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach nauki i pracy obejmuje
transgraniczną współpracę z różnymi środowiskami i kulturami, ukierunkowaną na wspólny
nadrzędny cel, jakim jest międzykulturowe zrozumienie i wymiana wiedzy.
Programy takie jak Erasmus umożliwiają realizację w pełni lub częściowo programu studiów
na zagranicznej uczelni. Jednak znaczna większość studentów w dalszym ciągu nie ma takiej
możliwości, chociażby z przyczyn finansowych. Próbą zmiany tej sytuacji było wprowadzenie
wirtualnej mobilności (Wirtualny Erasmus – Erasmus multilateral projects: Virtual Campuses
2007–20107), zakładającej wykorzystanie systemów zapewniających możliwości edukacyjne,
które byłyby niezależne od lokalizacji i pozwalały na współpracę z zagranicznymi studentami
i nauczycielami. Dzięki takiej inicjatywie nie ma znaczenia, czy realizacja programu odbywa
się w domu, w miejscu pracy czy na przyjmującej uczelni. Jej istotą staje się uczestnictwo
w kursach e-learningowych oferowanych przez uczelnię macierzystą, partnera programu lub
inny uniwersytet współtworzący wirtualne środowisko dydaktyczne.
Wirtualna mobilność może być interpretowana na wiele sposobów. W większości przypadków obejmuje realizację następujących przykładowych scenariuszy:
studenci biorą udział w kursach na uczelni zagranicznej podczas pobytu w domu
lub w kursach uczelni macierzystej podczas pobytu za granicą;
uzupełnienie istniejących, fizycznych programów wymiany w ramach programu
Erasmus elementami wirtualnymi w okresie przygotowawczym i powrotnym (procedura aplikacji, przygotowanie językowe, ocena z dystansu pracy studenta itp.);
wirtualne staże w firmach zagranicznych w czasie trwania studiów;
wykłady gościnne realizowane w sposób łączony: tradycyjny oraz elektroniczny
i zdalny, udostępniane studentom innych uczelni na żywo lub w formie nagrania.
Mobilność nie dotyczy jednak wyłącznie zdobywania doświadczeń za granicą przez ludzi młodych. Istotnym problemem jest mobilność kadry naukowo-dydaktycznej. Wirtualna
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MoreVM, http://www.morevm.org/project, [25.07.2013].
Projekt E-MOVE, http://www.eadtu.nl/e-move/, [25.07.2013].
Zob. http://www.virtualcampuses.eu/index.php/BEING_MOBILE_-_Disseminating_Virtual_Mobility_for
_Students_and_Teachers, [25.07.2013].
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Projekt REVE, http://reve.europace.org/, [25.07.2013].
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Program Erasmus, http://ec.europa.eu/education/erasmus/campus_en.htm, [25.07.2013].
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mobilność w tym zakresie może przyczynić się do przełamywania barier uniemożliwiających
zdobywanie międzynarodowych doświadczeń zawodowych – barier wynikających np. z braku
możliwości pogodzenia życia rodzinnego ze zmianą miejsca zamieszkania czy też dysfunkcjami
natury fizycznej lub zdrowotnej, utrudniającymi czy uniemożliwiającymi podróżowanie. Jednocześnie stwarza możliwość dokształcania się, doskonalenia umiejętności oraz zdobywania
nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
e-learningowych, bez względu na wiek, płeć, staż pracy, a także wbrew naturalnym utrudnieniom, jakie niesie ze sobą życie.
Podobnie jak w przypadku mobilności studentów, wirtualna mobilność pracowników może
być realizowana na kilka sposobów:
realizacja poszczególnych kursów dla zagranicznego ośrodka akademickiego
w ramach indywidualnej umowy lub porozumienia między uczelniami – w programach typu Erasmus prowadzenie zajęć zdalnych podczas pobytu w kraju lub
kursów na macierzystej uczelni podczas wyjazdu zagranicznego;
realizacja projektów lub inicjatyw naukowo-badawczych z jednostkami zagranicznymi, połączona z krótkimi wizytami studyjnymi w instytucjach partnerskich;
wykłady gościnne poszerzające ofertę dydaktyczną zarówno dla studentów uczelni
macierzystej, jak i innych zagranicznych jednostek, udostępniane w trybie e-learningowym.
Podstawowym problemem jest zapewnienie odpowiednich warunków działania dla
wirtualnego środowiska akademickiego, umożliwiających stworzenie relacji porównywalnych
z tymi istniejącymi w komunikacji bezpośredniej. Wymaga to szczególnego podejścia przy
wprowadzaniu narzędzi wspomagających wirtualną mobilność. Należy pamiętać, że z jednej
strony mamy proces uczenia się, z drugiej nauczania. Oba powinny być realizowane zgodnie
ze standardami i wymogami zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz zasadami organizacji pracy naukowo-dydaktycznej charakterystycznymi dla danego kraju i jego systemu
edukacyjnego.

Narzędzia wirtualnej mobilności
Podstawę systemową narzędzi wykorzystywanych do realizacji wirtualnej mobilności stanowi
środowisko zdalnego nauczania zintegrowane na poziomie lokalnym i międzyuczelnianym.
Prawidłowo wdrożona platforma zarządzania kursami e-learningowymi może być traktowana
jako punkt wyjścia do budowy wspólnych inicjatyw międzynarodowych, związanych z realizacją wirtualnej mobilności. Niemniej jednak jej specyfika wymaga szczególnego podejścia,
polegającego na zastąpieniu relacji bezpośrednich narzędziami komunikacji zdalnej w ramach
realizacji procesów naukowo-dydaktycznych. Tabela 1 przedstawia podstawowe aspekty procesu dydaktycznego w kontekście realizacji wirtualnej mobilności oraz odpowiadające im grupy
narzędzi wspomagających.
Mobilność wirtualna może być realizowana poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w środowiskach dydaktycznych wyposażonych w platformę
e-learningową, obsługę wideokonferencji i transmisji strumieniowej materiałów wideo oraz
posiadających wspólne obszary robocze i repozytoria wiedzy. Należy jednak odnotować, że
często nie ma możliwości zastąpienia w pełni kontaktu bezpośredniego relacją zdalną, dlatego
w szczególny sposób powinno się zadbać o zapewnienie wymogów jakościowych w sposobie
organizacji kształcenia na odległość.
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Tabela 1. Wybrane aspekty procesu dydaktycznego i narzędzia wirtualnej mobilności

Aspekty

Narzędzia

Opis

Dostęp do kursu
lub programu
studiów
Strona internetowa
z dowolnego
(strona kursu na
miejsca wymaga
platformie
wspólnej,
e-learningowej)
zintegrowanej
platformy
e-learningowej

Pracownik
naukowo-dydaktyczny

Student

Tryb
asynchroniczny
Tryb pasywny
– student może
– umieszczanie
w dowolnym
pomocniczych
momencie
materiałów
skorzystać
dydaktycznych do
z materiałów
prowadzenia kursu
umieszczanych
w kursach
Tryb aktywny
– wykładowca
uczestniczy
w dyskusji
grupowej lub
tylko moderuje jej
przebieg

Tryb synchroniczny
– udział
w zależności od
przydzielonych
zadań

Tryb aktywny
(jeżeli prowadzący
jest uczestnikiem
rozmowy)

Tryb synchroniczny
nieobowiązkowy
– zainteresowani
studenci mogą
wziąć udział
w rozmowie
z wybranymi
uczestnikami lub
z prowadzącym

Forum

Zbiór tematów
i dyskusji, długi
czas wykorzystania

Rola moderatora

Tryb
asynchroniczny
– udział nie jest
obligatoryjny

Wideokonferencja

Różne tryby:
wideokonferencja
grupowa
z dzielonym
ekranem,
połączona
z transmisją
strumienia wideo

Tryb aktywny
lub pasywny;
Występuje w roli
możliwość
wykładowcy;
zadawania pytań
na dzielonym
(przez wirtualne
ekranie udostępnia
podniesienie ręki,
materiały
wprowadzenie
dydaktyczne,
tekstu lub udział
np. slajdy
głosowy i/lub
wideo w dyskusji)

Dyskusja w grupie

Realizacja
programu
dydaktycznego
(prowadzenie Czat
kursów)

Dyskusja
tematyczna
odbywa się
w konkretnym
czasie

Rozmowa
z wybranymi
uczestnikami
w konkretnym
czasie

Dostęp do
wspólnych
Współdzielenie
Repozytoria wiedzy zasobów
wiedzy
naukowych lub
dydaktycznych

Czynny udział
w tworzeniu treści
i budowaniu
wspólnej bazy
wiedzy

Dostęp do
części zasobów
przeznaczonej
do celów
dydaktycznych
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cd. tabeli 1
Aspekty

Narzędzia

cd.
Współdzielenie E-podręczniki
wiedzy

Opis
Opublikowane
w sieci materiały
dydaktyczne
dla jednolitych
programów
nauczania

Pracownik
naukowo-dydaktyczny

Student

Łatwy dostęp
do materiałów
Jest autorem treści,
dydaktycznych bez
bierze udział w ich
względu na miejsce
tworzeniu
realizacji programu
studiów

W przypadku odrębnych systemów w ramach
Wspólna platforma
współpracujących uczelni należy zapewnić przenośność
e-learningowa
danych oraz wspólną autoryzację kont użytkowników

Infrastruktura

Baza portfolio
studentów, linki
do realizowanych
programów
kształcenia

Profile z afiliacjami
połączone
z wizytówkami

Wspólny lub zintegrowany system
e-curriculum

Programy kształcenia (ścieżki, przedmioty, ECTS); przypisanie
prowadzących do przedmiotów;
odniesienie do kursów wspólnych lub porównywalnych
w ramach współpracujących uczelni

Europejskie Ramy
Kwalifikacji

Na poziomie
krajowym
odniesienie
do opracowań
Krajowych Ram
Kwalifikacji,
uwzględniających
specyfikę systemów
kształcenia

Umiejętność
tworzenia
materiałów
dydaktycznych
do kursów
opartych
na realnych
wymogach
europejskiego
i lokalnego rynku
pracy

Znajomość
wymogów rynku
pracy i ich
odniesienie do
treści zawartych
w ofercie
dydaktycznej

ECTS

European Credit
Transfer and
Accumulation
System

Pomoc przy
planowaniu
jednostek
dydaktycznych
dla kursów
realizowanych
w formie zdalnej,
na podstawie czasu
pracy studenta

Możliwość
porównywania
zakresu materiału
dla poszczególnych
kursów

Komunikatory

Dodatkowe narzędzie komunikacyjne 1-1 lub n-m, służące
do indywidualnych konsultacji

Sieci społeczne

Budowanie więzi społecznych i kulturowych, dzielenie się
zainteresowaniami i poglądami; możliwość powiązania profili

Organizacja
procesów

Komunikacja

Źródło: opracowanie własne

70

Profile
wykładowców,
strony badawcze
i projektowe

Wspólny system
e-portfolio (konta
użytkowników)
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Identyfikacja i analiza uwarunkowań mobilności
w europejskiej przestrzeni akademickiej
(Projekt TALARIA)
Specyfika projektu TALARIA wynikała z odniesienia do realnych barier mobilności. Celem
wiodącym było stworzenie i umocnienie mechanizmów przezwyciężania tych barier oraz zapewnienie odpowiednio wysokich standardów jakościowych podejmowanej mobilności. Ma to
szczególne znaczenie w odniesieniu do kreowania warunków do mobilności wirtualnej, która
z jednej strony stanowi „bezpieczną” i przyjazną formę przygotowania do pełnej, tradycyjnej
mobilności osób z mniejszym doświadczeniem, z drugiej strony natomiast daje realną i często
jedyną możliwość uczestniczenia w tej sferze aktywności zawodowej osobom skazanym na
wykluczenie ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną lub zdrowotną.
Działania podejmowane w projekcie zogniskowane zostały wokół podstawowych założeń
strategicznych programu Leonardo da Vinci VETPRO8, poprzez wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w kształceniu się i planowaniu swojego rozwoju zawodowego, a także doskonalenie jakości i wymiany innowacyjnych technik pracy oraz popularyzację najlepszych praktyk
w zawodzie nauczyciela akademickiego. Podjęte działania powinny zaowocować poszerzeniem
i zintensyfikowaniem współpracy międzynarodowej, wsparciem realizacji koncepcji uczenia się
przez cale życie, a także zwiększeniem mobilności grupy docelowej projektu, jaką stanowią
polscy nauczyciele akademiccy.
Projekt obejmował działania na dwóch podstawowych płaszczyznach. Pierwsza polegała
na intensywnej wymianie doświadczeń zawodowych podczas wizyt w ośrodkach partnerskich.
Partnerami w projekcie są uniwersytety z krajów o odmiennych systemach kształcenia, oferujące otwarte programy wymiany pracowników, zaangażowane w rozwój kadry i podnoszenie
jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii
informatycznych w dydaktyce. Druga płaszczyzna obejmowała działania ukierunkowane na
przełamywanie barier i przygotowanie warunków sprzyjających mobilności pracowników
z opisanej grupy docelowej.
Poza istnieniem samej potrzeby mobilności, istotny jest fakt, iż polskie uniwersytety
przyjmują w ramach różnych programów dydaktycznych również studentów zagranicznych.
Nierzadko okazuje się, że mimo posiadania odpowiedniego przygotowania merytorycznego
wielu nauczycielom akademickim brakuje umiejętności prowadzenia zajęć w języku obcym na
wymaganym poziomie metodycznym (odpowiednia technika pracy, specjalistyczne słownictwo).
Pojawia się zatem konieczność przeszkolenia kadry uniwersyteckiej w celu dostosowania jej
do nowych, europejskich standardów. Dostępność tego typu szkoleń czy kursów jest jednak
często bardzo ograniczona.
Projekt został ukierunkowany na zapewnienie możliwości dokształcania się i doskonalenia
umiejętności oraz poszerzania wiedzy, a także zdobywania nowych doświadczeń i kompetencji
zawodowych w europejskich ośrodkach akademickich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez względu na wiek, płeć, staż, a także wbrew naturalnym utrudnieniom, jakie niesie
ze sobą życie (choroba, trudna sytuacja rodzinna, konieczność opieki nad dzieckiem, osobą

8

Program Leonardo da Vinci VETPRO, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/fiches/leonardo3
_en.html, [25.07.2013].
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chorą lub niepełnosprawną). Uczestnicy wyjazdów do ośrodków partnerskich mieli okazję
poznać charakter pracy na danym uniwersytecie, zapoznać się z kulturą odwiedzanego kraju
oraz wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, wykładach i kursach językowych zorientowanych
na poznawanie słownictwa fachowego na poziomie akademickim.
Rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu obejmują analizę porównawczą różnych
europejskich systemów kształcenia oraz metod rozwoju kadry akademickiej, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania technologii informatycznych w dydaktyce oraz przygotowania
warunków do intensyfikacji mobilności i zdobywania międzynarodowych doświadczeń zawodowych. Analiza dotyczyła następujących obszarów: systemu kształcenia, organizacji dydaktyki,
realizacji programów kształcenia pod względem merytorycznym i metodycznym, ewaluacji
dydaktyki z perspektywy studenta, nauczyciela akademickiego i jednostki edukacyjnej, wsparcia
procesów naukowo-dydaktycznych oraz mobilności. Na tej podstawie zostały sformułowane wnioski opisujące wspólne problemy i potrzeby w zakresie realizacji polityki mobilności
w europejskiej przestrzeni akademickiej z udziałem ośrodków partnerskich. Wnioski te zostaną
wykorzystane w kolejnych działaniach projektowych i publikacyjnych.

Wyzwania wirtualnej mobilności i wskazówki
dla polskich szkół wyższych
W wyniku przeprowadzonych analiz podczas wizyt studyjnych wyodrębniono następujące
problemy związane z realizacją wirtualnej mobilności:
indywidualne podejście i propagowanie mobilności – należy zwiększyć świadomość
korzyści wynikających z mobilności i tym samym zachęcać do podejmowania
wyzwań związanych z mobilnością w ramach rozwoju osobistego, podnoszenia
kwalifikacji oraz otwarcia na nowe wyzwania zawodowe;
problem organizacyjny – wysoka świadomość roli i potencjału nauczania zdalnego
wśród studentów i pracowników, wynikająca z właściwych struktur, procedur oraz
stosowanych metodyk realizacji nauczania zdalnego na poziomie uczelni;
problem proceduralny – procesy ogólno- i międzyuczelniane dotyczące organizacji
nauczania zdalnego oraz realizacji mobilności wirtualnej powinny być przejrzyste
i łatwe do adaptacji w ramach współpracy międzynarodowej;
problem techniczno-technologiczny – konieczność stworzenia zintegrowanych
systemów w ramach poszczególnych jednostek oraz konsorcjum współpracujących
uniwersytetów, a także narzędzi do współpracy w wirtualnej przestrzeni akademickiej.
Potrzeby studenta realizującego program mobilności wirtualnej obejmują:
kompleksową informację na temat organizacji programu dydaktycznego i procedur
związanych z jego realizacją,
możliwość zapoznania się z opiniami innych studentów, którzy uczestniczyli
w wymianie (mobilność tradycyjna lub wirtualna),
wsparcie na poziomie programu studiów i korelacja z warunkami na uczelni macierzystej,
przystępność procedury aplikacyjnej,
przygotowanie kulturowe i językowe,
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wsparcie ze strony zarówno uczelni macierzystej, jak i organizującej zajęcia
w ramach wirtualnej mobilności,
możliwość stałego kontaktu z prowadzącymi (dobra komunikacja),
informacje na temat możliwości odbycia stażu,
przejrzystość procedur ewaluacyjnych,
łatwą dostępność narzędzi niezbędnych do realizacji wirtualnej mobilności.
Mobilność w odniesieniu do kadry akademickiej, studentów oraz absolwentów stanowi
jeden z głównych elementów Procesu Bolońskiego.
Jednym z narzędzi wspomagających identyfikację i porównywalność kształcenia są Europejskie Ramy Kwalifikacji. Zapewniają one przejrzystość zarówno w kontekście edukacyjnym, jak
i zawodowym, umożliwiając swobodne poruszanie się między różnymi europejskimi systemami kształcenia. Powinny one służyć uczelniom wyższym jako punkt odniesienia do tworzenia
i doskonalenia programów kształcenia opartych na punktach kredytowych ECTS.
Działania na rzecz mobilności mają wyraźnie pozytywny wpływ nie tylko na zaangażowane
osoby, ale także na zaangażowane instytucje. Współpraca europejska promowana przez poszczególne programy powinna przyczyniać się do modernizacji i poprawy systemów kształcenia
i szkolenia w całej Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Istotnym, negatywnym zjawiskiem w Polsce jest malejąca z roku na rok liczba studentów,
spowodowana przez niż demograficzny, prowadząca do stopniowego zmniejszenia liczby
godzin dydaktycznych, co w rezultacie stwarza zagrożenie redukcji zatrudnienia. Pracownik
mobilny, posiadający odpowiednie kompetencje, ma znacznie większe szanse na znalezienie
pracy poza obecnym miejscem zatrudnienia i zamieszkania. Dzięki stwarzaniu warunków
do realizacji wirtualnej mobilności pojawia się możliwość zdalnej pracy w ośrodkach zagranicznych, bez konieczności długiego pobytu poza domem rodzinnym. Przeciwdziała to tym
samym wykluczeniu społecznemu i likwiduje istotne bariery rozwoju zawodowego. Po stronie
uczelni oznacza to również możliwość elastycznego kształtowania i wzbogacania własnej
oferty dydaktycznej, przy wykorzystaniu do tego celu najlepszych badaczy i dydaktyków
w wymiarze ogólnoeuropejskim.
Umożliwienie uczestnictwa w otwartych szkoleniach z zakresu mobilności, a także stworzenie warunków do mobilności wirtualnej, stanowi istotny czynnik w zwalczaniu zastoju
rozwojowego wśród kadry akademickiej w średnim wieku. Pozwala również na partycypację
w cieszących się coraz większym zainteresowaniem projektach, których celem jest uruchomienie anglojęzycznych kierunków nauczania na uczelniach krajowych, kierowanych do
studentów zagranicznych z Europy oraz Azji i Bliskiego Wschodu.
Główną osią zaprezentowanego projektu TALARIA jest propagowanie wśród społeczności
akademickiej wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych do pracy naukowo-dydaktycznej, promowanie mobilności i współpracy z akademickimi ośrodkami europejskimi
oraz podnoszenie jakości pracy na uniwersytetach w Polsce, zgodnie ze standardami europejskimi. Silne wsparcie stanowić będzie zaangażowanie obecnych i przyszłych partnerów
zagranicznych w realizację projektu oraz kontynuację i rozwój inicjatywy w przyszłości, co
daje szansę na wzrost kompetencji kadry akademickiej oraz większą konkurencyjność na
europejskim rynku pracy.
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Abstract
This paper presents the idea of virtual mobility in the context of e-learning usage in research and
teaching processes, perceived as an alternative to the traditional mobility of students and academic staff.
The authors present and discuss the results of the European project „Teaching and E-learning Advances
in European Mobility Space” (TALARIA), conducted in collaboration with four European universities from
Belgium, Ireland, Spain and Germany.
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Rozdział 8

Budowanie postaw przedsiębiorczych
wśród studentów.
Założenia i przebieg projektu
Case Simulator
Projekt „Case Simulator”, realizowany w Gdańsku przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu
Gdańskiego, w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna, to jeden z innowacyjnych projektów testujących, którego celem
jest zwiększenie umiejętności budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów ostatnich
lat studiów, co ma przełożyć się na poprawę ich pozycji na rynku pracy oraz przyczynić się do
aktywniejszego podejmowania przez nich własnej działalności gospodarczej.
Zaplanowano dwa etapy działań: etap przygotowawczy i wdrożeniowy. W pierwszym z nich
zbudowano symulację procesów biznesowych osadzoną na platformie edukacyjnej. Symulacja
odnosi się do realnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce
i powstała na bazie rzeczywistych uwarunkowań charakterystycznych dla rynku Trójmiasta. Jako
narzędzie wspomagające opracowano komplet studiów przypadku wraz z instrukcjami dla prowadzących, które – właściwie sprofilowane – umożliwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień
i stanowią narzędzie komplementarne względem symulacji.
Na etapie wdrożenia przeprowadzane są zajęcia dla studentów ostatnich lat uczących się na
Uniwersytecie Gdańskim. Na poszczególnych wydziałach powstały grupy podzielone na rywalizujące między sobą zespoły. Praca odbywa się w systemie stacjonarnym pod okiem ekspertów
(analiza studiów przypadku i aktywności zwiększające poziom umiejętności przedsiębiorczych)
oraz zdalnym (praca z symulacją osadzoną w sieci). Podsumowaniem wspólnej pracy będzie
konkurs dotyczący przedsiębiorczości.

Wysokie wskaźniki bezrobocia wśród osób kończących studia poddają w wątpliwość jakość kształcenia akademickiego w kontekście przygotowania absolwentów do podjęcia pracy
zawodowej. Problem postrzegany jest nie tylko przez pryzmat niedopasowania kwalifikacji osób
wchodzących na rynek pracy do oczekiwań przedsiębiorców – zwraca się również uwagę na
brak umiejętności zadbania o swój rozwój zawodowy oraz niską skłonność do podejmowania
własnej działalności gospodarczej przez absolwentów. Jednocześnie w praktyce akademickiej
wykorzystywane są coraz bardziej nowoczesne formy kształcenia, które docelowo mają wyposażyć ich w cechy niezbędne do skutecznego odnajdywania się na rynku pracy. Mimo że
uczelnia oferuje szeroki wachlarz narzędzi i wciąż je rozwija (od tradycyjnego wykładu po prace
z osadzonymi w sieci, interaktywnymi i w pełni zsynchronizowanymi symulacjami procesów
biznesowych związanych z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy), to z punktu widzenia
zarówno studentów, jak i pracodawców coraz bardziej widoczny staje się przede wszystkim
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nacisk na „upraktycznienie nauczania”, czyli dążenie do rozwiązywania już podczas studiów
takich problemów mogących pojawić się w rzeczywistości, w której za kilka lat funkcjonował
będzie przyszły absolwent. Narzędziem dydaktycznym od dawna wspomagającym nauczanie
mogą więc stać się z powodzeniem analizy (studia) konkretnych przypadków (case studies).
Ponadto, wraz ze wzrostem poziomu umiejętności „wejściowych” w zakresie posługiwania się
przez studentów ICT obserwowana będzie tendencja do korzystania w czasie zajęć z coraz
bardziej nowoczesnych narzędzi. Przykładem jest praca z symulacjami i grami biznesowymi
osadzonymi w sieci i dostępnymi z każdego miejsca. W opracowaniu wskazano, w jaki sposób
praca ukierunkowana na kształcenie praktycznych umiejętności nowoczesnymi metodami
przyczynia się do kształtowania wśród młodych ludzi postaw przedsiębiorczych. Rozważania
prowadzone są w świetle projektu Case Simulator realizowanego przez Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Gdańskiego od 2011 roku.

Uzasadnienie realizacji projektu Case Simulator
W konkluzji raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który przedstawiał sytuację
na rynku pracy w pierwszym półroczu 2011 r., czyli w momencie rozpoczynania prac związanych
z uruchomieniem projektu Case Simulator, stwierdzono, że mimo odnotowanej czasowej poprawy w odniesieniu do poziomu bezrobocia wśród osób młodych, sytuacja wkrótce się pogorszy:
Ponownego napływu osób młodych, w tym szczególnie absolwentów, do rejestrów bezrobotnych
można się spodziewać w drugiej połowie roku, po zakończeniu roku szkolnego i akademickiego.
Oferowane przez pracodawców miejsca pracy dla młodzieży mają często charakter sezonowy,
na czas określony (w tym umowy-zlecenie lub umowy o dzieło) lub „na czarno”. Problemem jest
także znalezienie pracy adekwatnej do wykształcenia młodego człowieka. Ze względu na to, że
pracodawcy wymagają przy rekrutacji doświadczenia zawodowego, młodzi ludzie podejmują
pracę poniżej swojego wykształcenia i kwalifikacji1.
Rzeczywiście: W końcu czerwca 2012 r. w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa [pomorskiego] zarejestrowanych było 37,9 tys. bezrobotnych do 30 roku życia (36,4
proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Osoby z tej kategorii rzadziej niż bezrobotni ogółem
posiadały prawo do zasiłku (13,7 proc. osób z tej kategorii przy 19,4 proc. bezrobotnych ogółem),
częściej charakteryzowały się brakiem doświadczenia zawodowego (41,5 proc. tej kategorii przy
19,5 proc. bezrobotnych ogółem) i brakiem kwalifikacji zawodowych (38,5 proc. tej kategorii przy
31,6 proc. bezrobotnych ogółem)2. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że osoby bezrobotne do
30 roku życia charakteryzował wysoki poziom wykształcenia. Ponad połowa tej kategorii (20,8
tys. osób, tj. 54,9 proc.) posiadała co najmniej wykształcenie średnie. Dla bezrobotnych ogółem
udział ten był o 12,9 pkt. proc. niższy i wynosił 42,0 procent3.
Z kolei według badań z października 2011 r.4 ponad 80 proc. ankietowanych uznało, że
bieżąca sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest zła. Natomiast badanie przeprowadzone
przez Fundację Initium wykazało, że: studenci mają pozytywny stosunek do przedsiębiorczości,

1
Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2011 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, s. 8, http://www.
wup.gdansk.pl/g2/2011_09/1cd6c025a300a54ce8d9ec97b30f5567.pdf, [08.05.2013].
2
Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, s. 5, http://www.
wup.gdansk.pl/g2/2012_10/da0af960a2e0c24d3aaf8ef793ca9f8f.pdf, [08.05.2013].
3
Tamże.
4
M. Kijowska, Rynek pracy a system edukacji w Polsce, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” 2011, http://zielonalinia.gov.pl/upload/raporty/Wersja%20PDF/Raport_system_edukacji.pdf, [08.05.2013].
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aż 78 proc. chciałoby założyć własną firmę, ale tylko 4 proc. ją posiada. Mała liczba zakładanych
firm wynika z licznych barier rozwoju przedsiębiorczości, które istnieją w Polsce, oraz z niedostatecznego poziomu wsparcia udzielanego młodym organizacjom5.
Zatem można przyjąć, że wysoki odsetek bezrobotnych związany jest z dominującym w świadomości społecznej podejściem do problemu prowadzenia kariery zawodowej, nakazującym
podjęcie przez młodych ludzi pracy na etacie. Tym samym zatrudnienie „u przedsiębiorcy” staje
się czymś naturalnym, co wpływa na ograniczenie podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych
oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie brakuje skutecznych narzędzi
kształtujących wśród młodych osób postawy proprzedsiębiorcze.
Wobec powyższego pojawiają się realne problemy do rozwiązania. Pierwszy z nich można
rozpatrywać w ujęciu strategicznym – uczenie przedsiębiorczości nadmiernie skupia się na
przekazywaniu teorii dotyczącej zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstw, w niewielkim
stopniu przyczynia się do budowania postaw przedsiębiorczych, nie zachęca do otwierania
własnej działalności gospodarczej i tym samym odnalezienia się na rynku pracy w roli pracodawcy, a nie pracownika. W tym kontekście rozwiązaniem może być na przykład: wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania przy wykorzystaniu studiów przypadku (case studies)
i symulacji biznesowych przedstawiających funkcjonowanie firmy na docelowym rynku, rozwiązywanie rzeczywistych problemów, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa funkcjonujące
w danym regionie, wieloaspektowa analiza gospodarki rynkowej, czyli praktyczne wykorzystanie
dotychczas zdobytej wiedzy. Wobec tego wykształcenie umiejętności generowania pomysłów
oraz identyfikacji zagrożeń i zakorzenienie wiary w siebie będzie wpływało na rozwój postawy
przedsiębiorczej oraz zachęcało do podejmowania działalności gospodarczej.
Z kolei w ujęciu operacyjnym problem do rozwiązania można nakreślić następująco: zajęcia z zakresu przedsiębiorczości prowadzone w trakcie trwania nauki na uczelni wyższej mają
w małym stopniu charakter praktyczny i nie zachęcają do otwierania działalności gospodarczej.
Dodatkowo zajęcia te realizowane są przede wszystkim na kierunkach związanych z ekonomią,
zarządzaniem i turystyką. Studenci pozostałych kierunków nie mają zajęć z tego zakresu6. Rozwiązaniem może być wprowadzenie komputerowych symulacji biznesowych, co pozwoliłoby
na sprowadzenie roli nauczyciela do funkcji doradczej (mentorskiej), i pozostawienie studentom
swobody dotyczącej podejmowania decyzji.
Jak wykazano wyżej, w procesie nauczania przedmiotów związanych z biznesem koniecznym, a niedocenianym elementem jest nacisk na rozwijanie wiedzy i cech przypisanych
zwyczajowo menedżerom. Badania wśród absolwentów szkół biznesowych ze stażem pracy od
trzech do pięciu lat, prowadzone pod koniec dwudziestego wieku7, pozwoliły wykazać, w jaki
sposób poszczególne kompetencje menedżerskie są postrzegane przez praktyków z uwagi na ich
rzeczywistą przydatność w pracy. Za najważniejsze spośród 41 zaproponowanych kompetencji

5

P. Dobrowolski (red.), Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości? Badanie mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz rekomendacje ich zmian, Fundacja Initium, Warszawa 2011, s. 4, http://www.fundacjainitium.
pl/uploads/file/Badanie_mechanizmow_wsparcia_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_Polsce_final.pdf, [08.05.2013].
6
Studenci ostatniego roku szkół wyższych – pracodawcy czy pracownicy? Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości
wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego, Raport z badań ilościowych Potencjał do rozwoju
przedsiębiorczości wśród studentów ostatnich lat studiów województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010, http://www.pomorskie.eu/res/pokl/Dokumenty/Raporty/raport_8.1.4_04_03.pdf,
[08.05.2013].
7
D.T. Teach, G. Govahi, The Role of Classroom Techniques in Teaching Management Skills, „Simulation & Gaming”
1993, t. 24 ( 4), s. 429–455.
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kierowniczych badani uznali: umiejętność dostosowania się do nowych zadań, podejmowania
decyzji oraz szybkiej oceny sytuacji.
Inne badania jednoznacznie dowiodły także, że zdaniem menedżerów najbardziej efektywną formą nauczania są biznesowe symulacje komputerowe, ocenione wyżej niż następne
w zestawieniu ćwiczenia aktywizujące oraz kolejne: studia przypadku i tradycyjne wykłady8.
Wykazano ponadto, że każda z technik transferu wiedzy pozwala rozwijać w różny sposób
poszczególne kompetencje. Zdaniem praktyków odpowiedź na pytanie, dlaczego symulacje
są efektywne, jest bardzo prosta. Przesądza o tym kilka czynników, z których najważniejsze to:
wysoki poziom realizmu, możliwość dynamicznego współzawodnictwa poprzez podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji oraz klarowne ilustrowanie zależności i nacisk na nowe
sposoby myślenia9.
Mając na uwadze przedstawione tło, w dalszej części opracowania ukazano cel i przebieg
projektu Case Simulator, który łączy w sobie działania związane z kształceniem z wykorzystaniem
najnowocześniejszych metod (symulacji i studiów przypadku) ukierunkowane na rozwijanie
postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów mających wkrótce wejść na rynek pracy.

Cele i przebieg projektu Case Simulator
Projekt Case Simulator, realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, w partnerstwie z Regionalną
Izbą Gospodarczą Pomorza (przedstawiciel pracodawców) oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna (partner ponadnarodowy) jest jednym z innowacyjnych projektów testujących,
obecnych w priorytecie VI (Rynek pracy dostępny dla wszystkich) Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Jego przebieg zaplanowano w terminie od września 2011 r. do września 2013 roku.

Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie umiejętności „budowania postaw przedsiębiorczych” wśród studentów ostatniego roku studiów, co powinno przełożyć się na poprawę ich
pozycji na rynku pracy, także jako potencjalnych pracodawców. Cel ogólny zostanie osiągnięty
poprzez realizację celów szczegółowych. Należy do nich zaliczyć: zwiększenie umiejętności
generowania pomysłów (spontaniczna innowacyjność) i radzenia sobie z rzeczywistymi problemami gospodarczymi oraz zakorzenienie wiary w siebie. Jednocześnie powinna nastąpić
poprawa jakości środków dydaktycznych (zarówno w zakresie formy, jak i treści), co przełoży
się na wzrost kompetencji wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu przedsiębiorczości
i większe zainteresowanie studentów tymi zajęciami.
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do powszechnego wykorzystania w kształceniu
akademickim innowacyjnych metod nauczania, przy wykorzystaniu studiów przypadku oraz
symulacji biznesowych, które przedstawiają przybliżony do rzeczywistości obraz funkcjonowania
przedsiębiorstwa na rynku.
Prace podzielone zostały na dwa zasadnicze etapy: wstępny oraz testowania. Pierwszy
z nich wiązał się z przygotowaniem diagnozy stanu przygotowania studentów Uniwersytetu

8
Por. J.N. Trapp, S.A. Koontz, D.S. Peel, C.E. Ward, Evaluating The Effectiveness Of Role Playing Simulation And Other
Methods In Teaching Managerial Skills, „Developments In Business Simulation & Experiential Exercises” 1995, nr 22,
s. 116.
9
R. Adl, Simulations: Why Are They Effective?, „Human Capital Insights” 2010, październik, s. 3.
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Gdańskiego do podjęcia pracy w świetle oczekiwań pracodawców, przygotowaniem założeń
narzędzi oraz fizycznym stworzeniem „skrojonych na miarę” studiów przypadku i osadzonej
w sieci symulacji biznesowej. W etapie drugim poddano stworzone narzędzia testowaniu na
grupie 165 studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace wstępne – diagnoza: raport studenci a pracodawcy
Przeprowadzone w ramach I etapu projektu badania studentów oraz przedsiębiorców
metodą wywiadów pogłębionych miały na celu identyfikację poziomu szeroko rozumianego
przygotowania do podjęcia pracy zawodowej oraz możliwości rozwoju umiejętności wpisujących
się w nurt przedsiębiorczości. Celem było również angażowanie tych grup w proces tworzenia
innowacyjnych rozwiązań oraz lepsze poznanie przyszłych użytkowników tego typu rozwiązań.
Przeprowadzone wywiady pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Zdecydowana większość badanych studentów deklarowała chęć uzupełnienia
wiedzy oraz poszerzenia umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, a zwłaszcza
przedsiębiorczości.
2. Studenci w większości przypadków byli zdania, iż studia wyższe nie przygotowują
ich do samodzielnego działania, a jako główny powód wskazywali zbyt małą liczbę
zajęć praktycznych, nadmierną ilość teorii w programie nauczania, nieadekwatne
użycie wiedzy teoretycznej oraz brak umiejętności wykorzystania jej w realiach
panujących warunków rynkowych.
3. Aż 79 proc. studentów uważało, że studia nie wspierają samodzielności. Mimo że
aż 92 proc. osób wskazało, że studia dobrze przygotowują do pracy w zespole, to
już tylko 42 proc. stwierdziło, że właściwie uczą, jak samodzielnie podejmować
decyzje. 58 proc. osób uznało, że brak tego przygotowania wynika z niewielu okazji
do ćwiczenia podejmowania decyzji menedżerskich na studiach, niewiedzy oraz
małego doświadczenia. W ich opinii jest to skutek dotychczasowej niewystarczającej
liczby ćwiczeń praktycznych, z którymi musieliby się zmierzyć podczas nauki. Studenci twierdzili również, że umiejętność podejmowania decyzji rozwija się dopiero
podczas pracy zawodowej, natomiast uczelnie do tego nie przygotowują.
4. 67 proc. osób wskazało na chęć założenia własnej działalności w przyszłości. Jest
to odsetek podobny do odsetka osób łączących pracę ze studiami. Ta zbieżność
potwierdzona jest również badaniem determinant zakładania własnej działalności,
wśród których najwięcej wskazań przypadało na odpowiedź „własne doświadczenia” (42 proc. odpowiedzi), a zaledwie 21 proc. na „studia”. Samodzielne działanie
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jest obszarem,
który pozostaje w opinii studentów czymś trudnym, nieznanym, z czym nie mają
do czynienia podczas studiów.
5. Studenci zdecydowanie lepiej oceniali przygotowanie teoretyczne do pracy zawodowej niż praktyczne.
Równolegle w wywiadach pogłębionych wzięło udział 24 przedstawicieli przedsiębiorstw
województwa pomorskiego, reprezentujących różne branże. W wywiadach dało się wyodrębnić
następujące wnioski:
1. Przedsiębiorcy w większości przypadków wskazywali, iż studia wyższe nie przygotowują do samodzielnego działania (79 proc.), co pokrywało się ze wskazaniami
studentów.
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2.

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców opowiedziała się za chęcią
przyjmowania studentów na praktyki (79 proc.), jednocześnie uznając liczbę obowiązkowych praktyk prowadzonych w trakcie trwania studiów za niewystarczającą
(88 procent). Ponadto wszyscy respondenci akceptowali łączenie studiów z pracą.
Jednocześnie 80 proc. przedsiębiorców uznało, że studia nie przygotowują do
odpowiedzialności za własną pracę.
3. Przedsiębiorcy zdecydowanie lepiej ocenili teoretyczne przygotowanie studentów
do pracy zawodowej niż praktyczne. Pod względem teoretycznym 71 proc. osób
oceniło przygotowanie do pracy zawodowej jako dobre, ale aż 59 proc. uznało
absolwentów za „w niewielkim stopniu przygotowanych do pracy zawodowej pod
względem praktycznym”, a tylko 29 proc. za dobrze przygotowanych.
4. Przedsiębiorcy wskazali również, jakie zagadnienia sprawiają studentom najwięcej
trudności. Przeważały tu następujące grupy kompetencji: organizacja własnej pracy,
samodzielne podejmowanie decyzji (87 proc. uznało, że absolwenci mają problem
z ich podejmowaniem), umiejętności sprzedażowe oraz praktyczne wykorzystanie
posiadanej wiedzy.
Jako przesłankę realizacji projektu przyjęto, że bezrobocie wśród osób młodych powinno być
niwelowane nie poprzez wzrost umiejętności znalezienia pracy „u kogoś”, lecz dzięki rozwijaniu
wiary we własne siły oraz budowaniu postaw innowacyjnych. Szczególnego znaczenia nabiera
zaszczepienie u młodych idei, że można skutecznie przeciwdziałać bezrobociu, zakładając
własną działalność gospodarczą. A to stanie się bardziej prawdopodobne, jeśli kształtowanie
umiejętności praktycznych, służących rozwiązywaniu problemów, następować będzie w wyniku samodzielnego zmierzenia się z tymi problemami, dzięki odpowiednio zaprojektowanym
symulacjom biznesowym i studiom przypadku.

Prace wstępne – etap tworzenia symulacji i studiów przypadku
Znając realia odnoszące się do rynku pracy województwa pomorskiego, jak również do
oczekiwań studentów i pracodawców, przystąpiono do tworzenia dwóch narzędzi: dedykowanych studiów przypadku (tzn. ściśle sprofilowanych na potrzeby studentów oraz odnoszących
się do problematyki „młodej” firmy rozpoczynającej działalność w województwie pomorskim)
oraz osadzonej w sieci symulacji biznesowej.
Symulacja biznesowa oparta jest na rozwiązaniach i doświadczeniach partnera zagranicznego. Jest to innowacyjne narzędzie treningowe, w którego budowie wstępnym etapem
była realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami oraz studentami. Wyniki badań
wraz z wynikami wizyty studyjnej w Niemczech pozwoliły na dokonanie wyboru w kategorii
„produkt – usługa” oraz w kategorii „branża”, których dotyczyć będzie symulacja. Ze względu
na specyfikę polskiego rynku oraz możliwości finansowe absolwentów uczelni grę symulacyjną
oraz studia przypadku utworzono dla branży usługowej, która nie wymaga tak dużych nakładów
finansowych, jak branża produkcyjna. Jednocześnie, ze względu na atrakcyjność i potencjalną
znajomość specyfiki usług przez studentów (z punktu widzenia klienta), jako rodzaj działalności
wybrano założenie i prowadzenie klubu oferującego usługi typu fitness. W ramach tworzenia
symulacji biznesowej zbudowano również model postępowania nabywcy – w celu wskazania
podstawowych determinant kierujących jego zachowaniem – oraz model przedsiębiorstwa
uwzględniającego tworzenie przez nie wartości dodanej na rynku. Model uwzględnia kompleksowość procesów decyzyjnych, w tym problemy wynikające z takich obszarów jak otoczenie
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makro- i mikroekonomiczne, zarządzanie, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi
i sprzedaż. Na podstawie modeli zbudowano algorytmy podejmowania decyzji. Następnie
dokonano implementacji opracowanych w ten sposób modeli do środowiska internetowego,
umożliwiając studentom zdalny dostęp do oprogramowania specjalnie przygotowanego pod
kątem wyżej określonych potrzeb. Do symulacji dołączono film instruktażowy, zawierający
wskazówki, na co należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu realnego biznesu.
Stworzona platforma umożliwia równoległe prowadzenie wielu rozgrywek, co oznacza, że
może być wykorzystywana do prowadzenia szkoleń dla różnych grup w tym samym czasie. Każda
z rozgrywek może być „personalizowana” – prowadzący indywidualnie decyduje o poziomie
trudności rozgrywki, dopasowując go do kompetencji uczestników.
Rozwiązywanie rzeczywistych problemów, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa, oraz
wieloaspektowa analiza gospodarki rynkowej pozwolą studentom na praktyczne wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy. Istotnym elementem tak prowadzonego cyklu nauczania jest
kształcenie umiejętności generowania pomysłów, identyfikacji zagrożeń oraz wspierania lub
budowania wiary we własne siły. Są to niezbędne elementy postaw przedsiębiorczych, których
kształtowanie będzie wpływało na podejmowanie w przyszłości działalności gospodarczej przez
studentów.
Proces decyzyjny bazuje na wykonywaniu odpowiednich kroków w zdefiniowanych
okresach, stąd też oba produkty finalne zakładają rozwój firmy w cyklu 5–8-letnim. Decyzje
menedżerskie uwzględniają nie tylko dane finansowe wynikające z zakończenia okresu rozrachunkowego w danej firmie, ale również predykcje i scenariusze rozwoju sytuacji wskutek
zmian danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, średni poziom zarobków czy
bezrobocia.
W celu umożliwienia pogłębionej analizy problemów dotyczących oceny rynku, postępowania nabywców i kwestii finansowych przygotowanych zostało dziesięć studiów przypadku.
Wszystkie zostały konsekwentnie osadzone w rzeczywistości rynku województwa pomorskiego,
co dotyczyło kategorii popytu, podaży, cen, jak również elementów pozacenowych. Tematyka
została przygotowana w ścisłej relacji z symulacją biznesową. Ze względu na grupy docelowych
użytkowników i odbiorców dwóch produktów finalnych, którymi z założenia są osoby głównie
z kierunków nieekonomicznych, w trakcie opracowania studiów przypadku zadecydowano
o rozszerzeniu ich treści o indeksy najważniejszych haseł ekonomicznych, dołączone do każdego
studium, jak również o prezentację podstawowych zasad rządzących analizami typu SWOT oraz
PEST. Ponadto w toku działań zdecydowano, że na potrzeby szkolenia opracowany zostanie
przewodnik zawierający specjalne ujęcie odpowiedzi do pytań problemowych (tzw. teaching
notes), co ma wspomagać działania prowadzących zajęcia, stanowiąc wartość dodaną w stosunku do pierwotnych założeń.

Testowanie rozwiązań
Etap testowania trwał pięć miesięcy (semestr zimowy 2012/13) – w tym czasie zrealizowano
(dla każdej z grup) 40 godzin stacjonarnych zajęć dydaktycznych przeznaczonych na analizę
studiów przypadku oraz 80 godzin pracy online z wykorzystaniem symulacji. Jedenaście grup
studenckich (po jednej z każdego wydziału UG) liczących po 15 osób (studenci ostatniego roku
studiów) odbywało zajęcia z pracownikami lub doktorantami tych wydziałów (co też stanowiło
novum w dotychczasowym podejściu, które bazowało na realizacji tego typu zajęć wyłącznie
przez pracowników wydziałów ekonomicznych).
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Weryfikacja efektywności
Ważnym elementem projektu – z punktu widzenia jego celów naukowych – jest weryfikacja
efektywności zaproponowanych narzędzi. Dokonano tego dwutorowo. Jednym ze sposobów
weryfikacji było testowanie osiągnięć studentów biorących udział w projekcie (testy wiedzy na
początku i na końcu trwania projektu, badanie ankietowe dotyczące nabywania kompetencji
przedsiębiorczych, umiejętności generowania nowych pomysłów, radzenia sobie z rzeczywistymi problemami gospodarczymi, wiary w siebie). Drugim sposobem testowania efektowności
zaproponowanych rozwiązań był otwarty konkurs przedsiębiorczości zorganizowany wspólnie
z partnerem – Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Wzięli
w nim udział zarówno studenci uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach projektu, jak
również ci, którzy w opisywanych zajęciach nie uczestniczyli (stanowiący grupę kontrolną). Tego
typu podejście pozwoliło na zweryfikowanie, na ile zaproponowane rozwiązania przekładają
się na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Podsumowanie
Wykorzystanie nowoczesnych, interaktywnych narzędzi dydaktycznych, takich jak symulacje
i gry biznesowe osadzone w sieci, oraz studiów przypadków umożliwia zwiększenie motywacji
i budowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości osób kształcących się na
różnych poziomach studiów. Wpływa to zatem na poprawę ich pozycji na rynku pracy oraz
przyczynia się do aktywniejszego podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Wykorzystanie symulacji biznesowych i metody studiów przypadku przedstawiających
funkcjonowanie firmy na docelowym rynku, a przez to rozwiązywanie rzeczywistych problemów,
jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa funkcjonujące w danym regionie, ułatwia praktyczne wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy. Kształcenie umiejętności uznawanych za menedżerskie,
a więc umiejętności generowania pomysłów, elastycznego reagowania na zmiany oraz identyfikacji
szans i zagrożeń, jednocześnie z budowaniem wiary w siebie, będzie wpływało na rozwój postawy
przedsiębiorczej u młodych ludzi oraz zachęcało do podejmowania działalności gospodarczej.
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Abstract
The project ‘Case Simulator’ carried out by the University of Gdańsk Faculty of Economics under the
auspices of Voivodeship Labour Office in Gdansk, in partnership with the Pomeranian Regional Chamber
of Commerce and the Hochschule für Technik und Wirtschaft from Dresden, belongs to the category of
innovative testing projects, financed within the scope of European Social Fund. The aim of the project
is to increase the entrepreneurial skills among students of the last year of study. It aims to improve their
position on the labour market and contribute to setting up their own businesses. The project is scheduled for two phases: the preparatory phase and the deployment phase. The preparatory phase resulted
in e-learning tool development, that provides a simulation of business processes. Simulation refers to
the real entrepreneurial problems existing on the regional Pomeranian market. Along with the platform
a collection of case studies has been created. Its main objective was to provide a background knowledge
for students simulating their own businesses using Case Simulator Internet platform. Project will conclude
with entrepreneurship contest for real-life entrepreneurs from the region. The paper presents the concept
of the project and the key points of its implementation.
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Rozdział 9

Wykorzystanie programu
do obliczeń symbolicznych MAXIMA
w nauczaniu ekonomii
Kompetencje matematyczne są jednym z głównych czynników wpływających na efektywność
nauczania ekonomii. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obliczeń symbolicznych
jako narzędzia w nauczaniu zaawansowanej mikroekonomii. Połączenie e-learningu oraz obliczeń
symbolicznych nie tylko wpływa na powiększanie zasobów wiedzy i umiejętności studentów,
ale przez wykorzystanie efektu inteligencji grupowej może również zwiększać ich kompetencje
społeczne.

W ujęciu historycznym można zauważyć istnienie relacji między postępem matematyki
a rozwojem ekonomicznym. Trudno jednak rozróżnić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Pytanie,
na ile zmiany w matematyce były odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającej się gospodarki,
a na ile wyprzedzały te zmiany, umożliwiając ich zaistnienie, pozostaje nadal nierozstrzygnięte1.
Współcześnie w ujęciu ekonomicznym i politologicznym kompetencje matematyczne społeczeństwa decydują o pozycji danego państwa na arenie międzynarodowej2.
Sama ekonomia jako nauka ewoluowała dzięki wprowadzeniu formalnego aparatu matematycznego i według niektórych ekonomistów jest częścią matematyki stosowanej3. Niestety
typowe dla matematyki oderwanie od problemów życia codziennego spowodowało pojawienie się krytycznych opinii dotyczących jej zbyt dużej roli w naukach społecznych, do których
należy ekonomia. Kryzys ekonomiczny bardzo wzmocnił tę krytykę4. Głównym problemem,
dostrzeganym zarówno przez zwolenników szerokiego wprowadzenia matematyki w nauczaniu

1
Jeden z najbardziej znanych propagatorów nowych metod nauczania matematyki, Keith Devlin, uważa, że wprowadzony przez Fibonacciego system liczb był podstawą skoku cywilizacyjnego Europy w późniejszych wiekach. K. Devlin,
The Man of Numbers: Fibonacci’s Arithmetic Revolution, Walker and Company, 2011.
2
Raport przygotowany dla prezydenta USA – Rising above the Gathering Storm – wskazuje zaniedbania związane
z nauczaniem przedmiotów ścisłych jako główne zagrożenie mocarstwowej pozycji USA. Rising above the Gathering
Storm, Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future, The National Academies Press, Waszyngton
2005, http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11463, [03.09.2012].
33
Omówienie dwóch podstawowych książek P. Mirowskiego i E.W. Weintraub, które analizują rewolucję matematyczną
w ekonomii, można znaleźć w następujących recenzjach: M. Brzeziński, Recenzja książki P. Mirowskiego, Machine
Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science, „Studia Ekonomiczne” 2006, nr 4; M. Brzeziński, Recenzja książki
E. Roy Weintrauba, How Economics Became a Mathematical Science, „Studia Ekonomiczne” 2003, nr 1–2.
4
Mark Blaug porównuje sposób uprawiania ekonomii do matematyki społecznej, w której o sukcesie decyduje formalizm matematyczny, a nie zgodność teorii z praktyką. Szersze omówienie krytyczne roli matematyki w ekonomii
można znaleźć w publikacji: W. Kwaśnicki, Czy kryzys finansowy przyczynia się do kryzysu w naukach ekonomicznych,
„Studia ekonomiczne” 2009, nr 3–4 (LXII–LXIII).
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ekonomii, jak i jej przeciwników, jest zbytnie skoncentrowanie się na żmudnych rachunkach.
Przedstawiane na poziomie studiów magisterskich (II stopnia) zadania z mikroekonomii nie są
nawet modelowaniem matematycznym, lecz w przeważającej mierze są to rachunki5. Zastosowanie programu do obliczeń symbolicznych daje możliwość ich wyeliminowania i skoncentrowania się na analizie zagadnień ekonomicznych. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie
idea włączenia obliczeń symbolicznych i naturalizmu ekonomicznego Roberta H. Franka do
nauczania mikroekonomii na poziomie studiów magisterskich.

Nauczanie ekonomii a matematyka
Jeśli przyjąć skrajne założenie, że ekonomia jest jedynie częścią matematyki stosowanej,
to problemy nauczania ekonomii i matematyki powinny być tożsame. Jednym z głównych
problemów nauczania matematyki jest mimowolne przyjęcie przez prowadzącego założenia,
że przedstawiona teoria kiedyś się słuchaczom przyda, ale jest jeszcze zbyt wcześnie na jej
użycie, gdyż student nie jest do tego wystarczająco przygotowany. Warunkiem koniecznym
zastosowania poznanej wiedzy jest przejście następnego stopnia wtajemniczenia. Niestety
zwykle kolejny stopień zaczyna się przyjęciem identycznego założenia. Ten schemat może
powtórzyć się kilkakrotnie. Dzięki literackiej paraleli i wizji ad absurdum bardzo obrazowo
przedstawił ten problem w swoim eseju A Mathematician’s Lament Paul Lockhart6 – gdzie
przedstawiony powyżej schemat nauczania matematyki został przeniesiony na grunt muzyki
i malarstwa. Gdyby warunkiem zagrania utworu muzycznego lub namalowania obrazu była
wystarczająca wiedza teoretyczna adeptów sztuki, to absolwent studiów muzycznych nigdy
nie zagrałby żadnego utworu, a absolwent studiów plastycznych nie zbliżył się do sztalug. Ich
poziom poznania teorii byłby zawsze zbyt niski w stosunku do oczekiwań nauczycieli. Autor
proponuje odejść od takiego schematu nauczania matematyki, a pierwszym krokiem jest zmiana
nastawienia samych nauczycieli.
Zdaniem Paula Lockharta matematyka powinna być traktowana jako sztuka, której istotą
jest zgłębianie tajemnic oraz dociekanie, a nie schematyczne powtarzanie rachunków. Ten
esej wpisuje się w cały szereg inicjatyw zmierzających do reformy edukacji matematycznej.
Przedstawione już w 1905 r. na kongresie matematyków w Merano dwa postulaty Feliksa
Kleina miały na celu oderwanie studentów od żmudnych rachunków na korzyść modelowania
matematycznego. Pierwszym z postulatów było odejście od miar w przedstawianiu problemu
matematycznego. Drugim z nich był postulat formułowania problemów matematycznych oraz
ich rozwiązań w postaci funkcyjnej7. Równie ważna dla Kleina była wizualizacja przedstawianych
zagadnień. Współcześnie wraz z rozwojem narzędzi IT oraz programów do obliczeń symbolicz-

5
W języku angielskim istnieje rozróżnienie na: a) clausus – w rozumieniu formalnego systemu obliczeń potocznie
kojarzonego z obliczeniami w ramach tradycyjnych zajęć z matematyki oraz na b) computation – słowo, które współcześnie odnosi się do obliczeń komputerowych. W języku polskim tego typu rozróżnienia brakuje. W celu rozróżnienia
pokrewnych pojęć w niniejszym opracowaniu słowo „rachunki” będzie przypisane do tradycyjnych obliczeń przy
pomocy kartki i papieru, natomiast słowo „obliczenia” będzie przypisane do obliczeń komputerowych. Analogicznie
powstała nazwa nowego kierunku – ekonomia obliczeniowa.
6
Wprowadzeniem do tajemniczego świata matematyki Paula Lockharta jest prezentacja promująca jego książkę,
zamieszczona na stronie: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674057555, [03.09.2013]. Esej
wprowadzający do tej książki znajduje się na stronie Mathematical Association of America, http://www.maa.org/devlin/devlin_03_08.html, [03.09.2013].
7
W Polsce jednym z głównych orędowników wyeliminowania obliczeń z nauczania matematyki jest prof. Wacław
Zawadowski, który jest niestrudzonym popularyzatorem narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki.
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nych, takich jak np. Computer Algebra System (CAS), postulaty Kleina mogą być coraz śmielej
realizowane. Ideę odejścia od rachunków w nauczaniu matematyki próbują wdrożyć na szeroką
skalę bracia Stephen i Conrad Wolfram. Pierwszy z nich znany jest jako twórca programu do
obliczeń symbolicznych – Mathematica. Drugi jest znanym popularyzatorem nowego podejścia do nauczania matematyki oraz twórcą projektu zmierzającego do reformy nauczania tego
przedmiotu w oparciu o obliczenia komputerowe8.
Podejście obliczeniowe nie rozwija się tak szybko jak prorokowali jego orędownicy. Wynika to zarówno z konserwatyzmu matematyków, jak i względów czysto ekonomicznych. Idea
obliczeniowej matematyki, promowana przez braci Wolfram, opiera się na oprogramowaniu
komercyjnym, którego cena nawet w wersji edukacyjnej jest wysoka9. Rozwiązaniem jest użycie
oprogramowania open source. Jednym z najlepszych darmowych programów do obliczeń symbolicznych jest MAXIMA, stanowiący rozwinięcie jednego z najstarszych tego typu programów
– Macsyma10.
Ekonomia jest częścią nauk społecznych, a problemy wynikające z jej nauczania wykraczają
poza problemy nauczania matematyki. W nauczaniu ekonomii na pewnym etapie edukacji
student musi być w stanie: przełożyć problem ekonomiczny na model formalny, znaleźć jego
rozwiązanie analityczne, umieć zanalizować uzyskane wyniki, odnosząc je zarówno do skutków czysto ekonomicznych – Pareto efektywności – jak również skutków społecznych. Jednak
jeżeli przyjrzeć się bliżej praktyce nauczania ekonomii, to większość problemów analizowanych
podczas zajęć ogranicza się do wtłoczonych na siłę w scenografię ekonomiczną ekstensywnych
obliczeniowo zadań z analizy matematycznej i algebry liniowej. Głównym problemem w nauczaniu ekonomii jest brak powiązania prezentowanych problemów z rzeczywistymi i bieżącymi
problemami życia gospodarczego. Jeżeli nawet występują zadania „z treścią”, to są one oderwane
od realiów danego kraju i jego bieżącej sytuacji.
Można znaleźć kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem. Jednym z nich jest przyjęcie
skrajnego stanowiska – odejście od formalizmu matematycznego na korzyść podejścia naturalistycznego. Jest to postulat Roberta H. Franka, który proponuje zawęzić nauczanie ekonomii
do kilku niezbędnych tematów i na tej podstawie uczyć studentów dostrzegania problemów
ekonomicznych w każdej napotkanej sytuacji życiowej. Budowanie tej umiejętności miałoby
być wzmacniane przez system prac domowych polegających na naturalnej, zrozumiałej dla
niewtajemniczonych wypowiedzi pisemnej, której celem jest odpowiedź na wcześniej postawione pytanie ekonomiczne11. Jest to powrót do postulatów Alfreda Marshalla, który użycie
matematyki chciał zawęzić do nadania logicznej struktury opisowi zjawisk ekonomicznych.
Opis ten miał być zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców nieprofesjonalnych12. Naturalizm
ekonomiczny może być bardzo pomocny na początkowym etapie nauczania ekonomii, jednak
na dalszym etapie powinien ewoluować w kierunku konfrontacji teorii ekonomii, opartej zwykle

8

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://computerbasedmath.org/, [03.09.2013].
Wprawdzie darmowy portal internetowy Wolfram Alpha jest traktowany jako zamiennik oprogramowania komercyjnego, ale dostęp w pełnej wersji Pro nadal kosztuje blisko 30 dol. miesięcznie, http://www.wolframalpha.
com/pro/?src=footer, [03.11.2012].
10
Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://maxima.sourceforge.net/, [03.09.2013].
11
W. Sosnowska, Nauczanie ekonomii w XXI wieku – kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą ekonomiczną
(economic lieteracy), [w:] D. Kopycińska (red.), Dzielenia ekonomiczne podmiotów rynkowych – materiały konferencyjne,
[online], Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
12
J. Dzionek-Kozłowska, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.
9
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na mocnych podstawach matematycznych, z obserwacjami życia codziennego. Student – jak
inżynier – powinien na podstawie teorii umieć skonstruować model i poddać go stress-testom,
by sprawdzić, czy dobrze odwzorowuje on zachowanie rzeczywistych procesów ekonomicznych. Warunkiem koniecznym zastosowania tego podejścia jest odwrót od czasochłonnych
obliczeń na korzyść uprawniania sztuki, jaką jest modelowanie ekonomiczne. Studenci powinni
testować na wszystkie sposoby prezentowane modele ekonomiczne, a nie zmagać się z oporną
materią rachunków.
Podejście polegające na testowaniu teorii i konfrontacji z praktyką wiąże się również
z realizacją drugiego z postulatów Feliksa Kleina – przedstawiania zależności ekonomicznych
w postaci funkcyjnej. Aksjomatyczne potraktowanie teorii mikroekonomicznej na wyższych
latach studiów jest ucieczką w formalizm i unikaniem konfrontacji modeli matematycznych
z praktyką. Przedstawianie modeli w postaci funkcyjnej daje doskonałą możliwość analizy ich
zachowań w zależności od przyjętych parametrów i porównania ich z obserwowanymi zachowaniami systemów ekonomicznych. Niespodziewanym efektem parametryzacji uzyskanych
zależności jest pojawienie się złożoności nawet w bardzo prostych modelach wyjściowych.

Przykład zastosowania – płaszczyzna Laffera 3D
Aby pokazać różnicę jakościową między podejściem tradycyjnym a podejściem opartym
na metodach obliczeniowych, połączonym z naturalizmem ekonomicznym, można posłużyć
się prostym modelem rynku. Zwykle tego typu zadania polegają na porównaniu warunków
równowagi w przypadku rynku nieregulowanego i z wprowadzaniem narzędzi polityki gospodarczej. Przyjmuje się w nich pewne warunki określone przez funkcję popytu q_d i podaży
q_s oraz określa wartość nałożonego podatku, subsydium lub ceny regulowanej. W przypadku
określenia, jak stawka podatku ad walorem t oddziałuje na warunki rynkowe, sprowadza się to
do rozwiązania układów równań, który może przyjąć postać:
Rynek bez regulacji

Rynek z nałożonym podatkiem
ad walorem = 0.1

 ̴݀ݍൌ ͳͲͲͲ െ ͷ ̴݀ כ
൝  ݏ̴ݍൌ  െʹͷͲ  ʹ ݏ̴ כ
 ̴݀ݍൌ ݏ̴ݍ

 ̴݀ݍൌ ͳͲͲͲ െ ͷ ̴݀ כ
 ݏ̴ݍൌ െʹͷͲ  ʹ ݏ̴ כ
൞
 ̴݀ݍൌ ݏ̴ݍ
 ̴݀ൌ ݏ̴ሺͳ  ͲǤͳሻ

Porównanie stanów równowagi przed i po wprowadzeniu podatku umożliwia określenie oddziaływania interwencji rządu na dobrobyt społeczny. Obliczanie zmian w nadwyżce
konsumenta, producenta i wpływów podatkowych wymaga dodatkowych kilku, kilkunastu
minut rachunków. Jednak wynik w postaci: cena konsumenta i producenta przed podatkiem
p_d = p_s = 178, ilość produkowana q = 107, wzrost ceny konsumenta po nałożeniu podatku do p_d = 183, spadek ceny producenta do p_s = 166 itd., jest zupełnie oderwany od
rzeczywistych wielkości ekonomicznych i na podstawie tych obserwacji trudno wyciągnąć
wnioski dotyczące realnej gospodarki. Najgorsze jest jednak to, że ogólne wnioski tej analizy
są znane studentom. Zadanie to jest powtórzeniem analizy oddziaływania podatków przedstawionej w podręczniku – zmieniają się jedynie parametry funkcji popytu i podaży oraz
stawka podatku. Ostatecznie w tym zadaniu celem samym w sobie są rachunki. Połączenie

87

Tomasz Kopczewski

ekonomii naturalistycznej z obliczeniową może diametralnie zmienić postrzeganie tego
problemu i zachęcić studentów do własnych poszukiwań, a nie jedynie powtarzania wzorca
z podręcznika. Pierwszym krokiem jest zaczepienie przedstawionej teorii w bieżącej sytuacji
ekonomicznej, czyli znalezienie tematu, zaś dalej należy wykorzystać podejście obliczeniowe
i możliwe wizualizacje.
Tematów opowieści, w które możemy włączyć model rynku, jest wiele. Dostarcza ich prasa,
film lub codzienna obserwacja. I tak zebranie kilku informacji z ostatnich miesięcy przynosi
następujące spostrzeżenia:
kryzys finansowy w Polsce wymusza zwiększenie obciążeń podatkowych,
realizowany jest program maksymalnego zliberalizowania rynków i odejścia od
koncesjonowania działalności gospodarczej.
Oznacza to, że na niektórych rynkach jednocześnie dojdzie do zwiększenia obciążeń podatkowych oraz zwiększy się liczba działających podmiotów. Jak działanie tych dwóch narzędzi
może wpłynąć na wpływy podatkowe?
W podejściu obliczeniowym punktem wyjścia jest model popytu i podaży przedstawiony
w poprzedniej części, ale wykorzystanie oprogramowania do obliczeń symbolicznych pozwala
na uzyskanie wyników zależnych od parametrów, a nie konkretnych wartości liczbowych. W tym
przypadku parametrami są: stopa podatkowa t oraz liczba działających na rynku firm N, która
zwielokrotnia podaż rynkową q_s.

Rynek z nałożonym podatkiem ad walorem t
oraz zmienną liczbą przedsiębiorstw N

 ̴݀ݍൌ ͳͲͲͲ െ ͷ ̴݀ כ
 ݏ̴ݍൌ ܰ  כሺെʹͷͲ  ʹ ݏ̴ כሻ
൞
 ̴݀ݍൌ ݏ̴ݍ
 ̴݀ൌ ݏ̴ሺͳ  ݐሻ

Analizę tego problemu, obejmującą wizualizację wpływu zmiany podatku oraz liczby firm
na wielkość wpływów podatkowych, można zrealizować na kilka sposobów. Jednym z nich
jest stworzenie animacji, w której pole powierzchni reprezentujące wpływy podatkowe będzie
zmieniać się w zależności od zmiany w stopie podatkowej t lub od liczby firm działających na
rynku N. Interfejs graficzny wxMAXIMA (rysunek 1) pozwala na kontrolę animacji, wyświetlanie
wartości parametrów t i N oraz obliczonej wartości wpływów podatkowych T dla zadanych
parametrów.
Bardzo ważnym składnikiem wykorzystania metod obliczeniowych jest parametryzacja
wyniku. Dla powyższego przykładu wpływy podatkowe są funkcją parametrów t oraz N.

ܶ ൌ 

ͲǤͷݐሺͳʹͷͲ ݐെ ͷͲሻ ൬ʹͷͲܰ െ 

ሺͳʹͷͲ ݐെ ͷͲሻ
൰
ʹܰ  ͷ ݐ ͷ

ʹܰ  ͷ ݐ ͷ

Wynik ten nie jest łatwy do uzyskania rachunkowo przy pomocy ołówka i papieru, tym
bardziej problematyczna wydaje się analiza własności samej funkcji, która nie jest liniowa ani
ze względu na t, ani N. W przypadku programów CAS uzyskuje się natychmiastowo wynik
i jego wizualizację. Na rysunku 2 przedstawiona została trójwymiarowa zależność wpływów
podatkowych T od stopy podatku t oraz liczby działających firm N. Jest to wizualizacja 3D
zależności Laffera, w której dodatkową zmienną jest liczba podmiotów działających na rynku.
Jest to zależność doskonale znana z podręczników, choć formalnie bardzo rzadko w tych podręcznikach wprowadzana.
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Rysunek 1. Interfejs graficzny wxMaxima – animacja zmian wpływów podatkowych w modelu popytu
i podaży

Źródło: opracowanie własne – kody dostępne są na stronie projektu matematyki obliczeniowej http://lee.wne.uw.edu.
pl/maxima

Rysunek 2. Interfejs graficzny wxMaxima – wizualizacja 3D funkcji wpływów podatkowych T zależnej od
stopy podatkowej t oraz liczby działających na rynku firm N

Źródło: opracowanie własne – kody dostępne są na stronie projektu matematyki obliczeniowej http://lee.wne.uw.edu.
pl/maxima
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Sam kształt zależności wskazuje, że jest to problem złożony, a przez to można pozostawić
studentom duże pole do interpretacji uzyskanych wniosków. Nadal nierozstrzygnięte są następujące problemy badawcze:
czy istnieje optymalna – z punktu widzenia wpływów podatkowych – kombinacja
stopy podatkowej oraz liczby działających firm,
czy wraz ze zwiększaniem się liczby firm opłaca się rządowi zmniejszać, czy
zwiększać obciążenia podatkowe.
Aby odpowiedzieć na te pytania, student musi wykorzystać odpowiednie narzędzia analizy
graficznej oraz rozwiązania analityczne. Na rysunku 3 przedstawiony został wykres zachowania
się krzywej Laffera dla liczby firm równej odpowiednio 1, 10, 50, gdzie – jak widać – wzrost
liczby firm nie przekłada się proporcjonalnie na wpływy podatkowe oraz paradoksalnie maksimum wpływów podatkowych jest osiągane przy zwiększeniu liczby firm, gdy rośnie obciążenie
podatkowe z t = 0.24 dla N=1 oraz t = 0.29 dla N =50.
Rysunek 3. Interfejs graficzny wxMaxima – rzutowanie funkcji wpływów podatkowych T zależnej od stopy
podatkowej t oraz liczby działających na rynku firm dla N = 1, 10, 50

Źródło: opracowanie własne – kody dostępne są na stronie projektu matematyki obliczeniowej http://lee.wne.uw.edu.
pl/maxima

Oczywiście pozostaje problem oprogramowania przedstawionych zadań. Jeżeli jednak został
już raz stworzony kod do obliczenia warunków równowagi rynkowej z podatkami, to rozwiązanie
innych problemów tego typu wymaga jedynie wprowadzenia małych korekt. Zmiana własności
funkcji popytu i podaży nie wymaga ponownych żmudnych obliczeń, lecz jedynie powtórnego
wywołania kodu ze zmienionymi warunkami początkowymi. Można też na podstawie istniejącego rozwiązania przedstawić inny problem badawczy – np. przeanalizować wydatki i wydatki
rządowe w przypadku subsydium na rynku, na którym będzie działało N nowych firm. Całość
modyfikacji kodu polega na wprowadzeniu jednej zmiany: zamiast eq3: p_d = p_s*(1 + t)
będzie subsydium eq3:p_d = p_s*(1 – t); oraz wielkość wydatków będzie równa G:s*q_star.
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Tego typu modyfikacji wyjściowego modelu może być bardzo dużo. Można jako funkcję
subsydium (s) przedstawić bezpowrotną stratę społeczną lub wielkość wydatków rządowych.
Można wstawić jako parametr liczbę konsumentów (agregacja funkcji popytu), dodać nieliniowość funkcji itp.
Student, zajmując się tym problemem obliczeniowym, uczy się, że musi dobrze przedstawić
rozwiązanie graficzne problemu, aby móc je przeanalizować. Co najważniejsze, może być krytyczny wobec omawianego modelu i wskazać jego wady. Warto zachęcać studentów do stress-testów modelu, czyli określenia, jak zmiana parametrów początkowych oddziałuje na możliwości
wyjaśniania tego modelu – kiedy się on „wywróci”. I tak w przypadku przedstawionego modelu
można pokazać, że dla określonych parametrów funkcji popytu i podaży maksimum wpływów
podatkowych T jest osiągane przy stopie podatkowej znacznie wyższej niż 1. Jest to wynik interpretowalny, ale mało wiarygodny w przypadku realnych procesów. Z drugiej strony, uwolniony
od rachunków student ma możliwość zadawania pytań o konsekwencje społeczne podjęcia
danych działań, np. jak podnoszenie podatków wpływa na system motywacyjny. Nie mieści się
to w ramach analizy przedstawionego modelu, ale może stanowić jego cenne rozszerzenie.

Metody obliczeniowe a kompetencje społeczne
Zastosowanie metod obliczeniowych do nauki mikroekonomii zaawansowanej było w przypadku autora podyktowane koniecznością dostosowania się do zmian natury instytucjonalnej.
Wprowadzenie procesu bolońskiego i możliwości rozpoczęcia po licencjacie studiów na nowym
kierunku spowodowały, że realizacja typowego rozszerzenia mikroekonomii, polegającego na
formalizacji modeli, nie mogła się powieść ze względu na nowych studentów, których zarówno
kompetencje matematyczne, jak i wiedza ekonomiczna na to nie pozwalały. Rozwiązanie polegające na powtarzaniu materiału z pierwszych lat studiów I stopnia zniechęciłoby natomiast do
uczestnictwa w tych wykładach studentów, którzy takie kursy już przeszli. Pogodzeniem dwóch
rozbieżnych potrzeb studentów było odejście od formalizmu matematycznego na korzyść przedstawienia aplikacyjnych możliwości mikroekonomii. Pozostawał jednak problem kompetencji
matematycznych, których brak uniemożliwiał realizację tego zamierzenia.
Ekonomia obliczeniowa wydawała się szansą na poradzenie sobie z tymi problemami.
W literaturze mikroekonomicznej brakuje jednak przykładów użycia metod obliczeniowych,
które stanowiłyby znaczącą wartość dodaną w stosunku do metod tradycyjnych. Właściwie
większość przykładów obliczeniowej mikroekonomii jest odtworzeniem przykładów z podręczników w środowisku komputerowym. Jedyną ich wartością dodaną jest użycie animacji
oraz wizualizacji 3D13. Co zastanawiające, brakuje też szerokiego wykorzystania podejścia
funkcyjnego. Dopiero zapoznanie się z pracami metodyków nauczania matematyki umożliwiło
autorowi pewne zbliżenie się do sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem oprogramowania
do obliczeń symbolicznych14. Skłonność autora do tworzenia opowieści z życia była od dawna
zgodna z naturalizmem Roberta H. Franka15.

13

Przykładem takiego podręcznika jest publikacja: J.R. Stinespring, Mathematica for Microeconomics: Learning by
Example, Academic Press 2002.
Szczególnie inspirujące były wykłady online Wacława Zawadowskiego, http://www.youtube.com/playlist?list=PLF9
7CE05568C0F385&feature=plcp, [03.09.2013] oraz materiały dydaktyczne metodologii nauczania matematyki Anny
Sierpińskiej, http://www.annasierpinska.wkrib.com/, [03.09.2013].
15
Podobnie jak Robert H. Frank, autor uważa, że specjalnością mózgu ludzkiego jest przyswajanie informacji w formie
opowieści.
14
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Wprowadzony sposób wykładania był nowy zarówno dla prowadzącego, jak i studentów. W celu zmniejszenia stresu spowodowanego nową sytuacją dydaktyczną zastosowano
rozwiązanie promujące tworzenie się inteligencji zbiorowej. Wiele przykładów wskazuje na
istnienie naturalnej symbiozy tworzenia oprogramowania i działań społecznych oraz inteligencji
zbiorowej. Po pierwsze, wykorzystano jako narzędzie wspomagające platformę e-learningową.
Po drugie, system egzaminacyjny wspierał działania wspólne. Prowadzący podczas wykładów
przedstawiał problemy ekonomiczne, które mogły pojawić się na egzaminie końcowym. Otwarte
i punktowane fora tematyczne służyły do pracy wspólnej nad przedstawianymi zagadnieniami.
Podczas egzaminu pisemnego każdy student miał do dyspozycji komputer i musiał rozwiązać
zadania, których część obliczeniowa była przygotowana na bazie problemów przedstawionych
podczas wykładów. Na etapie tworzenia egzaminu celem prowadzącego było umieszczenie
treści obliczeniowych w krańcowo różnej niż przedstawiana na wykładach scenografii ekonomicznej. Zaprezentowany problem opodatkowania był omawiany na wykładach oraz stanowił
część pracy domowej. Na egzaminie ten sam problem pojawił się w analizie nieefektywności
wprowadzania ceny regulowanej na rynku energii elektrycznej16.
Wspieraniem kolektywnych działań studentów było wprowadzenie prac zaliczeniowych
tworzonych w grupach. Jako kryterium oceny przyjęto ich społeczno-użyteczny charakter – tj.
miały one stanowić analizę ciekawego problemu ekonomicznego albo cenny materiał edukacyjny
oparty na metodach obliczeniowych. Po roku od wprowadzenia tego rozwiązania okazało się,
że jakość prac zaliczeniowych oraz wypowiedzi na forach była tak dobra, że prowadzący sam
wprowadzał je do swoich zajęć. Stąd też, wzorując się na Robercie H. Franku, postanowił, że materiały te zostaną upublicznione, ale nie w formie papierowej17. W roku akademickim 2013/2014
przygotowany zostanie portal mikroekonomii obliczeniowej, na którym znajdą się najciekawsze
materiały zgromadzone w ramach omawianego kursu i tych, które już się odbyły. Świadomość,
że praca wykonana w ramach kursu może stać się istotnym składnikiem CV, stanowi dodatkowy
czynnik motywujący. Celem tego portalu będzie akumulacja obliczeniowej wiedzy ekonomicznej,
co ma stanowić wyjście poza ramy zamkniętego kursu, zgodnie z ideą open access18.

Podsumowanie
Programy CAS, takie jak MAXIMA do obliczeń symbolicznych, nie są remedium na wszelkie
bolączki edukacji ekonomicznej. Nie jest to ani program wszechstronny, ani łatwy w nauce.
Jednak pojawienie się ekonomii obliczeniowej może zmienić sposób nauczania tego przedmiotu.
W dobie cyfrowej rewolucji łatwiej jest przekazać wiedzę poprzez wykorzystanie wszelkiego
rodzaju symulacji, animacji czy wizualizacji, a także dodanie opowieści – narracji ekonomicznej,
jednak najważniejszym efektem jest oderwanie się od żmudnych rachunków, zaciemniających
istotę analizy, co wyzwala kreatywność i pozwala na skoncentrowanie się na problemach, a nie
narzędziach. Paradoksem jest to, że dopiero podejście obliczeniowe tak naprawdę obnaża
słabość prezentowanych modeli formalnych.

16

Przykład takiego egzaminu można znaleźć na stronie projektu: http://lee.wne.uw.edu.pl/maxima, [03.09.2013].
Robert H. Frank opublikował najlepsze prace swoich studentów w formie książki: R.H. Frank, The Economic Naturalist: Why Economics Explains Almost Everything, Virgin Books, 2008.
18
Autor jest bardzo krytycznie nastawiony do marnotrawstwa kapitału ludzkiego podczas studiów. Bardzo dobre
prace magisterskie, licencjackie oraz zaliczeniowe nie mają szans na tradycyjną publikację – znaczny wysiłek intelektualny zostaje roztrwoniony. Więcej informacji o idei open access można znaleźć na stronie: http://otwartanauka.
pl/, [03.09.2013].
17
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Abstract
Mathematical competences are one of the major factors influencing the effectiveness of teaching economics. The purpose of this paper is to present a chosen Computer Algebra System as a tool for teaching
advanced microeconomics. Practice shows that the combination of e-learning and computation not only
results in the increase of students’ knowledge and practical skills, but the use of collaborative intelligence
can also improve their social skills.
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Rozdział 10

Przekazy strumieniowe w kształceniu
inżynierów

Niniejsze opracowanie jest rozwinięciem publikacji dotyczących wykorzystania multimediów
w kształceniu inżynierów. Zostały w nim przedstawione możliwości zastosowania transmisji
strumieniowych (slidecastingów i screencastingów) oraz webcastingów – produkcji, transmisji
i dostarczania prezentacji zawierających wideo, dźwięk, tekst (obraz statyczny) za pośrednictwem
przeglądarki internetowej. Autorzy zaprezentowali studia przypadków – własne doświadczenia
we wdrażaniu oraz praktycznym stosowaniu nowych metod i środków dydaktycznych – a także
istotne praktyczne rekomendacje dotyczące stosowania tej technologii. Własne dobre praktyki
zostały porównane z doświadczeniami i osiągnięciami innych ośrodków akademickich.

Motywacja
Zmieniająca się rzeczywistość wymusza wprowadzanie zmian w sposobie kształcenia studentów. Otaczający nas świat ewoluuje w kierunku cyfryzacji. Student oczekuje, że przekazywane
mu treści będą podane w atrakcyjnej formie, ponadto wymaga, by były one łatwo dostępne.
Zagranicznym wzorcem i prekursorem działań w tych obszarach jest Massachusetts Institute of
Technology – MIT. Stworzona przez tę uczelnię platforma OCW1 to prawdziwa skarbnica wiedzy, funkcjonująca już 10 lat. Polskie standardy nauczania różnią się od amerykańskich, nasze
możliwości finansowe są także daleko inne, ale kierunek rozwoju jest określony jednoznacznie.
Stąd poszukiwanie rozwiązań optymalnych dla lokalnych warunków. Za takie uznano:
screencasting – służący do nauki korzystania z oprogramowania,
slidecasting – wykorzystywany do tworzenia cyfrowych wykładów,
webcasting – mający dwojakie zastosowanie: prowadzenie na żywo (online) konsultacji oraz wykładów.

Screencasting
Screencasting, czyli przechwytywanie ekranów wideo, to termin oznaczający cyfrowy film
z narracją audio przedstawiający działania pokazywane na ekranie komputera. Taki przekaz
możemy utworzyć dzięki odpowiednim programom. Jednym z pierwszych był pochodzący

1

OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu/, [24.05.2013].
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z 1994 roku Lotus ScreenCam. Obecnie rynek oferuje nam szeroki wachlarz aplikacji, zarówno
tych wymagających instalacji, jak i internetowych. Te ostatnie są zwykle darmowe i intuicyjne
w obsłudze, niestety na ogół mają mocno ograniczone możliwości edycyjne i nie pozwalają na
nagranie dłuższych filmów.
W dzisiejszych czasach od absolwentów kierunków technicznych pracodawcy często
wymagają dobrej znajomości oprogramowania, zarówno biurowego, jak i specjalistycznego
– w przypadku inżynierów budownictwa są to aplikacje CAD i CAE. Nauka ich obsługi dzieli
się na dwa etapy. Pierwszy z nich nazywamy poznawaniem warstwy formalnej – edukujemy
użytkownika w zakresie funkcji i zastosowań programu oraz graficznego interfejsu użytkownika
(GUI). W drugim etapie nauczamy warstwy merytorycznej. Aplikację traktujemy wtedy jako
narzędzie służące do rozwiązania problemu, a główny nacisk kładziemy na algorytm postępowania i wiedzę teoretyczną związaną z danym zagadnieniem.
Screencasting jest doskonałym narzędziem do nauczania warstwy formalnej. Nieoceniona
staje się możliwość zatrzymania, cofnięcia i powtórnego obejrzenia żądanego fragmentu. Prowadzący ma pewność, że nie zapomni przekazać słuchaczom jakiejś partii materiału, a czas,
który zwykle poświęcałby na powolne, dokładne omawianie wszystkich funkcji aplikacji, może
przeznaczyć na kontakt ze studentami i odpowiedzi na ich pytania.
Przechwytywanie ekranów wideo ma również swoje ograniczenia. W przypadku nauczania
drugiej warstwy – merytorycznej – o wiele lepiej sprawdza się klasyczny wykład lub jego cyfrowy
odpowiednik – slidecasting. Jest to spowodowane faktem, że korzystając ze screencastingów,
studenci są rozpraszani prezentowaną aplikacją, która nie jest w tym momencie najważniejsza.
Dlatego przy nauczaniu oprogramowania najlepiej korzystać z obu metod, tak aby się wzajemnie
uzupełniały.
Od 2004 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej2 są tworzone
screencastingi – obecnie za pomocą darmowej aplikacji BB FlashBack Express. Produkt ten
umożliwia zapis okna danej aplikacji, całego ekranu bądź tylko jego fragmentu. Autor na początku nagrania ma wiele opcji do wyboru. Może m.in. zmieniać rozdzielczość filmu i jakość
dźwięku. Utworzony plik jest domyślnie zapisywany w formacie FBR, ale bez trudu możemy
go przekonwertować na format Adobe Flash.

Badania ankietowe
W roku akademickim 2012/2013, mając na uwadze pozytywne doświadczenia z badań
ankietowych dotyczących webcastingów, zdecydowano się przeprowadzić analogiczne badania
dla screencastingów. Badana grupa to 240 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
na Wydziale Inżynierii Lądowej i 30 studentów czwartego roku. Ankiety zostały przygotowane
w sposób podobny do używanych w badaniach efektywności nagrań wykładów3. W ankietyzacji uczestniczyło 182 studentów. Formularz ankiety (rysunek 1) przygotowano, wykorzystując
Google Docs.
Animacje oprogramowania mogą być stosowane przez studentów albo jako narzędzie
służące do przygotowania się do zajęć w laboratorium komputerowym, albo jako pomoc w przy-

2
R.R. Gajewski, Czy i jak „uczyć“ oprogramowania, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 191–203.
3
P. Euzent, T. Martin, P. Moskal, Assessing Student Performance and Perceptions in Lecture Capture vs. Face-to-Face
Course Delivery, „Journal of Information Technology Education” 2011, t. 10, s. 295–307.
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Rysunek 1. Formularz ankiety


Źródło: opracowanie własne

gotowaniu się do sprawdzianu. Studenci generalnie są proszeni o zapoznanie się z animacjami
przed zajęciami. Pierwsze dwa pytania dotyczyły tego zagadnienia. Odpowiedzi znajdują się
na siedmiopunktowej skali. W przypadku pytania: „czy oglądałeś animacje przed zajęciami?”
krańcowe odpowiedzi brzmiały: „zawsze” i „nigdy” (wykres 1).
W przypadku drugiego pytania: „czy oglądałaś/eś animacje pierwszy raz bezpośrednio
przed sprawdzianem?”, graniczne odpowiedzi to „tak” i „nie” (wykres 2).
Zdecydowana większość studentów oglądała średnio każdą z animacji raz lub dwa razy
(wykres 3).

97

Ryszard Robert Gajewski, Lech Własak, Marcin Jaczewski, Tomasz Dubilis, Tomasz Warda
Wykres 1. Oglądalność animacji przed zajęciami
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Wykres 2. Czy animacje były po raz pierwszy oglądane przed sprawdzianem?
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Wykres 3. Częstotliwość oglądania animacji
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Kolejne pytanie dotyczyło czasu trwania animacji i brzmiało: „czy preferujesz krótsze animacje z ograniczonym do minimum komentarzem, czy dłuższe z rozbudowanym komentarzem?”
(wykres 4). Wśród pięcioosobowego zespołu prowadzącego zajęcia istniały bowiem rozbieżne
opinie dotyczące długości i charakteru animacji. Studenci mieli do czynienia z szeroką gamą
animacji: od najkrótszych – kilkudziesięciosekundowych – do kilkuminutowych. Ich odpowiedzi
nie przyniosły jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia.
Wykres 4. Jak długie powinny być animacje?
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Pytanie „czy uważasz, że animacje zwiększyły efektywność uczenia się w porównaniu do
innych podobnych przedmiotów?” przyniosło jednoznacznie pozytywną odpowiedź – wyraźną
przewagę odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” (wykres 5).
Wykres 5. Wpływ animacji na efektywność uczenia się
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Ostatnie pytanie dotyczyło oceny przedmiotu Podstawy informatyki w porównaniu do
innych przedmiotów niewykorzystujących Technology Enhanced Learning. Pewne zdziwienie
budzi fakt, że aż dwadzieścia procent respondentów stwierdziło, że ta ocena jest w zasadzie
taka sama (wykres 6).
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Wykres 6. Ocena przedmiotu wykorzystującego animacje
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Slidecasting
Slidecasting to pojęcie opisujące transmisję pokazu slajdów, utworzonego przy pomocy
oprogramowania prezentacyjnego (np. Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress), z synchronizowaną narracją audio. Ścieżka dźwiękowa może być nagrana na żywo podczas pierwszego
przekazu lub niezależnie.
Wykłady przygotowane w formie slidecastów mają przewagę nad ich klasycznymi odpowiednikami, ponieważ dają użytkownikom możliwość przewijania, cofania, zatrzymywania i wielokrotnego oglądania zajęć. Jest to olbrzymie udogodnienie dla słuchaczy, zwłaszcza kierunków
ścisłych. Często wykłady prowadzone dla takich studentów są logicznym, precyzyjnym, ale zbyt
długim wywodem. Niezrozumienie jego części może uniemożliwić opanowanie dalszej partii
materiału. Dodatkowo udostępnienie materiałów w formie elektronicznej pozwala słuchaczom
skupić całą uwagę na analizowaniu przekazywanych treści, a nie na notowaniu.
Praktyka akademicka wykazała konieczność zmniejszenia rozmiarów plików nagranych
i zapisanych w formacie PPT. Jest to szczególnie istotne przy dużych grupach studentów lub
spodziewanym wielokrotnym pobieraniu przez nich materiałów. Dziesięciokrotne zmniejszenie
wielkości plików i ruchu w sieci możemy osiągnąć przez konwersję źródłowego pokazu na pliki
Adobe Flash o rozszerzeniu SWF. Autorzy wykorzystują do tego celu oprogramowanie firmy
iSpring Solutions rozpowszechniane zarówno w wersji darmowej, jak i komercyjnej.
Program iSpring instaluje się jako nakładkę do PowerPointa. Pozwala ona przekonwertować do formatu SWF prezentację (PPT, PPTX) wraz ze ścieżką dźwiękową (WAV). Tę ostatnią
możemy stworzyć za pomocą opcji (pokaz slajdów/nagraj narrację) umieszczonej w programie
prezentacyjnym. Zbierane na przestrzeni siedmiu lat doświadczenia przy tworzeniu wykładów
online na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej4 wykazały, że wystarczająca
jest jakość radiowa nagrania – 22 050 kHz, 16 bitów, mono.
Dodatkowym atutem slidecastingów w formacie Flash jest możliwość jednoczesnego pobierania ich z sieci oraz odtwarzania. Do tego ostatniego użytkownik potrzebuje jedynie przeglądarki
internetowej z darmowym odtwarzaczem firmy Adobe (działającym pod wszystkimi głównymi

4
R.R. Gajewski, Wykłady online, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s. 73–84.
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systemami operacyjnymi). Z tego powodu prezentowane rozwiązanie jest bardzo uniwersalne
i łatwo dostępne. Wobec braku wsparcia dla formatu Flash w systemach operacyjnych IOS
i Android w wersji od 4.2 konwersje będą prowadzone także do formatu HTML5.
Niestety slidecasting ma też swoje wady. Wykłady przygotowane w ten sposób niosą pewne
ograniczenia – studenci nie mogą np. wyodrębnić i skopiować samego tekstu prezentacji, co
może utrudniać im naukę. Z drugiej strony może to pomóc w odtworzeniu „ginącej sztuki”
robienia notatek. Rozwiązaniem tego problemu jest udostępnienie prezentacji, np. w formacie
PDF. Słuchacze po wydrukowaniu takich materiałów mogą na nich zapisywać swoje komentarze, co – zgodnie ze stożkiem Dale’a5 – zwiększa stopień zapamiętania nauczanych treści oraz
uniezależnia powtórkę materiałów od dostępu do komputera. Dla wielu osób te utrudnienia,
których przysparza odbiorcom format Flash, są jego zaletą. Traktują je jako dodatkową ochronę
ich zasobów intelektualnych.
Multimedia w postaci slidecstingów i screencastingów zostały umieszczone na wydziałowym portalu edukacyjnym (platforma Moodle 2.5.x). Wbrew obiegowej opinii Moodle świetnie
sobie radzi z transmisjami strumieniowymi6. Obie wymienione dotychczas formy przekazu
multimedialnego, tzn. slidecasting oraz screencasting, mają jedną wspólną niedogodność: są
asynchroniczne – nie pozwalają na bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym a uczniami.
Rozwiązaniem tego problemu jest webcasting. Ponadto w związku z wprowadzeniem przed
trzema laty webcastingów zaprzestano dalszego przygotowywania screencastingów.

Webcasting
Termin „webcasting”7 oznacza produkcję, transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających wideo, dźwięk, tekst (obraz statyczny) poprzez przeglądarkę internetową. Narzędzia
do realizowania formuły webcastingu można dzielić według różnych kryteriów, z których dwa
wydają się najistotniejsze. Pierwszym jest sposób licencjonowania produktu – kwestia, czy jest
to produkt komercyjny, czy o otwartej licencji (GPL, LGPL itp.), przy czym z punktu widzenia
uczelni bardziej interesująca jest ta druga grupa, gdyż produkty otwartoźródłowe są najczęściej
bezpłatne. Drugie kryterium to sposób hostowania produktu, czyli fizyczne umieszczenie usługi.
Może być to produkt dostępny na platformie sprzętowej dostawcy (czyli popularne ostatnio rozwiązania „w chmurze”) – alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość instalacji u użytkownika.
Posiadając odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną, przy poszukiwaniu rozwiązania starano
się wybrać takie produkty, które umożliwiały instalację na wydziale. Rozwiązania działające po
stronie dostawcy usługi („w chmurze”) są najczęściej płatne, a w przypadku wersji ewaluacyjnych posiadają ograniczenia (wielkość danych, liczba użytkowników). Ponadto utrudniona jest
wtedy kontrola nad generowaną treścią oraz ograniczone są możliwości integracji z usługami
już wdrożonymi na wydziale, np. z centralnym systemem uwierzytelnienia użytkowników.
Rozwiązania takie są dobre do tworzonych na żądanie wideokonferencji, jednak wydają się
nieodpowiednie do budowania multimedialnej platformy edukacyjnej.
Porównano kilka produktów, zarówno komercyjnych (WebEx, Elluminate, WiZIQ),
jak i bezpłatnych (BigBlueButton, DimDim, OpenMeetings). Za pomocą WiZIQ testowo

5

E. Dale, Audio-visual methods in teaching, The Dryden Press, Nowy Jork 1946.
J.P.S. Fernandes, Moodle 1.9 Multimedia, Packt Publishing, Birmingham 2009.
7
C. Clay, Great Webinars: How to create interactive learning that is captivating, informative and fun, Pfeiffer, San
Francisco 2012.
6
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przeprowadzono w semestrze zimowym 2010/11 wykłady z przedmiotu Podstawy informatyki
i konsultacje z przedmiotu Metody obliczeniowe. Wyniki tego eksperymentu są dosyć zaskakujące. Studenci preferują konsultacje w przestrzeni rzeczywistej, choć stosowana platforma nie
narzucała żadnych ograniczeń technologicznych. Z drugiej strony o wiele większą popularnością
cieszyły się nagrania webcastingów niż ich wersja transmitowana na żywo. Okazuje się, że dla
studenta ważniejsza od szansy zadania pytania na żywo jest możliwość obejrzenia wykładu
w dowolnym terminie – najczęściej tuż przed końcem semestru.
W kolejnym roku wykłady były już prowadzone w wersji produkcyjnej8. Niestety po trzech
latach ten niezwykle udany eksperyment najprawdopodobniej będzie musiał zostać zakończony z powodów finansowych. Cena licencji WiziQ wzrosła bowiem kilkakrotnie w stosunku
do startowych pięćdziesięciu dolarów rocznie. Dlatego też zdecydowano się rozpocząć próby
wdrożenia wersji produkcyjnej rozwiązania nieodpłatnego, które można zainstalować lokalnie
na wydziałowych serwerach.
Przeprowadzona analiza wymagań związanych w dużej mierze z kształceniem inżynierów,
jak na przykład dostępność współdzielonej tablicy do wykonywania rysunków, które są językiem
komunikacji inżynierów, wykazała, że w kontekście funkcjonalności dostarczanych przez powyższe rozwiązania najlepsze będzie wdrożenie platformy OpenMeetings9. Jest to oprogramowanie
rozwijane od 2006 roku na licencji EPL (Eclipse Public License, licencja ta jest zatwierdzona
przez Free Software Foundation jako free software), dostępne jako serwer na wiele platform
(Microsoft Windows, Linux, Mac OS X). OpenMeetings działa w architekturze klient – serwer.
Część serwerowa oparta jest na media serwerze Red5, będącym otwartym serwerem protokołu
RTMP (Real Time Messaging Protocol), popularnym w tego typu rozwiązaniach (główny produkt
konkurencyjny – BigBlueButton – również z niego korzysta), relacyjnej bazie danych MySQL oraz
szeregu innych aplikacji open source, dostępnych w większości popularnych dystrybucji Linuksa
(np. OpenOffice). Z kolei od strony klienta połączenia są realizowane poprzez przeglądarkę
internetową wyposażoną w dodatek Flash, co w chwili obecnej implikuje pełną wieloplatformowość. Dostępnych jest wiele tłumaczeń, w tym także i lokalizacja polska. Wobec braku wsparcia
dla formatu Flash przez systemy operacyjne IOS i Android w wersji od 4.2 być może niezbędne
będzie poszukiwanie alternatywnej platformy do prowadzenia webcastingów.
Serwer OpenMeetings został zainstalowany lokalnie na wydziale, na serwerze wirtualnym
kontrolowanym przez hyperwizora VMware. Do celów testowych maszynie przydzielono jeden procesor oraz 1GB pamięci RAM, jednak ze względu na wykorzystywane środowisko do
wirtualizacji można bez problemu dynamicznie przydzielić większą liczbę procesorów oraz
ilość pamięci RAM. Zastosowano dynamiczne alokowanie zasobów DRS (Dynamic Resource
Management) z odpowiednio prekonfigurowaną polisą – w przypadku obciążenia środowiska
wirtualnego maszyna jest dynamicznie przenoszona na inny, nieobciążony w danej chwili serwer.
Ponadto wykorzystano mechanizmy wysokiej dostępności HA (High Availability), dzięki czemu
potencjalna awaria fizycznej maszyny, na której w danym momencie zlokalizowany jest serwer
OpenMeetings, powoduje jedynie niezauważalną (~1 sekunda) przerwę w dostępie do usługi
– w tym czasie maszyna wirtualna jest przenoszona na inny, dostępny serwer fizyczny. Środowisko
wirtualizacji jest podłączone do szkieletu sieci poprzez redundantne (nadmiarowe) połączenia
10Gbit Ethernet, co również zapewnia wysoką przepustowość oraz dostępność usługi.

8

R.R. Gajewski, Webcasting akademicki: studium przypadku, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-Learning – narzędzia
i praktyka, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012, s. 42–50.
9
OpenMeetings, http://www.openmeetings.de, [24.05.2013].
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Jak wcześniej zaznaczono, platforma OpenMeetings dostępna jest dla odbiorcy końcowego
za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jest to rozwiązanie wygodne, bowiem użytkownik
nie musi instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, które może potencjalnie powodować problemy. Do uwierzytelnienia danej osoby można użyć wewnętrznej bazy – trzeba wówczas ręcznie dodać każdego z użytkowników do systemu. Można też wykorzystać mechanizmy
uwierzytelnienia za pomocą usługi katalogowej (LDAP, Active Directory). W przypadku posiadania
centralnej bazy użytkowników jest to zalecane. Standardowy ekran logowania oprócz tego,
że ma oczywiste pola do wpisania loginu i hasła, umożliwia wybór: języka (w tym polskiego),
szablonu kolorystycznego, jakości połączenia oraz sposobu uwierzytelnienia (np. baza lokalna,
usługa katalogowa). Strona logowania może być dostosowana przez administratora do lokalnych
potrzeb użytkowników (wyłączenie pewnych pól, predefiniowane wartości).
Po pomyślnym zalogowaniu się, użytkownik widzi interfejs zbudowany według tradycyjnego
modelu podziału ekranu, w którym okno składa się z części odpowiadających za poszczególne
funkcjonalności – mogą to być okna rozmowy (czatu), prezentacji, tablicy, listy użytkowników
itp. Jest to rozwiązanie bardziej intuicyjne od stosowanych w BigBlueButton paneli. Oczywiście
ekran ten może być dostosowany przez administratora (można tu np. zagnieżdżać tzw. „feedy“,
czyli kanały z informacjami z innych serwisów uczelnianych bądź zewnętrznych, które mogą
być przydatne dla studenta).
Esencją aplikacji i jednocześnie jej cechą wyróżniającą, są tzw. „sale” (pokoje), czyli różne
typy przeznaczenia danej konferencji, wiążące się z odmienną prezentacją wizualną. Obecnie
istnieją cztery typy sal, które z punktu widzenia uczelni można sklasyfikować jako:
konferencyjne (conference), w których każdy użytkownik ma dostęp do transmisji
dźwięku, obrazu oraz do tablicy;
audytoryjne (audience), w których tylko moderator może mówić, używać kamery
oraz mieć dostęp do tablicy;
egzaminacyjne (interview), z których korzystać mogą dwie osoby w trybie „twarzą
w twarz”, używające mikrofonu, kamery i mające dostęp do tablicy;
specjalne (restricted) – powiązane z mechanizmem stronicowania i optymalizacją,
wykorzystywane w sytuacjach, gdy dziesiątki osób chcą się w tej samej chwili
dołączyć do konferencji.
Administrator platformy może samodzielnie tworzyć sale do różnych zastosowań (np.
oddzielne sale audytoryjne dla poszczególnych wykładów, sale tworzone ad-hoc na potrzeby
egzaminów) oraz definiować ich ograniczenia (np. liczbę osób jednocześnie uczestniczących
w danej konferencji).
W warstwie konferencyjnej OpenMeetings oferuje dokładnie to, czego należy oczekiwać
od tego typu aplikacji: udostępnia tablicę oraz umożliwia współdzielenie (prezentację) pulpitu,
a także prezentację dokumentów i obrazów. Według dokumentacji obsługuje formaty: tga, xcf,
wpg, txt, ico, ttf, pcd, pcds, ps, psd, tiff, bmp, svg, dpx, exr, jpg, jpeg, gif, png, ppt, odp, odt,
sxw, wpd, doc, rtf, txt, ods, sxc, xls, sxi, pdf. Umożliwia także nagrywanie wykładów w formacie
AVI/FLV, które mogą być później udostępnione, np. na platformie Moodle.

Zarządzanie multimediami
Platforma Moodle jest w stanie integrować się z OpenMeetings dzięki wykorzystaniu
modułu MoodlePlugin, dostępnego na stronie i tworzonego w ramach projektu OpenMeetings. Plugin ten, po zainstalowaniu, działa jako interfejs pomiędzy obydwoma serwisami,
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pozwalając użytkownikom logującym się do platformy edukacyjnej na komunikowanie
się między sobą (np. z wykorzystaniem funkcjonalności czatu czy konferencji wideo), bez
konieczności przełączania się między poszczególnymi serwisami. Uwierzytelnianie poszczególnych użytkowników systemu OpenMeetings może się odbywać już na etapie logowania
do systemu Moodle. Dodatkowo wtyczka daje możliwość zarządzania salami działającymi
w ramach serwisu OpenMeetings. Funkcjonalność ta pozwala np. zdefiniować odpowiednio
rozdzielne i przypisane do konkretnych kursów sale, dzięki czemu komunikacja pomiędzy
kursantami może odbywać się w sposób wysoce zorganizowany. Należy także wspomnieć
o ergonomicznym aspekcie niniejszego rozwiązania. Umieszczenie odnośników do sal wideokonferencyjnych w kursie dostępnym z poziomu platformy Moodle powoduje, iż potencjalny
użytkownik przestaje postrzegać system OpenMeetings jako oddzielną platformę, a przez to
potencjalnie chętniej korzysta z tego rozwiązania.
Ponadto OpenMeetings umożliwia prowadzenie kalendarza, który można zsynchronizować z zewnętrznymi kalendarzami. Dzięki temu uczestnicy wydarzeń mogą zaprogramować
sobie przypominanie o nich. System ten ma też wiele cech sprawiających, że znakomicie
nadaje się do rozwiązań akademickich. Poprzez odpowiednie zdefiniowanie sal umożliwia
prowadzenie: wykładu (jeden-do-wielu, bez możliwości aktywnego udziału osób poza
prowadzącym), konsultacji (jeden-do-wielu, z możliwością aktywnego udziału wszystkich
uczestników), a nawet egzaminu (jeden-do-jednego, obustronna komunikacja). Dzięki możliwościom nagrywania strumieni audio i wideo można tworzyć pełen serwis z materiałami
multimedialnymi. Doświadczenia z dwóch lat prowadzenia wykładów wskazują, że jest to
działanie rekomendowane, bowiem studenci chętniej sięgają do materiałów dopiero bezpośrednio przed sesją egzaminacyjną.
Podczas testów dla grup 5–10-osobowych zainstalowana platforma okazała się wystarczająca. W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono testy obciążeniowe (tzw. stress-testy)
z udziałem studentów, co pozwoliło określić rzeczywiste zapotrzebowanie platformy w zakresie
mocy obliczeniowej. Podczas takich testów realizowanych przez University UmeÍ w Szwecji
oraz Vasaa w Finlandii udało się zestawić konferencję jedynie dla 120–130 użytkowników
w jednej sali. Jest to istotne ograniczenie wobec liczby studentów wynoszącej ponad 270.

Podsumowanie
Technologia transmisji strumieniowych i webcastingów znajduje się obecnie w fazie gwałtownego rozwoju, zarówno w warstwie odkrywania kolejnych możliwych obszarów zastosowań
akademickich, jak też w warstwie aplikacji – kolejne wersje programów powstają bardzo szybko,
co więcej – wprowadza się w nich rzeczywiście istotne zmiany. Obiecujące wyniki dotychczasowych prac skłaniają do ich kontynuacji i poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Rola tego typu materiałów dydaktycznych będzie nieustannie wzrastać.
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Abstract
This chapter continues series of publications on the use of multimedia in engineering education. The
possibility of using streaming (slidecasting and screencasting) and webcasting (production, transmission
and delivery of presentations containing video, audio, text as well as static images via a web browser) has
been described. The authors present some case studies – their own experiences in the implementation
and practical application of new educational methods and tools. The work also presents some important
practical recommendations concerning the application of this technology. Authors’ own good practice will
be compared with the experiences and achievements of other academic centres.
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Rozdział 11

Smartfon jako narzędzie
w procesie edukacji w szkole wyższej
– możliwości i perspektywy zastosowania
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania smartfonów w działalności
edukacyjnej uczelni. Zostały w nim opisane możliwości smartfonu, jego zalety i wady oraz perspektywy rozwoju rynku tych urządzeń na najbliższe lata. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów pierwszego roku kierunków ekonomicznych, technicznych i medycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu wykonano analizę przygotowania studentów
do użytkowania smartfonów w procesie kształcenia. W oparciu o własne doświadczenia i analizę
istniejących rozwiązań stworzono model studenckiego smartfonowego środowiska edukacyjnego. W podsumowaniu zawarto propozycje działań przygotowujących do włączenia smartfonu
w proces edukacyjny uczelni.

Smartfon to przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant)1. Urządzenie to zazwyczaj
jest w sposób ciągły połączone z internetem. System operacyjny smartfonu pozwala uruchamiać
aplikacje, które wykorzystują również dodatkowe wyposażenie – wbudowane urządzenia, np.
kamerę, moduł GPS oraz szeroką gamę czujników.
Za pierwszy smartfon uznaje się urządzenie Simon, zaprezentowane w 1992 r. i wyprodukowane 1993 r. przez firmę IBM. Simon dysponował kalendarzem, książką adresową, kalkulatorem, pocztą elektroniczną oraz grami2.
W ostatnich latach notuje się szybki rozwój technologii smartfonów, a współczesne modele, ze swoimi ponad czterocalowymi ekranami, uzupełniają gamę komputerowych urządzeń
mobilnych, do których należą notebook (laptop), netbook, tablet, palmtop i przenośna konsola
do gier.
Obecnie smartfon staje się coraz bardziej popularny. Czy można wykorzystać go w kształceniu? Czy studenci są przygotowani do korzystania z tej formy wsparcia procesu edukacyjnego? Jak powinno wyglądać studenckie smartfonowe środowisko uczenia się? Jak przygotować
uczelnię do wykorzystania smartfonu w procesie edukacyjnym? To pytania, na które autor stara
się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu.

1
2

Definicja według Wikipedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon, [14.05.2013].
Tamże.
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Smartfon – możliwości i perspektywy rozwoju
technologii
Oponenci smartfonów wymieniają jako ich wady następujące ograniczenia: niedojrzałą
technologię, mały ekran, małą moc obliczeniową, małą pamięć, ograniczone zasoby dyskowe,
krótki czas pracy baterii, skomplikowany mechanizm wprowadzania tekstu, wysokie ryzyko
przechowywania danych i błędy transmisji, niską rozdzielczość ekranu, nieprzyjazny interfejs,
ograniczenia graficzne, ograniczenia w prędkości dostępu do internetu, jak również małą powszechność i opór ludzi w ich stosowaniu3.
Zwolennicy smartfonów przedstawiają możliwości nowych modeli, np. smartfonów wyposażonych w procesory czterordzeniowe 1,4GHz, ekrany z rozdzielczością jak w notebookach
– 1280x720 i 16 mln kolorów, pamięć – 16GB, zasoby dyskowe – 64GB4. W szybkim tempie
poszerza się również dostęp do sieci i rosną prędkości transmisji: sieci 3G: UMTS – 1920kb/s,
HSPA H-HSDPA – 21,6Mb/s, sieci 3+ i 3,5G: HSPA+ 84Mb/s, sieci 3,9G i 4G: LTE – 326,4
Mb/s5. Dodatkowo szybkość sieci mobilnych wzrośnie w latach 2011–2016 dziewięciokrotnie,
a średnia prędkość połączeń osiągnie 2,9 Mb/s w 2016 roku6.
Powszechność urządzeń mobilnych staje się nieuchronna, zważywszy na rosnącą ciągle
sprzedaż i prognozy rozwoju. Liczba urządzeń mobilnych w końcu 2013 roku przekroczy
liczbę mieszkańców naszego globu, a w 2017 roku na jednego mieszkańca Ziemi przypadnie
prawdopodobnie 1,4 urządzenia mobilnego. Mimo iż smartfony stanowiły w 2012 roku 18
proc. telefonów, generowały 92 proc. całkowitego ruchu sieciowego7. W latach 2012–2017
prawie dwudziestokrotnie wzrośnie ilość danych przesyłanych przez smartfony w sieciach mobilnych (tabela 1) – w 2017 roku stanowić będzie 67,5 proc. ruchu na wszystkich urządzeniach
mobilnych (wykres 1).
Tabela 1. Światowy ruch danych w sieciach mobilnych w latach 2012–2017 wg typów urządzeń w terabajtach na miesiąc
2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR

telefony niebędące
smartfonami

35 401

47 383

64 187

88 226

122 629

161 249

35%

smartfony

391 024

854 642

laptopy

402 877

523 330

708 908

981 904

tablety

29 707

97 035

237 273

474 432

833 633

1 309 324

113%

M2M

23 566

49 973

106 827

198 405

343 620

563 481

89%

inne urządzenia
przenośne

2 331

4 886

7 576

9 974

15 949

25 881

62%

1 672 271 2 947 545 4 852 994 7 531 736
1 269 683 1 563 861

81%
31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cisco Visual Networking Index, 2013

3

F. Yu, The Mobile Phone – An Inevitable Learning Tool for Higher Education, [w:] Southwest Decision Sciences Institute
Conference 2012, materiały konferencyjne, s. 837.
Dane techniczne modelu Samsung Galaxy S3, www.samsung.com.
5
Wartości praktyczne są o połowę mniejsze.
6
Według raportu Cisco: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017,
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html,
[22.07.2013].
7
Tamże.
4
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Wykres 1. Ruch sieciowy poszczególnych typów urządzeń mobilnych w latach 2012–2017 w terabajtach
na miesiąc
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Cisco Visual Networking Index, 2013

Najlepsze smartfony sprzedają się w rekordowych ilościach, np. smartfon Galaxy S3 w ciągu
2 miesięcy sprzedał się w liczbie 10 milionów, a w ciągu 100 dni w liczbie 20 milionów egzemplarzy, natomiast iPhone’a 4S sprzedano w liczbie 4 milionów egzemplarzy w ciągu pierwszego
tygodnia i 35,5 milionów w ciągu ostatniego kwartału 2011 roku.
Obecnie w Polsce 6–7 milionów osób posiada smartfony. Wykorzystanie internetu mobilnego rośnie od 2008 roku średnio o milion użytkowników rocznie – w 2012 było ich ponad
6 milionów, a do końca 2013 roku liczba ta ma wzrosnąć do 7–8 milionów8.
Przedstawione dane wskazują trendy w rozwoju smartfonów: rosnące możliwości techniczne
urządzeń, coraz szybszy dostęp do internetu oraz popularność i powszechność użytkowania.

Smartfon – nowa rzeczywistość
Smartfon stanowi udogodnienie i zmienia styl pracy, a decydują o tym poniższe cechy
tego urządzenia:
Smartfon znajduje się stale w naszym zasięgu i staje się nieodłącznym elementem
życia. 46 proc. właścicieli smartfonów używa ich przed pójściem spać, 52 proc.
korzysta z nich w łóżku po obudzeniu się, 74 proc. – w czasie podróży, 22 proc.
– podczas pobytu w toalecie, 42 proc. – oglądając telewizję9. Powstaje zatem
znaczna zależność użytkownika od tego urządzenia.
Użytkownik smartfonu ma stały dostęp do internetu, a zatem do osobistych zasobów, dokumentów, bieżących informacji. Oznacza to również możliwość stałego
kontaktu z innymi internautami na różnych płaszczyznach. Smartfon doskonale
wpisuje się w koncepcję pracy „w chmurze” – umieszczania dokumentów w internecie i korzystania z nich za pośrednictwem wielu urządzeń. Stały dostęp do

8
Według badania IAB mobile 2012Q4, http://www.slideshare.net/MEC_Interaction/2013-raport-iab-polska-mobile2012-q4-uytkownicy-smartfonw, [22.07.2013].
9
J. Dunn, How Do Smartphones Actually Help Students?, http://edudemic.com/2012/10/how-do-smartphonesactually-help-students/, [14.05.2013].
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internetu sprawia m.in., że poczta elektroniczna staje się coraz bardziej synchroniczna i przypomina usługę SMS z dodatkową możliwością załączania plików.
Geolokalizacja pozwala dostarczać smartfonowi informacji uwzględniających
miejsce, w którym przebywa jego użytkownik. Są to informacje lokalne, prognoza
pogody, nawigacja oraz elementy poszerzonej rzeczywistości.
Smartfony wyposażone są w standardowe urządzenia używane już w telefonach
komórkowych (kamera, mikrofon) oraz w bogaty asortyment czujników (akcelerometr, żyroskop, magnetometr, kompas, termometr, barometr). Daje to szerokie
możliwości budowy aplikacji reagujących na parametry odzwierciedlające stan
otoczenia.
Oprogramowanie smartfonów, w tym również wykorzystujące czujniki, powoduje,
że urządzenia te stają się coraz bardziej inteligentne i przyjazne użytkownikom.
Smartfon reaguje na położenie telefonu w przestrzeni, jego obrót, przemieszczenie,
potrząśnięcie, śledzi za pomocą kamery zachowanie użytkownika i sam wykonuje
odpowiednie akcje.
Najważniejsze dla smartfonu są oczywiście aplikacje. W internetowym sklepie
Apple Store dla smartfonu iPhone dostępnych było w styczniu 2013 roku 775 tysięcy aplikacji10, w Google Play użytkownicy smartfonów z systemem operacyjnym Android w kwietniu 2013 roku mogli pobrać ponad 850 tysięcy aplikacji11,
a najmłodszy na rynku system Windows 8 udostępniał w sklepie Windows Phone
Marketplace w maju 2013 roku 145 tysięcy aplikacji12. Powstają aplikacje będące
odpowiednikami programów użytkowanych na komputerach PC oraz oprogramowanie dedykowane specjalnie dla smartfonów, wykorzystujące akcesoria i czujniki,
np. do pomiaru prędkości, dźwięku, wibracji, odległości, oświetlenia, wykrywania
metalu, powiększania obiektów.
Pomijając wcześniej wymienione ograniczenia, które w wyniku rozwoju technologii
tych urządzeń i sieci mobilnych przestają utrudniać korzystanie ze smartfonów,
ważne staje się określenie specyfiki pracy związanej z wielkością ekranu oraz
utrudnionego wprowadzania danych za pomocą klawiatury dotykowej. Smartfon
może wykonywać wiele czynności realizowanych na komputerze stacjonarnym,
ale przeznaczony jest głównie do:
komunikowania się różnymi metodami,
używania aplikacji uwzględniających cechy tego urządzenia,
wyświetlania zdjęć, filmów, prezentacji,
odsłuchiwania plików audio,
prowadzenia wideorozmów,
wykorzystywania baz danych.
Należy podkreślić, że w przypadku smartfonów warto przyjmować zasadę, iż obrazy więcej
mówią niż tekst, chociaż lektura na ekranie o rozmiarze 4,8” (szerokość tekstu w poziomie
wynosi wówczas 10,5 cm) nie jest zbyt uciążliwa. Aplikacje powinny minimalizować również
ilość tekstu, który musi wpisywać użytkownik, a ich interfejs powinien być maksymalnie uprosz-

10
Zob. http://www.tabletowo.pl/2013/01/07/w-app-store-jest-775-tysiecy-aplikacji-apple-swietuje-40-miliardowpobran/, [22.07.2013].
11
Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Play, [22.07.2013].
12
Zob. http://wpworld.pl/23504/juz-ponad-140-tysiecy-pozycji-w-windows-phone-store/, [22.07.2013].
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czony, intuicyjny i dostarczać najbardziej przydatne funkcje. Szczególnie ważna jest ergonomia
w projekcie aplikacji. Korzystanie ze stron WWW jest łatwiejsze, gdy przygotowane są w wersji
mobilnej lub gdy dostarczono specjalizowaną aplikację do użytkowania serwisu internetowego13. W przypadku dostępu do internetu z niższą prędkością transmisji należy unikać ściągania
dużych plików lub wykonywania aktualizacji dużych aplikacji. Dla użytkowników smartfonów
z systemem Android poważnym utrudnieniem jest brak aplikacji Flash (firma Adobe nie wspiera
jej obecnie). Może to być szczególnie odczuwalne w serwisach, które korzystają z tej technologii,
np. Prezi, iSpring, iBuk.pl.

Smartfon a proces edukacyjny
Zastosowanie smartfonów w edukacji – jak w przypadku każdej nowej technologii – spotyka
się przede wszystkim z oporem ludzi. Uwydatnia się w tym przypadku duży kontrast między
studentami – zdigitalizowanymi odbiorcami, a wykładowcami – cyfrowymi imigrantami. Podkreślają to sami studenci14.
Włączenie smartfonu w proces edukacyjny odbywać się może w poniższych obszarach:
Podstawowe oprogramowanie smartfonów zapewnia możliwość odtwarzania materiałów wideo i audio oraz prezentacji grafik, a wyposażenie w kamerę i mikrofon
umożliwia tworzenie plików audio i wideo.
Smartfon, jako telefon i komputer podłączony do internetu, oferuje całą gamę
możliwości komunikacyjnych, co pozwala studentom m.in. pracować w grupie
i korzystać z portali społecznościowych. Ciągła dostępność studentów to również
dodatkowa szansa na podtrzymanie przez wykładowcę ich motywacji.
Szereg aplikacji, z których duża część dostępna jest bezpłatnie, przygotowanych
zostało dla potrzeb edukacji. Są to przykładowo: programy do nauki języków obcych (ibusu), gry edukacyjne (Sterowiec Inflacyjny NBP), encyklopedie (Epocrates
– encyklopedia leków), inne programy specjalistyczne (Fizjoterapeuta, Kalkulator
finansowy).
Aplikacje wykorzystujące możliwości geolokalizacyjne smartfonów można zastosować w nauczaniu geografii (np. Moje trasy, Wikitude Drive, Google Goggles) oraz
astronomii (Google Sky Map, NASA).
Do nauki przydatne są aplikacje pomiarowe korzystające z sensorów umieszczonych w smartfonie, np. dalmierza, barometru, miernika dźwięku, wibrometru,
kompasu, światłomierza, poziomicy, sonaru, miernika ciśnienia krwi.
Oznakowanie w laboratorium miejsc za pomocą kodów dwuwymiarowych QR
(Quick Response) umożliwia przekierowanie studentów – po zeskanowaniu kodu
za pomocą smartfonu – do miejsca w internecie, w którym mogą przeczytać instrukcję, e-book, wyświetlić film, prezentację lub uruchomić podcast15.

13
40 proc. użytkowników przeglądających wiadomości korzysta ze specjalizowanych aplikacji, przy 27 proc.
używających stron WWW, Do smartphone make smart students?, http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/10/
phones-in-education.jpeg, [14.05.2013].
14
B. Woodcock, A. Middleton, A. Nortcliffe, Case Study. Considering the Smartphone Learner: an investigation into
student interest in the use of personal technology to enhance their learning, „Student Engagement and Experience
Journal” 2012, t. 1, nr 1, s. 5.
15
A.J. Williams, H.E. Pence, Smart Phones, a Powerful Tool in the Chemistry Classroom, „Journal of Chemical Education” 2011, nr 88 (6), s. 683–686.
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Korzystanie z platformy edukacyjnej za pomocą smartfonu wymaga odpowiedniego
przygotowania strony WWW albo dostarczenia aplikacji dla urządzenia mobilnego
– klienta platformy. Programy takie oferowane są m.in. dla platformy Blackboard
czy Fronter. W przypadku popularnej platformy Moodle przygotowana została
aplikacja dla środowiska iOS – My Moodle, natomiast próby stworzenia aplikacji
dla środowiska Android były nieudane. Stanowisko twórcy Moodle – Martina
Dougiamasa – zakłada:
– zaprzestanie rozwijania aplikacji My Moodle dla iOS,
– rozwijanie Moodle Mobile w technologii HTML5 i w oparciu o oprogramowanie Phonegap. Pierwsza oficjalna wersja tej aplikacji mobilnej została
udostępniona w maju 2013 roku16.
Przebadani studenci Sheffield Hallam University, wyposażeni w smartfony, korzystali najczęściej z poniższych kategorii aplikacji17:
zarządzanie studiowaniem (Blackboard, wypożyczenia biblioteczne, praca grupowa, kalendarz),
narzędzia do pracy biurowej (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje,
notatki),
wyszukiwanie informacji (przeglądarka, słownik, tezaurus),
narzędzia specyficzne dla przedmiotów (tablice okresowe, słowniki językowe,
bazy danych, narzędzia programowania, informacje z giełdy),
przetwarzanie danych (kalkulator, przeliczniki, formuły),
czytanie informacji (czytnik PDF, gazety),
Rysunek 1. Osobiste smartfonowe środowisko uczenia się studenta

Źródło: opracowanie własne
16
17

Zob. www.moodle.org, [25.07.2013].
B. Woodcock, A. Middleton, A. Nortcliffe, dz.cyt., s. 9.
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komunikacja (poczta elektroniczna),
audio, obraz, wideo (mikrofon, kamera, obróbka grafiki),
portale społecznościowe (Facebook, Twitter, aplikacje uczelniane).
W oparciu o powyższe doświadczenia sporządzono listę wybranych kategorii i aplikacji
(w postaci mapy myśli), które tworzą smartfonowe środowisko edukacyjne studenta (rysunek 1).
Środowisko to można zorganizować w smartfonie w postaci pulpitów systemu operacyjnego,
tworząc pulpit dostępu do wiedzy, komunikacji i organizacji procesu edukacji, narzędzi oraz
aplikacji.

Analiza przygotowania studentów do użytkowania
smartfonu
Ankieta przeprowadzona przez autora miała odpowiedzieć na pytanie, czy nadszedł już
czas na wspomaganie edukacji studentów za pomocą aplikacji smartfonowych (czy są oni na to
przygotowani). W badaniu wzięło udział 504 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
kierunków technicznych, ekonomicznych i medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Kaliszu, a więc ok. 55 proc. osób przyjętych na studia pierwszego stopnia (wykres 2). Ankietę
przeprowadzono 29 września 2012 roku podczas spotkań organizacyjnych ze studentami na
wydziałach. Udział studentów poszczególnych kierunków studiów zaprezentowano na wykresie 3. Wyróżniono i przeanalizowano oddzielnie grupę studentów informatyki, którzy ze względu
na swoje zainteresowania byli lepiej zaznajomieni z technologią smartfonową. Na wykresie 4
zaprezentowano strukturę grupy ankietowanych studentów według płci na poszczególnych
kierunkach studiów.
Na wykresie 5 przedstawiono liczbę studentów w odniesieniu do czasu posiadania przez
nich telefonu komórkowego. 83 proc. studentów posiada taki telefon dłużej niż 6 lat. Największe wartości widoczne są dla 10 i 8 lat użytkowania telefonu. W II klasie szkoły podstawowej
(w wieku 9 lat) dzieci otrzymują telefon komórkowy jako prezent na Pierwszą Komunię, natomiast
od IV klasy (11 lat) mogą wracać same do domu, zatem rodzice w trosce o bezpieczeństwo
kupują im telefon.
Wykres 2. Studenci biorący udział w badaniu w stosunku do wszystkich 923 studentów pierwszego roku
studiów stacjonarnych
wszyscy ankietowani
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres 3. Udział studentów poszczególnych kierunków w badaniu (n = 504)
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 4. Ankietowani studenci według płci dla poszczególnych kierunków kształcenia
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 5. Czas użytkowania telefonu komórkowego przez studentów
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W badaniu dotyczącym nowoczesnych technologii w rozwoju młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych18 z 561 uczniów biorących udział w ankiecie 63,4 proc. zadeklarowało,
że korzysta z internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub smartfonu. W ankiecie
przeprowadzonej wśród studentów PWSZ – tegorocznych absolwentów szkół średnich – na
pytanie, czy mają oni dostęp do internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub smartfonu, twierdząco odpowiedziało 79 proc. badanych (wykres 6).
Wykres 6. Studenci posiadający dostęp do internetu z telefonu komórkowego lub smartfonu
wszyscy ankietowani
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Studenci dość dobrze wyposażeni są w urządzenia mobilne – szczególnie w laptopy (67 proc.
wszystkich urządzeń mobilnych – wykres 10). Spośród badanych 77 proc. posiada przynajmniej
jedno urządzenie mobilne (wykres 7), a 18 proc. – przynajmniej dwa takie urządzenia (wykres 8).
Wykres 7. Studenci posiadający przynajmniej jedno urządzenie mobilne
wszyscy ankietowani
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18

D. Kwiatkowska, M. Dąbrowski, Nowoczesne technologie w rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki
badań, „e-mentor” 2012, nr 3 (45), s. 6.
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Wykres 8. Studenci posiadający przynajmniej dwa urządzenia mobilne
wszyscy ankietowani
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Profile studentów kierunków ekonomicznych, technicznych i medycznych są zbliżone, jedynie
studenci informatyki odbiegają znacznie od średniej uczelnianej – 35 proc. z nich posiada co
najmniej dwa urządzenia mobilne.
Smartfony posiada 22 proc. studentów, najwięcej studentów informatyki – 44 proc. i studentów kierunków technicznych – 28 procent (wykres 9). Wśród studentów kierunków ekonomicznych i medycznych smartfon jest mało popularny (odpowiednio 17 proc. i 16 procent). To
bardzo niewiele w porównaniu np. z badanymi studentami amerykańskich college’ów – tam
57 proc. z nich korzysta z tego typu urządzeń19. Przy okazji zwraca uwagę mała popularność
tabletów (3 proc. wszystkich urządzeń mobilnych – wykres 10) i netbooków (5 procent).
W ankiecie zapytano studentów, czy smartfon może pomóc w edukacji. Osoby nieposiadające tego urządzenia odpowiedziały twierdząco w 72 proc., natomiast posiadacze – w 80
procentach. Ta sama tendencja dotyczyła wszystkich grup respondentów (wykres 11): zawsze
Wykres 9. Studenci posiadający smartfony
wszyscy ankietowani
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19

Infographic: Generation Mobile, http://www.hackcollege.com/blog/2011/10/31/generation-mobile.html,
[14.05.2013].
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Wykres 10. Urządzenia mobilne ankietowanych studentów
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Wykres 11. Odpowiedzi pozytywne na pytanie: Czy smartfon może pomóc w uczeniu się?
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właściciele smartfonów pozytywniej oceniali możliwości zastosowania ich w edukacji. Zwłaszcza
studenci informatyki posiadający smartfony znacznie częściej odpowiadali twierdząco na to
pytanie (83 proc.) niż ich koledzy bez smartfonów (63 procent).
Wykres 12 przedstawia opinie studentów na temat funkcjonalności smartfonów, które
mogą być przydatne w edukacji. Jako przydatną najwięcej ankietowanych oceniło możliwość
wysłuchania wykładu w formie audio (58 proc.), wykorzystania kalendarza (49 proc.), obejrzenia
materiału wideo z wykładu (34 proc.), przeczytania e-booka (35 proc.), użycia narzędzi do pracy
grupowej (33 proc.) oraz obejrzenia transmisji wykładu „na żywo” (26 procent).
Na wykresie 13 przedstawiono opinie studentów na temat ograniczeń smartfonów. Studenci posiadający te urządzenia oceniali mniej rygorystycznie ich ograniczenia niż studenci
deklarujący brak smartfonu (ich wyobrażenia lub mniejsze doświadczenie w korzystaniu z tych
urządzeń skutkowało gorszą oceną). Najczęściej problemy posiadaczy smartfonów związane
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Wykres 12. Funkcje smartfonu pomocne w edukacji w opinii studentów
54%
58%

audio z wykładu

47%
49%

kalendarz
e-booki

27%
35%

wideo z wykładu

34%
23%

narzędzia o pracy grupowej

43%
odpowiedzi studentów
nieposiadających smartfonów

33%

odpowiedzi posiadaczy
smartfonów

30%
26%

transmisja wykładów „na żywo”
10%

e-dyski
wideorozmowy

8%
9%

nie wiem

9%
8%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 13. Ograniczenia smartfonów w opinii studentów
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były ze zbyt niską prędkością dostępu do internetu (51 proc.), małym ekranem (48 proc.),
krótkim czasem pracy baterii (43 proc.), ograniczoną pamięcią (32 proc.) oraz rozdzielczością
ekranu (21 procent).
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Model smartfonowego środowiska edukacyjnego
studenta mPWSZ
Projekt dołączenia smartfonów do procesu edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu nazwano mPWSZ – mobilna Przestrzeń Wiedzy Studiów Zdalnych. Budowa
modelu smartfonowego środowiska edukacyjnego studenta mPWSZ oparta została na następujących działaniach:
1. Rozpowszechnienie wykorzystania pulpitów do budowy osobistego środowiska
edukacyjnego studenta. Opisany model osobistego środowiska edukacyjnego
ma zachęcić właścicieli smartfonów do użycia ich podczas uczenia się, poprzez
korzystanie z aplikacji i dostępnych narzędzi. Przeprowadzona ankieta, którą jedynie częściowo przeanalizowano w niniejszym opracowaniu, pokazała bowiem
niewielkie zainteresowanie np. możliwością zapisywania notatek z różnych formatów, czytania e-booków, używania fiszek.
2. Wykonanie aplikacji uczelnianej w wersji dla urządzeń mobilnych z systemem
Android, tzw. mobilnego startera edukacyjnego. Aplikacja obejmuje cztery moduły:
a. start – zawiera bieżące informacje z życia uczelni, wydarzenia z kalendarza
uczelnianego; po zalogowaniu otwiera się dostęp do spersonalizowanych
wiadomości;
b. info – strefa informacji i organizacji – zawiera szereg informacji o uczelni
(w tym materiały multimedialne), listę kontaktów, mapy, pomoc w zakresie
studiowania;
c. soc – strefa aktywności akademickiej – umożliwia dostęp do różnych form
kontaktów uczelnianych oraz portali społecznościowych;
d. edu – strefa edukacji – udostępnia zasoby biblioteczne, uczelniane repozytorium wiedzy, kursy, wirtualny dziekanat i strefy zasobów własnych.
3. Wdrożenie dostępu mobilnego do portalu edukacyjnego uczelni w oparciu
o planowane rozwiązanie autorów oprogramowania Moodle.
4. Wykorzystanie kodów QR w laboratoriach uczelnianych.
5. Przygotowanie wersji mobilnych dla internetowych stron uczelnianych.
6. Realizacja strumieniowych transmisji wykładów i wydarzeń uczelnianych z przeznaczeniem na urządzenia mobilne.
7. Adaptacja kursów dla środowiska mobilnego, w tym smartfonów. Materiały
i aktywności, które nie są przygotowane dla odbiorców mobilnych, powinny być
zaznaczone, np. innym kolorem lub znakiem specjalnym.
8. Badania metodologii budowy i prowadzenia kursów z wykorzystaniem smartfonów.

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie studentów pierwszego roku pokazuje, że technologia smartfonowa jest jeszcze wśród nich mało popularna, wyłączając studentów informatyki. Studenci
nie posiadają smartfonów zaawansowanych technicznie i mają problemy z niską prędkością
dostępu do sieci mobilnej.
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Rynek i technologia smartfonów – mimo dynamicznego rozwoju – dopiero się kształtują,
a do dwóch głównych graczy: smartfonów z systemem operacyjnym Android i z systemem iOS
(iPhone) dołącza obecnie system Windows 8. Pomimo ogromnej liczby aplikacji dla różnych
systemów operacyjnych smartfonów wykorzystanie ich w edukacji za pośrednictwem tego typu
urządzeń jest znikome, często tylko eksperymentalne.
Należy jednak mieć na uwadze prognozy wskazujące na dynamiczny wzrost liczby smartfonów, coraz większą ich popularność, zwiększenie prędkości dostępu do internetu, spadek
cen sprzętu i obniżkę kosztów jego użytkowania oraz ciągle pojawiające się nowe aplikacje.
Warto zatem w projektach edukacyjnych związanych z nowymi technologiami uwzględniać
ten rodzaj urządzeń.
Aby przygotować się do ekspansji urządzeń mobilnych w edukacji, należy przebudować
serwisy internetowe, udostępnić programy klienckie do platform edukacyjnych, wprowadzać
do kursów materiały przyjazne dla użytkowników mobilnych. Istotne w tym procesie będzie
prowadzenie szkoleń, szczególnie dla osób określanych jako cyfrowi imigranci, obserwacja
preferencji i zachowań studentów korzystających w edukacji z urządzeń mobilnych oraz tworzenie metodologii w zakresie budowy i prowadzenia kursów z uwzględnieniem uczestników
wyposażonych w smartfony i inne urządzenia mobilne.
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Abstract
The aim of this paper is to analyse the use of smartphones for the educational purposes. The
possibilities of a smartphone along with its advantages and disadvantages as well as the perspectives
of development of smartphones market in the following years have been discussed. Based on the
results of the questionnaire collected among the 1st year students of economic, technical and medical
faculties, an analysis of students’ readiness to use smartphones in the educational process has been
conducted. On the basis of the author’s own experience and the analysis of existing solutions a model
of the smartphone educational environment has been prepared. The summary contains proposals of
activities aimed at including a smartphone in educational process.

Nota o autorze
Andrzej Syguła jest kierownikiem Działu Informatyki i E-edukacji oraz wykładowcą w Katedrze Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Problematyką nowych technologii w edukacji
zajmuje się od 2003 roku. Kieruje informatycznymi projektami uczelni.
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Rozdział 12

Zmiana sposobu wykorzystania
platformy e-learningowej
– nowe spojrzenie na Moodle
Platformy Moodle w wersji 1.9 oraz 2.xx od dłuższego już czasu wspomagają proces nauczania
i uczenia się m.in. na licznych polskich uczelniach. Można jednak odnieść wrażenie, że w wielu
przypadkach potraktowano je jako repozytoria plików z grupy pakietu Office lub PDF. Zapomniano o tym, że żyjemy w świecie szerokopasmowego internetu, a studenci wykorzystują coraz
częściej urządzenia przenośne, oczekując komunikacji z nauczycielem w czasie rzeczywistym.
Opracowanie prezentuje możliwości wyjścia poza dotychczasowe przyzwyczajenia i przedstawia
określone rozwiązania organizacyjno-technologiczne zastosowane w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu.

Migracja w kierunku wersji 2.3
Moodle to jedna z najbardziej popularnych platform szkoleń asynchronicznych na świecie.
Według systematycznie aktualizowanych statystyk używana jest w 223 krajach, a korzysta z niej
około 1 mln 300 tys. nauczycieli i ponad 63 mln użytkowników. Chociaż obecnie zdecydowana
większość użytkowników wykorzystuje jeszcze system 1.9, to w ostatnim czasie nowo tworzone
platformy korzystają z wersji 2.31.
Migracja do coraz to nowszych wersji zawsze będzie znajdowała swoich zwolenników, lecz
– jak pokazuje praktyka – użytkownicy pozostają wierni kolejnej stabilnej wersji przez kilka lat.
Wersja Moodle 2.3 wydaje się takim właśnie rozwiązaniem. Nowych funkcjonalności w zakresie administrowania kursem i samą platformą od dawna oczekiwali twórcy i użytkownicy. Na
uwagę zasługują zwłaszcza obsługa urządzeń mobilnych, integracja z zewnętrznymi zasobami
danych oraz nowy system przechowywania plików. Szczegółowe informacje na ten temat zostały
przedstawione w dokumentacji platformy2 oraz artykule Moodle 2 – (r)ewolucje Adama Pietrzykowskiego3. Wydawałoby się zatem, że dzięki nowym funkcjonalnościom udostępniane kursy
powinny zawierać zdecydowanie więcej elementów multimedialnych czy też wykorzystywać
odwołania do innych rozwiązań technologicznych, np. platform synchronicznych. W większości
przypadków niewiele się zmieniło, a kursy w dalszym ciągu stanowią swojego rodzaju repozyto-

1

Statystyki Moodle, https://moodle.org/stats/, [08.08.2013].
Dokumentacja MOODLE, http://docs.moodle.org/en/Category:New_features, [23.05.2013].
3
A. Pietrzykowski, Moodle 2 – (r)ewolucje, „e-mentor” 2012, nr 3 (45), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/
numer/45/id/939, [23.05.2013].
2
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ria plików tekstowych, prezentacji PPT oraz przeniesionych z wersji 1.9 quizów. Dostosowanie
serwisów do możliwości urządzeń mobilnych czy też wykorzystanie w kursach e-learningowych
platform synchronicznych spotkać można wyjątkowo rzadko.

Upowszechnianie nowych technologii
w środowisku twórców kursów
Przeglądając tworzone przez wykładowców kursy oraz prowadząc okresowe konsultacje
dotyczące ich projektowania, można zauważyć słabą znajomość zagadnień z zakresu stosowania
elementów multimedialnych. Można odnieść wrażenie, iż w wielu przypadkach zapomniano
o istnieniu szerokopasmowego internetu, który umożliwia bezproblemowe odtwarzanie plików
multimedialnych.
Aktualna oferta dostawców usług internetowych pozwala na odtwarzanie ze stron kursów
obiektów multimedialnych w wysokiej rozdzielczości, istnieje jednak pewien problem. Aby
wyprodukować tego typu obiekty, należy poznać aplikacje, przy pomocy których można je
szybko utworzyć i umieścić na platformie. Aby zmienić istniejący stan rzeczy, wiele uczelni
i ośrodków kształcenia podejmuje działania przygotowujące autorów kursów do powszechnego
wykorzystywania nowoczesnych technologii multimedialnych.
Przykładowo w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (w której pracuje autor) mają one formę
okresowych szkoleń, podczas których uczestnikom przekazywane są informacje dotyczące:
przetwarzania grafiki,
tworzenia podcastów, screencastów, własnych sekwencji wideo,
osadzania elementów multimedialnych z innych platform,
osadzania skryptów obcych,
obsługi platform szkoleń synchronicznych i asynchronicznych,
wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w internecie,
dostosowania tworzonych serwisów do urządzeń mobilnych.
Równolegle podjęto działania w środowisku użytkowników kursów. W ramach upowszechniania nowych technologii w procesie edukacyjnym władze uczelni użyczyły grupie 170
studentów 8-calowe tablety. Służą one m.in. do korzystania z zasobów cyfrowych uczelnianej
biblioteki. Studenci używają ich również do współpracy z platformą Moodle oraz dodatkowo
jako repozytoriów edukacyjnych zasobów multimedialnych kopiowanych z kursów. W salach
wykładowych coraz częściej spotkać można studentów wykorzystujących tablety do sporządzania notatek czy kopiowania udostępnianych przez wykładowców plików tekstowych lub
prezentacji.
Widząc potrzebę wzbogacenia wiedzy i umiejętności studentów z zakresu wykorzystania
urządzeń przenośnych, na uczelni zorganizowano pracownię, w której wszyscy obowiązkowo
zostaną przeszkoleni w zakresie praktycznego wykorzystania tabletów.

Wspomaganie e-learningu webcastingiem
Spotkania w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem wszechobecnej sieci stają się faktem.
Czekaliśmy na to stosunkowo długo. Barierę stanowiły dotychczas wysokie opłaty licencyjne
platform oraz stosunkowo wąskie pasmo dostępu do sieci. Do tego czasu próbowano różnych
kanałów kontaktu odbiorcy komunikatu z jego nadawcą. Znaczącym wydarzeniem był zapewne
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projekt Akademickiej Telewizji Naukowej (ATVN), realizowany od stycznia 2002 roku. Dedykowany był osobom zainteresowanym poszerzaniem własnych horyzontów myślowych, które mogły
na bieżąco śledzić m.in. osiągnięcia polskich ośrodków naukowych. Projekt został zakończony
w marcu 2008 roku, z dorobkiem kilkuset około 30-minutowych bloków programowych. Jednak
komunikacja z odbiorcą odbywała się poprzez forum dyskusyjne – była to w zasadzie jedyna
wówczas forma wymiany poglądów dotyczących tematów poruszanych na antenie.
Pojawił się również pomysł stworzenia interaktywnej telewizji, czyli połączenia metod
przekazu stosowanych w telewizji oraz internetu. W tym przypadku odbiorca mógł w pewnym
sensie współtworzyć program poprzez zadawanie pytań prezenterom oraz ich gościom. Opis
procesu zmian w telewizji szerokiego pasma prezentuje Andrzej Godlewski w kwartalniku
„Nowe Media”4.
W ostatnim czasie na rynku platform synchronicznych zapanowało znaczące ożywienie.
Mamy do wyboru przynajmniej kilka platform, których funkcjonalności umożliwiają prowadzenie wirtualnych spotkań. Każda ze stron komunikacji może do tego celu wykorzystywać różne
urządzenia, począwszy od komputera, poprzez telewizor z dostępem do sieci, aż po urządzenia
przenośne. Autor od roku 1998 przetestował wiele komercyjnych platform synchronicznych,
ostatecznie wykorzystując od 3 lat w pracy ze studentami produkt o nazwie WiZiQ. Z zastosowaniem platformy zrealizował ponad 130 sesji w trakcie prowadzenia wykładów, seminariów,
konwersatoriów oraz konsultacji online. Oceny przydatności platformy do wspierania procesu
edukacyjnego dokonywały również firmy szkoleniowe i ośrodki akademickie. Badania z zakresu
praktycznego wykorzystania WiZiQ prowadzone były np. w roku 2011 na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej5.

Dlaczego warto wybrać WiziQ?
WiZiQ jest obecnie wykorzystywany przez grono około 200 tysięcy nauczycieli i ponad
3 milionów osób uczących się na całym świecie6. O popularności tego rozwiązania zdecydowało wiele czynników, m.in. niewątpliwie bogata oferta funkcjonalności, które wymieniono
poniżej:
prowadzenie spotkań w wersji wideo (do sześciu osób), bez konieczności stosowania zestawów słuchawkowych (wyeliminowany efekt echa);
narzędzie tablicy z możliwością rysowania kształtów i brył oraz pisania równań
matematycznych,
tworzenie repozytoriów materiałów multimedialnych w kilkunastu popularnych
formatach używanych w tracie prowadzenia wirtualnych zajęć,
szybkie uzupełnianie materiałów multimedialnych w trakcie prowadzenia sesji,
możliwość zintegrowania WiZiQ z platformą Moodle, stroną internetową czy
systemem zarządzania treścią,
ukazywanie zdarzeń ekranowych pozostałym uczestnikom sesji,

4
A. Godlewski, Jak zmienia się telewizja, [w:] E. Mistewicz (red.) Nowe Media, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
Gdynia 2012, s. 97–99.
5
R.R Gajewski, Webcasting akademicki, studium przypadku, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning – narzędzia
i praktyka, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012.
6
WizIQ – Making online teaching and learning easier for everyone, www.wiziq.com [07.08.2013].
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wydzielanie przez prowadzącego wirtualnych pomieszczeń z możliwością podziału
uczestników sesji na grupy,
rejestrowanie sesji do plików, w celu ich późniejszego udostępniania (np. z platformy Moodle),
dostęp do zarejestrowanych spotkań z serwera dla uczestników danej sesji oraz
możliwość pobierania od nich opłat.
Rysunek 2. Przykład sesji online w ramach warsztatów dotyczących integracji platformy Moodle 1.9
z systemem WiZiQ

Źródło: opracowanie własne

Prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym wymaga od wykładowcy podjęcia wcześniejszych działań zapewniających ich sprawną i efektywną realizację. Do najważniejszych należy
zaliczyć:
utworzenie sesji lub serii sesji, wraz z doprecyzowaniem wszystkich dostępnych
opcji,
wcześniejsze skopiowanie zasobów multimedialnych do repozytorium treści,
przygotowanie zbioru hiperłączy do sekwencji filmowych umieszczonych na portalu
YouTube (w przypadku ich użycia),
wysłanie zaproszeń do uczestników spotkania, wraz z krótkim instruktażem dotyczącym instrumentarium dostępnego dla użytkownika.
W czasie trwania sesji na wykładowcy spoczywają jeszcze obowiązki związane z monitorowaniem aktywności i zachowań uczestników spotkań. Należy pamiętać o udzielaniu głosu
osobom sygnalizującym potrzebę jego zabrania (narzędzie wirtualnej dłoni) oraz śledzeniu
okienka czatu, gdyż zdarzają się sytuacje rozpraszania uwagi wykładowcy przez nieodpowiedzialnych uczestników zajęć.
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Upowszechnianie wiedzy o MOODLE
oraz platformach synchronicznych
na zajęciach ze studentami
Analizując programy nauczania z zakresu technologii informacyjnej przeznaczone dla
różnych kierunków studiów, należałoby zadać sobie pytanie, kiedy wreszcie w ramach zajęć
wyjdziemy zdecydowanie poza krąg aplikacji z grupy pakietów biurowych. Komentarze studentów, krytykujących nieustające powtarzanie zagadnień, z którymi spotykali się już w szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, wydają się często pozostawać bez echa.
Jako nauczyciele mamy przecież świadomość, że w zawodowym życiu – oprócz znajomości
Worda, Excela czy PowerPointa – absolwentowi potrzebne są również podstawowe informacje
o serwerze Apache, interpreterze PHP czy bazie danych MySQL, czyli o tych komponentach,
na podstawie których stworzono oprogramowanie systemów CMS lub LMS. Do zorganizowania
takich zajęć w pracowni komputerowej wystarczy przecież zintegrowany pakiet typu XAMPP
lub Krasnal. Potrzebny jest również nauczyciel, który potrafi udostępnić każdemu z uczniów
konto studenckie, poprowadzić studentów poprzez proces instalacji systemu, a także zaprezentować i wyjaśnić im jego najważniejsze funkcjonalności. Autor niniejszego opracowania od
kilku lat (wykorzystując do tego celu usługi hostingu) naucza m.in. procedur instalacji systemu
Moodle oraz samodzielnej pracy z nim. Z rozmów prowadzonych sukcesywnie przez autora
ze studentami wynika, że to właśnie samodzielne budowanie fragmentów własnych kursów,
z bogatą obudową multimedialną, daje im najwięcej satysfakcji. Samo uczestnictwo w kursie
e-learningowym nie stanowi dla większości studentów żadnej nowości. Krytycznie odnoszą
się również do forum dyskusyjnego jako często wykorzystywanej formy aktywności. Twierdzą,
że w wielu przypadkach uczestnicy wypowiadają się na nim bez większego zastanowienia.
Studenci widzą potrzebę posiadania umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych
technologii w zastosowaniach praktycznych, w tym umiejętności samodzielnego instalowania
i eksploatacji platform asynchronicznych oraz platform wspomagających nauczanie w czasie
rzeczywistym.

Podsumowanie
Możliwości platform wspomagających zdalne nauczanie są nadal jedynie w części wykorzystywane. Rzadko można spotkać rejestry WiZiQ na platformach asynchronicznych. W przypadku Moodle zdecydowanie większą uwagę należy przywiązywać do umiejętności szybkiego
tworzenia zasobów multimedialnych przez autorów kursów. Wiąże się to w sposób oczywisty
z potrzebą zwiększenia środków przeznaczonych na tworzenie materiałów i określenia jasnych
zasad wynagradzania twórców w pełni multimedialnych kursów. To właśnie różnego rodzaju
educasty (podcasty, screencasty, sekwencje wideo) są często kopiowane przez studentów na
urządzenia przenośne, stanowiąc dla nich cenne zasoby edukacyjne. Każdy z nich zapewne
chętnie przeniesie na swój tablet zarejestrowany przez WiZiQ (lub inny system) wykład,
seminarium czy konwersatorium. Ale tego typu zasoby – lub raczej repozytoria wirtualnych
spotkań – muszą najpierw zaistnieć na naszych platformach.
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Abstract
Moodle has been used for quite a long time as the learning environment at many Polish universities.
However in many cases it is used mostly as the repository of learning content and not as the platform
supporting the didactic process. In the paper some Moodle functionalities allowing for synchronous collaboration and communication are described. The author presents some suggestions how to overcome
the old habits and to make better use of what is offered by the platform. The solutions introduced by the
Torun School of Banking may serve as an example.
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Struktura kursu e-learningowego
wykorzystywanego w kształceniu
dorosłych – perspektywa polska
i amerykańska
W opracowaniu zaprezentowano różnice w strukturze kursów e-learningowych na przykładzie
uczelni polskiej i amerykańskiej. Pokazano dorosłych jako grupę docelową oraz przedstawiono
ich oczekiwania związane z formami kształcenia. Opisano strukturę polskiego kursu (typy zamieszczanych materiałów, strukturę treści, sposoby komunikacji ze studentem), a także strukturę
amerykańskiego kursu e-learningowego, i dostosowanie ich do nowoczesnych wyzwań rynkowych
oraz potrzeb dorosłych jako uczestników kształcenia w tej formie.

Wraz z rozwojem internetu i jego możliwości technicznych pojawiają się coraz lepsze sposoby gromadzenia i przekazywania informacji. Na potrzeby kształcenia zdalnego tworzone są
kursy e-learningowe, które implementowane na różnych platformach mają dostarczyć odbiorcom
określone treści. Technologia ma za zadanie pomóc w dotarciu do studenta w procesie nauczania za pomocą różnych kanałów komunikacji. To oznacza, że istotna jest nie tylko zawartość
merytoryczna przesyłanych treści, ale także ich układ, podział na jednostki merytoryczne oraz
komunikacja. To dalej znaczy, że ważna jest struktura kursu, czyli jego części składowe, ich
ułożenie, a także relacje pomiędzy nimi.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie struktury kursów e-learningowych dostępnych na rynku amerykańskim oraz polskim, a także dokonanie analizy podobieństw i różnic
w kontekście ich dopasowania do kształcenia osób dorosłych. Jako polski przykład posłużył
kurs e-learningowy Wyższych Szkół Bankowych – analizie poddana została jego struktura,
układ i funkcjonalność poszczególnych elementów, z uwzględnieniem sposobów komunikacji
oferowanych w kursie studentom. Amerykańską perspektywę reprezentuje kurs e-learningowy
Franklin University z USA – uczelni, która specjalizuje się w kształceniu dorosłych, a w minionym roku akademickim prawie 3/4 zdobywanych w niej punktów kredytowych związanych
było z kształceniem online.

Dorośli jako grupa docelowa w kształceniu
W wymiarze europejskim kształcenie dorosłych nie jest formalnie zdefiniowane, choć
w poszczególnych państwach ta kategoria bywa dokładniej definiowana. Dotyczy to jednak
państw, które wprowadzają określone działania lub strategie przyciągające dorosłych na studia
wyższe (albo takich, które dokonują w statystykach krajowych ujęcia studentów według wieku).
Przykładem jest Hiszpania, która wdraża możliwość alternatywnego dostępu do studiów w trzech
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różnych grupach dorosłych (powyżej 25, 40 i 45 lat), jak również Irlandia, gdzie za dorosłych
studentów uznaje się osoby w wieku co najmniej 23 lat. W Europie zazwyczaj uważa się, że
dorośli studenci to tacy, którzy są starsi od typowych uczestników studiów wyższych i/lub wrócili
do kształcenia formalnego po pewnym okresie przebywania poza systemem edukacji1.
Główny Urząd Statystyczny, pisząc o kształceniu dorosłych, bierze pod uwagę osoby w wieku
od 25 do 64 lat, czyli już poza typowym wiekiem studenckim, a przed emeryturą. Uważa się,
że edukacja dorosłych jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny2. Dane statystyczne dostarczają informacji o wieku studentów,
ale w formie odsetka w odniesieniu do danej grupy wiekowej. Naturalne jest, że odsetek ten
będzie najwyższy w grupie osób w wieku od 19 do 24 lat (tzw. typowym wieku studenckim),
zaś spadać będzie w kolejnych przedziałach wiekowych (tabela 1).
Tabela 1. Studenci według grup wieku (wartości procentowe dla danej grupy wiekowej)

2000/2001

2005/2006

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

19–24

45,4

54,8

56,4

57,3

57,9

57,6

25–29

9,7

10,2

9,8

9,8

9,7

9,0

30 lat i więcej

0,9

1,0

1,2

1,2

1,2

1,1

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, s. 239, Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, s. 247

Jeżeli dane o odsetku studentów w wymienionych grupach wiekowych zestawimy z danymi dotyczącymi liczby mieszkańców Polski w poszczególnych przedziałach wiekowych, to
uzyskamy informację, że osób kształcących się na studiach wyższych w wieku 25 lat i więcej
w roku 2010 było około 550,17 tys., zaś w roku 2012 – 497,66 tysiąca3. Jeśli te liczby zestawimy
z kolei z liczbą studentów ogółem (tabela 2), która w roku akademickim 2010/2011 wynosiła
1 841 tys. zaś w 2012/2013 – 1 676 tys. (spadek o 164 tys. studentów), to okaże się, że osoby
dorosłe w polskiej edukacji wyższej stanowią około 30 procent.
Z analizy danych dotyczących studentów w Polsce wynika, że jeszcze w roku 2009/2010
połowę stanowiły osoby studiujące na studiach niestacjonarnych, które najprawdopodobniej
wybrały tę formę ze względu na konieczność łączenia edukacji z życiem zawodowym i (lub)
Tabela 2. Liczba studentów w Polsce w tysiącach i procentach

2009/2010
Proc.

2010/2011
Liczbowe

Proc.

2011/2012
Liczbowe

Proc.

2012/2013

Ujęcie

Liczbowe

Liczbowe

Ogółem

1900,1

100,00

1841,3

100,00

1764,1

100,00

1676,9

100,00

Proc.

Stacjonarne

938,3

0,49

949,5

0,52

965,3

0,55

970,1

0,58

Niestacjonarne

961,8

0,51

891,8

0,48

798,8

0,45

706,8

0,42

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, s. 251 oraz Mały rocznik statystyczny Polski 2013, GUS, s. 259

1
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa
2011, s. 44.
2
Kształcenie dorosłych, GUS, 2009, s. 3.
3
Według Małego rocznika statystycznego Polski (GUS 2013) w roku 2010 w Polsce było 3212 tys. osób w wieku 25–29 lat
oraz 18 796 tys. osób w wieku 30–64 lata, zaś w 2012 roku było to 3198 tys. osób w wieku 25–29 lat i 19 074 tys. osób
w wieku 30–64 lata (na potrzeby wyliczeń przyjęto, że wiek 64 lat jest graniczny przy podejmowaniu studiów).

130

Struktura kursu e-learningowego wykorzystywanego w kształceniu dorosłych...

rodzinnym (w ostatnich latach ten odsetek uległ zmniejszeniu na skutek zwiększającej się liczby
studentów na studiach stacjonarnych, ale też ze względu na ubytek liczby studentów ogółem).
Można wnioskować, że to właśnie w tej kategorii – studentów studiów niestacjonarnych
– mieszczą się też osoby dorosłe kształcące się na studiach wyższych. Odmienność kształcenia
dorosłych w stosunku do kształcenia osób w typowym wieku studenckim wiąże się z koniecznością zróżnicowania dostępnych form studiów oraz z tym, że osoby dorosłe często nie mogą
poświęcić się tylko studiowaniu, gdyż pełnią wiele ról społecznych. Uelastycznienie studiów
jest także konsekwencją zjawisk zachodzących na rynku pracy, np. związanych z podejmowaniem zatrudnienia za granicą (co wiąże się z trudnościami w osobistym uczestniczeniu we
wszystkich zajęciach). To oznacza, że dorośli – bardziej niż studenci w typowym wieku – mogą
być zainteresowani uczestnictwem w różnego rodzaju programach elastycznych, takich jak
nauka w niepełnym wymiarze godzin, kursy nauczania otwartego, e-nauczania lub kształcenia
na odległość4.

Kształcenie online – perspektywa polska
Regulacje prawne w Polsce określają, że liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych nie może być większa niż 60 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych
określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów
kształcenia5. To oznacza, że w praktyce nie można w perspektywie polskiej mówić o kształceniu
online w odniesieniu do całości studiów, lecz tylko do ich określonej części. Poniżej zaprezentowane zostały doświadczenia Wyższych Szkół Bankowych w tym obszarze oraz wypracowane
przez nie standardy odnoszące się do struktury kursu e-learningowego.
Wyższe Szkoły Bankowe to największa w Polsce grupa szkół biznesu, zlokalizowanych
w dziewięciu miastach Polski Zachodniej i Północnej. W ramach grupy funkcjonuje jedna
wspólna platforma kształcenia zdalnego – od roku akademickiego 2012/2013 jest to platforma
Moodle w wersji 2.0 (poprzednio w wersji 1.9.5+, trwa okres przejściowy wygaszania starej
wersji). Jest to platforma open source, udostępniająca kod źródłowy, który został w kilku miejscach dostosowany do potrzeb Wyższych Szkół Bankowych. Poprawiane były zapytania do bazy
związane z obsługą kursów oraz obsługą logowania, a także nastąpiła integracja z wewnętrznymi
platformami komunikacji w ramach grupy WSB.
Platforma kształcenia zdalnego Moodle służy do zamieszczania na niej materiałów dydaktycznych dla studentów. Standardem jest zamieszczanie tzw. eSylabusa, który zawiera podstawowe informacje o prowadzonym przedmiocie, takie jak wymiar godzin, realizowane zagadnienia
czy też wykaz literatury. Część pracowników udostępnia studentom, w ramach stworzonych
kursów, dodatkowe materiały do wykładów i ćwiczeń (czyli tzw. eSerwis). W pierwszym semestrze roku akademickiego 2012/2013 łącznie na platformie Moodle znalazło się ok. 8,5 tys.
przedmiotów (łącznie eSylabusów, eSerwisów i kursów e-learningowych, których jest ponad
80) w ramach grupy WSB6.

4

Dorośli w systemie edukacji formalnej..., dz.cyt., s. 43.
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. 2011 r. Nr 246 poz. 1470.
6
Materiały wewnętrzne Wyższych Szkół Bankowych, 2012.
5

131

Joanna Nogieć

Na platformie zaimplementowane są własne, multimedialne i udźwiękowione kursy e-learningowe, które stanowią odpowiednik 30 godz. przedmiotów tradycyjnych. W ramach grupy
Wyższych Szkół Bankowych funkcjonuje również wspólna biblioteka materiałów e-learningowych, która obecnie zawiera 53 podręczniki multimedialne i jest na bieżąco rozbudowywana.
Wybrane kursy e-learningowe oferowane są studentom w ramach wykładów do wyboru, ale
także jako element programu studiów magisterskich online.
Korzystanie z zasobów platformy Moodle w obrębie Wyższych Szkół Bankowych wymaga
dostępu do internetu i przeglądarki internetowej obsługującej format Flash. Pracownicy i studenci
logują się do platformy za pośrednictwem wewnętrznych platform komunikacji (Extranetu lub
Intranetu). Na platformie znajduje się ponad 93,8 tys. kont użytkowników – w roku akademickim 2012/2013 (choć raz do tej pory) zalogowało się na nią ok. 42 tys. osób (logowanie po
01.10.2012)7.
W ramach grupy Wyższych Szkół Bankowych powołane zostało Centrum Rozwoju Edukacji
na Odległość – międzyuczelniany zespół projektowy zajmujący się koordynacją działań związanych z e-learningiem, który administruje platformą Moodle. W skład tego zespołu wchodzą
pełnomocnicy ds. e-learningu z poszczególnych uczelni. Główne obszary działalności centrum
dotyczą:
wsparcia dla pełnomocników ds. e-learningu w poszczególnych WSB,
produkcji podręczników multimedialnych,
przygotowania materiałów szkoleniowych dla dydaktyków z zakresu korzystania
z platformy Moodle,
administrowania platformą Moodle,
prowadzenia badań funkcjonalności platformy wśród studentów.
Na potrzeby opracowania została przedstawiona struktura typowego kursu e-learningowego
funkcjonującego w grupie WSB, który wymaga opieki prowadzącego i jest przykładem kształcenia zdalnego, przewidującego tylko wirtualny kontakt dydaktyka ze studentami. Kurs taki,
poprzez wyłączenie aktywności komunikacyjnych, może w prosty sposób zostać zamieniony
na materiał do samodzielnej nauki albo materiał będący wsparciem dla zajęć realizowanych
w sposób tradycyjny.
Typowy kurs e-learningowy w grupie WSB ma linearną strukturę (tabela 3), co oznacza, że
dopiero zrealizowanie materiału z jednego bloku pozwala przejść do materiałów w kolejnym.
Takie postępowanie determinowane jest harmonogramem i terminami wyznaczonymi na zrealizowanie określonych aktywności w kursie. Nieterminowe zrealizowanie aktywności, takich
jak udział w dyskusji na forum lub przesłanie zadania domowego, po czasie skutkuje brakiem
punktów z danej aktywności. To oznacza, że mimo iż kurs jest asynchroniczny, jego niektóre
elementy wymuszają pracę grupową w obrębie zadanego przedziału czasowego.
Standardowo w każdym kursie umieszczona jest ankieta ewaluacyjna, którą studenci
powinni wypełnić po skończonej pracy. Ankieta składa się z pytań zamkniętych dotyczących
technicznych i merytorycznych aspektów kursu oraz pracy dydaktyka (o ile kurs nie jest przeznaczony do samodzielnej nauki).
Na rysunku 1 przedstawiono graficznie fragment kursu e-learningowego. Nazwa elementu
składowego jest jednocześnie linkiem do określonych materiałów. W kursie oprócz zbiorczych
materiałów do czytania, które najczęściej mają formę dokumentu PDF, zamieszczone są materiały

7

Materiały wewnętrzne Wyższych Szkół Bankowych, 2012.
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Tabela 3. Struktura typowego kursu e-learningowego w Wyższych Szkołach Bankowych

Składowa

Opis

Ważne
informacje

Dotyczące wymogów technicznych, czasu trwania kursu, sposobu zaliczenia, wymaganych aktywności

Komunikacja

Fora dyskusyjne

Materiały do
czytania

Całość materiałów tekstowych kursu zawarta w jednym dokumencie, najczęściej
w formacie PDF (łatwym do wydrukowania)

Bloki
tematyczne
(ok. 5–7)

Harmonogram zadań, materiały przekazywane najczęściej w formie multimedialnej
(np. opracowanie w programie Lectora); standardowo dwie dyskusje na zadany temat z wykorzystaniem forum dyskusyjnego (w wybranych blokach czat z prowadzącym), zadania domowe do przesłania za pomocą rozwiązań technicznych platformy

Moduł
końcowy

Zadanie podsumowujące albo case study do samodzielnego opracowania i odesłania
w formie zadania domowego, plus test końcowy (pytania z wariantami wyboru)

Ankieta
ewaluacyjna

Zestandaryzowana ankieta oceniająca kurs w aspektach technicznym i merytorycznym

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 1. Widok części kursu e-learningowego na platformie Moodle

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.moodle.e-wsb.pl, [09.11.2012]
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merytoryczne podzielone na bloki tematyczne – jest to forma podręcznika multimedialnego.
W podręczniku tym znajduje się ta sama zawartość co w materiałach do czytania, tylko jest
„obudowana” elementami graficznymi i udźwiękowiona (istnieje możliwość wyłączenia głosu
lektora). Całość materiałów merytorycznych zamieszczona jest w kursie, zatem aby uczestniczyć
w poszczególnych jego aktywnościach, student nie musi sięgać do innych źródeł.
W kursie e-learningowym zaplanowany jest jeden test końcowy, ale z reguły punkty z tego
testu to ok. 45–50 proc. łącznej liczby punktów, jakie można zdobyć. Pozostałe przyznawane
są za dyskusje na forach oraz zadania domowe. W celu uzyskania zaliczenia trzeba zdobyć
minimum 60 proc. punktów.
W kursie e-learningowym widoczna jest przewaga komunikacji asynchronicznej nad komunikacją synchroniczną – nie ma tu możliwości zastosowania wideoczatu, istnieje tylko zwykły
czat tekstowy. Sposobem kontaktu między dydaktykiem a studentami oraz w grupie studentów
(tabela 4) najczęściej jest komunikacja za pośrednictwem forów dyskusyjnych. Służą one zarówno
do omawiania spraw organizacyjnych (górna część strony WWW kursu nazywana Komunikacja),
jak również do dyskusji merytorycznych (osobne fora w każdym z bloków).
Tabela 4. Sposoby komunikacji w kursie e-learningowym WSB

Narzędzie

Rodzaj

Opis

Poznajmy się

Autoprezentacja prowadzącego zajęcia i studentów – krótki
wpis na swój temat

Aktualności

Informacje przesyłane od prowadzącego, dotyczące
raczej technicznych niż merytorycznych aspektów kursu
(wiadomości i ogłoszenia)

Pytania i uwagi

Do zadawania pytań i umieszczania uwag związanych
z kursem

Nieformalne

Na swobodne, pozamerytoryczne dyskusje uczestników
kursu

Fora dyskusyjne
o charakterze
merytorycznym

Dyskusja na
zadany temat

Każdy z uczestników dodaje nowy temat dyskusji

Czat

Czat z
prowadzącym

W wyznaczonym terminie czat (tekstowy) prowadzącego ze
wszystkimi uczestnikami kursu

Kontakt
z prowadzącym

Możliwość dodatkowego, indywidualnego kontaktu
z prowadzącym

Fora dyskusyjne
o charakterze
komunikacyjnym

Poczta
elektroniczna

Pomoc techniczna Kontakt z administratorem platformy

Źródło: opracowanie własne

Korzystanie z narzędzi komunikacji w kursie e-learningowym nie wymaga raczej posiadania
specjalnych umiejętności technicznych. Terminu czatu z prowadzącym nie określa harmonogram pracy w kursie – wyznaczony jest jedynie termin głosowania, podczas którego ustala się,
kiedy powinien odbyć się taki czat. Z reguły to prowadzący sugeruje dwa lub trzy terminy, zaś
uczestnicy poprzez oddawanie swoich głosów wybierają jeden, najbardziej dogodny.
Zadania domowe, które zaplanowane są w kursie, odsyła się za pomocą specjalnej składowej
pozwalającej na załączanie plików. Oceny przyznane za wykonanie zadania i uwagi wpisane
przez prowadzącego są widoczne dla studenta, który przesłał dane zadanie.
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Rysunek 2. Przykład bloku tematycznego zawierającego dyskusję i czat

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.moodle.e-wsb.pl, [09.11.2012]

Zaprezentowana struktura kursu e-learningowego WSB to najbardziej rozbudowana wersja
zasobów e-learningowych. Wymaga ona od prowadzącego zaangażowania nierzadko większego
niż w przypadku prowadzenia zajęć tradycyjnych. W praktyce często w kursie wyłączane są
niektóre aktywności, tak aby był on wsparciem dla nauczania tradycyjnego.

Kształcenie online – perspektywa amerykańska
Według raportów dotyczących rynku amerykańskiego jesienią 2010 roku ponad 6,1 mln
studentów uczestniczyło przynajmniej w jednym kursie e-learningowym. To oznacza, że 31,3
proc. wszystkich studentów na uczelniach w USA uczestniczyło w choć jednych zajęciach
o charakterze zdalnym (dla porównania w roku 2002 odsetek ten wynosił 9,6 procent)8.
Przytoczone dane pokazują, że rynek amerykański jest jednym z bardziej dojrzałych rynków,
biorąc pod uwagę zaawansowanie i wykorzystanie technik kształcenia zdalnego w edukacji na
poziomie wyższym.
Franklin University (Ohio) to uczelnia specjalizująca się w kształceniu osób dorosłych.
Kształci 12 tys. studentów, główny kampus mieści się w Columbus (Ohio). Jest uczelnią prywatną
o charakterze non-profit, o ponad stuletniej historii. W 2012 roku 72 proc. wszystkich punktów
kredytowych na uczelni zdobywanych było poprzez kształcenie online, zaś pozostałe 28 proc.
w sposób tradycyjny (bezpośredni kontakt z nauczycielem). 90 procent studentów Franklin University ma za sobą jakieś doświadczenia w studiowaniu i „przynosi” ze sobą punkty kredytowe
z innych uczelni. Uniwersytet prowadzi kształcenie w formie tradycyjnej (face-to-face) wsparte
platformą internetową oraz kształcenie w pełni online.

8
E. Allen, J. Seaman, Going the Distance. Online Education in the United States, Babson Survey Research Group,
2011, s. 4.

135

Joanna Nogieć
Rysunek 3. Widok części kursu e-learningowego na platformie myFranklin – wersja linearna

Źródło: materiały wewnętrzne Franklin University, www.my.franklin.edu, [07.11.2012]

W ramach struktury uczelni funkcjonuje Dział Multimediów, który odpowiada za techniczną
realizację kursów e-learningowych wykorzystywanych w kształceniu dorosłych. Dział ten dostarcza także narzędzia do przygotowania studentów do kształcenia z wykorzystaniem metod
zdalnych (np. poprzez tworzenie poradników dotyczących studiowania i korzystania z narzędzi
informatycznych). W odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie zgłaszane przez studentów
przenosi materiały z kursów online na CD/DVD (wynika to z faktu kształcenia dość sporej grupy
zawodowych żołnierzy, którzy mają ograniczony dostęp do internetu).
Na potrzeby kształcenia zdalnego Franklin University stworzył własną platformę e-learningową – myFranklin, która służy do umieszczania na niej kursów. W roku akademickim
2011/2012 tekstowy układ prezentacji kursu e-learningowego zaczął być zastępowany układem
ikonograficznym – koncepcja podobna jest do stosowanej w smartfonach (ikony i obrazki zamiast
tradycyjnych linków tekstowych).
Zwyczajowo w kursie e-learningowym nie są zamieszczane wszystkie materiały do czytania
(z kilkoma wyjątkami) – konieczne jest posiadanie książki (w wersji papierowej lub elektronicznej). W materiale elektronicznym znajdują się odsyłacze do publikacji (z reguły kursowi
dedykowana jest jedna książka, często stworzona specjalnie dla tej uczelni), a także odsyłacze
do materiałów w innych serwisach, np. na YouTube.
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Rysunek 4. Widok części kursu e-learningowego na platformie myFranklin – wersja ikonograficzna

Źródło: materiały wewnętrzne Franklin University, www.my.franklin.edu, [07.11.2012]

Materiały do czytania zamieszczane są w kursie e-learningowym w formie plików PDF. Każdy
kurs zawiera sylabus, podstawowe informacje o przedmiocie oraz harmonogram (w układzie
tygodniowym), rozbudowane narzędzia do komunikacji oraz informacje o sposobach ewaluacji
postępów nauki. Kurs składa się z reguły z 6 lub 12 bloków tematycznych, które są odpowiednikiem tygodni (jeden blok tematyczny na jeden tydzień, zdarzają się też kursy siedmiotygodniowe
i krótsze – trzytygodniowe).
Kształcenie tradycyjne na Franklin University różni się od zdalnego tylko zastosowanymi
narzędziami komunikacji – w wersji tradycyjnej jest to dyskusja w klasie i praca w rzeczywistych
grupach, w wersji zdalnej dyskusja przeniesiona do sieci. Platforma myFranklin oferuje dostęp
do wielu narzędzi komunikacji, ich charakterystykę zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. Sposoby komunikacji w kursie e-learningowym Franklin University

Nazwa narzędzia

Opis

Bulletin Board

Tablica ogłoszeń, na której pojawiają się informacje o tematach do dyskusji pozwalającej zdobyć punkty w kursie.

Chat Rooms

Mogą być wykorzystywane jako czaty dla całej grupy, ale także w przypadku pracy
nad danym zadaniem w mniejszych grupach.

Whiteboard

Pozwala na rysowanie i pisanie po wspólnej tablicy, którą widzą użytkownicy kursu.

Franklin Live!

Narzędzie łączące w sobie czat (tekstowy i wideo) oraz biała tablicę, które wykorzystywane jest w komunikacji synchronicznej – pozwala na nagranie sesji i powtórne jej odtworzenie w innym terminie.

Drop Box

Sposób na przesyłanie prac zaliczeniowych (pisemnych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Franklin University, www.my.franklin.edu,
[07.11.2012]
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W kursie zaplanowane jest cykliczne sprawdzanie wiedzy – testy sprawdzające opanowanie
poszczególnych partii materiału, które są dostępne w określonym czasie i po przesłaniu hasła
przez prowadzącego dany przedmiot. Zdarza się, że występuje także test podsumowujący pracę
w kursie. Uczestnicy najczęściej jednak gromadzą punkty z różnych form aktywności, a testy
są tylko jedną z nich.
Ikonograficzny układ jest równoznaczny ze zmianami w wyglądzie kursu – to, co dotychczas
widoczne było jako linki tekstowe, oznaczane jest obrazkami. Nie zmieniają się jednak zawartość
merytoryczna kursu e-learningowego ani stosowane narzędzia komunikacji.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury kursów e-learningowych Wyższych Szkół
Bankowych i Franklin University dokonano ich porównania w dziewięciu obszarach. Wyniki
tego porównania zamieszczono w tabeli 5.
Porównanie pokazuje, że kursy e-learningowe Franklin University mają zdecydowanie
bardziej rozwiniętą komunikację w stosunku do rozwiązania stosowanego w Wyższych Szkołach Bankowych. Polskie kursy jawią się natomiast jako bardziej zaawansowane technicznie
Tabela 5. Porównanie kursów e-learningowych WSB oraz Franklin University

Wyższe Szkoły Bankowe

Franklin University

Platforma

Uniwersalna, niektóre funkcje
dopasowane do potrzeb uczelni

Dedykowana, stworzona na potrzeby
uczelni

Kompletność
materiałów

Wszystkie materiały zawarte są w
kursie, bez konieczności sięgania do
innych źródeł

Cześć materiałów do czytania
umieszczona jest w obrębie kursu,
konieczność korzystania z materiałów
zewnętrznych, takich jak książki

Linki do
materiałów
zewnętrznych

Sporadyczne, rzadkie linkowanie do
materiałów w serwisach zewnętrznych

Popularne jest zamieszczanie linków do
serwisów zewnętrznych, takich jak np.
YouTube

Test końcowy

Jeden test końcowy

Testy sprawdzające opanowanie
poszczególnych partii materiału,
czasami także test końcowy

Aktywności w
kursie

Zbieranie punktów za różne aktywności Zbieranie punktów za różne
(dyskusje i zadania domowe)
aktywności (projekty i eseje)

Udźwiękowienie

Podręcznik multimedialny
– w pełni udźwiękowiony

Wybrane materiały w formacie audio
do odsłuchania

Komunikacja

Fora dyskusyjne oraz czat

Własne narzędzie Franklin Live!, które
jest połączeniem czatu tekstowego i
wideo z tablicą ogłoszeń

Ankieta
ewaluacyjna

Zamieszczona w kursie

Brak ankiety bezpośrednio w kursie,
na ok. 2 tygodnie przed końcem
zajęć przesyłany jest studentom
spersonalizowany link do ankiety
oceniającej zajęcia online

Struktura

Linearna

Ikonograficzna

Źródło: opracowanie własne
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w zakresie dostarczania materiałów dydaktycznych (zaawansowane podręczniki multimedialne). Ponadto amerykańskie różnicują źródła wiedzy, posługując się często linkami do różnych
materiałów. Oba modele kursów mają dość podobną strukturę – składają się z bloków tematycznych, w których określone są partie materiału do zrealizowania. Polskie kursy mają jednak
nadal strukturę graficzną bazującą na linkach tekstowych, amerykańskie zaś przekształcają
swój interfejs w ikonograficzny, dopasowując go do zmieniających się wzorców korzystania
z mediów elektronicznych i intuicyjności, jaką wprowadziły smartfony.
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Abstract
The article presents the comparison of two e-learning courses. The first one is a course delivered by
Banking Schools in Poland, and the second example is a course from Franklin University in USA. The core
concept of Polish e-learning course is a multimedia book. The course contains discussion forums as the
primary communication tool. The structure of that course is very linear. Student can proceed to the next part
of a course only when he/she finishes the current part. Also, the graphical layout of the course is linear. The
structure of Franklin University standard e-learning course is different. Franklin University does not deliver all
materials inside the course but offers also some links to other web pages. There are lot of communication
tools both for faculty and for the students applied, and even the layout of e-learning course is not linear,
but iconographical. The article shows the resemblance and differences among those courses.
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Joanna Nogieć jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2006 roku zajmuje
się e-learningiem, zaś od 2008 r. jest prodziekanem ds. studiów II stopnia. Jest członkiem Stowarzyszenia
E-learningu Akademickiego oraz pracownikiem Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość, działającym
w ramach grupy Wyższych Szkół Bankowych. Interesuje się problematyką wdrażania e-learningu w działalność edukacyjną szkół wyższych, a także usprawnianiem procesu kształcenia poprzez zastosowanie
nowych technologii. W lipcu 2012 r. była na miesięcznym pobycie naukowo-badawczym we Franklin
University.
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Rozdział 14

Metodyka przygotowywania
kursów e-learningowych
z uwzględnieniem pigułek wiedzy

1

Wdrożenie modelu uczenia się przez całe życie wymaga od osób odpowiedzialnych za ten proces
odpowiedniego przygotowania metodycznego. Przygotowanie to powinno obejmować miedzy
innymi znajomość technik nauczania, umiejętność projektowania materiałów szkoleniowych
oraz zdolność redagowania informacji pomocniczych dedykowanych osobom uczącym się samodzielnie. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję dostarczania treści szkoleniowych
na żądanie oraz problematykę projektowania kursów e-learningowych wspomaganych małymi
porcjami wiedzy, zwanymi pigułkami wiedzy. Wartość pigułek wiedzy została już zauważona przez
rynek szkoleniowy, natomiast na uczelniach wyższych wciąż jest mało eksplorowana. Wdrożenie
metodyki przygotowywania kursów e-learningowych w postaci pigułek wiedzy może stanowić
nową jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwowany jest wzrost zainteresowania internetem jako
kanałem dostarczania różnego rodzaju treści, w tym treści szkoleniowych. Internet z narzędzia
służącego głównie do prezentowania informacji stał się ważnym kanałem komunikacyjnym,
miejscem wymiany informacji oraz platformą, na której kształtują się nowe stosunki społecznogospodarcze. Zmianom uległo podejście internautów, którzy szczególnie w kontekście uczenia się
zaczęli traktować sieć nie tylko jako narzędzie do wyszukiwania informacji, ale także jako narzędzie, dzięki któremu możliwe jest podniesienie kompetencji lub zdobywanie wykształcenia (jeden
na pięciu użytkowników internetu deklaruje, że ma za sobą doświadczenia w e-uczeniu się)2.
Za zmianami zachodzącymi w świadomości społeczeństwa informacyjnego i w nastawieniu
do uczenia się podążają zmiany w organizacjach zaangażowanych w kreowanie kształcenia
zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Obecnie obserwowany jest wysoki poziom upowszechnienia internetu mobilnego. Potrzeby związane z nowym podejściem do uczenia się,
które ujawniają się w praktyce zawodowej oraz są opisywane w literaturze przedmiotu, dotyczą
konieczności dostosowywania oferty dydaktycznej uczelni do kształcenia na żądanie (Just-inTime Learning). Sytuacja taka powoduje stopniowe przekształcanie materiałów dystrybuowanych

1
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego nr N115
413240.
2
Raport World Internet Project Polska 2010, Agora S.A. i Grupa TP, Warszawa 2010, s. 21, http://bi.gazeta.pl/im/7/13834/
m13834487,WORLD-INTERNET-PROJECT-2010.pdf, [25.07.2013].
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podczas tradycyjnych szkoleń, w tym części kursów e-learningowych, w materiały szkoleniowe
przystosowane do użytkowania na urządzeniach mobilnych.

Idea pigułek wiedzy
W latach 60. i 70. XX wieku ogromną popularnością cieszył się program telewizyjny dla
młodzieży pt. Zrób to sam. Jego popularność wynikała między innymi z: umiejętnego doboru
osoby prowadzącej – legendy majsterkowania, Adama Słodowego – oraz odpowiedniego wyboru tematów i materiałów „konstrukcyjnych” (surowców) potrzebnych do wykonania danego
przedmiotu. Formuła programu zakładała nagranie krótkiej instrukcji w czasie zazwyczaj nie
dłuższym niż 15 minut. Widz (osoba ucząca się) nie był w trakcie emisji instrukcji rozpraszany
dodatkowymi informacjami – reklamami, animacjami, emotikonami, linkami. Cały przekaz był
skupiony na prezentacji postępu prac nad konstrukcją danego obiektu oraz na komentarzu
prowadzącego. Obecnie popularnością cieszą się takie programy telewizyjne jak: How it’s made
(Discovery Channel) czy też liczne audycje kulinarne. Wśród wydawnictw książkowych także królują poradniki zawierające skondensowaną wiedzę – od publikacji dotyczących bardzo prostych
tematów, przykładowo prowadzenia domu, poprzez poradniki dla pasjonatów (działkowców,
grzybiarzy, podróżników itp.), po poradniki psychologiczne. Tym, co łączy wymienione powyżej
przykłady, jest dostarczanie treściwej i krótkiej informacji, po której przyswojeniu otrzymamy
„nagrodę” w postaci wiedzy: „wiem, jak to działa”, „wiem, co mam robić”, „wiem, jak mam to
wykonać”. Informacje dostarczane w tak małych i przystępnych formach są charakterystyczne
dla uczenia nieformalnego. Jednakże wraz z dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym
niniejsze elementy powinny być wprowadzane do kształcenia formalnego. Pierwsze kroki w tym
kierunku stawiają organizacje szkoleniowe oraz inicjatywy projektowe. Z punktu widzenia
kształcenia na poziomie studiów wyższych idea pigułek wiedzy może stanowić wartościowe
wsparcie dydaktyki na kierunkach o profilach praktycznych.
Pigułki wiedzy mogą przyjmować formę krótkich nagrań audio/wideo, krótkich wiadomości tekstowych lub sekwencji kroków przedstawionych w formie graficznej. Dużo większą
popularnością cieszą się usługi internetowe pozwalające użytkownikom na przekazywanie
bardzo krótkich informacji za pomocą mikroblogów. Zainteresowanie taką formą komunikacji
może stanowić ciekawą alternatywę w nawiązywaniu kontaktu w celach edukacyjnych. Małe
porcje informacji dostarczane online osobom uczącym się określa się mianem pigułek wiedzy
(knowledge pills, learning pills, można również spotkać się z określeniem skills pills). Treści
w nich skondensowane powinny być interesujące, przekonujące oraz w miarę możliwości
interaktywne. Ze względu na ich przeznaczenie i konstrukcję powinny być przygotowywane
przez ekspertów dziedzinowych. Praktyka tworzenia pigułek wiedzy zakłada opracowanie
materiału dydaktycznego (tekst, obraz, dźwięk) w małych porcjach, których przyswojenie nie
powinno zająć więcej niż 3 minuty3. W przypadku materiałów zbliżonych w swojej konstrukcji
do kursów e-learningowych maksymalny czas na przyswojenie informacji zawartych w pigułce
nie powinien przekraczać 15 minut4. Informacje te powinny ułatwiać zrozumienie danego
zjawiska, technologii lub praktyki biznesowej, a nie stanowić wykładnię teoretyczną.

3

Metodyka pigułek wiedzy. Podręcznik mediatora wiedzy – opracowany pod kierownictwem Fillipe Carrera, Konsorcjum
projektu Knowledge Pills, 2012, s. 8.
4
Knowledge Pills Catalog. Understanding in 15 minutes, Balog & Co.GmbH, Niemcy 2010, http://www.digitalbalog.
com/services/englishcatalogue250110.pdf, [15.05.2013].
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Główne powody zastosowania pigułek wiedzy
w procesie uczenia się
Analiza oferty kursów e-learningowych prowadzi do następujących obserwacji5:
większość kursów tego typu dostępnych na rynku jest za długa w stosunku do
potrzeb użytkowników;
przed zakupem kursu bardzo często trudno jest zapoznać się z jego zawartością,
tym samym trzeba podjąć decyzję o uczestnictwie w nim tylko na podstawie spisu
treści kursu czy też jego streszczenia;
interaktywność w kursach e-learningowych bardzo często jest postrzegana przez
pryzmat kolorowego i animowanego interfejsu, który w efekcie działa jak czynnik rozpraszający uwagę, a nie ukierunkowujący osoby uczące się na zawartość
merytoryczną materiału;
typowe kursy e-learningowe „z pudełka” nie podlegają personalizacji i nie są
dostosowywane do specyficznych potrzeb danej grupy osób uczących się;
bardzo często projektanci nie pozyskują informacji zwrotnych dotyczących jakości
wytworzonego przez nich materiału;
kursy e-learningowe są tworzone zazwyczaj przez specjalistów i skupiają się na
przekazaniu specjalistycznej wiedzy;
bardzo często materiały szkoleniowe są przygotowywane, a następnie publikowane
przez anonimowych autorów.
Z powyższych obserwacji wyłania się obraz materiałów e-learningowych jako mało elastycznych produktów. Sytuacja taka sprawia, że nie podążają one za socjalizacją przestrzeni
elektronicznej, w której następuje bardzo szybka wymiana informacji, oraz nie inspirują do
refleksji nad przyswojoną wiedzą.
Przed projektantami kursów e-learningowych stoją kolejne wyzwania. Stąd też osoby zaangażowane w proces projektowania pigułek wiedzy powinny zwracać szczególną uwagę na:
pochodzenie informacji wykorzystanych do przygotowania danego materiału;
przyjęty w materiałach sposób narracji;
zachowanie właściwej proporcji tekstu i elementów graficznych.
Materiały stosowane przy tego typu projektowaniu powinny być ukierunkowane na dostarczanie praktycznej wiedzy, co oznacza, że należy unikać zbytniego formalizowania przekazu
czy też posługiwania się bardzo fachowym słownictwem. Szczegółową charakterystykę pigułek
wiedzy zawiera tabela 1.
Znajomość charakterystyki pigułek wiedzy pozwala na odpowiednie przygotowanie materiałów, zapewnienie możliwości ich przenoszenia między systemami oraz przystosowanie
do wielokrotnego użytku (co oznacza możliwość ich przenoszenia nie tylko między kursami
zróżnicowanymi pod względem zastosowanych technologii, ale i tematyki). Idea pigułek wiedzy
pozwala na szerokie zastosowanie takich materiałów:
1. w biznesie m.in. do:
wspomagania tworzenia nowych kursów,
wprowadzania nowego pracownika do firmy,
szkolenia pracowników Just-in-Time – na stanowisku pracy,

5

Knowledge Pills. How the idea was born, http://www.knowledge-pills.com/, [15.05.2013].
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Tabela 1. Charakterystyka pigułek wiedzy w wersji audio/wideo i wersji tekstowej

Obszar porównań

Audio/wideo pigułka wiedzy

Tekstowa pigułka wiedzy

Cel

Zrozumienie zasad działania
i doświadczenie zamiast
przyswajania faktów

Zrozumienie zasad działania
zamiast przyswajania faktów

Czas kursu

Do 3 min.

Do 15 min.

Zawartość

Film, dźwięk

Do 4500 wyrazów

Elementy dodatkowe

Tekst, grafika (schematy, wykresy,
tabele)

Zdjęcia, grafiki (schematy, wykresy,
tabele)

Dystrybucja

LMS, urządzenia mobilne, płyty
CD/DVD, portale społecznościowe

LMS, urządzenia mobilne, płyty
CD/DVD, serwisy WWW

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyka pigułek wiedzy..., dz.cyt.

2.

w kształceniu formalnym do:
wyrównywania poziomu wiedzy przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu,
powtórzeń pewnych partii materiału,
objaśniania wiedzy teoretycznej za pomocą przykładów,
3. w kształtowaniu rozwoju osobistego, wspomaganiu komunikacji, budowaniu lub
wzmacnianiu swojej pozycji na rynku pracy.
Wiedza zgromadzona w pigułkach wiedzy może być przechowywana w wewnętrznych
bazach danych lub systemach informatycznych z kontrolowanym dostępem. Ponadto internet
oferuje również wiele możliwości przechowywania i dystrybuowania pigułek wiedzy.

Projektowanie kursów e-learningowych
z uwzględnieniem małych porcji wiedzy
Dominujący obecnie model projektowania i tworzenia kursów e-learningowych wykorzystywanych w kształceniu formalnym, w tym na uczelniach wyższych, jest głównie skoncentrowany
na prezentacji materiału teoretycznego. Co prawda materiał ten jest poparty przykładami i krótkimi ćwiczeniami, zazwyczaj testowymi, pozwalającymi na samodzielne sprawdzenie postępów
przez osobę uczącą się, jednak po osadzeniu go w systemie LMS jego funkcja sprowadza się
przeważnie do jednokierunkowego prezentowania informacji.
Projektując kursy e-learningowe, warto zwrócić uwagę na to, że proces nabywania umiejętności i kształtowania postaw odbywa się zazwyczaj w ramach realizacji e-kursu z wykorzystaniem narzędzi zaimplementowanych w systemie LMS. Zakres i częstotliwość wykorzystania
tych narzędzi są zaplanowane przez nauczyciela. Proces uczenia się odbywa się liniowo, przy
czym osoba ucząca się po dokonaniu oceny jej postępów w nauce przez nauczyciela nie ma
zazwyczaj możliwości uzupełnienia zdiagnozowanych na tym etapie luk kompetencyjnych, a tym
samym poprawienia swoich osiągnięć. Projektując kursy e-learningowe, warto także pamiętać,
że osoby uczące się (w szczególności studenci) powinny rozwijać swoje kompetencje, bazując
na: wiedzy, umiejętnościach, dzięki którym będą potrafiły użyć wiedzy i nią zarządzać, oraz na
postawach, dzięki którym osiągną założone przez siebie cele z wykorzystaniem nabytej wiedzy
i umiejętności.
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Projekt kursu e-learningowego powinien zatem nie tylko uwzględniać narzędzia pozwalające
na zdiagnozowanie na różnych poziomach kursu luk kompetencyjnych u osób uczących się, ale
również zawierać elementy umożliwiające minimalizację tych luk. Luki kompetencyjne mogą
powstawać wskutek niedopasowania oferty edukacyjnej (programu szkolenia, studiów) do możliwości osób uczących się. Mogą także wynikać z błędów powstałych na etapie projektowania
zakresu e-kursu (szkolenia, przedmiotu) i jego powiązań z innymi kursami wchodzącymi w skład
danej oferty edukacyjnej. Na rysunku 1 w symboliczny sposób zobrazowano umiejscowienie
luk kompetencyjnych zarówno w trakcie przyswajania wiedzy teoretycznej, jak i podczas wykorzystania funkcji LMS służących rozwijaniu umiejętności.
Rysunek 1. Składowe „tradycyjnego” kursu e-learningowego
RdzeĔ materiaáu
(wiedza teoretyczna)

Czat
Forum

Blog
Quiz
Gra
Warsztat

Luka
kompetencyjna

RdzeĔ e-kursu
(wiedza teoretyczna + umiejĊtnoĞci)

Źródło: opracowanie własne

Do najpopularniejszych metod minimalizowania luk kompetencyjnych zalicza się samodzielne rozwijanie i ćwiczenie pojedynczych umiejętności wspomagających wykorzystywanie
zdobytej wiedzy. Narzędziem, które może wspomóc osoby uczące się w minimalizowaniu luk
kompetencyjnych, mogą być kursy e-learningowe wzbogacone o pigułki wiedzy. Wzbogacanie
to powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby dodane pigułki nie zakłócały przebiegu
realizacji e-kursu i, co najważniejsze, były zgodne z celami dydaktycznymi. Przy projektowaniu
wzbogacenia e-kursów warto zastosować koncepcję ARIVA, która klasyfikuje metody dydaktyczne zgodnie z następującymi fazami uczenia się6:
1. wyrównanie (alignment) – wprowadzenie i zachęcenie do uczenia się, przyciąganie
uwagi, odwołanie do środowiska osoby uczącej się oraz jej doświadczeń;
2. reaktywacja (reactivation) – aktywacja zdobytej wcześniej wiedzy i jej powiązanie
z nowo poznawanymi informacjami;

6

D. Fink, Creating significant learning experiences. An integrated approach to designing college courses, Jossey-Bass
Higher and Adult Education Series, San Francisco 2003.
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3.

informowanie (information) – aktywne lub pasywne nabywanie wiedzy, przekazywanie treści dydaktycznych;
4. przetwarzanie (processing) – pogłębione, bardziej refleksyjne przetwarzanie treści,
np. poprzez rozwiązywanie krótkich zadań;
5. analiza (analysis) – powtarzanie treści dydaktycznych, udzielanie odpowiedzi na
pytania powstałe w fazie przetwarzania, analiza zastosowanych metod dydaktycznych.
Jednym z rozwiązań bazujących na koncepcji ARIVA jest rozwiązanie MobiDics – mobilna
platforma wspierająca kadrę akademicką w doborze metod dydaktycznych oraz w kreowaniu
współpracy w społecznościach zgodnie z czterema paradygmatami: dostępności, zrozumienia,
wrażliwości i wszechobecności współpracy7.
Pigułki wiedzy mogą być stosowane w każdej z faz uczenia się zgodnych z modelem ARIVA.
Jednakże z badań przeprowadzonych przez M. Muńoz-Organero oraz P.J. Muńoz-Merino na
grupie 170 studentów wynika, że pigułki wiedzy dostarczane za pomocą technologii mobilnych
cieszą się największym zainteresowaniem pod koniec realizacji kursu8. Zainteresowanie to wzrasta wraz z poziomem zaangażowania osób uczących się oraz poziomem ich przystosowania do
wykorzystywania urządzeń mobilnych jako narzędzi edukacyjnych. Na rysunku 2 przedstawiono
projekt interfejsu graficznego pigułki wiedzy.
Rysunek 2. Projekt interfejsu pigułki wiedzy

Tytuá piguáki

Spis treĞci

Krótki, hasáowy tytuá

TreĞü
TreĞü dydaktyczna (tekst,
grafika, plik audio/wideo)

Sáowa kluczowe, tagi

Sáowa kluczowe/tagi
pozwalające na szybkie
powiązanie z innymi
materiaáami

NarzĊdzia uáatwiające przekazywanie
piguáki wiedzy innym uĪytkownikom
Informacje
o autorze

Ustawienia,
nawigacja

Źródło: opracowanie własne

7

A. Möller, B. Beege, M. Kranz, MobiDics: Cooperative Mobile E-Learning for Teachers, [w:] Proceedings of the 11th
World Conference on Mobile an Contextual Learning (mLearn), Helsinki 2012, s. 3–4.
8
M. Muńoz-Organero, P.J. Muńoz-Merino, Sending Learning Pills to Mobile Devices in Class to Enhance Student
Performance and Motivation in Network Services Configuration Courses, „IEEE Transactions on Education” 2012, t. 55,
nr 1, s. 86.
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Projektowanie kursów e-learningowych wzbogaconych pigułkami wiedzy pozwala na tworzenie elastycznych materiałów, które mogą być rekonfigurowane i dostosowane do potrzeb
uczenia się Just-in-Time9, zarówno w kształceniu formalnym, jak i nieformalnym. Koncepcja
uczenia się Just-in-Time zakłada korzystanie z wiedzy w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba jej użycia. Szkolenia przygotowane zgodnie z zasadą Just-in-Time pozwalają na optymalne
wykorzystanie czasu przez osoby uczące się.

Podsumowanie
Projektowanie materiałów dydaktycznych w postaci pigułek powinno być zgodne z zasadami
użyteczności systemów informatycznych, które zakładają m.in. łatwość uczenia się obsługi interfejsu (learnability), efektywność i wydajność w użytkowaniu (efficiency), łatwość zapamiętywania
(memorability), niską podatność na błędy (not error-prone), satysfakcję z użytkowania (subjective
satisfaction)10. Warto również wziąć pod uwagę profile demograficzne osób uczących się oraz
typy urządzeń mobilnych najczęściej posiadanych przez osoby uczące się.
Perspektywy zastosowania pigułek wiedzy w edukacji formalnej są dość obiecujące. Ze
względu na formę, jaką mogą przyjmować (tj. krótkie nagranie audio/wideo, krótka wiadomość
tekstowa, sekwencja kroków przedstawiona w formie graficznej), koszty ich wytworzenia nie
muszą być wysokie.
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Abstract
The deployment of life-long learning requires a properly organised learning environment. This environment must include teaching techniques, the learning content itself as well as the hints for all the
participants i.e. both learning and teaching parties. This chapter presents the concept how to prepare the
learning content for the courses delivered on demand and explains in details how the small knowledge
portions, called knowledge pills could be used for supporting such courses. The usefulness of knowledge
pills has already been recognised by the training market, while universities seem to underestimate their
value. The deployment of a method for e-learning content creation that involves knowledge pills has a real
potential to enhance the quality of higher education, where a traditional linear learning is still the most
widely used approach.
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Dorota Dżega jest adiunktem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, gdzie kieruje
Centrum E-learningu. W jej dorobku naukowym znajdują się publikacje z zakresu zarządzania projektami,
analizy danych i technologii webowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciami związanymi z projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań e-learningowych i m-learningowych
w kształceniu osób dorosłych.
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Rozdział 15

Uniwersalne projektowanie
kursów e-learningowych

Opracowanie prezentuje wybrane aspekty projektowania uniwersalnego kursów e-learningowych.
Omówiono w nim doświadczenia amerykańskich nauczycieli dotyczące zastosowania projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym. Wskazano również potrzebę wykorzystania
zasad projektowania uniwersalnego dla zwiększenia dostępności i przydatności e-learningu
w kształceniu osób niepełnosprawnych. Podano ponadto listę działań, które warto podjąć w celu
przygotowania kursów dostępnych dla wszystkich studentów, a w szczególności dla studentów
niepełnosprawnych.

W wielu opracowaniach poświęconych problematyce e-learningu można znaleźć stwierdzenie, iż jest on bardzo dobrą metodą kształcenia osób niepełnosprawnych. Ale czy rzeczywiście
tak jest? Czy zawsze i dla wszystkich niepełnosprawnych e-learning stanowi dobry sposób edukacji1? Abstrahując od cech psychicznych i intelektualnych jednostki, najkrócej na to pytanie
można odpowiedzieć tak: nie zawsze i nie dla wszystkich niepełnosprawnych. Uwzględniając
wagę tego zagadnienia, warto je dokładniej przeanalizować.
Zauważmy na wstępie, iż populacja osób niepełnosprawnych to bardzo niejednorodna
grupa społeczna. Wynika to przede wszystkim z dużego zróżnicowania deficytów zdrowotnych
poszczególnych jednostek – zarówno jeśli chodzi o rodzaj owych deficytów, jak i poziom ich
nasilenia, czyli stopień niepełnosprawności. Zróżnicowanie zbiorowości osób niepełnosprawnych ma poważne konsekwencje praktyczne, ponieważ przyczyna niepełnosprawności stanowi
podstawowy czynnik determinujący sposób i możliwości funkcjonowania dotkniętej nią osoby.
Stwierdzenie to odnosi się przede wszystkim do warunków kształcenia oraz wykonywania pracy.
Każdy rodzaj niepełnosprawności stwarza odmienne problemy w tym zakresie oraz wymaga
stosowania innych metod do ich rozwiązywania.
Rozpatrując kwestię przydatności e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych,
można powiedzieć, iż otwiera on przed nimi nowe możliwości edukacji, ale dotyczy to przede
wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową. Wiele takich osób, zwłaszcza tych, które
mają sprawne ręce i nie mają istotnych problemów wzrokowych, nie potrzebuje do obsługi
komputera żadnego specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania. Osoby takie zwykle potrafią

1
C. Ślusarczyk, Możliwości i ograniczenia wykorzystania e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych, [w:]
B. Boryczka (red.), E-learning – nowe aspekty, SBP, Warszawa 2011, s. 15–26.
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sprawnie korzystać z komputera oraz internetu, a oferowane materiały edukacyjne są dla nich
w pełni dostępne.
Inaczej wygląda kwestia przydatności e-learningu w przypadku osób z uszkodzonym słuchem. Jak wiadomo, dla osób niesłyszących lub niedosłyszących największe trudności stanowią
bariery w komunikacji z innymi ludźmi. E-learning może być dla tych osób szansą na zdobycie
wykształcenia – zwłaszcza wtedy, gdy materiały edukacyjne zostaną przygotowane z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych, jakimi dysponują.
E-learning oparty na standardowych materiałach edukacyjnych może stwarzać jeszcze
większe trudności osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest to spowodowane niedostępnością lub mocno ograniczoną dostępnością stron internetowych i zamieszczanych tam materiałów
edukacyjnych. Chodzi o to, że osoby niewidome i słabowidzące mają duże trudności podczas
pracy w internecie, a ściślej mówiąc, w trakcie nawigowania po stronach WWW oraz w sytuacji, gdy informacje publikowane są w formie graficznej. Wielu autorów stron internetowych
nie przestrzega zaleceń konsorcjum W3C, dotyczących stosowania standardów tworzenia
stron WWW, które zawarte zostały m.in. w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)2.
Dlatego narzędzia (urządzenia i aplikacje) stosowane przez niewidomych i słabowidzących
często nie są w stanie przekazać informacji zamieszczanych na witrynach internetowych.
Dotyczy to przede wszystkim filmów i prezentacji graficznych. W konsekwencji treści zawarte
w materiałach e-learningowych mogą być niedostępne dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
Twórcy stron, jak również autorzy materiałów e-learningowych, najczęściej nie wiedzą,
jakimi metodami dostępu do informacji posługują się niewidomi i słabowidzący. Warto zatem
zasygnalizować, iż osoby z uszkodzonym wzrokiem wykorzystują do obsługi komputera i pracy w internecie rozmaite urządzenia oraz aplikacje o charakterze rehabilitacyjnym, czyli tzw.
technologie asystujące, a w szczególności:
syntezatory mowy,
monitory brajlowskie,
programy czytające informacje z ekranu (screen reader),
programy powiększające.
Analizując problem dostępności, a w konsekwencji przydatności e-learningu dla osób
niepełnosprawnych, trzeba postawić pytanie: w jaki sposób można go rozwiązać? Wydaje się,
że odpowiedzią może być projektowanie uniwersalne.

Podstawowe wiadomości o projektowaniu
uniwersalnym
Koncepcja projektowania uniwersalnego (universal design) zrodziła się w środowisku
architektów amerykańskich w początkach lat 70. ubiegłego wieku. Zauważono wówczas, że
powszechna standaryzacja oraz dążenie do zaspokojenia potrzeb przeciętnego, w rzeczywistości nieistniejącego konsumenta uniemożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb i oczekiwań nie tylko poszczególnych jednostek, ale również rozmaitych grup społecznych. Zaczęto
więc podejmować działania mające na celu uwzględnienie potrzeb możliwie najszerszego
kręgu użytkowników już w fazie projektowania rozmaitych obiektów. Znajdowało to wyraz

2

Web Content Accessibility Guidelines, http://www.w3.org/tr/2008/rec-wcag20-20081211/, [10.05.2013].
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np. w fakcie, że w nowo projektowanych budynkach coraz częściej sytuowano wejścia na
poziomie ulicy, dzięki czemu znikała konieczność budowania podjazdów przy schodach wejściowych. Wprowadzano też wiele innych udogodnień, które ułatwiały korzystanie z budynków
nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale i osobom starszym czy z małymi dziećmi.
Idea projektowania uniwersalnego przeniknęła wkrótce do sfery wzornictwa przemysłowego. Dla przykładu w nowych projektach naczyń kuchennych zaczęły pojawiać się rozwiązania dotyczące wyposażania takich naczyń w duże uchwyty. Sprzyjało to wygodniejszemu
i bardziej bezpiecznemu korzystaniu z nich przez wszystkich (nie tylko niepełnosprawnych)
użytkowników.
Istnieje wiele definicji projektowania uniwersalnego, ale pierwszą sformułował amerykański
architekt Ronald Mace, który stwierdził, że: projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i otoczenia tak, by były użyteczne dla wszystkich ludzi, w możliwie największym zakresie,
bez potrzeby stosowania adaptacji lub specjalnego projektowania3.
Rozpowszechnieniu idei projektowania uniwersalnego (najpierw w USA, a następnie
w innych wysoko rozwiniętych krajach) sprzyjało pojawienie się działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Chodzi tu zarówno o zorganizowane formy działalności takich osób, jak i o wprowadzane uregulowania prawne, mające na celu poprawę sytuacji niepełnosprawnych.
Chcąc w praktyce stosować koncepcję projektowania uniwersalnego, należy kierować się
zasadami4, które zostały wypracowane w amerykańskim ośrodku – NC State University, The
Center for Universal Design – takimi jak:
1. identyczne zastosowanie (equitable use) – zakłada się, że efekty projektu będą
wykorzystywane przez osoby mające bardzo zróżnicowane możliwości użytkowania;
2. elastyczność użycia (flexibility in use) – w projekcie należy uwzględnić w jak
największym stopniu preferencje różnych grup użytkowników, m.in. możliwość
wyboru metody użycia oraz zróżnicowanie tempa działania poszczególnych użytkowników;
3. prosta i intuicyjna obsługa (simple and intuitive use) – korzystanie z produktu nie
powinno nastręczać dużych trudności, tzn. zasady jego użytkowania powinny być
zrozumiałe niezależnie od doświadczenia i zakresu umiejętności użytkownika;
4. dostępność i czytelność informacji (perceptible information) – zapewnienie
skutecznego przepływu informacji do użytkownika niezależnie od możliwości
percepcyjnych, jakimi on dysponuje, np. zastosowanie różnych metod w celu
prezentacji istotnych informacji (metody wizualne, werbalne, dotykowe);
5. tolerancja dla błędów (tolerance for error) – minimalizowanie niebezpieczeństwa
i skutków przypadkowych oraz nieprawidłowych działań (np. ostrzeżenia przed
niebezpieczeństwem i błędami, zabezpieczenia w razie awarii);
6. niski poziom wysiłku fizycznego (low physical effort) – ograniczenie wysiłku
fizycznego niezbędnego do korzystania z efektów projektu (np. umożliwienie
użytkownikowi zachowania neutralnej pozycji ciała, ograniczenie liczby czynności
powtarzalnych);

3
P. Wdówik (red.), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 8.
4
The principles of universal design, http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm, [25.07.2013].
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7.

wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia (size and space for approach and use)
– zakłada się, iż projektowany produkt będzie miał odpowiednie rozmiary oraz że
zagwarantowana będzie przestrzeń niezbędna do zbliżenia się do niego i obsługi,
niezależnie od postury i mobilności użytkownika. Konieczne jest zapewnienie
dobrej widoczności ważnych elementów oraz możliwości wygodnej obsługi.
Przytoczone tu zasady pokazują, że projektowanie uniwersalne nie jest zestawem ściśle
zdefiniowanych standardów, lecz pewną filozofią projektowania, której celem jest maksymalna
użyteczność i elastyczność efektu tych działań. Warto podkreślić, iż projektowanie uniwersalne
ogranicza konieczność stosowania indywidualnych ułatwień, ale umożliwia ich wprowadzenie,
jeśli jest to niezbędne.

Uwagi o projektowaniu uniwersalnym w edukacji
Dostrzegając walory stosowania idei projektowania uniwersalnego w sferze materialnej,
badacze problemów edukacyjnych oraz niektórzy nauczyciele akademiccy w Stanach Zjednoczonych podjęli badania i próby wdrożenia tej idei w nauczaniu. Spodziewano się, że
wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w procesie edukacji przyniesie korzyści
wszystkim studentom, a także znacząco ograniczy konieczność stwarzania szczególnych ułatwień
dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. studentów niepełnosprawnych.
W związku z tym pojawiły się próby zastosowania koncepcji projektowania uniwersalnego
w trakcie opracowywania metod nauczania, przygotowania materiałów dydaktycznych oraz
definiowania sposobów oceniania. Do takich działań skłaniało zwiększające się zróżnicowanie
populacji studentów. Zauważono, iż studenci coraz bardziej różnią się pod względem kulturowym, społecznym i językowym. Różnice dotyczą także stylów uczenia się, stanu zdrowia
(fizycznego i psychicznego) oraz cech osobowościowych.
Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację, Frank Bowe określił projektowanie uniwersalne
w nauczaniu jako: Przygotowanie programów, materiałów i otoczenia w taki sposób, aby mogły
być odpowiednio i z łatwością używane przez szerokie spektrum ludzi5.
Koncepcja projektowania uniwersalnego zakłada, że umożliwienie dostępu do edukacji jest
obowiązkiem prowadzącego zajęcia. To on, przygotowując zajęcia, powinien dołożyć starań,
aby były one w możliwie największym stopniu użyteczne dla wszystkich studentów.
Zjawisko zwiększającego się zróżnicowania populacji studentów występuje również w Polsce. Na naszych uczelniach wzrasta liczba studentów zagranicznych, niepełnosprawnych czy
– szerzej rzecz ujmując – tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieraniem studentów
niepełnosprawnych zajmują się biura osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych. Ich działania przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych studentów
dotkniętych niepełnosprawnością, ale nie dają możliwości rozwiązania wszystkich problemów,
jakie napotykają oni w trakcie edukacji. Co więcej, pojawiają się opinie, iż wsparcie udzielane
studentom niepełnosprawnym prowadzi niejednokrotnie do ich izolowania i stygmatyzacji,
a czasem nawet do formułowania opinii, że są oni mniej zdolni i korzystają z taryfy ulgowej.
W tej sytuacji warto chyba skorzystać z doświadczeń amerykańskich i podjąć próbę zastosowania zasad projektowania uniwersalnego w edukacji na polskich uczelniach, a w szczególności
wdrożenia tych zasad podczas przygotowywania kursów e-learningowych.

5

P. Wdówik (red.), dz.cyt., s. 16.

151

Czesław Ślusarczyk

Uniwersalne projektowanie kursów
e-learningowych – wnioski i sugestie
Z przedstawionych informacji i analiz wynika, iż przygotowanie kursu e-learningowego,
który byłby dostępny i przydatny dla możliwie najszerszego kręgu studentów, a w szczególności
dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymaga:
uświadomienia sobie zwiększającego się zróżnicowania populacji studentów;
zgromadzenia choćby podstawowej wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego;
zapoznania się z doświadczeniami amerykańskich badaczy i nauczycieli w zakresie
projektowania uniwersalnego w nauczaniu;
udostępnienia materiałów i środków dydaktycznych studentom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnym;
zgromadzenia wiedzy dotyczącej dostępności stron internetowych oraz materiałów
elektronicznych (zob. WCAG);
wykorzystania platformy e-learningowej spełniającej warunki dostępności dla osób
niepełnosprawnych;
tworzenia materiałów edukacyjnych spełniających zasady dostępności;
wykorzystania środków komunikacji pomiędzy uczestnikami kursu e-learningowego, które są dostępne dla wszystkich podmiotów kursu;
zlikwidowania barier architektonicznych w miejscach prowadzenia zjazdów
i egzaminów przewidzianych w programie kursu;
włączenia do zespołu przygotowującego kurs konsultantów mających wiedzę
w zakresie kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Oprócz podanych tu wskazówek ogólnych można też zaproponować wiele sugestii bardziej
szczegółowych, które warto uwzględnić, przygotowując kurs e-learningowy z zastosowaniem
projektowania uniwersalnego. W przypadku osób z dysfunkcją słuchu trzeba dążyć do tego,
by język materiałów edukacyjnych był prosty i zrozumiały, a zdania krótkie i jasne. Warto
bowiem wiedzieć, że dla osób głuchych od urodzenia pierwszym językiem jest język migowy,
a dopiero drugim – język polski. Sytuacja takich osób jest podobna do sytuacji studentów
cudzoziemców. Mówiąc o potrzebach osób z uszkodzonym słuchem, należy też pamiętać
o tym, żeby pliki dźwiękowe znajdujące się w materiałach edukacyjnych miały alternatywną
wersję tekstową, umożliwiającą zapoznanie się z informacjami zawartymi w pliku audio. Warto
też rozważyć wykorzystanie języka migowego jako alternatywnego sposobu prezentowania
informacji dźwiękowych.
Chcąc przygotować kurs e-learningowy, który byłby dostępny dla osób niewidomych
i słabowidzących, należy pamiętać, aby na stronach internetowych kursu:
unikać stosowania własnych, niestandardowych suwaków i przycisków,
do obiektów graficznych (przede wszystkim linków) dołączać alternatywne opisy
tekstowe,
unikać tworzenia paneli nawigacyjnych przy użyciu technologii Flash,
stosować audiodeskrypcję lub opis tekstowy w filmach i prezentacjach zamieszczanych na stronach kursu,
stosować odpowiednie powiązania pomiędzy etykietami a polami formularza.
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Z powyższych rozważań nie należy wyciągać wniosku, że stosowanie rozmaitych elementów
graficznych do prezentowania treści kursu e-learningowego jest niepotrzebne. Wprost przeciwnie, warto z nich korzystać, ponieważ zwiększają one atrakcyjność kursu i ułatwiają percepcję
tych treści. Trzeba jedynie pamiętać o alternatywnych sposobach przekazania wspomnianych
treści tym osobom, które nie mogą korzystać z form graficznych.

Podsumowanie
Istniejące obecnie środki techniczne i oprogramowanie pozwalają na zastosowanie
e-learningu jako metody nauczania osób niepełnosprawnych, ale kursy e-learningowe powinny
być przygotowane z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych oraz możliwości percepcyjnych takich użytkowników. Do przygotowania kursów spełniających tego rodzaju wymagania
warto wykorzystać koncepcję projektowania uniwersalnego. Wydaje się bowiem, iż zastosowanie
podanych w opracowaniu zasad i wskazówek powinno dać efekt w postaci kursu, który będzie
w pełni dostępny i przydatny dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym także dla studentów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trzeba podkreślić, iż dzięki zastosowaniu projektowania
uniwersalnego studenci z niepełnosprawnością nie muszą poświęcać tak dużej ilości czasu na
zapewnienie sobie dostępu do informacji prezentowanych w ramach kursu, jak ma to często
miejsce w przypadku kursów przygotowanych tradycyjnymi metodami.
Kurs zaprojektowany uniwersalnie pozwala uniknąć izolowania studentów niepełnosprawnych oraz stwarza szansę na zminimalizowanie nierównego ich traktowania, np. stosowania
wobec nich taryfy ulgowej.
Podsumowując, można powiedzieć, iż zaprojektowany uniwersalnie e-learning zapewnia
wysoką jakość procesu nauczania. Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego przy
tworzeniu stron internetowych i różnych materiałów dydaktycznych (np. testów) sprawia,
że są one znacznie bardziej użyteczne dla wszystkich studentów. Tak zaprojektowane kursy
e-learningowe mogą stanowić bardzo dobrą formę kształcenia oraz doskonalenia zawodowego
osób niepełnosprawnych.
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Abstract
This paper shows some aspects of implementing universal design in preparing e-learning courses. It
presents the experiences of American teachers with implementing universal design in higher education.
Author of the paper indicates that it is necessary to use universal design to increase accessibility and usability of e-learning in educational process of people with disabilities. He also gives a list of actions to be
taken to prepare courses useful for all students, especially for students with disabilities.
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Rozdział 16

Czy e-materiały dydaktyczne
są dostępne dla osób
niepełnosprawnych?
W związku z ratyfikacją przez Prezydenta RP Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
mamy do czynienia z wymogiem, aby treści (w tym materiały dydaktyczne) były zamieszczane
w postaci dostępnej, czyli umożliwiającej ich odbiór wszystkim, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne to w tym kontekście osoby niesłyszące, słabowidzące
i niewidome.
Niestety wciąż panuje przekonanie, że w kształceniu zdalnym e-materiały dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych są ze swej natury proste i nieciekawe dla osób w pełni
sprawnych. Nie jest to jednak prawda. Nowoczesne techniki WWW oraz uwrażliwienie na podstawowe problemy, z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne, pozwalają uniknąć tworzenia
kilku wersji tych samych materiałów (aspekt ekonomiczny), jak również wykluczenia takich osób
z życia społecznego (aspekt społeczny). Opracowanie przedstawia, w jaki sposób przestrzenna
treść WWW jest interpretowana przez czytniki ekranowe oraz wskazuje, na co należy zwrócić
uwagę w przygotowywaniu e-treści, aby były dostępne również dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.

Nowoczesne technologie, mobilne urządzenia i wciąż rozwijający się rynek cyfrowych
rozwiązań sprawiły, że mamy niemalże nieograniczony dostęp do internetu. Nie zawsze jednak
uświadamiamy sobie, że bogactwo różnych szablonów czy aplikacji zamieszczanych w serwisach,
na portalach i na platformach nie służy wszystkim zainteresowanym użytkownikom społeczności
internetowej. Okazuje się, że wiele stron internetowych, pomimo ciekawych wizualizacji i treści,
nie spełnia podstawowych standardów dostępności.
Osoby niepełnosprawne stanowią liczną grupę użytkowników, która napotyka wiele problemów związanych z odczytywaniem treści stron internetowych oraz zawartych na nich e-materiałów dydaktycznych. Ratyfikowana w 2012 roku przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych chroni prawa i zapewnia równe traktowanie
osób z niepełnosprawnością w Polsce. Artykuł 9 konwencji mówi o promowaniu dostępu osób
niepełnosprawnych do informacji, najnowszych technologii oraz systemów informacyjnych
i komunikacyjnych, w tym do internetu1. W myśl tego dokumentu strony internetowe powinny

1

Zob. art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_
Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf, [14.05.2013].
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być tworzone zgodnie z projektowaniem uniwersalnym, czyli użytecznym dla wszystkich, bez
potrzeby wprowadzania specjalistycznych zmian. W niniejszym opracowaniu autorzy poświęcą
temu zagadnieniu więcej uwagi.

Użytkownik a komputer
Interakcja człowieka z komputerem to proces komunikacji, której nośnikiem jest interfejs.
Użytkownik wprowadza dane i polecenia, a komputer reaguje na nie komunikatami.
Tabela 1. Zestawienie najważniejszych kanałów komunikacji pomiędzy komputerem a człowiekiem
Użytkownik (wprowadzanie danych i poleceń)

Mysz komputerowa (lub inne urządzenie
wskazujące)
Klawiatura
Inne (np. sterowanie głosem, ekrany
dotykowe)

Komputer (komunikacja zwrotna)

Komunikaty wizualne
Komunikaty dźwiękowe
Inne (np. wyświetlacz Braille’a)

Źródło: opracowanie własne

Problem dostępności jest związany z formą komunikacji (formą interfejsu) i możemy go
odnieść również do komunikacji międzyludzkiej. Ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności część dróg komunikacyjnych może być niedostępna dla niektórych użytkowników. Zatem
aby zapewnić dostępność e-treści osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, należy
przewidzieć alternatywne formy komunikacji.

Jak wspomagać dostępność e-treści
dla osób niepełnosprawnych?
W przypadku wielu niepełnosprawności (np. osób słabowidzących) problem może być
rozwiązany za pomocą istniejących i używanych przez takie osoby programów wspomagających. W takiej sytuacji niepotrzebna jest dodatkowa praca osób przygotowujących interfejsy
programów (w tym witryny internetowe) i osób tworzących e-treści. Z doświadczeń Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ wynika, że jedynie
w przypadku osób niesłyszących i niewidomych potrzebne są dodatkowe zabiegi zapewniające
dostęp do treści. Problem niedostępności e-treści dla osób niesłyszących może zostać rozwiązany relatywnie łatwo, poprzez uzupełnienie przekazu werbalnego napisami w materiałach
audio-wideo. Większym wyzwaniem jest dostosowanie treści do potrzeb osób niewidomych.
Nie powinno to budzić zdziwienia, ponieważ wszystko, co współcześnie jest związane z korzystaniem z komputera, ma wymiar głęboko wizualny. Osoby niewidzące, pracując z komputerem, korzystają z programów odczytujących elementy interfejsu i treści, tzw. programów
odczytu ekranu/czytników ekranu (screen reader). Ich obsługa w dużej mierze powiązana jest
z czynnościami wykonywanymi z poziomu klawiatury, ponieważ osoby niewidome nie korzystają
z urządzeń wskazujących (np. myszy). Mówiąc o pracy z czytnikami ekranu, można wydzielić
dwa środowiska: tekstowe oraz graficzne. Środowisko tekstowe jest bardzo przyjazne czytnikom
ekranu ze względu na liniowy charakter tekstu. Osoba niewidoma może nawigować pomiędzy
kolejnym literami, wyrazami bądź liniami tekstu za pomocą klawiatury, używając do tego celu
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zazwyczaj odpowiednich skrótów klawiaturowych. Czytnik ekranu, współpracując z syntezatorem mowy, generuje warstwę audio wspomagającą nawigację, przykładowo potwierdzając
cały wprowadzany znak lub przemieszczanie się kursora po tekście. Te uwagi odnoszą się nie
tylko do systemów operacyjnych, których interfejs oparty jest na linii komend, ale również do
programów użytkowych zawierających pola tekstowe (np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
strony WWW).
Natomiast środowisko graficzne ze swej natury jest niewątpliwie dużo bardziej problematyczne. Wynika to z nieliniowego charakteru poruszania się po nim. Żeby dobrze wyobrazić
sobie ten problem, wystarczy spróbować popracować chwilę na swoim domowym komputerze
bez użycia myszki lub innego urządzenia wskazującego i porównać sposób pracy z interfejsem
popularnego programu.
Rysunek 1. Postrzeganie interfejsu przez osobę widzącą


Źródło: http://www.w3.org/WAI/

Osoba niewidoma zapoznaje się tylko z aktualnym elementem oraz linearnym następstwem wykonanych kroków (bez rozróżnienia przestrzennego). W trakcie pracy z programami
często pojawiają się też okna dialogowe i informacyjne, które zaburzają postrzeganie interfejsu
przez osobę niewidomą. Formą środowiska graficznego jest też okno przeglądarki internetowej.
Interfejs samej przeglądarki zachowuje się dokładnie tak, jak w każdym innym programie.
Natomiast jeśli chodzi o okno treści – należy uświadomić sobie sposób trawersowania drzewa
dokumentu. O kolejności odczytywanych elementów decyduje ich pojawienie się w źródle,
a nie – jak się może wydawać – pozycjonowanie za pomocą arkuszy CSS. Stąd należy pamiętać, by umieszczać elementy nawigacyjne na początku dokumentu (bez względu na ich
ostateczne pozycjonowanie) tak, aby osoba niewidoma mogła łatwo je odnaleźć.
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Rysunek 2. Postrzeganie interfejsu przez osobę niewidomą korzystającą z czytnika ekranu: kolejne elementy
interfejsu układają się liniowo, a dostęp do nich ma charakter sekwencyjny


Źródło: http://www.w3.org/WAI/

Ponadto czytniki ekranu pozwalają przeglądać stronę po kolejnych nagłówkach lub kolejnych
odnośnikach (trawersowanie na skróty). Tutaj istotne jest zachowanie konsekwencji w stosowaniu
poziomów nagłówków oraz spójności nawigacji w tytułach odnośników.
Aby osoba niewidoma mogła swobodnie odczytać treść elementów graficznych – takich jak
wykresy, tabele, diagramy – należy je rozpisać na punkty i podpunkty oraz opatrzyć wyjaśniającym
komentarzem. Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne dotyczące zamieszczania
treści powinny być zgodne ze standardami WCAG2.

Jak stworzyć grafikę lub aplikację dla strony
internetowej?
W przypadku witryn WWW należy też wspomnieć o elementach osadzanych na stronie
(np. obrazy, aplety). O ile treść tekstowa (HTML) jest dostępna z definicji, o tyle nie wszystkie
elementy osadzone będą spełniać takie kryterium. W przypadku osadzania grafik sprawa jest bardzo prosta, wystarczy zapewnić tekst alternatywny. Natomiast w kwestii apletów należy upewnić
się, że są one tworzone i publikowane (kompilowane) z uwzględnieniem ustawień dostępności.
Stąd powszechne twierdzenie, że aplety Flash/Flex czy Java są niedostępne z definicji.
Warto zaznaczyć, że współcześnie praktycznie wszystkie funkcje takich aktywnych elementów osadzanych mogą zostać uzyskane za pomocą elementów HTML5 oraz języka skryptowego
(najczęściej JavaScript). Zatem jeżeli chodzi o mechanizmy, w których prezentacja treści jest
czynnikiem dominującym (czasami ważniejsza jest warstwa wizualna, artystyczna), nie ma już
mocnych argumentów przemawiających za stosowaniem np. technologii Flash. Prostsze, tańsze
i bardziej dostępne jest tworzenie treści w oparciu o HTML5 niż o elementy osadzone.

2
WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) – wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opracowane
przez WAI (Web Accesibility Initiative), http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php, [14.05.2013].
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Architektura AJAX3
Kolejnym istotnym problemem w treściach WWW są elementy ładowane w architekturze
AJAX. Czytnik ekranu może odczytywać elementy ładowane w taki sposób, jednak ich pojawienie się zaburza kształt interfejsu i stanowi dodatkowe obciążenie ergonomii. W odpowiedzi
na te problemy powstała specyfikacja WAI-ARIA, która definiuje dodatkową składnię, wspomagającą czytnik ekranu przy obsłudze elementów aktywnych, takich jak menu rozwijane
czy okna treści i innych komponentów interfejsu zrealizowanych w oparciu o HTML. Jest to
wiedza szczególnie istotna z punktu widzenia osób tworzących aplikacje internetowe (takie
jak platforma Moodle). Możliwe są sytuacje, w których osoby tworzące e-treści będą chciały
skorzystać z takiej architektury.

Podsumowanie
Twórcy aplikacji internetowych już na etapie programowania powinni mieć na względzie
ich dostępność, ponieważ decyduje to o funkcjonalności e-treści. Pełna dostępność stron internetowych oraz zamieszczanych na nich materiałów dla wszystkich użytkowników (również
niepełnosprawnych) nie tylko jest przejawem profesjonalnego traktowania odbiorców, ale
również opłaca się z biznesowego punktu widzenia. Osoby niepełnosprawne stanowią dużą
grupę potencjalnych klientów w sieci, zatem firmy czy instytucje niemające dostępnych stron
internetowych pozbawiają się znacznej grupy odbiorców. Obecnie wykorzystywane technologie
oferują różnorodne narzędzia do tworzenia aplikacji dostępnych dla wszystkich użytkowników
internetu, ale to, czy będziemy umieć je odpowiednio wykorzystać, zależy od nas samych.

Netografia
Kancelaria Prezydenta RP, www.prezydent.pl.
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/
Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php.

Abstract
In the context of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratified by the President
of the Republic of Poland there is a requirement that the learning content (including didactical materials)
should be published in an accessible form i.e. allowing the perception of it for all people regardless of the
kind of their disability. Disability in this context means hearing impaired, visually impaired and partially
sighted people.
Unfortunately, in distance education there is still a conviction that e-materials tailored to the needs
of disabled people are simple and boring by their nature for people without disabilities. It is not true,
though. Modern WWW techniques and being sensible for the most basic problems which disabled people
encounter when they learn allow us to prepare the learning content equally attractive and engaging for
all groups of potential learners. A paper presents how a spatial context of WWW is interpreted by screen
readers and what is worth to be taken into account while preparing e-content to ensure its accessibility
also for people with different kinds of disabilities.

3

Skrót od ang. Asynchronous JavaScript and XML.
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Rozdział 17

Nowy wymiar kompetencji edytorskich
– e-podręcznik

Rozwój edukacji zdalnej wymusza na kadrze nauczycielskiej (akademickiej) tworzenie materiałów
edukacyjnych w nowej formie. Zmiana podręcznika drukowanego na e-podręcznik wymaga
innej pracy redakcyjnej – ze względu na hipertekstową organizację treści i możliwość osadzania elementów multimedialnych oraz elementów stymulujących aktywność osoby uczącej się.
Niniejsze opracowanie zawiera uwagi o dostępnych narzędziach oraz przegląd kompetencji ICT
niezbędnych do tworzenia e-podręczników, a także publikowania ich w zasobach serwerów
WWW. Autorzy widzą lukę w kształceniu z zakresu ICT. Proponują utworzenie oferty kursów
i szkoleń dla pracowników placówek edukacyjnych oraz poszerzenie programów studiów
o omawianą tematykę.

Publikacje elektroniczne
Edukacja zdalna bazuje na prezentowaniu materiałów merytorycznych z zasobów
serwerów WWW. Systemy typu LMS (Learning Management System) oraz LCMS (Learning
Content Management System) grupują materiały edukacyjne w postaci ustrukturalizowanej
i udostępniają je jako kurs. Odbiorca kursu, wykorzystując element aktywny (tekst, grafikę),
wysyła za pomocą przeglądarki internetowej żądanie do portalu i oczekuje na wypełnienie
ekranu informacjami zwracanymi w odpowiedzi na to żądanie. Standard budowy aplikacji
przeglądarek internetowych (RFC 2616) definiuje HTML jako obowiązujący sposób prezentowania treści na ekranie urządzenia odbiorcy. Serwery WWW mogą gromadzić w swoich
zasobach wszystkie typy plików, ale tylko elementy zgodne z dokumentacją HTML (treść
tekstowa wraz z elementami formatowania oraz skrypty do wykonania na komputerze czytelnika) będą wizualizowane i interpretowane. Jeśli chodzi o pozostałe elementy – przeglądarka
oferuje czytelnikowi możliwość skopiowania ich na dysk lokalny. Nawet gdy na komputerze
odbiorcy zainstalowane są dodatkowe biblioteki do przeglądarki i za ich pomocą przesyłany
plik jest wizualizowany, można go również zapisać na lokalnym dysku komputera. Generalnie
większość elementów multimedialnych widoczna i słyszalna będzie tylko na urządzeniach
z zaimplementowaną funkcją odtwarzania (dekodowania i transmisji sygnału do wyświetlacza
i głośników) informacji cyfrowej zawartej w pliku (lub strumieniu).
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Publikacja plików multimedialnych jest odrębnym, obszernym tematem1. Główne problemy
to w tym przypadku:
wielkość pliku multimedialnego,
dekodowanie zawartości pliku multimedialnego w czasie rzeczywistym,
duża liczba metod kodowania, brak standardu.
Publikacja multimediów, czyli ich rozgłaszanie (broadcast) lub serwowanie na żądanie
czytelnika (on demand), jest zadaniem realizowanym przez serwery mediów strumieniowych.
Informacja o dostępności strumieniowanego pliku może być zamieszczona w zasobach serwera WWW. Plik multimedialny nie jest transportowany na dysk lokalny czytelnika przed
rozpoczęciem odtwarzania. Serwer mediów strumieniowych ustala wielkość bufora, zależną
od aktualnej wydajności komunikacji sieciowej, i wypełnia go częścią informacji z pliku.
Przesłana informacja jest dekodowana, odtwarzana i „zapominana”, a w tym samym czasie
następuje buforowanie kolejnej części. Przy stabilnie działającej sieci proces przebiega niezauważalnie dla odbiorcy. Należy jednak podkreślić, że wykorzystywane jest całe dostępne
pasmo przenoszenia i może to skutkować znacznym spadkiem szybkości przesyłania informacji w odniesieniu do innych form komunikacji w sieci, które mają miejsce w tym samym
czasie. Mimo ograniczeń technicznych jest to lepszy wariant niż pozostawienie w zasobach
serwera WWW pliku multimedialnego „do pobrania”. Analiza innych aspektów technicznych
przekracza ramy niniejszego opracowania.

Nowy wymiar kompetencji edytorskich
Przy edytowaniu publikacji przeznaczonych do edukacji zdalnej, czyli do umieszczania ich
w zasobach serwerów WWW, wymagana jest następująca strategia postępowania:
przetworzenie, zapis oraz eksport dokumentu muszą być dokonywane zawsze
z zastosowaniem formatowania HTML;
jeśli materiał zawiera grafikę, przeglądarka na komputerze odbiorcy musi ją poprawnie wizualizować;
materiały elektroniczne zapisane z zastosowaniem innych standardów muszą
zostać skopiowane z serwera WWW na dysk lokalny komputera odbiorcy;
multimedia wymagają rozszerzenia funkcjonalności przeglądarki na komputerze
odbiorcy lub jego systemu operacyjnego – odbiorca musi zostać poinformowany
o tej konieczności;
jeśli wiadomo, że odbiorcy będą posługiwać się urządzeniami o mniejszej mocy
obliczeniowej (smartfon, PDA – Personal Digital Assistant), muszą zostać zastosowane specjalne narzędzia edytorskie.
Realizacja nakreślonej strategii wymaga innych kompetencji z zakresu ICT niż te, których
zdobycie oferowane jest w trakcie studiów, zwłaszcza na kierunkach nieinformatycznych2.
Programy edukacji informatycznej, realizowane obecnie i przewidziane do realizacji w nowych
ramach kwalifikacyjnych, przewidują zapoznanie się z zasadami korzystania z oprogramowania

1
A. Ren-Kurc, W. Kowalewski, M. Roszak, B. Kołodziejczak, Building Digital Content for E-Learning. Information and
Communication Technologies (ICT) Competence, [w:] E. Smyrnova-Trybulska (red.), E-Learning for Societal Needs,
Wydawnictwo Studio Noa, Katowice–Cieszyn 2012, s. 209–210.
2
J. Winiarski, Sylabus do przedmiotu Technologie Informacyjne, rok akademicki 2012/13, Wydział Ekonomiczny,
Uniwersytet Gdański, https://ekonom.ug.edu.pl/pp/pdfview.php?IdPrzedmiot=41&student=on, [31.07.2013].
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biurowego: formatowania tekstu, dokonywania obliczeń w arkuszach, edytowania prezentacji
ekranowych, a także zaznajomienie studentów z podstawami baz danych. Całość realizowana jest głównie w oparciu o aplikacje desktopowe. Czytanie serwisów internetowych oraz
wyszukiwanie informacji w sieci to w istocie korzystanie z gotowych treści, zredagowanych
uprzednio przez dostawców, z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki. Wymagana jest tylko
umiejętność obsługi przycisków graficznych, wpisywania tekstu w okienka edycyjne oraz
śledzenia zmian kształtu kursora. Nawet biegłe posługiwanie się wymienionymi elementami
interfejsu nie pozwala na aktywne tworzenie wspomnianych zasobów serwerów WWW.
Programy kształcenia ICT nie obejmują umiejętności niezbędnych do zamieszczania
właściwie zredagowanych materiałów w zasobach internetowych, tym samym student nie
zdobędzie odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Absolwent, podejmując pracę w szkole
czy na uczelni, staje przed koniecznością samodzielnego uzupełnienia wiedzy w tej dziedzinie. Jednocześnie finansowe uwarunkowania w placówkach edukacyjnych nie pozwalają
na korzystanie z usług firm zewnętrznych, zajmujących się przygotowywaniem materiałów
do edukacji zdalnej. Osoby, przed którymi postawiono zadanie prowadzenia zajęć w trybie
zdalnym, najczęściej edytują materiały samodzielnie. Takie rozwiązanie wydaje się autorom
opracowania dominujące w akademickiej edukacji zdalnej, również w innych krajach3.
Warunkiem koniecznym poprawnego przygotowania materiałów do edukacji zdalnej
w akceptowalnym czasie jest opanowanie obsługi narzędzi ICT pozwalających na przetwarzanie cyfrowej zawartości plików. Autorzy opracowania zwracają uwagę na konieczność
zaznajamiania studentów z tematyką automatycznego przetwarzania informacji cyfrowej.
Automatyzacja oznacza uwolnienie użytkownika od mozolnego, ręcznego wpisywania
znaczników HTML. Wystarczy wiedza na temat tego, którą z automatycznych metod zapisu,
wbudowanych w narzędzie edytorskie, należy uruchomić.
Omawiając ze studentami i uczestnikami kursów przydatność aplikacji do tworzenia
materiałów przeznaczonych do publikacji w internecie, należy w pierwszej kolejności znaleźć
odpowiedzi na pytania:
jakie procedury zapisu lub eksportu do innych formatów cyfrowych są wbudowane w narzędzie,
czy aplikacja automatycznie przetwarza edytowane informacje do formatu HTML,
właściwego dla materiałów zamieszczanych w e-podręcznikach,
czy produkt otrzymany w wyniku automatycznego przetworzenia jest zadowalającej jakości graficznej, zgodnej z intencją autora.
Edytory budowy materiałów elektronicznych zapisują dane w formacie natywnym aplikacji (pozwalającym na edycję treści) oraz w formatach zapisu stosowanych do publikacji
w internecie (zestaw plików HTML i pliki osadzone). Publikacja w zasobach serwerów WWW
związana jest ze ściśle określonymi standardami formatowania (HTML i kilka formatów grafiki).
Konieczność dostosowania się do tych standardów wymusza używanie w edytorach wspomnianych wyżej automatycznych metod zapisu, a to z kolei warunkuje prawidłowy odczyt
materiałów na komputerze czytelnika. W zasobach serwera WWW można umieścić każdy
plik, ale nie każdy plik użytkownik będzie mógł odczytać w oknie przeglądarki.

3
Zob. Using eLearning A Quick Guide, https://www.dropbox.com/s/g3vbz65jyr0qdlm/eLearning%20Quick%20G
uide.pdf, prezentacja http://www.mdsol.com/sites/default/files/media/eLearning_overview/init.htm, UF e-learning
help, https://lss.at.ufl.edu/help/Main_Page, [31.07.2013].
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Ta sama, omówiona wcześniej, strategia pozwala na opracowanie edytorskie publikacji niekoniecznie przeznaczonych do zamieszczania w zasobach serwerów WWW. Wszystkie czytniki
elektroniczne wyposażane są we wbudowane aplikacje wizualizacji formatu EPUB (Electronic
Publication). Książkę czyta się z zasobów lokalnych urządzenia, po uprzednim przekopiowaniu
jej z księgarni lub portalu edukacji zdalnej. Aplikację czytnika można zainstalować na każdym
komputerze – klasa aplikacji freeware jest tu wyjątkowo licznie reprezentowana. Dyskusyjne wydaje
się zabezpieczenie kryptograficzne DRM (Digital Rights Management), odbierające właścicielowi
prawo pożyczenia innej osobie książki opublikowanej z zastosowaniem tego zabezpieczenia.
Kompetencje edytorskie niezbędne do poprawnego złożenia publikacji w formacie EPUB
są identyczne jak wyżej omówione. Pliki z zawartością merytoryczną przygotowywane są
w dostępnych aplikacjach i zapisywane zgodnie ze specyfikacją HTML. Opcjonalnie można
włączać odnośniki do zasobów internetu, jednak – inaczej niż w przypadku publikacji materiałów
na portalach edukacji zdalnej, czytanych z zasobów serwerów WWW – publikacje EPUB będą
czytane głównie na czytnikach odłączonych od sieci.
Warto tu wspomnieć o wydawnictwach działających w oparciu o aplikację typu sklep internetowy. W ofercie sklepu znajdują się książki z ceną ustalaną przez autora. Jeśli cena przekracza
określoną sumę, wydawnictwo internetowe pobiera jakąś część zysków. Możliwe jest również
opublikowanie pozycji wydawniczej na licencji freeware.
Niezależnie od miejsca publikacji (portale LMS czy komercyjne wydawnictwa internetowe)
wymagane kompetencje edytorskie są inne niż w przypadku składania książek do druku. Niezbędne kwalifikacje ICT nie dadzą się sprowadzić do znajomości obsługi edytora tekstu, choć
nadal oprogramowanie typu Office będzie podstawą prac nad informacją tekstową.

E-podręcznik
E-podręcznik, jako publikacja elektroniczna, różni się od tradycyjnej książki4. Do jego
elementów charakterystycznych należą:
system nawigacji i wyszukiwania, będący integralną częścią oprogramowania
służącego do odczytywania książki;
zapis struktury systemu wiedzy, która jest opisana w podręczniku,
ścieżki czytania zgodne z poziomem trudności merytorycznej materiałów,
interaktywne ćwiczenia graficzne,
integracja z zasobami sieci internetowej (zgodnie z intencją autora),
szeroko rozumiane multimedia, czyli cyfrowa zawartość odtwarzana na ścieżce
czasu.
Każdy z wymienionych sześciu elementów musi zostać zaprojektowany przez autora
i wymaga znalezienia w funkcjach narzędzia edytorskiego możliwości realizacji automatycznej.
Elementem wiodącym jest nawigacja. Automatycznie tworzony jest plik TOC (table of content)
zawierający aktywny hipertekstowo spis tematów, na które autor podzielił materiał edukacyjny.
Temat stanowi najmniejszą jednostkę edycyjną. Zwykle odpowiada jej jeden plik i może być
ona gotowa w zasobach lokalnych czy w internecie lub redagowana na bieżąco w narzędziu.
Termin edytorski „składanie książki” należy zatem rozumieć tu w szerszym kontekście – oznacza

4
M.M. Sysło, A.B. Kwiatkowska, E-podręcznik do nauczania nowoczesnych technologii, Jubileuszowa Konferencja
Informatyka w Szkole, 6–9.09.2004, Wrocław, s. 219–223.
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zapis struktury wiedzy jako połączeń hipertekstowych uruchamiających wizualizację plików
z multimediami i innymi wymienionymi elementami. Najczęściej możliwe jest łączenie najrozmaitszych typów mediów (obraz, dźwięk, film) w jednym pliku. Dostępność urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku nie przekłada się jednak w chwili obecnej na wzbogacenie elementów
e-podręczników. Autorzy artykułu uważają, że przyczyną tego stanu rzeczy jest konieczność
opracowywania technicznego materiałów powstających z wykorzystaniem różnorodnych metod
zapisu do pliku. Brak implementacji standardów zapisu plików multimedialnych w oferowanych
aplikacjach jest dla wielu grup osób barierą w publikowaniu materiałów multimedialnych, trudną
do samodzielnego pokonania. Problematyka przetwarzania cyfrowych plików multimedialnych
nie jest reprezentowana w akademickich programach kształcenia.
Aplikacje do edycji e-podręczników oferują zwykle narzędzia i liczne wzorce edycyjne do
budowy jednostek statycznych i interaktywnych. Przejście od biernego do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji wpływa pozytywnie na jego wyniki. Pozytywne wrażenia emocjonalne
związane z estetyką i dobrym interfejsem są dla dzisiejszych odbiorców niezbędne w procesie
tworzenia engramów pamięciowych. Duże znaczenie dla zapamiętywania ma proces aktywnego przypominania, który musi znaleźć odzwierciedlenie w stosowaniu ćwiczeń utrwalających,
innych niż klasyczne5. Autorzy opracowania podkreślają konieczność zapoznania się twórców
materiałów dla potrzeb akademickiej edukacji zdalnej ze wzorcami symulacji i zadań interaktywnych w narzędziach edytorskich.
Odbiorca nie zaakceptuje elektronicznej edycji klasycznego podręcznika jako materiału do
samodzielnej pracy, jeśli oczekuje elementów interaktywnych. Bogactwo przykładów w internecie
i uczestnictwo w publicznie dostępnych kursach buduje przekonanie studentów, że w materiałach
oferowanych w akademickiej edukacji zdalnej elementy interaktywne również będą dostępne.
W zależności od specyfiki wykładanych treści oraz indywidualnego stylu uczenia się6 mogą to być:
testy, krzyżówki w wersji elektronicznej, ścieżki decyzyjne, sterowalne symulacje procesów.

Edycja e-podręczników – narzędzia
Trudności z edycją i właściwym zapisem pliku przeznaczonego do edukacji zdalnej spowodowały wykształcenie się całej klasy (a także rynku komercyjnego) edytorów specjalizowanych.
Klasa aplikacji tego typu jest licznie reprezentowana i przedstawiana w zasobach internetowych.
Łatwo znaleźć aplikacje freeware, popularne nie tylko w placówkach edukacyjnych w naszym
kraju. Edytowany e-podręcznik zapisywany jest w dwóch formatach: natywnym danej aplikacji
i publikacyjnym dla edukacji zdalnej. Plik w formacie natywnym należy oczywiście archiwizować, przewidując w późniejszym terminie jego modyfikację i ponowną publikację. Zagubienie
lub zignorowanie pliku edytowalnego bywa przyczyną pozostawiania materiałów w postaci
zdezaktualizowanej.
Wszystkie edytory specjalizowane (stosowane do tworzenia materiałów edukacyjnych
w e-learningu) zapisują hipertekst, z definicji przeznaczony do czytania na urządzeniach elek-

5
B. Kołodziejczak, W. Kowalewski, A. Ren-Kurc, M. Roszak, Streszczenia i powtórki w edukacji zdalnej, [w:] XI Konferencja „Wirtualny Uniwersytet – Model, Narzędzia, Praktyka”. Książka Abstraktów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
2011, s. 91.
6
B. Dębska, A. Kubacka, Adaptacja treści edukacyjnych portalu dydaktycznego do zmieniających się możliwości
percepcyjnych studentów, [w:] L. Banachowski (red.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010,
s. 227–228.
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tronicznych, a nie do wydruku. Generalnie podstawową funkcjonalnością aplikacji tego typu
jest tworzenie wspomnianego pliku TOC, aktywnego hipertekstowo spisu tematów i nawigacji
ekranowej po wyróżnionych w nim elementach. Edytory oferują zwykle dużą liczbę wzorów szat
graficznych, uwalniając autora od konieczności tworzenia tego rodzaju otoczki wydawniczej,
a więc jednocześnie od potrzeby posiadania określonych umiejętności z zakresu ICT. W skład
wzorca wchodzą zazwyczaj pliki skryptów nawigacji. W wyniku interpretacji tych skryptów
przez przeglądarkę realizowana jest czytelna i dobrze przemyślana nawigacja techniczna (stronicowanie, cofanie, wybieganie do przodu), niezależna od zawartej w pliku TOC nawigacji,
zgodna z merytoryczną strukturą opisywanej wiedzy.
Aplikacje te zawierają również szereg wzorców edytorskich dla formatowania treści edukacyjnych. Jest ich zwykle kilkanaście, pozwalają one tworzyć:
tekst z grafiką statyczną,
tekst z elementem multimedialnym,
rozwijalne akapity tekstu.
Autor nie musi wiedzieć, jak osadzić element w podręczniku – podaje tylko umiejscowienie
pliku w zasobach lokalnego komputera lub internetu. Obsługa aplikacji jest jednak znacznie
łatwiejsza dla osób, którym kompetencje ICT pozwalają na wyobrażenie sobie efektu końcowego
i ustalenie składowych potrzebnych do osiągnięcia celu. Autorzy widzą konieczność popularyzacji przykładowych e-podręczników. Ich analiza pod kątem zastosowanych elementów szaty
graficznej, wzorców edycji tekstu czy elementów interakcji z czytelnikiem będzie mogła w przyszłości służyć osobom przygotowującym materiały jako znaczne ułatwienie w ich samodzielnej
pracy. Serwisy internetowe firm oferujących aplikacje edytorskie zawierają zwykle, obok opisu
procedury tworzenia, także przykładowe e-podręczniki.
Drugą, jeszcze ważniejszą, klasą wzorców w aplikacjach służących do edycji e-podręczników są elementy interaktywne:
testy samooceny, złożone z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz
innych schematów wskazywania poprawnej odpowiedzi,
grafika z elementami uruchamiania nawigacji i skryptów,
ścieżki decyzyjne.
Niewiele z nich realizowanych jest w oparciu o standardowe funkcjonalności przeglądarek, czyli język znaczników HTML oraz rozszerzenia jego możliwości w postaci programów
napisanych np. w języku JavaScript. Większość wzorców powstaje z zastosowaniem technologii programistycznych, wymagających doinstalowania dodatkowych bibliotek do systemu
operacyjnego. Autorzy opracowania uważają za bardzo istotne poinformowanie użytkownika
w treści e-podręcznika o konieczności i sposobie instalacji takich dodatków. Jednocześnie
w miejscach, w których użytkownik nie będzie dysponował wystarczającymi uprawnieniami
(laboratoria akademickie, kawiarnie internetowe) umożliwiającymi instalację bibliotek, elementy te nie będą dostępne i utracona zostanie bardzo ważna składowa procesu przypominania
i zapamiętywania.
Edycja parametrów we wzorcach elementów interaktywnych tylko pozornie jest złożona.
Wystarczy zaznajomić się z przykładem zrealizowanym z zastosowaniem wzorca, ustalić, jakie
informacje merytoryczne będą niezbędne (treść pytań, warianty odpowiedzi, teksty ścieżek
decyzyjnych), i wpisać te informacje we właściwe okienka edycyjne.
Decyzja o zastosowaniu konkretnej aplikacji w celu edycji e-podręcznika powinna być
poprzedzona krótkim testem oferowanych funkcjonalności. Zdaniem autorów opracowania
powinno się uzyskać informacje o możliwości:
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wyboru wzorców szaty graficznej,
wyboru wzorców nawigacji,
nawigacji po strukturze wiedzy,
wyboru wzorców formatowania treści merytorycznych właściwych dla specyfiki
systemu wiedzy,
wyboru wzorców elementów interaktywnych,
włączenia zasobów z internetu,
wstawienia elementów multimedialnych z internetu i lokalnych zasobów,
zapisu w wersji do opublikowania w zasobach serwerów WWW (portali LMS),
zastosowania technologii wymagających rozszerzenia funkcjonalności przeglądarki
na urządzeniu czytelnika, zwłaszcza jeśli przewidywane jest wykorzystywanie
również urządzeń mobilnych.
Warte podkreślenia są duże korzyści wynikające z posługiwania się aplikacją edytorską realizującą automatycznie wszystkie istotne elementy e-podręcznika. Udaje się wówczas zminimalizować
trudności wynikające z braku dogłębnej znajomości ICT i osiągnąć dobre efekty edytorskie.
Krytyczne prześledzenie funkcjonalności aplikacji dostępnych w ofercie komercyjnej
i rozpowszechnianych jako freeware nie pozwala na stwierdzenie istotnych różnic między tymi
kategoriami. Producenci aplikacji z sektora komercyjnego dostarczają zwykle wersje demonstracyjne pozwalające zapoznać się z pracą oprogramowania tylko w ograniczonym zakresie
(np. bez możliwości zapisu do pliku lub stworzenia wersji do opublikowania). Wysiłek związany
z wyborem aplikacji jest duży – pracy tej trzeba poświęcić czasem nawet kilka godzin. Głównie
z tej przyczyny warto ustalić, jakie funkcjonalności są dla zamierzonej edycji najistotniejsze
– przyspieszy to proces testowania.

Podsumowanie
Czytelność treści w materiałach edukacji zdalnej determinuje w dużej mierze stosowany
przez autorów zestaw narzędzi edytorskich. Współcześnie dostępne edytory e-podręczników
zawierają wzorce elementów usprawniających i stymulujących procesy pamięciowe czytelnika.
Autorzy powinni je szeroko wykorzystywać. Warto zapoznać się z przykładowymi e-podręcznikami publikowanymi w internecie oraz z ofertą aplikacji edytorskich klasy freeware.
Badania zespołu wykazały braki w kompetencjach z tej dziedziny ICT u autorów materiałów7.
Ponieważ pełnią oni również role edytorów technicznych, muszą polegać na własnym doświadczeniu z zakresu wykorzystania ICT. Jednocześnie system edukacji na uczelniach wyższych nie
przewiduje rozwijania takich – ważnych w wykształceniu – kompetencji.
Autorzy opracowania widzą konieczność utworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej oraz
poszerzenia o tę tematykę programów studiów, zwłaszcza dla kierunków nieinformatycznych.
Różnego typu kursy e-learningowe i szkolenia blended learningowe dla pracowników placówek
edukacyjnych w swojej strukturze i organizacji powinny uwzględniać profil wiekowy i specjalność
zawodową uczestników. Przykładowa propozycja szkoleń:
1. Grupa wiekowa do lat 40, z dobrą znajomością ICT – szkolenie zdalne, w wersji
z instruktorem i bez instruktora do wyboru przez uczestnika kursu, 30 godzin
pracy.

7

A. Ren-Kurc, W. Kowalewski, M. Roszak, B. Kołodziejczak, dz.cyt., s. 201–212.
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2.

Grupa wiekowa do lat 40, ze słabą znajomością ICT – szkolenie dwuetapowe:
dla początkujących i dla zaawansowanych, zajęcia stacjonarne, 30 godzin
pracy,
dla początkujących i dla zaawansowanych, kurs zdalny z instruktorem, 30 godzin zajęć.
3. Grupy słuchaczy starszych, ze słabą znajomością ICT:
kurs mający na celu zademonstrowanie i przećwiczenie istotnych elementów obsługi aplikacji desktopowych i aplikacji z interfejsem w przeglądarce,
20 godzin zajęć stacjonarnych z instruktorem w bardzo małych grupach (np.
dziesięcioosobowych).
kurs projektowania materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem dla
e-learningu, 30 godzin zajęć stacjonarnych z instruktorem w bardzo małych
grupach.
Autorzy niniejszego artykułu uważają, że istotne jest wymaganie udziału w zajęciach prowadzonych trybem zdalnym. Wówczas uczestnicy bardziej docenią wskazówki metodyczne
przekazywane im w ramach kursu.
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Nowy wymiar kompetencji edytorskich – e-podręcznik

Abstract
Development of distance education forces the teaching staff to prepare educational materials in
a new form. Applying electronic means of content delivery requires different editorial work, as the content
must be organized as a set of hypertext links and different types of multimedia that stimulate activity of
the learner should be embedded. The article provides a brief overview of the existing tools that support
such tasks and brings some comments about the ICT skills needed to create e-books and to publish them
on the Web server. The authors emphasize some gaps in ICT education at the university and give some
suggestions concerning a training offer for the employees of educational institutions as well as the necessary
extensions of the study program in a way that it includes the topics mentioned above.

Nota o autorach
Anna Ren-Kurc, Barbara Kołodziejczak, Magdalena Roszak oraz Wojciech Kowalewski są wykładowcami akademickimi przedmiotów matematycznych i informatycznych. Od 8 lat zajmują się tematyką
nauczania zdalnego w kształceniu akademickim, prowadząc badania na trzech poznańskich uczelniach:
Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Pedagogiki
i Administracji.
Ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół narzędzi i metod tworzenia treści dydaktycznych do publikowania w zasobach portali edukacyjnych, a także wokół standardów budowy kursów
e-learningowych oraz organizacji procesu kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym.
Doświadczenie zdalne zespołu to: wdrożenia działających instalacji platform e-learningowych, prowadzenie kursów i szkoleń e-learningowych dla pracowników poznańskich uczelni wyższych, realizacja
grantów z zakresu nauczania zdalnego.
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Niniejsza monografia podkreśla bardzo istotną ewolucję roli nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej. Rozwój e-learningu w szkolnictwie wyższym determinowany jest różnymi przesłankami. Początkowy impuls związany z troską o jakość
kształcenia i koniecznością uzupełnienia godzin realizowanych zajęć zastąpiony został
budową przewagi konkurencyjnej i chęcią wyróżnienia się uczelni jako nowoczesnych
ośrodków akademickich. Najnowsze trendy wiążą inwestowanie w e-learning z zaspokajaniem rosnących potrzeb społeczeństwa względem doskonalenia zawodowego
oraz kształcenia się przez całe życie. Nie bez znaczenia są również doświadczenia
międzynarodowe, związane w szczególności z rozwojem kursów masowych, realizowanych na odległość i otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Te właśnie nowe
rozwiązania w e-learningu są przedmiotem omawianej monografii. Jej lekturę rekomenduję wszystkim zainteresowanym rozwojem sektora edukacji w Polsce.

Jak słusznie piszą autorzy wstępu: „zajęcia zdalne miały […] niwelować niedostatki
w infrastrukturze lokalowej […]. Z rzadka natomiast przypisywano e-edukacji istotną rolę w tworzeniu jakościowo nowych propozycji programowych”. Ta publikacja
jest wartościowym przewodnikiem po problemach, jakie można rozwiązać, wykorzystując e-edukację, a jednocześnie ukazuje, jak wiele trudności trzeba jeszcze
pokonać, aby stosować nowoczesne narzędzia informatyczne w nauczaniu. Opisując szczegółowe zadania stawiane pełnym wykładom online, zarządzaniu wiedzą
i e-learningowi na różnych etapach edukacji oraz doświadczenia z praktyki edukacyjnej, autorzy poszczególnych opracowań stwarzają kompendium wiedzy, które będzie
przydatne każdemu poszukującemu nowych metod nauczania. Jednak, jak napisano
w jednym z rozdziałów: „głównym motorem wszelkich zmian muszą być wola, odwaga, a czasem nawet upór władz uczelni, aby stworzyć wizję przyszłości uniwersytetu”,
a więc także wykorzystania narzędzi e-edukacji.
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