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Wstęp

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w kształceniu akademickim, które – jak się wydaje
– mogą kiedyś zostać nazwane przełomowymi. Wśród najnowszych trendów warto przede
wszystkim wskazać otwieranie się prestiżowych uczelni amerykańskich i udostępnianie przez
nie wykładów akademickich online. Uczelnie takie jak MIT, Harvard czy Stanford oferują już
nie tylko treści wykładów, jak to miało miejsce w przypadku inicjatywy MIT Open CourseWare, ale pełne e-kursy, które można realizować w międzynarodowej grupie uczących się,
pod opieką znakomitych wykładowców. E-learning zaczyna pełnić ważną funkcję – umożliwia
bezpłatny dostęp do wiedzy gromadzonej na uczelniach wyższych każdemu, kto jest tą wiedzą
zainteresowany. Nasuwa się w tym miejscu pytanie, na jakim etapie jest e-learning w polskich
uczelniach. Czy doganiamy już światową czołówkę, czy może dystans do liderów ciągle rośnie? Tym i podobnym zagadnieniom poświęcona była kolejna, ósma już, edycja 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 we Wrocławiu oraz Szkołą Główną
Handlową w Warszawie. Gospodarzem spotkania, które miało miejsce 17 listopada 2011
roku, był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Niniejsza monografia powstała w oparciu o wybrane wystąpienia prezentowane podczas
tej konferencji. Spektrum tematów jest bardzo szerokie – od przykładów zastosowań e-edukacji w ramach konkretnych studiów czy uczelni po rozważania na temat tego, jak rozwijał
się i jak powinien się rozwijać polski e-learning w skali globalnej. Książka obejmuje 25 opracowań zebranych w pięciu częściach. Pierwsza z nich, zatytułowana Narzędzia nowoczesnej
edukacji, zawiera prezentację aplikacji, które skutecznie wspierają działania e-edukacyjne
podejmowane na uczelniach. Autorzy zamieszczonych w niej rozdziałów bądź to ukazują
przykłady rozwiązań stosowanych w ramach prowadzonych zajęć, bądź też potencjał wybranych aplikacji w odniesieniu do e-edukacji.
Część druga, której nadano tytuł Metodyka zdalnego nauczania, to niejako dopełnienie
części pierwszej. Pozwala bowiem spojrzeć na e-edukację od strony rozwiązań metodycznych, które muszą być zawsze uwzględniane, gdy rozważamy użycie konkretnych aplikacji
wspierających kształcenie online. Kolejnym aspektem, który musi brać pod uwagę każdy, kto
zamierza stosować e-edukację w sposób odpowiedzialny, jest poziom efektywności procesu
dydaktycznego oraz satysfakcji odbiorców wprowadzanych rozwiązań. Tym zagadnieniom
poświęcono część trzecią monografii, zatytułowaną Percepcja e-learningu i jego skuteczność.
Część ta stanowi równocześnie pomost pomiędzy opisywanymi wcześniej działaniami,
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odnoszącymi się do kursów lub wykładów, a bardziej globalnymi inicjatywami, których celem
jest zmiana lub wzbogacenie sposobu przekazywania wiedzy w skali całej uczelni. Opisano je
w rozdziałach zebranych w części czwartej, zatytułowanej Dobre praktyki akademickie. Warto
podkreślić, że w tej grupie tekstów znalazło się też opracowanie na temat rozwoju e-edukacji
w jednym z college’ów kanadyjskich, które może stanowić pouczającą lekturę, zwłaszcza dla
osób rozpoczynających działalność e-learningową.
Znamienny jest fakt, iż mimo że e-edukacja w Polsce rozwija się już od kilkunastu lat,
wiele uczelni dopiero rozpoczyna jej wdrażanie na szeroką skalę i ciągle jest jeszcze wiele
do zrobienia w tym zakresie. Nie dziwi zatem tytuł części ostatniej – zamykającej monografię
– w której zebrano prace będące próbą zdefiniowania Kluczowych wyzwań dla e-edukacji.
Wyzwania te po części wynikają z uwarunkowań prawnych po nowelizacji ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, ale w znacznej mierze są też stymulowane przez zmiany o charakterze bardziej globalnym – wyzwania społeczeństwa informacyjnego czy wspomniane na
początku inicjatywy uczelni zagranicznych w zakresie poszerzania dostępu do oferowanych
przez nie wykładów.
Polecamy lekturę niniejszej książki w przekonaniu, iż przedstawione w niej tezy, a także
zaprezentowane przykłady, przyczynią się do głębszego zrozumienia przez środowisko istoty e-edukacji oraz jej znaczenia w procesie tworzenia nowoczesnego systemu kształcenia
akademickiego w Polsce. Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z wystąpień
konferencyjnych, w oparciu o które powstała prezentowana monografia. Galeria fotografii oraz
treści wygłaszanych referatów dostępne są na stronie internetowej: www.e-edukacja.net.
Marcin Dąbrowski i Maria Zając

Recent years have brought significant changes in higher education and it is highly likely that
some of them could even cause a totally new approach to university teaching. Opening the
academia by offering free online lectures almost to everybody is one of the most meaningful
symptoms of those changes. The Open CourseWare initiative, started by MIT in 2001, has been
developed to achieve finally a form of a collaboration between MIT and Harvard University called
EdX, which offers free online courses prepared and tutored by lecturers from both universities.
A similar action – Coursera – has been undertaken by a consortium created by another five
prestigious American universities, including Stanford and Berkeley, which also offer complete
online lectures, moderated by the professionals working at those universities. No matter what
are the reasons for those ‘giants opening their doors’ almost for everybody, it cannot be denied
that the role of online teaching and learning becomes even more significant nowadays. In this
context the question for discussion should be raised concerning the position and the role of
e-learning at Polish universities. It is worth to be discussed whether the distance to the leaders
is becoming shorter than it used to be a few years ago or is it still growing? These questions
have actually been the matter of consideration during the VIIIth conference The development
of e-learning in higher education of economics, organized by the Foundation for the Promotion
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and Accreditation of Economic Education in collaboration with the Universities of Economics
in Katowice, Krakow, Poznan and Wroclaw and Warsaw School of Economics. In November
2011 the conference was hosted by the University of Economics in Krakow.
The book has been based on the selected papers presented during that conference. The
scope of topics is quite broad and includes examples of good practices, chosen from particular
universities and their programs as well as more general concepts concerning the development
of e-learning in Poland during the past years and in the years to come. The book has been
divided into five parts, containing 25 chapters altogether, written by the authors representing
22 universities and other educational institutions in Poland and abroad.
In its first part, entitled The tools of modern education, applications and solutions enhancing
the educational processes at several universities are described. This part is aimed at presenting
both the potential of tools available and the examples how they are used in order to improve
effectiveness of teaching and learning.
The second part, under the title Methodology of distance learning, plays a supplementary
role to the first one because its content focuses on the pedagogical and methodological perspective of using such tools and applications.
Another important aspect that could not be discarded if we want to take full advantage of
e-learning refers to the quality of content delivery and the teaching methods. They can be measured both by students’ satisfaction and by the learning outcomes. These aspects are described
in the papers collected in the third part of the book called Perception of the e-learning and its
effectiveness. This part constitutes a bridge between the solutions and practices described in
previous chapters, that refer to singular subjects or courses and some global initiatives regarding the way how e-learning is approached by the universities. Therefore, it is entitled Good
practices in higher education. One of them is the example of a Canadian college, which could
be recommended particularly for those, who have just started to consider introduction of
e-learning at their schools.
Last but not least, the book includes the collection of chapters concerning the global
trends and challenges that university education faces nowadays. To some extent, they resulted
from the novelisation of tertiary education law, introduced in Autumn 2011, but they are also
a consequence of more global changes that can be observed in other parts of the world, like
opening the most prestigious universities for a wider public, as it was already mentioned at the
beginning.
We do believe that the presented book could become a subject of an interesting and valuable study. We also hope that the ideas it covers and the included case studies could really help
better understand the role of e-learning and the way how it can change contemporary education
at all its levels. 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.
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Część I

Narzędzia nowoczesnej
edukacji

Ilona Buchem
Beuth Hochschule für Technik

Rozdział 1

E-portfolio jako osobiste
środowisko uczenia się:
przykłady zastosowań w edukacji
niemieckiej
E-portfolio i osobiste środowiska uczenia się należą do wiodących koncepcji dydaktycznych
opartych na zasadach samoregulacji i samokształcenia oraz wykorzystujących m.in. narzędzia
sieci społecznej czy też technologie i aplikacje mobilnej nauki do wspomagania procesów uczenia
się przez całe życie. Głównym celem zarówno e-portfolio, jak i osobistych środowisk uczenia
się jest zindywidualizowane wspomaganie procesów uczenia się jednostki poprzez tworzenie
warunków do określenia własnych potrzeb i celów oraz wyboru metod i środków ich realizacji.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kluczowe cechy e-portfolio i osobistych środowisk
uczenia się oraz omówiono bliskie związki obu koncepcji z perspektywy pedagogiki medialnej.
Dla zilustrowania proponowanego podejścia zostały przedstawione dwa przykłady zastosowań
e-portfolio jako osobistego środowiska uczenia się w szkolnictwie wyższym w Niemczech.

Memorandum E-portfolio dla wszystkich (ePortfolio for all) jest jedną z głównych inicjatyw
Europejskiego Instytutu ds. E-learningu (European Institute for E-Learning, EIfEL). Zasadniczym
celem programu o tej samej nazwie – ePortfolio for all – zainicjowanego w 2003 roku na bazie
tego memorandum – było stworzenie własnego e-portfolio przez każdego obywatela w Europie
przed końcem 2010 roku. Preambuła dokumentu zawiera kluczowe informacje dotyczące misji
programu: Pojawienie się e-portfolio na skalę międzynarodową zmienia nasze aktualne spojrzenie
na zastosowanie technologii w nauce. Po raz pierwszy w stosunkowo krótkiej historii e-learningu
widzimy wzrost znaczenia technologii służących prezentowaniu indywidualnych osiągnięć oraz
ich ocenie, i to we wszystkich dziedzinach życia oraz w każdym wieku – rozpoczynając od nauczania przedszkolnego aż po uczenie się przez całe życie. Technologie te są ogniwem łączącym
indywidualne uczenie się, uczenie i nauczanie w organizacjach oraz uczenie się terytorialne (np.
uczące się regiony i miasta)1. Wyniki nielicznych2 do tej pory badań europejskich, np. zawarte
w raporcie dotyczącym zastosowań e-portfolio w Niemczech3, wskazują, że misja ePortfolio for all

1
Memorandum of Understanding: ePortfolio for all, http://www.eife-l.org/activities/campaigns/epmou, [02.06.2012],
tłumaczenie własne.
2
Aktualnie brakuje zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych – m.in. danych statystycznych dotyczących
stosowania e-portfolio w krajach europejskich przez użytkowników indywidualnych i przez instytucje edukacyjne.
Z powodu braku takich wyników badań nie można określić stopnia, w jakim osiągany jest cel wytyczony przez program ePortfolio for all.
3
E. Melis, M. Homik, E-Portfolio Study – Germany, German Research Center for Artificial Intelligence GmbH, 2007.
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nie została w pełni zrealizowana do dnia dzisiejszego. Przyczyną takiej oceny sytuacji w krajach
europejskich być może jednak nie jest brak zastosowań e-portfolio, lecz sposób definiowania
przyjęty przez Europejski Instytut ds. eLearningu. EifEL określa bowiem e-portfolio jako system
cyfrowy wspomagający naukę i praktykę przez refleksję, wyrażający się w umożliwianiu osobie
(lub organizacji) gromadzenia i publikacji wybranych dowodów uczenia się oraz zarządzania nimi
w celu uznania i akredytacji osobistych zasobów oraz planowania dalszej nauki4. W ten sposób
podkreślany jest techniczny aspekt e-portfolio, które w tym ujęciu rozumiane jest jako narzędzie.
Można jednak traktować e-portfolio nie jako rozwiązanie techniczne, lecz jako metodę
dydaktyczną, co w zasadniczy sposób zmienia spojrzenie na wyniki wspomnianych powyżej
badań. I tak na przykład instytut badawczy Salzburg Research w Austrii określa e-portfolio
jako metodę uczenia się oraz narzędzie wspomagające naukę: e-portflio to o wiele więcej niż
tylko cyfrowa teczka z aplikacją o pracę. To jednocześnie metoda samokształcenia i narzędzie
cyfrowe5. Podobne jest też założenie europejskiego projektu MOSEP6, który określa e-portfolio
przede wszystkim jako metodę nauki z zastosowaniem narzędzi cyfrowych.
Autorka niniejszego opracowania proponuje podejście do koncepcji e-portfolio z perspektywy pedagogiki medialnej. Taka perspektywa umożliwia interdyscyplinarne badania i rozwiązania, integrując spojrzenie pedagogiczne (np. dydaktyka, diagnostyka, rozwój osobisty) oraz
technologiczne (m.in. narzędzia, systemy elektroniczne). Podstawą niniejszego opracowania są
zastosowania e-portfolio oparte na idei samokształcenia jako strategii uczenia się przez całe życie.
Tekst prezentuje aktualne zastosowania e-portfolio tworzonego w oparciu o sieciowe narzędzia
Web 2.0 (np. blog, wiki) oraz specjalistyczne serwisy, m.in. Mahara. Cele tak pojmowanej nowej
generacji dynamicznych e-portfolio online i środki w nich wykorzystywane są blisko związane
z koncepcją osobistych środowisk uczenia się (PLE – Personal Learning Environments). Opisano
też znaczenie, kluczowe cechy i funkcje e-portfolio jako osobistego środowiska uczenia się,
podając wybrane przykłady zastosowań w edukacji niemieckiej.

E-portfolio jako osobiste środowiska uczenia się
Poziom wzrostu zainteresowania w ostatnich latach konceptem e-portfolio można określić chociażby poprzez porównanie statystyk wyszukiwarki Google7 w określonych regionach
i przedziałach czasowych. Największą w skali światowej popularność tematu e-portfolio w latach
2004-2011 odnotowano w Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Australii, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie8. Dane takie nie są jednak dostępne dla hasła Personal Learning Environments
(osobiste środowiska uczenia się), co wskazuje na niedługą historię tej koncepcji. Powstanie idei
osobistych środowisk uczenia się datuje się na rok 2001, w którym ukazała się pierwsza publikacja dotycząca PLE9. Od tego momentu zauważa się systematyczny wzrost zainteresowania
koncepcją, zarówno z perspektywy pedagogicznej, jak i technologicznej. Graham Attwell określa

4

S. Ravet, E-Portfolio a European Perspective. A report on E-Portfolio readiness and state of the art in technology and
practice, European Institute for E-Learning (Eifel), 2009, s. 4, tłumaczenie własne.
5
W. Hilzensauer, E-Portfolio Methode und Werkzeug für kompetenzbasiertes Lernen, Salzburg Research 2006.
6
L. Hojnacki, Metoda e-portfolio, http://www.e-portfolio.enauczanie.com/metoda-eportfolio, [02.06.2012].
7
Statystyki wyszukiwarki Google, http://www.google.com/insights/search/.
8
Wartości nie odzwierciedlają bezwzględnej liczby wyszukiwań. Dane są znormalizowane i przedstawione na skali
o wartościach od 0 do 100.
9
B. Oliver, O. Liber, Lifelong Learning: The Need for Portable Personal Learning Environments and Supporting Interoperability Standards, The JISC Centre for Educational Technology Interoperability Standards, Bolton Institute, 2001.
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koncepcję osobistych środowisk uczenia się jako nowe, pedagogiczne podejście do stosowania
narzędzi technologicznych w celu wsparcia procesów uczenia się i nauczania10. Wyniki analizy
ponad stu publikacji na temat osobistych środowisk uczenia się pozwalają określić główne cechy
takiego „nowego podejścia”. Są to m.in.:
zmiany w zakresie uprawnień uczących się jako użytkowników elektronicznych
środowisk uczenia się oraz kontroli nad procesem nauczania – osoba ucząca
się, jako właściciel swojego środowiska uczenia się, otrzymuje m.in. możliwość
określania własnych celów, narzędzi, przebiegu oraz oceny nauki, a także kontroli
treści, źródeł i danych;
zmiany dotyczące kompetencji niezbędnych do tworzenia własnych środowisk
uczenia się – uczący się muszą m.in. umieć planować, kształtować i monitorować
przebieg własnej nauki; kompetencje te obejmują zarówno określanie i dopasowywanie celów uczenia się do własnych potrzeb, jak i dokonywanie wyborów,
ocenę przydatności oraz stosowanie odpowiednich narzędzi i materiałów, ale też
nawiązywanie kontaktów społecznych umożliwiających tworzenie tzw. osobistych
sieci uczenia się (PLN – Personal Learning Networks);
zmiany związane z wykorzystaniem narzędzi wspomagających uczenie się, które
obejmują zarówno zindywidualizowane czy też spersonalizowane tworzenie i stosowanie tych narzędzi, jak też dopasowywanie ich do własnych potrzeb; dotyczy to
w szczególności technologii cyfrowych, takich jak narzędzia sieci społecznych oraz
urządzenia mobilne, które umożliwiają dostęp do treści pochodzących z różnych
źródeł i do różnorodnych serwisów (a więc i różnych kontekstów), pozwalając
na indywidualną agregację zasobów wiedzy zgodnie z ideą ekologii uczenia się.
Ekologia uczenia się odnosi się tu również do tworzenia i stosowania narzędzi
umożliwiających wykorzystywanie tzw. inteligencji kolektywnej, m.in. wymianę
i wspólne rozwijanie wiedzy, treści i materiałów. Ekologia uczenia się znajduje
swój wyraz w twórczym przetwarzaniu (re-using, re-purposing) istniejących treści
i serwisów, ich świadomym łączeniu (re-mixing) oraz w tworzeniu własnych i stosowaniu istniejących otwartych zasobów edukacyjnych (OER – Open Educational
Resources). Przejawem omawianych zmian jest także tworzenie i stosowanie
narzędzi niwelujących wykluczenie społeczne oraz umożliwiających dostęp do
nauki różnym grupom społecznym, m.in. osobom niepełnosprawnym;
zmiana klasycznych ról edukacyjnych, która dotyczy szczególnie nowej roli nauczycieli jako mediatorów wspomagających dostęp do osobistych sieci uczenia
się oraz moderatorów wspomagających uczenie się w szerszych kontekstach
społecznych, wykraczających poza tradycyjne granice instytucji edukacyjnych.
Rozpatrując znaczenie osobistych środowisk uczenia się, należy także zauważyć
zmianę roli instytucji edukacyjnych, które tracą pozycję monopolisty w zakresie
dostarczania treści i oceny wyników uczenia się na rzecz otwartości i współpracy,
co z kolei sprzyja innowacyjności i czyni proces zdobywania wiedzy bardziej
transparentnym, a uczącym się zapewnia większy wpływ na przebieg nauki11.

10
G. Attwell, The Personal Learning Environments – the future of eLearning?, „eLearning Papers” 2007, t. 2, nr 1,
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf, [22.10.2011].
11
I. Buchem, G. Attwell, R. Torres, Understanding Personal Learning Environments: Literature review and synthesis through
the Activity Theory lens, [w:] Proceedings of the The PLE Conference 2011, 10–12.07.2011, Southampton, s. 1–33.
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Przegląd artykułów oraz prezentacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących
e-portfolio pozwala określić kilka dominujących tendencji. Przejawem jednej z nich jest postulat bardziej intensywnego zbliżenia koncepcji e-portfolio i osobistych środowisk uczenia
się. Postulat ten w wielu przypadkach wynika z dążenia do uznania edukacji pozaformalnej za
integralny elementu rozwoju zawodowego i ważne uzupełnienie edukacji formalnej. W tym
kontekście kluczową rolę odgrywają działania umożliwiające dokumentowanie i prezentację
zarówno przebiegu procesów edukacji pozaformalej, jak i ich wyników, a także pogłębioną
refleksję służącą ich ocenie. Narzędziem skutecznie wspierającym opisane zadania jest właśnie
e-portfolio w powiązaniu z ideą osobistych środowisk uczenia się12.
W Unii Europejskiej od dłuższego czasu podkreśla się znaczenie edukacji pozaformalnej dla integracji społecznej i wyrównywania szans, m.in. poprzez ułatwianie dostępu
do edukacji formalnej i rynku pracy, większą mobilność międzynarodową oraz aktywność
obywatelską. Uczenie się w oparciu o samodzielnie i świadomie zdefiniowane cele dydaktyczne w ramach indywidualnie zaprojektowanego procesu kształcenia stanowi kluczowy
element zarówno idei uczenia się pozaformalnego i koncepcji e-portfolio, jak też osobistych
środowisk uczenia się.

Cele i metody e-portfolio oraz osobistych środowisk
uczenia się
W obliczu zmian, jakie zachodzą w edukacji (m.in. pojmowania edukacji jako procesu
uczenia się przez całe życie, ukierunkowania nauczania na rozwój i diagnozę kompetencji,
uznania roli edukacji pozaformalnej), e-portfolio postrzegane jest głównie jako proces, a nie
tylko produkt czy system technologiczny.
Graham Attwell wymienia trzy główne nurty zastosowań e-portfolio:
1) jako metody oceny i samooceny,
2) jako instrumentu wspierającego planowanie kariery zawodowej,
3) jako metody uczenia się13.
Zarówno G. Attwell, jak i S. Grant wskazują, że istnieje bliski związek pomiędzy koncepcjami e-portfolio oraz osobistych środowisk uczenia się14. Obie zakładają dokumentowanie
procesów i wyników uczenia się przez całe życie, obejmując różne epizody nauki. Wiodącym
celem zarówno e-portfolio, jak i osobistych środowisk uczenia się jest więc zindywidualizowane wspomaganie procesów uczenia się jednostki poprzez tworzenie warunków do określenia własnych potrzeb i celów oraz proponowanie wyboru metod i środków dla realizacji
tych celów. Wśród wybieranych środków na pierwszy plan wysuwają się technologie Web
2.0 oraz aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne. Oczywiście gama form i środków
dydaktycznych może być znacznie szersza i zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji osoby uczącej się.

12

G. Attwell, e-Portfolios-the DNA of the Personal Learning Environment?, „Journal of eLearning and Knowledge Society” 2007, nr 3 (2), s. 41–64. http://www.pontydysgu.org/wp-content/uploads/2008/02/eportolioDNAofPLEjournal.
pdf, [14.10.2011]; S. Grant, PLE, e-p, or what?, 2010, http://blogs.cetis.ac.uk/asimong/2010/02/18/ple-e-p-or-what,
[14.10.2011].
13
G. Attwell, e-Portfolios-the DNA of the Personal…, dz.cyt., s. 5–14.
14
Tamże, s. 5–14; S. Grant, dz.cyt.
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Zakładając, iż istotą strategii uczenia się przez całe życie jest permanentne samokształcenie,
za nadrzędny cel e-portfolio i osobistych środowisk uczenia się można uznać całożyciowe osiąganie przez podmiot wszechstronnego wykształcenia w trakcie mniej lub bardziej samodzielnego,
podlegającego autokontroli, samoocenie i autokorekcie, procesu sprawnego podejmowania,
planowania i realizowania nowych prospołecznych zadań dalekich, podejmowanych w celu
dostosowania się do ciągłego rozwoju świata lub (i) wywołania w swoim otoczeniu określonych
zmian15. Z takiego ujęcia celów e-portfolio wynika, że głównym warunkiem jest indywidualne
podejmowanie, planowanie i realizowanie procesu uczenia się.
Nawiązując do koncepcji bricolage i terminologii Claude’a Levi-Straussa, Attwell porównuje użytkownika e-portfolio do „twórczego majsterkowicza” (bricoleur), który konstruuje
swoje środowisko uczenia się z elementów wybieranych spośród dostępnych mu zasobów16.
W tym kontekście podkreśla kluczową rolę umiejętności eksplorowania i systematyzowania
zasobów edukacyjnych, oceniania ich przydatności oraz podejmowania właściwych decyzji
dotyczących sposobu łączenia, a także wykorzystania różnorodnych elementów środowiska
uczenia się.
Również biorąc pod uwagę stosowane technologie, można powiedzieć, że rozwiązania
wykorzystywane aktualnie do tworzenia e-portfolio przypominają rozproszoną architekturę
osobistych środowisk uczenia się. W obu przypadkach są to m.in. technologie społecznościowe,
takie jak blog, mikroblog, wiki oraz mash-ups; dedykowane systemy, wśród których najbardziej
znanym jest Mahara, a także Elgg czy PebblePad, oraz aplikacje mobilne – w tym gry lokalizacyjne i społecznościowe.
Charakterystyczny dla osobistych środowisk uczenia się cel, jaki stanowi emancypacja
i empowerment uczącego się, realizowany jest również w ramach e-portfolio. Osiąganiu go
służy m.in. nadawanie użytkownikom szerokich uprawnień w zakresie administrowania własnym środowiskiem i dopasowywania go do indywidualnych potrzeb oraz zarządzania zasobami
i kontaktami.

Przykłady zastosowań e-portfolio
w edukacji niemieckiej
Przedstawione poniżej dwa przykłady ilustrują stosowanie e-portfolio w szkolnictwie
wyższym w Niemczech w sposób, który wynika z opisywanych wcześniej założeń. Prezentacja
każdego z przykładów uwzględnia przede wszystkim cztery wymienione kluczowe aspekty
określające osobiste środowiska uczenia się, tj.:
uprawnienia uczących się,
rozwój kompetencji,
personalizację narzędzi służących uczeniu się
role edukacyjne.

15

S. Scisłowicz, Koncepcja samokształcenia permanentnego, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1992, nr 1 (1), http://
scislowicz1.pl.tl/Koncepcja-samokszta%26%23322%3Bcenia-permanentnego.htm, [22.10.2011].
16
G. Attwell, e-Portfolios-the DNA…, dz.cyt., s. 4.
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Zastosowanie e-portfolio jako metody oceny na Uniwersytecie
w Augsburgu
Celem prowadzonego na Uniwersytecie w Augsburgu programu uzupełniającego studia
– Begleitstudium Problemlösekompetenz17 – jest zdobywanie kompetencji generycznych18,
niezbędnych do rozwiązywania problemów poprzez aktywne tworzenie osobistego środowiska uczenia się. Program oparty jest na zastosowaniu e-portfolio jako metody, która pozwala
na integrację wyników nauki i pracy, przy czym wyniki te mogą pochodzić z różnych źródeł,
obejmujących zarówno edukację formalną, jak i pozaformalną. W ramach programu studiujący
biorą udział w interdyscyplinarnych projektach, np. tworzą audycje dla radia uniwersyteckiego
lub projektują strony internetowe. Z założenia program dopuszcza dużą swobodę studiujących,
którzy mogą angażować się w wybrane przez siebie projekty przez jeden semestr lub kilka. Mogą
oni również wybrać ścieżkę realizacji programu dostosowaną do przyjętego celu – pierwszym
jest uzyskanie certyfikatu poświadczającego zdobyte kompetencje, drugim – zebranie określonej
liczby punktów ECTS. Certyfikat ukończenia programu może stanowić jeden z dokumentów
przedstawianych podczas ubiegania się o pracę. Do wybranej ścieżki dostosowywane są tematy
pracy grupowej. Kierując się własnymi zainteresowaniami oraz przestrzegając zasady samoorganizacji grupy, uczestnicy przejmują odpowiedzialność za określanie celów pracy, podział ról,
obowiązków i wybór środków do osiągnięcia wytyczonych celów. Nadrzędnym celem wszystkich
projektów jest tworzenie rozwiązań, które mogą być zastosowane w praktyce.
Podstawą tworzenia osobistych środowisk uczenia się jest dopasowanie metody oceny wyników uczenia się do osobistych celów dydaktycznych osób studiujących oraz do samodzielnie
wytyczonego procesu uczenia się w grupie.
Metoda ewaluacji prac opiera się na połączeniu sumatywnej diagnozy kompetencji
z formatywną oceną prezentacji i autorefleksją dotyczącą doświadczeń zdobywanych w trakcie
realizacji projektów. Ważną rolę przypisuje się zwłaszcza ostatniemu z wymienionych elementów, szczególnie w sytuacjach problematycznych, takich jak np. potrzeba rozwiązania konfliktu
w grupie. Uczestnicy dokumentują proces uczenia się i doświadczenia zdobyte na różnych
etapach realizacji projektów w elektronicznym dzienniku, który jest częścią systemu przygotowanego specjalnie na potrzeby programu. Pod koniec realizacji projektów sporządzany jest raport
podsumowujący ich przebieg oraz określający stopień, w jakim osiągnięte zostały zakładane cele.
Ocena kompetencji i towarzysząca jej informacja zwrotna mają za zadanie przede wszystkim
pomóc w dalszej nauce i nie stanowią tym samym wyłącznie zwieńczenia procesu uczenia się
na koniec semestru. Środowisko wirtualne umożliwia uczestnikom tworzenie własnych grup
(przestrzeń Community), dokumentację projektu w elektronicznym dzienniku (przestrzeń Portfolio) oraz ocenę przebiegu prac i uzyskanych wyników, łącznie z przyznaniem certyfikatu bądź
punktów ECTS (przestrzeń Assessment). Uczestnicy mogą też korzystać z narzędzi wspomagających uczenie się i pracę nad projektami. Należą do nich: aplikacje służące zarządzaniu wiedzą
i projektami (m.in. blog, wiki), wzory opisu celów uczenia się i dokumentowania autorefleksji,
a także kryteria oraz zasady wzajemnej oceny wewnątrz grupy (peer-feedback), dotyczące zarówno pracy w ramach projektów, jak i prezentacji uzyskanych kompetencji.

17

E-Portfolio Platform zum Begleitstudium, http://begleitstudium.imb-uni-augsburg.de, [22.10.2011].
Kompetencje generyczne obejmują podstawowe kompetencje, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach.
Słowo „generyczne” oznacza przy tym, że kompetencje takie są przydatne nie tylko w ramach określonego kursu czy
studiów, lecz także w innych kontekstach, np. w kontekście zawodowym.
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Zastosowanie e-portfolio jako metody uczenia się na Uniwersytecie
w Berlinie
Projekt E-Portfolio19 realizowany aktualnie w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie (Beuth
Hochschule für Technik) to pilotaż innowacyjnych zastosowań e-portfolio w ramach kursów
uniwersyteckich. Realizacja projektu pozwala połączyć dwie koncepcje zastosowania e-portfolio,
które może być wykorzystywane zarówno jako metoda uczenia się, jak i sposób na kształtowanie
kompetencji medialnych20, przydatnych nie tylko w trakcie studiów, ale również w przyszłej pracy,
zarówno w kontekście formalnym, jak i pozaformalnym. Co więcej, publikowanie online wyników prac, aktywne uczestnictwo w projektach i współpraca z szerszą społecznością pozwalają
przekraczać klasyczne granice kursów i stanowią swoistą wartość dodaną dla uczących się.
Pierwsza koncepcja opiera się na tworzeniu e-portfolio poprzez łączenie dowolnie wybranych narzędzi Web 2.0 w celu dokumentowania tak samego procesu uczenia się, jak i uzyskiwanych w nim wyników. Zakłada ona również stworzenie warunków do budowania własnego
wizerunku i reputacji w środowisku online. Druga koncepcja bazuje na tworzeniu e-portfolio
za pomocą oprogramowania Mahara oraz elementów edukacji mobilnej w celu wspierania
i dokumentowania pracy w ramach projektów badawczych dotyczących zastosowań sieci
mobilnej w społeczeństwie. Oba podejścia wykorzystują zasadę samoregulacji (self-directed
learning) i samoorganizacji w grupach, umożliwiając studiującym podejmowanie decyzji dotyczących sposobu określania własnych celów i oceny poziomu ich realizacji, wyboru tematów,
metod i narzędzi pracy oraz udziału w projektach międzynarodowych, które stanowią integralną
część kursów.
Zastosowanie e-portfolio w ramach pierwszego pilotażu polega na stopniowej integracji
narzędzi Web 2.0 z publikacją mikroartykułów w celu podjęcia indywidualnej, pogłębionej
refleksji zarówno na temat treści kursu, jak i zdobytego doświadczenia. Wykorzystanie formy
mikroartykułu jako metody zarządzania wiedzą osobistą pozwala na zachowanie porównywalnej struktury zapisywanych refleksji, co w konsekwencji ułatwia ocenę wyników uczenia
się. Studiujący projektują jednocześnie swoje publiczne e-portfolio jako własną „wizytówkę”,
łącząc w niej prezentację treści z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 i elementami estetyczno-multimedialnymi. Równocześnie prace nad przygotowaniem e-portfolio służą rozbudowywaniu
sieci kontaktów społecznych i kształtowaniu własnego wizerunku w środowisku online. Ważnym
elementem opisywanych działań jest świadome kształtowanie i monitorowanie procesu tworzenia
oraz adaptacja własnych „śladów cyfrowych” do zamierzonego profilu.
Zastosowanie e-portfolio w ramach drugiego projektu pilotażowego ma na celu wspomaganie planowania i przeprowadzania badań naukowych przez studentów oraz prezentowania
w grupach wyników tych prac. Studiujący dokumentują w grupach określone etapy pracy,
które częściowo przebiegają w terenie (np. ankiety w firmach lub dokumentacje multimedialne
w mieście – nagrania wideo lub audio wywiadów przeprowadzanych w ramach projektów,
zdjęcia pokazujące wpływ technologii mobilnej na kształtowanie komunikacji z konsumentami).
Dokumentacja ta przygotowywana i udostępniana jest przy pomocy narzędzi nauki mobilnej,
np. zdjęcia lub filmy wgrywane są na serwer za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub z wykorzystaniem kodów kreskowych (QR Codes). Ważną rolę odgrywają tu umiejętność wyboru

19

E-portfolio, Beuth Hochschule für Technik, http://projekt.beuth-hochschule.de/e-portfolio, [22.10.2011].
Kompetencje medialne dotyczą przy tym: znajomości, stosowania, tworzenia mediów społecznościowych i krytycznej oceny ich przydatności.
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i zastosowania odpowiednich narzędzi cyfrowych oraz wymiana doświadczeń i zdobywanie
rad bądź odpowiedzi na otwarte pytania od ekspertów spoza kursu i kontekstu uczenia się
formalnego.
Do udziału w realizacji obu kursów zapraszani są goście – eksperci, którzy w ramach wirtualnych spotkań (webinariów) przedstawiają wybrane zagadnienia z perspektywy praktycznej
– omawiają np. stosowanie narzędzi Web 2.0 w firmach lub metody badań stosowane w analizach rynkowych dotyczących sieci mobilnej. Gościnne wykłady są nagrywane i udostępniane
publicznie jako otwarte zasoby edukacyjne (Open Educational Resources) w serwisie Vimeo21.
W ten sposób w ramach kursów integrowane są elementy edukacji formalnej i pozaformalnej
w oparciu o metody i narzędzia e-portfolio oraz osobistych środowisk uczenia się.

Podsumowanie
Opisane przykłady zastosowań e-porfolio w edukacji niemieckiej miały za zadanie zilustrować bliski związek tego podejścia do wspomagania i oceny procesu kształcenia z koncepcją osobistego środowiska uczenia się. Wyraża się on przede wszystkim w tworzeniu warunków do:
samoorganizacji w grupach,
brania odpowiedzialności za cele, przebieg i wyniki uczenia się,
kształtowania i rozwijania ogólnych kompetencji medialnych,
dokonywania wyborów oraz zindywidualizowanego stosowania dostępnych narzędzi i środków nauczania,
wzajemnego przenikania się edukacji formalnej i nieformalnej, co sprzyja uczeniu
się w szerszych kontekstach społecznych.
Tak pojęte e-portfolio nie daje się jednoznacznie zakwalifikować jako system techniczny,
lecz musi zostać opisane w kategoriach pedagogicznych. Z punktu widzenia pedagogiki medialnej z takiego podejścia do e-portfolio wynikają przede wszystkim konsekwencje dydaktyczne
dotyczące wspomagania jednostek w procesie kształtowania osobistych środowisk uczenia jako
metody i narzędzia uczenia się przez całe życie.
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Abstract
E-portfolios and Personal Learning Environments (PLE) are some of the key educational concepts
based on the principles of self-regulated and self-directed learning, integrating social and mobile media
into learning design to support life-wide and life-long learning. The main aim of both e-portfolios and
Personal Learning Environments is to support individual learning processes by framing conditions which
allow each individual to identify his/her own learning needs and goals, and to select methods and tools
for their attainment. This article presents key features of e-portfolios and Personal Learning Environments,
and discusses the close relationships between the two concepts from the media pedagogical perspective.
In order to illustrate the proposed pedagogical approach, this article presents two examples of applications
of e-portfolios as Personal Learning Environments in Higher Education in Germany.

Nota o autorce
Ilona Buchem jest pracownikiem Beuth Hochschule für Technik Berlin. Od ponad dziesięciu lat
zajmuje się e-learningiem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą e-learningu 2.0, tzn. nauczania na odległość przy pomocy narzędzi społecznościowych. Ma na swoim koncie liczne prace i publikacje dotyczące
społeczności internetowych, osobistych środowisk uczenia się, metody e-portfolio i mobile learningu.
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Rozdział 2

Ekonomia złożoności.
Zastosowanie modelowania
Agent-based Computational Economics
w nauczaniu zdalnym
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie możliwości zastosowania modelowania Agent-based Computational Economics (ACE) oraz programu NetLogo w nauczaniu ekonomii. Przedstawiono w nim trudności z uwzględnieniem złożoności w klasycznych modelach ekonomicznych,
a także zaprezentowano symulację ACE jako alternatywę dla tradycyjnej ekonomii oraz nowe
narzędzie dydaktyczne.

Współczesna ekonomia coraz częściej odchodzi od mechanistycznej wizji gospodarki na
korzyść podejścia biologicznego, w którym gospodarka traktowana jest jako system złożony
i dynamiczny. Za zmianami w naukach ekonomicznych nie podążają jednak zmiany w nauczaniu. Modele stanowiące podstawę nauczania ekonomii są statyczne, relatywnie proste,
a jednocześnie – co paradoksalne – intensywne obliczeniowo. Aby oddać złożoność relacji
ekonomicznych, można modele te jeszcze bardziej rozbudowywać, co nie gwarantuje niestety
znaczącej poprawy ich właściwości wyjaśniających, lecz zwiększa jeszcze bardziej ich złożoność
obliczeniową.
Uwzględnienie złożoności w ekonomii w modelach klasycznych jest trudne do zrealizowania i tym bardziej do nauczania. Można jednak radykalnie zmienić podejście do modelowania
ekonomicznego: używając zamiast formalnych modeli – metod symulacyjnych, opartych na
prostych założeniach, lecz generujących bardzo złożone wyniki. Takie podejście zaproponował
już John von Neumann, który widział w symulacjach komputerowych (automaty komórkowe)
jedno z najbardziej obiecujących narzędzi analizy zjawisk ekonomicznych. Później idea ta została
przekształcona w modelowanie Agent-based Computational Economics (ACE), które obecnie
jest jedną z nowych i najszybciej rozwijających się gałęzi ekonomii.
Rozwój oprogramowania symulacyjnego ACE z jednej strony nakierowany był na efektywność algorytmów, a z drugiej strony na wizualizację procesów ekonomicznych i łatwość
tworzenia symulacji, a jego dalsze udoskonalanie sprzyja wykorzystaniu modeli symulacyjnych
w nauczaniu ekonomii.

Ekonomia złożoności
Obecnie uwzględnienie złożoności w naukach ekonomicznych jest bardziej zbiorem postulatów niż codzienną praktyką badań naukowych. Najbardziej radykalne postulaty dotyczące
reformy ekonomii jako nauki i uwzględnienia jej złożonego charakteru były wysuwane przez
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studencki ruch uczelni francuskich, próbujący stworzyć podwaliny nowej post-autystycznej
ekonomii1. Niestety, jeżeli przyjrzeć się działalności tej grupy, to jej głównym problemem był
typowo rewolucyjny charakter. Propozycje zrezygnowania z ekonomii opartej na paradygmacie homo oeconomicus, szerszego otwarcia się jej na inne nauki społeczne oraz pozbycia się
matematyki jako narzędzia ucieczki od realnych problemów na rzecz świata wyimaginowanego
(autystycznego) były dosyć ciekawe, ale ruch ten nie przełożył swoich pomysłów na solidny
program badawczy.
Wieszczenie końca racjonalnego agenta w naukach ekonomicznych jest bardzo chwytliwe medialnie2, istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że te prognozy się spełnią
– byłoby to rewolucyjne i czysto destruktywne zaprzeczenie znacznego dorobku współczesnej
ekonomii.
Ewolucja nie jest tak bardzo spektakularna, ale jej wyniki są już widoczne w badaniach.
Dzięki wprowadzeniu eksperymentów postulat ekonomii behawioralnej, aby włączyć do modeli ekonomicznych założenia ograniczonej racjonalności, został zrealizowany po latach przez
ekonomię ortodoksyjną i wykorzystany do tworzenia modeli w skali mikro i makro3.
Niestety uwzględnienie nowych postulatów w ortodoksyjnej teorii ekonomii trwa dość
długo. Podstawy metodologiczne tej zmiany są dopiero tworzone i nie należy się spodziewać,
że znaczące przeobrażenia nastąpią w krótkim czasie. Dlaczego jest to proces tak powolny?
Można podać wiele przyczyn, ale jedną z kluczowych jest pewnego rodzaju obawa przed
złożonością. Ekonomia chce uchodzić za „najbardziej naukową” z nauk społecznych, stąd też
przejęła w znacznym stopniu z formalizmu matematycznego sposób budowania modeli ekonomicznych opartych na podejściu aksjologicznym4. Matematycy po twierdzeniu Gödela porzucili
chęć zbudowania zamkniętego, pełnego systemu matematycznego, ekonomiści natomiast taki
system ekonomiczny próbują tworzyć nadal.
Można jednak pójść na skróty i ukazać złożoność ekonomii poprzez zastosowanie symulacji
komputerowych. Prekursorem takiego podejścia był wspomniany John von Neumann, którego
dwie z trzech propozycji stały się podstawą współczesnej ekonomii5. Zaproponowany przez
niego model wzrostu stał się zaczątkiem ekonomii aksjologicznej i modeli równowagi ogólnej.
Wydana wraz z Oskarem Morgensternem w 1944 roku publikacja Theory of Games and Economic Behavior dała podstawy teorii gier oraz teorii wyboru w warunkach ryzyka. Propozycja
stworzenia symulacyjnej ekonomii von Neumanna nie została jednak przyjęta przez ekonomistów, gdyż odrzucała podejście aksjologiczne, co nie było zrozumiałe w chwili, gdy zdobywało
ono dominującą pozycję w teorii ekonomii.
Koncepcja von Neumanna była rozwinięciem idei symulowania złożonych systemów dynamicznych przez automaty komórkowe – modele matematyczne, w których każda komórka
może przyjmować określony dla siebie stan i działa według określonej dla siebie reguły – funkcji
przejścia. Komórki działają synchronicznie (model dyskretny), niezależnie i w określonej przestrzeni (siatce). Jedną z najbardziej znanych wizualizacji automatów komórkowych jest „gra

1
Więcej na temat tego historii tego ruchu można przeczytać na stronie: http://www.paecon.net/HistoryPAE.htm,
[30.10.2011].
2
E. Bendyk, Śmierć człowieka ekonomicznego, „Polityka” 2009, nr 45 (2730), s. 40–42.
3
R. Frydman, M. Goldberg, Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
4
E.R. Weintraub, How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press, 2002.
5
Ph. Mirowski, Machine Dreams. Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge University Press, Cambridge
2002.
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o życie”, stworzona przez Johna Conwaya6, w której komórki mogą znajdować się w jednym
z dwóch stanów (martwa, żywa). Reguła zmiany stanu jest następująca: komórka martwa staje
się żywa, gdy otaczają ją dokładnie trzy komórki żywe, pozostaje martwa w innych przypadkach. Komórka żywa pozostaje żywa, gdy otaczają ją dwie lub trzy żywe komórki, w innych
przypadkach umiera z powodu odosobnienia lub zatłoczenia. Bardzo proste reguły działające
lokalnie skutkują bardzo skomplikowanym zachowaniem całego systemu (rysunek 1).
Rysunek 1. Gra o życie

Źródło: U. Wilensky, NetLogo Life model, Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern
University, Evanston 1998, http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Life, [20.10.2011]

Ten sposób modelowania dynamicznych systemów złożonych został wraz z rozwojem komputerów rozbudowany do postaci modelowania agentowego i zaimplementowany w naukach
społecznych. Jedną z najstarszych i najbardziej znanych implementacji jest model Schellinga7
(rysunek 2).
Wyjaśniono za jego pomocą tworzenie się w miastach segregacji rasowej (etnicznej),
która nie była wynikiem silnych uprzedzeń rasowych. Okazało się, że wystarczy, aby jednostki
minimalnie preferowały jako sąsiadów jednostki im podobne oraz miały możliwość zmiany
miejsca zamieszkania, aby ich z pozoru chaotyczne dziania prowadziły w kilku iteracjach do
stworzenia wyodrębnionych struktur przestrzennych – sąsiedztw, które zamieszkane są jedynie
przez podobne do siebie jednostki.

6
Pomysł ten został rozpropagowany w artykule M. Gardnera pt. Mathematical Games, „Scientific American” 1970,
t. 223, nr 4, s. 120–123.
7
T.C. Schelling, Dynamic Models of Segregation, „Journal of Mathematical Sociology” 1971, nr 1, s. 143–186.

24

Ekonomia złożoności. Zastosowanie modelowania Agent-based Computational Economics...
Rysunek 2. Model segregacji Schellinga

Źródło: U. Wilensky, NetLogo Segregation model, Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston 1997, http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Segregation, [20.10.2011]

Wykorzystanie ACE w ekonomii
Modelowanie agentowe w zastosowaniach ekonomicznych rozwinęło się jako wspomniany
odrębny dział ekonomii: Agent-based Computational Economics (ACE)8. Jego istotę stanowi
symulowanie działań pojedynczych agentów ekonomicznych, którzy kierują się prostymi
regułami decyzyjnymi, wchodzą w interakcje między sobą i wpływają na zachowania innych
agentów. W obliczeniowym świecie agentami mogą być zestawy danych lub reguł decyzyjnych
reprezentujących zachowania:
jednostek (konsumenci, producenci lub członkowie danych społeczności czy
instytucji),
grup społecznych (rodziny, firmy, społeczności lokalne, agencje rządowe),
instytucji (rynki, systemy kontroli i regulacji),
jednostek biologicznych (rośliny, zwierzęta, uprawy, lasy),
jednostek fizycznych (regiony geograficzne, pogoda, infrastruktura techniczna).
Agenci mogą być zróżnicowani pod względem ich interakcji z otoczeniem: od aktywnych,
podejmujących samodzielne decyzje i uczących się, wpływających na warunki środowiska,
w którym działają, do biernych składników otoczenia bez funkcji poznawczych. Mogą być
oni składnikami innych agentów i tworzyć strukturę hierarchiczną. Twórca wirtualnego świata
obliczeniowego określa jego stan początkowy: agentów, relacje między nimi oraz rodzaje

8
Jednym z najlepszych miejsc do uzyskania informacji o ACE jest strona Leigha Tesfatsiona, zawierająca zarówno
materiały dydaktyczne, jak i zbiór prac naukowych: http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm, [30.10.2011].
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interakcji, w jakie mogą wchodzić. Po uruchomieniu symulacji można śledzić ewolucję tego
systemu w czasie. Powtórzenie symulacji przy zmianie początkowych parametrów agentów pozwala na wyodrębnienie czynników, które mają największy wpływ na analizowany układ9.
Na podstawie modeli ACE można badać dynamikę systemów złożonych, których modele
analityczne nie istnieją lub w przypadku których znalezienie stanów równowagi jest niemożliwe.
Można też testować symulacyjnie wprowadzane rozwiązania instytucjonalne i określać, na ile
są one dobrze zaprojektowane pod względem ekonomicznym. Główne pola wykorzystywania
ACE to efektywność działania rynków, interakcje społeczne oraz wpływ systemu ekonomicznego
na zasoby biologiczne.

Wykorzystanie ACE w nauczaniu ekonomii
Modelowanie ACE jest gotowym do użycia narzędziem w nauczaniu ekonomii. Oprogramowanie dostępne do prowadzenia tego typu symulacji jest bardzo proste. Jednak główną
przeszkodę w wykorzystaniu ACE stanowią bariery mentalne, związane z zaakceptowaniem
ekonomii jako systemu złożonego, którego nie da się zredukować do prostych modeli. ACE nie
przypomina mechanistycznej ekonomii opartej na newtonowskim redukcjonizmie i prostych,
interpretowalnych warunkach równowagi. W tych modelach wręcz namacalnie odczuwalna
jest złożoność, ale dla naukowca nie jest to stan komfortowy10, bowiem może generować wyniki, których badacz się nie spodziewa, i – co gorsza – nie jest w stanie określić, dlaczego tak
się dzieje.

Oprogramowanie NetLogo
NetLogo jest jednym z podstawowych programów do tworzenia modeli ACE11. Pozwala
zarówno na tworzenie zaawansowanych modeli symulacyjnych, jak i na wykorzystanie ich
w dydaktyce, w szczególności w środowisku sieciowym oraz e-learningowym. Jest połączeniem
oprogramowania edukacyjnego Logo i programowania obiektowego, stawianie pierwszych
kroków w jego używaniu nie wymaga jednak posiadania żadnych podstaw programistycznych
– można skorzystać z gotowych symulacji ekonomiczno-społecznych znajdujących się w bibliotece programu.
NetLogo tworzy podczas kompilacji aplet JAVA wraz ze stronami HTML zawierającymi
zarówno opis, jak i model symulacyjny. Gotowy model działa niezależnie od oprogramowania
i można umieścić go jako zasób na platformie e-learningowej. Program można pobrać za darmo
ze strony jego twórcy – Uriego Wilensky’ego12.
Podczas zajęć e-learningowych model symulacyjny ACE może zostać wykorzystany na kilka
sposobów. Pierwszym – a zarazem najprostszym – jest umieszczenie go jako zasobu dodatkowego, uzupełniającego przedstawiane tematy. Ponieważ symulacje można kontrolować przez
liczne suwaki i przyciski zmieniające parametry modelu, to prowadzący może zasugerować
studentom przetestowanie kilku rodzajów scenariuszy. Wnioski z tych symulacji mogą zostać
przedstawione na forach tematycznych lub potraktowane jako zadanie domowe.

9

L. Tesfatsion, Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up, http://www2.econ.
iastate.edu/tesfatsi/ace.htm, [30.10.2011].
T. Vicsek, Complexity: The Bigger Picture, „Nature” 2000, t. 418, s. 131.
11
Modele ACE mogą być tworzone zarówno w programach dedykowanych – np. Repast, NetLogo, jak i w programach
do symulacji numerycznych typu Mathematica czy Matlab lub w językach JAVA, C++.
12
NetLogo, http://ccl.northwestern.edu/netlogo/, [30.10.2011].
10
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Drugim sposobem jest wykorzystanie ich podczas wykładów online. W tym przypadku
prowadzący może zmieniać a vista parametry modeli i omawiać konsekwencje tych zmian.
Możliwa jest też interakcja ze słuchaczami, którzy samodzielnie powtarzają symulację wykładowcy i próbują znaleźć własne ustawienia, które wygenerują inne wyniki. Tego typu rozwiązanie wymaga jednak posiłkowania się oprogramowaniem do wideokonferencji. Prowadzący
udostępnia widok własnego pulpitu wraz z wykonywaną symulacją. Istotną wartością dodaną
wykorzystania symulacji ACE stworzonych w programie NetLogo jest wizualizacja problemów
ekonomicznych – szczególnie dynamiki zjawisk ekonomicznych.

Modelowanie ACE – aspekt konstruktywistyczny
Nauczanie zdalne w dużej mierze korzysta z idei konstruktywizmu społecznego, w którym
o efektywności przyswojenia wiedzy decydują dwa składniki: aktywna rola studenta w procesie
nauczania i wspólne działanie13. Jednak w nauczaniu ekonomii bardzo trudno jest włączyć te
dwa składniki do procesu dydaktycznego. Formalne podejście do ekonomii powoduje, że student bardzo często przyjmuje bierną postawę wobec prezentowanych zagadnień. Zarówno sam
program NetLogo, jak i filozofia modeli ACE zachęcają studenta do eksperymentowania – konstruowania obliczeniowego społeczeństwa, rynku, gospodarki. Pozwalają na tworzenie modeli
symulacyjnych, które dają studentowi możliwość dwojakiego rodzaju aktywności: sprawdzania
teorii oraz nauki projektowania mechanizmów ekonomicznych (mechanism design).
Ekonomia w coraz większym zakresie wykorzystuje metody eksperymentalne. Modele zachowań konsumentów, producentów, rynków mogą być testowane i modyfikowane na podstawie
wyników eksperymentów. Niestety podstawowym problemem eksperymentalnego podejścia jest
skala doświadczeń. Trudno sobie wyobrazić dokonywanie ich na funkcjonujących rynkach lub
całych gospodarkach. Modele ACE, oprócz stopnia skomplikowania, nie mają tych ograniczeń.
Poniżej przedstawiony został interfejs modelu symulacyjnego sektora bankowego (rysunek 3).
Rysunek 3. Symulacja ryzyka kredytowego w sektorze bankowym

Źródło: M. Kruszyńska, Konkurencja a ekspozycja na ryzyko w sektorze bankowym, praca magisterska, Wydział Nauk
Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011

13
L. Tesfatsion, Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory, [w:] L. Tesfatsion,
K.L. Judd (red.), Handbook of Computational Economics, Volume 2: Agent-Based Computational Economics, Handbooks
in Economics Series, North-Holland 2005, http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/hbintlt.pdf, [30.10.2011].
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Model ten powstał, aby zweryfikować hipotezę Quiet Life Johna R. Hicksa, według której na
zmonopolizowanym rynku banki cechują się mniejszą skłonnością do ryzykowania (risk averse)
niż na rynku konkurencyjnym. W modelu tym agentami są banki udzielające kredytów oraz
klienci banków o różnym stopniu wiarygodności kredytowej. Model teoretyczny, który opisuje
tę sytuację, to stochastyczny, dynamiczny model rynku bankowego z asymetrią informacji
i procesem agregacji informacji. Stworzenie formalnego modelu tego typu nie jest zadaniem
bardzo łatwym. W przypadku ACE wystarczy jedynie zdefiniowanie: agentów, ich charakterystyk i funkcji celu oraz wzajemnych relacji między nimi. Pomimo dużej liczby kontrolowanych
parametrów z obserwacji tego modelu można wyciągnąć bardzo konkretne wnioski dotyczące
zachowań banków i ich ekspozycji na ryzyko.
Nagrody Nobla przyznane Williamowi Vickreyowi (w 1996 roku) oraz Leonidowi Hurowiczowi (w 2007 roku) są dowodem na uznanie projektowania mechanizmów (mechanism design)
w ekonomii. Jednak traktowanie ekonomisty jako inżyniera, który będzie w stanie przetestować
rozwiązania instytucjonalne i system bodźców, jest nadal dosyć odległą wizją. Symulacje ACE
pozwalają na tego typu analizy.
Na rysunku 4 zaprezentowano interfejs symulacji, której celem było określenie efektów
wprowadzenia opłaty „zatłoczeniowej”, polegającej na uzależnieniu ceny przejazdu autostradą
od natężenia ruchu w danej chwili. Symulacja miała wskazać, jak opłata ta wpłynie na ogólny
dobrobyt społeczny oraz generowanie efektów zewnętrznych. Możliwość testowania kilku
form opłaty oraz różnicowania jej stawek w zależności od parametrów drogi może stanowić
wprawkę do poważnych analiz związanych z wprowadzaniem opłat za korzystanie z dróg.
Na podstawie tak skonstruowanego modelu studenci mogą określać skutki działań regulacyjnych i na zasadzie testowania w tunelu aerodynamicznym konstruować różne rozwiązania
instytucjonalne.
Rysunek 4. Symulacja autostrady z opłatą „zatłoczeniową”

Źródło: A. Skorupińska, Wykorzystanie systemu zmiennych w czasie opłat w zwalczaniu kongestii, praca magisterska,
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011
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Bardzo ważnym elementem użycia modeli ACE w nauczaniu jest ich wykorzystanie jako
podstawy grupowych prac zaliczeniowych. Program NetLogo oparty jest na filozofii oprogramowania edukacyjnego Logo, w którym proces tworzenia symulacji polega na dodawaniu
i modyfikowaniu założeń początkowych – podobnie jak w przypadku składania konstrukcji
z zestawów klocków. Może to być bardzo ważny składnik uczenia się pracy zespołowej oraz
tworzenia kapitału społecznego podczas zajęć.

Podsumowanie
Chociaż podejście Agent-based Computational Economics zawiera bardzo pożądany we
współczesnej ekonomii komponent, gdyż modeluje procesy złożone i dynamiczne, to jeszcze
długo będzie traktowane jako heterodoksja ekonomii. Przypuszczalnie jednak powoli znajdzie
swoje miejsce w głównym nurcie teorii ekonomii, jak się to stało z ekonomią eksperymentalną.
Już w tej chwili należy zwrócić uwagę na ACE jako na bardzo ciekawe narzędzie dydaktyczne,
dzięki któremu można uwzględniać w przedstawianych modelach dynamikę i złożoność systemów ekonomicznych. I co ważne, dzięki łatwości tworzenia symulacji w oprogramowaniu
NetLogo, można to zrobić na podstawowych kursach ekonomii.
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Abstract
The purpose of this paper is to demonstrate the applications of Agent-based Computational Economics
(ACE) models and the NetLogo programming platform in teaching economics. The article presents difficulties
with including the complexity of the classical economic models. The ACE simulations are presented as an
alternative to the traditional economy and as a new teaching tool.
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– kierownikiem centrum badawczego Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej. Jego prace badawcze koncentrują się na analizowaniu oddziaływania czynników społeczno-ekonomicznych na wiedzę
ekonomiczną lub szerzej – na świadomość ekonomiczną. Jest twórcą nowego podejścia do nauczania
mikroekonomii, opartego na metodach eksperymentalnych i obliczeniowych. Od 5 lat prowadzi zajęcia
e-learningowe wykorzystujące eksperymenty ekonomiczne.
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Rozdział 3

Project-Based e-Learning
z wykorzystaniem platformy
zdalnego nauczania Fronter
Opracowanie opisuje realizację koncepcji nauczania zorientowanego projektowo przy użyciu
platformy edukacyjnej Fronter w trakcie zajęć na studiach podyplomowych w Ośrodku Kształcenia
na Odległość Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono i scharakteryzowano w nim narzędzia
platformy Fronter, dostosowanej do potrzeb studiów podyplomowych e-Informatyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono elementy konfiguracji platformy – sale przedmiotów, sale studentów
i wykładowców – wykorzystujące odpowiednie narzędzia platformy edukacyjnej. Przedstawiono
sposób pracy metodą Project-Based e-Learning, przeanalizowano statystyki aktywności studentów
oraz omówiono efekty kształcenia.
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej (OKNO PW) z początkiem
roku 2010 uruchomił pakiet studiów podyplomowych e-Informatyka w przedsiębiorstwie, dofinansowanych z EFS. Studia zostały przeprowadzone przy użyciu platformy edukacyjnej Fronter.
Wiosną 2011 roku przeprowadzono zajęcia metodą Project-Based e-Learning (e-PBL) z grupą
27 studentów realizujących przedmiot Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia. W trakcie siedmiu
tygodni trwania zajęć oraz po ich zakończeniu zbierano i analizowano statystyki zachowania
(interakcji) studentów i prowadzących w celu sprawdzenia efektywności i przebiegu procesu
kształcenia metodą e-PBL.

Charakterystyka platformy Fronter
Platforma Fronter jest komercyjną platformą edukacyjną. Korzysta z niej już 6 mln użytkowników – uczniów i studentów placówek edukacyjnych rozsianych po całym świecie. Platforma
jest wyposażona w blisko 100 narzędzi podzielonych na 5 grup1:
praca własna – wspomaganie samokształcenia, e-portfolio (repozytorium własnych
osiągnięć), środowisko do pracy indywidualnej,
nauczanie, uczenie się – zarządzanie uczeniem się, tworzenie i ocenianie programów nauki,
praca zespołowa – praca w intranecie, efektywna współpraca i komunikacja
użytkowników,
publikowanie – przygotowanie treści edukacyjnych i zarządzanie nimi,
administrowanie – zarządzanie platformą.
1

Fronter, http://fronter.info/downloads/Fronter_Brochure_PL_lowres.pdf, [14.11.2011].
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Środowisko pracy na platformie Fronter ma strukturę wirtualnego budynku, składającego się
z korytarzy i sal wyposażonych w narzędzia edukacyjne. Z odpowiednich korytarzy wykładowcy
i studenci mają dostęp do przeznaczonych dla nich sal (najczęściej odpowiadających poszczególnym przedmiotom). Rozbudowane narzędzie do przeglądania statystyk umożliwia twórcy
kursu sprawdzanie aktywności jego uczestników (m.in. liczby odwiedzin sali, czasu realizacji
poszczególnych modułów). Platforma jest stale rozbudowywana – zgodnie ze zmieniającymi
się wymaganiami środowiska edukacyjnego. Jej cechą charakterystyczną jest przynależność do
nurtu open source, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do kodu źródłowego i mogą go
modyfikować, dostosowując platformę do własnych potrzeb.

Pakiet studiów podyplomowych e-Informatyka
w przedsiębiorstwie
Pakiet studiów podyplomowych e-Informatyka w przedsiębiorstwie obejmował trzy kierunki
studiów:
Informatyka i techniki internetu – specjalność e-Biznes,
Informatyka i techniki internetu – specjalność Informatyka gospodarcza,
Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji.
Dla przykładu w tabeli 1 przedstawiono rozkład zajęć dla specjalności e-Biznes.
Tabela 1. Przykładowy rozkład zajęć dla kierunku Informatyka i techniki internetu, specjalność e-Biznes
Przedmioty
ZO Narzędzia edukacji
Podstawy informatyki
Programowanie w C#
Bazy danych i zarządzanie danymi
Wprowadzenie do informatyki gospodarczej
Podstawy e-biznesu
Techniki internetu 1
Systemy i sieci komputerowe
Systemy wspomagania podejmowania decyzji
Z1 Narzędzia informatyki i internetu
Techniki internetu 2 +3
Komputerowa integracja przedsiębiorstw
Informatyczne techniki e-biznesu
Z3 Informatyka w e-biznesie
Informatyczne systemy zarządzania
Modelowanie procesów biznesowych
Kierowanie przedsiębiorstwem – symulacja
Ekonomiczne i prawne aspekty e-biznesu
Zadania dyplomowe
Seminarium i praca dyplomowa

S1

Półsemestry
S2 S3 S4

SD

W
4
10
10
10
10
10
10
10
10

C
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

Plan
L

P

S

8
8
8
8
8
8
8
8
20
25
8
8
20

4

8
8
25
8
40

* W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratoria, P – projekt, S – seminaria i pracownie dyplomowe, S1 – półsemestr 1, S2 – półsemestr 2, S3 – półsemestr 3, S4 – półsemestr 4, SD – półsemestr dyplomowy

Źródło: opracowanie własne
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Jako formułę prowadzenia zajęć przyjęto blended learning. Zajęcia stacjonarne miały
charakter zjazdów konsultacyjnych, laboratoryjnych i egzaminacyjnych.

Realizacja studiów podyplomowych
na platformie Fronter
Platforma edukacyjna została skonfigurowana tak, by możliwie najlepiej spełniała potrzeby prowadzonych studiów. Pierwszym krokiem było odzwierciedlenie na platformie struktury
organizacyjnej studiów w OKNO (typy studiów, kierunki i specjalności, wykładowcy, studenci,
zasoby edukacyjne itp.). Została ona zaprezentowana na rysunku 1.
Rysunek 1. Struktura organizacyjna studiów w OKNO PW na platformie Fronter

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml
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Przy użyciu narzędzi platformy Fronter została utworzona witryna internetowa z informacjami
dla kandydatów na studia2 (rysunek 2). Wybierając poszczególne opcje w menu z prawej strony,
osoby zainteresowane studiami znajdowały szczegółowy opis kierunków i specjalności, harmonogram studiów, listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz regulamin studiów
i pliki do pobrania. Kluczowym elementem witryny było okno logowania do platformy edukacyjnej.
Rysunek 2. Witryna studiów podyplomowych utworzona przy użyciu narzędzi platformy Fronter

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml

Na stronie startowej, widocznej po zalogowaniu się (rysunek 3), można wyróżnić trzy sekcje,
z których każda zawiera odpowiednie narzędzia. Pierwsza sekcja to pasek narzędzi osobistych,
widoczny w górnej części strony. Pasek ten zawiera takie narzędzia jak:
Strona startowa – powrót do strony startowej z dowolnego miejsca na platformie,
Moja poczta – system zarządzania wiadomościami (e-mail) oraz pocztą wewnętrzną
(w obrębie platformy), tzw. fiszkami,
Kontakty – narzędzie umożliwiające wyszukiwanie użytkowników i informacji
o nich,
Mój kalendarz – interaktywny kalendarz, umożliwiający wprowadzanie ważnych
terminów i przeglądanie ich w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz
rocznym,
Moje zasoby – miejsce na przechowywanie plików uporządkowanych w folderach,
Spotkanie – narzędzie komunikacji synchronicznej w trybie tekstowym, audio oraz
wideo, zawierające również wirtualną tablicę,
Moje portfolio – przegląd statystyk i wyników studenta.

2

34

Witryna studiów magisterskich i podyplomowych OKNO PW, http://podyplomowe.oknopw.pl, [14.11.2011].
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Rysunek 3. Widok strony startowej użytkownika, dostępnej po zalogowaniu

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml

Każdy student ma dostęp do tzw. Sali studentów (rysunek 4), czyli miejsca, gdzie wszyscy
studenci określonego kierunku mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Sala spełnia również funkcję informacyjną – miejsca, w którym umieszczone są komunikaty o rozkładzie zajęć
w bieżącym semestrze czy też zbliżających się terminach egzaminów.
Rysunek 4. Sala studentów studiów podyplomowych specjalności Biznes

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml
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Każda sala na platformie Fronter ma przypisany zestaw narzędzi, widoczny jako menu
w lewej części strony. W przypadku Sali studentów menu zawiera następujące opcje:
Strona tytułowa – powrót do strony tytułowej (powitalnej) Sali studentów,
Strona główna – dostęp do narzędzi Komunikaty oraz Kalendarz,
Aktualności – dostęp do narzędzia Aktualności,
Zasoby – miejsce do przechowywania plików w folderach udostępnionych oraz
indywidualnych. W zasobach Sali studentów umieszczane są również instrukcje
użytkowania platformy Fronter w postaci plików PDF oraz filmów wideo,
Uczestnicy – lista wszystkich studentów oraz wykładowców danego kierunku studiów, wraz z danymi kontaktowymi (adres poczty elektronicznej, telefon) i krótkimi
informacjami (wizytówki),
Forum – dostęp do grup dyskusyjnych, poświęconych tematyce studiów,
Liferoom – narzędzie umożliwiające wirtualne spotkanie (komunikacja synchroniczna w trybie tekstowym oraz audio, wirtualna tablica).
Odpowiednikiem Sali studentów dla osób prowadzących zajęcia jest tzw. Pokój nauczycielski
– rysunek 5. W Zasobach pokoju nauczycielskiego wykładowcy mogą znaleźć m.in. dokumentację potrzebną przy rozliczaniu zajęć, a także instrukcje przygotowywania kursów przy użyciu
narzędzi platformy Fronter. Ważną część pokoju nauczycielskiego stanowi również opcja FAQ
Narzędzia Frontera – systematycznie uzupełniana lista pytań dotyczących przygotowywania
kursów i prowadzenia zajęć przy użyciu narzędzi platformy, wraz z odpowiedziami udzielonymi
przez administratora.
Do każdego z przedmiotów prowadzonych na studiach przypisana jest odrębna witryna,
tzw. sala przedmiotu. Szablon sali przedmiotu, przedstawiony na rysunku 6, został dostosowany
przez wykładowcę do specyfiki prowadzonych przez niego zajęć.
Rysunek 5. Pokój nauczycielski studiów podyplomowych na specjalności Informatyka gospodarcza

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml
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Rysunek 6. Szablon sali przedmiotu na platformie Fronter

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml

Przykład sali zmodyfikowanej przez wykładowcę (rozszerzenie pakietu narzędzi sali)
przedstawiono na rysunku 7. W tym przypadku wykładowca do pakietu narzędzi sali przedmiotu Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia dodał m.in. narzędzia: Testy oraz Raporty z sali.
Nieodłącznym narzędziem w każdej sali przedmiotu jest Portfolio. Przy jego użyciu wykładowca monitoruje aktywność studentów w ramach przedmiotu w wybranym przedziale czasu,
sprawdzając m.in.:
liczbę odwiedzin w sali przedmiotu,
liczbę utworzonych i przeczytanych dokumentów,
liczbę odwiedzonych dyskusji oraz wpisów na forum.
Rysunek 7. Sala przedmiotu Portal edukacyjny – pakiet narzędzi sali rozszerzony przez wykładowcę (lewe
menu)

Źródło: https://fronter.com/okno/main.phtml
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Specyfika prowadzenia zajęć metodą Project-Based
e-Learning
Zanim przystąpiono do konfigurowania platformy Fronter na potrzeby zajęć prowadzonych
na studiach w OKNO, opracowano instrukcję realizacji projektu. Instrukcja ta, uwzględniająca
metodykę e-PBL3, zawierała następujące elementy:
Cel przedmiotu – wyjaśnienie, na czym polega projekt oraz jakie umiejętności
powinien nabyć student w trakcie realizacji zajęć,
Metody pracy studenta – prowadzące do ukończenia zadania projektowego,
Zadania i terminy realizacji poszczególnych etapów pracy – opis zadań, które należy
wykonać na poszczególnych etapach realizacji zadania projektowego,
Źródła informacji – wskazane przez prowadzącego,
Terminy i miejsce konsultacji z prowadzącym projekt – ustalone już pierwszego
dnia zajęć,
Sposób oceny poszczególnych etapów pracy – jasno sprecyzowane kryteria oceny
poszczególnych etapów pracy – wartości punktowe lub oceny za każdy etap,
Podział zadań związanych z realizacją projektu – wskazanie osób odpowiedzialnych
za realizację projektu,
Publiczna prezentacja rozwiązania.
Zajęcia rozpoczęły się zjazdem inauguracyjnym, podczas którego przedstawiono plan
przedmiotu, szczegółowo omówiono instrukcję projektową, zadania i wymagania projektowe,
a także zawartość i narzędzia sali przedmiotu na platformie oraz sposób ich wykorzystania.
W trakcie zjazdu poinformowano też studentów, że realizowany projekt zakończy się publiczną
prezentacją wykonanej pracy. Zjazd inauguracyjny był również okazją do uzgodnienia terminów
konsultacji online.
Kontakt studentów z prowadzącymi przebiegał także na drodze asynchronicznej – każdego
dnia prowadzący sprawdzali skrzynkę poczty elektronicznej oraz skrzynkę odbiorczą poczty
wewnętrznej na platformie, a także monitorowali aktywność studentów i odpowiadali na forum
dyskusyjnym.
Należy podkreślić, że ze względu na realizację projektów przez pojedynczych studentów
istniała konieczność prowadzenia konsultacji indywidualnych. Odbywały się one przy użyciu
narzędzia Liferoom platformy Fronter – umożliwiającego rozmowę głosową, tekstową, współdzielenie obszaru roboczego (whiteboard) – po wcześniejszym ustaleniu terminu przez wykonawcę
projektu i wykładowcę.

Aktywność studentów i nauczycieli na platformie
W trakcie realizacji zajęć na bieżąco analizowano aktywność studentów i przebieg ich pracy.
W tabeli 2 zestawiono sumaryczną liczbę odwiedzin w sali przedmiotu Portal edukacyjny na
platformie w każdym z siedmiu tygodni. Jak wynika ze statystyk, przeciętny student odwiedzał
salę przedmiotu na platformie średnio dwa razy w ciągu dnia. Średnią liczbę odwiedzin sali
przedmiotu zilustrowano na wykresie 1. Zauważalny wzrost aktywności studentów w drugim

3
J.A. Amador, L. Miles, C.B. Peters, The Practice of Problem-Based Learning: A Guide to Implementing PBL in the College Classroom, Anker Publishing Company, 2007.

38

Project-Based e-Learning z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Fronter

tygodniu zajęć wskazuje rzeczywisty czas rozpoczęcia prac nad projektem. Powolny spadek
aktywności w tygodniach 2-6 wynika z indywidualnego rozkładu prac nad każdym projektem,
a także z różnego typu aktywności wymaganych w poszczególnych tygodniach. Wzrost aktywności w ostatnim tygodniu zajęć wynika ze zbliżającego się terminu oddania projektu.
Tabela 2. Liczba odwiedzin sali przedmiotu na platformie edukacyjnej

Liczba odwiedzin
sali przedmiotu
Sumaryczna liczba
odwiedzin wszystkich
studentów
Średnia liczba
odwiedzin studenta
w ciągu tygodnia

Tydzień
1

Tydzień
2

Tydzień
3

Tydzień
4

Tydzień
5

Tydzień
6

Tydzień
7

371

589

500

472

376

272

408

14

22

19

17

14

10

15

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Średnia liczba odwiedzin

Źródło: opracowanie własne

Frekwencja w trakcie zajęć stacjonarnych (zjazdy) wynosiła:
w trakcie zjazdu inauguracyjnego: ok. 90 proc.,
w trakcie zjazdu konsultacyjnego: ok. 50 proc.,
w trakcie zjazdu egzaminacyjnego: ok. 90 procent.
Uczestnictwo w zjeździe konsultacyjnym było nieobowiązkowe, stąd frekwencja zaledwie
na poziomie 50 procent. Z kolei frekwencja w trakcie cotygodniowych konsultacji online
wynosiła około 40 procent. Osoby, które nie uczestniczyły w wirtualnych konsultacjach, korzystały najczęściej z kanałów komunikacji asynchronicznej, takich jak forum dyskusyjne i poczta
elektroniczna.
Wyniki punktowe uzyskane przez studentów można ocenić jako wysokie. Na 100 punktów
możliwych do zdobycia wynik powyżej 90 punktów uzyskało ponad 80 proc. osób. Natomiast tylko 8 proc. uzyskało wyniki poniżej 50 punktów. W semestrze, w którym prowadzono
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niniejsze badania, a także w semestrach poprzednich, ta sama grupa studentów uczestniczyła
w zajęciach z pięciu innych przedmiotów prowadzonych na platformie. Oceny z pozostałych
przedmiotów były niższe. Wynik powyżej 90 punktów (równoważny z oceną bardzo dobrą)
uzyskało jedynie 49 proc. osób, natomiast wynik poniżej 50 punktów (równoważny z oceną
niedostateczną) 17 procent.
Należy mieć świadomość, że zróżnicowanie ocen końcowych może wynikać z charakteru
samego przedmiotu, a niekoniecznie ze sposobu jego prowadzenia. Jednakże na przyrost wiedzy
i umiejętności najbardziej przekłada się zaangażowanie studentów oraz ich aktywność na platformie. Jak wynika z tabeli 2, prezentującej statystyki aktywności studentów w sali przedmiotu Portal
edukacyjny, średnia liczba wizyt studenta w ciągu tygodnia wynosiła 16, natomiast w przypadku
pozostałych pięciu przedmiotów – 11. Oprócz tego statystyki wskazują, że w przypadku przedmiotu prowadzonego metodą e-PBL istniały dużo mniejsze dysproporcje pomiędzy liczbami
odwiedzin sali przedmiotu w poszczególnych fazach i dniach kursu. W przypadku pozostałych
przedmiotów znacznie częściej dochodziło do sytuacji, w której część studentów logowała się
do platformy codziennie, a niektórzy tylko raz w tygodniu.
Wysokie wyniki punktowe uzyskane przez studentów nie oddają jednak w pełni rezultatów pracy projektowej, bowiem należy pamiętać, że kryteria oceny odnosiły się do elementów
niezbędnych do zrealizowania projektu. Wykonanie wszystkich ćwiczeń prowadziło wprawdzie
do zaliczenia projektu, jednak wiele z nich można było wykonać różnymi sposobami. Poza tym
wiele osób pracowało „ponad program”, korzystając przy realizacji projektu z dodatkowych
narzędzi platformy Fronter i konfigurując je według własnego pomysłu.

Podsumowanie
Dzięki przeniesieniu części zajęć do środowiska wirtualnego – na platformę edukacyjną
– kształcenie zorientowane projektowo stało się dostępne również dla osób pracujących,
pochodzących z różnych części kraju. Przygotowanie planu realizacji zajęć zorientowanych
projektowo, wsparte odpowiednim wykorzystaniem narzędzi platformy edukacyjnej, dało
w efekcie synergiczne połączenie, które przyniosło dobre wyniki – lepsze niż w przypadku
innych metod kształcenia. Ich uzyskanie nie byłoby możliwe bez codziennego monitoringu
aktywności studentów na platformie, systematycznego umieszczania zadań i ich sprawdzania
oraz regularnych konsultacji i dyskusji na forum, motywujących studentów do systematycznej
pracy, przynoszącej oczekiwane rezultaty.
Opisany sposób realizacji zajęć z pewnością nie jest jedynym właściwym. Dobór narzędzi
platformy edukacyjnej zależał m.in. od specyfiki konkretnych treści nauczania. Większość
współczesnych platform edukacyjnych posiada szeroki wachlarz narzędzi, z których prowadzący
może skomponować wirtualne środowisko kształcenia. Jednak o wiele ważniejsze od technologii
okazuje się metodyczne podejście.
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Abstract
This paper focuses on a Project-Based Learning (PBL) method used in e-learning environment.
The paper illustrates the experience of the Centre for Distance Education (CODE) at the Warsaw
University of Technology (WUT) of using the PBL method in blended-learning courses. The statistics
of students activity were analyzed and the effects of education were discussed.
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Rozdział 4

Webcasting akademicki:
studium przypadku

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację wcześniejszych publikacji z lat 2004 i 2005 dotyczących screencastingów1 i slidecastingów2. W pierwszej części zostanie przedstawiona analiza
porównawcza istniejących rozwiązań webcastingowych – zarówno komercyjnych, jak i open
source. Druga część artykułu poświęcona zostanie możliwym akademickim zastosowaniom webcastingów o charakterze bardziej „instytucjonalnym”, wdrażanych na poziomie całego wydziału
bądź uczelni. W ostatniej części pracy zostaną z kolei przedstawione studia przypadków – własne
doświadczenia autora we wdrażaniu i praktycznym stosowaniu nowych metod i środków dydaktycznych oraz wyniki badań dotyczących oceny webcastingów przez studentów.

Wstęp: motywacja
Transmisje strumieniowe animacji oprogramowania i wykładów spotykały się z zarzutem, że
nie pozwalają na synchroniczny dwustronny kontakt – tymczasem w przypadku podcastingów
kontakt może następować jedynie w sposób asynchroniczny, np. za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Webcasting, jako narzędzie znakomicie wspierające Technology Enhanced
Learning, niweluje te niedogodności.
Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, którą można znaleźć choćby w Wikipedii3,
webcasting oznacza produkcję, transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających obraz wideo, dźwięk, tekst (obraz statyczny) poprzez przeglądarkę internetową. Odbiór takiej transmisji
odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli na żywo. W przeciwieństwie do podcastingów webcasting pozwala na dwustronny synchroniczny kontakt w czasie rzeczywistym, co – jak pokazują
doświadczenia autora z dwóch ostatnich lat prowadzenia webcastingów – nie jest niezbędną
i najważniejszą sprawą dla studentów, bowiem zdecydowana większość z nich bardziej od
kontaktu na żywo z wykładowcą ceni sobie możliwość biernego uczestniczenia w wykładzie
w dowolnym momencie, najczęściej tuż przed sprawdzianem zaliczeniowym.
Webcastingi wykorzystywane są także do prowadzenia konsultacji w sieci – dzięki ich wdrożeniu studenci uzyskali możliwość pełnego codziennego kontaktu z prowadzącymi. Forma ta,
co zaskakujące, nie cieszy się jednak zbyt dużą popularnością. Studenci wolą bowiem pojawiać

1
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.
2
R.R Gajewski, Wykłady online, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006.
3
Wikipedia, hasło „webcast”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Webcast, [13.03.2012].
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się na klasycznych konsultacjach w sali. Być może wytłumaczeniem tej sytuacji jest szczera wypowiedź jednego ze studentów – Wolę przyjść na konsultację do rzeczywistego pokoju, bo jest
wtedy nadzieja, że prowadzący zapamięta mnie i moje zainteresowanie przedmiotem4.
W ubiegłym roku na Politechnice Warszawskiej został przeprowadzony pilotażowy kurs
Podstaw informatyki bazujący na wykładach w postaci webcastingów. W bieżącym roku realizowana jest już w pełni produkcyjna wersja tego kursu, wzbogacona o badania ankietowe
studentów pozwalające na bieżące zbieranie opinii o wykładach.

Wybór narzędzia
Narzędzia do pracy grupowej oraz komunikacji stanowią w dobie globalizacji jedną
z najszybciej rozwijających się grup narzędzi informatycznych. Należą do niej również programy z obszaru Technology Enhanced Learning, służące do multimedialnego wspierania procesu
edukacyjnego. Narzędzia te są nieustannie rozwijane, stąd nie jest możliwa ich jednoznaczna
klasyfikacja. Z punktu widzenia uczelni borykających się z problemami finansowymi przydatny
jest podział na narzędzia płatne i bezpłatne, przy czym należy zauważyć, że nie jest to tożsame
z podziałem na narzędzia komercyjne i niekomercyjne.
Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od dwóch lat trwają prace nad
uruchomieniem i pełnym wdrożeniem produkcyjnym narzędzi służących do webcastingu.
W początkowej fazie realizacji projektu do prowadzonej analizy porównawczej wybrane zostały
trzy nieodpłatne rozwiązania: DimDim, OpenMeetings oraz BigBlueButton.
Narzędzie DimDim posiadało dwutorowy sposób licencjonowania. Było dostępne
w chmurze zarówno komercyjnie, jak i niekomercyjnie. Istniała także wersja społecznościowa
(community) do samodzielnego instalowania na własnych serwerach. Teoretycznie wersja
społecznościowa miała służyć do wprowadzania ulepszeń i poprawek. Jedynie teoretycznie,
ponieważ ostatnia wersja społecznościowa – o numerze 4.5 – znacznie odbiegała od wersji
webowej o numerze 6.0. Co więcej, w styczniu 2011 r. projekt DimDim został przejęty przez
firmę SalesForce i wersja społecznościowa przestała być rozwijana.
BigBlueButton jest to z kolei projekt open source rozwijany od 2007 roku. W warstwie
wizualnej dostępne są: ekran pulpitu, na którym pojawiają się okna poszczególnych modułów,
takich jak lista uczestników konferencji, czat, tablica oraz okna kamer uczestników, które można
dowolnie przesuwać i skalować. W trakcie konferencji użytkownicy mogą korzystać z tablicy
i czatu, mogą także kopiować prezentacje w wielu popularnych formatach oraz współdzielić
pulpit. Użytkownicy podzieleni są na dwie grupy – zwykłych uczestników i moderatorów. Moderator udziela głosu i może uniemożliwić transmisję obrazu. Uwierzytelnianie jest możliwe
z wykorzystaniem modułów integrujących serwis z zewnętrznymi usługami, takimi jak Moodle.
Natomiast rozwiązanie OpenMeetings powstało w 2006 roku i nadal jest aktywnie rozwijane. Warstwa interfejsu użytkownika jest budowana w tradycyjnym modelu jednego okna
podzielonego na części odpowiedzialne za konkretne funkcjonalności. W zależności od rodzaju
sieci podczas logowania użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju transmisji. Wyróżniającą
cechą OpenMeetings są sale, pozwalające na zestawianie różnych typów konferencji. Obecnie
istnieją cztery typy sal: konferencyjne, audytoryjne, egzaminacyjne i specjalne.

4

Podczas konsultacji w sieci studenci ze względów technicznych nie mają możliwości włączania swoich kamer
wideo.

43

R. Robert Gajewski

W warstwie klienta oba rozwiązania korzystają z przeglądarki internetowej oraz technologii
Flash. Serwisy te oparte są na serwerze mediów Red5 i otwartym serwerze protokołu RTMP
(Real Time Messaging Protocol). Rozwiązanie Flash sprawia, że zapotrzebowanie na zasoby jest
spore, ale z drugiej strony gwarantuje to wieloplatformowość – webcasting można prowadzić
na dowolnym komputerze podłączonym do sieci.
Możliwe akademickie zastosowania przedstawionych powyżej narzędzi o charakterze
instytucjonalnym – to znaczy wdrażanych na poziomie uczelni bądź też wydziału – mogą być
różnorodne. Pierwsze pole to webinar – przeprowadzana w internecie prezentacja i dyskusja
o charakterze seminarium. Narzędzia webcastingowe mogą być także stosowane do prowadzenia
prezentacji i szkoleń z zakresu teorii i praktyki wykorzystywania oprogramowania. Możliwe jest
również organizowanie z wykorzystaniem tych narzędzi przedsięwzięć typu web conferences,
które mogą zostać zastosowane na przykład podczas obron prac doktorskich lub konferencji
naukowych, jak to ma miejsce w przypadku polskiej edycji Moodle Moot.

Półkomercyjny kompromis
Od wielu lat decyzja, jaką platformę edukacyjną wybrać, jest dosyć oczywista. W Polsce
niekwestionowanym liderem jest Moodle, co rzecz jasna nie oznacza, że inne platformy są gorsze
i oferują mniej funkcjonalności. W przypadku platform webcastingowych nadal nie ma jednoznacznego lidera. Zarówno BigBlueButton, jak i OpenMeetings rozwijają się dynamicznie, co nie
ułatwia podjęcia strategicznej decyzji dotyczącej wyboru danego rozwiązania na wiele lat.
Do czasu wyłonienia się wyraźnego lidera zdecydowano się na wykorzystanie w ramach
opisywanego przedsięwzięcia najtańszego z możliwych rozwiązań w chmurze. Najtańszego, gdyż
opłaty za korzystanie z platformy nie były pokrywane przez wydział. Wybór padł na hinduski
produkt WizIQ. Niestety, w momencie gdy platforma stała się bardziej popularna i zyskała więcej
klientów, warunki płatności zdecydowanie się pogorszyły.
Rysunek 1. Ekran aplikacji WizIQ

Źródło: opracowanie własne
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Konfiguracja wirtualnej klasy w WizIQ jest bardzo intuicyjna, podobnie jak samo korzystanie z webcastingu. Dostępne narzędzia – tablica, prezentacja, współdzielenie ekranu
– w pełni wyczerpują zapotrzebowanie nawet wymagającego wykładowcy (rys. 1).

Wyniki badań
W postaci webcastingów powadzone były wykłady z Podstaw informatyki – przedmiotu
realizowanego podczas pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej. Na listach dziekańskich znajdowało się 270 osób, a w zajęciach
w postaci ćwiczeń w laboratorium komputerowym uczestniczyło 245 osób. W kolejnych wykładach uczestniczyło średnio 172 studentów, co stanowi 70 proc. i wydaje się bardzo dobrym
wynikiem, a ankietę wypełniło 120 osób. Tematyka wykładów, ze względu na umiejscowienie
przedmiotu w siatce godzin, była dosyć standardowa i obejmowała podstawowe zagadnienia
z podstaw informatyki i technologii informatycznych. Chociaż materiały uzupełniające do
przedmiotu zostały wydane w postaci książkowej, wykłady webcastingowe cieszyły się dużą
popularnością.
Ponieważ platforma WizIQ pozwala na zadanie tylko jednego pytania ankietowego
podczas trwania webcastingu, zdecydowano się na przeprowadzenie pełnej ankietyzacji po
wykładach. Ankieta została utworzona z wykorzystaniem nieodpłatnego pakietu Google Docs.
Pytania dotyczyły zarówno kwestii technicznych, jak i formy webcastingu (rys. 2).

Rysunek 2. Formularz ankiety

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 1. Sposób łączenia się z internetem
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Pierwsze z pytań o charakterze technicznym dotyczyło sposobu łączenia się z internetem (wykres 1).
Wykres pokazuje wyraźnie, że studenci – wbrew
zaleceniom – używają połączenia bezprzewodowego
Wi-Fi, które zgodnie z informacjami producenta oprogramowania może powodować pogorszenie jakości
transmisji.
Kolejne pytanie dotyczyło szybkości łącza internetowego używanego przez studentów (wykres 2).
Wśród odbiorców dominują sieci szerokopasmowe. Zawstydzający jest fakt, że sieci o parametrach gorszych niż 1 Mbps to przede wszystkim sieci w domach
studenckich.

Wykres 2. Parametry łącza internetowego
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W kolejnych pytaniach skala ocen reprezentowana na osi pionowej przyjmuje wartości od
1 do 5 (gdzie 1 oznacza „nie, ani trochę”, a 5 – „tak, bardzo”). Pierwsza seria pytań dotyczyła
oceny, czy jakość dźwięku i obrazu była dobra oraz czy występowały przerwy w transmisji
(wykres 3).
Ocena jakości dźwięku była przeważnie dobra. Pojawiło się zdecydowanie niewiele ocen
bardzo negatywnych i negatywnych, co bardzo dobrze świadczy o platformie WizIQ.
Drugie z pytań z tej serii dotyczyło jakości obrazu. Pytanie dotyczyło jedynie slajdów, bowiem począwszy od trzeciego zestawu wykładów zrezygnowano z przekazu wideo. Przyczyn
tej decyzji było kilka – istniały uzasadnione obawy, że przekaz wideo może mieć negatywny
wpływ na jakość przekazu audio, poza tym obraz zdecydowanie dekoncentrował studentów
zainteresowanych na przykład zawartością kubka wykładowcy.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy wystąpiły przerwy w transmisji, czy połączenie urywało się. Liczba respondentów, którzy twierdzą, że połączenie urywało się, pozostaje w pewnej
sprzeczności z pozytywną opinią dotyczącą jakości dźwięku. Pytanie to miało do pewnego stopnia
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Wykres 3. Ocena jakości dźwięku, obrazu i przerw w transmisji
13%
32%

5

18%
32%
23%

4

42%
29%
20%
22%

3

15%
8%

2

13%

Rwanie się transmisji
Jakość wideo

11%
17%

1

Jakość dźwięku

4%
0%
Źródło: opracowanie własne

10%

20%

30%

40%

50%

charakter kontrolny. Wynik pokazuje, że próba zbadania jakości masowego przekazu webcastingowego zestawionego dla ponad 170 uczestników, którzy mogli uczestniczyć w spotkaniu, logując
się do platformy Moodle, gdzie znajdował się link do webcastingu, jest trudnym wyzwaniem.
Być może problemem dla odpowiadających był sposób sformułowania pytania. Jedynka, czyli
odpowiedź „nie” oznaczała bowiem brak przerw, czyli bardzo dobre połączenie.
Kolejna grupa pytań dotyczyła tematyki, przygotowania prezentacji i prowadzenia wykładów
(wykres 4). Pierwsze pytanie z tej serii miało na celu ustalenie, czy tematyka wykładów była dla
słuchaczy interesująca. Tematykę wykładów określają standardy kształcenia – prowadzący ma
Wykres 4. Ocena tematyki, przygotowania prezentacji i prowadzenia wykładów
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w tym zakresie niewielkie pole manewru. Z drugiej strony jest ona wielu osobom doskonale
znana, stąd przewaga odpowiedzi 3 – „średnio”.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy prezentacja była dobrze przygotowana. Okazuje się,
że nawet w przypadku tematyki, która nie budzi wielkiego zainteresowania wśród studentów,
można przygotować prezentacje, które zostaną bardzo dobrze ocenione.
Trzecie z serii pytań związanych z samym wykładem dotyczyło tego, czy prowadzący
prowadził wykład w sposób ciekawy. Oceny pokazują, że można ciekawie prowadzić wykład
dotyczący tematyki, która nie jest interesująca dla studentów. Co więcej, samo prowadzenie
webcastingu różni się od klasycznego wykładu w sali – jest swoistą sztuką i wyzwaniem5.
Wykładom towarzyszyły testy samokontrolne. Przedostatnie pytanie dotyczyło stopnia
trudności tych testów (wykres 5).
Wykres 5. Ocena stopnia trudności testów
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W zdecydowanej większości oceniono testy jako trudne, co pozostaje w pewnej sprzeczności z ich dobrymi wynikami.
Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii oceny atrakcyjności wykładów w postaci webcastingów
(wykres 6).
Wykres 6. Ocena atrakcyjności wykładów w postaci webcastingów
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5
C. Clay, Great Webinars: How to create interactive learning that is captivating, informative and fun, Punchy Publishing, 2009; R. Courville, The Virtual Presenter’s Handbook, CreateSpace, 2009; B. Pluth, Webinars with WOW
Factor: Tips, Tricks and Interactivities for Virtual Training, Pluth Consulting, 2010.
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W zdecydowanej większości respondenci określili tę formę prowadzenia wykładów jako
bardzo atrakcyjną, co pokazuje, że sprawdza się ona w praktyce.

Zakończenie: demotywacja?
Rysunek 3. Technology Enhanced Learning
Technology Enhanced Learning jest kom– kompozycja
pozycją trzech elementów (rys. 3):
pedagogiki (dydaktyki),
Pedagogika
informatyki (technologii informatycznych),
właściwej dyscypliny, np. budownictwa.
Narzędzia informatyczne są coraz doskonalsze i coraz częściej wyprzedzają możliwości
ich powszechnego stosowania, jak było na
przykład w przypadku animacji oprogramowaTechnology
nia i programu LotusScreenCam, który powstał
Informatyka
Enhanced
w 1994 roku. Brakuje, przynajmniej w Polsce,
Learning
podstawowych prac z dziedziny dydaktyki,
Źródlo: opracowanie własne
pokazujących, jak w sposób efektywny, a nie
tylko efektowny, korzystać z nowych narzędzi.
Sferą, w której od lat pogłębia się kryzys, jest edukacja. Jest to najgroźniejszy kryzys, ponieważ od tego, jak dziś kształcimy dzieci i młodzież, zależy nasza przyszłość w perspektywie
nadchodzących dziesięcioleci. Wszystkie zmiany albo mają charakter czysto administracyjny
i techniczny, jak w przypadku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, albo po prostu nie dotykają istoty problemu.
Pięćdziesiąt lat temu powstały polskie fundamentalne prace dotyczące dydaktyki ogólnej6
i dydaktyki szkoły wyższej7. Obecnie, w czasach, w których wszędzie pojawia się przedrostek
„e-”, brakuje kontynuacji i rozwinięcia tych prac w formie monografii. W gospodarce opartej
na wiedzy najistotniejsza jest innowacyjność, o której niestety tylko się mówi. Nasza pozycja
w przyszłości zależy od tego, czy będziemy potrafili uczyć problemowo8, czy tylko uczyć
rozwiązywać w określony z góry sposób testy. W dobie powszechnego dostępu do informacji
warto pamiętać, że mózg ludzki jest przeznaczony przede wszystkim do ich przetwarzania
i wnioskowania, a nie do zapamiętywania informacji.
Doświadczenia dwóch minionych lat pokazują, że nawet w Polsce jest możliwe prowadzenie
profesjonalnych webcastingów bez wielkich nakładów finansowych. Telepraca staje się w coraz
większym stopniu czymś więcej niż tylko ciekawostką. W wymiarze uczelnianym to właśnie
wykłady i konsultacje prowadzone w postaci webcastingów. Pomimo że od ich wprowadzenia na
Wydziale Inżynierii Lądowej PW minęły dwa lata, webcastingi nie wzbudziły absolutnie żadnego
zainteresowania wśród innych wykładowców, podobnie zresztą jak portal edukacyjny, na którym
liczba kursów jest od dwóch lat w zasadzie stała i bardzo niska. Zbudowanie produkcyjnego wydziałowego lub uczelnianego systemu służącego do zarządzania webcastingami jest technicznie

6
7
8

W. Okoń, Zarys dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1963.
Tenże, Elementy dydaktyki szkoły wyższej, PWN, Warszawa 1971.
Tenże, U podstaw problemowego uczenia się, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.
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możliwe, ponieważ istnieje nieodpłatne oprogramowanie realizujące te zadania. Niestety wobec
braku jakiegokolwiek zainteresowania kadry dydaktycznej taką formą kształcenia stworzenie
wspomnianego systemu w przewidywalnej przyszłości jest jednak bardzo wątpliwe.
Ostatnie dwie dekady to lata swoistego cudu – liczba studentów zwiększyła się pięciokrotnie
przy niezmiennej liczbie nauczycieli akademickich. W nachodzącej dekadzie cudów jednak
raczej nie będzie – liczba studentów zmniejszy się o 40 procent9. Może więc warto powrócić
do archaicznej koncepcji edukacji, w której podstawą jest relacja mistrz – uczeń. W internecie
miejsce mistrza informacji wydaje się już bowiem od dawna zajęte – jest nim Wikipedia.
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Abstract
This publication continues the research from the years 2004 and 2005 devoted to screencastings and
slidecastings. In the first part of the work a comparative analysis of the existing solutions, both commercial
and Open Source, will be presented. The second part will be devoted to possible academic applications
of webcastings, more institutional, implemented at the faculty or the university levels. In the last part of
this work some case studies will be presented – the author’s own experiences in the implementation and
practical application of the new methods and ways of teaching as well as the research on evaluation of
webcastings by students.

Nota o autorze
R. Robert Gajewski jest zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematyką Technology Enhanced Learning zajmuje się od prawie 20 lat. W ostatnim czasie
jego badania koncentrują się na problematyce wykorzystania multimediów w postaci podcastingów
i webcastingów w kształceniu inżynierów.

9
Więcej danych na ten temat można znaleźć w raporcie Instytutu Sokratesa pt. Demograficzne tsunami oraz na
autorskim portalu iedu.pl.
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Rozdział 5

Nowe narzędzia edukacyjne
w sieciach społecznościowych

Najnowsze osiągnięcia psychologii konstruktywistycznej wskazują, że kooperatywne techniki
mogą w znacznym stopniu przyczynić się do lepszego konstruowania indywidualnych obrazów wiedzy u uczących się osób. Dlatego zwraca się uwagę na grupowe procesy poznawcze,
zachodzące także w przypadku korzystania z sieci komputerowych. W takich warunkach obserwujemy zazwyczaj olbrzymią aktywność uczących się, która jest niezbędna do skutecznej
realizacji procesów dydaktycznych. Szereg narzędzi bazujących na koncepcji Web 2.0 może być
efektywnie wykorzystanych w kooperatywnych procesach uczenia się. Umożliwiają one przede
wszystkim podstawową komunikację w grupie współpracujących osób, a także komunikację
z nauczycielem lub mentorem grupy. Wiele serwisów dostarcza ponadto ciekawe narzędzia,
które można wykorzystać w celach edukacyjnych. Różne społecznościowe rozwiązania w sieci
komputerowej kształtują nową formę indywidualnego uczenia się i pozwalają na realizację
procesów grupowej edukacji.

Nowe technologie kształcenia, określane wspólną nazwą Web 2.0 albo nazywane inaczej
oprogramowaniem socjalnym lub społecznościowym, są podstawą wyraźnie kształtującego się
innowacyjnego trendu we współczesnej edukacji. Coraz częściej zjawisko Web 2.0 postrzegane
jest nie jako przejaw nowoczesnej technologii, ale zmiana w sposobie myślenia i działania ludzi,
także ludzi uczących się1. Oznacza to, że mamy do czynienia nie tylko z rewolucją technologiczną, ale także z rewolucją socjalną. Rewolucja ta doprowadzić może do osiągnięcia takich celów
nauczania, które ciągle jeszcze pozostają bardziej w sferze marzeń niż rzeczywistych realizacji.
O ile klasyczne podejście do nauczania, a także pierwsze próby w zakresie e-learningu, opierały
się na podającym trybie pracy i przekazywaniu wiedzy, to w sieciach społecznościowych mamy
do czynienia przede wszystkim z kształtowaniem umiejętności i kompetencji2.
W kontekście Web 2.0 wymienia się wiele usług, które w przyszłości mogą mieć znaczący
wpływ na procesy edukacyjne. Dyskutowane są takie narzędzia, jak np. blog, wiki, podcast,
udostępnianie zdjęć, Second Life, forum dyskusyjne, e-book, Skype, YouTube3. Niekiedy

1

A.M. Kuhlmann, W. Sauter, Innovative Lernsysteme. Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social Software,
Springer, 2008, s. 14.
2
Tamże, s. 59.
3
R. Mason, F. Rennie, E-Learninig and Social Networking Handbook. Resources for Higher Education, Tayler & Francis,
Nowy Jork 2008, s. 61.
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wykorzystane mogą być mniej znane serwisy, takie jak Prezi, Voice Thread, Wiggio, Diigo,
lub Zotero4. Jednak podstawowym zadaniem zapewniającym sprawne działania dydaktyczne
jest zagwarantowanie skutecznej komunikacji.

Narzędzia komunikacji
Narzędzia komunikacji w procesie dydaktycznym służą nawiązywaniu łączności pomiędzy
jego uczestnikami: zarówno pomiędzy nauczycielem (lub tutorem) a uczącymi się, jak też pomiędzy samymi uczącymi się. Klasycznym rozwiązaniem w tym zakresie jest czat, pozwalający
na pisemne łączenie się dwóch lub większej liczby użytkowników. Jedna z pierwszych usług
w tym zakresie – IRC (Internet Relay Chat) – umożliwiała komunikację pomiędzy dwoma użytkownikami lub pomiędzy większą ich liczbą. Czat z taką funkcjonalnością dostępny jest dzisiaj
niemal na wszystkich platformach e-learningowych.
W Polsce do najbardziej znanych narzędzi komunikacji należą Gadu-Gadu oraz Skype,
a także szereg pochodnych aplikacji, np. komunikatory Tlen, Spik lub AQQ. Zazwyczaj nie
tylko pozwalają one na wymianę komunikatów tekstowych, ale także umożliwiają łączność
poprzez systemy audio, a nawet wideo. Niemal zawsze można te komunikatory zainstalować
na urządzeniach mobilnych, co stwarza nowe warunki dla edukacji. Okazuje się jednak, że
rozwiązania te nie muszą być do końca optymalne dla prowadzenia procesów dydaktycznych,
szczególnie grupowych.
Analiza różnych dostępnych na świecie serwisów komunikacyjnych nie daje jednoznacznych
wskazówek w zakresie ich wykorzystania w edukacji5. W podejściu badawczym istotna jest nie
tylko sama komunikacja w postaci pisemnej, głosowej lub audio-wideo, ale także możliwość
użycia różnego rodzaju narzędzi wspierających komunikację (np. do wymiany danych) oraz
proces dydaktyczny (np. tablicy Whiteboard). Dobrze jest, jeżeli system obsługujący komunikację
jest łatwy w obsłudze i posiada interfejs w ojczystym języku użytkownika.
Tabela 1 przedstawia wybrane serwisy komunikacyjne, które wydają się atrakcyjne z punktu widzenia polskiego użytkownika. Obok popularnych w Polsce serwisów Gadu-Gadu oraz
Skype warto zwrócić uwagę na serwis Twitter, który od roku 2006 pozwala na komunikację
fatyczną. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe jest ciągłe podtrzymywanie kontaktu w procesie
edukacyjnym. Szereg użytecznych narzędzi do zastosowania w celach edukacyjnych oferują
też serwisy Flash Meeting i TEL Europe.
Oczywiście każdy z serwisów ma swoje zalety i wady. Do ważnych aspektów decydujących
o wyborze danego rozwiązania należy nie tylko funkcjonalność, ale również powszechność
usługi i potencjalne perspektywy rozwoju. Niekiedy decydującym czynnikiem będzie prostota
obsługi, np. szybkie uruchamianie serwisu bez konieczności jego dodatkowego konfigurowania.
Jednak kluczowym wyznacznikiem może okazać się wsparcie prac grupowych, w tym możliwość
łatwego prowadzenia komunikacji w grupie.

4

M. Zając, K. Witek, Web 2.0 na uczelni – przegląd badań i aplikacji, „e-mentor” 2011, nr 3 (40), s. 46–57.
N. Heinze, P. Bauer, U. Hofmann, J. Ehle, Kollaboration und Kooperation mit Social Media in verteilten Forschungsnetzwerken, [w:] S. Mandel, M. Rutishauser, E. Seiler Schiedt (red.), Digitale Medien für Lehre und Forschung, Waxmann,
Münster–Nowy Jork–Monachium–Berlin 2010, s. 252–262.
5
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– Komunikator
praktycznie nieznany
za granicą
– Częściowa odpłatność
za niektóre funkcje
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Wady

Zalety

Funkcje

Gadu-Gadu
– Komunikacja tekstowa,
rozmowy audio
i wideo
– Rozmowy telefoniczne
VoIP
– Usługi dodatkowe:
integracja ze stroną
WWW
– Tworzenie konferencji
– Wymiana danych
– Duża popularność
serwisu w Polsce
– Sprawdzanie pisowni
polskiej
– Integracja
z urządzeniami
mobilnymi
– Małe możliwości
personalizowania
ustawień
– Konieczność poznania
syntaktyki

– Niezbędne
wyposażenie
dodatkowe
– Komunikacja
asynchroniczna
– Udział po zaproszeniu
– Brak interfejsu
w języku polskim

– Praca poprzez stronę
WWW
– Możliwość nagrywania
– Wiele dodatkowych
funkcji przydatnych
w edukacji

– Indywidualna ochrona – Przejrzysty interfejs
– Dobra realizacja
danych
– Personalizacja ustawień
funkcji fatycznej
(podtrzymania
i profile kontaktów
komunikacji)
– Najbardziej popularny
serwis na świecie
– Łatwa integracja
z innymi programami
– Niezbędne
wyposażenie
dodatkowe
– Możliwe ograniczenia
jakościowe
– Niektóre funkcje
odpłatne

FlashMeeting
– Kontakt audio-wideo
do 20 użytkowników
– Komunikacja tekstowa
– Whiteboard
– Mapy myśli
– Wymiana danych
i adresów URL

Twitter
– Krótkie wiadomości
(tweets) do 140
znaków
– HashTags
– Komunikacja tekstowa
– Narzędzia
udostępniania

Skype
– Komunikacja tekstowa,
rozmowy audio
i wideo
– Możliwość tworzenia
telekonferencji
– Wymiana danych
– Udostępnianie ekranu

Tabela 1. Analiza funkcji serwisów komunikacyjnych pod względem możliwości ich zastosowania w pracy kooperatywnej

– Brak komunikacji
synchronicznej
– Brak interfejsu
w języku polskim
– Niepewny los po
zamknięciu projektu

– Wspólne opracowanie
plików
– Publiczna i prywatna
wymiana danych

TEL Europe
– Strona z profilem
– Blogi grupowe
– Komunikacja tekstowa
– Wymiana danych
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Przekazywanie komunikatów i danych
W systemach pracy grupowej, także w grupowej edukacji, komunikacja nie zachodzi
wyłącznie poprzez bezpośredni, wielokierunkowy kontakt pomiędzy uczestnikami procesu
dydaktycznego. Komunikaty są przekazywane także jednokierunkowo – można w ten sposób
przekazać materiał nauczania oraz polecenia dla uczących się, również polecenia w zakresie
organizacji pracy grupowej. Oczywiście w tym zakresie podstawową rolę pełnią platformy zdalnej edukacji oraz serwisy WWW, które oferują kompleksowe kursy z wybranych przedmiotów.
Jednak w procesach grupowych często chodzi także o krótkie komunikaty, które mają wzbogacić
proces poznawczy, urozmaicać go i mobilizować użytkowników do działania.
Do prezentacji krótkich informacji mogą służyć dobrze znane serwisy społecznościowe,
takie jak Facebook lub NK. Dostępne są również inne serwisy, np. Google+, Hi5, LinkedIn,
MySpace oraz – mniej znane – aSmallWorld, Bebo, Diaspora, Mixx i Ning, nie wspominając
o wielu rozwiązaniach obejmujących swym zasięgiem pojedyncze kraje. Generalnie przedstawiane w tego rodzaju serwisach informacje mają związek z konkretną osobą lub instytucją,
która posiada konto (stronę WWW) w określonym środowisku. W ten sposób można łatwo
informować powiązane osoby o zmianach na stronie, a nawet o prowadzonych działaniach
i wykonywanych zadaniach.
Krótkie wiadomości i komunikaty można przekazywać także poprzez wyspecjalizowane
usługi sieciowe, takie jak Digg, Newsvine, NowPublic, Reddit lub Yelp. Pozwalają one generować krótkie wiadomości przypominające informacje prasowe. Niektóre są powiązane z innymi
serwisami społecznościowymi (np. Digg i Yelp z serwisem Facebook). Daje to dobrą podstawę
do prowadzenia edukacji właśnie poprzez przekaz zwięzłych informacji i rozwiązań. Jak wiadomo, przekazywanie takich informacji rozłożone w czasie jest bardzo skutecznym działaniem
dydaktycznym. Niektóre koncepcje dydaktyczne, jak np. nano-learning, zakładają prowadzenie
procesu dydaktycznego w postaci przekazu wyłącznie małych porcji informacji6. Mogą one być
dostarczane w różnych porach dnia i dostosowane do aktualnych działań uczącego się (np.
w czasie planowej wycieczki). Szczególnym przypadkiem jest dostarczanie informacji wtedy,
gdy jest ona rzeczywiście potrzebna. Mamy wówczas do czynienia z technologią JiTT – justin-time-teaching7.
Oprócz krótkich komunikatów i wiadomości można przekazywać poprzez sieć komputerową
bardziej obszerne zbiory danych. Podstawowym medium przekazu pozostaje znowu platforma
zdalnej edukacji, ale dostępnych jest też wiele serwisów oferujących możliwość prezentacji
własnych stron. Procesy budowania stron wspierają systemy zarządzania treścią (CMS), takie
jak Drupal, Joomla lub Siteforum.
W sieci istnieją też miejsca, gdzie można udostępnić nawet dosyć obszerne pliki. Chodzi
tu w szczególności o filmy i pliki multimedialne. Do liderów w tej dziedzinie należy bez wątpienia serwis YouTube, ale pliki multimedialne można umieścić także na drugim pod względem wielkości serwerze Dailymotion oraz na specjalizowanych serwerach, np. Metacafee

6

Z. Meger, Tendencje współczesnej edukacji – od a-Learningu do z-Learningu, [w:] L. Banachowski, Postępy e-edukacji,
Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010, s. 16–25.
7
E. Hamilton, J. Cherniavsky, Issues in Synchronous Versus Asynchronous E-learning Platforms, [w:] H. O’Neil,
R. Perez, Web based learning, Lawrence Erlbaum Associates, 2006, s. 87–105; G. Novak, A. Gavrin, W. Christian,
E. Patterson, Just-In-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology, Prentice Hall, 1999.
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(krótkie formy wideo), Openfilm (kino niezależne), Sevenload (multimedia) i Vimeo („moje
wideo”). W ten sposób mogą być udostępniane zarówno przygotowywane zazwyczaj przez
nauczycieli krótkie filmy instruktażowe, jak też własne prace uczących się osób.
Podobnie jak filmy udostępniane mogą być muzyka i nagrania audio – np. poprzez ccMixter, GrooveShark, imeem, Last.fm, MySpace Music, Pandora Radio, Playlist.com, Soundclick,
SoundCloud i wiele innych. Niektóre z tych serwisów mogą łączyć się z Facebookiem lub
innymi portalami społecznościowymi. Zdjęcia udostępniane mogą być m.in. poprzez strony:
Flickr, Picasa, SmugMug, Zooomr, a w Polsce poprzez MójAlbum lub Photobox. Z kolei wiele
gotowych prezentacji (w tym PowerPoint) opublikowanych jest w serwisach SlideShare, Prezi
i Photobucket. W tych miejscach również uczący się mogą przedstawiać swoje prezentacje
lub inne prace.

Opracowania indywidualne
Prezentacje – czasami z elementami multimedialnymi – są popularną formą przedstawiania
wyników własnych działań. Stanowią zazwyczaj – podobnie jak nagrania audio lub wideo
– opracowania indywidualne. Wymienione serwisy to doskonałe miejsce do prezentowania
przez uczących się tego rodzaju własnych prac. Jest to dla nich bardzo mobilizujące, gdyż
– o ile serwis nie narzuca ograniczeń – ich dzieło będzie dostępne dla milionów ludzi na
całym świecie.
Jednak największy potencjał serwisów społecznościowych w odniesieniu do pracy indywidualnej kryje się w blogach i mikroblogach. Szczególnymi ich odmianami są fotoblogi
(ze zdjęciami), audioblogi (z nagraniami dźwiękowymi) i wideoblogi (których podstawą są
filmy). Blog może łączyć się z innymi treściami w sieci (linklog), a ponadto pisany może
być przez osobę pracującą na zlecenie określonej instytucji – w celu jej reklamowania lub
prezentowania ważnych treści (flog). Wszystkie te możliwości mogą być wykorzystane także
w celach edukacyjnych.
Blogi mogą służyć opracowywaniu poszczególnych tematów, które objęte są np. programem
nauczania. W ten sposób przedstawiane mogą być krótkie opracowania, jak też większe prace.
Studentowi lub uczniowi piszącemu blog można wyznaczyć określone ramy czasowe, gdyż każda
jego aktywność rejestrowana jest z odpowiednią notatką o dacie i godzinie wprowadzenia wpisu.
Pozwala to zmusić uczących się do systematyczności i regulować ich aktywność w określonych
dniach – dane mogą być bowiem obserwowane przez prowadzącego przedmiot, jak też przez
innych uczących się.
W Polsce najczęściej blogi umieszcza się w serwisach blog.onet.pl, blog.tenbit.pl, mylog.
pl, ggblog.net, bloog.pl, blox.pl. Utworzenie własnego serwisu nie stanowi dzisiaj problemu,
można to zrobić na dowolnym serwerze i dowolnie ustalić prawa dostępu. W ten sposób zawężona może zostać liczba użytkowników, a także dostęp do blogów. Można także wprowadzić
odpowiednią klasyfikację blogów, podział na przedmioty, ustalić harmonogram realizacji. Taka
organizacja przyda się na pewno w czasowym planowaniu procesu dydaktycznego.
Odmianą blogów są mikroblogi, które po raz pierwszy zostały wprowadzone prawdopodobnie przez serwis Twitter. Zawierają one zazwyczaj krótkie komunikaty (do 140 znaków)
o aktualnych działaniach, planach lub zadaniach użytkownika. Niektóre serwisy pozwalają na
przekazywanie komunikatów pomiędzy poszczególnymi osobami, a kierunek przekazu można
dowolnie zdefiniować. Poprzez interfejs API możliwe są dalsze programowe rozwiązania, które
włączają tego typu usługi do aplikacji użytkownika.
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W Polsce do najbardziej znanych serwisów oferujących mikroblogi należą Pinger, Blip,
Flaker oraz Spinacz. Niektóre portale społecznościowe, np. Nasza Klasa, Facebook, LinkedIn
lub MySpace także udostępniają opcję mikroblogowania. Integrowanie różnych usług w ramach
jednego portalu społecznościowego pozwala na lepsze wykorzystanie ich w celach edukacyjnych. Warto podkreślić, że popularność mikroblogów szybko wzrasta, a często wiąże się to
z działaniami w grupach wspólnie uczących się osób.

Opracowania grupowe
Działania grupowe zmierzające do osiągnięcia zbieżnych celów edukacyjnych opierają
się nie tylko na sprawnej komunikacji, ale także na narzędziach, które wykorzystuje się, aby
przygotować wspólne opracowania lub publikacje. Do takich zespołowych działań służyć
mogą usługi zdalnego pulpitu, jak np. VNC lub Remonte Desktop. Dostępne są też wirtualne
rozwiązania sieciowe, np. Central Desktop, który oferuje m.in. możliwość wspólnego tworzenia
dokumentów, prowadzenia dyskusji, konferencji, mikroblogowania oraz zarządzania zadaniami.
Nowe serwisy, np. Twine, pozwalają na połączenie różnego rodzaju udogodnień, np. na tworzenie forów dyskusyjnych, grup newsowych, baz danych online i oczywiście przygotowywanie
wspólnych stron internetowych i innych dokumentów.
W grupowych procesach dydaktycznych szczególnie ważną rolę odgrywają serwisy pozwalające na wspólne tworzenie dokumentów i prezentacji. Oczywiście możliwa jest wymiana
plików poprzez pocztę elektroniczną – w ten sposób np. dokument tekstowy krąży pomiędzy
członkami grupy, a każdy z nich może dopisać swoją część lub wnieść poprawki. Jednak o wiele
lepsze rozwiązanie stanowi umieszczenie dokumentu na centralnym serwerze i bezpośrednie
wprowadzanie w nim zmian lub uzupełnień przez członków grupy.
Taką możliwość stworzyła usługa Google Docs, dzięki której od niedawna dokumenty mogą
być udostępnione do wspólnej pracy w grupie lub wręcz wszystkim internautom. Teksty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje – jeżeli tylko właściciel pliku na to zezwoli – może przetwarzać
wiele osób, a praca może przy tym odbywać się zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie.
W tym ostatnim przypadku współpracujące osoby widzą na ekranie działania osoby dokonującej poprawek. Daje to pełną kontrolę nad dokumentami i stwarza komfortowe warunki pracy
grupowej w sieci.
Klasycznym rozwiązaniem w zakresie wspólnej pracy nad dokumentami jest usługa wiki.
Opiera się ona na stworzeniu strony internetowej, która może być przygotowana w prosty
sposób – poprzez przeglądarkę internetową, zazwyczaj przy pomocy edytora WYSIWYG.
Każdy z członków grupy może przyczynić się do powstania strony, przygotować jej część lub
dokonywać stosownych poprawek. Do najpopularniejszych serwisów oferujących tę usługę
należą DokuWiki, MoinMoin, TWiki, Wikia, WikiMedia, WikiSpaces. Klasycznym przykładem
wykorzystania narzędzia wiki jest oczywiście dobrze znana Wikipedia.
Wiki może być z powodzeniem używane do wspierania procesów jakościowych w edukacji8. Jeżeli technologię tę stosują osoby z różnych szkół lub uczelni, ale na tym samym etapie
edukacji, ich współpraca – prowadząca do stworzenia nowego opracowania i strony WWW

8
G.S. Csanyi, Das ILO-Wiki: Wiederverwendung und Weiterentwicklung von Lernergebnissen mittels Social Software,
[w:] S. Mandel, M. Rutishauser, E. Seiler Schiedt (red.), dz.cyt., s. 72–82.
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– powinna wykazać, jakie różnice w jakości przygotowania występują pomiędzy poszczególnymi
osobami lub grupami. Opracowano nawet schemat metadanych porównujących ekwiwalentne
wyniki nauczania. W ten sposób współpraca poprzez wiki pozwala na ocenę wiedzy (poziom
szkolny), umiejętności (studia I stopnia), kompetencji (studia magisterskie) oraz przygotowania
fachowego (doktorat)9. Współpraca taka możliwa jest już dzisiaj w całym europejskim systemie
szkolnictwa, a obejmuje także postępowanie badawcze, w tym narzędzia do kooperacji i publikacji wyników badań lub realizowanych prac10.

Praca grupowa i postępowanie badawcze
Narzędzia Web 2.0 skutecznie wspierają pracę grupową, co potwierdzają liczne przykłady11.
Dzięki Web 2.0 możliwe jest tworzenie wspólnot i grup roboczych, których członkowie jednoczą
się, aby osiągać wspólne cele, także cele dydaktyczne. Prowadzi to – w zgodzie z poznawczymi
koncepcjami współczesnej psychologii konstruktywistycznej – do powstania nowych konstrukcji
wiedzy, którą postrzega się zarówno w odniesieniu do wiedzy grup roboczych, jak też wiedzy
jednostek. Tego typu postępowanie proponuje CSCL – Computer Supported Collaborative
Learning12, nowoczesna technologia kształcenia, która w Europie i na świecie zdobywa coraz
większą popularność. Wskazuje ona postępowanie badawcze jako skuteczną metodę osiągania celów dydaktycznych, którą można szczególnie efektywnie stosować przy wykorzystaniu
społecznościowych środków dydaktycznych.
Postępowanie badawcze w procesach edukacyjnych zalecane jest już od wielu lat. Towarzyszy mu zazwyczaj wysoki poziom motywacji, wytwarzają się też w jego ramach mechanizmy prowadzące do szybkiego przyswajania wiedzy i umiejętności13. Działania związane
z postępowaniem badawczym zależą od dyscypliny wiedzy, jednak zazwyczaj przewiduje się
następujące etapy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rozwijanie sytuacji problemowej,
zdefiniowanie problemu,
stworzenie planu badawczego,
przeprowadzenie badań,
uporządkowanie wyników i ich ewaluacja,
prezentacja wyników.

Ten schemat może sprawdzać się w naukach ekonomicznych i przyrodniczych, gdzie
komponent badawczy, związany z badaniami środowiskowymi, może być dokładnie wyodrębniony. Także w naukach społecznych w wielu przypadkach postępowanie badawcze
może opierać się na wymienionych etapach. Jeśli chodzi o inne nauki, np. nauki filologiczne,
schemat ten trzeba dostosować do potrzeb, ale zawsze pozostaną etapy zdefiniowania problemu, realizacji planu badawczego i ewaluacji lub prezentacji wyników. Okazuje się, że także

9

Tamże, s. 79.
S. Seufert, R. Käser, Einsatz von Wikis als Kollaborationstool für die forschungsbasierte Lehre, [w:] S. Mandel,
M. Rutishauser, E. Seiler Schiedt (red.), dz.cyt.
11
T. Gross, M. Koch, Computer-Supported Cooperative Work, Vieweg Verlag, 2007, s. 115–130.
12
Z. Meger, Oddziaływania socjalne w czasie pracy w systemie CSCL, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning
w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s. 85–91.
13
A. Bihrer, M. Schiefner, P. Tremp, Forschendes Lernen und Medien. Ein Beispiel aus den Geschichtswissenschaften,
[w:] S. Mandel, M. Rutishauser, E. Seiler Schiedt (red.), dz.cyt.
10
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w nauczaniu języka ojczystego lub języków obcych spotyka się badawczy tok postępowania,
np. przy analizie głosu14.

Podsumowanie
Technologie bazujące na Web 2.0 mogą być skutecznie wykorzystywane w procesach
uczenia się. W kontekście dynamicznie rozwijających się technik pracy grupowej (w tym CSCL)
pozytywnie postrzega się nie tylko znane narzędzia komunikacyjne, takie jak Skype lub GaduGadu, ale też rozwiązania wyspecjalizowane, np. FlashMeeting. Kooperatywne projekty budowane są w oparciu o systemy wiki. Wykorzystywane są tu także inne usługi z serii Google Labs.
Wspólne poznawanie różnych zagadnień wspomagają takie serwisy, jak Twitter lub Facebook.
Przetwarzane w chmurze pliki i aplikacje Google dają dostęp do wspólnych dokumentów,
arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i rysunków oraz pozwalają na modyfikowanie ich. Wart
podkreślenia jest fakt dostępności takich dokumentów także w coraz bardziej popularnych
systemach Android, co pozwala na realizację kształcenia poprzez systemy mobilne.
W grupowych procesach edukacyjnych należy zastosować inne niż w przypadku edukacji
indywidualnej podejście do nauczania i organizacji pracy dydaktycznej. Można wykorzystać
np. badawcze podejście do proponowanych treści dydaktycznych. Po sformułowaniu problemów są one rozwiązywane w grupach, a do osiągnięcia tego celu stosuje się intensywnie
narzędzia sieci społecznościowych. Także samo rozwiązanie problemu formułuje się przy
pomocy wspólnie redagowanych w sieci dokumentów lub stron wiki. Możliwa jest przy tym
zarówno praca synchroniczna, w tym samym czasie, jak też asynchroniczna, w przypadku
której każdy pracuje i redaguje wspólne dokumenty w swoim własnym tempie.
Nowe narzędzia w sieciach społecznościowych dostarczają nowych argumentów przemawiających za stosowaniem tego typu rozwiązań w edukacji. Uatrakcyjniają one procesy
dydaktyczne, czyniąc je bardziej dostępnymi i wprowadzając na całkowicie nową drogę
rozwoju.
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Abstract
Recent achievements of constructivist psychology indicate that cooperative learning techniques
can significantly contribute to better knowledge construction of each learner. It is therefore appropriate
to pay attention to group cognitive processes, which can be carried out also in computer networks. In
these conditions we observe usually enormous learning activity, which is necessary for effective teaching
and learning processes. A number of tools based on the concept of Web 2.0 can be successfully used in
cooperative learning. They guarantee primarily basic communication in groups of cooperating people, as
well as communication with the teacher or group mentor. In addition, many sites provide interesting social
tools which can be used for educational purposes. Various social networking solutions enable different
forms of individual learning, as well as implementation of collaborative processes of education.

Nota o autorze
Zbigniew Meger od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prowadzenia edukacji z wykorzystaniem
sieci komputerowych. Na początku lat 90. XX wieku opracował jeden z pierwszych sieciowych systemów
wspomagających procesy edukacyjne. Problemy indywidualizacji nauczania fizyki w takim systemie stały
się później podstawą pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od tego
czasu autor opublikował blisko 100 prac naukowych dotyczących wykorzystania komputerów i sieci
komputerowych w edukacji. Obecnie pracuje na stanowisku dziekana w Społecznej Akademii Nauk.
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Rozdział 6

Dobry scenariusz, niezły reżyser –
czynniki sukcesu w tworzeniu
kursu e-learningowego
Gdy pisze się i mówi o scenariuszu kursu e-learningowego, najczęściej przedstawia się go jako
dokument opisujący kolejno każdy z ekranów – od rozpoczęcia aż po sam koniec prezentowanego w ramach kursu materiału. Jednak czy takie myślenie o koncepcji dydaktycznej zajęć
i eksponowanie technik podawczych jest odpowiednie i wystarczające w przypadku kształcenia
akademickiego? Czy w ten sposób nie sprowadza się tworzenia kursu e-learningowego do podporządkowania treści i przebiegu zajęć ich formie (zwykle budowanej w zautomatyzowanym
narzędziu do tworzenia zasobów kursu)? Czy jedna, wyznaczona przez projektantów i autorów,
ścieżka kształcenia pozawala wszystkim uczestnikom zajęć osiągnąć zamierzone cele i zdobyć
zakładane kompetencje? Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na postawione tu pytania.
Autorki wyjaśniają, w jaki sposób powinno się tworzyć scenariusze kursów e-learningowych oraz
na co zwracać szczególną uwagę podczas ich konstruowania, by uczestnicy zajęć mogli nabyć
złożone kompetencje i osiągnąć określone efekty kształcenia na znacznie wyższym poziomie niż
zapamiętywanie informacji zamieszczonych w zasobach kursu.

Tworzenie koncepcji dydaktycznej zajęć realizowanych zdalnie jest dla każdego projektanta
wyzwaniem – tym większym, im bardziej pragnie on wykształcić u uczestników różnorodne
kompetencje oraz osiągnąć złożone cele dydaktyczne. W środowisku specjalistów zajmujących
się e-learningiem przyjęło się, iż elementem porządkującym założenia i ambicje twórców
kursu jest scenariusz. Jest on najczęściej definiowany jako dokument opisujący kolejno każdy
z ekranów danego szkolenia […]. Scenariusz e-szkolenia jest zatem zbiorem materiałów, które
odzwierciedlają cele szkoleniowe1. W tworzonym w ten sposób dokumencie wymagane jest
więc sekwencyjne prezentowanie treści dydaktycznych i powiązanych z nimi, zaplanowanych
z góry działań kursanta. Pomyślany w ten sposób system ma najczęściej odbicie w schematycznej
budowie całego kursu e-learningowego, tj. realizacji postawionych celów drogą śledzenia ekranu
po ekranie, według jednej, zaprojektowanej w scenariuszu i niezmienianej ścieżki. Przeglądając
kursy powstające na rynku edukacyjnym, można niejednokrotnie odnieść wrażenie, że taka
propozycja dydaktyczna sprowadza się najczęściej do podporządkowania treści szkolenia jego
formie – formie, która w takich przypadkach „narzucona” jest dodatkowo przez zautomatyzowane narzędzia do tworzenia zasobów e-learningowych.

1

M. Plebańska, E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 58.
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Sytuację tę można porównać do spaceru po pięknej, malowniczej okolicy, który prowadzi
najprostszą drogą – wyasfaltowaną i równą, pokonywaną bez większego wysiłku. Tymczasem
w okolicy owej prostej, asfaltowej drogi pojawia się kilka stykających się ze sobą oznakowanych
szlaków, umożliwiających zwiedzenie wszystkich urokliwych i niezwykłych miejsc. Można
w tej sytuacji zaryzykować stwierdzenie, że ustrukturyzowana budowa wymuszona przez listę
o skończonej liczbie elementów możliwych do dodania2 często ogranicza, a nawet zamyka
drogę poszukiwań kursanta oraz sprowadza realizację celów dydaktycznych do zrozumienia
i zapamiętania treści dydaktycznej.
Nie można jednoznacznie wykluczyć konieczności tworzenia tego rodzaju szkoleń realizowanych w zautomatyzowanych narzędziach (np. podczas kształcenia tzw. kompetencji
miękkich), ale ich funkcjonowanie jest ograniczone i niestety nie sprawdza się w każdej sytuacji
dydaktycznej. W kształceniu akademickim, którego efekty mają być złożone, taka schematyzacja
jest nie do przyjęcia. Na studiach wymagane jest bowiem nie tylko opanowanie kompetencji
z niższych poziomów (poziomy 1–3 w hierarchii efektów kształcenia Blooma-Andersona), ale
przede wszystkim skupienie się na możliwości różnorodnego wykorzystania wiedzy i nabyciu
konkretnych, analitycznych i syntetycznych umiejętności (pozostałe poziomy w hierarchii efektów
kształcenia Blooma-Andersona, tj.: stosowanie, analizowanie, a także ocenianie i tworzenie).
Warto więc w tym miejscu zastanowić się, w jaki sposób przystąpić do przygotowania złożonego, autorskiego scenariusza kursu e-learningowego, który pozwoliłby nadać realny kształt
wymienionym tu oczekiwaniom, a tym samym stał się bazą do stworzenia wieloaspektowego,
różnorodnego pod względem przekazywanych treści, form i narzędzi kursu e-learningowego.

Redefiniowanie pojęcia scenariusza
kursu e-learningowego
Pierwszym krokiem, który powinien poprzedzać wypracowanie nowego spojrzenia na scenariusz kursu e-learningowego, jest ponowne zdefiniowanie samego pojęcia „scenariusz”. Według
autorek jest to fundamentalny dokument metodyczny, będący podstawą zaplanowanego procesu
dydaktycznego realizowanego zdalnie, w którym przedstawiona jest koncepcja dydaktyczna
oraz jasno i precyzyjnie sformułowane są cele dydaktyczne i spodziewane efekty kształcenia.
Jest to też zbiór konwencji, które pomagają osobom zaangażowanym w projektowanie (przede
wszystkim autorom i metodykom) stworzyć koncepcję kursu e-learningowego i przedstawić,
możliwie najbardziej przejrzyście, przebieg procesu kształcenia, z uwzględnieniem różnych
stylów uczenia się i różnorodnych możliwości intelektualnych i percepcyjnych osób uczących się.
Scenariusz powinien być zatem szczegółowo sformułowanym opisem:
• aktywności uczącego się i prowadzącego,
• zasobów dydaktycznych, których projektanci chcą użyć w kursie e-learningowym
(adekwatnie do spodziewanych celów i efektów kształcenia, z uwzględnieniem
różnych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności oraz technik kształcenia),
• wykorzystanych do nauki narzędzi, multimediów (przy czym nie można zapomnieć
o celu ich użycia, zamiast tego skupiając się na formie, bowiem ich funkcją jest
wspomaganie nauczania, a nie ozdabianie kursu efektownymi, aczkolwiek nieprzydatnymi z punktu widzenia dydaktyki, „ornamentami” audiowizualnymi).

2
Zwykle realizowanych według struktury: ekran powitalny, tekst, grafika, plik audio, wideo, pop-up, podsumowanie,
pytanie testowe i kolejne powtórzenia tej sekwencji.
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Wszystkie te elementy powinny stanowić szczegółową mapę zajęć online, której celem jest
wyznaczenie możliwych ścieżek edukacyjnych – najlepszych dróg prowadzących uczestnika
kursu e-learningowego do spodziewanego celu oraz pozwalających osiągnąć mu na tej drodze
wszystkie konieczne wzbogacające sprawności (tj. założone różnorodne kompetencje), zgodnie
z jego predyspozycjami.

Baza scenariusza – kompetencje i planowane
efekty kształcenia
Konstruowanie scenariusza kursu e-learningowego powinno być poprzedzone badaniem
i szczegółowym rozpoznaniem warunków wstępnych determinujących proces pod różnymi
względami. Metodyk lub autor-dydaktyk powinien posiąść możliwie konkretną i szczegółową
wiedzę na temat potrzeb uczestników szkolenia i ich poziomu zaawansowania w nauczanej
dziedzinie oraz oczekiwań i możliwości. Wydaje się to warunkiem koniecznym i oczywistym,
jakże często jednak praktyka ukazuje sytuację zgoła inną – dydaktyk przede wszystkim zastanawia się, czego będzie nauczał i jakie treści przekazywał studentom.
Uwzględniając uzyskane dane, nauczyciel akademicki-dydaktyk (samodzielnie lub współpracując z metodykiem3) powinien sformułować cele dydaktyczne kursu, określające zamiar
dydaktyczny. Cele, formułowane z perspektywy autora kursu, stanowią zasadniczy punkt odniesienia dla przebiegu procesu dydaktycznego i wszystkich działań podejmowanych w ramach
kursu. Ich konkretyzacją powinny być klarowne i precyzyjnie zapisane efekty kształcenia – te
z kolei formułowane są dla studenta i z jego perspektywy. Określają zmianę, jaką spodziewa
się wywołać autor i jaka powinna nastąpić w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw osoby
uczącej się, która ukończy zajęcia. Efekty kształcenia powinny uwzględniać różnorodne kompetencje, które można zdobyć w trakcie kursu e-learningowego, i związki między nimi.
Zgodnie z koncepcją hierarchii efektów kształcenia Blooma i Andersona oraz z założeniami
Polskiej Ramy Kwalifikacji formułowane na odpowiednich poziomach kształcenia efekty powinny
uwzględniać wymóg przyrostu i rozwoju kompetencji oraz m.in. spełniać wymóg mierzalności,
tzn. każdy konkretny efekt kształcenia, stanowiący składową pewnej bardziej złożonej kompetencji, powinien łatwo i wiarygodnie poddawać się pomiarowi dydaktycznemu. Na przykład:
jeśli zakłada się zdobycie umiejętności zastosowania wzoru do rozwiązywania typowych zadań,
to nie zmierzymy wiarygodnie stopnia osiągnięcia tego efektu przy pomocy pytania testowego
jednokrotnego wyboru.
Podjęcie opisanych kroków daje podstawę, aby uznać, że celowe i świadome zaprojektowanie scenariusza kursu e-learningowego, wykraczającego poza ściśle podawczą metodę „karmienia” studentów informacją, jest możliwe i ma głęboki sens dydaktyczny. Spisane, wyraźne cele
i wymierne efekty kształcenia pozwalają wyznaczyć punkt docelowy – swego rodzaju azymut
dydaktyczny, którego projektant nie powinien tracić z pola widzenia, angażując się w proces
opracowywania scenariusza kursu, oraz którego osiągnięcie będzie jednoznacznie świadczyło
o sukcesie w tworzeniu kursu. Te wymienione wcześniej elementy stanowią de facto podstawę
sylabusa przedmiotu. Doświadczenie uczy jednak, że opracowywane sylabusy mają często wiele
wad, a jedną z podstawowych jest brak precyzji oraz nieadekwatność efektów kształcenia do

3
Autorki są zdania, że powstanie wartościowego scenariusza jest możliwe tylko dzięki współpracy tych właśnie osób,
ze względu na konieczność łączenia kompetencji merytorycznych (autor) z kompetencjami metodycznymi (metodyk
zdalnego nauczania).

65

Marta Dziubińska, Agnieszka Wierzbicka

planowanych działań i aktywności dydaktyka oraz studentów. Inną kwestią jest to, że sylabus
kursu e-learningowego nie jest bezpośrednim odwzorowaniem sylabusa zajęć tradycyjnych,
o czym wielu nauczycieli akademickich zdaje się nie pamiętać.
Zasadnicza różnica między popularnymi, zautomatyzowanymi scenariuszami do e-learningu
a innowacyjnymi, autorskimi scenariuszami, o których mowa w tym opracowaniu, polega na
tym, że te pierwsze zwykle zakładają oglądanie i czytanie kolejnych ekranów, co ma prowadzić
do zapamiętania udostępnionych treści, choć interaktywność materiałów sprowadza się do
klikania przycisku Dalej czy otwierania okien z pop-upami. W przygotowanych zgodnie z nimi
kursach nie ma miejsca na sprawdzenie, czy użytkownik gotowy jest zastosować informację,
z którą został właśnie zapoznany. W scenariuszu autorskim powinna pojawić się możliwość
świadomego (poprzedzonego refleksją) podejmowania decyzji w oparciu o zdobyte (przyswojone) informacje, co z kolei powinno wywoływać adekwatne skutki w postaci określonych
zmian u osoby uczącej się.

Cechy scenariusza autorskiego
Scenariusz kursu e-learningowego powinien spełniać pewne określone wymagania.
W dalszej części opracowania wymienione zostały najważniejsze z nich.

Celowość projektowanych działań edukacyjnych
Wszystkie proponowane w scenariuszu działania (podejmowane potem przez uczestników i nauczyciela akademickiego) powinny być podporządkowane nadrzędnemu celowi
dydaktycznemu. Uczestnik kursu udziela odpowiedzi na zadane pytania, rozwiązuje równanie,
realizuje projekt, angażuje się w debatę itp., aby w ten sposób zrobić kolejny krok na drodze
do uzyskania kompetencji zgodnej z celem dydaktycznym kursu. Efekt działania jest ważniejszy
niż ono samo. Sam fakt rozwiązania testu nie ma znaczenia, jeśli do uzyskanego rezultatu nie
nawiązuje kolejny element kursu.

Relewancja (adekwatność)
Każdy element budujący kurs i każde działanie zaprojektowane w scenariuszu powinno
w części lub w całości odnosić się do rozpoznanych wcześniej potrzeb, zasobów i predyspozycji
użytkowników. To dla nich tworzony jest konkretny pakiet edukacyjny, który stanowi narzędzie
realizowania postawionego celu, a nie jest celem samym w sobie. Autor scenariusza powinien
świadomie podejmować decyzje o doborze konkretnych treści lub narzędzi dydaktycznych oraz
uwzględniać efekt, jaki zostanie osiągnięty przez zaproponowanie użytkownikowi konkretnego
elementu edukacyjnego lub jego pominięcie. Poszczególne składowe kursu muszą także być
wewnętrznie spójne i powiązane ze sobą, np. tematyka dyskusji powinna nawiązywać do treści
multimedialnej prezentacji, a ta z kolei zawierać odniesienia do ćwiczeń interaktywnych.

Aktywizacja
Świadomie i celowo zaprojektowane elementy kursu powinny promować zamierzone
działanie uczestników szkolenia. Ograniczanie się do metod podawczych i stosowanie wyłącznie narzędzi testowych sprawdzających stopień zapamiętania poszczególnych porcji informacji
nie pozwala wkroczyć na wyższy poziom budowania kompetencji złożonych ani oczekiwać,
że użytkownik kursu osiągnie efekty kształcenia z poziomu wyższego niż postrzeganie czy zapamiętywanie. Kursanci powinni być angażowani w działania polegające na modyfikowaniu,
syntetyzowaniu i aktywnym wykorzystywaniu uzyskanych informacji. Wykonywanie zadań
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problemowych, projektowych, analizowanie studiów przypadków, przeprowadzanie różnego
typu konkursów, gier decyzyjnych, symulacji itd. jest drogą do kształtowania umiejętności aktywnego i świadomego stosowania zdobywanej wiedzy w praktyce. Pozwala także na rozwijanie
umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Innowacyjność i urozmaicenie
Przebieg kursu e-learningowego nie musi sprowadzać się zawsze do zestawu tych samych
kroków – czytanie, oglądanie, rozwiązywanie testu. Specyfika e-learningu pozwala na urozmaicanie formy kursu i dostosowywanie jej do spodziewanych celów charakterystycznych dla
konkretnej nauczanej dziedziny. Autorzy scenariuszy i dydaktycy powinni podjąć wysiłek, aby
wyzwolić się z obowiązujących schematów metodycznych i pozwolić sobie na większą swobodę
i kreatywność w zakresie stosowania oraz tworzenia nowych narzędzi dydaktycznych umożliwiających efektywne kształtowanie złożonych kompetencji. Wymaga to specyficznej inwencji
dydaktycznej, ale niekoniecznie musi być bardzo trudne. Na przykład: podczas kształcenia
kompetencji komunikacyjnych i językowych poważnym błędem jest ignorowanie potencjału
narzędzi społecznościowych i zaniechanie projektowania zadań polegających na wchodzeniu
w interakcję z internautami oraz autentycznymi zasobami dostępnymi w sieci.

Przykłady schematów scenariuszy
Innowacyjne scenariusze kursów e-learningowych mogą być konstruowane jak gry decyzyjne lub strategiczne, rozgałęzione, wielowątkowe opowieści, projekty do opracowania, zestawy
zadań do rozwiązania oraz na wiele innych sposobów, które trudno byłoby ująć w jednym
opracowaniu. Można jednak zaryzykować zaprezentowanie pewnego uproszczonego schematu
scenariusza e-learningowego wykraczającego poza schemat podawczo-sprawdzający. Podstawą może być model trójblokowy (3C), który proponuje Tom Kuhlmann, autor scenariuszy do
e-learningu i twórca bloga poświęconego temu tematowi4.
Rysunek 1. Model scenariusza e-learningowego według T. Kuhlmanna
challenge

choice

consequence

zadanie/wyzwanie/problem

wybór/decyzja

skutek/konsekwencja

Źródło: The Rapid E-learning Blog, dz.cyt., tłumaczenie własne

Każda składowa kursu może odzwierciedlać ten model – uczenie zaczyna się od podjęcia
wyzwania, rozpoznania konkretnego problemu, następnie konieczne jest podjęcie przez studenta decyzji zmierzającej do rozwiązania problemu, a ta z kolei przynosi konkretne skutki. Po
tym następuje informacja zwrotna. Jednak skutek pierwszej decyzji może stanowić jednocześnie kolejny problem, w bardziej rozbudowanych scenariuszach może występować więcej niż
jedno prawidłowe rozwiązanie, a liczba zazębiających się rozgałęzień może być teoretycznie
nieskończona, aczkolwiek należy mieć na uwadze fakt, że zbyt wysoki stopień komplikacji
oraz zbyt duża liczba decyzji do podjęcia i opcji do wyboru wpływa negatywnie na motywację
do uczenia się i dezorientuje. Z drugiej strony faktyczna realizacja tego typu modelu zależy
jedynie od inwencji i świadomej decyzji dydaktyka i (lub) metodyka.

4

The Rapid E-learning Blog, http://www.articulate.com/rapid-elearning/, [30.10.2011].
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Rysunek 2. Blokowy schemat procesu decyzyjnego budującego scenariusz
wybór 3
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Źródło: The Rapid E-learning Blog, dz.cyt., tłumaczenie własne

Wydaje się, że tego typu scenariusze nie powinny stanowić wielkiego wyzwania dla
wprawnego i fachowego metodyka. Nie są konstrukcjami skomplikowanymi ani wybitnie
zróżnicowanymi. W swej istocie sprowadzają się do wielokrotnie powtarzającej się sekwencji
wydarzeń: rozpoczynając od postawienia studenta przed dylematem, zmuszamy go do dokonania świadomej decyzji, która z kolei przynosi konkretny efekt, a ten w dalszej kolejności
może zostać przekształcony w kolejny problem lub zadanie do rozwiązania. Na podstawie
zaproponowanego modelu możliwe jest zaprojektowanie złożonych i ambitnych kursów
e-learningowych dla różnorodnych grup odbiorców.
Należy pamiętać, że rozbudowywanie i multiplikowanie tego modelu wymaga stworzenia
precyzyjnej i uporządkowanej struktury treści oraz kontroli nad przestrzenią kształcenia szerszą
niż pojedynczy ekran. Należy równocześnie unikać sytuacji, gdy sama konstrukcja scenariusza
staje się tak zapętlona, że tracimy z pola widzenia nadrzędny cel dydaktyczny, a student gubi
się w labiryncie zadań, problemów oraz pytań, na które ostatecznie nie uzyskuje odpowiedzi.
Tworzenie materiału, treściwego i adekwatnego do postawionych celów dydaktycznych, stanowi
główne zadanie metodyka i autora-dydaktyka, którzy nie powinni pozwolić formie determinować
procesu kształcenia czy też go zdominować – przechodzenie przez dziesięć kolejnych ekranów,
aby odkryć to, co oczywiste, jest bowiem działaniem bezcelowym.

Zalety scenariuszy autorskich
Wdrożenie proponowanych tu modeli scenariuszy pozwala osiągać konkretne korzyści
w procesie kształcenia zdalnego. Najważniejsze z nich to: optymalizacja i ekonomizacja przebiegu tego procesu. Możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie, a ponadto przy
mniejszym jego nakładzie. Jest to między innymi efekt wzrostu poziomu motywacji studenta,
który chętniej angażuje się w urozmaicone działania w kursie e-learningowym, sprawniej współpracując i dzieląc się wiedzą, gdyż zyskuje poczucie sensowności i celowości swoich działań
– zmierza samodzielnie do rozwiązania problemu i uzyskania odpowiedzi na jasno sformułowane
pytanie. Co ważniejsze, stosowanie rozgałęzionych, autorskich scenariuszy e-learningowych
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pozwala na faktyczne rozwijanie złożonych kompetencji i powoduje wzrost zdolności do podejmowania działań wykraczających poza znany schemat (dotyczy to wszystkich zaangażowanych
uczestników procesu kształcenia). Co za tym idzie, absolwent kursów e-learningowych zyskuje
lepsze przygotowanie do podejmowania wyzwań w życiu zawodowym i aktywnego stosowania
zdobytej wiedzy w praktyce, a także jej poszerzania i doskonalenia.

Scenariusz jako wyzwanie dla nauczycieli
akademickich i metodyków
Obserwując prace nad przygotowaniem scenariuszy kursów e-learningowych, nietrudno
oprzeć się wrażeniu, że osoby odpowiedzialne za ich opracowanie często bywają skupione na
myśleniu o godzinie dydaktycznej (jak przeliczyć godziny zaplanowane na platformie na godziny
rozliczane w pensum), formie sprawdzenia wiedzy (najlepiej zamkniętej, by możliwie szybko
otrzymać odpowiedź o uzyskanym wyniku) czy typowo podawczym przekazaniu wiedzy (np.
w formie skryptu elektronicznego). Takie podejście prowadzi do schematyzacji – projektantom
ginie z oczu cel i sama osoba odbiorcy, dla którego powstają materiały edukacyjne, a ważne
staje się opracowanie stuprocentowo przewidywalnych i powtarzalnych w kolejnych etapach
nauki kroków (przeczytaj – zapamiętaj – sprawdź swoje wiadomości). Ważne jest uświadomienie
sobie, że scenariusz to plan określonego wydarzenia edukacyjnego – przygody dydaktycznej,
w której wszyscy „aktorzy” (studenci i nauczyciel akademicki) powinni z chęcią wziąć udział.
Dlatego tak istotne staje się dla projektantów (autorów-dydaktyków i metodyków) otwarcie na
znalezienie się w nowej roli, podjęcie wysiłku i postawa zorientowana na uczenie się – niezależnie od stażu czy zdobytych dotychczas doświadczeń w tradycyjnej dydaktyce. Scenariusz kursu
e-learningowego jest dobrym pretekstem do zejścia z utartej drogi realizacji celów dydaktycznych, przy czym należy go traktować jako punkt wyjścia, a nie jako niezmienny, raz zapisany
dogmat. Narzuca się w tym miejscu kolejne porównanie – największym atutem dobrego reżysera
jest to, że pozwala on aktorowi zaprezentować własne umiejętności, zatem autor-dydaktyk
również powinien tak zaplanować działania studenta i tak formułować instrukcje dydaktyczne,
aby potencjał uczestnika zajęć zdalnych został wykorzystany w sposób maksymalnie aktywny
i efektywny. Warto także pamiętać, że scenariusz nie jest formą zamkniętą – pracuje się nad nim
przez cały czas projektowania zasobów kursu i ważne jest uznanie, że dróg i metod realizacji
zajęć zdalnych może być wiele. Ta wielość oznacza dla „aktorów” procesu dydaktycznego
możliwość wyboru własnych, indywidualnych sposobów osiągnięcia celu, a nie jednej, jedynie
słusznej drogi zdobycia wiedzy.

Podsumowanie
Tworzenie złożonych, autorskich scenariuszy kursów e-learningowych na potrzeby kształcenia akademickiego to w dalszym ciągu dla większości nauczycieli nowość. Brak specjalistycznego przygotowania do dydaktyki online, rozumienia specyfiki uczenia się – nauczania
i komunikowania się w procesie zdalnego kształcenia utrudnia tworzenie rozbudowanych,
celowo zaprojektowanych struktur dydaktycznych kształcenia zdalnego. Wprawdzie uczelnie
coraz częściej organizują dla swoich nauczycieli szkolenia z metodyki projektowania zajęć
online, a nawet zatrudniają metodyków zdalnego nauczania, ale nadal są to działania niewystarczające. E-learning, realizowany przede wszystkim w formie zajęć opartych na informacji
zapisanej, wymaga o wiele bardziej starannego niż zazwyczaj planowania i odpowiedzialności
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za tworzone zasoby edukacyjne – nie są one bowiem już tak ulotne, jak słowo wypowiedziane
podczas wykładu czy ćwiczeń. Zdalna edukacja nie może opierać się na improwizacji. Dlatego
tak ważne staje się opracowanie scenariusza zajęć, czyli dokumentu o wiele szerszego niż ma
to miejsce w systemach tradycyjnych, gdzie pewne schematy dydaktyczne lub uwarunkowania
są przyjmowane jako niezmienne, dokumentu dokładnie opisującego proces dydaktyczny,
otwartego na zmiany, ale ukazującego precyzyjnie i w uporządkowany sposób strukturę zajęć
oraz wykorzystane do nauki narzędzia i multimedia. Analizując etapy powstawania scenariusza,
nietrudno oprzeć się wrażeniu, że jego opracowanie jest sztuką dydaktyczną i metodyczną
podobną do sztuki filmowej. Scenariusz kursu e-learningowego powinien być więc odzwierciedleniem wizji oraz kunsztu projektantów i zyskiwać swoją ostateczną formę przy udziale
coraz to nowych aktorów – studentów i prowadzącego zajęcia zdalne nauczyciela – w kolejnych
edycjach danego kursu.
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Abstract
This article attempts to highlight certain fundamental aspects of the development process and the
use of e-learning course scenarios which are designed for the university education purposes. The paper
presents some universal guidelines for the scenario authors and instructional designers with a special
focus on complexity and achievability of didactic aims and learning outcomes defined on various levels
of Bloom–Anderson taxonomy.
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Rozdział 7

Moderowanie kursów
społecznościowych

Celem niniejszego opracowania jest określenie profilu moderatora poprzez zdefiniowanie zestawu
umiejętności potrzebnych do efektywnego prowadzenia e-learningowych kursów społecznościowych. Praca w ramach kursu, którego największą wartością są jego uczestnicy, wzajemnie uczący
się od siebie, wymaga kompetencji z pogranicza psychologii motywacji, socjologii, edukacji
i technologii.
O aspekcie społecznościowym decyduje szereg elementów, spośród których autorzy wybrali do
analizy wideokonferencję jako element integrujący i motywujący grupę oraz sposób wspierania
współpracy online. W artykule zostały omówione przykłady aktywności opracowanych w oparciu
o narzędzia społecznościowe i komunikacyjne. W analizie położono nacisk na rolę moderatora
oraz charakterystykę rozwiązań zastosowanych do osiągnięcia zakładanych efektów.

Społecznościowy wymiar kursu, zaplanowany na poziomie projektowania celów i rezultatów
zajęć, wymaga zaangażowania specyficznych strategii, w których priorytety zostają określone na
poziomie przede wszystkim grupy, a w dalszej kolejności aktywności indywidualnych uczestników1. Realizacja tych ostatnich, choć z założenia jednostkowa, nabiera wartości edukacyjnej
tylko, jeśli zostaną one umiejscowione w działaniach społecznościowych grupy kursowej.
Moderatorzy kursów, w których wykorzystywane są media społecznościowe, stają przed
innymi wyzwaniami niż w przypadku kursów e-learningowych 1. i 2. generacji2. O ich powodzeniu decyduje szereg elementów, z których najmniejsze znaczenie ma technologia. Oczywiście
stabilność narzędzi, intuicyjność ich obsługi oraz dostępność nadal są istotne, jednak na tym
poziomie złożoności projektowanych celów kształcenia elementy te są środkiem umożliwiającym
właściwą realizację zaplanowanych celów dydaktycznych.
W rozumieniu autorów opisane w niniejszym artykule narzędzia wzmacniające komponent
społecznościowy znajdują przełożenie na typy aktywności uczestników kursów. W opracowaniu
autorzy przedstawią pedagogiczne implikacje zastosowania wideokonferencji oraz skupią się
na kompetencjach w zakresie moderowania, jakie musi posiadać osoba prowadząca społecznościowy kurs online.

1

A. Chrząszcz, K. Grodecka, J. Marković, Społecznościowy kurs e-learningowy, „e-mentor” 2011, nr 5 (42),
s. 33–34.
2
J. Adams, G. Morgan, Second Generation E-Learning: Characteristics and Design Principles for Supporting Management Soft-Skills Development, „International Journal on E-Learning” 2007, http://www.newmindsets.com/resources/
2ndGenELearning.pdf, s. 9–11.
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Kurs społecznościowy – podstawowe implikacje
na poziomie projektowania
Określenie „kurs społecznościowy” dotyczy typu zajęć, których – podobnie jak w przypadku
serwisów społecznościowych – najważniejszą składową stanowią społeczność i interakcje między osobami ją współtworzącymi. Przeniesienie tych założeń na kurs online jasno pokazuje, że
ważniejszą rolę niż autor materiałów czy prowadzący odgrywać mają osoby uczące się, które
tworzą dynamiczną społeczność praktyków w wybranej dziedzinie (w tym przypadku byli to
nauczyciele). Materiały są jedynie bodźcem i inspiracją do działań, w tym także samodzielnych
poszukiwań uczestników3, którzy dzięki wzajemnym interakcjom, ale także posiadanemu doświadczeniu, konstruują wiedzę.
Zatem projektując kurs społecznościowy, autorzy – w oparciu o ogólne założenia projektowe4 – określili trzy kluczowe cechy kursu: autentyczność działań, refleksyjność i samosterowność. Mają one bezpośrednie przełożenie na strategie moderatorskie stosowane w kursie, ich
omówienie jest zatem konieczne do lepszego zrozumienia prezentowanego zagadnienia.

Autentyczność działań
Autentyczność działań to cecha aktywności, która jest osadzona w rzeczywistej sytuacji,
ma do niej bezpośrednie odniesienie i stwarza okazję do rozwinięcia konkretnych umiejętności
uczestnika5. Dzięki temu jest użyteczna i pozwala uczestnikowi na zaangażowanie się w kurs.
Założeniem autentyczności działań jest pewna zmiana postrzegania procesu uczenia się, która
wykracza poza model edukacji skoncentrowanej na uczącym się. Ćwiczenia oparte na autentycznych działaniach wymagają od uczestników zaakceptowania proponowanych na kursie
rozwiązań i przyjęcia wykreowanej sytuacji uczenia się jako rzeczywistej6.
W społecznościowym kursie e-learningowym dotyczącym prowadzenia i projektowania
kursów autentyczność osiągana jest na dwóch poziomach:
metapoziomie kursu, który staje się dla uczestników miejscem pracy oraz naturalnym punktem odniesienia i ewaluacji; silny komponent autentyczności wynika
z samego faktu udziału w kursie e-learningowym i doświadczania uczenia się
w środowisku online;
poziomie ćwiczeń, poprzez które uczestnicy angażują się w konkretne sytuacje
problemowe odzwierciedlające autentyczne działania. Przykładem autentycznego
ćwiczenia będzie m.in. opublikowanie przez uczestników konkretnych opinii,
ilustrujących ich reakcje na prezentowane wypowiedzi (hipotetycznych) kursantów, które inspirowane są autentycznymi dyskusjami. Wątki te odzwierciedlają
określone problemy, z którymi spotkać się mogą moderatorzy, wymagają jednak
autentycznej reakcji uwzględniającej ich specyfikę.

3

A. Chrząszcz, K. Grodecka, J. Markovic, dz.cyt.
Tamże.
J. Herrington, R. Olivier, T.C. Reeves, Patterns of engagement in authentic online learning environments, ASCILITE
2002 Conference Proceedings, http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4901&contex, s. 3.
6
W literaturze sytuację taką określa się terminem „zawieszenie wątpliwości” (disbelief suspension), por. J. Herrington,
R. Olivier, T.C. Reeves, dz.cyt., s. 4.
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Refleksyjność
Ze względu na specyfikę tematyki, która dotyczy wymiaru społecznościowego kursu, a przez
to wymaga zdobywania praktycznych umiejętności z pogranicza dydaktyki i technologii w środowisku internetu, autorzy kursu wykorzystali elementy refleksji do pogłębienia uczenia się.
Refleksja zawsze odnosi się do konkretnych doświadczeń7, co uzupełnia autentyczne działania
(opisane we wcześniejszym paragrafie) i stanowi rodzaj indywidualnego podsumowania działań
uczestników. Przybiera ona formę zarówno krótkich wypowiedzi po zakończeniu specyficznych
aktywności (np. wideokonferencji czy pracy grupowej), jak i artykułów pisanych z perspektywy
dłuższego czasu. Istotne są: krytyczne spojrzenie na własne działania, pewna regularność obserwacji oraz efektywność – wynikająca z zastosowania tych obserwacji do polepszenia dalszej
nauki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dość złożonych, specyficznych, ale praktycznych
umiejętności, których doskonalenie możliwe jest nie dzięki ciągłemu powtarzaniu ćwiczeń (drill
and practice), ale elastycznemu reagowaniu na zmienny kontekst oraz wyciąganiu wniosków
z doświadczeń. Przykładem może być tutaj wypracowanie własnych strategii pracy w grupie czy
przezwyciężenie indywidualnych ograniczeń udziału w synchronicznej dyskusji online.

Samosterowność w grupie
Kurs adresowany do dorosłych zakłada dużą samodzielność, autonomiczność i odpowiedzialność jego uczestników. Te cechy składają się na tzw. samosterowność (self-direction) kursantów,
którzy świadomie podejmują się rozwiązywania zadań i potrafią samodzielnie określać sposoby
ich realizacji. Stąd też działania moderatorów nie skupiają się wokół spraw czysto organizacyjnych czy informacyjnych. Moderator pomaga jednostce w określeniu i podjęciu działań, które
w kursie społecznościowym muszą umożliwić realizację zadań indywidualnych i grupowych.
W przekonaniu autorów moderator kursu społecznościowego ukierunkowanego na autentyczne działania, samosterowność i refleksyjność uczestników powinien dysponować wieloma
złożonymi kompetencjami, które mogą zostać wykorzystane na różnych poziomach zaangażowania uczestników w kurs. Oczywiste jest, że różne etapy zaangażowania8 wymagają nieco
innych umiejętności moderatorskich, zwracania szczególnej uwagi na zróżnicowane problemy,
specyficzne dla każdego z nich.
W dalszej części opracowania na przykładzie wideokonferencji proponowanej uczestnikom
autorzy przedstawili omówione komponenty i zanalizowali szczegółowo kompetencje moderatorskie niezbędne do realizacji zaplanowanych celów.

Wideokonferencja – autentyczne doświadczenie
dla samodzielnych refleksyjnych praktyków
Choć w przypadku kursu społecznościowego problem izolacji uczestnika i braku kontaktu
z grupą praktycznie nie występuje, dobrze zaprojektowana komunikacja synchroniczna może
znacząco wpłynąć na jakość i efektywność tego kursu, wzmacniając jednocześnie motywację
uczestników.

7

J. Moon, Reflection in Learning and Professional Development. Theory and practice, Kogan Page Limited, 1999, s. 25.
J. Kisielewska. Metodyka tworzenia kursów e-learningowych dla nauczycieli na przykładzie projektu „e-Teacher”, [w:]
J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kształcenia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 114–116.
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Autorzy na przestrzeni ostatnich 6 lat byli bezpośrednimi uczestnikami oraz organizatorami
w sumie około 50 wideokonferencji podczas kursów i projektów wymagających zdalnej pracy
grupowej. Analiza rezultatów osiągniętych podczas tych spotkań pokazuje, że synchroniczna
interakcja w grupie pozwala na zrealizowanie złożonych celów indywidualnych i grupowych
oraz podnosi efektywność komunikacji związanej z realizowanymi zadaniami.
Przez wideokonferencję autorzy rozumieją spotkanie wielu osób w tym samym czasie
z wykorzystaniem narzędzi do transmisji online dźwięku i obrazu. Wideokonferencje często
utożsamiane są z webinarami, jednakże pomiędzy tymi dwiema formami komunikacji synchronicznej istnieje zasadnicza różnica. Określenie webinar odnosi się do wykładu transmitowanego
na żywo, przy ograniczonych możliwościach interakcji ze słuchaczami, natomiast wideokonferencja polega na faktycznym zaangażowaniu uczestników w konkretne działania. W przypadku
wideokonferencji przekaz jest wielostronny, następuje wymiana opinii i dyskusja wokół pewnego
zadanego wcześniej problemu wynikającego z aktywności zrealizowanych w ramach kursu. Wideokonferencja staje się następnie podstawą wielopłaszczyznowej refleksji dotyczącej aspektów
organizacyjnych, technologicznych, dziedzinowych czy psychologiczno-motywacyjnych.
Autentyczność polega przede wszystkim na realnym kontakcie z innymi osobami, w czasie
rzeczywistym. Jest to prawdopodobne odzwierciedlenie sytuacji, w której kursanci mogą być
zarówno moderatorami, jak i uczestnikami wideokonferencji czy webinarów. Udział w spotkaniu i jego jednoczesna uważna obserwacja (refleksja w trakcie – in action) stają się głównymi
zadaniami uczestników. Późniejsza analiza (refleksja po zakończeniu) umożliwia wyciągnięcie
wniosków, zapisanie obserwacji i zaplanowanie dalszych działań. Udział w wideokonferencji
nie jest obowiązkowy w tym sensie, że nie zależy od niego bezpośrednio ukończenie kursu.
Uczestnicy są jednak zachęcani do włączenia się w to wydarzenie poprzez inne ćwiczenia,
które motywują do podjęcia wyzwania.

Kontekst metodyczny wideokonferencji
w kursie społecznościowym
W ramach omawianego kursu wideokonferencja jest organizowana dwukrotnie – w trzecim
i ósmym jego tygodniu (kurs trwa dwanaście tygodni). Jest to podyktowane przede wszystkim
względami metodycznymi i uzależnione od etapów realizacji kursu9. Planując wideokonferencje,
metodycy projektujący kurs powinni kierować się stopniem zaangażowania uczestników. Zbyt
wczesne zorganizowanie tego typu spotkania może skutkować zniechęceniem wywołanym trudnościami technicznymi, onieśmieleniem wobec niedostatecznie poznanej grupy czy też brakiem
tematów do rozmowy. Baczna obserwacja procesów grupowych pozwala moderatorowi podjąć
decyzję o zasadności przeprowadzenia wideokonferencji na określonym etapie kursu.
Zastosowanie wideokonferencji w omawianym kursie podyktowane było wieloma względami, z których najbardziej istotne były: socjalizacja i motywacja. Przede wszystkim szukano
sposobów przygotowania całkowicie nieznających się wcześniej osób do realizacji zadań w grupie
oraz do współpracy w trakcie ich wykonywania. W pierwszym etapie kursu kluczowe znaczenie
miała socjalizacja, zwłaszcza ze względu na stosunkowo krótki czas trwania zajęć online. Celem
operacyjnym pierwszej wideokonferencji było wzmocnienie integracji uczestników kursu poprzez

9
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udział we wspólnej dyskusji na żywo, niezapośredniczonej przez tekstowe i asynchroniczne
kanały komunikacji (forum, poczta elektroniczna), które wykorzystywali w poprzednich tygodniach kursu. Na tym etapie zadanie realizowane podczas wideokonferencji było stosunkowo
łatwe – stanowiło jedynie pretekst do poznania się uczestników, oswojenia z mechanizmem
rozmowy wideo oraz samym narzędziem.
Na dalszym etapie wzrastała waga czynnika motywacyjnego. Zarówno obserwacje autorów,
jak i literatura10 wskazują na nieuchronny spadek zaangażowania uczestników kursów e-learningowych, gdy opadnie początkowy entuzjazm, towarzyszący zawsze nowym wyzwaniom. Możliwość rzeczywistego spotkania się i porozmawiania zawsze stanowi czynnik wsparcia i kontroli.
Dzięki zwiększeniu motywacji do pracy poprzez konfrontację dotychczasowych działań z grupą,
zmniejszone zostało poczucie alienacji, a więzi między uczestnikami zostały pogłębione.
Celem wprowadzenia drugiej wideokonferencji była praca grupowa. Dla uczestników
udział w spotkaniu nie stanowił już okazji do zdobycia nowego doświadczenia – stanowiło
ono przestrzeń, w której wspólnie z innymi pracowali nad konkretnymi rezultatami (np. nad
schematem prezentacji nt. strategii wspierania pracy grupowej na kursie online).
Choć te dwa elementy były najistotniejsze, to nie sposób nie wspomnieć o poznaniu specyfiki i możliwości (affordances) narzędzia istotnego z punktu widzenia potencjalnych autorów
i moderatorów kursów. W ósmym tygodniu zajęć uczestnicy byli już gotowi do realizacji wspólnego celu i do faktycznej współpracy. Wideokonferencja stanowiła zatem świetne narzędzie
wspierające realizację zadania grupowego.
Zakładając, że na poziomie projektu kursu wideokonferencja spełnia kryteria celowości,
można przejść do omówienia elementów pracy moderatora.

Realizacja wideokonferencji
w kursie społecznościowym – strategie moderatora
Kluczem do sukcesu wideokonferencji jest zaangażowanie wszystkich dyskutantów
– zarówno poprzez stworzenie przez moderatora odpowiednich warunków do spotkania, jak
i zastosowanie prostych mechanizmów stymulujących komunikację. Najbardziej pożądanym
efektem byłoby samodzielne zabieranie głosu przez uczestników oraz prowadzenie przez nich
dyskusji we wskazanym przez moderatora kierunku.
Wnikliwa obserwacja uczestników pozwoliła wypracować pewną charakterystykę typów
zachowań dyskutantów11: entuzjaści to z reguły osoby najbardziej aktywne i najczęściej zabierające głos, sceptycy są początkowo niechętni, z czasem mocno zaangażowani, uczestnicy
bierni to ci, którzy są raczej wycofani i onieśmieleni, wolą słuchać, co mówią inni, niż aktywnie
włączać się w dyskusję. Cechy wyróżniające wskazane grupy można zaobserwować na poziomie aktywności w kursie, stąd też zadaniem moderatora jest szczegółowe przeanalizowanie
dotychczasowych działań uczestników. Dzięki tej wiedzy może on w sposób bardziej świadomy
planować poszczególne etapy budowania zaangażowania w dyskusję na poziomie technologicznym, organizacyjnym oraz na poziomie realizacji.

10

Np. J.E. Brindley, Ch. Walti, L.M. Blaschke, Creating Effective Collaborative Learning Groups in an Online
Environment, 2009, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/675/1271, [03.11.2011].
11
J. Kisielewska, dz.cyt. s. 115.
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Poziom technologii
Dla zdecydowanej większości kurs był pierwszą okazją do uczestniczenia wideokonferencji, w której możliwość zabrania głosu i dyskutowania mają więcej niż dwie osoby. Korzystano
z oprogramowania Flashmeeting, którego twórcą i administratorem jest Knowledge Media Lab
przy Open University w Wielkiej Brytanii. Narzędzie to posiada wszystkie standardowe funkcjonalności, umożliwia m.in. proste zarządzanie spotkaniem, nagrywanie go i odtwarzanie (także
off-line). Dodatkowo korzystanie z Flashmeetingu nie wymaga instalowania lokalnie żadnej
aplikacji. Uczestnicy mogą brać udział w spotkaniu, używając standardowej przeglądarki.
Pierwszym z zadań moderatora musi być dokładne przetestowanie sprzętu i oprogramowania. Dobrym rozwiązaniem jest, jeśli to możliwe, posiadanie zapasowego kompletu,
umożliwiającego szybkie przełączenie się w przypadku nieoczekiwanej awarii internetu lub
sprzętu audio-wideo. Niezbędny jest trening z samym oprogramowaniem przy wykorzystaniu
łączy internetowych różnej jakości. Choć różnice pomiędzy produktami poszczególnych firm
na poziomie funkcjonalności nie są duże, to podczas spotkania inny układ przycisków, okien
komunikacyjnych czy nazewnictwo mogą zdezorientować nawet doświadczonego moderatora.
Dobrym rozwiązaniem może być zaangażowanie moderatora wyspecjalizowanego w sprawach
technicznych – zwłaszcza gdy cel merytoryczny spotkania jest złożony – oraz zastosowanie
dodatkowego, wewnętrznego kanału komunikacji między moderatorami.
Moderator powinien wziąć pod uwagę obecność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli takie osoby biorą udział w wideokonferencji, warto przetestować oprogramowanie
pod kątem kompatybilności z czytnikami, organizując np. spotkanie testowe.
Możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów w planowanym czasie determinuje wybór
narzędzi.

Poziom organizacyjny
Pierwszym krokiem jest uzgodnienie terminów spotkań w taki sposób, aby uczestnicy kursu
mogli dostosować swój plan tygodnia do zadań kursowych. Dodatkowe czynniki – np. różne
godziny pracy, obowiązki pozazawodowe, wyjazdy służbowe – powodują, że moderator musi
dostosować termin spotkania do wymagań uczestników i zaproponować elastyczne godziny.
Przy 20-osobowej grupie powinien liczyć się z koniecznością przeprowadzenia dwóch wideokonferencji i przeznaczeniem około czterech godzin pracy własnej na ich zorganizowanie
i moderowanie.
Wybór daty wideokonferencji ułatwia głosowanie, np. przy pomocy narzędzia Doodle
czy – jeśli kurs jest prowadzony na platformie e-learningowej – odpowiedniej składowej, dostępnej na platformie. Ta ostatnia pozwala na ustalenie limitu osób uczestniczących w jednym
spotkaniu, który ze względu na efektywność dyskusji nie powinien przekraczać 10 osób.
Kolejnym etapem organizacji jest zarezerwowanie pokoju na wideokonferencję, co powinno
następować zaraz po ustaleniu z grupą terminów spotkania. Niezbędne jest poinformowanie
uczestników o dacie, godzinie i miejscu (link) wideokonferencji. Sprawdzonym kanałem komunikacji jest w tym przypadku forum kursu. Porozumiewanie się za pośrednictwem forum stanowi
również zachętę do dzielenia się obawami i sygnalizowania problemów czy nieobecności.
Niezbędnym elementem jest opracowanie szczegółowego scenariusza spotkania, zawierającego pytania pomocnicze, słowa kluczowe, a także wyznaczającego obszary problemowe,
na które szczególnie należy zwrócić uwagę podczas spotkania. Scenariusz taki umożliwi płynną
realizację celów, trzymanie się tematu i opanowanie niejednokrotnie wielowątkowej, a czasem
także dygresyjnej dyskusji w określonym czasie (optymalny czas trwania spotkania to około
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1,5 godziny, biorąc pod uwagę możliwości koncentracji uczestników). Przydatne może być
tutaj zapoznanie się z już zrealizowanymi wideokonferencjami, z których moderator może
wynotować najciekawsze wnioski.

Realizacja celów merytorycznych
Podczas wideokonferencji moderator staje się osobą pilotującą działania uczestników.
Po otwarciu spotkania i przypomnieniu zasad działania sprzętu, wprowadza uczestników
w temat wideokonferencji, precyzuje omawiany problem i dba o odpowiednią dynamikę
i atmosferę spotkania. Na etapie realizacji celów moderator ustępuje miejsca uczestnikom,
udzielając im potrzebnego wsparcia (guide on the side) i naprowadzając na odpowiednie
wątki dyskusji. Sam jednak nie powinien dzielić się swoimi opiniami, bo mogłoby to doprowadzić do zdominowania dyskusji lub wywołać u uczestników obawy przed podzieleniem
się swoimi wnioskami.
Do komunikacji z uczestnikami moderator może wykorzystać także czat jako „boczny”
kanał kontaktu. Świetnie sprawdza się przy konieczności doprecyzowania pytań lub udzielaniu
pomocy technicznej – stosując go, nie zakłóca się toku dyskusji.

Podsumowanie
Dla wszystkich uczestników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania czy osobowości,
każda wideokonferencja stanowi wyzwanie. Z analizy wypowiedzi kursantów wynika, że technologia jednak stanowiła dla nich problem, gdyż wymuszała konieczność zsynchronizowania
obsługi narzędzia ze skupieniem uwagi i byciem w stałej gotowości do zabrania głosu. Jednocześnie natychmiastowość komunikacji, poza wskazywanymi zaletami (wzrost motywacji, poznanie
grupy, integracja), była dla niektórych barierą. Brak czasu na przemyślenie własnej wypowiedzi
i nadanie jej pożądanego kształtu budził lęk i obawy dotyczące oceny dokonywanej przez moderatora i uczestników. Obawy te wzmacniała świadomość, że całe spotkanie jest nagrywane,
co umożliwi wielokrotne odtwarzanie i analizowanie wypowiedzi. Niekiedy lęk stawał się tak
silny, że uczestnikom trudno było obejrzeć nagranie z dyskusji, którego analiza stanowi przecież
integralną część procesu uczenia się. Ze względu na te bariery samosterowność uczestników
może zatem ulec redukcji – podczas spotkania będą oni dążyć do unikania aktywności. Dlatego
rolą moderatora jest udzielenie wsparcia i zachęcanie w sposób dyskretny i niedominujący do
włączenia się w dyskusję.
Pomocne w wypracowaniu indywidualnych strategii będzie przeanalizowanie nagrań pod
kątem osiągniętych rezultatów i zastosowanych technik oraz zastanowienie się nad przyczynami
błędów. Warto sięgnąć także do zapisów wideokonferencji oraz webinarów prowadzonych przez
inne osoby i w praktyce zastosować zaobserwowane w nich modele. Autorefleksja moderatora
jest koniecznym elementem, który pozwoli na optymalne wykorzystanie wideokonferencji
w kursach.
Bez wątpienia należy podkreślić, że moderator wideokonferencji powinien posiadać specyficzne umiejętności i kompetencje. Są to:
świetna znajomość dyskutowanego tematu oraz zrozumienie zakładanych przez
autora kursu rezultatów;
podzielność uwagi i zdolność do wykonywania kilku czynności w jednym czasie
(multitasking), czego wymaga śledzenie i kontrolowanie rozmowy, równoległego
czatu czy „tablicy”, na której prezentowane są treści;
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perfekcyjna znajomość narzędzia, które powinno być dla moderatora „przezroczyste”;
umiejętność szybkiego łączenia i analizowania wypowiedzi innych osób oraz
wyciągania wniosków z tych wypowiedzi;
umiejętność stworzenia twórczej i sympatycznej atmosfery, wyzwalającej działanie
bez poczucia presji.
Wideokonferencje zaplanowane we właściwy sposób stanowią silne wsparcie aspektu społecznościowego w kursach e-learningowych. Złudzenie bliskości i autentyczność doświadczenia
komunikacyjnego sprawiają, że są elementami niezbędnymi w warsztacie zarówno projektanta,
jak i prowadzącego kursy online.
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Abstract
The following paper aims at identifying and describing the professional profile of the facilitator of
social e-learning courses. Facilitator of such courses, where peer social learning is the core value, needs
to demonstrate competences from various fields of motivational psychology, sociology, pedagogy and
technology. Social aspect of e-learning can be represented in different ways, the authors, however, focus
on videoconferencing as a tool that supports group integration, motivation and online collaboration.
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Rozdział 8

E-learning i „punkty podparcia”
motywacji nauczycieli akademickich
– propozycje rozwiązań
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją tekstu pt. „e-Learning i «punkty podparcia» motywacji
nauczycieli akademickich. Wprowadzenie w problematykę”1, w którym autorka przeprowadziła
diagnozę przyczyn braku motywacji wśród wykładowców oraz analizę ich postaw wobec oczekiwań studentów związanych z wykorzystaniem mediów elektronicznych w murach tradycyjnego
uniwersytetu. Osadzenie tytułowego problemu w teorii wartości oczekiwanej pozwala na opracowanie w miarę spójnego systemu zachęt wspierających motywację nauczycieli akademickich do
stosowania nowych technologii w dydaktyce, a także na ogólną ocenę potencjalnej skuteczności
proponowanych rozwiązań.

Wprowadzenie: waga problemu
Praca, praca… praca, biegnę dalej – nie mam czasu… Tego typu słowa bardzo często słychać
na korytarzach niejednego uniwersytetu w Polsce. Znacząca grupa wykładowców uniwersyteckich ma poczucie dużego lub nadmiernego obciążenia obowiązkami, przede wszystkimi związanymi z dydaktyką i obsługą studentów. To ono jest najczęściej podawanym usprawiedliwieniem
faktu, że nie włączają się w zmianę procesu kształcenia wywołaną przez wszechobecne media
elektroniczne i wciąż deklarują większe zaufanie do bardziej tradycyjnych sposobów nauczania.
Tymczasem narzędzia informatyczne, wspierające przekaz i przetwarzanie informacji, zmieniają
się szybko – dziś stosowane instrumenty i metody jutro rano staną się przestarzałe.
Niewielkie przekonanie nauczycieli co do potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian
w dotychczasowej rutynie prowadzenia zajęć ze studentami to problem, z którym boryka się
większość jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie nowych technologii w dydaktyce akademickiej. Część z nich już dawno zrezygnowała z namawiania wykładowców do współpracy,
zadowalając się garstką tych, którzy chętnie ją podejmują, lub też angażując się w realizację
interesujących projektów międzynarodowych, które oprócz tego, że przynoszą wzrost potencjału
jednostki, najczęściej nie mają większego bezpośredniego wpływu na bieżące funkcjonowanie
uczelni.

1

A.K. Stanisławska-Mischke, e-Learning i „punkty podparcia” motywacji nauczycieli akademickich. Wprowadzenie
w problematykę, artykuł zaprezentowany na konferencji Nowe Media w Edukacji, Politechnika Wrocławska, 15 września
2011 (tekst zgłoszony do druku).
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Tymczasem ze zmianą mamy do czynienia wówczas, gdy jest ona traktowana przez zainteresowanych jako coś rzeczywiście nowego2. Z czasem jednak nastawienie do niej można
przekształcić, czyniąc ją naturalną i normalną pragmatyką działania. A jeśli dodatkowo przestanie
się zmianę traktować jako inwestycję, a zacznie postrzegać jako rutynowy proces dostosowania
do otoczenia, dokona się ona w sposób dyskretny i całościowy.
Sposób postrzegania zmiany, także na uniwersytecie, zależy zarówno od ogólnej atmosfery
wokół niej, jak i umiejętnego zarządzania, w tym zarządzania poziomem zaangażowania jej
bezpośrednich realizatorów – nauczycieli akademickich i studentów. Tymczasem – jak się
wydaje – zarządzanie motywacją pracowników uczelni wciąż uznawane jest albo za problem
pozorny, albo za temat tabu.
Panuje dość powszechne przekonanie, że nauczyciele akademiccy należą do tej grupy zawodowej, której praca związana jest z realizacją określonej misji społecznej, będącej pochodną
osobistego talentu i autentycznej pasji zawodowej, dlatego ich motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz nauczania studentów bierze się z powołania i jest wystarczająco silna, bo
napędzana wiarą w określony system wartości oraz potrzebą samorealizacji. Tymczasem niestety
trudno znaleźć przekonujący argument, aby pracowników uniwersytetu traktować inaczej niż
osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach czy służbach publicznych – jako grupę jednorodną
charakterologicznie, o bardzo zbliżonych i niezmieniających się w czasie preferencjach lub
potrzebach. A jeśli to prawda, to nie ma powodu, by nie zarządzać motywacją nauczycieli
akademickich, oczekując z góry określonych efektów.

Praktyka: przyczyny braku motywacji
Autorka niejednokrotnie podejmowała już w swoich opracowaniach próbę zdefiniowania przyczyn małego zainteresowania zmianami modernizacyjnymi na wyższej uczelni oraz
naturalnego oporu wobec nich, wskazując dwie wyraźnie różne grupy, do których one należą.
Pierwsza grupa obejmuje powody o charakterze psychologiczno-socjologicznym, zależne wyłącznie od wyznawanych przez jednostki wartości, druga zaś – powody, których źródło tkwi
w samej organizacji uczelni.
Do czynników o charakterze mentalnym należą przede wszystkim trzy kategorie ograniczeń:
1. brak przekonania co do osobistych korzyści wynikających z wprowadzenia innowacji, przejawiający się przede wszystkim niechęcią do zmian, do eksperymentowania
lub też wyraźnym przedkładaniem pracy badawczej nad dydaktykę,
2. nadmierny konformizm połączony z niskim poziomem zaufania społecznego,
częściowo wynikający z funkcjonowania w środowisku bardzo mocno zhierarchizowanym, a częściowo z przekonania o zbyt niskich zarobkach,
3. różnego rodzaju obawy, do których zaliczyć można przede wszystkim irracjonalną
obawę przed wysiłkiem związanym z wprowadzaniem zmiany w dotychczasowej
rutynie oraz obawę przed porażką przewidywaną z uwagi na niewystarczające
umiejętności techniczne.

2
Zmiana jest wartością kulturową, organizacyjną czy materialną, która w danych warunkach czasowych i przestrzennych jest traktowana przez ludzi jako nowa. W. Makarczyk, Przyswajanie innowacji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Wrocław 1971.
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Przyczyn związanych z organizacją pracy nauczycieli akademickich jest zdecydowanie
więcej (choć oczywiście nie występują one we wszystkich polskich uczelniach). Można podzielić
je na pięć kategorii:
1. hermetyczność uczelni względem otoczenia społeczno-gospodarczego, tj. słaby lub
powierzchowny kontakt z nim, niska konkurencyjność nauczycieli akademickich
na rynku (wciąż duży popyt na usługi oraz względne bezpieczeństwo zatrudnienia nawet pod rządami nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, dzięki któremu
odchodzi się od mianowania na rzecz kontraktów);
2. sztywność istniejącego układu organizacyjnego połączona z nadmierną i tradycyjnie działającą biurokracją, w tym: konserwatyzm organizacyjny i proceduralny,
ustalony układ władzy, uznaniowość i oparty na zwyczaju sposób podejmowania
decyzji, nadmierne zaufanie do decyzji podejmowanych przez kolegialne organy
oraz drobiazgowej legislacji, wysoka pozycja administracji uniwersyteckiej, przedkładanie kapitału relacji nad kapitał wiedzy i kompetencji;
3. nieoptymalna organizacja pracy pracowników uniwersytetu, przejawiająca się
m.in. w nieelastycznym i uznaniowym (a nie opartym na zarządzaniu talentami)
ustalaniu indywidualnego obciążenia dydaktycznego oraz nadmiernym obciążeniu
obowiązkami administracyjnymi;
4. polityka inwestycyjna uczelni, nierzadko przedkładająca inwestycje w rozwój infrastruktury nad inwestycje w zmiany organizacyjne prowadzące m.in. do poprawy
jakości kształcenia, a także „konserwatywne” podejście do zarządzania sprzętem
komputerowym uczelni, tj. brak racjonalnej polityki zakupów, niejednokrotnie spotykane niedoinwestowanie infrastruktury komputerowej, błędy w zarządzaniu już
istniejącym sprzętem, nieergonomiczna architektura laboratoriów (która w efekcie
nie sprzyja pracy własnej studentów i pracowników uczelni w dogodnych dla nich
godzinach) czy wreszcie nieoptymalny dostęp do elektronicznych bibliotek lub
szczupłość ich zasobów;
5. niewielkie lub fasadowe zainteresowanie władz uczelni e-edukacją, a z pewnością
nietraktowanie jej jako ważnego celu strategicznego uczelni – przejawiające się
m.in.: nietworzeniem atmosfery sprzyjającej zmianom, słabym marketingiem
wewnętrznym, brakiem wsparcia ze strony uczelni w rozwijaniu umiejętności
posługiwania się nowymi technologiami na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć ze studentami przez internet, a więc brakiem szkoleń i brakiem
promocji dobrych praktyk w zakresie tworzenia profesjonalnych materiałów
i pomocy dydaktycznych lub też wykorzystania internetu do ich kolekcjonowania
i selekcjonowania.
Jednocześnie większość uczelni stworzyła u siebie jednostki, których zadaniem jest wdrożenie nowych technologii do dydaktyki, na ich karb składając obowiązek i odpowiedzialność za
inicjowanie oraz wzmacnianie działań projakościowych i modernizacyjnych. Jak to jednak robić
w warunkach niskiej pozycji w hierarchii uniwersyteckiej, niedoinwestowania czy wreszcie
braku wystarczających kompetencji we wszystkich obszarach działania? To praktyczne pytanie
prowadzi prostą drogą do rozważań „co by było, gdyby” – tj. do postawienia kolejnych: które
ze znanych instrumentów wspierających motywację kadry nauczającej można byłoby w tej
sytuacji zastosować, i które z nich mogłyby okazać się skuteczne? Zacznijmy od poszukania
odpowiedzi na pierwsze z nich, zdecydowanie mniej ambitne.
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Praktyka: „punkty podparcia” motywacji
Każda zmiana wymaga oczywiście zrozumienia ze strony tych, od których zależy jej wprowadzenie, akceptacji oraz podjęcia działań, a w niektórych sytuacjach nawet przejęcia przez
nich inicjatywy. Istotny jest również klimat wokół zmiany oraz precyzyjnie trafione rozwiązania
organizacyjne, ułatwiające jej wprowadzenie. Duże znaczenie mają też nieformalne lub formalne koalicje na rzecz zmian, tworzące się spontanicznie lub w sposób planowy dla realizacji
podzielanych przez władze uczelni i część pracowników celów.
Przyjąwszy zaprezentowany punkt widzenia, należy założyć, że motywacją pracowników
uniwersytetu należy zarządzać. Jeśli zaobserwowano pozytywne nastawienie do innowacji,
wystarczy je stale podtrzymywać. Jeśli zaś motywacji do podjęcia działań brak lub gdy zamiast
obojętności spotykamy się z jawnym lub ukrytym oporem wobec zmiany, trzeba pozytywne
nastawienie wzbudzić i podtrzymywać.
Działania motywacyjne powinny zatem zależeć od tego, czy mamy do czynienia z liderami zmian czy naśladowcami (których równie dobrze można określić mianem pragmatyków,
ponieważ do tej grupy należą pracownicy postrzegający zmianę jako nadarzającą się okazję do
rozwiązania osobistego, ściśle określonego problemu – np. wprowadzenia lepszej organizacji
lub optymalizacji czasu pracy, zaspokojenia potrzeby udowodnienia swojej przydatności na
uczelni lub potrzeby zwiększenia atrakcyjności swoich zajęć). Osobną grupę, od której zależy
powodzenie przedsięwzięcia, stanowią radykalni przeciwnicy zmian oraz milcząca większość.
Idąc dalej tym tropem, z uwagi na różnicę zapatrywań odnośnie planowanej zmiany, dla każdej
z wymienionych grup powinno się przygotować inny zestaw „punktów podparcia”.

Praktyka: model i przykłady rozwiązań
wspierających motywację
Przed propozycjami konkretnych instrumentów wspierających motywację do wprowadzania
zmian w dydaktyce uniwersyteckiej, warto przedstawić ogólny model klasyfikacji obszarów,
w ramach których instrumenty te mogłyby działać.
Rysunek 1. Model instytucjonalnych czynników wzmacniających motywację nauczycieli akademickich
materialne środowisko pracy

materialne warunki pracy
stanowisko pracy
otoczenie instytucjonalne
(prawo, administracja, organizacja,
materialny porządek itp.)
kontrola pracy

ekonomia
wynagrodzenie
premie

inwestycje

dostosowanie

rozwój zawodowy
pragmatyka awansu
partycypacja pracownicza
udział w szkoleniach

społeczne warunki pracy
komunikacja wewnątrz organizacji
relacje społeczne

społeczne środowisko pracy

Źródło: opracowanie własne
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Wiedząc, jakie mamy pole działania i w jakich obszarach można zainstalować „punkty
podparcia” sprzyjające modernizacji kształcenia, nie tylko łatwiej będzie je dobrać, ale także
– w dalszej kolejności – oszacować ich skuteczność.
Należy przy tym zauważyć, że część z nich z założenia będzie miała charakter działań
dostosowawczych, a część – inwestycyjnych, bez przesądzania, na ile będą na danej uczelni
kosztowne. Dodatkowo niektóre będą zależały wyłącznie od inicjatywy władz i kadry zarządzającej (z obszaru ekonomii oraz częściowo od materialnych warunków pracy i rozwoju
zawodowego), a inne od samych nauczycieli (obszar rozwoju zawodowego i społecznych
warunków pracy). Część z nich będzie miała charakter przymusu lub wyraźnego ograniczenia,
a część – zachęty.
Tabela 1. Przykłady rozwiązań inwestycyjnych i dostosowawczych wzmacniających motywację nauczycieli
akademickich

84

Inwestycje

Działania dostosowawcze

Ekonomia

Materialne warunki pracy

1

Zmiana warunków wynagrodzenia
dla nauczycieli prowadzących zajęcia
w internecie, np. poprzez nowy system
premiowania lub płatne konsultacje online

2

Doroczne indywidualne i zespołowe
nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne
oraz organizacyjne

6

Proste rozwiązania legislacyjne ułatwiające
realizację zajęć w internecie

7

Przejrzysta organizacja przydziału
przedmiotów i godzin oraz nowa
organizacja harmonogramowania zajęć,
uwzględniająca także fakt, że część
nauczycieli realizuje zajęcia przez internet

3

Wymiana stacjonarnych komputerów
na laptopy, zwiększająca mobilność
nauczycieli

8

Udział w płatnych stażach krajowych
lub zagranicznych bez utraty zajęć ze
studentami (przekształcenie ich
w e-zajęcia)

4

Opłacenie przez uczelnię miesięcznego
abonamentu za dostęp do
bezprzewodowego internetu dla wybranej
grupy nauczycieli

9

Dostęp do bezprzewodowego internetu
w każdym pomieszczeniu dydaktycznym
oraz gabinetach pracowników

5

Wzmocnienie potencjału centrów
e-learningu i rozwój zespołów
wspierających nauczycieli akademickich
w tworzeniu kursów

10

Organizacja minikawiarenek internetowych
i pokoi konsultacji z dostępem do
bezprzewodowego internetu na terenie
uczelni

11

Zmniejszenie liczby zjazdów na studiach
niestacjonarnych odbywających się
w weekendy, np. poprzez organizację
wykładów online (w formie webcastów lub
webinarów)

12

Zamiana wykładów na konwersatoria
lub zajęcia praktyczne, a tym samym
zwiększenie liczby godzin realizowanych
przez danego nauczyciela, z których część
może odbywać się w sieci
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Tabela 1 (cd.)

Inwestycje

Działania dostosowawcze

Rozwój zawodowy

Społeczne warunki pracy

13

Konkursy rektora, np. na:
najlepszy e-podręcznik
najlepsze e-notatki z wykładu
przygotowane wspólnie przez studentów
i wykładowcę*
najlepszy e-kurs przygotowany przez
pojedynczego nauczyciela
najlepszy e-kurs przygotowany przez
zespół

18

Kreowanie atmosfery sprzyjającej zmianie,
także wśród studentów

14

Uznanie osiągnięć dydaktycznych
w pragmatyce awansu zawodowego

19

Wspieranie przez władze uczelni
rozsądnych inicjatyw jednostki
odpowiedzialnej za wdrożenie

15

Obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli
z zakresu technologii i metodyki
e-nauczania

20

Promocja dobrych praktyk:
wewnątrz uczelni
na zewnątrz

16

Fakultatywne szkolenia dla nauczycieli
z zakresu technologii i metodyki
e-nauczania

21

Promocja kultury skutecznego uczenia się
wśród studentów

17

Zamówienia rektorskie na realizację badań
w obszarze e-edukacji

* Pomysł ten od lat realizowany jest na Akademii Górniczo-Hutniczej – zaowocował naprawdę dużą biblioteką bardzo
dobrych materiałów dydaktycznych dostępnych na otwartej licencji w OpenAGH. Jego inicjatorem był prof. Ryszard
Tadeusiewicz, ówczesny rektor AGH.
Źródło: opracowanie własne

Oczywiście są to tylko przykłady, wydaje się jednak, że możliwe do naśladowania na
większości uczelni wyższych w Polsce. Spora część z wymienionych tu instrumentów wymaga jednak zredefiniowania różnych polityk, przede wszystkim w obszarze zarządzania
dydaktyką, a także infrastrukturą informatyczną uczelni, a co za tym idzie – zmian mentalnych związanych z postrzeganiem funkcji nauczyciela akademickiego oraz zakresu kontroli
osiągnięć studentów.
Osobną kwestią, na której analizę zabraknie miejsca w niniejszym opracowaniu, jest
problem, jak wykreować nową kulturę studiowania. Wydaje się bowiem, że czas skończyć
narzekanie na to, że na uniwersytet przychodzą coraz słabiej wykształceni kandydaci, coraz
mniej sprawni intelektualnie, nienastawieni na osobisty rozwój, niezdolni do samodzielnego
zdobywania wiedzy i poszukiwania twórczych rozwiązań, za to bardziej zwinni, jeśli chodzi
o wynajdowanie łatwych sposobów wykręcania się od wysiłku związanego z nauką, zdemoralizowani i niezdolni do współpracy.
Skoro kandydatów na studia w Polsce jest zbyt wielu, a pośród nich spora liczba ma braki
w wiedzy i zdolnościach, być może należałoby – zamiast przyjmować wszystkich zgłaszających
się od razu na I rok studiów – uruchomić rok zerowy, tak niegdyś popularny. Zamiast obniżać
wymagania dla wszystkich – różnicować je. Zamiast koncentrować się na przekazywaniu
niezrozumiałej dla studentów wiedzy – tworzyć warunki do twórczego myślenia, rozwijania
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umiejętności, a w (niedalekiej) przyszłości sprawnego korzystania z fablabów3. Niestety, nie da
się aktywizować do tworzenia bez elastycznych programów studiów, wysokich wymagań ani
indywidualizacji nauczania. Niewątpliwie jednak łatwiej będzie to robić z użyciem nowych
technologii wspierających proces uczenia się. Ale to już temat, któremu należałoby poświęcić
osobny artykuł.

Podsumowanie
Za podsumowanie dotychczasowych rozważań niech więc wystarczy zestawienie pięciu
tez, które jawnie bądź implicite pojawiły się w opracowaniu.
1. Zmiana jest zmianą, czyli czymś nienaturalnym, czego dokonanie wymaga wysiłku,
o ile jest postrzegane jako… zmiana. Zmiana zatem jest „w głowie”! Uczelnie,
którym zależy na dobrym funkcjonowaniu, mogą jednak odczarować technologię.
Nie uciekniemy od niej, więc zamiast zabierać się do jej wykorzystania z niechęcią
i nieufnością, może lepiej przyjąć do wiadomości, że ona istnieje i trzeba jej używać
najmądrzej, jak tylko się da, szczególnie, że dawne metody i techniki nauczania
po prostu okazują się nieskuteczne.
2. Technologia zbyt szybko się zmienia i nie należy zbytnio przywiązywać się do dobrze
działających dziś narzędzi, a raczej być otwartym na nowe. Aby to było możliwe,
otwartości na zmiany nie należy traktować jako specyficznej postawy wyłącznie
młodych pokoleń. To cecha, która powinna wyróżniać wszystkie osoby wykształcone,
niezależnie od wieku i pozycji społecznej.
3. Osobiste zaangażowanie nauczycieli akademickich w wykorzystanie nowych
technologii niewiele znaczy. W zmiany modernizacyjne musi być włączona cała
organizacja. Oprócz deklaracji czy biernej akceptacji ze strony władz uczelni konieczne są: kreowanie klimatu sprzyjającego zmianom, „praca u podstaw” oraz
wiele kompleksowych działań wspierających nauczycieli akademickich, którzy
muszą nauczyć się stosowania (na szczęście coraz łatwiejszych w obsłudze) narzędzi
informatycznych w pracy ze studentami.
4. Pracownicy uczelni wyższej nie są wyróżnioną grupą zawodową, stąd poziomem
ich zaangażowania w pracę i doskonaleniem własnych kompetencji zawodowych
można, a nawet trzeba zarządzać. Otwartą kwestią pozostają instrumenty wzbudzania, podtrzymywania i wzmacniania motywacji do tych działań.

3

Fablaby to pomysł Neila Gershenfelda z Massachusetts Institute of Technology. Ideą jest tutaj osobista
produkcja. Fablab to osobiste laboratorium, w którego skład wchodzi: komputer, wycinarka laserowa, drukarka
trójwymiarowa oraz zestaw podzespołów elektronicznych, które za pomocą komputera można zaprogramować.
Mając tak wyposażone laboratorium stojące na biurku – co Gershenfeld potwierdził empirycznie w MIT (w Stanach
Zjednoczonych) oraz Ghanie, Indiach, Kostaryce i Norwegii – każdy może zaprojektować i wyprodukować
dowolny, zaspokajający indywidualne potrzeby przedmiot. Pomysł Gershenfelda to zapowiedź nowej rewolucji
przemysłowej. Por. E. Bendyk, Neil Gershenfeld. Jak zrobić prawie wszystko, „Polityka” 2011, nr 1/2 (2789), s. 92–93,
http://www.polityka.pl/nauka/technika/1511702,1,neil-gershenfeld-jak-zrobic-prawie-wszystko.read, [11.10.2011].
Por. także: http://www.ted.com/speakers/neil_gershenfeld.html, [11.10.2011], http://www.edge.org/memberbio/
neil_gershenfeld, [11.10.2011].
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5.

Przyczyny braku motywacji do podejmowania przez nauczycieli działań modernizacyjnych są zróżnicowane, zatem i „punkty podparcia” powinny być wieloczynnikowe. Nie wszystkie jednak muszą wiązać się z inwestycjami – większość z nich
ma bowiem charakter dostosowawczy. Przy czym te pierwsze wcale nie muszą
być bardzo kosztowne, za to wydają się opłacalne. Opłacalność tę należy jednak
postrzegać w długim okresie – jako porzucenie przez studentów zachowawczych,
konformistycznych i roszczeniowych postaw na rzecz zachowań twórczych, odpowiedzialnych oraz zaangażowanych społecznie.
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Abstract
In the paper the author takes an attempt to diagnose the most important reasons for some resistance
among the university staff with regard to introducing information technology and multimedia into oncampus learning and teaching. Presented analysis refers both to the lack of their motivation and to the
attitude towards students’ expectations in this subject. Embedding those considerations in added value
theory of teaching has allowed the author to create the possibly consistent system of incentives supporting
the motivation of university teachers, and to summarize the effectiveness of suggested solutions when
implemented in the tertiary education.

87

Anna K. Stanisławska-Mischke

Nota o autorce
Anna K. Stanisławska-Mischke jest metodykiem e-nauczania i e-nauczycielem. E-edukacją zajmuje
się od 11 lat. Jej zainteresowania koncentrują się wokół teorii i praktyki projektowania procesów e-edukacyjnych. Od 2007 roku jest członkiem zespołu Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, współpracuje z firmą Edukacja-Online.pl. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia
E-learningu Akademickiego, współtwórczynią Seminarium Praktyków e-Edukacji oraz redaktorem
Kompendium e-Edukacji.

88

Katarzyna Mikołajczyk
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Rozdział 9

Specyfika procesu dydaktycznego
w e-learningu na przykładzie wykładów
online w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na kwestię dbałości o proces kształcenia
w e-learningu, a także przeanalizowanie jego elementów składowych i sposobów realizacji, ze
wskazaniem na to, co jest istotne, aby ów specyficzny proces dydaktyczny nie tylko był metodycznie
poprawny i zapewniał określone zyski oraz realizację celów ekonomicznych, lecz przede wszystkim pozostawał w zgodzie z podstawowymi zasadami i teoriami dydaktycznymi, które istnieją,
są modernizowane, na nowo odkrywane i weryfikowane. Praktyczne tło niniejszych rozważań
stanowią wykłady e-learningowe realizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Proces dydaktyczny w e-learningu, zwany bardziej powszechnie procesem kształcenia,
w zasadzie nie różni się znacząco od procesu dydaktycznego w przypadku zajęć realizowanych
w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Jednakże tym, co czyni go specyficznym, jest forma organizacyjna, która wpływa na wszystkie jego pozostałe elementy składowe, a także kształtuje relacje
jego podmiotów. W tak zorganizowanym procesie kształcenia podkreślany jest aspekt oddalenia
nauczyciela i studenta w przestrzeni geograficznej i w czasie, z naciskiem na samodzielność
działania i świadome samodoskonalenie się studenta. Kolejnym elementem decydującym o specyfice procesu dydaktycznego w e-learningu jest zastosowanie na szeroką skalę nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wpływają na wykorzystywane metody, środki
dydaktyczne, bazę materialną, a także – w efekcie – na całą strategię dydaktyczną.

Definicje procesu kształcenia
Na wstępie należy zdefiniować proces kształcenia. Zdaniem dydaktyka Wincentego Okonia
termin „proces dydaktyczny” (proces kształcenia) obejmuje zarówno nauczanie, jak i uczenie
się, a także coś więcej: kształtowanie wychowanka przy jego własnym, podmiotowym udziale,
realizowanie w jego osobowości jakichś celowych zmian1. Przez proces kształcenia należy zatem rozumieć uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń, obejmujący takie czynności nauczyciela
i uczniów, ukierunkowane przez odpowiedni dobór celów i treści, oraz takie metody i środki,
jakie służą wywołaniu zmian w uczniach, stosownie do przyjętych celów kształcenia2.
1
2

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995, s. 129.
Tamże, s. 133.
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Według dydaktyka Czesława Kupisiewicza tak rozumiany proces kształcenia ma kilka
charakterystycznych cech3:
zbiory czynności – akty nauczania-uczenia się – składają się z mniej lub bardziej
obszernych sekwencji,
uczenie się jest powiązane ściśle z nauczaniem – procesy te wzajemnie uzupełniają
się, warunkują i weryfikują,
w przeciwieństwie do jednorazowych aktów jest systematyczny, zamierzony
i długotrwały,
zmierza do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych rezultatów, ujętych np. w programie kształcenia.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmijmy, że e-learning jest zaawansowaną formą
kształcenia na odległość, poszerzoną o możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, a w szczególności współczesna technika komputerowa – w internecie lub
intranecie, a także o wykorzystanie lokalnych nośników, takich jak DVD, CD-ROM czy pamięć
podręczna. Jako że podstawę praktycznych odniesień w niniejszym opracowaniu stanowić będą
wykłady e-learningowe koordynowane z sukcesem przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2004 roku, autorka skupi się jedynie na
analizie procesu dydaktycznego w e-learningu realizowanym przez internet z wykorzystaniem
platformy zdalnego kształcenia.
Obecny poziom rozwoju dydaktyki umożliwia rozpatrzenie wszystkich elementów składowych procesu dydaktycznego: działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów, celów,
zasad i treści kształcenia, stosowanych metod, form, środków i narzędzi, przyjętej strategii
dydaktycznej oraz kontroli i oceny rezultatów kształcenia. Umożliwia także zrozumienie ich
wzajemnych związków i zależności oraz dostrzeżenie różnych dostępnych rozwiązań i ich skutków. Takie działania gwarantują ciągłą regulację procesu kształcenia – nieustanne sprawdzanie
wyników jego funkcjonowania i doskonalenie go. Jednocześnie generują dość szeroki margines
tzw. „kreatywnej spontaniczności”4, pozostający do dyspozycji nauczyciela wyznającego określone zasady i wartości, wynikające z ogólnej filozofii edukacji. Wszystkie wymienione powyżej
elementy wchodzące w skład procesu dydaktycznego pozostają ze sobą w ścisłych związkach,
mogą wzajemnie na siebie oddziaływać, a tym samym przyczyniać się do zmian w rezultatach
kształcenia.
Najbardziej istotnymi związkami w całym procesie dydaktycznym wydają się relacje
pomiędzy podmiotami w nim uczestniczącymi, czyli nauczającymi i nauczanymi. Uczący się
powinien być traktowany przez wykładowcę jako odrębna jednostka, która ma swój aktywny
udział w podejmowaniu decyzji, a jej działania są rozumiane i akceptowane. Takie podejście
umożliwia bardziej efektywne uczenie się5.
Z pewnością należy uznać, że proces dydaktyczny sam w sobie może stanowić pewną
całość, na którą składają się mniejsze zbiory i poszczególne elementy. Jak zauważył Kazimierz
Denek, wartości i cele kształcenia przy takim rozumieniu procesu dydaktycznego pełnią niejako
funkcję nadrzędną w całym procesie, warunkują bowiem przyjęte treści. Następnie odpowiednio dobrane treści kształcenia rozstrzygają o strukturze, poziomie i nowoczesności procesu

3

Por. C. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000, s. 99–100.
T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005,
s. 928–932.
5
C. Rogers, Freedom to learn for the 80’s, Ch.E. Merrill Publ. Co, Toronto 1983.
4
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Rysunek 1. Proces dydaktyczny

Źródło: T. Pilch (red.), dz.cyt., s. 930

dydaktycznego, wpływając bezpośrednio na przyjęte metody, formy oraz środki zastosowane do
przekazu treści. Na końcu etap kontroli i oceny rezultatów spaja cały proces i stanowi niejako
punkt zwrotny w jego zrównoważonym działaniu, implikując zmiany i usprawnienia.

Etapy procesu kształcenia
W procesie kształcenia, bez względu na wybraną formę jego realizacji, można wyróżnić
kilka stałych etapów, które zazwyczaj następują po sobie i bezpośrednio jeden z drugiego
wynikają. Są to:
1. przygotowanie wstępnej oferty dydaktycznej,
2. określenie i analiza potrzeb,
3. wyznaczenie celów kształcenia,
4. projektowanie programu kształcenia (treści, metody, zasady, strategia, formy, środki,
narzędzia),
5. przygotowanie (opracowanie) materiałów dydaktycznych,
6. realizacja procesu kształcenia,
7. monitorowanie i ocena efektów kształcenia (proces ewaluacji).
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W przypadku wykładu e-learningowego realizowanego przez CREN SGH także występują
wyżej wymienione etapy. Wykładowca SGH, który chciałby prowadzić określony przedmiot
w formie kształcenia online, opracowuje wstępną ofertę dydaktyczną (z reguły w formie sylabusa), którą zgłasza do Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Przedstawiciele tej
jednostki wraz z Prorektorem ds. Dydaktyki i Studentów, a także w porozumieniu z autorem
oferty, określają i analizują potrzeby w zakresie jej wprowadzenia do programu kształcenia.
Ten etap umożliwia ustalenie, kto powinien być kształcony (studenci jakich trybów i na jakich
kierunkach studiów), w jakiej formie powinno przebiegać kształcenie, a przede wszystkim
– jakie kompetencje są niezbędne, aby uczestnicy procesu dydaktycznego mogli efektywnie
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Z identyfikacją potrzeb bezpośrednio powiązane jest wyznaczanie celów kształcenia.
Bowiem dopiero po uzyskaniu informacji na temat potrzeb odbiorcy można przejść do formułowania ogólnych celów kształcenia, a następnie ich operacjonalizacji.

Cele kształcenia
Cele są niezwykle ważnym elementem procesu dydaktycznego, ponieważ to one scalają
i strukturalizują cały proces. Prawidłowe formułowanie celu polega na określeniu umiejętności,
wiedzy i zmiany w postawach, jakie mają uzyskać uczestnicy procesu edukacyjnego po jego
zakończeniu. Wyznaczenie celów jest kluczowym działaniem dla dalszego projektowania
procesu kształcenia, gdyż to właśnie od nich zależą zarówno treści, jak i formy, metody oraz
środki wykorzystane w procesie dydaktycznym. Cele stanowią fundamentalne pojęcie procesu
kształcenia, a od ich właściwego określenia i realizacji zależy efektywność tego procesu […].
Kończące cykl kształcenia kontrola i ocena są właśnie sprawdzeniem stopnia realizacji założonego
celu, czyli sprawdzeniem zakresu osiągniętej zmiany6.
Rysunek 2. Wpływ celów kształcenia na inne elementy procesu dydaktycznego

CELE

TREŚCI, PROCESY, ZASADY

METODY, FORMY

ŚRODKI, NARZĘDZIA

Źródło: opracowanie własne

Przenosząc wymienione zasady formułowania celów na grunt kształcenia prowadzonego
w formie e-learningu, można stwierdzić, że analiza potrzeb i określone cele pozwalają niejako
oszacować, na ile realizacja danego wykładu w formie e-learningu będzie uzasadniona dla
skuteczności całego procesu, bowiem to właśnie od celu zależą przekazywane treści, metody,
a także przyjęte formy przekazywania wiedzy. W związku z powyższym należy podkreślić, że
wykłady w formie e-learningowej powinny być realizowane wtedy, kiedy zastosowanie takiej
właśnie formy jest dydaktycznie uzasadnione i umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów.
Stosując e-learning bez zważania na to, czy owa forma wpływa na osiągnięcie ustanowionego
celu, można przyczynić się do powstania tzw. przerostu formy nad treścią wykładu i wprowadzić
„gadżeciarstwo”, niemające nic wspólnego z optymalną realizacją procesów edukacyjnych.

6
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Zazwyczaj wyznacza się trzy rodzaje celów kształcenia7: ogólne, pośrednie i szczegółowe.
Cel ogólny określa kierunek działań i zwykle sformułowany jest dość wieloznacznie, choć
w zwięzły sposób. Cel pośredni otrzymuje się w wyniku podziału celów ogólnych, wyrażonych
w kategoriach funkcji, na składniki w postaci czynności. Cele pośrednie stanowią podstawę
programów kształcenia. Cele szczegółowe zaś, zwane też celami operacyjnymi, z reguły wyrażane są bardziej precyzyjnie i jednoznacznie. To właśnie one określają wyniki, jakie mają
zostać osiągnięte przez uczestników po zakończeniu procesu kształcenia, i często umieszczane
są w poszczególnych modułach, z których składają się e-wykłady.
Niestety, prawidłowe sformułowanie celów dydaktycznych nie jest łatwym zadaniem. By
czynność tę nieco uprościć, zaczęto tworzyć taksonomie celów kształcenia, ułatwiające ich operacjonalizację8. Proces ten polega na sprowadzeniu ogólnych celów kształcenia, przedstawionych
przeważnie za pomocą pojęć wieloznacznych i złożonych, do postaci celów szczegółowych
(operacyjnych). Cele operacyjne opisują pożądany rezultat wyrażony w konkretnym działaniu
(zachowaniu) końcowym w sposób, który umożliwia nauczycielowi ocenianie, w jakim stopniu
zostały osiągnięte9. Do najbardziej znanych taksonomii należy opracowana w USA w latach
pięćdziesiątych XX stulecia taksonomia dla sfery poznawczej Benjamina Blooma10. Zawarta w niej
hierarchiczna lista celów porządkuje ich kolejność według etapów ich osiągania. Oznacza to,
że niemożliwe jest osiągnięcie celów wyższego rzędu bez zrealizowania celu rzędu niższego.
Opisywana taksonomia obejmuje sześć kategorii celów: wiedzę, zrozumienie, zastosowanie,
analizę, syntezę i ocenę.
Drugi typ taksonomii dotyczy dziedziny emocjonalnej. Taksonomia ta została opracowana
przez zespół dydaktyków pod kierownictwem Davida Krathwohla. Jest bardzo ważna, ponieważ uzmysławia twórcom procesu dydaktycznego, że planując doświadczenie poznawcze dla
uczestników danego kursu, powinni jednocześnie zwracać uwagę na doświadczenia emocjonalne. Ma to znaczenie w przypadku realizacji procesu edukacyjnego online, bowiem jeśli
cele emocjonalne zostaną określone, będą stanowić wskazówkę przy projektowaniu zajęć
i na pewno nie zostaną pominięte. Chodzi tu o uwzględnienie faktu, w jaki sposób przekazywane są treści poznawcze – jeśli nie określimy wpływu działań podejmowanych podczas
kształcenia na sferę emocjonalną uczestników, ich oddziaływanie i tak samoistnie będzie miało
miejsce, dostarczając zupełnie przypadkowych doświadczeń w tej dziedzinie11. Opisywana
taksonomia zawiera pięć kategorii: recepcję, działanie, wartościowanie, organizację, wybór
własnego systemu wartości.
Również polscy dydaktycy stworzyli wiele interesujących propozycji taksonomii celów
kształcenia (m.in. W. Okoń, B. Niemierko, K. Denek), z których największą popularnością cieszy
się taksonomia przygotowana przez B. Niemierko12. Zawiera ona dwa poziomy celów: poziom
wiadomości i poziom umiejętności, dodatkowo do każdego z nich dopasowane zostały dwie
kategorie celów.
Wspomniane trzy typy taksonomii, stosowane w sposób świadomy, umożliwiają operacjonalizację ogólnych celów kształcenia w zakresie poszczególnych sfer: poznawczej i emocjonalnej.

7

,

Por. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002, s. 77.
Tamże, s. 72 i następne.
Tamże, s. 77.
10
B.S. Bloom, Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Susan Fauer Company
Inc., 1956, s. 201–207.
11
M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, GPW, Gdańsk 2004, s. 87.
12
Tamże, s. 103 i następne.
8
9
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Opracowany według taksonomicznego układu cel kształcenia powinien być zdefiniowany jako
zadanie z ustalonym wcześniej, akceptowalnym kryterium poziomu jego wykonania. Tak rozumiany cel szczegółowy powinien posiadać następujące cechy:
1. odpowiedniość,
2. jednoznaczność,
3. wykonalność,
4. logiczność,
5. obserwowalność,
6. mierzalność13.
Należy też podkreślić, że określając cele wykładu realizowanego online, warto harmonizować cele indywidualne, grupowe oraz wynikające z otoczenia uczelni, jej strategii i misji.

Projektowanie programu kształcenia
Kolejnym etapem w procesie dydaktycznym realizowanym w formie e-learningu jest opracowanie programu kształcenia w pełni odpowiadającego wcześniej wytyczonym celom oraz dobór
określonych treści i ustalenie form oraz metod najodpowiedniejszych do jego realizacji, a także
wybór odpowiednich narzędzi i środków dydaktycznych. Na tym etapie określa się również czas
i miejsce udostępnienia wykładu online oraz sposób dokonywania oceny postępów i osiągnięć
studentów, a następnie przechodzi się do tworzenia materiałów dydaktycznych.
M. Kerres i C. De Witt, specjaliści z zakresu stosowania e-learningu w kształceniu, wskazali
trzy główne części składowe modelu procesu dydaktycznego realizowanego w tej formie, które
powinny być zawsze uwzględniane przy jego projektowaniu. Są to:
treść,
formy komunikowania się,
struktura14.
By e-learning był skuteczny, te trzy komponenty powinny być połączone z zachowaniem
równowagi w taki sposób, aby zapewniły odbiorcom optymalne warunki do nauki. Skupiając
się na treściach, należy zadbać o to, by zawierały one fakty i zasady łatwe do zapamiętania
i przywołania w odpowiednim momencie, już po zakończeniu procesu kształcenia. Ponadto
powinny one być zrozumiałe i klarowne, dostosowane do przekazywania za pośrednictwem
nowoczesnych technologii. Informacje należy prezentować w jednokierunkowym bloku.
Najważniejszym, zdaniem wspomnianych specjalistów, aspektem wykładu online jest komunikowanie się, ponieważ dzięki narzędziom komunikacji uczący się mogą pogłębić zrozumienie
przekazywanych im wiadomości, mogą wyrażać swoje opinie i dyskutować, dzieląc się doświadczeniem z nauczycielem i innymi uczestnikami danego wykładu. Ponadto, co równie istotne,
dzięki komunikacji otrzymują także informację zwrotną nie tylko od wykładowcy, ale również
od pozostałych uczestników.
Szczególną uwagę należy także zwrócić na strukturę materiałów przygotowanych w formie
e-learningu. Powinna ona być prosta i jednocześnie czytelna, tak by uczący się bez problemu
odnalazł odpowiedź na nurtujące go pytanie z dziedziny wykładu i nie miał najmniejszych
problemów z odniesieniem zdobywanej wiedzy do praktyki.

13

F. Bereźnicki, dz.cyt., s. 110.
M. Kerres, C. De Witt, A Didactical Framework for the Design of E-learning Arrangements, „Journal of Educational
Media” 2003, nr 28 (2–3), s. 101–113.
14
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Teorie i zasady doboru treści
W literaturze dydaktycznej wyszczególniono zasady i teorie doboru treści. Najbardziej
rozpowszechnioną teorią doboru treści kształcenia jest materializm dydaktyczny, inaczej zwany
encyklopedyzmem. Jest on popularny także w obecnych czasach, polega na przekazywaniu
osobom uczącym się różnorodnej wiedzy teoretycznej w układzie przypominającym encyklopedię. W tego typu przekazie dominują oczywiście metody podające wiedzę, a od uczestnika
procesu wymaga się jedynie biernego przyswajania wiadomości, tak aby w razie potrzeby
znaleźć dla nich praktyczny użytek.
Teorią przeciwstawną w stosunku do encyklopedyzmu był powstały później formalizm
dydaktyczny, którego główne założenia głosiły, że uczący się nie powinien jedynie biernie zapamiętywać przekazywanej wiedzy, ale poszukiwać jej przy pomocy własnego rozumu.
Kolejną teorią był utylitaryzm dydaktyczny, który akcentował znaczenie praktyki i przydatności przekazywanych treści kształcenia.
Obok takich teorii doboru treści kształcenia, jak teoria problemowo-kompleksowa propagowana przez Bogdana Nawroczyńskiego czy strukturalizm postulowany przez Kazimierza Sośnickiego, stosunkowo dużym uznaniem cieszy się teoria materializmu funkcjonalnego opracowana
przez Wincentego Okonia. Teoria ta podkreśla, by w procesie kształcenia łączyć harmonijnie treści
kształcenia z ich funkcją, wyposażanie w wiedzę z rozwijaniem zdolności oraz kształtowaniem
twórczej postawy wobec życia, poznawanie rzeczywistości z udziałem w jej przekształcaniu15.
Oprócz kryteriów i teorii doboru treści istnieją również zasady dydaktyczne, dotyczące
kolejności prezentacji materiału dydaktycznego. Ich twórcą jest dydaktyk Krzysztof Kruszewski,
który zaleca podczas rozplanowywania treści wykładu online16:
połączenie zagadnień nowych, przekazywanych uczestnikom zajęć, z tym, co już
znają – w ten sposób można wykorzystać wiedzę, którą uczniowie posiedli już
wcześniej, i jednocześnie zapewnić im warunki do bardziej śmiałej współpracy
(przechodzenie od znanego do nieznanego daje im poczucie orientacji w podejmowanej tematyce);
przechodzenie od zagadnień nieskomplikowanych do bardziej skomplikowanych
– w ten sposób budowane są tzw. struktury ogólne, do których później dołączane
są kolejne wiadomości, ponadto uczestnikom wykładu łatwiej będzie opanować
wiedzę mniej skomplikowaną i przechodzić w kolejne stadia wtajemniczenia;
strukturalizację i uporządkowanie materiału, potrzebne uczestnikowi wykładu
online, by zachować logiczność przyswajanych materiałów – jeśli uczący się
zrozumie zasadę uporządkowania przekazywanych treści, prostsze będzie dla
niego łączenie jednego elementu z drugim, przypominanie sobie elementów
zapomnianych i włączenie ich w struktury wiedzy;
ujmowanie nowej treści jako części większej całości, czyli pokazywanie szerszego
kontekstu omawianego zagadnienia, umiejscowienie go w szerszej strukturze, co
pozwala uniknąć bałaganu w przekazywanych informacjach;
łączenie teorii z praktyką – chodzi tu o takie ograniczenie nauczanego materiału,
aby zawierał również te wiadomości, które potrzebne będą do późniejszego wykorzystania w praktycznym działaniu;
15

W. Okoń, Podstawy wykształcenia ogólnego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967, s. 289.
Por. K. Kruszewski, Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności
nauczyciela, PWN, Warszawa 2002, s. 201–205.
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wzbudzenie zainteresowania trudnym tematem poprzez połączenie treści nauczania z bezpośrednią aktywnością uczestników wykładu online – powinni oni
pracować z materiałem, który chcą opanować;
uwzględnienie dodatkowych możliwości uczenia się – trzeba zarówno stworzyć
możliwości dla osób słabszych, biorących udział w zajęciach, które potrzebują
więcej czasu na przyswojenie treści, jak i przygotować pewne bardziej zaawansowane możliwości poszerzania wiedzy dla osób zdolniejszych, które w szybszym
tempie opanują materiał wykładu.
W przypadku realizacji wykładu e-learningowego kluczowe jest ustalenie, czy treści, które
będą przekazywane online, nadają się do prezentacji w wirtualnej formie. Zdaniem niektórych
specjalistów w zakresie e-edukacji treści nie są odpowiednie do prezentacji online, jeśli ich przyswojenie wymaga bezpośrednich interakcji między uczestnikami procesu kształcenia i kontaktu
z rzeczywistymi eksponatami, które nie mogą zostać zastąpione grafikami trójwymiarowymi,
oraz kiedy do ich zrozumienia potrzebne jest wykonanie działań praktycznych, niemożliwych do
odwzorowania np. poprzez symulację czy zastosowanie w procesie edukacji sztucznej inteligencji17. Opracowując strukturę wykładu online, należy pamiętać, że przekazywane treści warunkują
metody pracy ze studentami. Specyfika kształcenia online wymaga, aby treści te były powiązane
z różnymi formami interaktywności, i tam, gdzie to możliwe, zastępowane pracą własną ucznia
czy też grupy osób. Dlatego przystępując do tworzenia treści przekazywanych podczas wykładu
online, warto od razu zaplanować, które z metod pracy będą względem nich najodpowiedniejsze.
Jak pisze W. Okoń, nie stworzono właściwej typologii metod, nadążającej za szybkim rozwojem dydaktyki, ale gdyby taka typologia miała istnieć, powinna uwzględniać takie aspekty, jak
treść kształcenia, styl pracy nauczyciela i uczniów, społeczne uwarunkowania pracy uczniów18.
Przygotowując materiały dydaktyczne, które mają zostać zamieszczone na platformie
e-learningowej, należy pamiętać o tym, że uczestnik wykładu w znacznej mierze będzie pracował
z nimi samodzielnie. Zatem muszą one mieć również określony współczynnik atrakcyjności,
na który z reguły – oprócz treści merytorycznej wykładu – wpływa także jego szata graficzna.
Tym niemniej oprócz prezentowanych treści o atrakcyjności wykładu dostępnego przez internet
decydują oczywiście także zaproponowane metody pracy.
By móc przybliżyć etapy projektowania programu kształcenia i opracowania materiałów
dydaktycznych w formie e-learningu, załóżmy, że zdecydowano się na realizację wykładu
online udostępnianego w postaci modułów lekcyjnych na platformie e-learningowej. Kiedy
wykładowca dokonał już wyboru i opracowania treści dydaktycznych, na tym etapie powinien
zaplanować elementy kontrolujące stopień opanowania wiedzy i ustalić, czy mają one mieć
jedynie charakter samosprawdzenia, czy też będą stanowić istotny czynnik ewaluacji i oceny
efektów kształcenia uczniów.
Planując wykład online, należy również starannie przemyśleć i określić jego strukturę
– podział na mniejsze jednostki (moduły, sekcje dydaktyczne), układ powiązań zarówno pomiędzy poszczególnymi częściami (modułami) bieżącego materiału, jak i odwołań do wiedzy
wcześniejszej, a także – dla osób bardziej dociekliwych lub zainteresowanych – do informacji
uzupełniających i rozszerzających. Oprócz dokładnego rozplanowania treści (jej podziału na

17

I. Bednarczyk, L. Rudak, Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.),
E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008,
s. 132–137.
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moduły oraz slajdy w ramach danego modułu) i stworzenia szczegółowego programu kształcenia zawierającego konkretne cele operacyjne dostosowane do poszczególnych sesji, należy
także dokładnie określić wszelkie czynności podejmowane przez nauczyciela i uczących się
na platformie e-learningowej oraz szczegółowo opisać planowane metody kształcenia i wykorzystywane środki czy narzędzia (aplikacje) dydaktyczne. Jednocześnie należy określić zasady
aktywności online uczestników wykładu, tzn. ustalić jej planowane formy w poszczególnych
sesjach online (np. dyskusje na forum, czat, opracowywanie w grupach studium przypadku,
samodzielne ćwiczenia). Ponadto należy podjąć decyzję co do obligatoryjności uczestniczenia
w owych aktywnościach podczas realizacji wykładu na platformie edukacyjnej. Niekiedy przyznawanie niewielkiej liczby punktów i wyznaczanie procentowych progów zaliczenia testów
wiedzy może stanowić zewnętrzny czynnik mobilizujący uczących się do działania. Oprócz
zaplanowania form realizacji zajęć online, powinny zostać także ustalone możliwe formy komunikacji w trakcie wykładu pomiędzy samymi uczniami, a także uczącymi się a wykładowcą.
Chodzi tu o dokładne sprecyzowanie głównego kanału komunikowania się (forum dyskusyjnego,
czatu, komunikatora czy poczty elektronicznej), z uwzględnieniem technicznych możliwości
platformy e-learningowej, która będzie wykorzystywana podczas zajęć.
Bardzo często technologie zastosowane w procesie przekształcania treści dydaktycznych w celu
umieszczenia ich na platformie uniemożliwiają samodzielną pracę nauczycielom, którzy zwykle
nie posiadają zaawansowanych umiejętności technicznych z zakresu programowania. W takim
przypadku należy także rozważyć możliwość wyznaczenia metodyka zdalnego nauczania, który
będzie koordynował proces wdrażania treści wykładu na platformę, a także w fazie realizacji wykładu czuwał nad prawidłowym przebiegiem (również od strony administracyjno-organizacyjnej)
całego procesu oraz służył studentom i wykładowcom pomocą w poruszaniu się po platformie.
Istotnym elementem projektowania wykładu online jest również przygotowanie harmonogramu jego realizacji. Taki harmonogram powinien zawierać dokładne daty przeprowadzania
sesji online. W przypadku zajęć na platformie e-learningowej uczący się powinni z wyprzedzeniem poznać terminy przeznaczone na realizację zajęć online i na przewidziane w ich trakcie
aktywności. Umożliwi to elastyczne podejście do procesu kształcenia i wykorzystywanie czasu
na naukę zgodnie z wolą uczestników, ale w ograniczonym terminie. Określenie tak zwanych
terminów końcowych jest niezmiernie istotne w przypadku sesji realizowanych na platformie
e-learningowej, kiedy to sztywno określony czas działania pełni funkcję motywatora i nie pozwala
na lenistwo uczestnikowi wykładu samodzielnie zgłębiającemu wiedzę.

Strategia kształcenia
Kolejnym elementem, który należy rozważyć, poddając analizie proces dydaktyczny, jest
strategia, czyli przyjęty w procesie kształcenia sposób działania, koordynowania i przebiegu
pracy zarówno nauczającego, jak i uczących się, umożliwiający osiągnięcie zaplanowanych
efektów. Strategia nie jest jedynie prostą pochodną celów, ponieważ wpływają na nią również
zasoby, czynniki zakłócające czy produkt wejściowy w danym procesie. Wybór strategii kształcenia powinien nie tylko zakładać zdefiniowanie celów, lecz także uwzględniać przebieg oceny
umożliwiającej weryfikację uzyskanych w procesie dydaktycznym rezultatów. Co więcej, nie ma
możliwości właściwego zdefiniowania strategii, jeśli nie zostanie uwzględnione otoczenie danego
procesu kształcenia19. Jak już wspomniano, proces dydaktyczny funkcjonuje w ramach szerszego
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T. Balogun i in. (red.), Proces kształcenia – podejście systemowe, Przewodnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1986,
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kontekstu, którego znaczenie należy określić i zrozumieć, a także uwzględnić w organizacji
kształcenia. Chodzi tu o zaprojektowanie działań dydaktycznych w taki sposób, by umożliwiały
one skuteczną realizację celów naukowo-dydaktycznych danej uczelni i jej misji, a także były
dopasowane do specyficznych warunków określonej szkoły oraz przyjętej przez nią strategii rozwoju kompetencji studentów. Istotne jest również uwzględnienie warunków, w jakich przebiega
wykład online – zarówno kulturowych czy społecznych, jak i technicznych – oraz dostępnych
zasobów i ewentualnych czynników zakłócających sprawną realizację zajęć.
By przyjęta strategia realizacji procesu dydaktycznego była skuteczna, powinna stanowić
pod względem merytorycznym i metodycznym zintegrowaną całość, a nie – jak często bywa
– kilka przypadkowych, oderwanych od siebie elementów zajęć edukacyjnych. W przypadku
procesu kształcenia w wykładzie e-learningowym najczęściej stosowaną strategią jest kształcenie
wielostronne, w którym uczniowie – pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie – stosują
zróżnicowane metody, narzędzia i środki kształcenia: przez przyswajanie wiedzy, odkrywanie
nowych wiadomości, rozwiązywanie problemów, przeżywanie i działalność praktyczną, a także
wspólne konstruowanie wiedzy (w myśl nurtu Web 2.0).

Metody kształcenia
W przypadku procesu dydaktycznego online najwłaściwszym rozwiązaniem jest połączenie
wykorzystania wielu różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Biorąc pod uwagę bogactwo
i różnorodność metod nauczania, nie należy przeceniać jednej metody. Stosowanie jednej „uniwersalnej” metody jest przyczyną nudy (uczącego się), a tym samym obniżenia efektów kształcenia20.
W przypadku planowania wykładu online należy zadbać o to, by w procesie kształcenia zostały
wykorzystane metody umożliwiające studentom i nauczycielowi pracę zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym, w pojedynkę bądź grupowo. W kształceniu online bardzo
przydatne są metody aktywizujące – skłaniające uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. W treściach wprowadzających nową dla ucznia wiedzę można stosować
metodę wykładu problemowego lub pogadanki. W rozszerzaniu treści nauczania przydatne będą
takie metody jak dyskusja, gry dydaktyczne, symulacje oraz metoda przypadków. W planowaniu
i analizowaniu zagadnień najlepiej korzystać z ćwiczeń czy metody projektów.
Zarówno wyniki badań, jak i praktyka pozwalają wyszczególnić kilka istotnych aspektów,
które należy uwzględnić podczas doboru metod w procesie kształcenia21. Mianowicie uczestnicy
wykładu online najlepiej zapamiętują przekazywany materiał, kiedy oprócz tego, że czytają,
mogą zobaczyć treści w postaci zobrazowanej. Dlatego tak istotne jest stosowanie różnego
rodzaju grafów, wizualizacji, tabel, schematów. O ile istnieją takie możliwości, należy angażować różne zmysły uczestników wykładu online, aby ograniczać monotonię przekazu i uniknąć
efektu znużenia. Dlatego w przypadku samodzielnej nauki osoby uczestniczącej w wykładzie
online ważne są wszelkie elementy interaktywne, wymagające zaangażowania uczestników
i wykazywania inicjatywny w zdobywaniu informacji. Stosowanie różnorodnych metod przekazywania wiedzy jest również korzystne ze względu na różnorodne preferencje uczniów związane
z indywidualnymi sposobami uczenia się. Im szersze spektrum działań w tym zakresie zostanie
im zapewnione, tym większa pewność, że treści dotrą do większej grupy odbiorców (w myśl
zasady, że każdy znajdzie sposób nauki odpowiedni dla siebie).
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W przypadku realizacji wykładu online istnieje właściwie zupełna dowolność w doborze
metod, form i środków przekazywania treści. Jednocześnie nie oznacza to, że nie ma w tym
zakresie żadnych ograniczeń. Oczywiście należy wszystkie elementy procesu dydaktycznego
dobrać w taki sposób, by zapewniały one optymalną realizację wyznaczonych celów szkolenia,
a także by były zgodne z przyjętymi zasadami i strategią kształcenia.
Należy pamiętać, że nie istnieją uniwersalne środki przekazywania treści, które można
wykorzystać w każdej sytuacji. Myśląc o skutecznym procesie dydaktycznym, każdorazowo
należy rozważać zastosowanie określonych aplikacji i pomocy dydaktycznych.

Realizacja procesu kształcenia
Kiedy wszystkie poprzednie etapy zostaną już zakończone, następuje realizacja procesu
dydaktycznego, czyli przekazywanie i zdobywanie wiedzy przez jego uczestników. Obecnie
dydaktyka zupełnie inaczej niż niegdyś herbartyści i progresywiści pojmuje istotę procesu
kształcenia. Nie dąży ona do kreowania niezmiennych schematów nauczania i uczenia się,
lecz wprost przeciwnie – wskazuje różne warianty świadomego i aktywnego zdobywania oraz
wykorzystywania wiedzy, w połączeniu z rozwijaniem zdolności poznawczych, w tym przede
wszystkim myślenia22.
Szeroko ujmowany proces dydaktyczny może mieć różny przebieg, zdeterminowany
nie tylko określonymi celami, treściami czy metodami kształcenia, ale także tokiem i trybem
zajęć, przyjętą koncepcją teoretyczną, poziomem i typem kształcenia, którego dotyczy, oraz
zasobnością bazy materialnej. Tym niemniej zawsze można w nim wyróżnić co najmniej kilka
istotnych, wspólnych etapów. Do najważniejszych z nich należą23:
przyciąganie i ukierunkowanie uwagi uczniów,
pobudzanie do przypominania sobie wiedzy bazowej i umiejętności stanowiących
warunek wstępny uczenia się,
poinformowanie uczniów o szczegółowych celach uczenia się,
dostarczanie im w trakcie procesu kształcenia odpowiednich, pobudzających do
nauki bodźców,
dawanie wskazówek dotyczących sposobu uczenia się,
dostarczanie korygujących informacji zwrotnych,
ocenianie wyników,
ułatwianie transferu wiedzy, organizowanie powtórek i ćwiczeń ułatwiających
zachowanie wiedzy w pamięci.
Dydaktyk Czesław Kupisiewicz zwraca uwagę na pewien model kształcenia, który może
wyrobić w uczniach nawyk samodzielnego uczenia się24, w kontekście e-learningu bardzo
pożądany. Jego zdaniem ów model powinien podkreślać:
jedność uczenia się i nauczania (obydwa te procesy powinny współwystępować,
a nie być traktowane jako oddzielne);
jedność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych (kształcenie oprócz przekazywania wiedzy ma również rozwijać umiejętności, a nade wszystko kształtować
postawy osób uczących się);
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wszechstronność kształcenia (nowoczesny proces dydaktyczny powinien uwzględniać różnorodne zadania dydaktyczne i metody ich realizacji);
indywidualizację uczenia się (dostosowanie przekazu treści do uzdolnień poszczególnych uczniów, ich tempa pracy i zaawansowania w nauce);
elastyczność metodyczną i organizacyjną (czyli stosowanie różnorodnych metod
i form organizacyjnych kształcenia w zależności od celów, treści i realizowanych
zadań dydaktycznych z uwzględnieniem preferencji uczestników).
W przypadku realizacji wykładu online metodami aktywizującymi (w tym z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii) rola wykładowcy nabiera nieco innego charakteru niż w przypadku
tradycyjnego wykładu. Staje się on osobą motywującą, inspirującą uczestników do aktywnego
udziału w procesie kształcenia i refleksji nad nowym doświadczeniem. Kieruje pracą grupy
i moderuje ją. W przypadku realizacji zajęć online istotne znaczenie mają również systematyczność, zaangażowanie wykładowcy i obiektywizm, przejawiające się m.in. w sprawnym udzielaniu
odpowiedzi na przesyłane przez uczestników wykładu pytania i sprawiedliwym nagradzaniu
aktywności kursantów. Co się z tym wiąże, niezbędna jest także umiejętność właściwego komunikowania się z uczniami, zarówno ustnie, jak i pisemnie – poprzez stosowanie jasnych,
zwięzłych i zrozumiałych komunikatów, z zachowaniem precyzji słowa, ale także poprzez umiejętne słuchanie i dostrzeganie potrzeb uczących się. Działania podejmowane przez nauczyciela
w procesie kształcenia powinny ułatwiać wspólne uczenie się, zachęcać uczestników wykładu
do współpracy i dzielenia się doświadczeniem.
Oprócz opisanych etapów wchodzących w skład procesu dydaktycznego, ogromne znaczenie dla jego pomyślnej realizacji ma sama grupa studentów, którzy mogą wzajemnie się stymulować i pobudzać swoje zaangażowanie w aktywną naukę. Praca w grupie umożliwia także
nabycie określonych umiejętności społecznych i pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną,
m.in. poprzez rozpoznawanie emocji innych osób i nawiązywanie z nimi kontaktów interpersonalnych25. By owa praca grupowa podczas procesu kształcenia mogła przebiegać bez zakłóceń,
nauczyciel powinien ją odpowiednio zorganizować, wykorzystując w tym celu wiedzę na temat
przebiegu procesów grupowych i dynamiki grupy. Zgodnie z zaleceniami psychologów, by praca
w grupie odniosła skutek, nauczyciel najpierw powinien uporać się z negatywnymi postawami
uczestników wykładu, które mogą utrudniać realizację procesu kształcenia, a następnie starać
się wytworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia, sprzyjającą uczeniu się.

Monitorowanie i ocena efektów kształcenia
Na końcu cyklu znajdują się faza oceny procesu dydaktycznego i faza działań po jego
zakończeniu. Ocena może dotyczyć wszystkich etapów procesu, poczynając od programu
poprzez przebieg kształcenia (z uwzględnieniem wykładowcy i przygotowanych materiałów dydaktycznych), kończąc na ocenie rezultatów, jakie dany wykład przyniósł uczestnikom. Ewaluacja
wykładu online powinna określić, czy i w jakim stopniu studenci poszerzyli swoje kompetencje, oraz wskazać działania podydaktyczne, które przyczynią się do wzmocnienia i utrwalenia
efektów procesu kształcenia. W przypadku wykładów e-learningowych realizowanych w SGH
ewaluacja polega na wypełnieniu przez studenta rozbudowanej ankiety dostępnej online, która
gromadzi opinie m.in. na temat takich aspektów jak: treść, forma, sposób prowadzenia zajęć

25

D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997, s. 191.
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oraz wykorzystywane narzędzia i środki dydaktyczne. W ankiecie udostępnione jest także miejsce, w którym studenci mogą wpisać swoje sugestie dotyczące usprawnienia przebiegu procesu
dydaktycznego w wykładach online. W procesie analizy rezultatów kształcenia uwzględniane są
ponadto oceny uzyskiwane przez studentów, które archiwizowane są w wirtualnym dzienniku
na platformie edukacyjnej, a także wyniki egzaminów końcowych, które odbywają się w formie
stacjonarnej, w trakcie sesji.
Na etapie projektowania procesu kształcenia powinno się, jak już wcześniej wspomniano,
zaplanować sposób oceny jego efektów i satysfakcji jego uczestników. To właśnie w tym momencie należy wybrać lub opracować narzędzia ewaluacyjne (testy, kwestionariusze wywiadu,
ankiety) oraz ustalić, w jaki sposób, przez kogo i na jakich etapach zostanie dokonana ocena
realizacji zajęć i uzyskanych efektów.
Ewaluacja danego kursu spaja cały proces dydaktyczny i jest równie ważna, jak pozostałe
jego elementy. Ponadto w tym właśnie „miejscu” zamyka się poprzedni i jednocześnie rozpoczyna kolejny cykl dydaktyczny, bowiem ewaluacja pozwala określić, co jeszcze trzeba naprawić
i jakie problemy nie zostały rozwiązane oraz wskazuje działania, które należy podjąć w celu ich
rozstrzygnięcia. Rezygnując z oceny i kontroli zrealizowanego procesu dydaktycznego, traci się
możliwość określenia uzyskanych wyników, przez co można uznać, że przeprowadzone zajęcia
mogły być jedynie stratą czasu wszystkich zaangażowanych w nie osób.

Wnioski końcowe
Dzięki zastosowaniu w procesie dydaktycznym w formie e-learningu zróżnicowanych
metod, narzędzi i środków dydaktycznych, oddziałujących na studentów jednocześnie poprzez
bodźce audialne i wizualne, można osiągnąć wysoką skuteczność w zakresie optymalizacji procesu kształcenia26. Ponadto, jak zauważa W. Okoń, stosowanie wielu nowoczesnych środków
dydaktycznych w połączeniu ze środkami tradycyjnymi nie tylko sprzyja optymalizacji procesu
uczenia się określonych treści, ale także umożliwia uzyskanie lepszych efektów27.
Podsumowując niniejsze opracowanie, należy podkreślić integracyjną funkcję procesów
kształcenia i kształtowania postaw. Myśląc o jednym z ważniejszych czynników wpływających
na skuteczność i efektywność procesu dydaktycznego, jakim jest z pewnością prawidłowa realizacja celów kształcenia, często sprowadza się nauczanie-uczenie się do funkcji kształcenia jego
uczestników i wyposażania ich w nową wiedzę i umiejętności, pomijając tym samym fakt, że
proces kształcenia przyczynia się również, a może przede wszystkim, do rozwijania określonych
postaw, wartości i przekonań.
Wobec powyższego, należy podkreślić, że zarówno kształcenie, jak i kształtowanie postaw
powinny stanowić jednolity proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym równocześnie powinny
się dokonywać zmiany w sferze poznawczej uczniów, w sferze uczuć, woli i motywacji28. Zaniedbywanie czy pomijanie którejkolwiek ze sfer osobowości ucznia w toku kształcenia może
powodować niepożądane następstwa w sensie społecznym i moralnym. Ponadto wykorzystując
możliwość kształtowania postaw, powinno się wyrobić w uczniach umiejętność autoedukacji
i nauczyć ich, w jaki sposób kształcić siebie i samodzielnie kształtować swoje postawy. Jednakże
by ten proces mógł się powieść, konieczne jest, aby każdy uczący się rozumiał sens i potrzebę

26
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F. Bereźnicki, dz.cyt., s. 371.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 257.
F. Bereźnicki, dz.cyt., s. 207.
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zdobywania wiedzy, co można osiągnąć poprzez wskazanie mu przydatności przekazywanej
wiedzy w realizacji jego planów np. zawodowych czy zaspokajaniu potrzeb życiowych oraz
intelektualnych. Bowiem kształcenie może być skuteczne dopiero wówczas, gdy jest przydatne
z punktu widzenia planu życiowego danej osoby.
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Abstract
The main purpose of this study is to emphasize that the attention should be paid to the educational
process in e-learning. The author underlines the necessity of an analysis of the main components and
methods that should be applied in order to ensure that this specific teaching process would be methodologically correct and prepared not only with the aim of bringing certain profits and economic objectives,
but primarily with obeying the fundamental rules and according to the existing educational theories that
are being modernized, newly discovered and verified. The practical background of these considerations is
represented by e-learning lectures carried out by The Centre for Development of Distance and Continuing
Education at Warsaw School of Economics (SGH).
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Rozdział 10

Możliwości i ograniczenia e-edukacji
w doskonaleniu kompetencji kluczowych

Współczesny proces edukacyjny powinien opierać się na rozwijaniu kompetencji niezbędnych
do realizacji życiowych i zawodowych aspiracji, szczególnie w warunkach gospodarki opartej na
wiedzy. Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy wymagają dywersyfikacji zawodowej.
Doskonalenie kompetencji kluczowych jest szczególnie istotne w procesie przekwalifikowania
zawodowego. Nowoczesna e-edukacja stanowi permanentny proces efektywnego kształcenia
zarówno w zakresie kompetencji specjalistycznych, jak i kluczowych (metakompetencji). Analiza
możliwości i ograniczeń e-edukacji w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych jest szczególnie istotna ze względu na potrzeby turbulentnego rynku pracy.

Znaczenie kompetencji
w turbulentnej gospodarce opartej na wiedzy
W literaturze spotykamy dwa bliskoznaczne terminy pochodzące z języka angielskiego:
competency (kompetencja) i competence (kompetencyjność). Pierwszy odnosi się do pożądanych
zachowań w miejscu pracy, które prowadzą do kompetentnych działań (analiza behawioralna).
Drugi odnosi się do pracy, zadań lub funkcji, w wykonywaniu których dana osoba jest kompetentna (analiza funkcjonalna)1. W języku łacińskim competentia oznacza odpowiedniość,
zgodność, uprawnienie do działania2.
W ujęciu nauk prawnych kompetencje to zakres przysługujących uprawnień decyzyjnych,
nadawanych przez organizację. Z takim stanowiskiem zgodna jest definicja kompetencji zawarta w Słowniku zarządzania kadrami3. Najczęściej jednak w naukach o zarządzaniu pojęcie
to odnosimy do posiadanej wiedzy i umiejętności, które zapewniają sprawną realizację celów
danej organizacji. W ujęciu prawnym kompetencje mają charakter zewnętrzny w stosunku do
danej osoby, a w ujęciu nauk o zarządzaniu – wewnętrzny.
Według D. Thierry’ego i Ch. Saureta kompetencje to ogół wiedzy, doświadczenia, postaw,
a także gotowość pracownika do działania w danych warunkach oraz zdolność przystosowywa-

1
R. Walkowiak, Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.),
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
2
Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991, s. 443.
3
T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 63.
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nia się do ich zmian4. Natomiast A. Pocztowski uważa, że kompetencje stanowią ogół trwałych
właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego
wysokimi i (lub) ponadprzeciętnymi efektami pracy5. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia
się przez całe życie definiuje z kolei kompetencje jako wszystko to, co dana osoba wie, rozumie
i potrafi wykonać odpowiednio do sytuacji6.
W literaturze z zakresu zarządzania, socjologii, psychologii czy dydaktyki pojęcie kompetencji jest stosowane zamiennie z pojęciem kwalifikacji. Rozważania metodologiczno-systematyzujące Z. Antczaka prowadzą do wniosku, że definicje tych pojęć są niespójne, niejednoznaczne,
gdyż pozostają pod wpływem wielu zmiennych, których zakres również jest niejednoznacznie
określany, np. wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, doświadczenia, osobowości7.
Dodając do pojęcia „kompetencje” dookreślenie: „kluczowe”, a do pojęcia „kwalifikacje”
dookreślenie: „zawodowe”, można przyjąć, że kluczowe kompetencje mają charakter ogólny,
uniwersalny, natomiast kwalifikacje zawodowe odnoszą się do konkretnego zawodu, funkcji
czy czynności. Pierwsze można określić jako metakompetencje, drugie jako instrumentarium
funkcyjne, zawodowe bądź czynnościowe.
Parlament Europejski zdefiniował kompetencje kluczowe jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, które są potrzebne wszystkim do samorealizacji
i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz integracji społecznej i znalezienia
zatrudnienia.
W Europejskich Ramach Odniesienia, w kontekście uczenia się przez całe życie, wyróżniono
osiem kompetencji kluczowych:
porozumiewanie się w języku ojczystym;
porozumiewanie się w językach obcych;
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
kompetencje informatyczne;
umiejętność uczenia się;
kompetencje społeczne i obywatelskie;
inicjatywność i przedsiębiorczość;
świadomość i ekspresję kulturalną8.
Znaczenie rozwoju kompetencji według OECD można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:
ekonomicznej i społecznej. W aspekcie ekonomicznym kompetencje: zwiększają produktywność
oraz konkurencyjność, podnoszą poziom zatrudnienia oraz tworzą klimat dla innowacyjności.
W aspekcie społecznym zwiększają udział jednostek w instytucjach demokratycznych, przynoszą spójność społeczną oraz sprawiedliwość, a także wzmacniają szacunek dla praw człowieka
i jego autonomię9. Bardzo istotne jest uwzględnienie również aspektu personalnego, w którym
rozwój kompetencji: zwiększa poczucie własnej wartości, dynamizuje ścieżkę kariery, zwiększa
konkurencyjność i otwiera nowe możliwości na rynku pracy, a także ułatwia adaptację do zmian
wewnątrzorganizacyjnych i w otoczeniu organizacji oraz do procesów globalizacyjnych.

4

Tamże, s. 30.
Z. Antczak, Kwalifikacje a kompetencje, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), dz.cyt., s. 20.
A. Marszałek, Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy, „e-mentor” 2011,
nr 3 (40), s. 68.
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Z. Antczak, dz.cyt., s. 22.
8
Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z 30.12.2006, L 394/13.
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Sytuację, w jakiej funkcjonuje dzisiaj organizacja, P. Drucker określa mianem „czasów
burzliwych”, które charakteryzują m.in.: wyścig technologiczny, globalizacja, wzrost konkurencyjności10. Według M.E. Portera przewaga konkurencyjna to lepsze niż u konkurentów opanowanie kluczowych kompetencji decydujących o sukcesie firmy w danej dziedzinie działalności
gospodarczej11. W szerszym ujęciu przetrwanie, rozwój i sukcesy organizacji są w coraz większym
stopniu zależne od kapitału ludzkiego. Potencjał tkwiący w kapitale ludzkim to przede wszystkim
kompetencje, które wymagają permanentnego doskonalenia.

Doskonalenie kompetencji jako subfunkcja
zarządzania kadrami
Pracownicy są najważniejszym kapitałem organizacji i głównym kreatorem jej wartości, który
jako jedyny może dodawać wartość do siebie i przez siebie. Gospodarka, a także administracja
i społeczeństwo oparte na wiedzy stanowią podstawowe determinanty generowania i kreowania
organizacji uczącej się. Warunki funkcjonowania firmy w XXI wieku wymagają wprowadzenia
zmian zarządzania w sferze ludzkiej. Szczególnego znaczenia nabiera funkcja personalna jako
system strategiczny. Zasoby kadrowe stanowią trwały fundament organizacji, na którym może
ona bazować w turbulentnym otoczeniu.
Celem bezpośrednim strategicznego zarządzania kadrami jest ukształtowanie sprawnej kadry
oraz pobudzenie jej do działania. Głównymi elementami zarządzania kadrami są: planowanie,
dobór, rozwój i motywowanie pracowników oraz koordynowanie odejść z organizacji i kontrola
funkcji. W organizacji dokonuje się ciągły proces zarządzania kadrami, którego komponenty
wzajemnie się przeplatają, stając się stymulatorami innych komponentów12. Kompetencje kadry
są determinantem wszystkich elementów funkcji personalnej. W procesie planowania kadr
dokonuje się definiowania potrzeb kadrowych bieżących i przyszłych, w wymiarze ilościowym
i kompetencyjnym, zapewniających realizację założonych celów firmy. Dobór kadr ma na celu
pozyskanie odpowiednich kompetentnych osób na poszczególne stanowiska. Kryterium kompetencyjne determinuje rekrutację i selekcję.
Rozwój pracowników wiąże się z oceną, przemieszczaniem, doskonaleniem i integrowaniem kadry. Ocena poszczególnych pracowników obejmuje diagnozę i pomiar ewaluacyjny
poszczególnych kompetencji. Poziom posiadanych kompetencji oraz perspektywa ich rozwoju
wpływają bezpośrednio na przemieszczanie pracowników, w tym także na awans pionowy
i poziomy. Głównym celem doskonalenia jest rozwijanie kompetencji, które jest także środkiem w tym procesie. W działaniach integracyjnych szczególną rolę odgrywają kompetencje
społeczne. Odejścia z organizacji spowodowane są m.in.: konkurencją na rynku pracy, brakiem
możliwości wykorzystania posiadanych kompetencji przez organizację lub brakiem realnych
szans na rozwój oczekiwanych kompetencji w firmie. Motywowanie pracowników jest bezpośrednio powiązane z oceną kompetencji oraz zapotrzebowaniem organizacji na zmianę profilu
kompetencyjnego. Organizacja motywuje pracowników do podniesienia poziomu posiadanych
kompetencji i rozwijania nowych w perspektywie zmian strategicznych. Kontrola funkcji personalnej obejmuje analizę zgodności poszczególnych działań personalnych z przyjętymi planami,

10
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P. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo AE, Kraków 2005, s. 11.
J. Czekaj, Metody zarządzania informacyjnego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków 2000, s. 59.
T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 54.
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w tym także w wymiarze kompetencyjnym. Zatem w zakresie funkcji personalnej można wyodrębnić zarządzanie kompetencjami pracowników, co ma szczególne znaczenie w kontekście
e-learningowego doskonalenia kompetencji kluczowych.

Możliwości e-learningu w zakresie doskonalenia
poszczególnych kompetencji kluczowych
Rozwijanie kompetencji kluczowych może być realizowane na trzech płaszczyznach:
1. w ramach procesów kadrowych danej organizacji,
2. w procesie edukacji zorganizowanej,
3. poprzez samodoskonalenie.
Doskonalenie na poszczególnych płaszczyznach odbywa się niezależnie, ale poprzez współdziałanie możliwe jest osiągnięcie efektu synergii. Wszystkie płaszczyzny wpisują się w założenia
programu kształcenia przez całe życie, promowanego przez Unię Europejską.
W procesach szkoleniowych, oprócz tradycyjnych form edukacyjnych, coraz częściej stosuje
się metody zdalne, głównie wykorzystujące internet. Kształcenie tradycyjne w pewnym sensie
stanowi konkurencję dla kształcenia e-learningowego. Istnieją jednak obszary doskonalenia,
w których konkurencja nie występuje: np. e-learningowo trudno nauczyć się czynności manualnych, szkoleń tradycyjnych w miejscu pracy nie można natomiast kierować do wielu pracowników jednocześnie, gdy firma posiada oddziały rozsiane na dużej przestrzeni geograficznej.
Nie kwestionując wartości i możliwości doskonalenia kompetencji kluczowych w tradycyjnej
formie, warto przedstawić potencjał e-edukacji w tym zakresie. Analiza i diagnoza możliwości
e-learningu w zakresie doskonalenia poszczególnych kompetencji kluczowych oparta zostanie
na podziale przyjętym przez Parlament Europejski.

Porozumiewanie się w języku ojczystym
Jest to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów oraz opinii w mowie
i piśmie. Osoby dysponujące tą kompetencją powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencja ta obejmuje także umiejętność
rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów oraz poszukiwania, gromadzenia
i przetwarzania informacji13.
Tabela 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

Możliwości e-learningu
Redagowanie tekstów na różnym poziomie, o różnorodnej tematyce, które będą oceniane w sposób
obiektywny na poziomie koleżeńskim oraz specjalistycznym
Korygowanie otrzymanych tekstów
W e-learningu synchronicznym możliwość dyskusji na dowolne lub zadane tematy za pośrednictwem
komunikatorów
Kursy z zakresu interpretacji tekstów o wybranej tematyce, np. hobby
Kursy krasomówcze
Fora dyskusyjne o wybranej tematyce ogólnej lub specjalistycznej
Źródło: opracowanie własne

13

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie, dz.cyt., L 394/14.
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Porozumiewanie się w języku ojczystym można w sposób efektywny doskonalić poprzez
e-learning – stosując kształcenie komplementarne można zwiększyć jego efektywność i atrakcyjność.

Porozumiewanie się w językach obcych
Jest to zdolność rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów oraz
opinii w mowie i piśmie w języku innym niż ojczysty. Osoby dysponujące tą kompetencją
powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Kompetencja obejmuje także umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych14.
Tabela 2. Porozumiewanie się w językach obcych

Możliwości e-learningu
Bieżąca ocena i diagnoza znajomości języka obcego
W e-learningu synchronicznym – dyskusja na zadane tematy w językach obcych; kontakt z lektorem
Interaktywne kursy językowe ogólne i tematyczne
Sprawdzanie pod względem poprawności językowej i kulturowej wypowiedzi zamieszczonych na
forach internetowych
Źródło: opracowanie własne

Porozumiewanie się w języku obcym można w sposób efektywny doskonalić poprzez
e-learning, ograniczenia można wyeliminować stosując kształcenie komplementarne.

Kompetencje matematyczne
Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów bieżących i zawodowych. Obejmują one solidną
wiedzę z zakresu liczenia oraz rozumienia terminów i pojęć matematycznych15.
Tabela 3. Kompetencje matematyczne

Możliwości e-learningu
Diagnozowanie wiedzy i umiejętności
Udział w kursach matematycznych
Gry i zabawy, quizy, matematyczne powiązane z procesem edukacyjnym
Pomoc mentora i innych osób
Źródło: opracowanie własne

Kompetencje matematyczne można w sposób efektywny doskonalić poprzez e-learning.

Kompetencje naukowo-techniczne
Odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków
opartych na dowodach. W przypadku nauki i techniki niezbędna wiedza obejmuje główne
zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody techniczne oraz

14
15

Tamże, L 394/14.
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produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat
przyrody. Umiejętności obejmują zdolność posługiwania się narzędziami i urządzeniami
technicznymi16.
Tabela 4. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Możliwości e-learningu
Opracowanie teoretycznej części projektów badawczo-naukowych
Teoretyczne podstawy badań i eksperymentów
Doświadczenia w warunkach symulacyjnych
Udział w forach naukowych i korzystanie z porad specjalistów
Źródło: opracowanie własne

Efektywne doskonalenie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych możliwe
jest jedynie poprzez kształcenie komplementarne, szczególnie ze względu na ograniczenia
w posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

Kompetencje informatyczne
Kompetencje te dotyczą umiejętnego i krytycznego wykorzystywania technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i komunikacji. Wymagają głębokiego
rozumienia i rzetelnej znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmują umiejętność korzystania
z głównych aplikacji komputerowych – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
– a także przechowywania informacji i posługiwania się nimi oraz rozumienia możliwości
i potencjalnych zagrożeń związanych z internetem oraz komunikacją za pośrednictwem
mediów elektronicznych17.
Tabela 5. Kompetencje informatyczne

Możliwości e-learningu
Diagnozowanie wiedzy i umiejętności
Udział w kursach dostosowanych do poziomu i potrzeb
Udział w interaktywnych ćwiczeniach
Porady mentora i innych osób
Źródło: opracowanie własne

Kompetencje informatyczne można w sposób efektywny doskonalić poprzez e-learning.

Umiejętność uczenia się
Jest to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz organizowania własnego
procesu uczenia się, m.in. poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno
indywidualnie, jak i w grupach. Kluczowymi czynnikami w rozwijaniu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości. Osoby dysponujące tą kompetencją

16
17

Tamże, L 394/15.
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powinny poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale
również na pracę grupową, a także czerpać korzyści z różnorodności grupy oraz dzielić się
nabytą wiedzą i umiejętnościami18.
Tabela 6. Umiejętność uczenia się

Możliwości e-learningu
Współpraca z trenerem
Współpraca w grupie przy zadaniach i projektach
Kursy zarządzania czasem
Brak ograniczenia czasowego
Źródło: opracowanie własne

Efektywne doskonalenie umiejętności uczenia się możliwe jest jedynie poprzez kształcenie
komplementarne, szczególnie ze względu na brak facylitacji społecznej.

Kompetencje społeczne i obywatelskie
Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, obejmujące pełny zakres
zachowań niezbędnych do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także do rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Kompetencje obywatelskie
przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość
pojęć oraz struktur społecznych i politycznych, a także poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego udziału w życiu społecznym19.
Tabela 7. Kompetencje społeczne i obywatelskie

Możliwości e-learningu
Współpraca z trenerem
Kursy z zakresu socjologii społecznej
Współpraca w grupie przy zadaniach i projektach
Fora dyskusyjne dotyczące problematyki demokracji, sprawiedliwości, równości itp.
Generowanie projektów związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych i obywatelskich
Źródło: opracowanie własne

Ze względu na brak bezpośrednich interakcji społecznych w e-learningu, efektywne doskonalenie kompetencji społecznych i obywatelskich możliwe jest jedynie poprzez kształcenie
komplementarne.

Inicjatywność i przedsiębiorczość
Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolności osoby do realizowania własnych
pomysłów. Kompetencje te obejmują kreatywność, innowacyjność i zdolność do podejmowania
ryzyka, a także planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

18
19

Tamże, L 394/15-16.
Tamże, L 394/16-17.
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Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy, potrzebnych tym, którzy podejmują
przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym albo w nich uczestniczą. Powinny
one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie20.
Tabela 8. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Możliwości e-learningu
Udział w grach interaktywnych rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość
Generowanie pomysłów z wykorzystaniem benchmarkingu
Współpraca z mentorem
Realizacja zadań symulacyjnych
Prowadzenie rzeczywistych projektów e-biznesowych przy wykorzystaniu wsparcia specjalistycznego
i mentorskiego
Indywidualna i grupowa analiza przykładów przedsiębiorczości jako case study
Źródło: opracowanie własne

Inicjatywność i przedsiębiorczość można w sposób efektywny doskonalić poprzez e-learning,
jak również przez blended learning.

Świadomość i ekspresja kulturalna
Kompetencje z tego zakresu to docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń
i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury
i sztuk wizualnych. Obejmują podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym
współczesnej kultury popularnej, a ponadto wrażliwość i ekspresję: przyjemność z odbioru
dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem
wrodzonych zdolności. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział
w życiu kulturalnym21.
Tabela 9. Świadomość i ekspresja kulturalna

Możliwości e-learningu
Współpraca z trenerem
Udział w dedykowanych forach dyskusyjnych
Kreowanie dzieł kultury (zdjęcia, filmy, monodramy) i prezentacja ich w internecie
Kursy z kulturoznawstwa
Źródło: opracowanie własne

Efektywne doskonalenie w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej możliwe jest jedynie poprzez kształcenie komplementarne, szczególnie ze względu na ograniczenie możliwości
tworzenia pewnych rodzajów dzieł sztuki, np. rzeźb.
Doskonalenie kompetencji kluczowych zdefiniowanych przez Parlament Europejski
z wykorzystaniem e-edukacji jest możliwe – pomimo ograniczeń występujących we wszystkich

20
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analizowanych przypadkach. Poprzez „czysty” e-learning można doskonalić kompetencje matematyczne i informatyczne. Wyłącznie poprzez kształcenie komplementarne można doskonalić: podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje
społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Porozumiewanie się w języku
ojczystym i językach obcych, a także inicjatywność i przedsiębiorczość można doskonalić poprzez e-learning, ale znaczący wpływ na zwiększenie efektywności tego procesu ma blended
learning.

Podsumowanie
E-learning to kształcenie, w którym wiedza powinna być przekazywana w formie atrakcyjnej,
skondensowanej, przejrzystej i dostosowanej do odbiorcy. Jest formą interaktywną, skierowaną
zarówno do indywidualnych osób, jak i grup. Może on być w pełni wykorzystywany w ramach
uczenia się przez całe życie22.
Zastosowanie e-edukacji w doskonaleniu kompetencji kluczowych jest szczególnie efektywne ponieważ:
umożliwia centralizację procesu nauczania – kompetencje kluczowe nie są przypisane do konkretnej organizacji ani do konkretnego zawodu;
redukuje koszty szkoleń – można zastosować efekt skali;
standaryzuje wiedzę – zdefiniowane kompetencje;
ułatwia kontakt z mentorem, trenerem, ekspertem – szczególnie osobom z małych
miejscowości;
ułatwia modyfikację treści i ich natychmiastową dystrybucję – uwzględniając
zmiany na rynku pracy23.
Dostosowanie się do nowych form organizacji pracy i coraz częściej zmieniających się
uwarunkowań wymusza dynamiczne aktualizowanie kompetencji, a procesy globalizacji – indywidualizację aktywności zawodowej i odpowiednie kierowanie własną ścieżką kariery24.
W związku z tym bardzo istotne jest permanentne współdziałanie pracodawców, instytucji
edukacyjnych oraz poszczególnych osób w procesie doskonalenia kompetencji kluczowych,
które stanowią bazę dla rozwijania kwalifikacji zawodowych. Wykorzystanie platform edukacyjnych oraz metodologii e-learningu do tego współdziałania zapewnia jego dużą sprawność,
a działania koherencyjne zwiększają efekt synergiczny.
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Abstract
The educational process should be based on the competences indispensable to the realization of
life and professional aspirations, particularly in the conditions of knowledge-based economy. The modern
e-education is a permanent process of en effective teaching in the field of specialist competences and of
key competences. An analysis of the possibilities and restrictions in developing key competences, presented
in the article, is especially important due to the turbulent job market.
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Percepcja e-learningu
i jego skuteczność

Wojciech Bizon
Uniwersytet Gdański

Rozdział 11

Zasady rzetelnego pomiaru efektywności
transferu wiedzy w e-learningu
akademickim
Nauczanie poprzez wykorzystanie e-learningu staje się w polskich ośrodkach akademickich coraz
powszechniejsze. Ma stanowić uzupełnienie kursów tradycyjnych lub całkowicie je zastępować.
Jednakże do rozstrzygnięcia nadal pozostaje kwestia, czy z punktu widzenia efektywności kształcenia jest to zasadne.
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zasady trafnego i rzetelnego pomiaru efektywności
kształcenia e-learningowego w odniesieniu do form tradycyjnych. Zaprezentowano propozycje
następujących po sobie działań, których wdrożenie umożliwi obiektywną ocenę skuteczności
nowoczesnych form kształcenia w odniesieniu do metod stosowanych tradycyjnie. Przedstawiono
przykład, w którym najważniejsze składowe całościowego modelu poddano weryfikacji empirycznej, wykorzystując w badaniach wielowymiarowe analizy statystyczne.

Badania poświęcone efektywności transferu wiedzy i umiejętności związane są zwykle
z próbą oceny, w jakim stopniu dana forma kształcenia jest bardziej skuteczna w osiąganiu
zamierzonych celów od innych form. Oczywiste jest, że w aktywności dydaktycznej na poziomie akademickim powszechnie wykorzystywane są różne sposoby pracy – od tradycyjnego
wykładu, poprzez ćwiczenia i laboratoria czy analizy przypadków, po symulacje i gry. Jako
uzupełnienie narzędziowe w coraz większym stopniu wprowadza się również nowocześniejsze
środki dydaktyczne, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. To, co przed
epoką powszechnej informatyzacji było jeszcze narzędziem zdecydowanie nieosiągalnym dla
przeciętnej uczelni europejskiej, obecnie z punktu widzenia dostępności i kosztów użytkowania
już praktycznie na całym świecie stanowić może alternatywę dla bardziej tradycyjnych form
pracy ze studentami.
Właśnie w obliczu wzrostu znaczenia nowoczesnych form transferu wiedzy i e-learningu
w kształceniu akademickim pojawia się konieczność skonfrontowania skuteczności nowych
metod i metod tradycyjnych. Tym samym celem opracowania jest określenie, w jaki sposób
można rzetelnie zbadać, czy zastępowanie części zajęć tradycyjnych e-learningiem wiąże się
z istotną zmianą, mającą swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia. Przekłada się to na
konkretny problem badawczy, który pozostaje do rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym: jak porównywać efektywność szkoleń e-learningowych i tradycyjnych, czyli w jaki sposób
wykazać przyrost wiedzy, umiejętności i zmianę postaw wśród studentów?
Każda próba odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi wyzwanie dla badaczy, ponieważ generalnie utrudnione jest obiektywne skwantyfikowanie efektów nauczania. W świetle
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istniejących rozwiązań praktycznych służących usprawnieniu pomiarów efektywności nowych
form transferu wiedzy do najbardziej użytecznych i najczęściej stosowanych sposobów ewaluacji
transferu wiedzy, nie tylko w odniesieniu do e-learningu, ale również szeroko pojętych konwencjonalnych programów szkoleniowych, można zaliczyć te oparte na powstałym na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku modelu Donalda Kirkpatricka. Zgodnie z nim
ocena efektów procesu dydaktycznego powinna składać się z ocen cząstkowych uzyskiwanych
na każdym z czterech wyodrębnionych poziomów. Są to:
poziom reakcji (reaction),
poziom uczenia się (learning),
poziom zachowań (behavior),
poziom rezultatów (results).
W tabeli 1 ujęto krótką charakterystykę każdego z wyodrębnionych poziomów oraz przypisano im listę możliwych pytań pomocniczych.
Tabela 1. Charakterystyka poziomów oceny efektów kształcenia i typowe dla każdego z nich pytania
pomocnicze

Poziom

Charakterystyka

Pytania pomocnicze

reaction

zebranie opinii i ocen odnoszących się
do stopnia zadowolenia uczestników
zajęć, strony technicznej, poziomu
merytorycznego osób odpowiedzialnych

Czy szkolenie podobało się uczestnikom?
Co planują oni zrobić z wiedzą nabytą
na szkoleniu? Czy uczestnik zajęć
doświadczył pozytywnych emocji podczas
realizacji zajęć?

learning

sprawdzanie za pomocą testów lub
innych form poziomu nabytej wiedzy
i/lub umiejętności; analiza i ocena
stopnia osiągnięcia zakładanych celów
dydaktycznych

Czy zaobserwowano przyrost wiedzy
i umiejętności? Czego nauczyła się
szkolona osoba? Czy zmieniły się postawy
osoby szkolonej? Jak się zmieniły?

określenie wpływu szkolenia (kształcenia)
na zmianę zachowań i/lub postaw

W jakim stopniu poprawiła się
efektywność pracy, poszczególnych
działań? Czy osoba szkolona
ma możliwość wykorzystania nabytej
wiedzy i umiejętności w pracy?
Czy zmiany zachowań są rezultatem
szkolenia?

identyfikacja korzyści osiąganych przez
uczestników, wpływających na realizację
celów wyznaczonych dla organizacji jako
całości

Czy szkolone osoby wykorzystują w pracy
to czego się nauczyły? Czy zmiany
zachowań mają pozytywny i mierzalny
wpływ na wyniki działalności instytucji?
Jaki jest zwrot z inwestycji w kształcenie?
Czy została przybliżona realizacja celów
organizacji?

behavior

results

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Dąbrowski, Analiza pomiaru efektywności kosztowej procesów e-learningowych, „e-mentor” 2008, nr 5, s. 20

Przedstawiona w opracowaniu propozycja pomiaru efektów kształcenia wykorzystującego
e-learning bazuje na wyodrębnieniu dwóch etapów (etapu wstępnego i etapu zasadniczego)
i dokonaniu niezbędnych analiz w ramach każdego z nich. Roboczo można ująć tę kwestię
następująco:
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etap wstępny: stwierdzenie, czy wyznaczone do badań grupy (e-learningowa oraz
tradycyjna) różnią się między sobą pod względem warunków początkowych, które
mogłyby mieć wpływ na efekty kształcenia,
etap zasadniczy: badanie właściwe, czyli porównanie efektów kształcenia w grupie
e-learningowej oraz tradycyjnej.
Na każdym z etapów dokonuje się stosownych pomiarów. Przejście do etapu drugiego
możliwe jest tylko wówczas, jeśli spełnione będzie założenie o braku różnic początkowych
pomiędzy badanymi grupami, które mogłyby warunkować efekty finalne transferu wiedzy.
Schemat proponowanych działań przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Przebieg procesu porównywania efektów kształcenia e-learningowego i tradycyjnego

ETAP WSTĘPNY

grupa badana
(e-learningowa)

poziom wiedzy wstępnej
kompetencje w zakresie ICT

badanie grup pod względem czynników początkowych
wpływających na efektywność kształcenia

zainteresowanie dziedziną
wiedzy
motywacja do nauki

grupy badana i kontrolna
NIE RÓŻNIĄ SIĘ

ETAP ZASADNICZY

grupa kontrolna
(kształcenie tradycyjne)

grupy badana i kontrolna
RÓŻNIĄ SIĘ

pomiar efektywności kształcenia

ODSTĄPIENIE OD
DALSZYCH PORÓWNAŃ

testy wiedzy i umiejętności
satysfakcja z kursu

odpowiedź, czy efekty kształcenia różnią się
dla grup, czy nie

Źródło: opracowanie własne

Etap wstępny – założenia
Celem etapu wstępnego (pierwszego) jest wykazanie, że porównywane grupy nie różnią
się między sobą pod względem czynników inicjalnych, determinujących skuteczność podjętego
kształcenia.
Wyodrębniając najważniejsze obszary wpływające na powodzenie kursów e-learningowych,
wyróżnia się czynniki o charakterze zewnętrznym (związane z kursem i jego organizacją) oraz
wewnętrznym (przypisane szkolącemu się). Do pierwszej grupy zaliczyć można sposób przygotowania materiału, przyjętą metodę przekazywania wiedzy, wykorzystywaną technologię czy samą
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organizację kursu1. Z kolei wśród czynników wewnętrznych można odnaleźć takie zmienne,
jak samodyscyplina i motywacja do nauki2, zainteresowanie daną dziedziną i poziom wiedzy
szkolonych z tejże dziedziny przed rozpoczęciem kursu3, nabyte doświadczenia w kształceniu
e-learningowym czy poziom umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych
technologii4. Jeżeli celem porównania będzie wykazanie rozbieżności pomiędzy efektywnością
kształcenia e-learningowego i tradycyjnego, to w badaniu wstępnym, służącym wykazaniu braku różnic między poszczególnymi grupami, analizie mogą zostać poddane wyłącznie czynniki
wewnętrzne.
Do badania różnic początkowych niezbędne jest stworzenie skal pomiarowych. Założono,
że czynniki wstępne reprezentowane będą przez wskaźniki określające następujące kwestie
(w nawiasach podano skrótowe oznaczenia czynników):
poziom wiedzy wstępnej osób szkolonych z dziedziny objętej kursem (wiedza),
deklarowany poziom kompetencji związanych z wykorzystaniem komputerów
i internetu (ICT),
deklarowane zainteresowanie dziedziną wiedzy, której dotyczy kurs (zainteresowanie),
deklarowany poziom motywacji do nauki (motywacja).
Przyjmuje się, że poziom wiedzy wstępnej z nauczanej dziedziny można zbadać wśród
studiujących na różne sposoby, np. wykorzystując popularne testy wyboru. Dla zmiennych
określanych deklaratywnie należy jednakże stworzyć odrębny kwestionariusz, składający się ze
stwierdzeń szczegółowych odnoszących się do danego wskaźnika. Zaproponowano, by pomiar
oparty był na 5-stopniowej skali Likerta, z możliwymi opcjami od stanowczo się nie zgadzam
do stanowczo się zgadzam.
Dzięki wcześniejszym badaniom5 udało się opracować narzędzie charakteryzujące się
wystarczającą trafnością, rzetelnością oraz kompleksowością i tym samym wystarczające do
oceny wstępnych różnic pomiędzy grupami, które może posłużyć jako punkt odniesienia lub
wzorzec wykorzystywany w konkretnych badaniach. Dopiero w przypadku stwierdzenia braku
różnic między grupami możliwe jest przejście do etapu drugiego.

Etap wstępny – przebieg
1.
2.
3.

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy wstępnej i określenie ewentualnych różnic (badanie średniej dla grup, testy istotności).
Przygotowanie i zebranie wypełnionych kwestionariuszy dotyczących czynników
wewnętrznych warunkujących brak różnic początkowych.
Zbadanie trafności teoretycznej przyjętej skali poprzez:

1
Ch. Abras, A. Ozok, J. Preece, Research methods for validating and deriving guidelines for e-learning online communities, „Interactive Technology & Smart Education” 2005, nr 2, s. 209–210.
2
K.M.Y. Law, V.C.S. Lee, Y.T. Yu, Learning motivation in e-learning facilitated computer programming courses, „Computers & Education” 2010, nr 55, s. 219–221.
3
H. Alomyan, Individual Differences: Implications for Web-based Learning Design, „International Education Journal”
2004, t. 4, nr 4, s. 191.
4
P.Ch. Sun i in., What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of critical factors influencing learner
satisfaction, „Computers & Education” 2008, nr 50, s. 1186.
5
W. Bizon, Trafność i rzetelność pomiarów poprzedzających badanie efektywności szkoleń e-learningowych, „e-mentor” 2010, nr 5.
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4.

5.
6.

3.1. Wykonanie testu sferyczności Bartletta, aby uzasadnić analizę czynnikową
(wykazać, że macierz korelacji zmiennych nie będzie macierzą jednostkową).
3.2. Wykonanie analizy czynnikowej, aby wyeliminować zbędne stwierdzenia,
co jest możliwe, gdy:
wartości własne wyodrębnionych czynników będą większe od jedności
(kryterium Kaisera),
zmienne tworzące poszczególne skale będą korelowały co najmniej
na poziomie 0,6 z pierwszą główną składową tworzącą skalę (wartość
ładunków czynnikowych co najmniej 0,6).
3.3. Wyznaczenie współczynnika Kaisera-Mayera-Olkina (KMO), by zbadać
adekwatność korelacji, na poziomie co najmniej 0,6.
Określenie rzetelności wykorzystanej skali:
4.1. Poszczególne zmienne będą skorelowane z sumarycznym wynikiem dla
danej skali na poziomie co najmniej 0,4 (kryterium Kleina).
4.2. W badanych skalach współczynnik alfa Cronbacha będzie wyższy niż 0,7
(kryterium Nunnally’ego).
Określenie ewentualnych różnic w zakresie zmiennych deklaratywnych (badanie
średniej dla grup, testy istotności).
W przypadku niestwierdzenia różnic: decyzja, aby przejść do etapu drugiego.

Etap zasadniczy – założenia
Celem etapu drugiego (zasadniczego) jest porównanie rezultatów osiąganych przez uczestników zajęć w zależności od formy ich przeprowadzenia. Efektywność nauczania w szerokim
sensie może być determinowana przez korzyści uzyskane w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i postaw, zaś jej miarę definiuje to, w jakim stopniu udało się zrealizować założone cele
nauczania6. Tym samym proces badawczy koncentruje się w głównej mierze na analizie finalnych
rezultatów testów wiedzy lub umiejętności oraz pomiaru szeroko pojmowanej satysfakcji (także
w odniesieniu do postrzeganej przydatności nauczanych treści) uczestników kursu7. Celem
etapu drugiego jest w związku z tym porównywanie rezultatów osiąganych w wymienionych
obszarach podczas szkolenia e-learningowego i konwencjonalnego (tradycyjnego) oraz określenie, czy i w jakim stopniu kształcenie za pomocą e-learningu jest efektywniejsze od form
tradycyjnych.
Aby zapewnić obiektywność pomiaru, należy tak prowadzić kształcenie w obu grupach,
ażeby zakres merytoryczny zajęć był jednakowy. Zajęcia powinny być realizowane w tych samych
ramach czasowych i przez tych samych prowadzących. Z kolei testy końcowe (w odniesieniu do
wiedzy i umiejętności) powinny być dokładnie takie same dla wszystkich uczestników, niezależnie od sposobu, w jaki byli nauczani. Natomiast badanie deklaratywne dotyczące postrzeganej
satysfakcji z zajęć powinno opierać się na trafnej i rzetelnej skali pomiarowej odnoszącej się
do kilku (kilkunastu) stwierdzeń.

6
Por. L. Chien-Hung, Ch. Tzu-Chiang, H. Yueh-Min, Assessment of Effectiveness of Web-based Training on Demand,
„Interactive Learning Environments” 2007, t. 15, nr 3, s. 221.
7
W. Bizon, Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym,
„e-mentor” 2012, nr 1, s. 41.
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Etap zasadniczy – przebieg
1.
2.
3.
4.
5.

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy lub umiejętności końcowych
i określenie ewentualnych różnic (badanie średniej dla grup, testy istotności).
Przygotowanie i zebranie wypełnionych kwestionariuszy dotyczących oceny postrzeganej satysfakcji.
Zbadanie trafności teoretycznej i rzetelności przyjętej skali.
Określenie ewentualnych różnic w zakresie zmiennej deklaratywnej (badanie
średniej dla grup, testy istotności).
Wnioski końcowe dotyczące porównania efektów kształcenia w obu grupach.

Przykład realizowanego badania
Badaniu poddano dwie grupy studentów studiów niestacjonarnych (kierunek ekonomia),
którzy realizowali przedmiot podstawy makroekonomii. Pierwszą stanowili studenci pierwszego
roku I stopnia studiujący na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2010/11, drugą – studiujący dokładnie rok później (rok akademicki 2011/12).
Badanie odnosiło się do części obowiązującego materiału merytorycznego, która obejmowała
łącznie 6 zagadnień (tematów) makroekonomicznych. Grupa kontrolna (studiujący w roku akademickim 2010/11, 55 osób) uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w sposób konwencjonalny,
co oznacza, że zrealizowano z ww. tematyki łącznie 12 godzin wykładów i 12 godzin ćwiczeń
w tradycyjnej formie przyjętej na uniwersytetach. W grupie badanej (studiujący w roku akademickim 2011/12, 42 osoby) zastosowano e-learning zastępujący jedną z form konwencjonalnych:
dla dwóch zagadnień makroekonomicznych przeprowadzono w sumie 4 godziny
wykładów konwencjonalnych oraz ćwiczenia wyłącznie w formie e-learningowej
(pełne zastąpienie konwencjonalnych ćwiczeń e-learningiem – opcja 1),
dla czterech zagadnień przeprowadzono w sumie 8 godzin ćwiczeń konwencjonalnych oraz zamieszczono wykłady wyłącznie w formie e-learningowej (pełne
zastąpienie konwencjonalnych wykładów e-learningiem – opcja 2).

Etap wstępny
W wyniku dokonanych obliczeń otrzymano szereg danych, które zaprezentowano
w tabeli 2.
Z kolei w tabeli 3 zaprezentowano uzyskane wartości ładunków czynnikowych w poszczególnych obszarach (skalach) oraz współczynniki korelacji zmiennych z sumarycznym wynikiem
skali.
1. Przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy wstępnej i określenie ewentualnych różnic (badanie średniej dla grup, testy istotności).
Analizując wyniki testów wiedzy wstępnej, można zauważyć, że jej poziom był
nieznacznie wyższy w grupie badanej, niemniej nie ma podstaw by twierdzić, że
grupy istotnie różnią się między sobą (t = –0,65665, p = 0,512995).
2. Przygotowanie i zebranie wypełnionych kwestionariuszy dotyczących czynników
wewnętrznych warunkujących brak różnic początkowych.
Na tym etapie przygotowano i przekazano studentom kwestionariusze badające
poziom wejściowy następujących czynników: kompetencje w zakresie ICT (6 stwierdzeń), zainteresowanie ekonomią (4 stwierdzenia) oraz motywacja (7 stwierdzeń).
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Tabela 2. Weryfikacja grup pod względem braku różnic początkowych w zakresie czynników determinujących poziom efektywności kształcenia z wykorzystaniem e-learningu

Średnia ocena
[od 1 do 5 –
najwyższa]

Skala

grupa
kontrolna

grupa
badana

4,19697

4,12302

t

0,72209

d(f)

95

p

0,472016

Odchylenie
standardowe
grupa
kontrolna

grupa
badana

0,570260

0,38793

0,593100

0,75816

0,398116

0,48802

13,05

13,82

liczba stwierdzeń w skali: 6
wartość własna: 3,0039
% wyjaśnianej wariancji: 50,0649

ICT

α Cronbacha: 0,797984
KMO: 0,783
test Bartletta: chi2 = 164,587 d(f) = 15 p = 0,000
3,25909

3,30357

–0,32429

95

0,746429

liczba stwierdzeń w skali: 4
wartość własna: 2,4613
Zainteresowanie % wyjaśnianej wariancji: 61,5337
α Cronbacha: 0,787136
KMO: 0,715
test Bartletta: chi2 = 134,774 d(f) = 6 p = 0,000
4,25455

4,11565

1,54339

95

0,126061

liczba stwierdzeń w skali: 7
wartość własna: 3,4320
Motywacja

% wyjaśnianej wariancji: 49,0281
α Cronbacha: 0,821277
KMO: 0,803
test Bartletta: chi2 = 219,611 d(f) = 21 p = 0,000

test wiedzy
wstępnej
[w proc.]

40,14

41,94

–0,65665

95

0,512995

Źródło: opracowanie własne

3.

Zbadanie trafności teoretycznej przyjętej skali:
3.1. Wykonanie testu sferyczności Bartletta, aby uzasadnić analizę czynnikową
(wykazać, że macierz korelacji zmiennych nie będzie macierzą jednostkową).
Uzyskano potwierdzenie, że macierz korelacji zmiennych nie jest macierzą jednostkową. Dla wszystkich trzech obszarów w teście Bartletta
p = 0,0000.
3.2. Wykonanie analizy czynnikowej, aby wyeliminować zbędne stwierdzenia:
wartości własne wyodrębnionych czynników będą większe od jedności
(kryterium Kaisera).
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Tabela 3. Wartości ładunków czynnikowych oraz współczynniki korelacji zmiennych z sumarycznym
wynikiem dla skali w obszarach badawczych: ICT, zainteresowanie, motywacja
Wartość ładunku
czynnikowego

Korelacja
z sumarycznym
wynikiem
dla skali

1. Oceniam swój poziom kompetencji w zakresie
posługiwania się narzędziami informatycznymi
związanymi z internetem (przeglądarka, e-mail, fora)
jako rewelacyjny.

0,691918

0,536593

2. W moim codziennym życiu bardzo często wykorzystuję
komputer do pracy lub zabawy.

0,623378

0,461874

3. W dużym stopniu wykorzystuję zasoby internetowe
na potrzeby mojej pracy bądź nauki.

0,758145

0,608285

4. Bez żadnych problemów potrafię dotrzeć
do poszukiwanej informacji korzystając z zasobów
internetowych.

0,657143

0,506263

5. W sposób wszechstronny potrafię sprawnie posługiwać
się arkuszem kalkulacyjnym.

0,749593

0,601867

6. W sposób wszechstronny potrafię sprawnie posługiwać
się edytorem tekstu.

0,753678

0,616905

1. Systematycznie śledzę doniesienia związane
z gospodarką.

0,866741

0,704733

2. Bardzo interesuje mnie to, co dzieje się w świecie
gospodarki.

0,896532

0,760400

3. Często dyskutuję na tematy gospodarcze.

0,719082

0,511926

4. Moja wiedza na temat gospodarki jest znacząco wyższa
aniżeli przeciętnego Polaka.

0,623907

0,422662

1. Jestem bardzo silnie zmotywowany, by skończyć
rozpoczęte właśnie studia.

0,656439

0,524487

2. Mogę stwierdzić, że bardzo często kończę poważne
zadania, których się podjąłem.

0,692500

0,556639

3. Bardzo zależy mi, aby mieć dobre oceny z egzaminów.

0,624687

0,499249

4. Bez problemu jestem w stanie zrezygnować
z przyjemności, aby bardzo dobrze przygotować się
do zajęć lub egzaminów.

0,725268

0,585826

5. W odniesieniu do pracy studia są aktualnie bezwzględnie
ważniejszą częścią mojego życia.

0,720362

0,596980

6. Aby uzyskać pożądany wynik, jestem skłonny
do podjęcia ciężkiej i systematycznej pracy.

0,795162

0,681472

7. Zawsze bardzo angażuję się w wykonanie polecenia
prowadzącego zajęcia.

0,673829

0,537931

Stwierdzenie

ICT

Zainteresowanie

Motywacja

Źródło: opracowanie własne
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4.

5.

6.

Spełniono: wartości własne wynoszą odpowiednio: 3,0039; 2,4613 oraz
3,4320;
zmienne tworzące poszczególne skale będą korelowały co najmniej
na poziomie 0,6 z pierwszą główną składową tworzącą skalę (wartość
ładunków czynnikowych co najmniej 0,6).
Spełniono: dla obszaru ICT wartości ładunków czynnikowych mieszczą się
w przedziale od 0,62 do 0,76; dla obszaru zainteresowanie: od 0,62 do
0,90; dla obszaru motywacja: od 0,62 do 0,80.
3.3. Wyznaczenie współczynnika Kaisera-Mayera-Olkina (KMO), by zbadać
adekwatność korelacji, na poziomie co najmniej 0,6.
Spełniono: współczynniki KMO wynoszą odpowiednio: 0,783; 0,715 oraz
0,803.
Określenie rzetelności wykorzystanej skali:
4.1. Poszczególne zmienne będą skorelowane z sumarycznym wynikiem dla
danej skali na poziomie co najmniej 0,4 (kryterium Kleina).
Spełniono: dla obszaru ICT korelacja zmiennych z sumarycznym wynikiem
skali wynosi co najmniej (podano współczynnik korelacji) 0,46; dla obszaru zainteresowanie co najmniej 0,42; dla obszaru motywacja co najmniej
0,5.
4.2. W badanych skalach współczynnik alfa Cronbacha będzie wyższy niż 0,7
(kryterium Nunnally’ego).
Spełniono: alfa Cronbacha wynosi odpowiednio: 0, 797984; 0,787136 oraz
0, 821277.
Określenie ewentualnych różnic w zakresie zmiennych deklaratywnych (badanie
średniej dla grup, testy istotności).
Odnotowano nieznacznie niższy poziom deklarowanych umiejętności w zakresie
posługiwania się narzędziami ICT w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną.
Jednakże z uwagi na rozkład nie można uznać tych różnic za statystycznie istotne
(t = 0,72209, p = 0,472016). Ponadto w grupie badanej odnotowano nieznacznie wyższy poziom deklarowanego zainteresowania gospodarką aniżeli w grupie
kontrolnej. Jednakże różnice również nie są statystycznie istotne (t = –0,32429,
p = 0,746429). Deklarowana motywacja do nauki była wyższa w grupie kontrolnej, jednakże – jak w przypadku dwóch wcześniejszych obszarów – różnice
są zbyt małe, by mogły być istotne statystycznie (t = 1,54339, p = 0,126061).
W przypadku niestwierdzenia różnic: decyzja, aby przejść do etapu drugiego.
Wobec niestwierdzenia znacznych różnic w zakresie trzech obszarów warunkujących poziom kompetencji wejściowych, mogących wpływać na efektywność
procesu nauczania, jak również w związku z brakiem różnic początkowych
w obiektywnym teście wiedzy wstępnej, można podjąć decyzję o przejściu do
etapu zasadniczego, czyli pomiarów skuteczności kształcenia wykorzystującego
e-learning.

Etap zasadniczy
Po zakończeniu zajęć, w wyniku przeprowadzonego testu finalnego, który określał uzyskaną
w wyniku kształcenia wiedzę, otrzymano średnie rezultaty dla każdej grupy. Dane szczegółowe
prezentuje tabela 4.

123

Wojciech Bizon
Tabela 4. Rezultaty z testu wiedzy końcowej w zależności od przyjętej formy transferu wiedzy
Średnia
punktów
[proc.]

0,757477

55

42

21,35 18,21

58,18 61,91 –1,11282

95

0,268594

55

42

15,37 17,51

Grupa
badana

95

Grupa
kontrolna

Grupa
badana

68,73 70,00 –0,30969

Grupa
badana

p

Grupa
kontrolna

opcja 1:
zastąpienie
konwencjonalnych
ćwiczeń
e-learningiem
opcja 2:
zastąpienie
konwencjonalnych
wykładów
e-learningiem

t

Odchylenie
standardowe

d(f)

Grupa
kontrolna

Forma zajęć

Liczba
obserwacji

Źródło: opracowanie własne

Drugim aspektem szeroko pojętej efektywności nauczania jest poziom zadowolenia studentów z kursu. W celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonych zajęć posłużono się 5-stopniową
skalą Likerta, przy czym skalę zastosowano ostatecznie do oceny 5 szczegółowych stwierdzeń.
Następnie zbadano jej trafność i rzetelność, przy ocenie których uwzględniono analogiczne
założenia, jak w opisanym wcześniej badaniu wstępnym. Rezultaty ujęto w tabeli 5.

średni poziom
satysfakcji
3,94909 4,07143 –1,25660 95
[od 1 do 5,
5 – najwyższa]
liczba stwierdzeń w skali 5
wartość własna 2,4173
% wyjaśnianej wariancji 48,3461
α Cronbacha 0,725636
KMO 0,696
test Bartletta chi2 = 101,851 d(f) = 10 p = 0,000

p

0,211979

55

42

Grupa
badana

d(f)

Odchylenie
standardowe
Grupa
kontrolna

t

Grupa
badana

Liczba
obserwacji
Grupa
kontrolna

Grupa badana

Grupa kontrolna

Tabela 5. Poziom satysfakcji studentów w odniesieniu do realizowanego kursu

0,49023 0,45440

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 6 zaprezentowano uzyskane wartości ładunków czynnikowych oraz współczynniki
korelacji zmiennych z sumarycznym wynikiem skali uzyskane przy badaniu poziomu satysfakcji
z kursu.
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Tabela 6. Wartości ładunków czynnikowych oraz współczynniki korelacji zmiennych z sumarycznym
wynikiem dla skali w odniesieniu do poziomu satysfakcji z kursu
Stwierdzenie

Satysfakcja
1. Ogólnie jestem zadowolony z kursu makroekonomii.
2. Jestem zadowolony z przebiegu zajęć (wykłady).
3. Jestem zadowolony z przebiegu zajęć (ćwiczenia).
4. Przebieg kursu pokrywał się z moimi wyobrażeniami
sprzed jego rozpoczęcia.
5. Prowadzący zajęcia wykazywali wystarczające
zaangażowanie podczas kursu.

Wartość ładunku
czynnikowego

Korelacja
z sumarycznym
wynikiem dla skali

0,650774
0,600472
0,819288

0,444190
0,416009
0,627995

0,685348

0,486035

0,701639

0,502331

Źródło: opracowanie własne

1.

2.

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy lub umiejętności końcowych
i określenie ewentualnych różnic (badanie średniej dla grup, testy istotności).
Przygotowano kwestionariusze (testy wyboru). Zarówno przy zastąpieniu ćwiczeń
konwencjonalnych e-learningiem, jak i w przypadku pozostawienia konwencjonalnych ćwiczeń i realizacji wykładu w formule e-learningowej, w testach wiedzy
odnotowano nieznacznie wyższe rezultaty niż w kształceniu konwencjonalnym.
Jednakże z uwagi na rozkład zmiennej nie można stwierdzić, że grupy statystycznie
istotnie się różnią. Wobec czego można przyjąć, że nie ma znaczenia dla wyniku
osiąganego na teście końcowym fakt zastąpienia części zajęć konwencjonalnych
e-learningiem.
Przygotowanie i zebranie wypełnionych kwestionariuszy dotyczących oceny postrzeganej satysfakcji.
Przygotowano i przekazano studentom kwestionariusze badające poziom deklarowanego zadowolenia z kursu makroekonomii (5 stwierdzeń).
Zbadanie trafności teoretycznej i rzetelności przyjętej skali.
3.1. Wykonanie testu sferyczności Bartletta, aby uzasadnić analizę czynnikową
(wykazać, że macierz korelacji zmiennych nie będzie macierzą jednostkową).
Uzyskano potwierdzenie, że macierz korelacji zmiennych nie jest macierzą
jednostkową (w teście Bartletta chi2 = 101,851, d(f) = 10, p = 0,000).
3.2. Wykonanie analizy czynnikowej, aby wyeliminować zbędne stwierdzenia:
Wartości własne wyodrębnionych czynników będą większe od jedności
(kryterium Kaisera).
Spełniono: wartość własna wynosi 2,41.
Zmienne tworzące poszczególne skale będą korelowały co najmniej
na poziomie 0,6 z pierwszą główną składową tworzącą skalę (wartość
ładunków czynnikowych co najmniej 0,6).
Spełniono: wartości ładunków czynnikowych mieszczą się w przedziale
od 0,60 do 0,82.
3.3. Wyznaczenie współczynnika Kaisera-Mayera-Olkina (KMO), by zbadać
adekwatność korelacji, na poziomie co najmniej 0,6.
Spełniono: współczynnik KMO wynosi 0,696.
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4.

Określenie rzetelności wykorzystanej skali:
4.1. Poszczególne zmienne będą skorelowane z sumarycznym wynikiem dla
danej skali na poziomie co najmniej 0,4 (kryterium Kleina).
Spełniono: korelacja wszystkich zmiennych z sumarycznym wynikiem skali
wynosi co najmniej (podano współczynnik korelacji) 0,42.
4.2. W badanej skali współczynnik alfa Cronbacha będzie wyższy niż 0,7 (kryterium Nunnally’ego).
Spełniono: alfa Cronbacha wynosi 0,73.
5. Określenie ewentualnych różnic w zakresie zmiennej deklaratywnej (badanie
średniej dla grup, testy istotności).
Subiektywnie postrzegana satysfakcja z kursu jest nieznacznie wyższa w grupie
badanej. Jednakże uwzględniając wartość statystyki t = –1,25660 (p = 0,446525),
można przyjąć, że nie ma podstaw, by twierdzić, że grupy badana i kontrolna
istotnie się między sobą różnią.
6. Wnioski końcowe dotyczące porównania efektów kształcenia w obu grupach.
Podsumowując wyniki przykładowego badania, należy stwierdzić, że mimo odnotowania
lepszych wyników końcowych testów wiedzy, jak również większej postrzeganej satysfakcji
z przebiegu zajęć w grupie, w której zastosowano w miejsce konwencjonalnych ćwiczeń albo
wykładu – formę e-learningową, różnice nie są na tyle duże, aby uznać, że mogą stanowić
podstawę do wniosków o charakterze ogólnym. Jednocześnie, bazując na spostrzeżeniach
z przeprowadzonych obserwacji, można śmiało rozważać ewentualne zastąpienie zajęć tradycyjnych formą e-learningową, nie będzie to bowiem miało istotnego wpływu na efekty kształcenia
w zakresie wiedzy oraz na zadowolenie z kursu.

Podsumowanie
Analizując przedstawiony schemat pomiaru efektywności kształcenia e-learningowego, należy pokreślić, że jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania w opisywanym badaniu
pozostaje doskonalenie sposobów organizowania pomiarów. Ponieważ proces dydaktyczny
w kształceniu akademickim trwa co najmniej semestr, badania są osadzone w stosunkowo szerokim przedziale czasowym. Ponadto dla zwiększenia ich wiarygodności wymagane są liczne
(wieloelementowe) próby, a więc de facto badania powinny dotyczyć przedmiotów ogólnych,
w przypadku których liczba studentów jest z reguły większa niż ma to miejsce w ramach specjalności.
W kontekście zmian w organizacji procesu kształcenia na poziomie akademickim (np. poprzez dążenie do osiągania efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla
szkolnictwa wyższego8) rodzi się ponadto pytanie, w jaki sposób obiektywnie oceniać nabywane
z wykorzystaniem różnych form kształcenia kompetencje społeczne i postawy. Niewątpliwie
w przyszłości należałoby dążyć do wypracowania spójnego modelu pomiarów efektywności
nauczania, który z jednej strony uwzględniałby niezbędne aspekty wejściowe, ważne z punktu
np. reprezentatywności badań, z drugiej zaś dawał precyzyjne odpowiedzi w możliwie wielu

8
Por. E. Chmielecka, Z. Marciniak, A. Kraśniewski, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego, [w:]
E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości
kształcenia, Warszawa 2010, s. 13.
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ważnych dla jakości kształcenia dziedzinach, takich jak nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje, postawy czy towarzysząca zajęciom satysfakcja studentów z ich przebiegu i efektów.
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Abstract
The article presents the proposal of consecutive operations, implementation of which may be helpful
in the process of measuring the effectiveness of knowledge transfer, depending on the forms of education
(e-learning vs. traditional). As an example, the research conducted at the Faculty of Economics, University
of Gdansk, has been exhaustively described.
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Sposoby obserwacji zachowań
uczestników procesu zdalnego nauczania

Rozwój technologii internetowych sprzyja popularyzacji zdalnego nauczania. E-learning, blended-learning, lifelong learning to pojęcia, które na dobre zagościły nie tylko w szkołach i na
uczelniach, lecz również w firmach szkoleniowych oraz w działach personalnych różnych organizacji. O powodzeniu zdalnego nauczania decyduje zbiór elementów, w skład którego wchodzą:
dostępna technologia, zasoby dydaktyczne, nauczyciele, administracja, ale przede wszystkim
potrzeby i postawy osób uczących się.
Zdalne nauczanie, współcześnie zwane także e-nauczaniem, to złożony proces osiągania
celów dydaktycznych, realizowany w rozproszonym środowisku. Rozproszenie dotyczy zarówno
zasobów materialnych oraz niematerialnych, jak i uczestników procesu zdalnego nauczania.
Wśród uczestników tego procesu na pierwszy plan wysuwają się osoby uczące się oraz nauczyciele. Rolę drugoplanową zwyczajowo odgrywa personel wsparcia administracyjno-technicznego.
Podział ten to swoiste następstwo tradycyjnego nauczania i zależności mistrz – uczeń.

Uczestnicy procesu zdalnego nauczania
Rozwój programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme) spowodował, że zaczynamy dostrzegać, iż edukacja to nie tylko kształcenie formalne. Wraz z wiekiem
zmieniają się nasze potrzeby, które implikują podejmowanie nauki. W dzieciństwie uczymy się,
ponieważ oczekują tego od nas rodzice oraz prawo nakładające obowiązek szkolny. W okresie
dojrzewania rozwijamy swoje zainteresowania. Po wkroczeniu w dorosłość uczymy się, ponieważ
chcemy osiągnąć sukces zawodowy, natomiast po zakończeniu kariery zawodowej uczenie się
pozwala zachować sprawność umysłu.
Kategoryzację osób uczących się można przeprowadzić na wiele sposobów – jednym
z ciekawszych jest propozycja przedstawiona przez naukowców z Uniwersytetu Północnej
Karoliny oraz ekspertów z PricewaterhouseCoopers. Zaproponowane podejście bazuje na wyróżnieniu siedmiu segmentów, do których następnie zostają przyporządkowane osoby uczące
się (rozumiane jako uczniowie, studenci, uczestnicy szkoleń). O przydziale do konkretnego
segmentu decydują takie cechy jak: cel uczenia się, dojrzałość osoby uczącej się, specyfika
podejmowanych przez nią decyzji dotyczących rozpoczęcia lub kontynuacji nauki1:

1
D.G. Oblinger, The Nature and Purpose of Distance Education, „The Technology Source”, marzec–kwiecień 2000,
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=1034, [18.10.2011].
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1.

Osoby uczące się dla samorealizacji i własnej satysfakcji (life fulfillment learners)
– są to jednostki, które lubią się uczyć, a uczenie się traktują jak hobby lub drogę
rozwoju osobistego, samodzielnie podejmując decyzje o podjęciu nauki.
2. Uczniowie korporacyjni (corporate learners) – to osoby, za które decyzje odnośnie nauki podejmuje organizacja (uczenie się jest jednym z elementów kariery
zawodowej w danej organizacji).
3. Uczniowie profesjonaliści (professional enhancement learners) – osoby, które
poszukują możliwości rozwoju zawodowego, pracują dla danej organizacji, ale
samodzielnie podejmują decyzje, czy będą się uczyć i czego.
4. Dorosłe osoby uczące się (degree completion adult learners) – poszukują możliwości ukończenia edukacji w późniejszym wieku niż jest to zwyczajowo przyjęte,
są to często osoby pracujące, które godzą naukę z obowiązkami zawodowymi
i rodzinnymi, decyzje w tym zakresie podejmując samodzielnie.
5. Tradycyjni studenci (college experienced) – to osoby w wieku 18–24 lat, które
przygotowują się do wkroczenia w życie zawodowe, decyzję o rozpoczęciu nauki
podejmują samodzielnie lub ze wsparciem rodziców.
6. Uczniowie K-12 (pre-college learners) – to osoby w wieku 6–18 lat, pozostające
w strukturach kształcenia formalnego; decyzje podejmują za nie rodzice.
7. Osoby przygotowujące się do egzaminów (remediation and test prep learners) – są
zainteresowane uczeniem się ze względu na konieczność przygotowania się do
egzaminów; podejmowanie decyzji zależy od wieku ucznia.
Przedstawiciele powyższych segmentów mają możliwość podejmowania czy kontynuowania
nauki w trybie tradycyjnym (stacjonarnym) lub zdalnym (e-nauczanie, e-learning).

Obszary obserwacji zachowań uczestników
procesu zdalnego nauczania
Obserwacja zachowań jest jednym z kluczowych elementów wspomagających prawidłowe
funkcjonowanie zdalnego nauczania i odgrywa szczególną rolę w wychwytywaniu różnego
rodzaju zakłóceń. Zakłócenia te są często następstwem spadku aktywności osób uczących się,
utrzymującego się poczucia izolacji na kursie, niezrozumiałych poleceń przekazywanych przez
e-nauczycieli, niedopasowania materiału dydaktycznego do potrzeb osób uczących się, trudności
w poruszaniu się po interfejsie kursu czy też braku informacji zwrotnych.
Obserwując zachowania osób uczących się, należy starać się wychwytywać sygnały wskazujące na możliwość przerwania przez nie nauki. Zjawisko dobrowolnego przerywania e-uczenia się
(drop-out in distance learning) znajduje się w kręgu zainteresowania wielu badaczy związanych
z e-learningiem2. Pod pojęciem „przerwanie nauki” należy rozumieć dobrowolne zaniechanie

2

W. Hämäläinen, M. Vinni, Comparison of machine learning methods for intelligent tutoring systems, [w:] Proceedings of International Conference in Intelligent Tutoring Systems, 2006, s. 525–534; S.B. Kotsiantis, C.J. Pierrakeas,
P.E. Pintelas, Preventing Student Drop-out in Distance Learning Using Machine Learning Techniques, [w:] V. Palade,
R.J. Howlett, L.C. Jain (red.), Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Lecture Notes in
Artificial Intelligence 2774, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2003, s. 267–274; I. Lykourentzou i in., Dropout
prediction in e-learning courses through the combination of machine learning techniques, „Computers & Education”
2009, nr (53), s. 950–965.
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uczestnictwa w kursie, nawet bez względu na ewentualne kary. Nie należy jednak utożsamiać
go z niezaliczeniem kursu lub skreśleniem z listy uczestników3.
Obserwacja zachowań powinna obejmować nie tylko wymiar aktywności – polega wówczas
głównie na raportowaniu działań podejmowanych przez użytkowników platform e-learningowych – ale też wymiar obowiązkowości (rysunek 1).
Rysunek 1. Aktywność i obowiązkowość – dwa wymiary zachowań uczestników e-nauczania
Strategia wzmacniania Æ
obowiązkowość

Strategia
eliminacji

Niska aktywność,
niska obowiązkowość

Przeciętna aktywność,
niska obowiązkowość

Wysoka aktywność,
niska obowiązkowość

Niska aktywność,
przeciętna
obowiązkowość

Przeciętna aktywność,
przeciętna
obowiązkowość

Wysoka aktywność,
przeciętna
obowiązkowość

Niska aktywność,
wysoka
obowiązkowość

Przeciętna aktywność,
wysoka
obowiązkowość

Wysoka aktywność,
wysoka
obowiązkowość

Strategia wzmacniania Æ
aktywność

Strategia
wsparcia

Źródło: opracowanie własne

Umiejętność umiejscowienia danego uczestnika e-nauczania na powyższej macierzy pozwala na zastosowanie wobec niego odpowiedniej strategii postępowania4:
eliminacji – wobec uczestników nieaktywnych oraz niewywiązujących się z obowiązków;
wzmacniania aktywności – wobec uczestników, w przypadku których zaobserwowano przeciętną lub wysoką obowiązkowość, przy niskim lub przeciętnym
poziomie aktywności;
wzmacniania obowiązkowości – wobec uczestników, w przypadku których zaobserwowano przeciętną lub wysoką aktywność, ale niską lub przeciętną obowiązkowość;
podtrzymywania zaangażowania osób bardzo aktywnych oraz obowiązkowych.
Wszystkie strategie są ściśle powiązane z poziomem motywacji reprezentowanym przez
uczestników e-nauczania.

3

Y. Levy, Comparing dropouts and persistence in e-learning courses, „Computers & Education” 2007, nr 48 (2),
s. 185–204.
4
D. Dżega, W. Pietruszkiewicz, Intelligent Decision-Making Support within the E-Learning Process, [w] A. Peńa-Ayala
(red.), Intelligent and Adaptive Educational-Learning Systems: Achievements and Trends, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012.
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Motywacja w zdalnym nauczaniu
Tylko odpowiednio zmotywowane osoby są w stanie zrealizować i ukończyć kurs e-learningowy. W przypadku e-nauczania motywacja jest wysoce pożądanym stanem gotowości
do uczenia się lub nauczania głównie z wykorzystaniem technologii internetowych. Każdy
e-nauczyciel rozpoczynający zdalną pracę z osobami uczącymi się powinien być świadomy
najczęstszych powodów podejmowania nauki w trybie e-learningowym, takich jak: sytuacja
zawodowa i osobista, sytuacja rodzinna oraz migracja zarobkowa (np. czasowe przebywanie
poza granicami kraju). Osoby uczące się w momencie rozpoczynania nauki są silnie zmotywowane i to od odpowiednich zachowań e-nauczycieli i personelu wsparcia zależy utrzymanie
tej motywacji na niezmiennym lub wyższym poziomie.
Utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji w e-nauczaniu jest bardzo często prawdziwym wyzwaniem. Świadczyć o tym może wysoki odsetek osób dobrowolnie przerywających
naukę: ok. 25–40 proc. osób wycofuje się z kursów e-learningowych – jest to o 10–20 proc.
więcej niż w przypadku tradycyjnych kursów5. Badacze I. Lykourentzou, I. Giannoukos, V. Nikolopoulos, G. Mpardis i V. Loumos dokonali podziału uczestników kursów e-learningowych
na cztery kategorie6:
1. studenci, którzy zarejestrowali się na kurs, ale nigdy się do niego nie zalogowali,
2. studenci, którzy zalogowali się do kursu, zrealizowali znaczną część materiału, ale
podjęli decyzję o porzuceniu kursu,
3. studenci, którzy zalogowali się do kursu, zrealizowali niektóre partie materiału,
ale podjęli decyzję o przerwaniu studiów i powtórzeniu kursu w następnym semestrze,
4. studenci, którzy zrealizowali cały materiał i ukończyli cały kurs.
Do pierwszej kategorii zaliczono osoby, które przed przystąpieniem do kursu nie posiadały
odpowiedniego poziomu motywacji. Rejestrując się na kurs, mogły kierować się impulsem,
modą albo szybko przemijającym poczuciem obowiązku. Osoby z drugiej i trzeciej kategorii to
jednostki ze średnim poziomem motywacji, co do których możliwe jest podjęcie takich kroków
jak zachęta czy przekonanie ich o korzyściach płynących z ukończenia kursu. Osoby z czwartej
kategorii są zazwyczaj zmotywowane i działają zgodnie z określonym schematem postępowania
– do tej kategorii zakwalifikowano także tych, którzy ukończyli kurs, ale go nie zaliczyli.
Wobec osób o niskiej motywacji dość trudną, aczkolwiek często jedyną rozsądną decyzją
jest przyjęcie postawy pasywnej. Bardzo często po otrzymaniu wsparcia nie zmieniają one
bowiem swojego postępowania, nie doceniając starań ze strony organizatorów i trzymając się
własnych decyzji. Podejmowane w takich sytuacjach działania motywacyjne mogą okazać się
kosztowne. Dla osób uczących się koszty te to m.in.: dodatkowe angażowanie e-nauczycieli
i personelu wsparcia, organizowanie dodatkowych terminów spotkań czy koszty telekomunikacyjne. W przypadku e-nauczycieli zwiększeniu ulegają koszty związane z ich obsługą w trakcie
realizacji kursu i ze zgłaszanymi zdarzeniami „awaryjnymi”. Warto także pamiętać o szeroko
rozumianych kosztach utrzymania wizerunku kursu.
Podejmując działania motywacyjne, oprócz aspektów pedagogicznych należy uwzględnić
uwarunkowania demograficzne (np. płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie,

5
6

I. Lykourentzou i in., Dropout prediction…, dz.cyt., s. 950.
Tamże, s. 957.
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poziom doświadczenia zawodowego) oraz wpływ otoczenia zewnętrznego (np. sytuacja na
rynku pracy, moda na dany kierunek studiów lub na dany kurs, nastroje społeczne). Bardzo
często uczestnikami e-nauczania są osoby dorosłe, stąd też warto zwrócić uwagę na następujące
czynniki zwiększające motywację wewnętrzną u dorosłych osób uczących się7:
dbałość o pozytywną ocenę oferty e-learningowej,
dopasowanie przekazywanych treści do potrzeb osób uczących się pod względem
merytorycznym oraz możliwości ich zastosowania w praktyce,
zapewnienie osobom uczącym się możliwości samodzielnego dokonywania wyborów, szczególnie w zakresie tematyki przyswajanych treści oraz częstotliwości
uczenia się,
stosowanie intuicyjnych i funkcjonalnych rozwiązań informatycznych.
Różnicowanie materiału dydaktycznego w zależności od zdolności osób uczących się to
działanie dość złożone. Pożądane jest dostarczanie wskazówek osobom, u których odnotowano
niskie postępy w uczeniu się. Natomiast do osób wykazujących się znacznym przyrostem wiedzy
powinno być kierowane dodatkowe wsparcie, na przykład poprzez rozszerzenie oferowanych
treści8. Jednakże często podczas przygotowywania materiałów e-learningowych większą uwagę
poświęca się uatrakcyjnieniu przekazu multimedialnego niż spełnieniu niestandardowych potrzeb
studentów. Ponadto inwestowanie w technologie e-learningowe wciąż jest bardzo kosztowne,
a przygotowywanie kilku wersji tego samego kursu wykracza poza finansowe możliwości wielu
organizacji.

Zachowania uczestników zdalnego nauczania
na przykładzie uczestników kursów
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie
Ważnym czynnikiem wpływającym na motywację jest samodzielność w podejmowaniu
decyzji o uczestnictwie w danym kursie. W środowisku akademickim studenci zazwyczaj mają
ograniczoną decyzyjność, ponieważ znaczna część kursów jest obligatoryjna. Inaczej wygląda
sytuacja, gdy osoba ucząca się sama podejmuje decyzję o uczestnictwie kursie. W tabeli 1
zaprezentowano przykład ilustrujący przedstawiony w pierwszej części opracowania podział na kategorie uczestników kursów e-learningowych. W przykładzie wykorzystano dane
o uczestnikach dodatkowych, dobrowolnych kursów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.
W kursach uczestniczyło 196 osób (w tym studenci oraz nauczyciele akademiccy). Profil osób
uczących się odpowiadał głównie segmentom 1 i 5. Każdym kursem opiekował się oddzielny
e-nauczyciel, funkcjonowała doraźna kontrola aktywności uczestników. Kursy 1–3 charakteryzowały się wysokim odsetkiem osób (ok. 50 proc.), które dobrowolnie zarejestrowały się, ale nigdy
nie zalogowały się do kursu. Kurs 4 był z kolei obligatoryjny dla ok. 23 proc. uczestników, co
przełożyło się na jego efekt końcowy. Sytuacja ta obrazuje, jak wiele wysiłku może być włożone
w świadczenie usług, które nigdy nie zostaną wykorzystane.

7

K. Wolski, A. Mykowska, Raport na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych, Kraków 2010.
J. Kay, A. Lum, Building User Models from Observations of Users Accessing Multimedia Learning Objects, [w:]
A. Nürnberger, M. Detyniecki (red.), Adaptive Multimedia Retrieval, LNCS 3094, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg
2004, s. 239–250.
8
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Tabela 1. Procentowy rozkład uczestnictwa w dobrowolnych kursach e-learningowych
Kategoria

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Osoby, które zostały zarejestrowane, ale nigdy nie
zalogowały się do kursu

Kurs 4*

45,92%

59,69%

49,49%

35,20%

Osoby, które zalogowały się do kursu, przerobiły część
materiału, ale zrezygnowały z jego zaliczenia

23,47%

12,24%

14,29%

11,22%

Osoby, które ukończyły kurs, ale którym nie udało się
go zaliczyć

1,02%

1,53%

3,06%

3,06%

Osoby, które ukończyły kurs i pomyślnie go zaliczyły

29,59%

26,53%

33,16%

50,51%

* kurs 4 był obligatoryjny dla 44 uczestników
Źródło: opracowanie własne

Drugi przykład to kursy e-learningowe stanowiące część programu studiów podyplomowych (tabela 2). W badaniach uwzględniono aktywność 18 osób, głównie z segmentu 1, 3 i 4.
Analizie poddano wybrane sześć kursów z trzech kategorii: podstaw zarządzania projektami
(PZP), umiejętności zawodowych (UZ) oraz umiejętności interpersonalnych (UI).
Tabela 2. Obserwacja aktywności uczestników wybranych kursów e-learningowych realizowanych w ramach
studiów podyplomowych (dostęp do kursu przez 16 miesięcy)
Obserwowana zmienna

Średnia kursu PZP

Średnia kursu UZ

Logi

66

62

60

Realne uczestnictwo (w dniach)

113

121

148

Liczba wejść (dni)

9

10

10

Dzień zaliczenia kursu

59

77

74

Liczba wejść (dni) przed zaliczeniem

5

6

7

Czas wykonywania zaliczenia (w min.)

22

24

14

Liczba punktów (max. 20 punktów)
Ukończenie kursu (% osób)

Średnia kursu UI

17,42

17,34

18,75

88,89%

83,33%

88,89%

Źródło: opracowanie własne

Na uwagę zasługuje fakt, że różnicowanie czasu dostępu do kursów nie okazało się elementem wpływającym na zachowanie uczestników (tabela 3).
Kolejny przykład obejmuje dwie edycje trzech wybranych kursów zrealizowanych w formule
blended learningu. Badaniom poddano aktywność 31 studentów oraz 3 e-nauczycieli (tabela 4).
Każdy z wybranych kursów był realizowany przez nauczycieli akademickich z kilkuletnim stażem
w e-nauczaniu. Osobami uczącymi się byli studenci, których można zaliczyć do segmentów 2,
3, 4 i 5. Dane w tabeli 4 wskazują stopień, w jakim aktywizowanie osób uczących się wymaga
zaangażowania ze strony e-nauczycieli.
Z obserwacji zachowań użytkowników platform e-learningowych (osób uczących się oraz
e-nauczycieli) wynika, że przeważająca ich większość intensyfikuje swoje działania w określonych
okolicznościach, przykładowo przed zaliczeniem pewnej partii materiału, na początku kursu
lub tuż przed jego zakończeniem. Tylko nieznaczna część uczestników pracuje systematycznie.
Zatem, bazując jedynie na ocenach okresowych lub końcowych, bardzo trudno jest określić
skuteczność e-nauczania. Zaangażowanie e-nauczyciela nie może jednak przybierać formy
podającej (udostępnianie materiałów dydaktycznych, zestawów zadań wraz z rozwiązaniami,
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Tabela 3. Obserwacja aktywności uczestników wybranych kursów e-learningowych realizowanych w ramach
studiów podyplomowych (dostęp do kursu przez 10 miesięcy)
Średnia kursu
PZP_2

Średnia kursu
UZ_2

Średnia kursu
UI_2

Logi

62

46

53

Realne uczestnictwo (w dniach)

77

56

87

Obserwowana zmienna

Liczba wejść (dni)

9

6

8

Dzień zaliczenia kursu

52

21

51

Liczba wejść (dni) przed zaliczeniem

8

3

6

Czas wykonywania zaliczenia (w min.)

29

26

19

Liczba punktów (max. 20 punktów)
Ukończenie kursu (% osób)

14,65

16,46

18,87

72,22%

83,33%

83,33%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Obserwacja aktywności uczestników studiów niestacjonarnych wspomaganych e-learningiem
Pasywny
(średnia akcji)

Podający
(średnia akcji)

Aktywizujący
(średnia akcji)

Logi

126

81

702

Realne uczestnictwo (w dniach)

94

93

118

Liczba wejść (dni)

22

13

32

Udział w czatach

1

0

4

Posty na forach

0

0

0

Obserwowana zmienna (student)

Wykonane zadania

0

0

12

Średnia z zaliczenia

3,79

3,77

3,90

Pasywny
(liczba akcji)

Podawczy
(liczba akcji)

Aktywizujący
(liczba akcji)

Logi

613

2160

4633

Realne uczestnictwo (w dniach)

1098

889

894

Liczba wejść (dni)

49

82
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Udział w czatach

16

6

24

Posty na forach

7

94

64

Obserwowana zmienna (e-nauczyciel)

Zlecone zadania
Ocena e-nauczyciela (ankieta, skala: 1–5)

7

4

10

4,5

4,5

4,77

Źródło: opracowanie własne

przy jednoczesnym zaniechaniu aktywnej komunikacji z uczącymi się). Rezultaty, które uzyskuje
e-nauczyciel w przypadku koncentrowania się na formie podającej, są bowiem zbliżone do
rezultatów kursu realizowanego pasywnie, z minimalnym nakładem pracy związanej z angażowaniem uczących się (znikoma liczba udostępnianych materiałów dodatkowych, bazowanie
głównie na komunikacji w formie czatu).
Ocena ankietowa e-nauczyciela dokonana przez osoby uczące się także wskazuje na
zbliżenie formy pasywnej do podającej, co może okazać się dla uczestnika czynnikiem
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demotywującym. Nieocenioną rolę w zdalnym nauczaniu pełnią e-nauczyciele wpisujący się
w model aktywizujący oraz technologia, która pozwala skoncentrować się na nauce, a nie na
„walce” z systemem informatycznym.

Podsumowanie
W opracowaniu podjęto próbę analizy zachowań uczestników procesu zdalnego nauczania
na podstawie ich aktywności oraz osiąganych wyników w nauce. Ponadto zwrócono uwagę na
poziom zaangażowania osób uczących się w sytuacji pełnego nadzoru ze strony e-nauczycieli
(na przykładzie studentów), częściowego nadzoru (na przykładzie słuchaczy studiów podyplomowych) oraz doraźnego nadzoru (na przykładzie uczestników szkoleń e-learningowych).
Reasumując, skuteczne e-nauczanie to odpowiednie zestawienie motywacji, zaangażowania,
obowiązkowości, zdolności do podejmowania decyzji w określonych sytuacjach oraz poprawnej
komunikacji.
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Abstract
The article presents an approach to the observation of users of distant learning process. This approach was based on the analysis of their behaviour and the results achieved. Additionally, the paper takes
into account the surveillance or supervision of tutors influencing the learners’ engagement. This analysis
was done for full surveillance (for students), partial supervision (for post-graduate students) as well as for
requested and casual support (for attendants of e-learning courses). The results of that analysis have shown
that the effective e-learning must be based on a proper selection of motivation, engagement, dutifulness,
correct decision making abilities and finally an appropriate communication.
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Rozdział 13

Aprobata kształcenia na odległość
a ukierunkowanie
na cele osób uczących się
Opracowanie poświęcone jest roli, jaką odgrywa preferowany sposób organizacji procesu uczenia
się w asynchronicznym kształceniu na odległość. Autor przedstawia tezę, iż stopień aprobaty tej
formy kształcenia nie zależy wyłącznie od uwarunkowań procesu nauczania, lecz przede wszystkim
od stylu działania osób uczących się. Wśród uczestników kursów internetowych realizowanych
w ramach Interdyscyplinarnej Bazy Internetowych Zajęć Akademickich i prowadzonych przez
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME UW) przeprowadzono badanie z wykorzystaniem kwestionariusza OPUS, służącego do analizowania stylów
organizacji procesu uczenia się. W opracowaniu opisane zostały wyniki analiz korelacyjnych,
ukazujące relacje zachodzące między regulacyjnymi aspektami stylu uczenia się a aprobatą tej
formy kształcenia. Potwierdzono zależności między orientacją na cel a poziomem akceptacji
zdalnej formy kształcenia w przypadku stałej preferencji samokontroli (orientacji na kontrolę
oraz orientacji na autonomię). Omówiono ograniczenia przeprowadzonej analizy oraz kierunek
przyszłych badań.

Choć często mówi się o powszechnej aprobacie kształcenia zdalnego ze strony osób uczących się1, niewątpliwie zależy ona od wielu różnych czynników. Akceptacja bądź odrzucenie
tej formy kształcenia mogą być związane – podobnie jak w przypadku źródeł niepowodzeń
edukacyjnych – z doświadczeniami w zakresie postrzeganej jakości procesu nauczania (przyczyny dydaktyczne), z uwarunkowaniami środowiskowymi (przyczyny społeczno-ekonomiczne)
czy cechami uczącego się (przyczyny biopsychiczne)2. Do ostatniej grupy zaliczyć można nie
tylko indywidualne predyspozycje czy zainteresowania, ale również kompetencje poznawcze,
afektywne (emocjonalne i wolicjonalne) oraz regulacyjne (metapoznawcze)3. Szczególne miejsce
w tej grupie czynników zajmują uwarunkowania wynikające ze stylów uczenia się. Dotychczas główny wysiłek badaczy skupiony był na ustaleniu, jakiego typu strategie czy preferencje

1
Por. M. Zięba, Wykorzystanie platformy Moodle na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – studium
przypadku, „e-mentor” 2010, nr 4 (36), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/772, [20.11.2011].
2
Zob. C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1984.
3
Zob. J. Vermunt, Metacognitive, cognitive and affective aspects of learning styles and strategies: A phenomenographic
analysis, „Higher Education” 1996, nr 31, s. 25–50.
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w zakresie uczenia się powiązane są z efektywnością e-edukacji4. Jednak proces uczenia się
nie jest określony jedynie przez czynniki instrumentalne, motywacyjne i związane ze stylem
uczenia się, ale również podmiotowe, czyli definiujące indywidualne i subiektywne znaczenie
danego działania dla jednostki5. Aprobata kształcenia na odległość wydaje się być nadrzędnym
czynnikiem warunkującym podjęcie edukacji w takiej formie. Powierzchowna afirmacja bądź
negacja tego typu kształcenia wynika z postrzeganych właściwości takiego procesu i własnych
preferencji w tym wymiarze (m.in. uprzywilejowanego typu komunikacji interpersonalnej,
preferowanej metodyki kształcenia, dominującego sposobu organizacji procesu uczenia się).
Interesujące jest, czy aprobata e-edukacji powiązana jest z typowym dla danej jednostki sposobem organizacji uczenia się.

Style organizacji procesu uczenia się
i kwestionariusz OPUS
Istnieje wiele typologii stylów uczenia się6, jednak większość z nich odnosi się do aktywności
poznawczej ucznia lub kilku aktywności uczenia się jednocześnie (poznawczych, afektywnych
i samoregulacyjnych)7. Koncepcja stylów organizacji procesu uczenia się rozpatruje wyłącznie
aktywności metapoznawcze uczniów, dzięki czemu opracowane na tej podstawie narzędzie
badawcze (OPUS8) mierzy jeden ustalony aspekt uczenia się, a nie interferencje poszczególnych
składników.
Wybrany konstrukt teoretyczny posiada dwa komponenty: organizacyjny i podmiotowy9.
Zgodnie z sugestią zaproponowaną przez Ewę Czerniawską, która wnioskuje uznanie niezależności między indywidualnym stylem uczenia się (głębokim lub powierzchniowym) a procesualnie
postrzeganą samoregulacją, oba komponenty traktowane są niezależnie10. Pierwszy z nich, wywodzący się z koncepcji stylów działania Michaela Frese’a, Judith Stewart i Bettine Hannover11,
opisany jest przez trzy wymiary wyznaczające charakterystykę organizacji działania:
ukierunkowanie na cele – określa stan świadomości jednostki względem własnych
celów („wiem, czego chcę”);
planowość – określa tendencję do czynienia przygotowań przed rozpoczęciem
działania („przed przystąpieniem do działania analizuję zastaną sytuację i opracowuję plan działania”);

4
Zob. D. Gee, The impact of student’s preferred learning style variables in a distance education course: A case study, ERIC
Document Reproduction Service nr ED 358 836, 1990, http://www.eric.ed.gov./PDFS/ED358836.pdf, [03.11.2011];
Y. Liu, D. Ginter, Cognitive Styles and Distance Education, „Online Journal of Distance Learning Administration” 1999,
tom 2, nr 3, http://www.westga.edu/~distance/liu23.html, [03.11.2011]; M. Martinez, High Attrition Rates in e-Learning: Challenges, Predictors and Solutions, „The eLearning Developers Journal”, czerwiec 2003.
5
Por. T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002.
6
Zob. R.R. Gajewski, O stylach uczenia się i I-edukacji, „e-mentor” 2005, nr 2.
7
Por. J. Vermunt, dz.cyt; N. Entwistle. H. Tait, V. McCune, Patterns of response to an approaches to studying inventory
across contrasting groups and contexts, „European Journal of the Psychology of Education” 2000, nr 15 (1), s. 33–48.
8
OPUS – Organizacja Procesu Uczenia Się.
9
Zob. M. Słomczyński, Style organizacji procesu uczenia się, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 157–171.
10
Zob. E. Czerniawska, Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 98.
11
M. Frese, J. Stewart, B. Hannover, Goal orientation and planfulness: Action styles as personality concepts, „Journal
of Personality and Social Psychology” 1987, nr 52, s. 1182–1194.
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poziom samokontroli – określa tendencję do sprawowania samokontroli w trakcie
trwania procesu uczenia się („jeśli planuję sobie czas na naukę, staram się sumiennie go wykorzystać”).
Z kolei rozpatrywany komponent – podmiotowy – nazwany preferencją samokontroli12
odnosi się do orientacji przyczynowości wprowadzonej przez Edwarda Deci i Richarda Ryana13
oraz koncepcji stylów regulujących przebieg czynności ukierunkowanych, opisywanych przez
Czesława Nosala14.
Preferencja samokontroli określona jest przez dwa wymiary (rysunek 1):
orientację na autonomię, która cechuje osoby traktujące swoje bieżące motywy
działania nadrzędnie względem narzuconej samokontroli, dzięki czemu jednostki
takie są bardziej elastyczne w organizacji oraz preferują heurystyczne strategie
działania;
orientację na kontrolę, która charakteryzuje osoby postrzegające narzucony sobie
nadzór jako nadrzędny względem aktualnych motywów działania, przez co postępują one w bardziej schematyczny sposób i skłaniają się do algorytmicznych
strategii działania.
Na podstawie wyodrębnionych wymiarów przyjęto dwa nadrzędne style funkcjonowania w obrębie samokontroli:
trwały styl samokontroli – przejawiający się we względnie stałej preferencji samoregulacji, niezależnej od warunków zewnętrznych, i ukierunkowany na autonomię
lub kontrolę;
adaptacyjny styl samokontroli – przejawiający się w elastycznym doborze preferencji samoregulacji w zależności od sytuacji.
Rysunek 1. Strategie organizacji działań w obszarze samoregulacji – strzałki określają charakterystykę
nadzoru zachowania

Źródło: M. Słomczyński, Style organizacji..., dz.cyt., s. 157–171

12

Zob. M Słomczyński, Style organizacji…, dz.cyt.
Zob. E. Deci, R. Ryan, The general causality orientations scale: Self-determination in personality, „Journal of Research
in Personality” 1985, nr 19, s. 109–134.
14
Zob. C. Nosal, Psychologiczne modele umysłu, PWN, Warszawa 1990, s. 219–225.
13
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Do badania stylów organizacji procesu uczenia się wykorzystany został kwestionariusz
OPUS. Weryfikacja tego narzędzia badawczego, w skład której wchodziła analiza czynnikowa
założonej struktury wymiarów oraz analiza rzetelności i trafności, pozwoliła jednoznacznie
przyjąć, że kwestionariusz może być wykorzystywany do badania stylów organizacji procesu
uczenia się15.
W celu zmierzenia poziomu aprobaty zadano ankietowanym pytania, określające:
stosunek badanego do tej formy kształcenia: Czy podoba Ci się zdalna forma
kształcenia? (nie musi to oznaczać, że sprawdza się w Twoim przypadku) – zmienna
odwołująca się do tego wskaźnika nazwana została „poziomem aprobaty”;
ocenę tej formy kształcenia względem kształcenia tradycyjnego: Czy według
Ciebie zdalna forma kształcenia jest lepsza niż kształcenie tradycyjne? – zmienna
odwołująca się do tego wskaźnika nazwana została „oceną względną”.
W ankiecie zastosowano pięciostopniową skalę (1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie;
3 – trudno powiedzieć; 4 – raczej tak; 5 – zdecydowanie tak).
Aby umożliwić wykrycie danych, w przypadku których na kluczowe odpowiedzi mogłaby
mieć wpływ niska ocena merytoryczna kursu, postanowiono wprowadzić pytanie kontrolne
odnoszące się do tego, czy zawartość merytoryczna spełniła oczekiwania uczestników. Założono, że pytanie to pozwoli zidentyfikować sytuacje, w których problemy związane z realizacją
procesu uczenia się mogły wynikać z niewłaściwego lub niedostosowanego do możliwości
studenta procesu nauczania.

Osoby badane i przebieg analizy
W badaniu wzięli udział studenci studiów dziennych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uczestniczący w internetowych
zajęciach organizowanych przez COME UW realizowanych w latach 2008–2010. Ankietowani
byli uczestnikami kursów: Ocenianie w edukacji, Etyka sfery publicznej, Wychowawcze aspekty
sztuki współczesnej oraz Dydaktyka szkoły wyższej. Próbę stanowiło 227 kobiet i 53 mężczyzn.
Średnia wieku wynosiła 22,46, a odchylenie standardowe 2,43. Spośród wszystkich uczestników
31 realizowało studia trzeciego stopnia (doktoranckie).
Pierwszym etapem analizy było usunięcie kwestionariuszy i ankiet niepełnych oraz błędnie
wypełnionych. W wyniku tych zabiegów pozostało 266 kompletnych arkuszy wypełnionych
przez 217 kobiet i 49 mężczyzn. Następnie zostały przeanalizowane dane pochodzące od osób,
które oceniły stopień spełnienia oczekiwań przez kurs o co najmniej dwa poziomy niżej niż
średnia dla danego kursu. W przypadku sześciu takich osób wartości dla pozostałych zmiennych
również znacząco odbiegały od średnich wartości dla danej zmiennej. Interesujący wydaje się
fakt, iż wszystkie te osoby uczestniczyły w jednym kursie – Ocenianie w edukacji. Przypadki
te zostały oznaczone tak, aby można było zaobserwować wpływ danych pochodzących z tych
kwestionariuszy i ankiet na estymowane wartości korelacji. Opracowano statystykę opisową
dla pytań ankietowych.

15
M. Słomczyński, M. Zajenkowski, Psychometryczne właściwości kwestionariusza do badania stylów organizacji
procesu uczenia się, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 3, s. 123–142.
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Następnie postanowiono podzielić zbiór danych pod względem wartości na skali preferencji samokontroli. Wprowadzono pomocniczy wskaźnik, który nazwano „poziomem dynamiki
strategicznej”. Zmienna charakteryzująca ten wskaźnik została wyliczona na podstawie wartości
wariancji odpowiedzi na skali preferencji samokontroli. Założono, że osoby, których odpowiedzi
charakteryzowały się dużym rozrzutem na tej skali, cechowały się intersytuacyjną dynamiką
zachowań strategicznych, a zatem przejawiały adaptacyjny styl samoregulacji. Z kolei osoby
zorientowane na kontrolę oraz autonomię powinny wykazywać stałość preferencji samoregulacji
– założono więc, że wartość wariancji w ich przypadku będzie niska. Podzielono zatem próbę na
dwa zbiory, wykorzystując wartość mediany dla poziomu dynamiki strategicznej. W ten sposób
131 przypadków zostało przyporządkowanych do zbioru opisywanego cechą nazwaną „stały styl
preferencji samokontroli”, a 129 do zbioru związanego z „adaptacyjnym stylem preferencji samokontroli”. Następnie przeprowadzono analizę korelacyjną dla tak powstałych zbiorów danych.
W związku z rodzajem użytych zmiennych postanowiono zastosować współczynnik korelacji
rang Spearmana, który ukazuje nie tylko liniową, ale dowolną monotoniczną zależność16.

Wyniki i konkluzje
Wyniki zostały zebrane w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla ankiety (n = 266)

Statystyka
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Wariancja
Odchylenie standardowe
Skośność
Kurtoza

Poziom aprobaty
4,43
5,00
5,00
1,00
5,00
0,59
0,77
–1,37
1,76

Ocena względna
3,01
3,00
3,00
1,00
5,00
1,45
1,21
0,03
–0,80

Źródło: opracowanie własne

Statystyki opisowe wykazały, że uczestnicy rozpatrywanych kursów internetowych zdecydowanie chwalą sobie taką formę kształcenia (średnia poziomu aprobaty = 4,43, dominanta
jest równa 5 przy liczności 153). Wybór między zdalną formą kształcenia a tradycyjną nie był
jednoznaczny – aż 90 osób nie zdecydowało (wartość zmiennej równa 3), która jest według
nich lepsza. Prawdopodobnie dla tych osób wybór zależny jest od przyjętych kryteriów.
„Poziom aprobaty” oraz „ocena względna” okazały się istotnie powiązane ze zmienną
„ukierunkowanie na cele” dla osób posiadających trwały styl preferencji samoregulacji.
W przypadku osób stosujących intersytuacyjną strategię samoregulacji nie dostrzeżono takich
zależności.

16

Por. S. Lieberson, Limitations in the Application of Non-Parametric Coefficients of Correlation, „American Sociological
Review” 1964, t. 29, nr 5, s. 744–746, www.jstor.org/stable/2091428, [03.11.2011].
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Tabela 2. Korelacje rang Spearmana – zestawienie względem poziomu dynamiki strategicznej (korelacje
istotne statystycznie zostały pogrubione)

Zmienne
Poziom aprobaty
a ukierunkowanie na cele
Poziom aprobaty a planowość
Poziom aprobaty a poziom
samokontroli
Poziom aprobaty a preferencja
samokontroli
Ocena względna
a ukierunkowanie na cele
Ocena względna a planowość
Ocena względna a poziom
samokontroli

Stały styl preferencji
samokontroli
N=131
R
t(N-2) Poziom p

Adaptacyjny styl preferencji
samokontroli
N=129
R
t(N-2) Poziom p

0,37

4,58

0,0000

0,11

1,23

0,2192

0,10

1,11

0,2710

0,07

0,84

0,4043

0,08

0,96

0,3413

–0,08

–0,86

0,3940

–0,10

–1,15

0,2521

–0,04

–0,48

0,6301

0,20

2,29

0,0234

–0,06

–0,65

0,5186

0,01

0,13

0,8985

0,09

1,07

0,2857

–0,12

–1,32

0,1900

–0,08

–0,86

0,3913

Źródło: opracowanie własne

Powyższe wyniki można interpretować w następujący sposób: skłonność do wyznaczania
sobie celów uczenia się w przypadku osób ukierunkowanych na autonomię i kontrolę ma
znaczenie przy wyborze formy kształcenia. W tej sytuacji niski poziom ukierunkowania na
cele może prowadzić do nieprawidłowości w procesie samoregulacji uczenia się i skutkować
dezaprobatą wobec edukacji na odległość. U osób, u których preferencja samokontroli zależy
od charakterystyki podejmowanego działania (np. zakresu tematycznego przedmiotu), ukierunkowanie na cel nie odgrywa takiej roli – w takim przypadku decydujące znaczenie może
mieć np. motywacja.
Przeprowadzona analiza nie wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy
„orientacją na cele” a aprobatą kształcenia na odległość, dlatego interpretacja wyników nie jest
jednoznaczna. Zaobserwowana zależność wymaga przeprowadzenia kolejnych badań mających na celu pogłębienie wiedzy na temat powiązania stylów organizacji procesu uczenia się
z innymi czynnikami podmiotowymi oraz sprawnościowym (instrumentalnym) i motywacyjnym
składnikiem uczenia się.
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Abstract
The objective of the paper is to investigate the role of the metacognitive aspects of learning styles in
asynchronous web-based distance education. The author claims that distance education approval depends
on regulative aspects of a learning style. The organizational learning styles questionnaire (OPUS) measured
the learning styles of students who attended COME UW e-learning courses. The study proved that weak
goal orientation is related to distance education approval only for students who are characterized by
constant preference of the self-control (autonomy orientation or control orientation). Some limitations of
the study are described. Recommendations for future research have been suggested.
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Wybrane psychologiczne
uwarunkowania efektywnego korzystania
z e-zajęć przez studentów
Niniejsze opracowanie prezentuje wpływ wybranych predyspozycji, nawyków i postaw studentów na umiejętność efektywnego korzystania z e-zajęć. Na przykładzie wykładów z przedmiotu
psychologia, częściowo prowadzonych w formie e-learningowej, zaprezentowane i omówione
zostaną opinie studentów, wskazywane przez nich trudności oraz psychologiczne konsekwencje
wyboru tej metody nauki.

Prowadzenie zajęć e-learningowych stawia przed wykładowcą oraz studentem inne
wyzwania niż ma to miejsce w przypadku zajęć w tradycyjnej formie. Brak albo ograniczenie
bezpośredniego kontaktu oraz niemożność dostosowania treści i sposobu jej przekazywania
do aktualnej sytuacji (np. reakcji na rozproszenie czy na oznaki braku zrozumienia treści) sprawiają, że potrzebne stają się inne metody nauczania i sposoby regulacji przebiegu interakcji
pomiędzy wykładowcą a studentem. Na to wszystko nakładają się psychologiczne uwarunkowania studentów przyzwyczajonych do innego trybu pracy – w tym ich nawyki, postawy czy
predyspozycje.
Zajęcia z psychologii, które posłużyć mają za przykład w niniejszym opracowaniu, odbyły
się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzono je dla 103 studentów, uczących się w trybie niestacjonarnym. Studenci podzieleni zostali na 5 mniejszych grup. Zajęcia
obejmowały 30 godzin dydaktycznych, z czego 18 było realizowanych w formie e-learningu.
Pierwsze cztery godziny dydaktyczne i ostatnich osiem odbywało się w formie stacjonarnej.
W części e-learningowej studenci mieli do czynienia z powtarzającym się schematem: treści
wykładu podzielone zostały na 4 moduły, a na każdy z nich były przeznaczone 2 tygodnie.
W ramach każdego z modułów studenci mieli dostęp do 2 lub 3 wykładów audio (15–20 minutowych), w których omawiano podstawowe definicje, problemy i prezentowano wyjaśnienia
związane z danym tematem, a ponadto do dwóch lub trzech dyskusji na forach dydaktycznych
oraz do artykułu popularnonaukowego. Po zapoznaniu się z wykładami i artykułami studenci
mieli za zadanie podyskutować na forum na zaproponowany przez wykładowcę temat lub
rozpocząć nową, ale związaną z proponowanymi zagadnieniami, dyskusję. Wypowiedzi były
punktowane, pod warunkiem jednak, że zostały zamieszczone w wyznaczonym czasie i były
poprawne pod względem merytorycznym. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w anonimowej ankiecie na temat związany z omawianą problematyką.
Po zakończeniu pracy nad danym modułem prowadzący podsumowywał dyskusje na
forach, systematyzując lub ewentualnie sprostowując pojawiające się tam informacje, a także
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omawiając wyniki ankiety. W ramach podsumowania całej pracy uczestnicy, podzieleni na ok.
pięcioosobowe grupy, pisali esej na wyznaczony przez prowadzącego temat – wymagający
połączenia wiedzy z omawianych modułów – za który również można było otrzymać punkty.
W sumie w czasie zajęć e-learningowych studenci mogli zebrać 60 proc. wszystkich punktów,
a pozostałe 40 proc. – uzyskać na teście końcowym. Po zakończeniu pracy na platformie studenci spotykali się na wykładach stacjonarnych, których celem było po pierwsze podsumowanie
ośmiu tygodni zdalnego nauczania, a po drugie omówienie tych tematów z psychologii, które
są ściśle związane ze społecznym funkcjonowaniem człowieka.

Problemy pojawiające się
w trakcie prowadzenia zajęć
Perspektywa pracy w formie e-learningowej wywołała u studentów mieszane uczucia:
z jednej strony pozytywne – co związane było przede wszystkim z logistyką (nie trzeba przyjeżdżać
na wykłady) oraz z możliwością zebrania części punktów liczących się do oceny końcowej przed
egzaminem, a zatem w mniej stresujących warunkach. Z drugiej strony pojawiły się odczucia
negatywne: lęk przed nową, nieznaną sytuacją i obawa przed nieporadzeniem sobie z techniczną
stroną kursu. Ustalono zatem, że w przypadku jakichkolwiek problemów studenci mogą zwrócić
się o pomoc do prowadzącego. Pozostała jednak wciąż jeszcze wątpliwość, czy e-learning nie
będzie oznaczał dla studentów większego obciążenia. Należy przy okazji podkreślić, że dla
omawianej grupy był to pierwszy kurs zrealizowany w tej formie, zatem oprócz wyznaczonych
przez wykładowcę zadań dodatkowe obciążenie stanowiła ich nowość, konieczność zapoznania
się z procedurą i niepewność co do własnych umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji.
W czasie pracy nad pierwszym modułem problemem było zachęcenie studentów do
rozpoczęcia dyskusji i włączenie do niej jak największej liczby osób, ale już w następnych
tygodniach liczba wypowiedzi gwałtownie się zwiększyła, a ich przeczytanie i ocena wymagały
poświęcenia dużej ilości czasu. Niemniej jednak wciąż pozostała pewna grupa osób, które nie
brały aktywnego udziału w zajęciach, mimo różnego rodzaju zachęt.
Ciekawym i efektywnym czynnikiem wpływającym na podejście studentów do przedmiotu
była indywidualna i bezpośrednia pochwała wysyłana do nich przez wykładowcę za pośrednictwem funkcji Wiadomość do uczestnika kursu. Wielu studentów podkreślało, że czuli się
zauważeni i docenieni, otrzymując w ciągu trwania kursu choć jedną wiadomość poświęconą
tylko ich wypowiedziom.
W trakcie kursu uwidoczniły się również różnice w pracy poszczególnych grup: w niektórych pojawiły się bardzo ciekawe i osobiste wypowiedzi, co sprawiło, że więcej osób włączyło
się i zaangażowało w dyskusję. W efekcie w toku zajęć grupa była coraz bardziej zgrana,
a wypowiedzi coraz pełniejsze. Natomiast w jednej z grup uczestnicy do końca wypowiadali
się z rezerwą, krótko i bezosobowo, i – mimo stosowania przez wykładowcę różnych metod
aktywizacji – nie przełamali bariery wiążącej się z wypowiedziami na forum.

Opinie uczestników o e-learningu
W trakcie zajęć uczestnicy wypowiadali się także na temat e-learningu, omawiając jego
wady i zalety. W jednej z ankiet studenci mieli wskazać, jaka metoda prowadzenia wykładów
najbardziej im odpowiada. Otrzymane wyniki prezentuje wykres 1.
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Wykres 1. Jaka metoda prowadzenia wykładów najbardziej Ci odpowiada?
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Źródło: opracowanie własne

Z uzyskanych danych wynika, że 27,9 proc. osób zdecydowanie wolało zajęcia prowadzone
w sposób tradycyjny, zaś pozostałe chciałyby, żeby przynajmiej część zajęć była prowadzona
w formie e-learningu, w tym: 9,3 proc. zdecydowanie preferowało zajęcia zdalne, 27,9 proc.
uważało, że odpowiedź zależy od tego, jakiej tematyki dotyczy dany przedmiot, a 34,9 proc.
było zdania, że najlepszą metodą jest prowadzenie części wykładów w formie tradycyjnej,
a części w formie zdalnej.
Uczestnicy mieli także okazję uzasadnić swoje zdanie na forum. W oparciu o ich wypowiedzi
zebrane zostały zalety zajęć e-learningowych oraz tradycyjnych wykładów.
Jako główne zalety e-nauczania studenci wymieniali:
możliwość pracy w wybranym przez siebie miejscu, w którym nikt ich nie rozprasza, jest cicho, co pozwala się skupić i wysłuchać wykładu, ale też zebrać myśli
i wypowiedzieć się na forum;
logistykę – nie traci się czasu na dojazd, można ustalić optymalne warunki czy
porę dnia, w której się najlepiej pracuje;
mniejsze zblokowanie zajęć – podczas gdy w przypadku studentów niestacjonarnych na popołudniowych zajęciach trudno się już skupić, e-zajęcia umożliwiają
lepsze rozplanowanie wykładów w czasie;
większą dostępność materiałów, jak również możliwość przeglądania materiałów
zawartych w module dowolną liczbę razy;
możliwość zapoznania się z tematem, spokojnego przeanalizowania przedstawionych danych i dopiero wtedy podzielenia się swoimi opiniami na forum;
większą elastyczność, co sprzyja łączeniu studiowania z pracą;
możliwość przerwania wykładu i wysłuchania go od początku w przypadku wystąpienia czynników rozpraszających uwagę – nie traci się dzięki temu kontekstu
i części informacji;
lepsze warunki pracy dla osób, które gorzej funkcjonują w grupie, np. z powodu
nieśmiałości;
możliwość czytania wypowiedzi innych, co sprzyja poszerzaniu horyzontów,
uczeniu się od siebie nawzajem oraz integracji grupy.
Najczęściej wymieniane zalety wykładów tradycyjnych, których nie posiadają e-wykłady,
to z kolei:
spokój w sali wykładowej – w domu zbyt wiele rzeczy może rozpraszać (np.
telewizor, komunikator internetowy, domownicy);
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bezpośredni kontakt z wykładowcą;
możliwość zadania pytania i otrzymania natychmiastowej odpowiedzi, w przypadku
gdy wykładany materiał jest niezrozumiały;
ograniczone możliwości robienia „czegoś innego” – co można podsumować
stwierdzeniem jednej z uczestniczek: jestem zamknięta w pomieszczeniu, nie mam
nic innego do roboty – tylko słuchanie i zapisywanie;
brak odpowiedzialności za pilnowanie czasu i samodyscyplinowanie się: jak
podkreśliło wiele osób – uczestnictwo w wykładach e-learningowych wymaga
„samozaparcia” i wzięcia odpowiedzialności za własne studiowanie;
brak możliwości ponownego odtworzenia wykładu, co powoduje, że pojawia się
większa motywacja, by go uważnie wysłuchać;
niezależność od łączy internetowych.

Implikacje psychologiczne
W przedstawionych przez studentów opiniach pojawia się kilka interesujących z psychologicznego punktu widzenia kwestii. Najczęściej ujawniającym się w wypowiedziach
problemem była konieczność wprowadzania samodyscypliny, co stanowiło dla studentów
dodatkową uciążliwość, ponieważ większość nie była na to przygotowana. Współczesna
edukacja, mimo wszelkich prób zmian, w dużym stopniu opiera się na przenoszeniu odpowiedzialności za nauczanie z samego ucznia czy studenta na nauczyciela bądź na instytucję
edukacyjną. Dotyczy to zarówno programu, jak i planu zajęć, a także określenia celów nauki,
terminów i wymagań.
W przypadku tradycyjnych wykładów student, przychodząc na zajęcia, ma zazwyczaj
wrażenie, że zrobił to, co do niego należało – część informacji udało mu się zapamiętać,
a część będzie musiał powtórzyć przed egzaminem. W przypadku e-learningu określone ramy
wykonania zadania są na tyle szerokie, że młody człowiek sam musi zaplanować czas, w którym je wykona. Dla wielu osób, jak wykazały raporty aktywności, był to najpóźniejszy możliwy
termin. Pojawiał się tu zatem problem prokrastynacji – u niektórych uczestników nasilony do
tego stopnia, że próbowali oni nadrobić zaległości, uaktywniając się dopiero tuż przed końcem semestru. Ponieważ jednak poszczególne moduły miały określony czas realizacji, nie było
możliwości uzyskania punktów wstecz.
Dla wielu studentów przyzwyczajonych w czasie studiów do specyficznego sposobu
pracy: niskiej aktywności przez większość czasu, a mobilizacji w czasie sesji, przestawienie się
na stosunkowo regularną pracę, za którą muszą sami wziąć odpowiedzialność, było dużym
wyzwaniem. Jak pisali uczestnicy: E-wykłady mają tę wadę, że można przy nich robić masę
innych rzeczy, bo przecież nikt nas nie pilnuje; Trudno jest tak samodzielnie zdyscyplinować się,
zrezygnować z wszystkich „rozpraszaczy” i wysłuchać e-wykładu lub Według mnie tradycyjne
wykłady są korzystniejsze: na nich często siedzimy, ponieważ musimy, i słuchamy całego wykładu
z przymusu. Potwierdzają to wyniki badań uzyskane przez M. Striker i K. Wojtaszczyk1, w których
59 proc. respondentów stwierdziło: Boję się, że jeśli będę pracować w domu, to wiele rzeczy
będzie mnie rozpraszać.

1

M. Striker, K. Wojtaszczyk, Obawy przed uczeniem się na odległość. Opinie łódzkich studentów, „e-mentor” 2011,
nr 4 (41), s. 44.
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Kluczowe w tym przypadku jest zatem pytanie o rodzaj motywacji. Kilku uczestników zauważyło, że wykłady tradycyjne zdecydowanie lepiej motywują, gdyż jest ustalona data i godzina,
o której się odbywają, a biorąc pod uwagę również wspominany przez uczestników „przymus”
na wykładach stacjonarnych, należy zauważyć, że nauczyciele, którzy je prowadzą, dysponują
wieloma środkami wywoływania motywacji zewnętrznej, natomiast e-learning wymaga w dużo
większym stopniu zdolności samokontroli i wzbudzania motywacji wewnętrznej. Z psychologicznego punktu widzenia oznacza to, że w przypadku studentów będących e-learningowymi
„nowicjuszami” problem ten warto omówić na zajęciach wprowadzających, gdyż uczestnicy
kursu, którzy zostaną przygotowani na taką możliwość, mają większe szanse na szybsze wdrożenie się do samodzielnej pracy wymaganej przez kurs, a ponadto swoich negatywnych emocji
związanych z własną niezdolnością do samodyscyplinowania się nie przeniosą (albo zrobią to
w mniejszym stopniu) na temat kursu lub wykładowcę.
Kolejną predyspozycją studentów, która wpływa na efektywność nauczania ich za pośrednictwem platformy, jest zdolność koncentracji uwagi. Niektórzy uczestnicy kursu uważali, że
spokój w sali wykładowej sprzyja ich koncentracji, podczas gdy w domu znajduje się zbyt wiele
rzeczy, które mogą ich rozpraszać, inni z kolei podkreślali, że to właśnie w domu, gdzie nie ma
tylu innych osób, łatwiej jest im się skupić i pracować. Zależeć to może od temperamentalnych
uwarunkowań jednostek, np. od potrzeby unikania sytuacji dostarczających nadmiaru stymulacji,
jak to ma miejsce w przypadku introwertyków, a także od psychospołecznego funkcjonowania
jednostki. Okazuje się bowiem, że dobre efekty na omawianych zajęciach e-learningowych
osiągnęły te osoby, które określały się jako nieśmiałe. Twierdziły one, iż dużo łatwiej było im
wypowiadać się na forum, gdy miały czas na przemyślenie swoich wypowiedzi i przełamanie
swoich obaw, niż na zajęciach stacjonarnych, na których, by zabrać głos, należy w miarę szybko
reagować, a obecność bardziej aktywnych i pewnych siebie kolegów dodatkowo utrudnia to
zadanie.
Z problematyką koncentracji uwagi wiąże się też kwestia sposobu przekazywania informacji. Z jednej strony coraz więcej się mówi o pokoleniu tzw. digital natives, którzy krócej mogą
się skupić zarówno nad teksem czytanym, jak i w czasie wykładu oraz preferują akcydentalne,
krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość i oczekują szybkich efektów.
Takie osoby w większym stopniu korzystają z wiedzy dostarczanej im w sposób podobny do tego,
z jakim mają do czynienia na co dzień2. Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że – zwłaszcza
w przypadku studentów studiów niestacjonarnych – najprawdopodobniej będziemy mieć do
czynienia z grupą mieszaną jeśli chodzi o umiejętności swobodnego korzystania z internetu:
niektórzy studenci mogą należeć już do pokolenia digital natives – z łatwością wchodzić więc
będą w ten rodzaj pracy – dla innych zaś nowość formy może stanowić barierę, która nie pozwoli
im w pełni wykorzystać dostarczanych narzędzi.
Dodatkowym problemem, związanym z rozproszeniem w czasie nauki przy wykorzystaniu
platformy internetowej, jest ryzyko związane z samym narzędziem, którego się używa – czyli
z komputerem podłączonym do internetu. Część uczestników zajęć wyraźnie podkreślała trudność wiążącą się z faktem, że dostęp do sieci i możliwość korzystania z jej zasobów w czasie pracy
z materiałami podanymi na kursie działały rozpraszająco. Zauważyli oni, że jeśli już włączają
komputer i nawet logują się do kursu, to i tak po pewnym czasie okazuje się, że przeglądają

2

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon NCB University Press, 2001.
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inne strony lub grają w gry, mimo że nie mieli takiego zamiaru, podczas gdy na wykładzie tradycyjnym nie mają takiej możliwości.
Problem z samodyscypliną w czasie korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie
kursu (podobnie jak u wielu osób korzystających z internetu w pracy) jest dosyć powszechny.
Niemniej jednak u niektórych osób może mieć on nasilony charakter lub wręcz wynikać z uzależnienia. Z badań amerykańskiego Center for On-line Addiction, przeprowadzonych na grupie
ponad 17 tys. osób, wynika, że 6 proc. internautów zdradza zachowania kwalifikujące się do
leczenia. Wśród objawów uzależnienia od internetu wymienia się korzystanie z niego pomimo
doświadczania trwałych bądź narastających problemów psychologicznych lub społecznych
spowodowanych poświęcaniem światu wirtualnemu zbyt dużej ilości czasu (np. zaniedbywanie
obowiązków, rezygnacja z innych istotnych działań). Oznacza to, że prowadząc zajęcia w stuosobowej grupie, należy sobie zdawać sprawę, że statystycznie rzecz biorąc, sześciu studentów
może mieć poważny problem z racjonalnym korzystaniem z sieci.
Inną ważną cechą prowadzonych w omawiany sposób zajęć, która może wpływać na
efektywność nauczania, jest wirtualne ograniczenie grupy osób, które współpracują w ramach kursu, do 25-osobowego zespołu moderowanego przez prowadzącego. Jest to istotne
zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnymi wykładami dla bardzo licznych grup, w czasie których
wymiana myśli czy choćby zadanie wykładowcy wszystkich interesujących studentów pytań
byłyby praktycznie niemożliwe. Natomiast w czasie e-kursu uczestnicy po pierwsze – w ramach swoich grup – mogą się wymieniać doświadczeniami i opiniami, co sprzyja poszerzaniu
horyzontów, a także zwiększa integrację grupy. W efekcie uczestnicy chętniej i częściej zaglądają na forum, bowiem są ciekawi nowych wypowiedzi. Po drugie wykładowca przestaje
być jedynym źródłem wiedzy, gdyż umieszczane przez uczestników informacje o badaniach,
ciekawych artykułach i dane znalezione w internecie stanowią również materiał dydaktyczny, nad którym można pracować – co korzystnie wpływa na poczucie odpowiedzialności
studentów za własną naukę.
Podsumowując, należy stwierdzić, że chociaż e-learning wiąże się z dostępem do nowoczesnych technologii, z których większość współczesnych studentów potrafi i lubi korzystać,
to jednak nawyki wyniesione z dotychczasowej edukacji, w tym prokrastynacja, przenoszenie
większości odpowiedzialności za tok nauczania na wykładowcę oraz brak samodyscypliny
sprawiają, że wdrożenie nauczania w ten sposób jest utrudnione. Na efektywność e-learningu
wpływ mają również predyspozycje studentów: kwestie, czy motywuje ich bycie w grupie, czy
wolą pracować indywidualnie; czy mają łatwość wypowiadania się, czy raczej potrzebują czasu
do namysłu; czy umieją się skupić mimo wielu bodźców, czy do optymalnego funkcjonowania
potrzebują ciszy i spokoju. Ci, którzy reprezentują te drugie tendencje w zachowaniu, w e-learningu mogą funkcjonować nawet lepiej niż w przypadku nauczania stacjonarnego. Niemniej
jednak najważniejszą zmienną jest z pewnością motywacja danej osoby. Jak zauważyli uczestnicy
kursu: wszystko zależy od tego, czy chcemy się z danego wykładu czegoś dowiedzieć […] – jeśli
ktoś chcę się skupić, to się skupi. Bez znaczenia, czy będzie siedział przed monitorem komputera,
czy w sali pełnej ludzi.
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Abstract
The paper presents the impact of students‘ predispositions, habits and attitudes on their ability to study
effectively while using e-learning. Based on the example of Psychology lectures, which were conducted in
blended learning mode, the paper presents and discusses students opinions as well as the difficulties they
have indicated and psychological consequences of the choice of e-learning.
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z zakresu komunikacji interpersonalnej.
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Opracowanie dotyczy możliwości, jakie stwarza e-learning dla prowadzenia studiów polonistycznych. Zostały w nim omówione dotychczasowe próby i osiągnięcia w zakresie wdrożenia
metod i technik kształcenia na odległość w edukacji filologicznej na poziomie studiów wyższych.
Ponadto scharakteryzowano potencjalne pola rozwoju metodyki akademickiej polonistyki z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.

Polonistyka – spetryfikowany akademizm
Studiów na kierunkach ściśle humanistycznych – jak filologia polska, historia, filozofia
– prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie znajdziemy
w ofercie polskich uczelni. Oczywiście różne szkoły wyższe uruchamiają e-learningowe kursy
wspomagające stacjonarną edukację przyszłych polonistów czy filozofów, ale czynią to w dość
wąskim zakresie (w postaci pojedynczych kursów). Można zatem powiedzieć, że kompleksowym kształceniem online w toku studiów I czy II stopnia nie są (jeszcze?) obejmowani studenci
filologii polskiej.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w specyfice tego kierunku. Tradycyjnie jest
on postrzegany jako dziedzina stricte uniwersytecka, wymagająca sprawdzonych form rozwijania kompetencji i osiągania przyrostu wiedzy. Słowem – zgodnie z koncepcją organizacyjną
wielu uczelni polonista powinien uczestniczyć w wielogodzinnych wykładach (odbywających
się najczęściej w aulach i salach noszących imiona wybitnych koryfeuszy dyscypliny, jak aula
im. J. Błońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim czy sala im. W. Nehringa na Uniwersytecie
Wrocławskim) i ćwiczeniach tworzących naturalne warunki do ukochanych dysput, roztrząsań
i interpretacji, a naczelnym jego obowiązkiem jest „zamieszkanie” w bibliotece. Na jednym
z blogów bodaj student polonistyki kapitalnie opisuje klimat takich uniwersyteckich zajęć: Majowe słońce wlewające się do sali działało otępiająco i rozleniwiająco na studentów przymusowo
zamkniętych w budynku. Część leżała na ławkach w pozycji półhoryzontalnej, część gapiła się na
brudne ściany, wodząc niespiesznie wzrokiem za muchami. Totalna degrengolada ducha nauki,
unieruchomienie i unicestwienie intelektu, który wysyłał co najwyżej nikłe impulsy. Właśnie startował przedmiot, moderowany przez szczególnie energicznego (na tym ospałym tle) Prowadzącego
– człowieka w średnim wieku, słusznej postury, obdarzonego na dokładkę donośnym głosem1.

1
Laura i Filon pod jaworem w Harlemie, http://buntownik-z-wyboru.blog.pl/laura-i-filon-pod-jaworem-wharlemie,15386606,n, [14.11.2011].
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Jak słusznie zauważa Anna Ślósarz, filozofia, lingwistyka, nauki o kulturze czy filologie to
typowe kierunki uniwersyteckie, wymagające wiedzy ogólnej i systematycznego uprawiania
badań naukowych2. Badaczka dodaje również, że koszty wykształcenia absolwenta filologii
polskiej są z tego powodu wysokie i dla administratorów platform edukacyjnych po prostu
nieopłacalne.
Ponadto polonistyka w przekonaniu środowisk akademickich, a także w powszechnej
opinii, wciąż dźwiga ciężar wychowania narodowo-patriotycznego. Jak zauważa Małgorzata
Czermińska: […] polonistyka zawsze miała ogromne obowiązki wobec kultury narodowej, jej
tożsamości i trwałości3. Czy można zatem powierzyć specjalistom od platformy zdalnego nauczania powinność tak fundamentalną dla kondycji ducha narodowego? Tego rodzaju wątpliwość
– choć przedstawiona tu żartobliwie – znajduje jednak swoje uzasadnienie w doświadczeniach
e-dydaktyki. Proces dydaktyczny online jest bowiem ukierunkowany na sprawny, skuteczny
i multiaspektowy transfer wiedzy oraz umiejętności. Wyraźniejsza niż w nauczaniu tradycyjnym
jest tu granica między poznaniem a wartościowaniem, między sferą kognitywną a substancją
emotywno-aksjologiczną4. Nie znaczy to oczywiście, że nauczanie zdalne automatycznie
prowadzi do anomii. Należy jedynie zauważyć, że e-edukacja bywa najczęściej indyferentna
w podejściu do wartości i postaw.
Nie bez znaczenia są też figury mistrzów-profesorów, wyraziście konstytuujących habitus
polonisty. Wciąż jeszcze na wydziałach filologicznych silne, niekiedy nawet dominujące, są relacje mistrz – uczeń. Jan Błoński, pisząc o wielkim Kazimierzu Wyce, wyjaśnił ten fenomen celną
diagnozą: Myślę, że wszędzie, dokąd idziemy, szukamy wtajemniczenia, wejścia do zamkniętego
przed innymi ludźmi świata. I wybieramy dlatego, bo mamy nadzieję, że ta, a nie inna dziedzina
wiedzy jest jedyną drogą, która nas do tajemnicy doprowadzi, odkryje coś ważnego, jakąś ziemię
obiecaną. Wtedy szukamy przewodnika. A mistrz to człowiek, który zjawia się w takim momencie
i daje nam nadzieję, że nas do ziemi obiecanej zaprowadzi. Jest w tym coś z magii, coś z kuglarstwa5. Powstaje pytanie, czy tej magii spotkania z mistrzem mógłby doświadczyć e-polonista,
czy potrafiłby dostrzec w platformowym tutorze uczonego-kapłana. Nie dziwi zatroskany głos
jednego z uniwersyteckich literaturoznawców: Chciałbym […] podkreślić, że to, przed czym
należy bronić polonistykę, co stanowi niebezpieczeństwo jej degradacji, to dehumanizacja,
depersonalizacja i rozczłonkowanie. Polonistyka jest częścią naszego dziedzictwa narodowego,
nie można więc też w tej kwestii być za bardzo europejskim i pozbawiać się ważnych wartości
z nim związanych6.

Nauczycielski wymiar polonistyki
Niewątpliwie czynnikiem niesprzyjającym procesowi wprowadzenia technik zdalnych na
omawianym kierunku studiów są przyszłe losy zawodowe jego absolwentów – ogromna ich
większość pracuje w szkołach różnego typu, nauczając przedmiotu uznawanego często za
najważniejszy, czego efekty są weryfikowane na egzaminach końcowych przeprowadzanych
po każdym etapie kształcenia.

2
3
4
5
6

A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 231.
Zjazd Polonistów w Krakowie, http://www.up.krakow.pl/konspekt/16/zjazdpol.html, [14.11.2011].
Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 333.
Z. Szlachta, Mistrz, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 18–19.
Polonistyka w przebudowie – polonistyka zdegradowana? (fragmenty panelu), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 25.

152

Filologia polska a e-learning

Nieprzypadkowo w standardach kształcenia dla filologii polskiej na studiach I stopnia
określono, że absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz
w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych7. Kolejność opisu kwalifikacji absolwenta nie jest tu przypadkowa i niejako ustala priorytety kierunkowo-wydziałowe. Polonistyka
zatem nigdy jednak nie odżegna się od kształcenia nauczycieli, bo jest to jej główne zadanie
– umocowane tradycją uniwersytecką i oczekiwaniami szkoły8.
W świetle takiej odpowiedzialności kluczową kwestią współczesnej polonistyki uniwersyteckiej jest niewątpliwie kształcenie nauczycieli, czyli rozumienie powinności i kompetencji
zawodowych polonistów. W. Strykowski wyróżnia trzy grupy kompetencji9:
merytoryczne – dotyczące treści nauczanego przedmiotu;
dydaktyczno-metodyczne – koncentrujące się na warsztacie pracy nauczyciela
i ucznia;
wychowawcze – dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów.
Wymagania stawiane studentom filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej obejmują
zatem umiejętności prakseologiczne, komunikacyjne, kooperacyjne, kreatywne, moralne, ale
również kompetencje informatyczne, czyli sprawność w korzystaniu z nowoczesnych źródeł
informacji10. Z jednej zatem strony istnieje społeczna norma „konserwatywnej” edukacji studentów polonistyki, z drugiej strony – coraz częściej i głośniej mówi się o potrzebie włączenia
do warsztatu pracy nauczycieli języka polskiego technik medialno-informatycznych. Przywołać
wypada w tym miejscu termin polonista multimedialny, określający nauczyciela, który antropocentrycznie będzie zainteresowany różnymi mediami, traktowanymi na równi, pluralistycznie
i w twórczy sposób11. Naturalnie nowoczesny polonista szkolny, który podczas własnych studiów
korzystał z dobrych technik multimedialnych, łatwiej potrafi je wdrożyć do własnego projektu
edukacyjnego.

Problemy wdrożeniowe
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w § 2 p. 3 nakłada na uczelnię
obowiązek zapewnienia materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej.
Uruchomienie e-polonistyki wiązać się zatem musi z opracowaniem i udostępnieniem na platformie zdalnego nauczania odpowiednio obszernych zasobów wiedzy. Ministerialne standardy
kształcenia dla studiów I stopnia w grupie treści podstawowych obejmują pięć przedmiotów:

7

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/47/2347/30_
filologia_polska.pdf, [14.11.2011].
8
Z. Uryga, Potrzeby i oczekiwania szkoły wobec uniwersyteckiego studium polonistycznego, [w:] B. Chrząstowska
i Z. Uryga (red.), Zjazd Polonistów 1995 (Zagadnienia edukacyjne), Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995,
s. 31–32.
9
W. Strykowski, Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski,
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003, s. 23.
10
K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1998, s. 215–217.
11
W. Srokowski, Polonista polimedialny, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela
polonisty, Universitas, Kraków 2004, s. 307.
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język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedzę o kulturze, nauki pomocnicze filologii
polskiej, historię Polski, historię filozofii. Grupę treści kierunkowych tworzą trzy bloki przedmiotów: historia literatury polskiej, teoria literatury oraz językoznawstwo historyczne i współczesne.
Uzupełnieniem wymienionych treści są przedmioty realizowane w ramach różnych specjalności
(np. nauczycielskiej, edytorskiej, teatrologicznej, komparatystycznej).
Zespół odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne i metodyczne zasobów dydaktycznych dla kierunku filologia polska stoi przed dylematami, a zarazem szansami, zarysowanymi
poniżej.

Jak dokonać wyboru i prezentacji treści z zakresu historii i teorii
literatury?
Standardowy kurs historycznoliteracki na studiach polonistycznych opiera się na przyswojeniu tekstów dwojakiego rodzaju: lektur obowiązkowych i zalecanych oraz opracowań
obowiązkowych. Instytutowy spis lektur, stanowiący dla studentów wyznacznik przygotowań
do zaliczeń i egzaminów, zawiera kilkadziesiąt pozycji do każdego przedmiotu z zakresu
kształcenia historycznoliterackiego. Na przykład w ramach przedmiotu literatura romantyzmu
realizowanego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego student powinien
obligatoryjnie przeczytać i przeanalizować (zinterpretować) 31 lektur z dorobku romantyzmu
polskiego i 12 pozycji z literatury powszechnej powstałej w tym okresie. Analogiczna lista
lektur zalecanych składa się z 20 tekstów polskich i 7 dzieł literatury światowej. Łącznie student Uniwersytetu Wrocławskiego ma więc za zadanie opracować 43 teksty obowiązkowe
i 27 zalecanych.
Żadna platforma zdalnego nauczania nie jest w stanie zapewnić uczącym się pełnego
korpusu tekstów literackich w formie elektronicznej. Student polonista tradycyjnie korzysta
więc z różnych księgozbiorów (własnych i bibliotecznych), co można nazwać rdzeniem i misją
studiów filologicznych (filologia w pierwotnym znaczeniu oznacza tekstoznawstwo), a ogólniej
– humanistycznych. Paradoksalnie jednak techniki komputerowe ułatwiają dostęp do wielu
pozycji lekturowych. Można sobie bowiem wyobrazić, że materiały do literatury romantyzmu
opracowane na platformie zdalnego nauczania stanowią między innymi zbiór precyzyjnych
odsyłaczy do bogatych i rozrastających się zasobów bibliotek cyfrowych. Internet staje się dla
filologa największą oficyną wydawniczą i otwartą szufladą, o czym wielokrotnie pisano12.
Trudnym wyzwaniem dla autora treści i zespołu metodyków zdalnego nauczania jest
skonstruowanie projektu (scenariusza) kursu historyczno- i teoretycznoliterackiego, a następnie
stworzenie pełnego zasobu dydaktycznego z uwzględnieniem odpowiednich dla e-learningu
metod i narzędzi. Abstrahując od kwestii jak, należy przede wszystkim rozstrzygnąć, co z omawianych tu dziedzin powinno znaleźć się w korpusie zasobów dydaktycznych. W przywoływanym spisie lektur wrocławskiej polonistyki praca w ramach przedmiotu literatura romantyzmu
polega na zapoznaniu się z 24 opracowaniami obowiązkowymi, wśród których przeważają
parusetstronicowe syntezy i monografie. Czy e-learningowe materiały (niekoniecznie rozumiane jako e-skrypt, wydawnictwo zwarte) mają być ekstraktem z istniejących podręczników
akademickich, prac naukowych, syntez, czyli z opracowań, które z definicji porządkują wiedzę

12

Zob. m.in. M. Rusek, Przed monitorem i z książką. Polonistyczna edukacja w dobie multimediów, [w:] A. Janus-Sitarz
(red.), Szkolne spotkania z literaturą, Universitas, Kraków 2007, s. 200; W. Przybyła, Zaproszenie do biblioteki cyfrowej,
„Język Polski w Liceum” 2007/2008, z. 1, s. 89–95.
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literaturoznawczą i same w sobie są wyborem treści w rozmaitych układach (np. gatunkowych,
rodzajowych, tematycznych, chronologicznych, biograficznych)? Można się obawiać, że kolejny
materiał, będący z konieczności skondensowanym wyborem treści, upodobni się do tradycyjnych i powielanych wśród studentów „notatek z wykładów” czy też do akademickiego bryku,
wypełnionego powierzchownymi wiadomościami o twórcach, dziełach, prądach, gatunkach,
wszelakich „izmach”.

Jak zaprojektować płaszczyznę komunikacji pomiędzy wykładowcą
a studentami?
Wydaje się, że e-learningowe narzędzia komunikacji umożliwiają polonistyczny dyskurs
podobny do wymiany wiedzy, poglądów i pomysłów interpretacyjnych realizowanej podczas
typowych uniwersyteckich ćwiczeń. Forum na platformie czy webcast (użyteczny zwłaszcza
w nauczaniu przedmiotów językoznawczych) to znakomite pole dyskusyjne dla filologów,
o czym dowodnie zaświadczają liczne portale literackie grupujące użytkowników posiadających
erudycyjną wiedzę, pasjonujących się piśmiennictwem i prowadzących dialog na wysokim
poziomie intelektualnym. Warto dodać, że właściwie moderowane forum polonistyczne jest
nieskończenie bardziej użyteczne dla studentów niż „otępiające i rozleniwiające” zajęcia w sali
dydaktycznej, o których pisał cytowany autor bloga.
Trudniej natomiast znaleźć e-learningowy ekwiwalent wykładów, postrzeganych przez
dydaktyków i studentów jako swoista korona studiów filologicznych. O wartości poznawczej
i swoistości danego wykładu (literaturoznawczego, lingwistycznego czy kulturoznawczego) decyduje autorska koncepcja i osobowość prowadzącego. Oczywiście w systemie blended learningu
wykłady prowadzone metodą tradycyjną mogą stać się równoprawnym komponentem procesu
dydaktycznego. Jak się wydaje, platforma zdalnego nauczania może zaoferować studentom
bądź wideowykłady (forma kosztowna, czasochłonna i organizacyjnie dość kłopotliwa), bądź
tekstowy zapis cyklu wykładów (prelekcji, referatów), który w formie skończonej i zamkniętej
najczęściej nie istnieje13.

Język – naturalne środowisko edukacji polonistów
Zajęcia w trybie online niewątpliwie wspierają rozwój kompetencji językowych studentów, przede wszystkim w sferze języka pisanego lub – by użyć bardziej adekwatnego pojęcia
– komunikacji pisanej14. Nowoczesne techniki komunikacji wirtualnej zweryfikowały pogląd
językoznawców o zasadniczo jednokierunkowym charakterze komunikacji pisanej. Student
polonistyki dyskutujący z dydaktykiem i studentami na forum lub czacie jest zobowiązany (z racji
studiowanej dyscypliny) do wypełniania norm języka pisanego, a zatem do: koncentrowania się
raczej na temacie niż na partnerze (wirtualnym), stosowania starannej składni (m.in. logicznych
wskaźników zespolenia, wieloczłonowych konstrukcji podrzędnych), bogatej leksyki, wyszukanej
stylistyki, poprawności zapisu. Musi zatem znaleźć środki słownej ekspresji, które z natury są
elementami kodu kinezycznego, proksemicznego czy kontekstu sytuacyjnego.
Każda wypowiedź e-studenta polonistyki na platformie jest w zasadzie sprawdzianem
jego umiejętności lingwistycznych, znajomości reguł systemowych i zdolności tekstotwórczych.

13

S. Bereś, Przyszłość edukacji multimedialnej w Polsce, [w:] I. Borkowski (red.), Edukacja medialna. Teksty i preteksty,
Arboretum, Wrocław 2004, s. 81–109.
14
F. Nieckula, Język mówiony i język pisany, [w:] J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), Język a kultura, t. 5: Potoczność
w języku i w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 87–95.
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Zbiór tych pojedynczych komunikatów pozwala dydaktykowi właściwie ocenić poziom językowy studenta, jest też naturalnym materiałem do eliminowania błędów i usterek w komunikacji
pisanej.

Podsumowanie
Polonistyka akademicka w bardzo skromnym zakresie korzysta ze zdobyczy i rozwoju metod
oraz technik kształcenia na odległość. Opracowanie koncepcji i wdrożenie dużego projektu
studiów e-learningowych na kierunku filologia polska wiąże się z rozstrzygnięciem specyficznych dla polonistyki kwestii programowych, być może z przeformułowaniem jej celów i zadań,
a z pewnością ze skonstruowaniem praktycznej strategii kształcenia. Skala tego przedsięwzięcia
i ogrom rozpoznanych w fazie wstępnej trudności to prawdopodobne przyczyny słabości e-polonistyki, ale jednocześnie fascynujące wyzwanie dla filologów i specjalistów nauczania online.
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Abstract
The article focuses on the possibilities offered by e-learning for Polish philology studies. In the introduction the author discusses previous attempts and achievements in the implementation of the e-learning
methods and techniques in philological tertiary education. Moreover, the potential areas of development
for academic methodology of Polish philology studies based on the use of e-learning tools have been
presented.

Nota o autorze
Wiesław Przybyła jest polonistą, pracownikiem Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego działającego
w strukturach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od pięciu lat zajmuje się problematyką
nauczania na odległość, czego efektem jest kilkanaście publikacji i wystąpień konferencyjnych, m.in.
na temat efektywności e-learningu, metod projektowych, ewaluacji osiągnięć studentów w kształceniu
online. Jego zainteresowania naukowe obejmują również metodykę nauczania języka polskiego oraz
historię literatury XIX i XX wieku.
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Otwarta edukacja
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Na początku 2011 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął prace nad uruchomieniem
ogólnodostępnego portalu edukacyjnego. Ma on integrować najważniejsze systemy informatyczne
wykorzystywane w dydaktyce, takie jak Moodle, wiki, wirtualna klasa (wideo-czat), USOS, poczta
elektroniczna czy też uczelniana telewizja internetowa. Będzie też stanowił miejsce publikowania
szeroko rozumianych otwartych zasobów edukacyjnych powstających na toruńskiej uczelni. Budowa
portalu jest jednym z licznych działań podejmowanych przez UMK w ramach szerszego projektu
pt. „Multimedialne Centrum E-edukacji oraz Wsparcia Kształcenia Osób Niepełnosprawnych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach została również przeprowadzona
modernizacja Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania – ogólnouczelnianej
jednostki dydaktycznej uniwersytetu, która wspiera wszystkie aktywności UMK związane z szeroko
rozumianą e-edukacją. W oparciu o stworzoną infrastrukturę został ponadto opracowany pilotażowy cykl otwartych kursów internetowych – skierowanych do nauczycieli, którzy wykorzystują
technologie informatyczne w swojej codziennej pracy. Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnych
założeń tego projektu, a także omówienie modelu, który stanowi na toruńskiej uczelni podstawę
niemal wszystkich aktywności na polu nowoczesnej, komputerowo wspomaganej dydaktyki.

Motywacja
Niemal wszystkie placówki dydaktyczne wspomagają obecnie swoją działalność nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Platformy zdalnego nauczania, wiki, blogi czy fora dyskusyjne to tylko nieliczne rozwiązania, które na dobre zagościły w polskich szkołach, wzbogacając
dostępną w nich ofertę edukacyjną. Współczesne narzędzia informatyczne nie tylko usprawniają
organizację zajęć, lecz także umożliwiają dostarczanie studentom treści dydaktycznych w zróżnicowanej formie, m.in. tekstowej, graficznej oraz multimedialnej.
Różnorodność dostępnych formatów, a także aplikacji komputerowych wykorzystywanych
obecnie w edukacji, skłania do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie zasobami informacyjnymi w internecie. Wymusza również na nauczycielach nieustanne
podnoszenie kwalifikacji w zakresie stosowania technologii informatycznych w dydaktyce. Powszechne stało się wykorzystywanie podczas zajęć komputerów, prezentacji multimedialnych
czy też internetu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również platformy zdalnego
nauczania, takie jak np. Moodle, które stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji prowadzonych
w trybie stacjonarnym.
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Platformy e-learningowe są z powodzeniem wykorzystywane przez nauczycieli do publikowania różnorodnych pomocy dydaktycznych dla studentów, komunikowania się z nimi, a także
do sprawdzania zdobytej przez nich wiedzy za pośrednictwem internetu. Aby można było jednak
w pełnym wymiarze prowadzić zajęcia e-learningowe, wymagane jest umiejętne przygotowanie
samych materiałów edukacyjnych, które powinny być odpowiednio zaprojektowane, zarówno
w sensie metodycznym, jak i technicznym. O ile opanowanie pierwszej z tych umiejętności wydaje się być dla nauczyciela rzeczą dość naturalną, o tyle przygotowywanie bogato ilustrowanych,
ciekawych zasobów może okazać się problematyczne. Tworzenie bardziej zaawansowanych
elementów, takich jak np. filmy czy interaktywne animacje, wiąże się zazwyczaj z koniecznością
zastosowania odpowiednich, często trudnych w obsłudze narzędzi informatycznych. Tym samym
proces samodzielnego tworzenia kursów e-learningowych przez nauczycieli może stać się bardzo
skomplikowany i czasochłonny, a w konsekwencji – na dłuższą metę nieopłacalny.

Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
UMK
Między innymi z tego powodu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął w 2005
roku decyzję o utworzeniu Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
(w skrócie UCNTN). Od początku funkcjonowania w strukturze uniwersytetu głównym zadaniem Centrum było zapewnienie daleko idącego wsparcia technicznego oraz organizacyjnego
nauczycielom akademickim, podejmującym różnorodne aktywności w zakresie szeroko rozumianej e-edukacji, zarówno tej prowadzonej w trybie stacjonarnym, jak i w formie kształcenia na
odległość. Wyposażenie technologiczne UCNTN obejmuje obecnie trzy nowoczesne pracownie
komputerowe, laboratorium multimedialne – umożliwiające prowadzenie bogato ilustrowanych
wykładów i prezentacji – a także profesjonalne studio nagrań audio-wideo. Pomieszczenia te
są wykorzystywane do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz e-learningowych. Wspomniana
wcześniej sala multimedialna pozwala m.in. na organizowanie zaawansowanych spotkań wideokonferencyjnych oraz transmisji wideo realizowanych na żywo za pośrednictwem internetu.
Z kolei studio nagrań umożliwia przygotowywanie wysokiej jakości materiałów filmowych na
potrzeby e-learningu.
Uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej UCNTN są również różnorodne systemy informatyczne wspierające prowadzenie zajęć za pośrednictwem internetu. Podstawowe narzędzie
w tym zakresie – podobnie jak w większości polskich placówek dydaktycznych – stanowi platforma zdalnego nauczania Moodle. Od 2005 roku na UMK zostało uruchomionych ponad 1200
różnych kursów, działających na przeszło 30 platformach wydziałowych, z których codziennie
aktywnie korzysta ponad 22 tys. użytkowników.
Aby zapewnić pełniejsze wsparcie dla multimediów, uczelniane platformy Moodle zostały kilka lat temu zintegrowane z rozwijanym przez centrum autorskim systemem telewizji
internetowej (w skrócie UMKTV). Powstał on na toruńskim uniwersytecie w 2008 roku i od
tego czasu z rosnącym powodzeniem pełni funkcję informacyjną, promocyjną oraz popularnonaukową. W połączeniu z platformami Moodle umożliwia również bezpieczne publikowanie
w internecie nagrań z wykładów, do których dostęp mają wyłącznie studenci zapisani na dane
zajęcia dydaktyczne.
Niemal wszystkie filmy edukacyjne powstające na UMK są przygotowywane we wspomnianym studiu nagrań UCNTN, przy pełnym wsparciu technicznym i organizacyjnym zatrudnionych
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w tej jednostce pracowników. Gotowe nagrania są przez nich montowane, a następnie publikowane na odpowiednich stronach platformy Moodle. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zostało
w ten sposób przygotowanych blisko tysiąc różnych materiałów edukacyjnych, co stanowi niemal
połowę wszystkich nagrań wideo dostępnych na stronach telewizji internetowej UMK.
Obok publikowania gotowych nagrań system UMKTV umożliwia również prowadzenie transmisji wideo na żywo za pośrednictwem sieci. Standardem stały się już przekazy z różnorodnych
uroczystości akademickich, wykładów otwartych czy też konferencji naukowych organizowanych
na toruńskiej uczelni. Dzięki integracji z platformą Moodle możliwe jest także nadawanie na
żywo wykładów za pośrednictwem jej poszczególnych stron. W trakcie oglądania prezentacji
czy słuchania wystąpień studenci mogą więc korzystać ze wszystkich pomocy dydaktycznych
dostępnych na zajęciach, mogą też dyskutować za pośrednictwem komunikatora tekstowego.
System dwustronnego przekazu audio-wideo został na UMK zbudowany w oparciu o darmowe rozwiązanie wideokonferencyjne o nazwie BigBlueButton. Podobnie jak UMKTV, również
ta usługa została w pełni zintegrowana z uczelnianymi platformami Moodle, dając nauczycielom
możliwość prowadzenia w pełni synchronicznych, interaktywnych i bogato ilustrowanych zajęć
w sieci. System BigBlueButton jest również coraz częściej wykorzystywany przez pracowników
do prowadzenia za pośrednictwem internetu konsultacji ze studentami.

Uczelniany Portal Edukacyjny
Pierwszych pięć lat funkcjonowania UCNTN w strukturze uniwersytetu zaowocowało pomyślną realizacją wielu różnorodnych projektów dydaktycznych, które nie mogłyby się odbyć
bez specjalistycznych technologii informatycznych dostępnych w tej jednostce. Bez wątpienia
aktywność Centrum przyczyniła się również do poszerzenia wiedzy nauczycieli akademickich
w zakresie samego kształcenia na odległość. Widząc nieustannie rosnące zainteresowanie
swoich pracowników tą formą prowadzenia zajęć, toruński uniwersytet podjął starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na dalszy rozwój UCNTN. W efekcie w 2010 roku, dzięki
środkom pochodzącym częściowo z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
Kujawsko-Pomorskiego (działanie 4.2) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczelnia rozpoczęła realizację projektu Multimedialne Centrum E-edukacji oraz
Wsparcia Kształcenia Osób Niepełnosprawnych, która trwa do dziś. Głównym celem projektu
jest zwiększenie dostępu społeczności regionu do szeroko rozumianych zasobów edukacyjnych
UMK. W tym zakresie, oprócz zmodernizowania dotychczasowego zaplecza sprzętowego
i lokalowego UCNTN, toruński uniwersytet podjął się również stworzenia ogólnodostępnego
portalu edukacyjnego.
Portal edukacyjny jest rozwijany na UMK w dwóch celach. Po pierwsze, integruje on wszystkie działające na uczelni systemy informatyczne, które wspierają realizację zajęć dydaktycznych
w internecie. Najważniejsze z nich to nie tylko wspomniane wcześniej wydziałowe platformy
Moodle, UMKTV czy wideoczat, ale również USOS, poczta elektroniczna, wiki oraz system
blogów internetowych. Dzięki integracji z centralnym punktem logowania wszystkie te usługi
będą ze sobą ściśle powiązane, dając nauczycielom kompleksowe rozwiązanie informatyczne
w zakresie e-edukacji.
Po drugie, portal będzie też stanowił miejsce publikowania szeroko rozumianych otwartych zasobów edukacyjnych powstających na tej uczelni. Obok bieżącego dokumentowania
różnorodnych aktywności popularyzujących działalność naukową UMK, na jego stronach
będzie można znaleźć również publicznie dostępne kursy e-learningowe. Na początek, dzięki
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pozyskanym funduszom unijnym, zostanie przygotowany pilotażowy cykl ośmiu szkoleń internetowych skierowanych do nauczycieli, obejmujących różne aspekty kształcenia na odległość.
Każde ze szkoleń zostało przewidziane na dwadzieścia godzin lekcyjnych, co daje łącznie 160
godzin materiału. Tematyka poszczególnych kursów obejmuje:
metodykę e-learningu,
pracę z grafiką cyfrową,
montaż audio-wideo,
tworzenie animacji komputerowych,
tworzenie multimedialnych treści e-learningowych,
obsługę platformy zdalnego nauczania Moodle,
problematykę prawa autorskiego w kształceniu na odległość,
otwarte zasoby edukacyjne w internecie.
Obok kursów związanych stricte z tematyką e-learningu na stronach portalu znajdą się
również trzy dwudziestogodzinne szkolenia dla nauczycieli – z zakresu wykorzystywania
technologii informatycznych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Opracowane kursy będą
poruszały nie tylko zagadnienia związane z odpowiednim przygotowywaniem treści dydaktycznych, ale również dotyczące społecznych i psychologicznych aspektów pracy z osobami
posiadającymi różnorodne dysfunkcje, m.in. wzroku, słuchu oraz ruchu. Realizowany przez
UMK projekt przewiduje też przy tej okazji wyposażenie UCNTN w specjalistyczny sprzęt
ułatwiający niepełnosprawnym samodzielną pracę z komputerem, w tym m.in. w przystawki
brajlowskie, powiększalniki ekranu, urządzenia czytające. W ten sposób – łącząc opracowanie
szkoleń e-learningowych z zakupem odpowiednich urządzeń – UMK planuje ułatwić osobom
niepełnosprawnym dostęp do swojej oferty edukacyjnej.

E-edukacja na UMK
Prace nad wszystkimi kursami, które znajdą się na stronach portalu, są realizowane przy
ścisłej współpracy nauczycieli akademickich z pracownikami UCNTN, na bazie wypracowanego
dużo wcześniej na UMK modelu tworzenia treści e-learningowych. Zakłada on rozdzielenie poszczególnych zadań cząstkowych związanych z przygotowaniem kursu internetowego pomiędzy
różnych pracowników szerszego zespołu, m.in. nauczycieli prowadzących zajęcia, informatyków,
grafików, specjalistów od montażu audio-wideo oraz osoby redagujące treści.
Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pełnego zakresu tematycznego zajęć, przygotowanie
odpowiednich treści dydaktycznych oraz dostarczenie materiałów pomocniczych, m.in. ilustracji,
filmów, nagrań dźwiękowych oraz innych dokumentów, niekoniecznie w wersji cyfrowej. Jeżeli
wymaga tego specyfika przedmiotu, nauczyciel występuje również przed kamerą, w studiu
nagrań UCNTN. We współpracy z redaktorem opracowuje on również kompletny układ kursu
oraz dzieli przygotowane zasoby na odpowiednie bloki tematyczne. Redaktor odpowiada dodatkowo za metodyczną oraz językową poprawność tworzonych materiałów.
Z kolei wszystkie bardziej zaawansowane elementy kursu, takie jak pliki multimedialne
czy interaktywne animacje, są przygotowywane przez odpowiednich pracowników technicznych zatrudnionych w centrum, tj. przez grafika oraz realizatora nagrań audio-wideo. Wybór
technologii, w której zostaną przygotowane kursy, jest zawsze dokonywany w konsultacji z informatykiem, odpowiadającym za to, aby końcowy format danych był zgodny z wymaganiami
platformy edukacyjnej.
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Dzięki takiemu rozproszeniu zadań nauczyciel może skupić się wyłącznie na merytorycznym opracowaniu zajęć, bez konieczności samodzielnego tworzenia bardziej zaawansowanych
technicznie elementów. Ten model opracowywania materiałów e-learningowych nie tylko
przyspiesza pracę, ale również wpływa pozytywnie na jakość tworzonych treści.
W oparciu o powyższy schemat UMK od dłuższego czasu prowadzi również zajęcia pozaakademickie dla swoich studentów. Do tej pory największym przedsięwzięciem w tym zakresie
było przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy dla grupy przeszło 10 tys. studentów pierwszego roku.
Po opublikowaniu kursu w internecie dalsze prowadzenie zajęć spoczywa zawsze na
nauczycielu, który od tego momentu sam komunikuje się ze studentami za pośrednictwem
platformy zdalnego nauczania oraz aktualizuje mniej skomplikowane zasoby. W trakcie zajęć
może on jednak – podobnie zresztą jak wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach e-learningowych – zawsze liczyć na wsparcie techniczne pracowników UCNTN. Oprócz bieżącej
pomocy technicznej centrum organizuje również regularne szkolenia dla pracowników uczelni
– z zakresu obsługi różnorodnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w e-learningu,
m.in. platformy Moodle, edytorów graficznych czy też różnorodnych narzędzi autorskich. Od
przyszłego roku, dzięki realizacji wspomnianego wcześniej projektu, część tych szkoleń będzie
również prowadzona za pośrednictwem internetu.

Podsumowanie
Mimo licznych doświadczeń oraz wielu pomyślnie zrealizowanych projektów, do powszechnego wdrożenia e-learningu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nadal jeszcze daleko. Do pokonania pozostało wiele barier, przede wszystkim organizacyjnych oraz formalnych.
Niezmiernie istotne jest również nieustanne zwiększanie świadomości oraz szkolenie kadry
dydaktycznej uniwersytetu w zakresie możliwości prowadzenia zajęć w trybie internetowym. Nie
zmienia to jednak faktu, że wszystkie podejmowane do tej pory działania stopniowo przynoszą
zamierzony efekt, powodując, że wspomaganą komputerowo edukacją z roku na rok interesuje
się coraz większa liczba nauczycieli. Być może dzięki przygotowywanemu portalowi oraz powstającej serii otwartych kursów e-learningowych uda się jeszcze bardziej spopularyzować tę
formę prowadzenia zajęć nie tylko wśród pracowników toruńskiej uczelni, ale również wśród
przedstawicieli pozostałych placówek edukacyjnych w Polsce.

Abstract
More than a year ago the Nicolaus Copernicus University from Torun (NCU) has begun the implementation of an European Funds project, called „Multimedia E-learning Center and Computer Supported
Teaching for Disabled People”. One of the main goals of this project was to revamp the University Center
for Modern Teaching Technologies, which is the NCU’s unit that supports all the e-educational activities of
the academic teachers. The second important goal was to develop a widely available educational portal,
which could integrate all the information systems used by the students, eg. Moodle platforms, wiki, blogs
or internet television system. Educational portal will also be a place for publishing different kinds of open
educational resources being prepared by the NCU’s employees. A number of pilot, yet complete e-learning
courses will also be implemented as a part of this project. The paper presents the most important aspects
of this venture, along with some organizational and technical backgrounds of all the e-learning activities
at the Nicolaus Copernicus University.
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166

Agnieszka Wcisło
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Rozdział 17

Zintegrowane systemy intranetowe
wspomagające zarządzanie i e-edukację
na uczelni wyższej
– na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie
W opracowaniu przedstawiono zintegrowane systemy intranetowe wspomagające zarządzanie
i e-edukację na uczelni wyższej. Wymieniono i opisano moduły systemów, których działanie obejmuje całość zagadnień administracyjno-dydaktycznych uczelni i które umożliwiają gromadzenie,
przechowywanie, przetwarzanie i wielokierunkowy przepływ informacji z wykorzystaniem sieci
internetowej oraz automatyczne tworzenie różnych dokumentów. Prezentowane rozwiązania,
w tym rozbudowana platforma e-learningowa, umożliwiają także wspomaganie nauczania za
pośrednictwem internetu. Student może uczyć się, m.in.: czytając, słuchając i oglądając materiały
oraz wykonując ćwiczenia interaktywne i komentując zamieszczone informacje. Tak prowadzona
e-edukacja, poprzez różnorodność dostępnych form pracy z materiałem dydaktycznym, zwiększa
efektywność przyswajania i utrwalania wiedzy. Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją (SUSZI) oraz Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy (SAKE) od wielu lat funkcjonują
w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. SUSZI i SAKE tworzą wciąż rozbudowywaną, innowacyjną, zintegrowaną infrastrukturę zarządzania, nauczania oraz wymiany wiedzy
dla studentów i kadry naukowej.
Misją uczelni wyższej powinno być przekazywanie podstaw merytorycznych do pracy
i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na wiedzy oraz kształtowanie absolwentów kreatywnych, zdolnych do samokształcenia i mobilności zawodowej. Żeby
móc wypełniać swoje zadania, uczelnia powinna zapewnić studentom m.in.:
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, którą stanowią profesorowie, doktorzy,
młodzi pracownicy naukowi oraz praktycy,
nowoczesne metody nauczania i wychowania (nauczanie z wykorzystaniem sieci
internetowej, wymiany studenckie, praktyki zagraniczne),
odpowiednie wyposażenie (baza lokalowa, infrastruktura informatyczna, rzutniki
multimedialne, sprzęt audiowizualny),
sprawne i skuteczne zarządzanie we wszystkich obszarach funkcjonowania.
Do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej uczelni wyższej niezbędne są kompleksowe
rozwiązania informatyczne, obejmujące swym zasięgiem całość zagadnień dydaktyczno-administracyjnych, które można dostosowywać do zmieniających się potrzeb, w tym do nowych
uwarunkowań prawnych dla szkolnictwa wyższego.
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W opracowaniu przedstawiono główne moduły Sieciowego Uczelnianego Systemu Zarządzania Informacją (SUSZI)1 oraz Sieciowego Akademickiego Kuriera E-learningowego (SAKE)2.
SUSZI i SAKE są od wielu lat wykorzystywane przez pracowników, wykładowców oraz studentów
Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Sieciowy Uczelniany System Zarządzania
Informacją
Komponenty systemu
W skład Sieciowego Uczelnianego Systemu Zarządzania Informacją wchodzą następujące
moduły funkcjonalne:
moduł dydaktyczno-informacyjny – wspomagający prowadzenie nauczania za
pośrednictwem internetu, obsługujący dystrybucję w postaci elektronicznej
materiałów dydaktycznych oraz sylabusów przygotowanych przez nauczycieli
akademickich,
moduł dziekanatowy – umożliwiający wprowadzanie i modyfikację takich informacji jak: dane osobowe studentów i pracowników uczelni, programy studiów,
rozkłady zajęć, oceny, praktyki studenckie, podania, stypendia, zawierający
wzory wydruków dyplomów, suplementów do dyplomów w języku polskim
i angielskim, oraz wykonujący statystyki GUS,
moduł kasowy – służący do rejestracji należności, płatności, wystawiania faktur,
poleceń zapłaty,
moduł biblioteczny – pozwalający na rejestrowanie zasobów, rezerwowanie książek przez internet i wypożyczenia oraz generujący automatyczne upomnienia,
np. w przypadku przekroczenia terminu zwrotu publikacji,
moduł sieciowy – udostępniający osobom uprawnionym (po podaniu przez nie
unikalnego identyfikatora oraz hasła) informacje za pośrednictwem internetu (wprowadzane dzięki pozostałym programom), umożliwiający m.in. wpisywanie ocen
przez nauczycieli akademickich czy przesyłanie komunikatów z załącznikami.
Wszystkie programy są ze sobą zintegrowane, co pozwala zachować spójność danych przechowywanych w systemie i uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Wspomaganie prac administracyjnych w SUSZI
Moduł dziekanatowy Sieciowego Uczelnianego Systemu Zarządzania Informacją wspomaga prace związane z administracyjną częścią procesu dydaktycznego uczelni, do których
należą m.in.:
rekrutacja studentów i przyznawanie numerów albumów,
podział na grupy zajęciowe,
wprowadzanie programów studiów i rozkładów zajęć,
podział studentów na grupy językowe (lektoraty języków obcych),
zaliczanie semestrów,

1
2

Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją, https://suszi.wszib.edu.pl.
Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy, https://sake.wszib.edu.pl.
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przeniesienia, skreślenia, reaktywacje i urlopy,
zarządzanie podaniami, praktykami, stypendiami,
przygotowanie obron, dyplomów.
Przy wykonywaniu wszystkich tych czynności system dostarcza niezbędnych danych i pomaga podjąć odpowiednie decyzje bez konieczności przeglądania tradycyjnej dokumentacji.
System umożliwia także automatyczne tworzenie i wydruk dokumentów, takich jak:
dyplomy i suplementy do dyplomów (w wersji polskiej i angielskiej),
karty egzaminacyjne,
zaświadczenia (np. do banku, WKU),
zestawienia statystyczne (np. dla GUS).
Wszystkie dane istotne dla studentów są udostępniane w internecie za pomocą modułu
sieciowego SUSZI. Studenci są na bieżąco informowani o dotyczących ich zmianach (np.
ocenach, semestrach, rozkładach zajęć, podaniach, zaległościach w opłatach, terminach
zwrotu książek). Dodatkowo do systemu wprowadzane są informacje dotyczące podań
składanych przez studentów – kiedy wpłynęły, czego dotyczą oraz czy zostały rozpatrzone
i z jakim rezultatem.
Dzięki elektronicznej dystrybucji informacji konieczność osobistej obecności studentów
w części administracyjnej uczelni została ograniczona do niezbędnego minimum.

Obsługa kasy w SUSZI
Jednym z podstawowych zadań modułu kasowego jest ewidencja wpłat dokonywanych przez studentów z tytułu opłat wpisowych, czesnego czy karnych odsetek. Wpłaty te
dokonywane są w formie przelewów bankowych, poleceń zapłaty lub wpłat gotówkowych
(szczególnie w przypadku mniejszych kwot). Zostają one skojarzone z wygenerowanymi
przez SUSZI obciążeniami, co umożliwia natychmiastowe śledzenie salda każdego studenta.
System pozwala m.in. na indywidualne rozłożenie płatności na raty czy umarzanie płatności
oraz karnych odsetek.
Podobnie jak w przypadku modułu dziekanatowego, na stronach internetowych SUSZI
studenci są na bieżąco informowani o stanie swoich płatności.

Zarządzanie zasobami biblioteki w SUSZI
Część biblioteczna SUSZI umożliwia zarządzanie zasobami biblioteki. Każda publikacja
jest dokładnie opisywana, wraz z informacjami takimi jak: data zakupu, cena detaliczna,
cena zakupu, numer faktury. Zasoby przeznaczone do wypożyczania można wyszukiwać
i rezerwować przez internet. Jeżeli egzemplarz nie jest w danej chwili dostępny, system blokuje
możliwość prolongowania wypożyczenia osobie aktualnie posiadającej książkę, a z chwilą
jej zwrotu do biblioteki osoba rezerwująca jest automatycznie informowana o możliwości
wypożyczenia.
Wypożyczenie pozycji z biblioteki polega na znalezieniu odpowiedniego egzemplarza
w magazynie, sprawdzeniu tożsamości wypożyczającego (SUSZI przechowuje zdjęcia studentów) oraz wczytaniu pozycji za pomocą skanera kodów kreskowych. System wyeliminował
konieczność ręcznego wypisywania rewersów, znacznie przyspieszając operacje wypożyczeń
i zwrotów.
Jak już wspomniano, SUSZI automatycznie przypomina wypożyczającym o terminach
zwrotu i wysyła ponaglenia w sytuacji ich przekroczenia. Jednocześnie pracownik biblioteki
ma globalny wgląd w stan zasobów biblioteki.
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E-edukacja w SUSZI
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem internetu wymaga przygotowania przez wykładowców
materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej – sylabusów, wykładów, interaktywnych
ćwiczeń, filmów instruktażowych, opisów wymagań, informacji o lekturach.
W SUSZI umieszczane są materiały przeznaczone dla całej społeczności studenckiej,
oraz takie, które są wspólne dla wszystkich wykładowców danego przedmiotu i udostępniane
uprawnionym studentom realizującym konkretny przedmiot. Ponadto wykładowcy dysponują
elektronicznymi dziennikami, które umożliwiają m.in. zapisywanie studentów do grup, a przede
wszystkim wprowadzanie, podgląd, modyfikowanie i usuwanie ocen cząstkowych i końcowych
oraz wydruk protokołów egzaminacyjnych. W SUSZI możliwe jest przesyłanie dowolnych
informacji m.in. w relacjach wykładowca – zdefiniowana grupa studentów czy wykładowca
– student. Umożliwia to nauczycielom także rozsyłanie studentom zadań oraz odbieranie
gotowych prac.
Obecnie większość materiałów e-learningowych przygotowywanych przez poszczególnych
wykładowców dla konkretnych studentów znajduje się w Sieciowym Akademickim Kurierze E-learningowym. Także tam najczęściej umieszczane są zadania dla studentów oraz ich rozwiązania.
Rysunek 1. Strona główna wykładowcy w SUSZI

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://suszi.wszib.edu.pl

Moduł sieciowy w SUSZI
Moduł sieciowy jest integralną częścią pozostałych modułów SUSZI i jego niektóre możliwości zostały już wcześniej opisane.
Uprawnieni użytkownicy SUSZI za pośrednictwem strony internetowej mają dostęp do
(zob. rysunek 1):
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dzienników i wykazu ocen,
harmonogramu sesji i sesji poprawkowej,
spisu wykładowców, ich rozkładów zajęć, opisów przedmiotów, które prowadzą,
dodatkowych materiałów dydaktycznych,
spisu pracowników administracji,
wyszukiwarki pozycji w bibliotece i rezerwacji,
historii podań, opłat i praktyk,
tablicy ogłoszeń.
Moduł sieciowy służy także do przesyłania wiadomości pomiędzy pracownikami administracji, wykładowcami oraz studentami. System udostępnia predefiniowane grupy odbiorców,
takie jak: studenci danego roku, danej grupy dziekanatowej, grupy zajęciowej, studenci mający
zajęcia z konkretnym wykładowcą, wykładowcy danego przedmiotu, kierunku. Dzięki temu
wysyłanie informacji zbiorowych jest bardzo szybkie i wygodne.

Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy
Komponenty Sieciowego Akademickiego Kuriera E-learningowego
SAKE stanowi platformę e-learningową, udostępniającą autoryzowanym użytkownikom
szereg modułów wspomagających proces kształcenia.
Zakładka Dydaktyka grupuje moduły wykorzystywane w procesie dydaktycznym:
eLearning – moduł pozwalający m.in. na publikację materiałów dydaktycznych,
przesyłanie przez studentów rozwiązanych zadań oraz prowadzenie dyskusji na
forach przedmiotowych,
Testy – moduł umożliwiający sprawdzanie wiedzy online,
Prace dyplomowe – moduł przeznaczony do prowadzenia pracy dyplomowej
(z kontrolą antyplagiatową),
Ankieta – moduł służący do oceniania przez studentów pracy dydaktycznej wykładowców (system badania jakości kształcenia),
CISCO – moduł zawierający materiały e-learningowe firmy CISCO, do których
mają dostęp uczestnicy kursów Cisco Networking Academy.
Zakładka Moja uczelnia zawiera natomiast moduły związane ze społecznością WSZiB
m.in.:
Forum – forum dyskusyjne dla pracowników i studentów WSZiB,
Galeria – moduł zawierający zdjęcia z różnych imprez uczelnianych,
Sonda – moduł umożliwiający przeprowadzanie badania opinii na określony
temat,
SSiA – moduł Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WSZiB, zawierający informacje na temat zjazdów absolwentów i imprez integracyjnych oraz propozycje
pracy, szkoleń, praktyk, oferty programów stypendialnych.
Z kolei zakładka Moje konto grupuje następujące moduły:
Dossier – moduł służący wykładowcom do wprowadzania i drukowania m.in.
danych osobowych, informacji dotyczących działalności naukowej, publikacji,
Zmiana hasła – moduł umożliwiający zmianę hasła w systemach intranetowych
WSZiB oraz w Live@EDU,
Oprogramowanie – moduł pozwalający na zamawianie oprogramowania w bibliotece, m.in. w ramach licencji MSDN Academic Alliance,
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WiFi – moduł umożliwiający samodzielne generowanie haseł do sieci bezprzewodowej działającej na terenie uczelni,
Ustawienia poczty – moduł przekierowujący pocztę elektroniczną z kont udostępnianych przez WSZiB na dowolny adres.
Zakładka Pomoc grupuje natomiast moduły zawierające informacje dotyczące korzystania
z systemów intranetowych oraz rozwiązywania wszelkich problemów związanych z ich funkcjonowaniem na uczelni:
Instrukcja użytkownika – moduł, w którym znajdują się instrukcje i dodatkowe
informacje dotyczące korzystania z niektórych funkcji SAKE oraz innych systemów
i programów dostępnych w WSZiB,
FAQ – moduł, który zawiera pogrupowane tematycznie odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

Zaawansowane zarządzanie materiałami dydaktycznymi
w module eLearning w SAKE
Moduł eLearning w SAKE pozwala na zaawansowane zarządzanie materiałami dydaktycznymi (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Zarządzanie materiałami dydaktycznymi w module eLearning w SAKE

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://sake.wszib.edu.pl

Wykładowca ma możliwość samodzielnego organizowania materiałów do swoich zajęć
w lekcje, a lekcji – w kursy. Za pośrednictwem internetu wykładowca udostępnia swoim studentom poszczególne lekcje lub cały kurs. Do tworzenia lekcji wykładowca może wykorzystywać
następujące elementy:
Miejsce na pliki – gdzie umieszczane są pliki przeznaczone do pobierania przez
studentów,
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Zadania – pozwalające na publikowanie treści zadań oraz wgrywanie przez studentów odpowiedzi w postaci plików (wykładowca ma możliwość komentowania
rozwiązań, wystawiania ocen oraz ich automatycznego zapisywania do dziennika
w SUSZI),
Wiki (Atlassian Enterprise Confluence Wiki) – mechanizm portalu społecznościowego, pełniący funkcję forum przedmiotowego, umożliwiający wykładowcy i jego
studentom edycję treści problemowych oraz wspólną pracę nad nimi,
Multimedia – pozwalające na efektywne udostępnianie w sieci m.in. filmów
i prezentacji multimedialnych.
Ponadto każdy wykładowca ma dostęp do własnej przestrzeni roboczej o nazwie Moje
materiały, w której może tworzyć elementy lekcji i zarządzać nimi. Takie podejście pozwala
na wielokrotne korzystanie z raz stworzonych materiałów. Przygotowane materiały pozostają
niewidoczne dla studentów, dopóki nie zostaną przypisane przez wykładowcę wybranej
grupie.
W module eLearning możliwe jest także współdzielenie materiałów z innymi wykładowcami WSZiB.
Każdy student posiada w SAKE Magazyn plików, stanowiący jego indywidualny zdalny
zasób dyskowy.

Zarządzanie testami w module Testy w SAKE
Moduł Testy pozwala na tworzenie i przeprowadzanie wszelkiego rodzaju testów (np. kwalifikacyjnych, językowych, egzaminów). Testy są definiowane przez wykładowców w plikach
tekstowych, w których (wykorzystując odpowiednią składnię) można tworzyć pytania:
jednokrotnego wyboru,
wielokrotnego wyboru,
dopasowania do wzorca,
otwarte.
Raz zdefiniowany oraz zapisany test można wykorzystywać wielokrotnie, wybierając losowo
z puli określoną liczbę pytań i definiując dodatkowe parametry. Bezpośrednio po rozwiązaniu
testu jest on oceniany przez system według kryteriów określonych wcześniej przez wykładowcę.
Wyniki są prezentowane studentowi i archiwizowane w SAKE, mogą także zostać automatycznie
zapisane w dziennikach Sieciowego Uczelnianego Systemu Zarządzania Informacją.

SAKE a oprogramowanie, materiały i usługi zewnętrzne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie uczestniczy w programie MSDN
Academic Alliance. Studenci oraz wykładowcy mają możliwość bezpłatnej, legalnej instalacji
oprogramowania dostarczanego w ramach pakietu MSDN AA na własnych komputerach (w celach niekomercyjnych) oraz korzystania z licznych materiałów e-learningowych firmy Microsoft.
Poprzez moduł Oprogramowanie można zamawiać:
systemy operacyjne (m.in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),
serwery (m.in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
aplikacje (m.in. Access, Project, Visio).
Ponadto w wyniku współpracy z firmą Microsoft została udostępniona studentom i wykładowcom WSZiB platforma Live@EDU. Umożliwia ona korzystanie z darmowego konta poczty
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elektronicznej oraz licznych usług (m.in. Skydrive, Office Live Workspace, LiveSpace, Outlook
Calendar). Hasło dostępu jest identyczne jak w SAKE i SUSZI.

Dostęp do systemów intranetowych SUSZI i SAKE
Użytkownicy końcowi SUSZI i SAKE mają dostęp do systemów za pośrednictwem internetu
i dowolnej przeglądarki internetowej – muszą tylko wpisać odpowiedni adres w jej polu adresowym. Dzięki wykorzystaniu witryny internetowej uzyskano jednakowy dostęp do systemów
zarówno z sal komputerowych WSZiB i kiosków informacyjnych rozmieszczonych na terenie
uczelni, jak też z kawiarenek internetowych, z pracy czy z domu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa moduł sieciowy SUSZI oraz SAKE udostępniają dane
szyfrowane, po uprzednim zweryfikowaniu użytkownika na podstawie unikalnego identyfikatora
i hasła. Dzięki centralnemu zarządzaniu kontami studenci i pracownicy używają tych samych
kont i haseł niezależnie od tego, czy korzystają z systemów intranetowych SUSZI i SAKE, czy
podłączają się do systemów operacyjnych funkcjonujących w WSZiB.
Użytkownik, który zalogował się do jednego ze zintegrowanych systemów intranetowych
WSZiB, do drugiego może zostać zalogowany automatycznie poprzez kliknięcie w odpowiedni
odsyłacz.

Podsumowanie
Stosowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, uwzględniających indywidualne
wymagania studentów, powinno ułatwiać wypełnianie podstawowej misji uczelni i jej sprawne
funkcjonowanie oraz sprzyjać rozwojowi e-edukacji. Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją oraz Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy to przykłady zintegrowanych
systemów intranetowych spełniających wymienione funkcje. W Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Krakowie SUSZI i SAKE tworzą wciąż rozbudowywaną, innowacyjną, zintegrowaną infrastrukturę zarządzania, nauczania oraz wymiany wiedzy na miarę XXI wieku.

Netografia
Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją, https://sake.wszib.edu.pl.
Sieciowy Akademicki Kurier E-learningowy, https://suszi.wszib.edu.pl.

Abstract
The paper presents integrated intranet systems that support management and e-education at the
School of Banking and Management in Cracow (WSZiB in Kraków). In the article all modules of the systems
are listed and described. Their operation covers all administrative and teaching issues, allowing for the
collecting, storing and processing of information. The presented solutions, including an extensive e-learning
platform, enable teaching and learning using the Internet. Students can learn by reading, downloading,
listening and watching prepared materials, by doing the interactive exercises and by commenting on the
submitted messages. E-learning increases the efficiency of knowledge acquisition and consolidation through
the variety of available forms. Intranet systems SUSZI and SAKE have been used at the School of Banking
and Management in Cracow for many years, creating a constantly expanding, innovative, integrated knowledge-sharing infrastructure for students and the faculty.
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Rozdział 18

Wykorzystanie e-learningu
we wspomaganiu procesu nauczania
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach
na przykładzie AE Katowice eLearning System
W opracowaniu zaprezentowane zostaną prace, jakie zostały podjęte na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach w celu wsparcia nauczania na nowych kierunkach studiów1.
Rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań w tym zakresie było możliwe dzięki uruchomieniu
platformy e-learningowej (AE Katowice eLearning System), stworzonej w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie wspólnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu
zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych”, finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach POKL. Celem projektu było rozszerzenie oferty edukacyjnej
uczelni i podniesienie jakości kształcenia2. Stworzona w jego ramach platforma e-learningowa
przeznaczona jest dla wykładowców, studentów oraz wszystkich osób (np. pracowników dziekanatów), które zainteresowane są wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych dla
wspomagania procesu dydaktycznego. W opracowaniu omówiono założenia projektu, rozwiązania technologiczno-funkcjonalne oraz organizacyjne, a także przykłady ich zastosowania.

Założenia projektu
Celem projektu Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących
przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych jest rozszerzenie oferty
edukacyjnej uczelni i podniesienie jakości kształcenia m.in. poprzez3:
intensyfikację kontaktów z przedsiębiorstwami, pracodawcami i administracją
publiczną,

1
W ramach projektu powstały nowe kierunki studiów: logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse
i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz gospodarka i zarządzanie publiczne. Uruchomiono studia podyplomowe na
kierunkach: międzynarodowe studia menadżersko-finansowe, zarządzanie projektami europejskimi, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia. Dla studentów I roku studiów stworzono
możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z matematyki.
2
Projekt Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych
standardów edukacyjnych, http://www.proroz.interrel.pl/projekcie, [07.09.2011].
3
Tamże.
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szersze zastosowanie metod nauczania na odległość,
dostosowanie oferty do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
rozwijanie umiejętności kadry akademickiej i kwalifikacji zarządzającej kadry
administracyjnej.
W ramach projektu studenci i absolwenci uniwersytetu mogą korzystać z następujących
form wsparcia4:
dodatkowej oferty dydaktycznej na kierunkach logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz gospodarka
i zarządzanie publiczne,
trzymiesięcznych praktyk zawodowych dla studentów i sześciomiesięcznych
staży zawodowych dla absolwentów,
zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów pierwszego roku,
szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego,
konferencji i warsztatów z udziałem przedstawicieli biznesu,
studiów podyplomowych na kierunkach: międzynarodowe studia menadżersko-finansowe, zarządzanie projektami europejskimi, zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy, zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia.
W ramach projektu uruchomiono również nowoczesną platformę e-learningową i laboratorium informatyczne dla potrzeb prowadzenia zajęć w formie kształcenia zdalnego.
Ponadto zakupiono specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające studentom niepełnosprawnym, zwłaszcza niedowidzącym i niedosłyszącym, korzystanie z oferty dydaktycznej
Uniwersytetu.
Wartość projektu wynosiła 12,4 mln złotych. Projekt był współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem projektu był prof.
Jan Wojtyła. Realizacja przypadała na lata 2008–2011.

Platforma AE Katowice eLearning System –
założenia projektowe
Platforma e-learningowa stworzona w ramach projektu to rozwiązanie wspomagające
proces dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do jej budowy wykorzystano nowoczesne technologie informatyczne. Z jednej strony oferuje ona popularny na
całym świecie interfejs oprogramowania Moodle, dzięki czemu wdrażanie platformy przebiega sprawnie, z drugiej strony umożliwia zastosowanie oprogramowania wirtualnej klasy,
co stanowi nową jakość w komunikacji synchronicznej pomiędzy użytkownikami platformy.
Zarówno moduł Moodle, jak i wirtualna klasa dostępne są poprzez przeglądarkę internetową5. Dlatego też wszyscy użytkownicy platformy mogą w pełni wykorzystać funkcjonalności
platformy bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

4
5

Tamże.
AE Katowice eLearning System, http:moodle.ue.katowice.pl, [22.05.2012].
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Charakterystyka platformy AE Katowice eLearning
System
Jak już wcześniej wspomniano, platforma powstała w celu wspomagania nauczania na
nowych kierunkach studiów. Co warto podkreślić, architektura platformy nie tylko umożliwia
wspomaganie komunikacji pomiędzy nauczycielami i studentami, ale pozwala także na przeprowadzenie w sposób zdalny różnych wykładów, seminariów czy odczytów.
Platforma jest zintegrowana z infrastrukturą informatyczną uczelni dzięki zastosowaniu
technologii CAS (Central Authentification Service). Pozwoliło to na powiązanie jej z usługami
informatycznymi świadczonymi na UE w Katowicach, np.: wirtualnym dziekanatem czy biblioteką, poprzez jedno hasło dostępowe.
Platforma AE Katowice eLearning System umożliwia:
przeprowadzanie zajęć w formie e-learningu,
realizowanie konsultacji elektronicznych między wykładowcą a studentem,
symultaniczną współpracę wykładowców ze studentami,
sporządzanie analitycznych raportów z przebiegu e-kursów oraz e-konsultacji.
Po zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do opcji zgodnych z jego profilem (wykładowca,
student) oraz może przeglądać listę wszystkich kursów, ma też dostęp do tych, na które jest
zapisany (rysunek 1).
Rysunek 1. AE Katowice eLearning System – kategorie kursów

Źródło: https://moodle.ue.katowice.pl

Nazwy kursów odpowiadają nazwom przedmiotów, na które student uczęszcza w ramach swojej ścieżki kształcenia. Już na etapie specyfikacji założeń projektowych przyjęto, iż
platforma nie ma być tylko i wyłącznie skrzynką podawczą. Dlatego też do każdego kursu,
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Rysunek 2. Widok przykładowego kursu w ramach platformy AE Katowice eLearning System – tryb edycji

Źródło: http://moodle.ue.katowice.pl

oprócz elementów typowo informacyjnych: sylabusa przedmiotu czy treści merytorycznych
(wykłady e-learningowe), zostały zaimplementowane (rysunek 2) takie komponenty jak:
quizy,
zadania do wykonania dla studentów,
wewnętrzna poczta elektroniczna,
forum dyskusyjne,
czat,
wirtualna klasa.
Elementy te pozwalają na komunikację w ramach danego kursu pomiędzy wykładowcami
a studentami i pomiędzy samymi studentami.

Tworzenie materiałów dydaktycznych na potrzeby
e-learningu
Nowoczesny e-learning to – poza sprawnie działającą platformą – także oprogramowanie
wspomagające proces przygotowywania materiałów dydaktycznych. Istotne jest stałe monitorowanie rynku narzędzi ułatwiających i przyspieszających digitalizację oraz przygotowanie
takich materiałów. Wykorzystanie trafnie dobranych programów wspomagających tworzenie
ciekawych multimedialnych pomocy dydaktycznych wydaje się jednym z istotnych warunków
sukcesu wdrożenia i późniejszego funkcjonowania platformy. Do przygotowywania materiałów na potrzeby zajęć prowadzonych w formie e-learningu w ramach platformy AE Katowice
eLearning System zostało wykorzystane oprogramowanie: Adobe Captivate, Adobe Presenter,
Camtasia, Crazy Talk, Adobe Flash Professional, MS PowerPoint.
Do większości materiałów dydaktycznych dołączone są elementy sprawdzające wiedzę,
zazwyczaj w formie quizów (rysunek 3).
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Rysunek 3. Przykładowa lekcja na platformie AE Katowice eLearning System – quizy

Źródło: http://moodle.ue.katowice.pl

Praca z platformą – rola wykładowcy
Aby zapewnić czytelną strukturę, przyjęto zasadę, że tworzeniem nowych kursów oraz ich
podkategorii będzie zajmował się administrator AE Katowice eLearning System. Kurs – zgodnie
z koncepcją funkcjonowania platformy Moodle – może zawierać:
Rysunek 4. Widok przykładowych materiałów dydaktycznych w ramach platformy AE Katowice eLearning
System

Źródło: http://moodle.ue.katowice.pl
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zasoby – informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić
treść kursu; mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane na serwer obsługujący kurs lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne
strony WWW, które włączono do kursu;
składowe – aktywności, które mogą być zdefiniowane i uruchamiane z poziomu
platformy Moodle; wśród składowych możemy wyróżnić elementy wspomagające komunikację (np. forum, czat) oraz sprawdzające wiedzę (np. quiz, zadania,
ankiety).

Praca z platformą – rola studenta
Studenci będący słuchaczami kursów w ramach platformy AE Katowice eLearning System
mogą wykorzystywać zamieszczone na platformie treści w ramach udostępnionych im kursów.
Ponadto:
mają możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi uczestnikami kursu poprzez
wewnętrzną pocztę elektroniczną, forum i czat,
mogą sprawdzać swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie testów, quizów oraz przesyłanie do oceny samodzielnie wykonanych ćwiczeń,
mogą uczestniczyć w zajęciach wirtualnej klasy w czasie rzeczywistym (nauczanie
synchroniczne).
Studenci mają też możliwość stworzenia swojego indywidualnego planu nauczania w środowisku wirtualnym (wspomagającego zajęcia w formie tradycyjnej), z uwzględnieniem własnych
zainteresowań, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych.

Moduł wirtualnej klasy
Moduł wirtualnej klasy w ramach platformy AE Katowice eLearning System działa w oparciu
o system Adobe Connect Pro (wersja anglojęzyczna). Do obsługi programu wystarczy przeglądarka
internetowa. Moduł ten umożliwia prowadzenie zajęć w formie nauczania synchronicznego.
Co warto podkreślić, w trakcie tego typu zajęć mogą być wykorzystywane także takie narzędzia
jak: kamera internetowa, mikrofon i głośniki oraz tablet.
Już w początkowym stadium projektu powzięto pewne założenia dotyczące wirtualnej
klasy:
w systemie każdemu utworzonemu kursowi automatycznie przypisana zostaje
wirtualna klasa,
dostęp do wirtualnej klasy określają nauczyciele poprzez zdefiniowanie terminu,
w jakim wirtualna klasa jest otwarta,
studenci nie mają możliwości wykorzystywania modułu wirtualnej klasy, jeśli nie
jest do niej zalogowany nauczyciel,
przyjęto, iż konsultacje w ramach wirtualnej klasy odbywać się będą osobno dla
każdego przedmiotu.
Zajęcia w ramach wirtualnej klasy prowadzone są według określonego schematu. Moduł
wirtualnej klasy został zintegrowany z serwerem Adobe Connect, dlatego nie jest wymagane
dodatkowe logowanie. Po dodaniu nowego terminu konsultacji członkowie grup, którym przypisano ten termin, są o tym powiadamiani poprzez blok Nadchodzące terminy (rysunek 5). Kiedy
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nauczyciel jest zalogowany w wirtualnej klasie, student zostaje o tym poinformowany w bloku
Aktualnie trwające konsultacje.
Po zalogowaniu się w wirtualnej klasie nauczyciele mają możliwość prowadzenia zajęć
w różnych formatach – widokach. W zależności od wybranego widoku można wykorzystywać
różne narzędzia i funkcjonalności (tabela 1).
Rysunek 5. Link do wirtualnej klasy w ramach platformy AE Katowice eLearning System

Źródło: http://moodle.ue.katowice.pl

Tabela 1. Dostępne funkcjonalności w poszczególnych widokach wirtualnej klasy

Wygląd
Funkcjonalności
Współdzielenie Lista uczestników – wyświetla listę uczestników, ich rolę oraz statusy.
Czat – umożliwia prowadzenie rozmowy na piśmie pomiędzy wszystkimi
(sharing)
użytkownikami niezależnie od statusu.
Notatnik – umożliwia tworzenie notatek.
Obszar współdzielony – obszar roboczy, w którym wyświetlana jest główna treść
(np. tablica, prezentacja).
Lista uczestników – wyświetla listę uczestników, ich rolę oraz statusy.
Dyskusja
Notatnik – umożliwia tworzenie notatek.
(discussion)
Kamera – wyświetla obrazy z kamer aktywnych użytkowników.
Czat – umożliwia prowadzenie rozmowy na piśmie pomiędzy wszystkimi
użytkownikami, niezależnie od statusu.
Sonda – umożliwia przeprowadzenie głosowania wśród uczestników zajęć.
Notatki z dyskusji – umożliwiają tworzenie notatek widocznych dla wszystkich
uczestników dyskusji.
Kamera – wyświetla obrazy z kamer aktywnych użytkowników.
Współpraca
(collaboration) Lista uczestników – wyświetla listę uczestników, rolę oraz statusy uczestników.
Notatnik – umożliwia tworzenie notatek.
Obszar współdzielony – obszar roboczy, w którym wyświetlana jest główna treść
(np. tablica, prezentacja).
Czat – umożliwia prowadzenie rozmowy na piśmie pomiędzy wszystkimi
użytkownikami, niezależnie od statusu.
Współdzielenie plików – umożliwia wymianę plików pomiędzy uczestnikami.
Źródło: C.M. Olszak (red.), Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. , Wydawnictwo UE, Katowice 2010
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Kluczowymi składnikami opisywanego narzędzia są: Lista uczestników (attendee list) oraz
Obszar roboczy (share). Lista uczestników jest komponentem, który wyświetla informacje o aktualnie zalogowanych użytkownikach. Natomiast Obszar roboczy pozwala na współdzielenie
takich elementów jak: tablica, dokument, ekran komputera.
Wykorzystanie Obszaru roboczego jako wirtualnej tablicy umożliwia pisanie, rysowanie,
wstawianie symboli. Ponadto istnieje możliwość cofnięcia zmian, wyczyszczenia tablicy oraz
wydruku zapisanych na niej treści. Obszar roboczy można także wykorzystać do wyświetlenia
dokumentów pochodzących z komputerów zalogowanych użytkowników lub plików znajdujących sie we wspólnym repozytorium na serwerze. Dokumenty, które można wyświetlić, to
prezentacje MS PowerPoint, obrazy JPG, kompilacje SWF, kompilacje FLV i pliki audio MP3.
Trzecia możliwość wykorzystania obszaru roboczego to współdzielenie ekranu komputera
użytkownika.
Wirtualna klasa umożliwia także użytkownikowi przejęcie kontroli nad komputerem innej
osoby. Proces ten jest jawny i wymaga zgody użytkownika.

Bariery we wdrażaniu platformy AE Katowice
eLearning System
Ograniczenia, które zostały zidentyfikowane w czasie wdrażania platformy i korzystania
z niej, można zakwalifikować do trzech zasadniczych grup: ludzkich, technicznych i organizacyjnych6.
Wśród wymienionych grup największe trudności sprawiały bariery ludzkie: odnoszące
się do dwóch głównych podmiotów procesu edukacji – uczących się i nauczających. Wśród
nauczających (wykładowców) wystąpiły bariery w przekazywaniu nowych treści (niechęć do
umieszczania materiałów, brak wystarczających umiejętności związanych z digitalizacją treści
i obsługą platformy). Z kolei w gronie studentów można było zidentyfikować bariery związane
z uczeniem się z wykorzystaniem nowych środków dydaktycznych, a mianowicie:
preferowanie przez część studentów tradycyjnej formy nauczania,
niesystematyczność i brak samodyscypliny w pracy z materiałem szkoleniowym,
brak motywacji do samodzielnego uczenia się,
bariery związane z niewystarczającymi umiejętnościami obsługi komputera lub
platformy e-learningowej (część studentów nie potrafi lub nie lubi korzystać także
z takich mechanizmów, jak czat czy poczta elektroniczna),
brak czasu (dało się to zwłaszcza zaobserwować wśród studentów na studiach
niestacjonarnych i podyplomowych).
Ograniczenia techniczne, które zauważono, związane są między innymi z faktem, iż część
studentów ma ograniczony dostęp do internetu i sprzętu komputerowego. Jednak, co warto
podkreślić, w ramach projektu została stworzona sala komputerowa na potrzeby e-learningu.
Powinno to zatem nieco pomóc w usunięciu wspomnianej bariery.
Natomiast bariery organizacyjne związane są z efektywnym administrowaniem platformą,
co wiąże się z utrzymaniem właściwej komunikacji na linii administrator platformy – wykładowcy. Dużym problemem jest także brak zdefiniowanych procedur realizacji zajęć w formie
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M. Hyla, Przewodnika po e-learningu, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
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e-learningu (zarówno dla studentów, jak i wykładowców) oraz uwzględnienia zajęć w formie
e-learningu w programach nauczania i siatkach godzin.

Korzyści z wdrożenia platformy AE Katowice
eLearning System
Jedną z głównych zalet wprowadzenia e-learningu w ramach nowych kierunków studiów
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest to, iż studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto e-learning podnosi efektywność procesu edukacji:
zmienia sposób, w jaki ludzie się uczą, poszerza doświadczenia uczących się, dostarcza narzędzi,
dzięki którym można wykorzystywać bogate zasoby internetu oraz daje możliwość uczenia się
tym, którzy do tej pory jej nie mieli.
Dla studentów korzystających z tej formy edukacji najważniejszymi zaletami e-learningu są:
oszczędność czasu, indywidualizacja procesu kształcenia oraz łatwiejszy dostęp do informacji,
a także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki ćwiczeniom, testom, quizom.
Z kolei dzięki wirtualnej klasie wykładowca i studenci mogą wykorzystywać nowoczesną
formę nauczania, symulującą nauczanie „twarzą w twarz”, co czyni e-learning bardziej „ludzkim”.
Ponadto studenci mają dostęp do dodatkowej formy kontaktu w swoim gronie oraz z wykładowcami – dzięki konsultacjom poprzez wewnętrzną pocztę, forum, czat i wirtualną klasę.

Efekty wdrożenia AE Katowice Learning System
na UE w Katowicach
Studenci, a także wykładowcy mają dostęp do nowoczesnego wirtualnego środowiska
wspomagającego nauczanie w formie tradycyjnej. Obecnie na platformie aktywnych jest ponad
1500 użytkowników. Od momentu udostępnienia platformy (pierwszy kwartał 2010) zostały na
niej uruchomione osiemdziesiąt dwa kursy w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
i podyplomowych.
Warto podkreślić, iż studenci i wykładowcy często wykorzystują udostępnione im narzędzia
komunikacji, o czym świadczy fakt, iż do października 2011 roku z wykorzystaniem platformy
AE Katowice Learning System zostało przeprowadzonych ponad 7000 e-konsultacji (z zastosowaniem poczty wewnętrznej, forów dyskusyjnych i wirtualnych klas).
Dużym sukcesem był także cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej z zakresu prowadzenia
zajęć w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy, w którym uczestniczyli wykładowcy
zainteresowani tą formą nauczania.
Aby ułatwić wykładowcom pracę z omawianą platformą, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazał się Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej
pod redakcją Celiny M. Olszak.

Podsumowanie
Realizacja zajęć w formie e-learningu jest niewątpliwie nowym doświadczeniem dla wielu
uczelni. Ta forma nauczania posiada zarówno swoje zalety, jak i wady. Praktyka pokazała na
przykładzie opisanego projektu, że e-learning wymaga solidnego zaangażowania w ten proces
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nie tylko wykładowców, ale także studentów. Niełatwym zadaniem okazała się digitalizacja wielu
materiałów dydaktycznych. Zwłaszcza tworzenie kursów interaktywnych czy testów wymagało
posiadania dużych umiejętności praktycznych. Wielu wykładowców miało trudności z przetworzeniem swoich wykładów prowadzonych dotąd w formie tradycyjnej. E-learning oznacza
także szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby studentów oraz stałe monitorowanie ich postępów w nauce. W trakcie realizacji projektu dało się zauważyć, że rozwój e-learningu wymaga
uruchomienia różnych mechanizmów motywujących zarówno wykładowców, jak i studentów
do korzystania z tych nowoczesnych form edukacji. Konieczne jest dalsze propagowanie idei
e-learningu, skutecznego łączenia nauczania tradycyjnego z formami elektronicznymi, a także
stałe monitorowanie dobrych praktyk w tym zakresie, tak aby wprowadzać wszelkie możliwe
usprawnienia w tej kwestii.
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Abstract
The aim of the paper is to present activities that were undertaken at the University of Economics in
Katowice to support the teaching process of new academic degree courses. These activities resulted in
project entitled: „Preparing and implementing coherent development actions promoting transformations
in order to ensure higher education standards” (ProzRoz), founded by UE Human Resources Operating
Programme. Within this project, we created and implemented an e-learning platform – AE Katowice
eLearning System. In this paper, objectives of the project were presented as well as design goals, technology, functional organizational solutions and examples of their application on the platform.
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eUczelnia – eNauczanie
na Politechnice Gdańskiej

Projekt „eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej
eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Osi
priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy
społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel główny realizowanego
przedsięwzięcia to stworzenie podstaw do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Liderem projektu, którego całkowita wartość wynosi ponad 12 mln zł, jest Politechnika Gdańska. Działania
związane z projektem eUczelnia rozpoczęły się w styczniu 2011 roku i potrwają do marca 2014
roku. W tym czasie zespół programistów stworzy interaktywną, elektroniczną platformę, na której
znajdzie się siedem współpracujących ze sobą modułów: eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum,
eKontakt, eStudent, eNauczanie i eNauka.
W opracowaniu opisana zostanie koncepcja wdrożenia modułu eNauczanie, ze szczególnym
uwzględnieniem fazy przygotowawczej, realizowanej przez Zespół ds. uczelnianej platformy
e-learningowej, powołany przez Rektora Politechniki Gdańskiej w maju 2011 roku.

Projekt eUczelnia – wprowadzenie
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną 19 października 2010 roku, Politechnika
Gdańska rozpoczęła realizację projektu 3 stycznia 2011 roku. eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego – tak brzmi tytuł przedsięwzięcia, które potrwa do 31 marca
2014 roku. Głównym zadaniem omawianej platformy jest stworzenie podstaw do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Wartość programu, który ma zwiększyć aktywność społeczną
poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wynosi dokładnie 12 304 100
złotych. Udział Unii Europejskiej w finansowaniu projektu wynosi 75 procent.
Na przestrzeni trzech lat zespół programistów z Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem mgr. inż. Piotra Falca stworzy interaktywną elektroniczną
platformę, na której znajdzie się aż siedem współpracujących ze sobą modułów (rysunek 1).
Jako pierwszy w 2011 r. został z powodzeniem wdrożony na wszystkich dziewięciu wydziałach uczelni eDziekanat. Obecnie z aplikacji tej korzysta ok. tysiąca pracowników, a w bazie
znajdują się dane aż 22 tysięcy aktywnych użytkowników. Zadaniem modułu jest wspieranie
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Rysunek 1. eUczelnia – koncepcja modułowa

Źródło: opracowanie własne

obsługi procesu kształcenia. Wśród najważniejszych funkcjonalności należy wymienić zarządzanie
kartoteką studentów i kadry naukowej, a także elektroniczny plan zajęć. Jednakże najbardziej
innowacyjnym elementem w eDziekanacie jest zastąpienie papierowej postaci albumu studenta
indeksem w wersji elektronicznej.
W 2012 r. zespół dostarczy trzy kolejne rozwiązania. Tym razem będą to:
eWspółpraca – usługa ułatwiająca kontakty ze środowiskiem biznesowym; tworzy
zintegrowany system promocji praktyk studenckich i ułatwia obsługę formularzy
oraz wniosków uczestników programu Erasmus;
eArchiwum – wspierające obsługę procesu wypożyczania i udostępniania dokumentów archiwalnych, takich jak kopie prac naukowych, podręczniki, prezentacje,
zapisy z wykładów czy historyczne programy studiów; oferuje szeroki dostęp do bazy
naukowo-dydaktycznej uczelni w trybie zdalnym, w skali całego województwa;
eKontakt – zbiór multimediów, które zapewniają sprawną i skuteczną obsługę odbiorców systemu; moduł umożliwia zarządzanie prezentowanymi informacjami,
tworzenie baz wiedzy oraz – co szczególnie ważne – ułatwia komunikację politechniki z otoczeniem. Moduł eKontakt to także symulatory głosu ludzkiego na uczelnianych stronach internetowych oraz czaty z rektorem, dziekanami i profesorami.
Projekt eUczelnia to przedsięwzięcie innowacyjne w skali Politechniki Gdańskiej. Jego głównym założeniem jest ujednolicenie standardów przepływu informacji poprzez informatyzację
uczelni. Dlatego w ciągu trzech lat wdrożonych zostanie blisko 60 usług elektronicznych. Ich
odbiorcami będą studenci, kadra dydaktyczna, pracownicy administracyjni, badacze, przedstawiciele firm oraz absolwenci szkół średnich. Prace zostaną zakończone w 2013 r. wdrożeniem
ostatnich trzech modułów. Będą to:
eNauczanie – moduł, który umożliwia kształcenie zdalne nie tylko studentom,
lecz także wszystkim mieszkańcom województwa zainteresowanym poszerzaniem
swojej wiedzy przez całe życie. Moduł ten uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, oferuje dostęp do materiałów dydaktycznych oraz umożliwia przeprowadzanie testów i egzaminów na odległość. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę,
są emulatory pracy w laboratorium, umożliwiające prowadzenie symulacji badań
laboratoryjnych i eksperymentów fizyczno-chemicznych za pomocą wirtualnych
przyrządów.

187

Anna Grabowska

eStudent – narzędzie umożliwiające sprawną obsługę administracyjną organizacji
studiów, tj. dające studentom możliwość zarządzania wnioskami online, pozwalające na zapisywanie się na przedmioty fakultatywne, śledzenie historii transakcji
finansowych oraz obsługę podań.
eNauka – usługa informacyjna, która ułatwia współpracę wewnątrz uczelni oraz
między uczelniami, umożliwia obsługę procesu badawczego, wspomaga zarządzanie projektami i komunikację między poszczególnymi wydziałami dotyczącą
prowadzonych badań.
Dotychczasowy model obsługi informatycznej Politechniki Gdańskiej ustąpi zatem miejsca
standardom biznesowym. Oznacza to, że poszczególne wydziały staną się klientami wewnętrznymi. Natomiast Centrum Usług Informatycznych będzie dla nich głównym dostawcą oraz
integratorem. Jednak to nie sama automatyzacja procesów, lecz dostarczenie studentom oraz
pracownikom narzędzi do szybkiej i efektywnej obsługi w zakresie codziennych działań ma być
rezultatem wdrożenia platformy eUczelnia.
Przedsięwzięcie eUczelnia to także szereg dobrych praktyk. W projekcie wykorzystuje się
nowoczesne metodyki zarządzania usługami IT. Jedną z nich jest ITIL (Information Technology
Infrastructure Library). Istotna jest także dbałość o standardy bezpieczeństwa informacji, która
wyraża się poprzez podejmowanie działań zgodnych z normą ISO 27001:2005.
Nie sposób mówić o projekcie, nie wspominając o ludziach zaangażowanych w jego realizację. eUczelnia zarządzana jest w taki sposób, by zapewnić nieustanny rozwój i podnoszenie
kwalifikacji pracowników. Na uwagę zasługuje także fakt, że zespół deweloperski odpowiedzialny
Rysunek 2. Strona internetowa projektu eUczelnia

Źródło: http://euczelnia.pg.gda.pl/
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za stworzenie platformy, pracując nad architekturą systemu, kieruje się przede wszystkim komfortem użytkownika. Z tego względu po każdym wdrożeniu pracownicy korzystający z danej
aplikacji mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu obsługi nowego rozwiązania. Łącznie oferta
adresowana jest do blisko 1200 uczestników i obejmuje aż 250 godzin szkoleniowych.
Dodatkowo został powołany osobny podzespół, który pracuje nad stworzeniem nowego
wizerunku graficznego Politechniki Gdańskiej. Tym samym wszystkie uczelniane strony zostaną
przeprojektowane w oparciu o zintegrowany System Identyfikacji Wizualnej. Kolejny etap to
osadzenie systemu zarządzania stronami na wspólnej platformie CMS.

Zespół ds. uczelnianej platformy e-learningowej
– zadania w module eNauczanie
30 maja 2011 r. Rektor Politechniki Gdańskiej powołał Zespół ds. uczelnianej platformy
e-learningowej, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele dziewięciu wydziałów, Centrum
Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Usług Informatycznych.
Celem działań Zespołu jest realizacja zadań merytorycznych oraz formalnych, związanych
z uruchomieniem i wdrożeniem uczelnianej platformy e-learningowej na Politechnice Gdańskiej (tabela 1).
Tabela 1. Zespół ds. uczelnianej platformy e-learningowej – zadania wyznaczone na pierwszy rok realizacji
projektu

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Termin

Analiza i wybór rozwiązań (zasoby
i doświadczenia wszystkich wydziałów,
centrów, jednostek Politechniki Gdańskiej
od 1997 roku)

Raporty wydziałów/centrów – członkowie
zespołu
Opracowanie raportu końcowego –
przedstawiciel WETI

30.09.2011

Zasady użytkowania e-learningowej
platformy uczelnianej

Opracowanie dokumentów –
przedstawiciel CNM i KnO

30.11.2011

Wizytówka e-kształcenia

Opracowanie zawartości strony WWW –
przedstawiciel WFTiMS, pełnomocnik
Rektora ds. uczelnianej platformy
e-learningowej

30.11.2011

Legislacja (pensum, rozliczanie)

Opracowanie dokumentu –
przedstawiciele WZiE oraz WEiA

30.11.2011

Uruchomienie i administracja platformy
e-learningowej PG – funkcjonalności
zgodne z projektem eUczelnia – system
eNauczanie na Politechnice Gdańskiej
– v. 1.0

Pracownicy CUI

31.12.2011

Źródło: opracowanie własne

Najważniejszy dokument formalny, czyli Rozporządzenie dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Politechnice Gdańskiej
ukaże się w formie zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej do końca roku akademickiego
2011/2012. W przygotowaniu dokumentów wykorzystano przykłady dobrych praktyk polskich
uczelni wyższych.
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Dzięki wsparciu Rektora Politechniki Gdańskiej przedstawiciele Zespołu ds. uczelnianej
platformy e-learningowej biorą udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Sprawozdania
oraz publikacje konferencyjne udostępniane są wszystkim członkom Zespołu.

Zarządzanie współpracą Zespołu ds. uczelnianej
platformy e-learningowej – platforma Moodle
Do wsparcia realizacji zadań Zespołu ds. uczelnianej platformy e-learningowej autorka
opracowania zaproponowała aplikację Moodle (rysunek 3), którą wykorzystuje do zarządzania
projektami krajowymi i międzynarodowymi od 2004 roku1. Istotną zaletą takiego rozwiązania
jest możliwość poznania funkcjonalności systemu Moodle2 również przez tych członków zespołu,
którzy dotychczas nie mieli styczności z tego typu oprogramowaniem.
Rysunek 3. Platforma Moodle w zarządzaniu pracami Zespołu ds. uczelnianej platformy e-learningowej

Źródło: opracowanie własne

Wykorzystanie platformy Moodle do zarządzania projektem eNauczanie umożliwia m.in.
udział w dyskusjach tematycznych, udział w głosowaniach nad ostateczną wersją dokumentów
(koncepcja systemu, legislacja, regulaminy), budowanie repozytorium dokumentów, udostępnianie sprawozdań ze spotkań grup roboczych, umieszczanie materiałów i sprawozdań
z konferencji, monitorowanie aktywności wszystkich członków zespołu. Każda grupa robocza
zarządza własnym tematem, w ramach którego udostępnia forum oraz wiki (rysunek 4). Ponadto
w komunikacji z członkami zespołu wykorzystywany jest komunikator Skype.

1
2

Aplikacja do zarządzania projektami e-learningowymi: http://blanka.moodle.pl/, [31.10.2011].
Platforma Moodle: http://moodle.org/, [31.10.2011].
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Rysunek 4. Platforma Moodle w zarządzaniu pracami Zespołu ds. uczelnianej platformy e-learningowej
– grupy robocze

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Moduł eNauczanie będzie integralną częścią eUczelni, współpracującą z takim modułami jak eDziekanat, eKontakt, eStudent czy eWspółpraca. Studenci, nauczyciele akademiccy
oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej po zalogowaniu się do systemu będą mieli dostęp do
określonych dla każdego użytkownika z danej grupy usług, oferowanych przez poszczególne
moduły. Oprócz studentów liczną grupę odbiorców będą stanowili absolwenci uczelni, osoby
niepełnosprawne oraz osoby starsze zainteresowane kształceniem przez całe życie. W oparciu
o doświadczenia zgromadzone w ramach współpracy z U3A Online3 oraz projekty e-senior.eu
w akcji4 i Learn with Grandma5 planowane jest uruchomienie portalu, który będzie udostępniał
materiały edukacyjne na licencji Creative Commons6. W tworzeniu i udostępnianiu zasobów
edukacyjnych wykorzystana zostanie koncepcja waloryzacji projektów europejskich7.

3

A Virtual University of the Third Age, http://www3.griffith.edu.au/03/u3a/, [31.10.2011].
Platforma Moodle: e-senior.eu w akcji, Active Citizens, http://utw.moodle.pl/, [31.10.2011].
5
Projekt Learn width Grandma, Active Citizens, http://learnwithgrandma.eu/, [31.10.2011].
6
Licencje Creative Commons, http://creativecommons.pl/, [31.10.2011].
7
A. Grabowska, Valorisation of European Projects Results, [w:] I. Bø, A. Szücs (red.), Book of Abstracts EDEN Annual
Conference 2007, New Learning 2.0?, Neapol 2007, s. 182; A. Grabowska, Grundtvig Partnership Case Study 2009–2011,
LifeLong Learning for Active Citizenship and Capacity Building LLLab, [w:] N. Reynolds, M. Turcsanyi-Szabo (red.), Key
Competencies in the Knowledge Society, International Federation for Information Processing, Berlin 2010, s. 136–143;
A. Grabowska, From „e-senior magazine” and „e-senior in action” to „Learn with Grandma”, [w:] M.F. Paulsen, A. Szücs
(red.), Book of Abstracts EDEN Annual Conference 2011, Learning and Sustainability. The New Ecosystem of Innovation
and Knowledge, Dublin, s. 127; A. Grabowska, E-learning at Gdansk University of Technology – from 1995 and beyond
2009 – Autodesk Authorised Training Centre Case, [w:] A. Tait, A. Szücs (red.), Book of Abstracts EDEN Annual Conference 2009, Innovation in Learning Communities. What did you invent for tomorrow?, Gdańsk 2009, s. 118.
4
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Realizacja projektu eUczelnia przyniesie szereg korzyści odczuwalnych nie tylko w skali
województwa pomorskiego. Przedsięwzięcie – oprócz stworzenia spójnego i jednolitego sposobu
prezentacji uczelni, usprawnienia działań administracyjnych i kontaktów między poszczególnymi
grupami użytkowników – zwiększy także dostęp do zasobów dydaktycznych i usług elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu współpraca uczelni z administracją publiczną,
sektorem biznesowym i gospodarką będzie jeszcze bardziej efektywna8.
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Abstract
The project „eUczelnia – development and implementation of the Gdansk University of Technology
eServices that provides the information society platform for Pomeranian Region” is implemented under the
Regional Operational Programme for Pomeranian Region 2007-2013, Priority 2 – The knowledge society,
Measure 2.2. – Infrastructure and services providing the basis of the information society, Sub-measure
2.2.2. – The development of information society services. The project is co-financed by the European
Regional Development Fund. The leader of the project with total value 12 304 100 PLN is the Gdansk
University of Technology. Activities related to eUczelnia started in January 2011. The project will last until
March 2014. In that time, a team of developers will create interactive electronic platform on which seven
cooperating modules: eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum, eKontakt, eStudent, eNauczanie, eNauka
will be developed and implemented. The article shows the idea of developing the module eNauczanie
with particular emphasis on the preparatory phase realised by the University e-learning platform team
established by the Rector of Gdansk University of Technology on 30 May 2011.
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chair w grupie roboczej Distance Education w International Federation of Information Processing (IFIP).
Jest doradcą University of the Third Age Online (U3A Online). Od kwietnia 2011 roku jest zaangażowana
w prace na rzecz projektu eUczelnia.
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Rozdział 20

E-learning w Kanadzie
na przykładzie doświadczeń i praktyki
Canadian College of Online Training
E-learning, szczególnie na przestrzeni ostatniej dekady, przeniknął do biznesu i kanadyjskiego
sektora edukacyjnego oraz gwałtownie zmienił środowisko uczenia się, oferując studentom i nauczycielom bogatsze możliwości nauki i wzajemnej komunikacji. Stało się to za aprobatą i dzięki
wsparciu rządu kanadyjskiego, który od wielu lat dostrzega konieczność integrowania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych z edukacją. W opracowaniu przedstawiono specyfikę i skalę
funkcjonowania e-learningu w Ontario (Kanada) oraz wybrane inicjatywy, realizowane na poziomie
prowincji i federalnym, promujące i rozwijające e-learning w Kanadzie. Zaprezentowano również
działalność Canadian College of Online Training for Professional Studies – wirtualnej placówki,
której siedziba znajduje się w Toronto (prowincja Ontario). Szczególny akcent położono na wybrane metodyczne rozwiązania e-learningowe wykorzystywane w praktyce CCOT – ocenianie
studentów, tworzenie konstruktywnej informacji zwrotnej oraz projektowanie zadań. Poruszono
również zagadnienia dotyczące szkoleń oraz profesjonalnego rozwoju kadry dydaktycznej zainteresowanej pracą w sektorze edukacji na odległość w kraju, który od wielu lat uznawany jest za
światowego lidera w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, metodyki zdalnego nauczania,
praktyki oraz związanych z tym badań naukowych.

Specyfika kanadyjskiego e-learningu
Kanada nie posiada federalnego ministerstwa edukacji. Kanadyjski e-learning stanowi
więc mozaikę rozproszonych inicjatyw, wdrażanych przez różne instytucje, często wspierane
przez odpowiedzialne za edukację rządy poszczególnych prowincji. Istnieje wiele modeli
dostarczania i promocji e-learningu – w zależności od poziomu edukacji i sposobu uczenia
się. Jednym z nich jest model reprezentowany przez Sieci Współpracy – tzw. Collaborative
Networks, których początki sięgają 1977 roku1. Sieci te dostarczają strony e-learningowe oraz
zapewniają wsparcie instytucjom edukacyjnym różnego szczebla, które oferują zdalne uczenie
się w poszczególnych prowincjach.
Wdrażanie e-learningu w sektorze edukacji przyczyniło się również do powstania konsorcjów, które reprezentują drugi model. Na poziomie krajowym funkcjonuje konsorcjum Canadian

1
Np.: TETRA – Telehealth & Educational Technology Research Agency w prowincji Nowa Fundlandia czy Contact
North/Contact Nord elearnnetwork.ca powstałe w 1986 r. w północnym Ontario.
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Virtual University, utworzone w 2000 r. z inicjatywy 6 szkół wyższych, które na wspólnej stronie
internetowej połączyło e-learningowe wydziały 12 akredytowanych uniwersytetów z 8 prowincji2.
Konsorcjum, działające na zasadzie non-profit, obecnie oferuje 2000 kursów.
W prowincji Ontario jednym z największych dostawców kursów e-learningowych (również w Ameryce Północnej) jest konsorcjum Ontariolearn.ca, zrzeszające 22 publiczne kolegia.
Organizacja ta – powstała w 1995 r. – obecnie dostarcza partnerskim instytucjom 1300 kursów
e-learningowych prowadzonych na platformach typu: FirstClass, Blackboard, BlackboardCE6,
Moodle, Angel. Uzupełniają one ofertę edukacyjną kolegiów, włączających je do tworzonych
przez siebie programów. Niektóre programy zawierają przedmioty dostarczane wyłącznie
Tabela 1. Wybrane inicjatywy e-learningowe w Kanadzie

Prowincja

Ontario

Alberta

British
Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
and Labrador
Northwest
Territories
Nova Scotia
Prince Edward
Island
Quebec
Saskatchewan
Yukon

2

Inicjatywy e-learningowe
Ontario Online Learning Portal
ContactNorth/Contact Nord elearnnetwork.ca
OntarioLearn: konsorcjum 22 Community Colleges oferujące ok. 1300 kursów
online
Ontario Online Institute: część rządowego planu Open Ontario
eCampusAlberta: konsorcjum 16 Colleges oraz instytucji technicznych założone celu ułatwienia dostępu do wysokiej jakości kursów online dla mieszkańców
z prowincji Alberta
Alberta North: zrzeszenie partnerskich instytucji na poziomie policealnym, dostarczających kursy i programy dla studentów z północnej Alberty oraz północno-zachodnich terytoriów Kanady
Alberta Distance Education and Training Association
BCcampus: oferuje dostęp do szerokiego zakresu informacji o zdalnym uczeniu,
usług e-learningowych oraz zasobów instytucji edukacyjnych z prowincji British
Columbia
Campus Manitoba (CMB): konsorcjum publicznych policealnych instytucji edukacyjnych z prowincji Manitoba, które oferuje dostęp do kursów i programów na
poziomie wyższym dla mieszkańców prowincji
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB): Formation en ligne
New Brunswick Community College (NBCC): Online Learning
Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI)
Alberta North
NSCC Online Learning
UPEI Centre for Life-Long Learning
Distance Program at Holland College
Comité de liaison interordres en formation à distance (CLIFAD): inicjatywa powstała we współpracy instytucji z prowincji Quebec, w całości poświęcona edukacji na odległość, jej promocji i wsparciu
Quebec’s Distance Education Portal
Saskatchewan Post-secondary Distance Education Directory
YuWin: Yukon Workinfonet Distance Education Page

Canadian Virtual University, About us, http://www.cvu-uvc.ca/partners.html, [30.10.2011].
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przez OntarioLearn.com, podczas gdy inne zawierają kursy oferowane poza konsorcjum. Kursy
uwzględniają najlepsze praktyki i rozwiązania metodyczne. Projektowane są przez okres jednego
roku i po spełnieniu wymaganych standardów oferowane są studentom z prowincji Ontario.
W 2010 roku z oferty konsorcjum skorzystało 65 tys. studentów. Przez ostatnich kilka lat roczny
wskaźnik wzrostu zapisów wynosi 15 procent3.
Warto również wspomnieć o kanadyjskim liderze w e-learningu – Athabasca University,
dwóch konsorcjach: eCampus Alberta i Alberta North, działających w prowincji Alberta, oraz
BC Campus z prowincji British Columbia. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane inicjatywy
e-learningowe promujące kształcenie na odległość, realizowane w poszczególnych kanadyjskich prowincjach.

E-learning w prowincji Ontario
(szkolnictwo policealne i wyższe)
Ontario to najbardziej zaludniona i najprężniejsza ekonomicznie prowincja w Kanadzie,
w granicach której znajduje się stolica kraju – Ottawa – oraz największe miasto – Toronto. Na
terenie Ontario działają instytucje edukacyjne uznane za pionierskie w edukacji na odległość
– Queen’s University (Kingston), uczelnia, która zaoferowała pierwszy kurs korespondencyjny
w 1889 r., czy University of Waterloo, szkoła, która obecnie odgrywa znaczącą rolę w projekcie
Co-operative Learning Object Exchange (CLOE).
Z najnowszych kompleksowych badań przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku przez
Ontario’s Ministry of Training, Colleges and Universities na terenie 47 placówek (24 kolegiów
i 23 uniwersytetów) wynika, że w prowincji Ontario w publicznych instytucjach edukacyjnych
na poziomie policealnym i wyższym oferuje się 20 338 kursów online (15 proc. kursów ogółem) oraz 762 programy e-learningowe. W 2010 r. na kursy e-learningowe zarejestrowało się
łącznie 485 619 studentów. Wyniki te sugerują, że w Ontario e-learning jest znaczącą częścią
edukacji na poziomie wyższym. Dają również prowincji Ontario pozycję lidera jeżeli chodzi
o wielkość oferty4.

E-learning w Ontario na tle innych prowincji
oraz USA
Trudno jest porównać otrzymane wyniki i określić rozmiary e-learningu w innych prowincjach Kanady, ponieważ na ich terenie nie prowadzono podobnych badań. Nie ma również
krajowych statystyk dotyczących edukacji online. BC Campus i eCampus Alberta posiadają
portale z kursami online oferowanymi przez kolegia oraz uniwersytety działające na terenie
prowincji. Prezentowana lista kursów nie jest jednak pełna. BC Campus wymienia 2200 kursów
online i 200 programów5. Na liście nie zamieszczono kursów oferowanych przez University of
British Columbia. E-Campus Alberta wymienia 600 kursów online i 60 programów, ale lista nie

3

Annual Report 2010. Sign on to Success, OntarioLearn.com.
Przedmiotem badań były kursy online, tzn.: kursy w 100 proc. organizowane przez internet oraz kursy mieszane
(hybrid) – w 50 proc. organizowane w formie zdalnej oraz w 50 proc. w formie tradycyjnej, Fact Sheet. Summary of
Ontario eLearning Surveys of Publicly Assisted PSE Institutions, Ministry of Training, Colleges and Universities, 2011.
5
Na liście nie zamieszczono kursów oferowanych przez University of British Columbia.
4
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zawiera kursów z uniwersytetów Athabaska, Calgary, Lethbridge oraz Alberta. W istniejącym
raporcie na temat edukacji na odległość w prowincji Quebec nie ma również szczegółowych
danych na temat kursów online. W Quebecu odnotowano nieco powyżej 300 tys. studentów,
z czego 7200 zarejestrowało się na kursy w ramach edukacji na odległość. Zapisy te stanowią
mały odsetek uczniów szkół wyższych – mniej niż 3 procent6.
Przeprowadzone w Ontario badania obaliły opinię, że jakość organizowanych kursów
e-learningowych jest niska. Wskaźnik ukończenia kursów online jest wysoki (mediana dla
college’ów wyniosła 76 proc., a dla uniwersytetów – 89). Uniwersytety w Ontario organizują
więcej kursów typu hybrid learning (50 proc.) niż pełnych kursów online (43 procent). Łącznie
na kursy mieszane zarejestrowało się 215 524 studentów (64 procent). Na pełne kursy zdalne
102 135 (30 procent). Kanadyjskie instytucje na poziomie wyższym znacznie wolniej wdrażają
pełny e-learning aniżeli amerykańskie. Liczba organizowanych kursów online odzwierciedla jednak długą historię kształcenia na odległość w Kanadzie i jest jedną z najwyższych na
świecie7. Wyniki badań przeprowadzonych w Ontario są znacząco gorsze niż podobne dane
z USA zebrane między innymi przez przez Sloan-C i Ambient Insight Research8. Siłą napędową
amerykańskiego e-learningu jest sektor prywatny rozwijający się znacznie szybciej niż sektor
publiczny, a reprezentowany przez takie ośrodki jak: University of Phoenix Online, Kaplan
University, Nova South Eastern University, Full Sail University oraz kilka innych instytucji, które
oferują wszystkie swoje programy online9.

E-learning w doświadczeniach i praktyce Canadian
College of Online Training for Professional Studies
Specyfika działalności placówki
Canadian College of Online Training jest wirtualną placówką edukacyjną, której siedziba
znajduje sie w Toronto – stolicy prowincji Ontario, największym mieście Kanady i najbardziej
wieloetnicznym mieście świata. W ofercie edukacyjnej instytutu skierowanej do osób dorosłych
znajdują się kursy e-learningowe w języku angielskim w zakresie metodyki zdalnego nauczania,
obsługi systemów zarządzania nauczaniem i administrowania nimi, resocjalizacji, pracy w społeczności lokalnej z osobami przejawiającymi zaburzenia i choroby psychiczne oraz edukacji
językowej. Niektóre kursy e-learningowe dostępne są również dla polskich klientów. Są one
dostosowane do warunków lokalnych pod względem merytorycznym, językowym i cenowym.
Wszystkie kursy znajdujące się w ofercie CCOT w całości organizowane są wirtualnie na
platformie edukacyjnej. Instytut korzysta z systemu zarządzania nauczaniem Moodle (bardzo
popularnego nie tylko w Polsce, lecz również w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych), natomiast
do tworzenia i obsługi witryn internetowych oraz innych zastosowań wykorzystywany jest CMS
Joomla (Content Managment System).

6
T. Bates, Hard data on online learning in Ontario, http://www.tonybates.ca/2011/02/26/hard-data-on-online-learningin-ontario/, [30.10.2011].
7
Patrz również: Canadian Council on Learning, State of e-learning in Canada, 2009.
8
Więcej na temat amerykańskich badań: Survey Reports – The Sloan Consortium, http://sloanconsortium.org/
publications/survey/survey05.asp, [30.10.2011].
9
W 2009 r. prywatne uczelnie w USA stanowiły 32 proc. istniejącego rynku online. Zob. W. Bates, A. Sangra,
Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning, John Wiley & Sons, San
Francisco 2011.
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Oba rozwiązania należą do kategorii open source. Wideokonferencje i spotkania w czasie
rzeczywistym ze studentami oraz wykładowcami organizowane są przy użyciu oprogramowania
GoToMeeting. W ramach świadczonych usług instytut pomaga również firmom, placówkom
kształcenia ustawicznego i uczelniom wdrażać rozwiązania z zakresu e-learningu (konfiguracja
i instalacja LMS, usługi hostingowe, dzierżawa platformy wraz ze wsparciem technicznym). CCOT
wspiera swoich kanadyjskich i zagranicznych klientów w projektowaniu kursów e-learningowych
oraz badaniu ich efektywności i skuteczności. Placówkom zainteresowanym wzbogaceniem
i powiększeniem oferty szkoleniowo-edukacyjnej o dodatkowe kursy e-learningowe CCOT
umożliwia również korzystanie z kursów i szkoleń opracowanych przez instytut.

Szkolenia i rozwój zawodowy kadry dydaktycznej w CCOT
Osoby zainteresowane pracą w charakterze e-nauczyciela w CCOT muszą posiadać
certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania online, wydany przez
kanadyjski college lub uniwersytet. Nauczyciele nieposiadający certyfikatu, ale zainteresowani
współpracą z CCOT, muszą przejść serię szkoleń w zakresie obsługi technologii internetowych
wykorzystywanych w instytucji oraz metodyki zdalnego nauczania. W zależności od potrzeb
kadra dydaktyczna uczestniczyć może w następujących szkoleniach:
wprowadzenie do nauczania online i organizowania kursów e-learningowych,
projektowanie kursów online,
projektowanie i prowadzenie kursów mieszanych (blended learning),
technologie internetowe wykorzystywane w nauczaniu zdalnym,
moderowanie kursów zdalnych,
ocena studentów oraz ewaluacja kursów zdalnych.
Szkolenia trwają od 1 do 2,5 miesiąca. Są one organizowane również dla zagranicznych
wykładowców, także z Polski. Ze względu na inną specyfikę kanadyjskiego nauczania z uczestnictwa w szkoleniach nie zwalnia posiadanie certyfikatu z zakresu metodyki zdalnego nauczania
wydanego przez instytucje działające poza granicami Kanady i USA.

Ocenianie studentów, tworzenie konstruktywnej informacji zwrotnej
oraz projektowanie zadań
Warsztaty oraz konsultacje organizowane dla nauczycieli w CCOT dotyczą najczęściej
wykorzystania bardziej zaawansowanych właściwości i funkcji platformy, projektowania zadań, ćwiczeń, konstruowania rubryk z kryteriami oceniania oraz umiejętności moderatorskich.
Z obserwacji poczynionych przez konsultantów i trenerów specjalizujących się w e-learningu
wynika, że zagraniczni nauczyciele posiadają rozległą wiedzę na temat kształcenia na odległość,
w praktyce jednak mają trudności z włączeniem do lekcji, testu, zadania czy dyskusji elementów rozwijających krytyczne myślenie oraz umiejętności rozwiązywania problemów w obrębie
nauczanej dyscypliny. Niektórzy nauczyciele, szczególnie ci z ogromną wiedzą i intelektualnym
potencjałem, mają problemy w wirtualnej klasie, które wynikają z ich specyficznych cech osobowościowych, takich jak: gorliwość, wysokie mniemanie o sobie czy potrzeba bycia w centrum
uwagi. Cechy te, wysoko cenione i nagradzane w tradycyjnej klasie, pomagają nauczycielom
w rozwijaniu kariery naukowej, ale nie w moderowaniu dyskusji toczących się na forach. Próby
pobudzenia dyskusji na platformie poprzez prezentację własnych rozwiązań, manifestowanie
zawodowych osiągnięć, umiejętności oraz wartości z pozycji eksperta skutkuje niepotrzebną
i krzywdzącą rywalizacją. Ten styl interakcji ze studentami stoi w sprzeczności z potrzebą indywidualnego poszukiwania rozwiązań przez uczestników kursu. Poza tym onieśmiela dyskutantów,
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szczególnie tych pierwszy raz uczestniczących w zdalnych formach nauczania. Wielu studentów
przyjmuje strategię wycofania się, opierając się na założeniu, że bezpieczniej jest „siedzieć
z tyłu”, słuchając błyskotliwego i doświadczonego prowadzącego10.
Zdecydowana większość zagranicznych nauczycieli kładzie również zbyt duży nacisk na
sumatywne ocenianie (summative assessment), które ukierunkowane jest na zdiagnozowanie pod
koniec lekcji lub kursu, jak dużo nauczył się przeciętny uczestnik. Kumulacja ocen cząstkowych
oraz końcowy egzamin są przykładami tego typu oceniania. W CCOT ocenianie studentów
postrzegane jest jako nieodłączny element procesu zdobywania wiedzy oraz umiejętności.
Głównym celem oceniania jest poprawa i udokumentowanie procesu uczenia się, a nie zbieranie punktów w celu wystawienia oceny dla studenta pod koniec kursu. Kanadyjski e-learning
kładzie szczególny nacisk na formatywne ocenianie, które wyraża się w:
specjalnie zaprojektowanych zadaniach, ukierunkowanych na ćwiczenie nowych
umiejętności oraz rozumienie i zapamiętywanie nowych treści,
systematycznym udzielaniu informacji zwrotnych na temat postępów studentów
wraz ze wskazówkami, co należy poprawić, dopracować czy udoskonalić.
Zdaniem J. Zadina dla studentów bardzo ważne jest poczucie, że robią postępy w procesie uczenia się. To subiektywne poczucie czynienia postępów czy realizowania zakładanych
celów jest swoistą nagrodą dla ludzkiego mózgu oraz czynnikiem motywującym, który pozwala
studentom angażować się w proces zdobywania wiedzy i umiejętności, nawet jeśli kurs ich nie
interesuje ani nie satysfakcjonuje11.
Aby skutecznie komunikować studentom, co mają poprawić w przysłanych do sprawdzenia
zadaniach i ćwiczeniach, kadra dydaktyczna CCOT korzysta m.in. z techniki zwanej „kanapkową
informacją zwrotną”. Informacja sporządzana według założeń tej techniki nie jest odbierana
jako krytyka studenta, zwiększa jego aktywność, daje mu okazję do uczenia się na własnych
błędach oraz motywuje do poszukiwania własnych rozwiązań12.
Rysunek 1. Technika kanapkowej informacji zwrotnej
POCHWAŁA

KRYTYKA
POCHWAŁA

Źródło: opracowanie własne

Krytyka obudowana jest dwoma pochwałami, tworzącymi „kanapkę”, w której „chlebem”
są pochwały (pozytywne emocje), a nadzieniem – krytyka (zasadnicza informacja zwrotna) wraz
ze wskazówkami, co należy poprawić.

10

Zob. również: G. Collison, B. Elbaum, S. Haavind, R. Tinker, Facilitating Online Learning. Effective Strategies for
Moderators, Atwood Publishing, Madison 2000.
J.N. Zadina, Six weeks to a brain-compatible classroom. Using Brain research to Enhance & Energize Instruction,
USA 2008.
12
Zob. również: D. Kimball, M. Jazzar, To Increase Learner Achievement Serve Feedback Sandwiches, http://www.
facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/to-increase-learner-achievement-serve-feedback-sandwiches/,
[30.10.2011].
11
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Informacja zwrotna tworzona jest w trzech etapach:
1. Pochwała (pozytywna emocja) – na samym początku informacji zwrotnej nauczyciel musi pokazać uczniowi, że dość dobrze poradził on sobie z zadaniem.
Po wyartykułowanej pochwale należy wymienić dwa lub trzy elementy, które
student wykonał prawidłowo oraz podać konkretne przykłady (docenienie wysiłku studenta).
2. Krytyka (co poprawić) – w drugim etapie sporządzania informacji zwrotnej nauczyciel koncentruje się na elementach, które student wykonał źle. Nie należy
jednak wymieniać tego, co zostało wykonane nieprawidłowo, lecz pokazać, co
można poprawić i zrobić lepiej. Zwrócenie uwagi na to, co student ma poprawić,
niekiedy nie wystarcza, warto wówczas podać sposób rozwiązania problemu lub
konkretne wskazówki, co student powinien zrobić, aby rozwiązać problem lub
uniknąć popełnienia tego samego błędu w przyszłości.
3. Pochwała (pozytywna emocja) – w trzecim etapie nauczyciel kończy informację
zwrotną poprzez ponowne napisanie pochwały wywołującej stan zadowolenia
u studenta.

Przykład informacji zwrotnej napisanej według techniki kanapkowej
Nieźle Aniu, w rzeczy samej dość dobrze przemyślałaś swoją odpowiedź. Podobało mi się, w jaki
sposób odniosłaś się do kwestii trudności związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny w zakładach karnych. Z zaprezentowanej wypowiedzi wnioskuję, że masz bardzo duże doświadczenie
w pracy z osobami pozbawionymi wolności [pochwała].
Tym, co można poprawić, jest z pewnością objętość Twojej wypowiedzi. Proponuję rozwinięcie
punktu drugiego poprzez dodanie argumentów potwierdzających wysuniętą tezę. Argumenty „za”
można znaleźć w podręczniku na stronie 15 lub na stronie internetowej ministerstwa [krytyka: co
należy poprawić]. Podsumowując, całkiem niezła i ciekawa wypowiedź. Z niecierpliwością czekam
na zaktualizowanie zadania [pochwała].

Tworzenie systemu oceniania ma miejsce w początkowej fazie projektowania kursów
e-learningowych w CCOT. Po określeniu celu kursu i jednostek lekcyjnych nauczyciele
projektują zadania, które są ściśle powiązane z celami lekcji, oraz interaktywne ćwiczenia
umożliwiające dokonanie samooceny, sprawdzenie zrozumienia treści oraz przygotowujące do
bardziej skomplikowanych projektów zaplanowanych w dalszych częściach kursu. Wszystkie
zaprojektowane interaktywne elementy kursu wykonywane w ramach pracy indywidualnej
lub grupowej muszą zawierać rubryki ze szczegółowymi kryteriami oceny ich wykonania13.
Jeżeli studenci z łatwością powielają i wykorzystują prace przygotowane wcześniej przez
inne osoby, aby spełnić warunki zaliczenia, oznacza to, że zadanie nie zostało właściwie zaprojektowane lub zaktualizowane. Prawidłowo zaprojektowane zadanie wymaga od studentów
krytycznego myślenia oraz praktycznego wykorzystania teorii poprzez zastosowanie zdobytej
wiedzy czy umiejętności w jakiś kreatywny sposób lub w nowych sytuacjach. Źle zaprojekto-

13

Świetnym źródłem, pomagającym nauczycielom tworzyć rubryki, jest strona internetowa: http://rubistar.4teachers.
org/.
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Tabela 2. Przykładowe kryteria wykorzystane do oceny wartości merytorycznej dyskusji toczącej się na
forum

Punktacja Kryteria oceny dyskusji
0 pkt

Brak odpowiedzi studenta

1/2 pkt

Pojedyncza odpowiedź studenta, bez znamion interakcji z pozostałymi uczestnikami
kursu (brak dowodu na to, że student zapoznał się z odpowiedziami i opiniami kolegów).

1 pkt

Odpowiedź o znacznie głębszej wartości merytorycznej, skonstruowana na pomysłach
i ideach studentów (jednego albo dwóch) uczestniczących w dyskusji.

2 pkt

Odpowiedź, która integruje wiele poglądów, punktów widzenia oraz pobudza
studentów do głębszej refleksji.

Źródło: G. Collison, B. Elbaum, S. Haavind, R. Tinker, Facilitating Online Learning. Effective Strategies for Moderators,
Atwood Publishing, Madison 2000

Tabela 3. Przykłady dobrze i źle zaprojektowanego zadania

Dobrze zaprojektowane zadanie

Źle zaprojektowane zadanie

Przedmiot: PSYCHOLOGIA
Wybierz jednego z prekursorów psychologii, któ- Scharakteryzuj teorię psychoanalizy Zygmunta
ry znajduje się na zamieszczonej poniższej liście, Freuda.
oraz wyjaśnij, w jaki sposób stworzona przez niego teoria może być współcześnie zastosowana
w leczeniu hospitalizowanych pacjentów, cierpiących na różnego typu uzależnienia.
Przedmiot: MARKETING
Wybierz produkt, który jest obecnie wprowadza- Dokonaj charakterystyki wybranego segmentu
ny na rynek dla wybranego segmentu konsumen- konsumentów oraz wymień produkty obecnie
tów, oraz wyjaśnij, które strategie marketingowe wprowadzane na rynek dla tej grupy.
należałoby zmienić, aby przyciągnąć całkowicie
odmienną grupę klientów.
Źródło: K. Lehmann, L. Chamberlin, Making the move to eLearning. Putting your course online, Rowman & Littlefield
Education, Lanham–New York–Toronto–Plymouth 2009

wane zadania angażują studentów w bezmyślne powtarzanie czegoś, co było dyskutowane
na zajęciach lub zostało zamieszczone w materiałach do przeczytania14.
Zadania praktyczne, wymagające kreatywności, oparte np. na studiach przypadków czy
realnych scenariuszach, lepiej sprawdzają się w wirtualnym środowisku niż standardowe
egzaminy, testy oraz prace pisemne. Z reguły planowane są one pod koniec lekcji, rozdziału
lub kursu. Powinny być raczej skomplikowane, kilkuetapowe i dość pracochłonne. Mogą być
przeznaczone do wykonania indywidualnego albo w małych grupach. Na następnej stronie
zaprezentowano przykład zadania zaprojektowanego na potrzeby kursu z kryminologii, które
rozwija u studentów krytyczne myślenie oraz umiejętność wyrażania opinii, wraz z kryteriami
oceny jego wykonania.

14

Zob. również: K. Lehmann, L. Chamberlin, dz.cyt.
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ZADANIE
OCENA WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW W RESOCJALIZACJI
Zadanie polega na napisaniu pracy pisemnej w formie raportu, w którym należy dokonać oceny
jednego wybranego współczesnego trendu w resocjalizacji (do wyboru: prywatyzacja więzień i placówek resocjalizacyjnych, elektroniczny monitoring/zakaz opuszczania domu, obozy przetrwania/
/resocjalizacyjne programy szokowe, programy resocjalizacyjne reintegracyjnego zawstydzania oraz
mediacyjne programy resocjalizacyjne). Praca pisemna powinna liczyć maksymalnie 6 stron. Musi
zawierać przypisy oraz bibliografię – zamieszczoną na końcu. W przypadku trudności związanych
ze wskazaniem źródeł danych, cytowanych poglądów/stanowisk/refleksji wykorzystywanych w pracy
– należy odwołać się do zasad sporządzania przypisów zamieszczonych na stronie głównej kursu.

Tabela 4. Kryteria oceny pracy pisemnej (raportu)

Kryteria oceny wykonania zadania
1. Zdefiniowanie i przedstawienie istoty programu.

Wartość
wyrażona
w punktach
4 pkt

2. Określenie podstawowych celów programów dotyczących kontroli lub redukcji
przestępczości. Innymi słowy, sformułowanie odpowiedzi na pytanie: jakie aspekty
programu przyczyniają się do bezpieczeństwa szeroko pojętego społeczeństwa lub
lokalnej społeczności?

6 pkt

3. Do każdego zidentyfikowanego/określonego celu programu przedstawienie dowodu w formie wyników badań naukowych, które potwierdzają lub negują efektywność programu lub skuteczną realizację przyjętych celów.

12 pkt

4. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań sformułowanie zaleceń/rekomendacji, w których należy wyrazić własną opinię dotyczącą tego, czy analizowany program powinien zostać wprowadzony w życie w miejscu zamieszkania
studenta (albo na terenie jego województwa) lub kontynuowany (w sytuacji,
kiedy program jest w trakcie wdrażania). W zakończeniu należy odnieść się do
efektywności programu w zakresie zapobiegania lub redukcji przestępczości albo
zapewnienia bezpieczeństwa w społeczeństwie lub w lokalnej społeczności.

4 pkt

5. Zamieszczenie kompletnych przypisów i bibliografii. Uwaga: jeżeli tekst nie jest
cytowany dosłownie, to poglądy, stanowiska, wyniki badań, argumenty innych badaczy należy sparafrazować, tj. wyrazić tekst własnymi słowami. W tym przypadku
również należy podać przypis oraz zamieścić cytowaną pozycję w bibliografii na
końcu pracy.

2 pkt

6. Organizacja, styl pisania, błędy ortograficzne, profesjonalny wygląd pracy, w tym
zamieszczenie strony tytułowej z datą, nazwą kursu, imieniem i nazwiskiem autora
pracy oraz nauczyciela.

2 pkt

Źródło: opracowanie własne

Do częstych praktyk stosowanych przez nauczycieli CCOT zaliczyć można również tworzenie quizów (tzw. orientation quiz), które zawierają m.in. pytania dotyczące treści zawartych
w sylabusie, mające na celu upewnienie się, czy studenci zapoznali się z programem kursu
oraz zwrócili uwagę na kluczowe punkty zamieszczone w tym dokumencie. Nisko punktowane
testy nie wpływają znacząco na końcową ocenę, ale są bardzo pomocne, gdy nauczyciel chce
sprawdzić rozumienie przeczytanego tekstu oraz zapobiec jego pominięciu przez studenta.
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Podsumowanie
W Ontario e-learning promowany jest jako forma nauczania jakościowo równa zajęciom
organizowanym na uniwersyteckim kampusie. Kursy online muszą spełniać takie same warunki
i wymagania jak kursy nauczania tradycyjnego. Kanadyjski e-learning odnosi duże sukcesy: po
pierwsze w projekty inwestuje się ogromne pieniądze, są one również świetnie zarządzane
i reklamowane. Po drugie, instytucje dostarczające kursy online adaptują nowoczesne technologie nie do tradycyjnego nauczania, lecz do nauczania dostosowanego do specyfiki wirtualnego
środowiska uczenia się, opartego na najnowszych badaniach wyjaśniających sposoby uczenia
się oraz strategie efektywnego nauczania. Pełne kursy online, szczególnie te projektowane na
potrzeby konsorcjów, są opracowywane i prowadzone przez ekspertów oraz pasjonatów e-learningu wykorzystujących badania nad mózgiem do wzmocnienia i pobudzenia procesu uczenia
się w wirtualnej klasie, świadomych swojego stylu nauczania i – w razie potrzeby – gotowych na
jego modyfikację lub dostosowanie do potrzeb wirtualnego środowiska. Instytucje kanadyjskie
nie tylko znają standardy jakości, ale – co najważniejsze – potrafią je efektywnie wdrożyć do
e-projektu. Kiedy kursy online są zaprojektowane i prowadzone według najlepszych praktyk, to
mimo wyboru nienajlepszych rozwiązań technologicznych nadal są atrakcyjne i ciekawe. Nie
można tego samego powiedzieć o złym nauczaniu, wykorzystującym najlepsze i najdroższe
rozwiązania technologiczne15.
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Abstract
E-Learning in the last decade has seen a rapid growth in the Canadian business and education sector.
It has enhanced communication and collaboration between the students and teachers by providing more
learning opportunities. Canadian government recognized the need to integrate technology to become an
international leader in the field of telecommunications infrastructure, distance learning methodology, and
research. As a result, it has made substantial investments in many provincial projects to meet the learning
needs of the 21st century. This article covers e-learning in Canada, the extent of e-learning in post secondary institutions in Ontario, and selected initiatives undertaken at provincial and federal level. In addition,
e-learning courses, and services of the Canadian College of Online Training (CCOT) for Professional Studies
are presented. Particular emphasis is placed on the e-learning methodology practiced at CCOT in terms
of designing courses, assessment of student learning and constructive instructor feedback.
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Część V

Kluczowe wyzwania
dla e-edukacji

Jerzy M. Mischke
Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Rozdział 21

Edukacja wyższa pod rządami nowego
prawa. Znaki zapytania

Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza uczelniom lepsze niż dotąd warunki kształtowania
i organizacji procesów przekazywania wiedzy, w tym również stosowania nowych technologii
w nauczaniu studentów. Jednak czy uczelnie z nich skorzystają, zależy wyłącznie od woli społeczności akademickich.
Opracowanie prezentuje możliwości i zagrożenia, jakie przynosi dla modernizacji kształcenia
nowe ustawodawstwo w zakresie szacowania kompetencji studenta oraz jakości kształcenia.
Podano w nim również praktyczne wskazówki, jak dostosować nowe zapisy do potrzeb uczelni
wykorzystującej rozwiązania e-edukacyjne.

Wolność badań i nauczania
Nikt nie zaprzeczy, że na aktualny stan wiedzy składają się odkrycia uczonych, które są rezultatem ich osobistych przemyśleń, analiz i syntez, rozwijanych następnie przez kontynuatorów
i krytyków. Twórczość jest zawsze indywidualna – to emanacja osobowości twórcy. Zespoły nie
są twórcami – ich dzieła to co najwyżej synergiczna suma twórczości pojedynczych osób.
Jak wiadomo, twórczość możliwa jest wyłącznie tam, gdzie mamy do czynienia z wolnością
i swobodą myślenia oraz nieskrępowanym i krytycznym spojrzeniem na powszechnie aprobowany
kanon wiedzy. Aby wymyślić coś, czego dotąd nie było, trzeba wyjść poza jego horyzont. Dlatego
wolność badań, które prowadzą do poznania prawdy o świecie, oraz wolność jej głoszenia to
dwa fundamenty zachodniego uniwersytetu. Wynikają z nich trzy podstawowe jego zadania:
umożliwienie studentowi studiów – poznawania prawdy o świecie,
umożliwienie uczonemu badań – poszukiwania prawdy o świecie,
umożliwienie im wzajemnej współpracy – nauczania prawdy o świecie1.
Doświadczenie pokazuje, że każda próba ograniczania tych wolności oraz odgórnego ustalania, co jest, a co nie jest prawdą, czego powinno się uczyć przedstawicieli młodego pokolenia,
a czego nie powinno, i jak należy to robić, zawsze prowadzi do stagnacji życia akademickiego,
demoralizacji uczonych i studentów, a w konsekwencji – spowolnienia rozwoju całego społeczeństwa. Wystarczy przypomnieć Galileusza i jego problemy z władzą, a z nieodległej historii –

1

Por. J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, Wartości, edukacja i e-edukacja. Rozważania prakseologiczne, „Prakseologia”
2005, nr 145, s. 119–129.
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cywilizacyjną zapaść PRL-u, by nie mieć wątpliwości, że totalitaryzm, a nawet tylko centralizacja
merytorycznego zarządzania edukacją, jest rzeczą złą, a co gorsza – niemądrą.
W tym kontekście zastanawia dążenie Europy do normalizacji możliwie wszystkich
aspektów systemu kształcenia. Pytanie, czemu ma to służyć, staje się jeszcze ważniejsze
w sytuacji coraz bardziej masowego wykorzystywania internetu i technologii informatycznych
w edukacji.
Z niezrozumiałych względów – a na dodatek mając przed oczyma przykłady podobnych
procesów w przemyśle, gospodarce czy komunikacji – establishment akademicki w Polsce nie
dostrzega konieczności dokonania rewolucyjnych zmian w organizacji szkolnictwa wyższego
oraz potrzeby redefinicji jego istoty. Trzeba przy tym uświadomić sobie, że nikt z nas nie wie
dzisiaj, dokąd jutro zaprowadzi nas coraz szybszy rozwój technologii. Ale jedno jest pewne
– jeśli „usztywnimy” system edukacji ustawami i rozporządzeniami ministrów, nie dogonimy
zmieniającej się kultury edukacji, swobodnie rozwijającej się poza systemem. Wydaje się zatem,
że sukces mogą zapewnić jedynie samorządne uczelnie wyższe, realizujące zasadę wolności
badań i nauczania2.
Z analizy przepisów nowej ustawy oraz dostępnych projektów rozporządzeń wykonawczych wynika, że państwo upatruje remedium na bolączki szkolnictwa wyższego w zwiększaniu
centralnej kontroli nad uczelniami. Strategia ta niesie ze sobą co najmniej trzy rodzaje ryzyka
dla rozwoju edukacji i e-edukacji wyższej:
1. Uzależnienie uprawnień uczelni od minimum kadrowego i jednocześnie pragmatyki kariery akademickiej od aktywności naukowej – z pominięciem osiągnięć
dydaktycznych – prowadzi do zaniedbywania doskonalenia warsztatu nauczycielskiego i metod kształcenia.
2. Dążenie do ujednolicenia w całej Unii Europejskiej kompetencji absolwentów
(studentów) za pomocą Krajowych Ram Kwalifikacji oraz „wycena” elementów
programu kształcenia w ECTS i ECVET prowadzi do znaczącego ograniczenia
procesów dostosowawczych szkolnictwa wyższego do zmian cywilizacyjnych.
3. Nadzór Polskiej Komisji Akredytacyjnej nad procesem kształcenia, mający postać
formalistycznej kontroli, prowadzi do koncentracji uczelni na spełnianiu wymogów formalnych przy jednoczesnym niedocenianiu wagi społecznej przydatności
wykształcenia.
Z analizy tej wynika jednakże i to, że pomimo nałożenia na wolność nauczycieli akademickich kolejnych ograniczeń prawnych, wciąż pozostawiono im stosunkowo szerokie pole manewru, które przy dobrej woli uczelnianych społeczności akademickich może zostać wykorzystane
do wprowadzenia korzystnych zmian w procesie kształcenia akademickiego i dostosowania go
do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa oraz gospodarki.
Ryzyko ukryte w pragmatyce kariery pracownika wyższej uczelni oraz w minimum kadrowym omówione zostało w innej publikacji autora3. Obecnie przedmiotem analizy będą dwa
pozostałe rodzaje ryzyka4 i – paradoksalnie – ukryte w nich możliwości.

2

Oczywiście nadal kwestią otwartą pozostaje pytanie, jak tę ostatnią rozumieć – czy jako gwarancję niekontrolowanej
swobody nauczycieli w doborze treści i formy zajęć, czy raczej jako wolność uczelni w zakresie organizacji procesów
dydaktycznych i tworzenia programu zajęć. Autor jest zwolennikiem tej drugiej opcji.
3
J.M. Mischke, Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyższych, Edukacja [w:]
M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja – analiza dokonań i perspektywy rozwoju, Warszawa 2009.
4
Jako ryzyko rozumiane jest tu wcześniej nieprzewidziane zdarzenie (proces), które może utrudnić (uniemożliwić)
lub ułatwić realizację zamiaru, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzyko, [11.10.2011].
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Ramy kwalifikacji i punkty zaliczeniowe
(ECTS i ECVET) jako uniwersalne miary kompetencji
studenta i absolwenta uczelni wyższej
Wraz z poszerzaniem się swobody w konstruowaniu przez studenta indywidualnego programu studiów, prowadzącego do uzyskania tego samego dyplomu przez wszystkich studentów
danego wydziału, pojawiła się potrzeba porównywania „ciężaru” wybieranych przez nich
przedmiotów. Uznano, że dość uniwersalną miarą jest czas potrzebny na opanowanie materiału przez uczącego się. Według T. Saryusza-Wolskiego5: Jeden punkt powinien odpowiadać
minimum 25 godzinom pracy, a maksymalnie 30 godzinom. Średnia wartość to zatem około 27
godzin pracy. Definicja ta została uszczegółowiona w publikacji D. Strahl, w której prezentowane jest oficjalne stanowisko PKA: System ECTS powinien uwzględniać wiedzę, umiejętności
i udział pracy studenta6.
Metoda klasyfikacji przedmiotów oparta na idei kredytów, początkowo zastosowana
w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i stopniowo rozszerzona na większość krajów anglojęzycznych, obecnie jest wprowadzana w Unii Europejskiej, w nadziei, że informacja o liczbie
punktów zaliczeniowych (ECTS) zdobytych przez studentów przyczyni się do zwiększenia ich
mobilności w krajach Wspólnoty.
W zamierzchłych czasach, które być może niewielu już pamięta, student, zaliczywszy wykłady na uczelni X u profesorów X1… Xn, mógł zostać przyjęty przez profesora Yn na jego zajęcia
na uczelni Y pod warunkiem, że profesor Yn miał dobrą opinię o uczelni X i profesorach X1...
Xn, zaś student legitymował się dobrymi ocenami z przedmiotów, które oni wykładali. Należy
przy tym podkreślić, że decyzja profesora Yn opierała się nie tylko na notach uzyskanych przez
studenta, ale także na znajomości ich wartości (opiniach o profesorach X1... Xn) oraz na wiedzy, czego one w istocie dotyczyły, czyli na znajomości zakresu wykładu profesorów, u których
student się uczył. Czasem wystarczała tylko opinia profesora Yn o uczelni X, która swą marką
potwierdzała wartość ocen uzyskanych przez aplikującego u niego studenta.
Stopniowo wspomnianą wyżej metodę oceny zdolności studenta do transferu z uczelni
na uczelnię zastąpiono porozumieniami między ośrodkami, które zobowiązywały się do wzajemnego uznawania programów i kompetencji studentów, potwierdzanych uzyskanymi przez
nich ocenami z egzaminów.
Obecnie uważa się, że potrzebną wiedzę o studencie przekazuje informacja o liczbie
zebranych przez niego punktów zaliczeniowych i odpowiadających im efektach kształcenia
oraz programie zajęć (sylabusie). Ponieważ jednak równocześnie efekty kształcenia powinny być zgodne z państwową normą zawartą w Krajowych Ramach Kwalifikacji, uznano, że
w ten sposób kompetencje studenta lub absolwenta uczelni wyższej będą wystarczająco
i jednoznacznie opisane, a to z kolei pozwoli wszystkim zainteresowanym przewidywać, czego
można się po studencie czy absolwencie spodziewać – i to bez obawy popełnienia większego
błędu. Założono również, że mechanizm ów, zastosowany w całej Unii Europejskiej, powinien
pozwolić potencjalnemu pracodawcy w dowolnym kraju Wspólnoty na ocenę przydatności

5

T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, http://
www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.22_ECTS-TSaryuszWolski.pdf, [11.10.2011].
6
D. Strahl, Efekty kształcenia w świetle wymogów akredytacyjnych PKA, http://www.bjk.uw.edu.pl/files/ppt/strahl.pp,
[11.10.2011].
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zawodowej absolwenta, niezależnie od miejsca uzyskania przez niego dyplomu. Jest to
założenie, które – gdyby się okazało realne – mogłoby spowodować stagnację szkolnictwa
wyższego w całej UE.
Na szczęście liczba punktów jest przypisana do przedmiotu. A zatem ocena uzyskana na
egzaminie z danego przedmiotu nie ma wpływu na liczbę punktów zaliczeniowych, co oznacza, że student „opisany” tą samą liczbą punktów zaliczeniowych będzie bliżej lub dalej od
przypisanych im efektów kształcenia7.
Na niejednoznaczność związaną z oceną stopnia osiągnięcia przez studenta zaplanowanych
efektów kształcenia nakłada się wieloznaczność sformułowań ram kwalifikacji. W projekcie
rozporządzenia ministra8 efekty kształcenia w poszczególnych obszarach nauk (np. nauk humanistycznych, technicznych) zostały podzielone na efekty kształcenia w profilu ogólno-akademickim i praktycznym studiów I i II stopnia, a w każdym z nich wyróżniono trzy kategorie,
w ramach których klasyfikuje się efekty: kategorię wiedzy, kategorię umiejętności oraz kategorię
kompetencji społecznych9.
Trzeba przy tym wiedzieć, że spośród wspomnianych wyżej kategorii jedynie praktyczne
efekty kształcenia mogą być jednoznacznie i względnie obiektywnie sprawdzane. Jednak nawet w tym przypadku to, co ma odpowiadać umiejętności opisanej w KRK, na poszczególnych
uczelniach nie będzie oznaczało tego samego. Np. umiejętność oznaczona jako T1P_U16:
Potrafi – zgodnie z zadaną specyfiką – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie na
jednej uczelni będzie oznaczało skonstruowanie huśtawki, a na drugiej – dźwigu portowego,
nie mówiąc już o zupełnie niesprawdzalnej obiektywnie umiejętności, takiej jak np. T1P_U11:
Ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym.
Pozostałe kategorie, w których grupuje się kompetencje studenta, tj. wiedza i kompetencje
społeczne, są na pewno niesprawdzalne w trakcie studiów. Wiedza jest bowiem stanem umysłu
i można o niej wnioskować jedynie poprzez sprawdzenie umiejętności jej zastosowania. Zaś
kompetencje społeczne można zbadać jedynie, przeprowadzając specjalne testy psychologiczne
albo dokonując dłuższej obserwacji studenta w różnych sytuacjach społecznych, oczywiście po
przyjęciu jakichś miar owych kompetencji.
Można zatem przypuszczać, że po uzyskaniu dyplomu kompetencje absolwenta jedynie
w przybliżeniu będą odpowiadały Krajowym Ramom Kwalifikacji. Natomiast jakie dokładnie
będą to kompetencje, będzie zależało od polityki danej rady wydziału, a w szczególności osobowości, charakteru, wiedzy i uczciwości nauczycieli, a także od tego, co konkretnie uznają oni
za dowód osiągnięcia przez danego studenta założonych w KRK efektów kształcenia.
Konkludując, projekty oceny kompetencji absolwenta (studenta) za pomocą KRK i ECTS
ze wsparciem suplementu do dyplomu na szczęście pozostawiają na tyle duży margines

7

Liczbę punktów ETCS koniecznych do uzyskania dyplomu określa ustawa lub minister (Art. 165 Prawa o szkolnictwie
wyższym). Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeśli spełni wszystkie wymagania
określone w programie przedmiotu oraz osiągnie założone efekty kształcenia. Uzyskana ocena końcowa nie ma
wpływu na liczbę punktów uzyskaną przez studenta. Cyt. za: T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS
jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.22_ECTSTSaryuszWolski.pdf, [10.11.2011].
8
Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym
opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia z dnia 6 czerwca 2011, http://www.bip.nauka.gov.pl/_
gAllery/14/25/14250/20110606_1_art._9_ust._1_pkt_2_KRK_obszarnicze.pdf, [22.05.2012].
9
Por. m.in. Od europejskich do polskich ram kwalifikacji. Model polskich ram kwalifikacji, MEN, Warszawa 2010, http://
kwalifikacje.org.pl/download/dokumenty/Model_Polskich_Ram_Kwalifikacji_raport_ekspertow.pdf, [11.10.2011].
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nieoznaczoności, że w dalszym ciągu aktualne pozostanie – zapisane w rodzinnych przekazach
autora artykułu – pytanie, które podobno zadał jednemu z członków rodziny w XIX wieku jego
pierwszy pracodawca po obejrzeniu dyplomu summa cum laude: A teraz niech mi Pan powie,
co Pan potrafi?

Wskazówki praktyczne
1.

2.

Jak się można domyślać, ustawodawca, zdając sobie sprawę z ambiwalentności
ustawowej miary kompetencji studenta, przewidział, że warunki mobilności studentów między kierunkami i uczelniami będą podlegały dodatkowym regulacjom, zapewne uwzględniającym specyfikę wchodzących w grę jednostek organizacyjnych,
co wynika między innymi z artykułów 165 i 168 Prawa o szkolnictwie wyższym.
Nie można się więc oprzeć wrażeniu, że KRK i ECTS powinny być traktowane nie
tyle jako ścisłe normy, ile raczej wskazówki dla nauczycieli akademickich i władz
uczelni przy tworzeniu autorskich programów nauczania.
Fakt ów – wraz z wprawdzie ograniczonym, ale jednak istniejącym, uprawnieniem
uczelni do tworzenia programów nauczania (art. 6.1), indywidualizacją wysokości
pensum dydaktycznego (art. 130), koniecznością specyfikacji obowiązków nauczyciela w umowie o pracę (art. 119) i wreszcie – wraz z niewielkim rozluźnieniem
ograniczeń wykorzystywania zdalnego nauczania na zajęciach praktycznych10
(art. 164) – stwarza większe niż wcześniej możliwości wprowadzania zmian modernizacyjnych na polskich uczelniach wyższych. Trzeba jednak przy tym podkreślić,
że nowe prawo nie usuwa dotąd istniejących formalnych barier utrudniających
wykorzystywanie technik zdalnego nauczania i wciąż pozostawia wiele nierozwiązanych problemów organizacyjnych wynikających z tej formy realizacji procesów
dydaktycznych.
Reasumując – intencje prawodawcy nie są jasne (porównując chociażby projekt
oraz ostateczny kształt Rozporządzenia Ministra w sprawie warunków, jakie
muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość11). Można
się jedynie domyślać, że w ministerstwie wygrała, oparta na niewiedzy, głęboka
nieufność co do jakości i skuteczności kształcenia zdalnego, objawiająca się silną
tendencją do ograniczania prawa uczelni do zdobywania doświadczeń w tym
zakresie.
Punkty zaliczeniowe (ECTS i/lub ECVET) doskonale nadają się do wykorzystania
jako miara pracy lub wynagrodzenia nauczyciela w miejsce obecnie stosowanych
godzin programowych, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że godzinowa
wycena pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym jest całkowicie pozbawiona
sensu.

10
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011, http://www.bip.nauka.gov.
pl/_gAllery/16/05/16058/20111102_ksztalcenie_na_odleglosc.pdf, [11.11.2011].
11
Por. Projekt Rozporządzenia z dnia 29 lipca 2011, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/14/70/14704/20110729_
Projekt_rozporzadzenia_warunki.pdf, [11.10.2011] oraz ostateczne jego sformułowanie z dnia 2 listopada 2011
roku.
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3.

Z przyjęciem nowej miary „wyceny” kompetencji studenta (absolwenta) wiąże
się druga propagowana przez ustawodawcę teza, a mianowicie teza dotycząca
wykorzystania tego narzędzia do przygotowania gruntu pod kształcenie „po dyplomie” oraz umożliwienie certyfikowania kompetencji nabytych poza systemem
(nieformalnie). Trzeba jednak zauważyć, że wciąż pozostaje ona jedynie hasłem,
ponieważ nowe uregulowania w żaden sposób nie odnoszą się do niezbędnych
– związanych z kształceniem ciągłym – zmian w organizacji pracy szkoły wyższej.
Gdyby jednak poważnie potraktować potencjalne zaangażowanie uczelni w kształcenie
„po dyplomie”, należy przypuszczać, że w takim przypadku formalne studia wyższe powinny
kończyć się wraz z osiągnięciem przez studenta efektów kształcenia ujętych w – zapewne
odpowiednio zmodyfikowanym – profilu akademickim. Natomiast większość efektów kształcenia przypisanych profilowi praktycznemu powinna znaleźć się w kursach (oraz e-kursach)
oferowanych przez uczelnię na indywidualne zamówienie po i w trakcie formalnych studiów.
Kursom tym oczywiście także byłyby przypisane odpowiednie liczby punktów zaliczeniowych
(ECTS i/lub ECVET)12.
Takie rozwiązanie mieściłoby się w logice „cywilizacji wiedzy i informacji”, byłoby niewątpliwie także mniej kosztowne i dawałoby w pełni aktualną wiedzę (kompetencje) potrzebną
klientom uczelni. Wymagałoby to jednak całkowicie innego podejścia do organizacji sytemu
kształcenia, finansowania uczelni, pragmatyki kariery akademickiej i sposobów wynagradzania
osób pomagających w zdobywaniu potrzebnej wiedzy (mentorów, trenerów, opiekunów i doradców współpracujących ze studentem w sieci i na kampusie).
W ramach obecnego stanu prawnego uczelnie mogą jednak już teraz tworzyć bazy tego
rodzaju kursów i – jednocześnie usprawniając bieżący proces dydaktyczny – przygotować się
w ten sposób na zmiany, które i tak nieuchronnie nastąpią.
Wydaje się też, że w takim przypadku w miejsce KRK powstałyby wykazy niezbędnych
kompetencji (wiedzy i umiejętności) potrzebnych do realizacji konkretnych zadań, np. zaprojektowania drogi gruntowej i autostrady czy rozproszonej bazy danych klientów urzędu skarbowego,
zaplanowania zabiegu chirurgicznego, przygotowania ekspertyzy konserwatorskiej dzieła sztuki,
organizacji kółka przyjaciół wina i zespołu projektującego satelity komunikacyjne. Przypisana im
liczba punktów zaliczeniowych informowałaby potencjalnych słuchaczy o przeciętnym nakładzie
pracy potrzebnym do przygotowania się do realizacji wybranego zadania.
Jestem głęboko przekonany, że w niedługim czasie taka lub podobna przebudowa systemu edukacji wyższej będzie miała miejsce. W jaki sposób się to dokona, dzisiaj jeszcze nie
wiadomo, jednakże bez wątpienia trzeba wykorzystać dany nam czas i zawarty w nowym
Prawie o szkolnictwie wyższym potencjał do przygotowania się na moment, w którym presja
na dokonanie rewolucyjnych zmian w edukacji wymusi podjęcie szybkich działań. Aby tak się
stało, potrzebna jest jednak uczelniom swoboda eksperymentowania.

12

W przyszłości wraz z nastaniem elektronicznego indeksu możliwe jest wprowadzenie również kart „kredytowych”,
w których pamięci zapisywane byłby wszystkie punkty zaliczeniowe zbierane przez studenta, a których szersze wyjaśnienie i uzasadnienie mogłoby być dostępne w internecie w formie kwerendy z uczelnianej bazy danych administrowanej przez uczelnianą obsługę studenta.
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Polska Komisja Akredytacyjna, czyli ochrona jakości
kształcenia na terenie całego kraju
Zgodnie z przyjętym implicite w ustawie założeniem o odpowiedzialności państwa za
kompetencje absolwentów kończących polskie uczelnie oraz przekonaniem, że wywiązanie
się z niej wymaga drobiazgowego określenia reguł działania uczelni na możliwie najwyższym
szczeblu państwowej władzy, Prawo o szkolnictwie wyższym – oprócz 116 stron przepisów
– zawiera wiele delegacji do aktów wykonawczych wydawanych przez właściwych ministrów.
Dotyczą one wszystkich możliwych aspektów funkcjonowania akademickiej wspólnoty uczelni
wyższej – od gospodarki finansowej, poprzez skład i liczebność kadry nauczającej, po limity
przyjęć na studia13. Charakterystycznym przykładem takiego podejścia jest również treść art. 9
omawianej ustawy.
Przestrzeganie przez uczelnie przepisów prawa i wykonawczych rozporządzeń podlega
kontroli właściwych ministerstw, a sprawy bezpośrednio lub pośrednio związane z kształceniem
– kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z nową ustawą uprawnienia Polskiej Komisji
Akredytacyjnej określają dwa artykuły (dlaczego dwa podobne?):
Art. 11a. 2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na danym kierunku
studiów, uwzględniając jego efekty, a także spełnianie warunków określonych w art. 9a oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c. Ocena ta może być
również dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Art. 48a. 3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w
zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów oraz spełniania warunków niezbędnych do
prowadzenia studiów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1–4
oraz art. 9b i 9c.
Z powyższych zapisów wynika, że państwo oczekuje, iż polskie uczelnie dotrzymają zadanych parametrów jakości (poprawności) analizowanych procesów, a jeśli ocena w tym względzie
okaże się pozytywna, sam ów fakt gwarantuje oczekiwaną przez społeczeństwo jakość produktu.
Intuicję tę potwierdza D. Strahl, w cytowanej już publikacji, pisząc: PKA dokonuje oceny jakości
kształcenia w następujących obszarach: struktura kwalifikacji, plany i programy, kadra, badania,
sprawy studenckie, baza, kultura prawna, kontakty z otoczeniem14.
Nawiasem mówiąc, nowe prawo nie precyzuje, co jest produktem uczelni wyższej i kto jest
jej klientem, jednak wnioskując z treści art. 13a (Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich
absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku
pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów), można przyjąć, że
klientelą uczelni są pracodawcy, produktem – kompetencje absolwentów, a rynek pracy zmienia
się na tyle powoli, że można przewidywać jego stan z dużym (kilkuletnim) wyprzedzeniem, co
jest założeniem dość dyskusyjnym.
Artykuł 13a to jedyny fragment nowej ustawy, który odnosi ocenę jakości kształcenia na
uczelni do zewnętrznej oceny jej produktu. Jednocześnie jednak analiza tej ostatniej nie leży
w kompetencjach PKA, której zadania obejmują jedynie weryfikację poprawności sposobu

13

Autor doliczył się aż 33 artykułów, w których znajdują się delegacje do rozporządzeń ministra — między innymi
art. 8, 9, 9b, 9c, 42, 84, 95, 96.1, 96a, 105, 151, 164, 164a, 165, 170a, 201.
14
D. Strahl, dz.cyt.

213

Jerzy M. Mischke

pozyskiwania zewnętrznych opinii na temat uczelni. Według D. Strahl Komisja czyni to, odpowiadając na trzy następujące pytania:
Czy w uczelni funkcjonuje „biuro karier”, badające satysfakcję absolwentów oraz
ich pracodawców, pozycję absolwentów na rynku pracy?
Czy pracodawcy biorą udział w określaniu efektów kształcenia w ocenianej jednostce?
Czy uczelnia współpracuje z pracodawcami lub ich organizacjami i jaki jest zakres
oraz forma tej współpracy?15
Podsumowując: PKA jest jedną z ważnych, a może nawet najważniejszą wśród tych instytucji,
od których zależy przyszłość kształcenia na polskich uczelniach. Wynika to z uprawnień PKA
do interpretacji poczynań ich władz. Komisja może więc zarówno hamować inicjatywy lokalne
zmierzające do ulepszania procesów kształcenia, jak i znacząco wpływać na ich przyspieszenie.
Którą drogę wybierze – będzie zależało od poglądów członków PKA.

Podsumowanie
Wskutek drobiazgowości i wielości przepisów oraz centralizacji decyzji dotyczących wielu
ważnych obszarów funkcjonowania uczelni obecne regulacje prawne niewątpliwie nie sprzyjają
zmianom w systemie edukacji, a co za tym idzie – utrudniają dostosowanie się do zmieniającego
się świata. Jednocześnie te same regulacje zwiększają uprawnienia władz uczelni w niektórych
dziedzinach, co może być przez uczelnie wykorzystane do rzeczywistej modernizacji zmierzającej do zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji absolwentów. Dodatkowo wieloznaczność
norm KRK oraz łączenie ECTS z nakładem pracy nauczycieli oraz studentów sprzyjają swobodzie
eksperymentowania. Wszystko zatem pozostaje w rękach nauczycieli akademickich, a zwłaszcza
tej ich części, która – zasiadając we władzach i instytucjach nadzorujących uczelnie (PKA, CK,
RGNiSW, MNiSW) lub środowiskowych organizacjach akademickich (np. KRASP) – ma realny
wpływ na kierunki i szybkość zmian w systemie edukacji.
Krajowe Ramy Kwalifikacji w połączeniu z systemem punktów zaliczeniowych (ECTS
i ECVET) tworzą narzędzie, które – dobrze wykorzystane – może przyczynić się do podniesienia
jakości kształcenia. Jednak zawsze istnieje obawa, że wobec trudności związanych z koniecznością głębokiej przebudowy świadomości i zmianą przyzwyczajeń kadry nauczycielskiej pozostanie
ono jedynie papierowym tygrysem. Wydaje się, że przydałoby się uruchomienie odpowiednich
obowiązkowych szkoleń dotyczących wykorzystywania możliwości tego narzędzia oraz seminariów dla wszystkich nauczycieli akademickich.
Niepokój może budzić pozostawienie w rękach PKA zbyt dużej władzy kontrolnej. Wydaje
się, że ocena jakości działań uczelni powinna być oddzielona od oceny związanej z przestrzeganiem przez nią prawa (to może robić dowolna agencja rządowa) i zostać powierzona niezależnej
instytucji – agencji ratingowej (działającej analogicznie jak w przypadku podmiotów gospodarczych czy państw). Nikt nie przeczy, że funkcjonowanie autonomicznych uczelni powinno
podlegać ocenie, a ich edukacyjną wiarygodność należy podawać do publicznej wiadomości.
Niemniej jednak lepiej, by robili to eksperci, a nie koledzy pracowników ocenianych uczelni.
Ocena sporządzona przez niezależną agencję stanowiłaby niewątpliwie z jednej strony istotny
argument przy dokonywaniu wyboru przez kandydata na studia (i z pewnością pełniłaby tę rolę

15

Tamże.
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zdecydowanie lepiej niż oparte na emocjach zabiegi marketingowe konkurujących ze sobą szkół),
z drugiej zaś – dla sponsorów i ministerstwa byłaby rzetelną wskazówką przy podejmowaniu
decyzji o finansowaniu uczelni.
Niestety, idea kształcenia się przez całe życie nie znajduje właściwego odzwierciedlenia
w obowiązującym od niedawna prawie. Jak wynika z powyższych analiz, jej urzeczywistnienie
wymagałoby od uczelni bardzo głębokich zmian w organizacji studiów, na które – jak widać
– czas jeszcze nie przyszedł.
To samo dotyczy zdalnego nauczania, które – gdyby zostało uwolnione od formalnych ograniczeń – mogłoby (choć nie musiałoby) stać się swoistym zapalnikiem dla dalszej modernizacji
procesów kształcenia akademickiego.
Powyższe analizy prowadzą do wniosku, że jakkolwiek obowiązujące od 1 października
2011 roku rozwiązania prawne nie odpowiadają wszystkim wyzwaniom współczesności, jednak
pozostawiają wystarczającą swobodę interpretacji, tym samym umożliwiając społecznościom
akademickim podjęcie skutecznej próby podniesienia jakości i efektywności kształcenia. Czy
zdołają to osiągnąć, będzie zależało od nich samych.

Abstract
The new Law on Higher Education creates better environment for learning processes and also for
extended application of IT in teaching/learning. However, it is up to the academic community exclusively
to what extent those opportunities would be used. The paper shows the opportunities and threats for
modernization of education processes with regard to the students’ competences and teaching quality. Also,
some useful hints how to adjust the regulation to the demands of university practice are included.
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Rozdział 22

E-learning jako fundament globalnego
systemu wyższej edukacji

Globalny społeczny podział pracy w sposób nieuchronny marginalizuje bądź likwiduje lokalne
systemy wyższej edukacji. Krajowe (nie tylko polskie) nauczanie akademickie ma szanse przetrwać
jedynie w formie ważnej lub mniej ważnej składowej systemu globalnego.

W opracowaniu przygotowanym w ramach konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbyła się w 2010 roku1, autor niniejszego tekstu zawarł
tezę, iż krajowy system edukacji wyższej jest nadmiernie kosztochłonny2. Zmniejszenie kosztochłonności uznał za warunek konieczny ocalenia tego systemu, a w dalszej perspektywie
– jego przetrwania. Sposobem na to miałaby być radykalna dekompozycja tzw. tradycyjnego
sposobu studiowania3. Wśród możliwych sposobów jej dokonania wskazywano wprowadzenie jakościowej zmiany technologicznej w procesie nauczania akademickiego – rozumnej
i głębokiej elektronizacji.
Ponieważ pojawiły się wątpliwości4 dotyczące zasadności tezy głównej (nadmierna
kosztochłonność), bieżąca analiza rozpocznie się od tego zagadnienia. Materia odpowiedzi
stanowi dobry wstęp do późniejszego przedstawiania i uzasadniania tez niniejszego opracowania. A są one następujące:
krajowy system edukacji wyższej może przetrwać jedynie jako immanentna część
systemu globalnego;
globalny system edukacji wyższej może być oparty na rozwiązaniu GMELS.

1
A. Kocikowski, Kosztochłonność studiów a kwestia przyszłości e-learningu w dydaktyce akademickiej. Wybrane aspekty, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, Warszawa 2011.
2
Tamże, s. 18.
3
Szerzej pisałem już o tym przy innych okazjach. Por. np.: http://hdl.handle.net/10593/295, [15.06.2012].
4
Wątpliwość zgłosił prowadzący obrady Sesji I, prof. dr hab. Piotr Banaszyk.
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Czy krajowy system wyższej edukacji
jest nadmiernie kosztochłonny?
Dyplom uczelni wyższej nie pomaga w znalezieniu jakiejkolwiek pracy5. Przyczyny główne
takiego stanu rzeczy mogą być dwie:
rynek pracy (lokalny i globalny) nie potrzebuje ludzi z wyższym wykształceniem
(generalnie);
rynek pracy (lokalny i globalny) nie potrzebuje ludzi z takim wyższym wykształceniem, jakie absolwenci uzyskują w danym, konkretnym, lokalnym systemie
szkolnictwa wyższego.
Pierwsza z wymienionych ewentualności zostanie na razie odrzucona6. Jeśli przyjąć, że
druga jest prawdziwa, można przypuszczać, że lokalne szkoły wyższe:
nienależycie rozpoznały faktyczne potrzeby lokalnego i globalnego rynku pracy7;
nie potrafią kształcić studentów zgodnie z jego potrzebami8.
Obie te możliwości łączą się ze sobą w osobliwy sposób. Nieumiejętność rozpoznania faktycznych potrzeb rynku pracy nie będzie tutaj analizowana. Na użytek tego opracowania stwierdzimy tylko, że takie rozpoznanie należy do elementarium materii kompetencji, nieumiejętne
dokonanie go nie powinno więc się zdarzyć. Natomiast nieumiejętność kształcenia studentów
zgodnie z potrzebami rynku pracy to sprawa, nad którą warto się pochylić.
Wskazać można dwie główne przyczyny występowania tego stanu rzeczy:
wypadkowa kompetencji akademickiej i szeroko rozumiane zasoby pomocnicze,
czyli innymi słowy – potencjał intelektualny i organizacyjno-techniczny jednostki
(bądź systemu) obiektywnie nie pozwalają na kształcenie zgodnie z potrzebami
rynku;
kompetencja nauczycieli – przynajmniej części z nich (potencjalnie, co należy
mocno podkreślić) oraz poziom pozostałych zasobów pozwalają na kształcenie
zgodnie z potrzebami rynku, lecz przeszkody natury formalno-prawnej – także
determinanty subiektywne (mentalne) wymuszają inne funkcjonowanie ludzi
i systemu bądź nie zapobiegają takiemu odmiennemu funkcjonowaniu.
Pierwsza z wymienionych przyczyn może występować w dwóch formach. Zanim zostaną
one omówione, warto przywołać trywialny, lecz czytelny przykład pomocniczy. Oto abstrakcyjna
korporacja X produkuje w dużych ilościach dwa rodzaje pojazdów: pierwszy technologicznie
odpowiada taczce z drewnianym kołem, drugi zaś samobieżnemu robotowi marsjańskiemu.
Tymczasem rynek oczekuje czterokołowych, ogumionych, pięciodrzwiowych pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym z zamkniętym nadwoziem i czterema miejscami do siedzenia.
I tak: nauczanie wedle „zasady technologicznej casusu A” (powyższy przykład pomocniczy)
to pierwsza z form manifestowania się przyczyny pierwszej. Nietrudno odgadnąć, że jej forma
druga powstaje, gdy w nauczaniu stosuje się „zasady technologiczne casusu B”. W obu formach
manifestacji przyczyny pierwszej mamy do czynienia z „produktem” (absolwentem), którego
umiejętności (kompetencje, „wartości użytkowe jego siły roboczej”) nie znajdują nabywcy,
bowiem obiektywne zapotrzebowanie rynku jest inne.

5

Dotyczy to głównie humanistyki, np. filozofii, historii sztuki, kulturoznawstwa.
Jest to problem niesłychanie ważny, któremu warto poświęcić odrębne opracowanie.
7
Czyli nie potrafią lub nie chcą rozpoznać tych potrzeb, albo też jest im to obojętne.
8
Zakładamy sytuację, w której szeroko rozumiana kompetencja kadry oraz pozostałe przesłanki procesu dydaktycznego
rozmijają się z tym, czym uczelnia winna de facto dysponować.
6
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Druga z opisanych wcześniej przyczyn nieumiejętności kształcenia zgodnie z potrzebami
rynku pracy – przypomnijmy – obiektywna (in potentio) zdatność poszczególnych jednostek do
takiego kształcenia, jest prawdopodobnie najbardziej złożona; zaprezentowane zostaną zatem
wyłącznie kwestie zdaniem autora najważniejsze.
Wiadomo, że jednostka edukacyjna – tak jak inne struktury korporacyjne – jest złożoną
siecią zależności formalnych i nieformalnych. Te drugie bardzo często monopolizują stosunki
międzyludzkie, skutkiem czego uczelnia zaczyna funkcjonować wedle pomysłu grupy nieformalnej, rzecz jasna – w granicach prawa, swoiście tylko interpretowanego.
Regulacje ustawowe wprowadzane po roku 1989 dały jednostkom szkolnictwa wyższego
dużą autonomię. Jednym z jej następstw jest prawo do swobodnego decydowania o treściach
kształcenia, co skutkuje określoną ofertą dydaktyczną – często programami studiów niemającymi
żadnego związku z potrzebami rynku pracy.
Połączenie obu opisanych wyżej zjawisk może, choć nie musi, prowadzić do sytuacji,
w której ofertę dydaktyczną zdominują treści niepoprawiające sytuacji absolwenta na dzisiejszym trudnym rynku pracy. Po prostu – przygotowany zostanie program studiów wygodny dla
nauczających – bo są tacy a nie inni, to i tyle tylko umieją, na to ich stać; ale mają formalną
kompetencję (mandat) do decydowania o treściach nauczania. Zaś kwestia znalezienia pracy
dla wykształconych w ten sposób ludzi leży – co również wiadomo – w kompetencji urzędu
zatrudnienia.
Zatem jeśli tylko połowa absolwentów wyższych uczelni nie może znaleźć pracy zgodnej
z zapisami umieszczanymi na dyplomie, oznacza to, że koszt wykształcenia każdego z tych,
którzy pracę taką znaleźli, jest praktycznie dwukrotnie wyższy.
Jeśli połowa absolwentów wyższych uczelni nie może znaleźć pracy zgodnej z zapisami
umieszczanymi na dyplomie, lecz znajduje inną, wymagającą innych (niższych bądź wyższych)
kwalifikacji oznacza to, że poniesiono koszty niepotrzebne lub że trzeba ponieść koszty dodatkowe (również niepotrzebne).
W każdej możliwej kombinacji analizowanych warunków koszt kształcenia absolwenta jest
wyższy od kosztu niezbędnego, zatem krajowy system edukacji jest – obiektywnie oceniając
– nadmiernie kosztochłonny.

Globalizacja i kolejny społeczny podział pracy
Autor niniejszego opracowania w artykule z roku 20099 zawarł kilka konkluzji istotnych dla
bieżących rozważań, wśród nich następujące tezy:
proces wytwarzania wiedzy (w tym naukowej) ma charakter globalny i zdominowany jest przez kapitał kontrolowany przez ludzi, instytucje państwa oraz korporacje
pomieszczone na wybranych terytoriach geograficznych;
globalizacja społecznego procesu wytwarzania warunków reprodukcji życia, towarzyszący jej proces koncentracji i międzygałęziowych przepływów kapitałów,
wypracowana w rozumnie zaplanowany sposób (i bezwzględnie zmonopolizowana) przewaga w obszarze technologii teleinformatycznych i innych dziedzinach wytwarzania wiedzy skutkują nowym, globalnym społecznym podziałem
pracy.

9

A. Kocikowski, Raz jeszcze o tzw. „Społeczeństwie Informacyjnym”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu” 2009, nr 16, s. 107–123. Wersja sieciowa: http://hdl.handle.net/10593/467,
[15.06.2012].
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Konkluzja, której nie umieszczono w przywoływanym opracowaniu, uznając ją wówczas
za zbyt oczywistą, wyraża się w przekonaniu, że jakościowy i ilościowy udział krajów takich
jak Polska w globalnym procesie wytwarzania wiedzy naukowej rozstrzygnięty został już dość
dawno przez bezlitosne prawidła rozwoju procesu społeczno-historycznego. Wynik tego rozstrzygnięcia jest znacząco odległy od wyobrażeń i oczekiwań lokalnych (polskich) uczonych,
tak jak odległe geograficznie są dzisiejsze centra wytwarzania wiedzy wykorzystywanej de facto
na rzecz pomyślnego przebiegu globalnych procesów gospodarczych (ogólniej: procesu wytwarzania warunków społecznej reprodukcji życia). Dlatego autor jest przekonany, że uprawianie
nauki w Polsce10 i krajach podobnych możliwe jest wyłącznie w formie jaką zaproponują – o ile
w ogóle cokolwiek zaproponują – liderzy globalnych przemysłów wytwarzania wiedzy.
Elementami każdej działalności gospodarczej są – jak wiadomo – drobniejsze, pomocnicze,
niekiedy dokuczliwe (czasami brudne), monotonne, niedające się zrobotyzować lub nieopłacalne w przypadku robotyzacji czynności. Ich wykonanie liderzy przemysłów naukowych
chętnie powierzą zaprzyjaźnionym partnerom „z drugiej i trzeciej ligi”; a ci ostatni powinni
chętnie się tego podjąć, bo każda taka propozycja jest już wyróżnieniem – nie otrzymują jej
przecież wszyscy.
Globalny społeczny podział pracy napędzany potężnym mechanizmem globalnej produkcji
i rynku w naturalny – jeśli wolno tak powiedzieć – sposób marginalizuje wybrane obszary geograficzne, marginalizuje ich dotychczasowe faktyczne (lub imaginowane) znaczenie ekonomiczne
i kulturowe, wyznacza im nową pozycję w grze o wytworzenie własnych, lokalnych – ale będących immanentną częścią globalnych – warunków reprodukcji życia. I trzeba to zaakceptować,
bowiem walka z takim przeciwnikiem nie daje jakichkolwiek szans na sukces.

Wczoraj „przemysły naukowe”, dzisiaj „przemysły
edukacyjne”
Globalny społeczny podział pracy, manifestujący się przejęciem przemysłów naukowych
przez nieliczne ponadnarodowe korporacje oraz kilka korporacji i rządów najbardziej rozwiniętych i rozwijających się państw narodowych (ogromne znaczenie ma tutaj monopolizacja
tego wszystkiego, co decyduje o wysokiej produktywności kluczowych gałęzi wytwarzania
wiedzy), musi wpływać i de facto wpływa na inne dziedziny aktywności społecznej; nietrudno
zgadnąć, że do dziedzin takich zaliczyć należy edukację (generalnie), zwłaszcza zaś systemy
edukacji wyższej.
Trzeba powiedzieć, że ludzie zaangażowani w biznesy edukacyjne na świecie (szkolnictwo
wyższe) już spostrzegli, że przywoływany tu wielokrotnie społeczny podział pracy11 antycypuje
istotne przekształcenia w systemach („przemysłach”) nauczania akademickiego. Materialnych
przesłanek owych przekształceń jest wiele i są jakościowo zróżnicowane; skupmy uwagę na
trzech najbardziej charakterystycznych:
rewolucji technologicznej w systemach komunikacyjnych;
kosztochłonności i czasochłonności dotychczasowych rozwiązań;
faktycznym zapotrzebowaniu globalnego rynku pracy.

10

Uprawianie nauki rozumiane jako przynosząca profity gałąź gospodarowania.
Determinujący zmiany w przemysłach wytwarzania wiedzy – dokonany głównie dzięki zdobyczom rewolucji
teleinformatycznej.
11
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W kwestii pierwszej mamy do czynienia z następującą ciągle w zawrotnym tempie jakościową zmianą technologiczną, determinującą rozwój społecznej siły produkcyjnej pracy,
zmianą, która – z uwagi na uzyskaną uniwersalność – dotyczy wszelkich działań podejmowanych na rzecz wytworzenia warunków reprodukcji życia; wspominano już, że jednym z nich
jest „wytwarzanie” ludzkiej siły roboczej charakteryzującej się oczekiwanymi przez rynek
wartościami użytkowymi. Mówiąc krótko: pojawiło się niewyobrażalnie szybkie, wysokowydajne narzędzie do najszerzej rozumianego nauczania.
W kwestii drugiej zawierają się problemy związane z kosztami i czasem potrzebnym na
„wytworzenie” tego szczególnego produktu, jakim jest wspominana wielokrotnie ludzka siła
robocza – taka, której potrzebuje rynek. Otóż jednym z mitów naszej dydaktyki akademickiej
jest przekonanie, że studia wyższe wymagają zaangażowania wielkiej liczby nauczycieli akademickich i dużej ilości czasu, że ich cykl musi rozpoczynać się w październiku, a kończyć
w czerwcu, że student musi odbywać je przez pięć lat. Tymczasem łatwo pokazać, że wykład
np. z chemii ogólnej czy logiki matematycznej nie tylko nie musi być prowadzony osobno dla
każdego kierunku12 na danej uczelni, ale także nie musi być prowadzony osobno dla każdej
szkoły wyższej w danym mieście czy dla każdego miasta w danym kraju – może być jeden dla
wszystkich uczelni na planecie – lub – co jeszcze bardziej zmniejszy koszty przedsięwzięcia
– jedna uczelnia na planecie może prowadzić wykład z chemii ogólnej i logiki matematycznej
dla wszystkich swoich studentów. Studentów z całego świata. A rok akademicki w takiej szkole
nie musi mieć początku ani końca. Zaczynać się może wraz z jednostkową decyzją potencjalnego kandydata, że oto zamierza on uzyskać określonego rodzaju kompetencje; a kończyć
– gdy kandydat zrealizuje program studiów i uzyska stosowny certyfikat, nawet po dwóch lub
trzech latach, a nie po pięciu; kalendarz nie będzie tutaj do niczego potrzebny. Mówiąc krótko: przy pomocy niezwykłego narzędzia (ICT) dokonać można gigantycznej obniżki kosztów
wszelkiego rodzaju nauczania oraz zbudować szybki, wysokowydajny, niezwykle elastyczny
system (np. studiów), dodatkowo obniżający koszty zdobywania lub zmiany kompetencji.
Jeśli chodzi o kwestię trzecią – trzeba zauważyć, że oczekiwaną przez globalny rynek
pracy, główną cechą ludzkiej siły roboczej wydaje się kompetencja dynamiczna. Pojawiać się
powinna w dwóch zasadniczych formach: lokalnej i ponadlokalnej. Pierwsza z nich dotyczy
tej części zasobów (siły roboczej), które używane są – najprościej mówiąc – bezpośrednio
w produkcji lub blisko niej. Posłużmy się przykładem: dzisiaj w mieście X gdzieś w świecie
jest montownia samochodów, którą za lat pięć zastąpi montownia elektronarzędzi, zatem
w relatywnie krótkim czasie okoliczna (czyli lokalna) siła robocza musi uzyskać nowe kompetencje.
Natomiast kompetencja ponadlokalna dotyczy – generalnie – tej części zasobów (siły
roboczej), które używane są np. w obszarze zarządzania, sprzedaży. Dotyczy to ponadnarodowych korporacji, których biura i zakłady produkcyjne rozsiane są po całym świecie, których profil zaangażowania kapitałowego ulega częstym zmianom i które natychmiast muszą
wykorzystywać pojawiające się okazje biznesowe – co prowadzi do otwierania nowych biur,
przenoszenia pracowników na inne kontynenty, bo tam właśnie otwierają się nowe rynki
zbytu lub warunki do wytwarzania produktów. Wszystko to sprawia, że nader często w błyskawicznym tempie jakaś siła robocza uzyskać musi nowe kompetencje – chociażby językowe,
kulturowo-wyznaniowe – o głównych nie wspominając. Krótko mówiąc: przy pomocy ICT

12

Każdego kierunku potrzebującego wykładu z chemii ogólnej.

220

E-learning jako fundament globalnego systemu wyższej edukacji

pozwalającego na gigantyczną obniżkę kosztów i niewyobrażalne zmniejszenie czasochłonności systemu nauczania dostarczamy na rynek pracy siłę roboczą mającą najwięcej szans na
znalezienie i utrzymanie zatrudnienia.
Jak już wspomniano, ludzie biznesów edukacyjnych na świecie (szkolnictwo wyższe)
spostrzegli, że globalny społeczny podział pracy antycypuje istotne przekształcenia w systemach („przemysłach”) nauczania akademickiego. I że podobnie jak w przypadku przemysłów
wytwarzania wiedzy – proces ten owocować może analogicznym rezultatem. A więc może się
zdarzyć, że jedna lub kilka uczelni zmonopolizuje globalny system nauczania akademickiego
i że gdzieś w sieci pojawi się gigantyczny serwis edukacyjny, w którym zajęcia prowadzić będą
najlepsi akademiccy dydaktycy na planecie, gdzie studia rozpoczynać się będą w dowolnym
momencie, gdzie nie będzie inauguracji, semestrów, terminarzy sesji egzaminacyjnych,
dusznych sal, kredy i innych atrybutów XIX wiecznej Akademii. Akademii, której czas bezpowrotnie minął i która obiektywnie nie jest zdolna przyswoić nowoczesnych technologii
na potrzeby swojej misji, musiałaby bowiem przestać być tym, czym jest i zrezygnować
z tego, czym się nieustannie szczyci. Akademii, której funkcjonowanie pochłania ogromne
środki finansowe, a „produkcja” (kształcenie) gotowego „wyrobu” zajmuje mnóstwo czasu.
Akademii, która mami studentów wizją doskonałego wykształcenia, a zamyka oczy na efekty
poszukiwania zatrudnienia przez swoich „doskonale wykształconych” absolwentów – bo tak
jest wygodniej, bo Ludzie Akademii cenią swój święty spokój i wywalczone kosztem innych
grup bezpieczeństwo socjalne.

Uniwersytet globalny i jego system wykładowy.
Technologia GMELS
Warto raz jeszcze przywołać tezę kluczową: jakościowy i ilościowy udział krajów takich
jak Polska w globalnym procesie wytwarzania siły roboczej na planecie rozstrzygany jest właśnie przez te same, bezlitosne prawidła rozwoju procesu społeczno-historycznego. Jest prawie
pewne, że wynik tego rozstrzygnięcia będzie znacząco odległy od wyobrażeń i oczekiwań
lokalnych (polskich) uczonych, tak jak odległe geograficznie są dzisiejsze centra wytwarzania
liderów siły roboczej wykorzystywanej de facto na rzecz pomyślnego przebiegu globalnych
procesów gospodarczych.
Globalny społeczny podział pracy napędzany potężnym mechanizmem globalnej produkcji
i rynku w naturalny sposób marginalizuje wybrane obszary geograficzne – marginalizuje ich
dotychczasowe faktyczne (lub imaginowane) znaczenie ekonomiczne i kulturowe, wyznacza im
nową pozycję w grze o wytworzenie własnych, lokalnych – będących jednakowoż immanentną
częścią globalnych – warunków reprodukcji życia. Tak stało się jakiś czas temu z przemysłami
wytwarzania wiedzy i tak zaczyna się dziać z „przemysłami” edukacyjnymi – głównie akademicką „produkcją dydaktyczną”, która musi sprostać wymaganiom czasu, czyli wymaganiom
stawianym przez globalny system gospodarczy. I trzeba to zaakceptować.
Do grona nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w scharakteryzowanym wcześniej
sieciowym uniwersytecie globalnym dołączyć mogą polscy uczeni – o ile właściciele (menadżerowie) serwisu coś takiego zaproponują; możliwe jednak, że tak się stanie.
Tym wszystkim, którzy zastanawiają się nad kwestią języka wykładowego w tej uczelni,
odpowiadam, że dzięki technologiom teleinformatycznym problem ten już nie istnieje. Każdy
wykład wygłoszony w dowolnym języku można przełożyć na inny dowolny język. Zatem – to
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przykład – polskojęzyczni studenci fizyki i astronomii bez najmniejszych kłopotów mogliby
po polsku wysłuchać wykładów Saula Perlmuttera – gdyby zechciał on zostać wykładowcą na
przykładowym uniwersytecie globalnym. A angielsko- czy hiszpańskojęzyczni studenci w USA
mieliby szansę słuchać wykładów wygłaszanych w oryginale po polsku, gdyby ich autorzy zostali
zaproszeni do prowadzenia wykładów w „Global e-University”.
A sprawcą opisywanej niespodzianki będzie technologia – np. Global Multilanguages Electronic Lectures System, której cechy kluczowe przedstawiono powyżej. Kiedy jej twórcy zakończą
proces rejestracyjny marki handlowej, będzie o niej można powiedzieć nieco więcej.

Abstract
Global division of labor inevitably marginalizes/destroys local systems of higher education. National
(Polish, but not only) academic teaching has a chance to survive only as a component of a global academic
system. Such a global system may be based on GMELS, a remote electronic teaching solution employing
advanced information and communication technologies.
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(USA). Współpracuje z Research Center on Computing and Society i The Center for Computing and Social
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Polski e-learning z perspektywy 10 lat.
Jak było? Jak jest? Jak będzie?

Niniejsze opracowanie jest próbą zdefiniowania roli uniwersyteckich działów e-learningu
w kontekście trendów przyszłości. Na wstępie przedstawiono doświadczenia Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
(UCZNiKO UMCS) z 10 lat wdrożeń systemów e-learningowych w środowisku akademickim.
W drugiej części zaprezentowano diagnozę stanu e-learningu w Polsce, w dalszych zaś przedstawiono wizję przyszłości (horyzont 10 lat) i zaakcentowano wynikającą z niej potrzebę redefinicji
misji jednostki odpowiedzialnej za e-learning na uczelni wyższej.
W kwietniu 2001 roku utworzone zostało Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania
i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Misją jednostki
było (i nadal jest) wdrażanie e-learningu na uczelni oraz prowadzenie badań w tym zakresie.
Dziesięć lat to z jednej strony dużo (popatrzmy na rozwój technologii informatycznych
czy historię e-learningu), z drugiej zaś niewiele (szkolnictwo wyższe funkcjonuje już setki lat).
Z pewnością jednak jest to dobry moment na refleksję nad tym, co i jak do tej pory osiągnięto
oraz na próbę odpowiedzi na pytanie: co dalej?
UCZNiKO jest częścią dużego uniwersytetu, uniwersytet zaś – częścią systemu szkolnictwa
wyższego, który z kolei powinien zaspokajać szeroko rozumiane potrzeby Polski. Żyjemy w „ciekawych” czasach: świat zmienia się bardzo szybko, społeczeństwa muszą nauczyć się nadążać
za tymi przemianami, a że wiele zmian wiąże się z rewolucją informacyjną – rola jednostek
odpowiedzialnych za wdrożenie najnowszych technologii IT w procesach dydaktycznych może
być kluczowa dla uczelni wyższych.

Początki: Polski Uniwersytet Wirtualny
W początkach swojej działalności UCZNiKO UMCS dysponowało co prawda niewielkim
budżetem, ale za to – dzięki silnemu poparciu władz uczelni – dużą autonomią działania.
Kompetencje pierwszych pracowników, w szczególności autora tego artykułu, ograniczały się do
znajomości metod nauczania online w biznesie oraz znajomości technologii platformy WebCT. Na
szczęście uświadomienie sobie własnych braków nie zajęło zbyt dużo czasu i stosunkowo szybko
sięgnięto po pomoc ze strony doświadczonych partnerów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.
Część pracowników UCZNiKO wzięła udział w kursach online z zakresu metodyki nauczania
na odległość w środowiskach akademickich, co było dobrą podstawą dalszych eksperymentów
z e-learningiem na UMCS.
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Zdobyte w tym okresie doświadczenia (kursy w formule blended-learningu zrealizowane
głównie na Wydziale Politologii) były bardzo pomocne w realizacji pierwszego dużego przedsięwzięcia: Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (PUW). UMCS tworzył go w latach 2002–2005,
wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (obecnie jest to Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna). Projekt ten, jak na tamten okres, był ogromnym przedsięwzięciem.
Aby zrealizować studia wyłącznie w formule online, należało stworzyć – oprócz oczywistych
obszarów metodyki i technologii e-learningu – często zupełnie nowatorskie rozwiązania w takich
obszarach jak: przygotowanie i produkcja kursów e-learningowych (zarówno multimediów, jak
i pełnych scenariuszy interakcji online), rekrutacja i przygotowanie do prowadzenia zajęć przez
internet nauczycieli akademickich z wielu różnych obszarów, wdrożenie procedur zarządzania
jakością (nie tylko na etapie wytwarzania kursów, ale również prowadzenia zajęć oraz w zakresie
wymogów jakościowych PKA), zarządzanie relacjami z kandydatami na studia i samymi studentami (opracowano i wdrożono wtedy kompletne procedury i technologie umożliwiające ich
realizację – systemy rekrutacji online i wirtualny dziekanat) czy opracowanie koncepcji prawnej.
E-learning w Polsce był wtedy rewolucją i w naturalny sposób wzbudzał zainteresowanie. Oferta
PUW musiała również, rzecz jasna, spełniać wymogi prawne, marketing był głównie internetowy,
problemy dotyczyły również organizacji pracy zespołów – kilkudziesięciu osób w dużej mierze
pracujących na odległość (z Lublina i Łodzi) – oraz zarządzania finansami projektu realizowanego wspólnie przez dwa podmioty z dwóch zupełnie różnych środowisk: sektora publicznego
i niepublicznego. Wymagało to wdrożenia wielu procedur, a także – i chyba przede wszystkim
– stworzenia atmosfery realizowania czegoś nowego i ważnego.
Model funkcjonowania PUW i zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenia można,
w subiektywnej ocenie autora, podsumować następująco:
1. Technologie e-learningowe: mnóstwo możliwości. Po początkowym zachłyśnięciu
się wielością dostępnych funkcjonalności (stosowano młode, ale nad wyraz nowoczesne rozwiązanie fińskie: platformę R5 Generation) okazało się, że najczęściej
używanym spośród narzędzi jest forum dyskusyjne, nieco rzadziej: czat i przestrzeń
służąca do oddawania prac zaliczeniowych.
2. Produkcja kursów: multimedia kosztują i są efektowne, ale niekoniecznie efektywne. Najbardziej kosztowna była produkcja zaawansowanych multimediów
(w szczególności filmów, animacji, symulacji). Wewnętrzne badania wykazały potem
jednak, że studenci najczęściej korzystali po prostu ze skryptów w formie PDF.
3. Metodyka nauczania: learning nie teaching. Największą wartość dodaną stanowiły
scenariusze interakcji online – głównie opracowania tematów dyskusji i problemów do rozwiązania w grupach. Stanowiły one istotę procesu dydaktycznego, zaś
śledzenie efektywności różnych metod projektowych było źródłem doświadczeń,
które zaowocowały w przyszłości. Zrozumieliśmy słowo „learning” w wyrazie
„e-learning”: najbardziej efektywne okazało się stworzenie studentom warunków
do uczenia się, a nie nauczanie.
4. Zarządzanie procesem e-learningu: centralizacja. Nauczyciele realizowali wcześniej przygotowane scenariusze dydaktyczne, korzystali z zestandaryzowanych
materiałów, przestrzegali wcześniej określonych procedur zarządzania jakością.
Podsumowując: nauczyliśmy się, że nadmiar narzędzi e-learningowych nie jest dobry
– należy koncentrować się przede wszystkim na tworzeniu środowiska do uczenia się (a nie
przekazywać wiedzę) i motywować studentów – oraz że organizacja procesu dydaktycznego
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jest bardzo ważna dla jakości kursów zdalnych. Kluczową wartością oferowaną studentom
PUW było „pokonanie odległości”: zajęcia online umożliwiły studiowanie osobom z różnych
obszarów Polski i świata.

Wirtualny Kampus UMCS i współpraca
z innymi ośrodkami
W październiku 2004 roku UCZNiKO uruchomiło kolejny, bardzo ważny dla jednostki
i UMCS projekt: Wirtualny Kampus (WK) UMCS. W wielu wymiarach projekt ten był (i nadal
jest) przeciwieństwem PUW.
W ramach WK wspieramy nauczycieli akademickich w realizacji zajęć online uzupełniających zajęcia tradycyjne. Organizujemy cykle szkoleń dla zainteresowanych wykładowców,
którzy następnie prowadzą na wydziałowych (lub instytutowych) kampusach nieodpłatne zajęcia
online. Widać więc, że z perspektywy zarządzania projekt jest zdecentralizowany, zajęcia online
wspomagają (a nie zastępują) nauczanie tradycyjne, motywować zaś należy przede wszystkim
nauczycieli a nie studentów.
Doświadczenia z wdrożenia WK pokazały nam nowe znaczenie pojęcia e-learning. Przede
wszystkim w WK „pokonywanie odległości” ma dużo mniejsze znaczenie niż w projekcie PUW.
E-learning podnosi tu jakość tradycyjnego procesu dydaktycznego, jest więc bliższy komputerowemu wspomaganiu procesu dydaktycznego niż nauczaniu zdalnemu.
Bardzo ważna dla rozwoju UCZNiKO jest współpraca z innymi podobnymi jednostkami
w Polsce i na świecie. Bardzo dużo nauczyliśmy się od osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu
E-learningu Akademickiego1 – nie tylko podczas spotkań, ale również w ramach projektów tam
realizowanych. Bardzo inspirujące są także konferencje – szczególnie cykl Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Mamy tu szansę podpatrzenia nowości w e-learningu
w Polsce oraz pokazania mniej lub bardziej udanych własnych eksperymentów. Bardzo ważne
są też międzynarodowe projekty, które realizujemy już od 7 lat. Powoli ewoluują one bardziej
w kierunku tematyki społeczeństwa informacyjnego niż samego e-learningu, co jest pewnym
znakiem czasu – o czym będzie mowa w kolejnej części niniejszego opracowania.

Jak jest? Kilka słów o kluczowych aktorach
W chińskiej Księdze Przemian punktem wyjścia do prognoz przyszłości jest uchwycenie stanu
obecnego – ale nie w jego statycznym, lecz dynamicznym ujęciu. Mówiąc prościej: istotny jest
nie tyle status, co dynamika zmian. Podobne podejście zastosowane zostanie w dalszej części
opracowania: autor postara się pokazać nie tylko stan obecny, ale także wskazać kluczowe
czynniki zmian i oszacować ich wpływ na rolę technologii informacyjnych w nauczaniu. Ograniczony charakter tego opracowania pozwala przy tym jedynie na zasygnalizowanie tego, jak
autor postrzega stan obecny, bez szczegółowego uzasadniania tez:
1. Studenci – całkiem dobrze poruszają się po internecie, potrafią wyszukiwać potrzebne im informacje, zaś systemy społecznościowe są już dla większości z nich
naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Mają jednak problemy z sensownym

1

Stowarzyszeniu E-learningu Akademickiego, www.sea.edu.pl.
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2.

3.

4.

5.

zastosowaniem narzędzi IT do pracy w grupie czy nauki. Mówiąc krótko: znają
narzędzia, ale nie znają metod. Szacowany trend: szybki wzrost umiejętności technicznych, nieco wolniejszy – umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi
w nauce i pracy grupowej.
Nauczyciele akademiccy – od wielu lat uczą na uniwersytetach. Mają opanowany
własny warsztat dydaktyczny, w Polsce nie ma jeszcze jednak kultury kształcenia
nauczycieli akademickich w obszarze metodyki nauczania w szkolnictwie wyższym
(takie programy są przykładowo obligatoryjne na wielu uniwersytetach holenderskich). Nieco słabiej wypada ich znajomość technologii informatycznych, choć od
lat już wdrażane inicjatywy e-learningowe czy projekty UE wiele w tym obszarze
poprawiły. Nauczyciele znają metody, ale słabiej narzędzia IT. Szacowany trend:
umiarkowany wzrost umiejętności technicznych, nieco wolniejszy w zakresie
poprawy warsztatu metodycznego.
Informatycy, administratorzy IT – żyją w przekonaniu, że software i hardware
decydują o sukcesie wdrożenia e-learningu na uczelni. Dyskutują nad wyższością platformy A nad platformą B, nadal wolą kupić serwer niż poszukać usługi
w chmurze (cloud computing). To się nie zmieniło i chyba nie zmieni.
Decydenci – słyszeli o e-learningu, coraz przychylniej na niego patrzą (zdecydowanie życzliwiej niż kiedyś), jednak nadal często nie znają specyfiki zagadnień,
co czasem prowadzi do nieporozumień. Niemniej strategie europejskie mocno
promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz e-learningu są dla nich
wskazaniem dotyczącym strategicznego charakteru e-nauczania. Ostrożnie je
popierają, nie wchodząc w szczegóły. Szacowany trend: stopniowy wzrost poparcia, z nagłym skokiem w przypadku drastycznego obniżenia przychodów uczelni
w związku z niżem demograficznym. Wtedy: koncentracja na ekonomicznych
aspektach wdrożeń e-learningu.
Prawo – ciągle dojrzewa. W tej chwili jesteśmy na etapie „tak, ale…” z silnymi
warunkami ograniczającymi. Szacowany trend: stopniowe znoszenie ograniczeń
aż do momentu całkowitego „uwolnienia rynku”. Docelowo: pełna akceptacja
technologii informacyjnych jako naturalnego elementu procesów dydaktycznych.
Usunięcie terminów „nauczanie zdalne” oraz „e-learning”.

Kluczowe czynniki zewnętrzne determinujące
rozwój e-learningu w przyszłości (horyzont 10 lat)
Istnieje wiele prognoz rozwoju technologii informatycznych2. Już same kategorie prognoz
(do roku 2040) są inspirujące: przewidywane zmiany dotyczą sztucznej inteligencji, internetu,
interfejsów, sensorów, komputerów (i ich powszechności), robotyki, biotechnologii, materiałów
i energii.
Przewiduje się, że urządzenia i usługi mobilne wyprą komputery stacjonarne: ludzie będą
mieli dostęp do usług sieciowych praktycznie z dowolnego miejsca3. Wzrost inteligencji usług

2
Autorowi szczególnie przypadła do gustu infograficzna analiza dostępna na witrynie http://envisioningtech.com/,
[12.11.2011].
3
Por. np. Jess3 – data visualization, http://jess3.com/geosocial-universe-2/, [12.11.2011].
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jeszcze bardziej zbliży człowieka do otaczających go urządzeń (por. np. system SIRI firmy Apple4)
oraz innych ludzi – sam Facebook ma (obecnie – w maju 2012) ponad 900 mln aktywnych
użytkowników, z czego ponad 530 mln korzysta z serwisu codziennie. Rozwój mediów społecznościowych spowoduje odchodzenie od modelu scentralizowanego (świat 1.0) do partycypacyjnego (świat 2.0) w kolejnych obszarach ludzkiego życia (biznes, media, wiedza i w końcu
edukacja). Uwaga ludzka stanie się, oprócz energii, jednym z cenniejszych dóbr współczesnego
świata (ekonomia uwagi). Dostęp do informacji i wiedzy będzie szybki i powszechny.
Dla edukacji ważna będzie też zmieniająca się demografia. Prognozy demograficzne na
najbliższych kilkadziesiąt lat nie są dla Polski zachęcające. Do roku 2025 należy spodziewać
się blisko dwukrotnego (ok. 45 proc.) zmniejszenia się liczby studentów przy jednoczesnym
wzroście osób w wieku emerytalnym. Z drugiej zaś strony należy spodziewać się zwiększonego
globalnego popytu na usługi edukacyjne na poziomie wyższym oraz zwiększenia mobilności
studentów, w szczególności tych pochodzących z krajów rozwijających się5.

Problemy…
Opisane trendy będą nie tylko źródłem szans, ale też dużych problemów i w efekcie źródłem
zmian w życiu człowieka. Przede wszystkim będziemy cierpieć na nadmiar: informacji, funkcji
i relacji. Opublikowane w czerwcu 2011 r. badania amerykańskiego NorthWestern University6
wykazały, że młodzież amerykańska spędza od 8 do 13 godzin dziennie, korzystając z różnego
rodzaju mediów. Czas ten trudno będzie już wydłużyć, co w sytuacji rosnącej ilości informacji
i wiedzy albo spowoduje problemy z ich przyswajaniem i przetwarzaniem, albo rozwinie naturalne umiejętności filtrowania informacji. Z pewnością zaś wymusi skracanie i upraszczanie
przekazu, czego dowodem jest już ogromna popularność serwisu Twitter (ograniczającego
komunikaty do 140 znaków), Khan Academy7 (gigantycznego serwisu edukacyjnego, w którym
jednostki lekcyjne to filmy o czasie nie dłuższym niż 10 minut) czy nowego „produktu” portalu
konferencyjnego www.ted.com: TED Books (książki ograniczone do 20 tys. słów, czyli o niewiele
większej objętości niż to opracowanie8).
Można się też spodziewać, że ogromna obecnie konsumpcja mediów i informacji wygeneruje
kontrkulturę „kreacji” – przedkładającą tworzenie nad konsumowanie. Świetnym przykładem
są coraz popularniejsze na świecie struktury typu hackerspace9, medialab, makerspace itp.,
oparte na filozofii DIY (Do-It-Yourself).
Nadmierne skomplikowanie oraz zbyt duża liczba funkcji nowych systemów informatycznych wymuszą rozwinięcie sztuki konstruowania i upraszczania interfejsów. Mistrzowie
w tej dziedzinie – firmy takie jak Apple czy Google – wiele ze swych sukcesów zawdzięczają
wdrożeniu w życie zasady less is more oraz dostrzeżeniu piękna i użyteczności jako głównych

4
Dzięki inteligentnemu systemowi rozpoznawania ludzkiej mowy oraz połączeniu z wieloma bazami wiedzy telefon
posiadający to rozwiązanie jest automatycznym asystentem.
5
Bardziej szczegółowe prognozy można znaleźć w opracowaniu: A. Wodecki, E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie, http://www.e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_1_4.pdf, [12.11.2011].
6
Children, Media, and Race, Center on Media and Human Development, School of Communication, Northwestern University, http://web5.soc.northwestern.edu/cmhd/wpcontent/uploads/2011/06/SOCconfReport
SingleFinal-1.pdf, [12.11.2011].
7
Khanacademy, www.khanacademy.com.
8
Szczegóły na stronie, http://www.ted.com/pages/tedbooks.
9
Por. np. ponad 500 aktywnych hackerspace’ów przedstawionych na http://hackerspaces.org/wiki/List_of_
Hacker_Spaces.
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wartości, jakich oczekują od cyfrowych produktów konsumenci. Nadmiar relacji – ogromna
liczba osób, które chcą być naszymi przyjaciółmi w społecznościach wirtualnych – może
z kolei wygenerować problemy z tożsamością. Już dziś młodzież, włączając w to 12-letnią
córkę autora, często tworzy w różnych społecznościach internetowych wirtualne tożsamości
(awatary), niemające żadnego związku z realną osobą (wiele różnych postaci na tym samym
portalu – o różnych pseudonimach, danych kontaktowych i zdjęciach). Te wirtualne tożsamości mają też często bardzo różne okresy „życia” – często „giną” wraz z zanikiem zainteresowania prawdziwej osoby społecznością. Zachowania młodzieży, jak widać, zdecydowanie
różnią się od zachowań dorosłych, którzy zazwyczaj prezentują swoją prawdziwą tożsamość
w internecie.

Co to może oznaczać dla jednostek
e-learningowych na uczelniach wyższych?
Co robić?
Duża liczba łatwo dostępnych informacji, połączona z dynamicznym rozwojem technologii spowoduje problemy z aktualnością wiedzy, w szczególności gromadzonej i rozwijanej na
uniwersytetach. Jeśli nie wdrożą one sprawnych wewnętrznych systemów zarządzania wiedzą
oraz efektywnych interfejsów organizacyjnych – ich misja społeczna może się wyczerpać10.
Zdaniem autora w pierwszej kolejności uczelnie wyższe powinny zacząć tworzyć systemowe
rozwiązania integrujące je z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności z przedsiębiorcami, przy
czym bynajmniej nie chodzi tu tylko o najbliższe otoczenie geograficzne, ale przede wszystkim
o działalność globalną. Dojrzałe i dobrze funkcjonujące interfejsy organizacyjne można znaleźć
np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii – są to dobre wzorce, które warto zacząć implementować
w Polsce. W rozwiązaniach tych często kluczową rolę odgrywają jednostki odpowiedzialne
za wdrażanie technologii informacyjnych w procesach dydaktycznych – co jest ciekawą rekomendacją dla rodzimych jednostek wdrażających e-learning. Po wprowadzeniu e-learningu
jako systemu wspomagającego transfer wiedzy wewnątrz uczelni wyższej czas przedefiniować
misję i wyjść na zewnątrz: nauczyć się efektywnie wykorzystywać ICT w zarządzaniu wiedzą
w kanałach uczelnia – rynek pracy – ośrodki badawcze – sektor publiczny.
Druga propozycja dotyczy rozwijania kompetencji informacyjnych niezbędnych w zawodach
przyszłości. Uważna analiza opisanych trendów oraz niezwykle ciekawej wizji zaprezentowanej
przez firmę Microsoft11 wskazuje, że pracownik praktycznie w każdym zawodzie opartym na
wiedzy będzie musiał:
potrafić zarządzać rozwojem osobistym – w szczególności: planować indywidualną
ścieżkę rozwoju, skutecznie ją realizować i po prostu umieć szybko i efektywnie
uczyć się nowych rzeczy,
zarządzać relacjami z otoczeniem w kontekście własnych potrzeb informacyjnych,
w szczególności efektywnie filtrować informacje,

10

Por. Special report: The future of jobs, „The Economist”, 22.10.2011, http://www.economist.com/node/21528435,
[11.11.2011] – ciekawa analiza źródeł rewolucji w Egipcie.
11
W 2009 roku własną wizję przyszłości przedstawiła firma Microsoft. W piękny (słowa użyto nieprzypadkowo) sposób
technologia wspiera tam pracę człowieka – prezentacja ta zainspirowała autora do określenia części z kluczowych
kompetencji przyszłości opisanych w niniejszym opracowaniu.
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mieć do perfekcji opanowaną obsługę interfejsów urządzeń oraz systemów informatycznych, bowiem na pewno wzrośnie rola projektantów interfejsów (odpowiedników dzisiejszych architektów budynków i wnętrz jako środowisk pracy),
potrafić prezentować wiedzę – w szczególności optymalizować (skracać) przekaz
oraz pracować z obrazami i ogromnymi zestawami danych (informacji),
potrafić pracować w zespołach wirtualnych w ramach krótkich, ale intensywnych
projektów.
Zdaniem autora kompetencje te nie są jeszcze przekazywane na uczelniach wyższych.
Są to ewidentnie umiejętności ogólnorozwojowe i ściśle powiązane z najnowszymi rozwiązaniami ICT. Warto rozważyć wdrożenie programów szkoleniowych adresowanych nie tylko do
studentów, ale również do nauczycieli – jako element kolejnego etapu usprawniania procesów
dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowych.

Podsumowanie
Jak może wyglądać polski uniwersytet za 10 lat? Puśćmy wodze fantazji: skromne, ale nowoczesne wnętrza, wielu Azjatów na korytarzach i w kawiarniach, wiele rozmów prowadzonych
po angielsku i z wykorzystaniem wysokiej jakości połączeń wideokonferencyjnych. Każdy ma
dostęp do dowolnej informacji za pośrednictwem ultra cienkiego tabletu, nie ma ograniczeń
prędkości łącza. W zajęciach uczestniczą zarówno realne osoby, jak i trudne do odróżnienia
od nich „przekazy wideo” osób znajdujących się w innych częściach globu. Technologia nie
jest problemem, interfejsy są bajecznie proste, każdy potrafi z nich korzystać. Jakie potrzeby
będziemy mieć wtedy?
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Abstract
This paper is an attempt to define the role of university e-learning units in the context of future trends,
both social and technological. It begins with a short presentation of MCSU e-learning unit (UCZNiKO)
experiences. Next, the diagnosis of e-learning in Poland and a vision of the future are briefly presented.
Finally, the author suggests a redefinition of activities of university e-learning departments in order to
address future challenges.
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Finansowa i ekonomiczna efektywność
projektów e-learningowych
a wartość organizacji
Coraz częściej za podstawowy cel działania organizacji uznaje się maksymalizację jej wartości
z punktu widzenia interesariuszy. W związku z tym w opracowaniu postanowiono wykazać, że
tylko realizacja efektywnych projektów pozwala osiągnąć tak zdefiniowany cel strategiczny. Efektem
rozważań jest algorytm oceny efektywności finansowej i ekonomicznej projektu e-learningowego
wraz z wyceną wartości organizacji, która go realizuje. Algorytm ten został oparty na wykorzystaniu
zdyskontowanych metod oceny efektywności projektów (FNPV oraz ENPV) oraz metody wyceny
wartości organizacji, uwzględniającej zdyskontowane środki pieniężne (DCF).

Wartość organizacji a realizacja efektywnych
projektów
Wzrost wartości organizacji jako nadrzędny cel działania
Nadrzędnym celem każdej organizacji powinno być pomnażanie jej wartości z punktu widzenia wszystkich interesariuszy. Kluczowym zagadnieniem jest przy tym właściwy wybór metod
wyceny tej wartości. Wykorzystywana metoda powinna ściśle odpowiadać typowi organizacji
oraz celom i oczekiwaniom interesariuszy.
Procedura doboru właściwej metody wyceny wartości organizacji obejmuje przynajmniej
trzy etapy: identyfikację typu organizacji, interesariuszy oraz celów i oczekiwań wszystkich
interesariuszy (rys. 1).
Rysunek 1. Etapy identyfikacji organizacji

1

2
Typ o
organizacji

3
Interesariusze

Cele
i oczekiwania
interesaariuszy

Źródło: opracowanie własne

Właściwa identyfikacja typu organizacji pozwala w znacznym stopniu zawęzić wybór potencjalnych metod wyceny. Inne metody mają bowiem zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw,
których działalność opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu zasobów materialnych, inne
w przypadku organizacji opartych na wykorzystaniu wiedzy, a tym samym również zasobów
niematerialnych.
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Łatwo zauważyć, iż szkoła wyższa jest organizacją, której wartość wynika zarówno z posiadanych zasobów materialnych, takich jak infrastruktura dydaktyczna (budynki wraz z wyposażeniem), jak i z zasobów niematerialnych. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że zasoby
niematerialne obejmują elementy wykazywane w bilansie (wartości niematerialne i prawne)
oraz zasoby niematerialne nieposiadające fizycznej postaci. Te ostatnie utożsamia się często
z kapitałem intelektualnym, którego podstawowymi elementami są kapitał ludzki oraz kapitał
strukturalny. Pierwszy z nich odzwierciedla głównie wiedzę i umiejętności pracowników, a drugi
związany jest z oddziaływaniem organizacji na wzrost wydajności jej pracowników.
W rezultacie można stwierdzić, że metody wyceny wartości organizacji w przypadku uczelni
powinny uwzględniać sumę zasobów materialnych oraz zasobów niematerialnych, w tym aktualnej wartości strumieni pieniężnych generowanych przez kapitał intelektualny1.
Kolejny etap procesu wyboru metody wyceny stanowi identyfikacja wszystkich interesariuszy
oraz celów ich działania, a także oczekiwań. W przypadku publicznej szkoły wyższej należy
wyróżnić przynajmniej pięć grup interesariuszy:
właściciele,
władze uczelni,
pracownicy,
studenci,
potencjalni pracodawcy.
Z punktu widzenia właścicieli uczelni, reprezentowanych przez jej władze, nadrzędnym
celem powinien być stały wzrost wartości organizacji, który można osiągnąć poprzez realizację
wyłącznie efektywnych projektów. Z kolei pracownicy i studenci liczą na to, że uczelnia stworzy
im warunki do efektywnego udziału w procesie dydaktycznym, który pozwoli im zwiększyć
poziom własnego kapitału intelektualnego. Natomiast pracodawcy chcieliby rekrutować pracowników spośród studentów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej posiadają praktyczne umiejętności
i choćby znikome doświadczenie, ułatwiające szybką adaptację do czekających ich obowiązków.
Pogodzenie tych często sprzecznych celów jest możliwe tylko na drodze projektów, które są
opłacalne zarówno dla całej organizacji, jak i jej poszczególnych interesariuszy.

Związki pomiędzy wartością organizacji a realizowanymi przez nią
projektami
Jak wykazano w pracy Biznesplan – model najlepszych praktyk2, istnieje ścisły związek
pomiędzy realizacją efektywnych projektów a pomnażaniem wartości organizacji.
W dalszej części pracy skoncentrowano rozważania na ocenie efektywności e-projektów,
wspomagających realizację procesów dydaktycznych w szkole wyższej. Mianem e-projektów
są określane takie przedsięwzięcia, które zakładają zastosowanie metod i technik kształcenia
na odległość. Zaproponowano algorytm oceny efektywności wspomnianych typów projektów.
Algorytm ten obejmuje cztery kolejne kroki (rys. 3).
Pierwszym krokiem w ocenie efektywności e-projektów jest właściwy dobór mierników.
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, mierniki te powinny być oparte na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Mogą to być więc mierniki takie jak: zaktualizowana

1

Więcej informacji na temat wyceny zasobów niematerialnych można znaleźć w pracy: M. Marcinkowska, Wycena
zasobów niematerialnych, [w:] M.Panfil, A.Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa 2012.
2
J. Skrzypek, Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.

232

Finansowa i ekonomiczna efektywność projektów e-learningowych a wartość organizacji
Rysunek 2. Wartość organizacji a realizacja efektywnych projektów
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Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Algorytm oceny efektywności e-projektów
Algorytm oceny efektywności e-projektów
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Interpretacja wyników
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Podstawowe mierniki efektywności e-projektów
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Źródło: opracowanie własne
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wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), współczynnik koszty/korzyści
(K/K) oraz stopa zwrotu z inwestycji (ROI).
W tym miejscu warto przytoczyć wzory pozwalające obliczyć wartość wymienionych wcześniej mierników3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) może być wyznaczona na podstawie wzoru:
∑ KI ∑ NI
100%
∑ NI

ROI

gdzie:
ROI – stopa zwrotu z inwestycji,
KI – suma korzyści, którą projekt wygeneruje w okresie referencyjnym,
NI – suma niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
Jako zasadę należy przy tym przyjąć konieczność odrzucenia wszystkich projektów, które
generują ujemną stopę zwrotu oraz tych, które przynoszą niższą stopę zwrotu od oczekiwanej
przez inwestora.
Natomiast aktualizowana wartość netto (NPV) to suma zdyskontowanych oddzielnie dla
każdego roku przepływów pieniężnych netto zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy procentowej (dyskontowej).
Formuła pozwalająca wyznaczyć NPV jest zatem następująca:
n

NPV =∑

t=1

gdzie:
NPV
SALDO
r
t
n

–
–
–
–
–

SALDOt

(1+ r ) t

zaktualizowana wartość netto,
saldo środków pieniężnych netto w okresie t,
poziom stopy dyskontowej,
jednostka czasu,
okres realizacji przedsięwzięcia.

Do realizacji należy przyjąć tylko te projekty, dla których wartość NPV jest większa od zera.
Kolejny miernik to wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), określająca stopę procentową, przy
której zaktualizowana wartość netto (NPV) ocenianego projektu jest równa zeru.
Formułę IRR można przedstawić następująco:
n

SALDOt

∑ (1+ IRR )

t

=0

t =1

gdzie:
IRR
SALDO
t
n

–
–
–
–

wewnętrzna stopa zwrotu,
saldo środków pieniężnych netto,
jednostka czasu,
liczba lat, w których eksploatowany jest projekt.

Projekt należy skierować do realizacji wtedy, gdy IRR przyjmuje wartości stopy dyskontowej
powiększonej o premię za ryzyko.

3

Więcej na ten temat w pracy: J. Skrzypek, Biznesplan…, dz.cyt.
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Często w praktyce oceny projektów wykorzystywany jest też miernik korzyści/koszty (K/K).
Wzór pozwalający obliczyć współczynnik K/K można przedstawić następująco:
n

K /K =

∑

t =1
n

∑

t =1

gdzie:
K/K –
CFt(+) –
CFt(–) –
R
–
t
–
n
–

CF t (+)
( 1 + r )t
CF t (–)
( 1 + r )t

współczynnik K/K,
dodatnie przepływy w poszczególnych okresach,
ujemne przepływy w poszczególnych okresach,
stopa dyskontowa,
jednostka czasu,
liczba okresów, w których eksploatowany jest projekt.

Do realizacji należy przyjąć tylko te projekty, w przypadku których wartość miernika K/K
jest większa niż 1.

Podstawowe elementy oceny efektywności e-projektów
Obliczenie wymienionych wyżej mierników wymaga uprzedniego zidentyfikowania wszystkich źródeł wpływów i wydatków w całym okresie referencyjnym, przy ustalonym poziomie
stopy dyskontowej oraz poprawnie obliczonej wartości rezydualnej.

Elementy oceny

Rysunek 5. Podstawowe elementy oceny

Okres referencyjny
Identyﬁkacja wpływów
i wydatków
Stopa dyskontowa
Wartość rezydualna

Źródło: opracowanie własne

Okres referencyjny obejmuje czas wdrożenia projektu oraz jego eksploatacji. Ponieważ
wybór okresu referencyjnego wpływa na wynik oceny projektu, należy wytypować go bardzo
starannie. W przypadku e-projektów czas przeznaczony na wdrożenie można stosunkowo
precyzyjnie określić, gorzej natomiast wygląda sytuacja w przypadku konieczności oszacowania
okresu eksploatacji. Cykl życia e-projektu zależy bowiem od tempa zmian w dziedzinie wiedzy,
której dotyczy. Oczywiście cykl ten można wydłużyć, ponosząc nakłady odtworzeniowe, które
pozwalają dostosować treści e-kursów do nowej sytuacji.
W następnym kroku należy przystąpić do identyfikacji wpływów i wydatków, które łączą
się z realizacją projektu. Wpływy związane są z przychodami ze sprzedaży oraz wartością
rezydualną projektu. Wartość rezydualną ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych
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w ostatnim okresie realizacji projektu. Można przyjąć, że jest ona równa niezamortyzowanej
części aktywów trwałych.
Z kolei wydatki obejmują nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe, koszty ponoszone
w fazie realizacji projektu oraz przyrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy (przyrost należności i zapasów oraz spadek zobowiązań).
Rysunek 6. Wpływy i wydatki
Saldo

Wydatki
W

Wpływy

Przychody
operacyjne

Wartość
rezydualna

Obniżka
kosztów

Nakłady
inwestycyjne

Koszty
operacyjne

Źródło: opracowanie własne

Identyfikując wpływy i wydatki związane z realizacją e-projektów, należy zwrócić uwagę
na dwa istotne aspekty, wynikające z faktu, że typowe analizy efektywności projektów:
ograniczają się zwykle wyłącznie do elementów, które można wyrazić w jednostkach pieniężnych,
nie uwzględniają oddziaływania projektów na otoczenie społeczno-ekonomiczne,
przynoszącego liczne korzyści wszystkim interesariuszom projektu.
W tej sytuacji niezbędne jest – szczególnie w przypadku uczelni publicznej – uzupełnienie
listy wpływów i wydatków o koszty i korzyści o charakterze ogólnospołecznym. Podejście to
określane jest w literaturze mianem analizy ekonomicznej, która polega na korekcie wyników
uzyskanych przy sporządzaniu analizy finansowej poprzez dokonanie korekt wynikających
z wystąpienia czynników ekonomicznych.

Akademickie Centrum Szkoleń – omówienie
rezultatów studium wykonalności
Założenia projektu
Dotychczasowe rozważania zilustrowane zostaną przykładem projektu Akademickie Centrum Szkoleń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pomysł projektu powstał w odpowiedzi
na wyniki analizy potrzeb szkoleniowych studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych
drugiego stopnia4. Wykazała ona bowiem, że studenci poddani badaniom odczuwają potrzebę
uzupełnienia wiedzy zdobytej w trakcie studiów o praktyczne umiejętności, które zwiększyłyby ich szanse na rynku pracy. Podkreślano przy tym, że zajęcia doskonalące wspomniane

4
Badanie przeprowadzono na grupie 155 studentów uczestniczących w e-zajęciach Badania Operacyjne, prowadzonych przez J. Skrzypka na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie.
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umiejętności powinny odbywać się w czasie studiów, ale z dużym wykorzystaniem e-zajęć
wspomaganych przez osobiste konsultacje z wykładowcami. Oczekiwany zakres tematyczny
zajęć obejmował głównie problematykę związaną z praktycznymi aspektami rachunkowości
finansowej i zarządczej oraz metodami ułatwiającymi bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem
(np. sporządzanie biznesplanów).
Pierwszym krokiem było opracowanie studium wykonalności projektu, którego efektem powinno być podjęcie decyzji o wdrożeniu lub zaniechaniu jego realizacji. Założono przy tym, że:
wszystkie zajęcia będą realizowane w formie e-kursów wspomaganych przez
konsultacje prowadzone stacjonarnie,
warunkiem powodzenia projektu jest dostosowanie tematyki zajęć również do
potrzeb przedsiębiorstw, które będą zatrudniać obecnych studentów,
wszystkie e-zajęcia muszą się kończyć uzyskaniem certyfikatu ich ukończenia,
odpowiedzialność za wdrożenie i realizację projektu będzie spoczywać na pracownikach Centrum e-Learningu.
Ponieważ celem niniejszego opracowania nie jest streszczenie studium wykonalności projektu, lecz jedynie pokazanie sposobu przeprowadzenia oceny efektywności projektu, postanowiono
przejść do wykonania algorytmu tej oceny z punktu widzenia interesariuszy.

Ocena efektywności projektu z punktu widzenia władz UE
w Krakowie
Ponieważ projekt ma być realizowany przez Centrum e-Learningu UEK, najważniejszym
jego interesariuszem są władze tej uczelni. Przyjęto przy tym, że okres wdrożenia projektu będzie wynosił jeden rok, a jego efekty będą eksploatowane przez pięć kolejnych lat. Następnie
przystąpiono do identyfikacji wpływów i wydatków w okresie referencyjnym.
Podstawowym źródłem wydatków na etapie wdrożenia projektu jest zakup gotowych
e-kursów, które powiększą zasoby niematerialne uczelni (wartości niematerialne i prawne).
Ponadto eksploatacja e-kursów będzie wymagać poniesienia w kolejnych latach nakładów na
ich aktualizację (nakłady odtworzeniowe).
W okresie eksploatacji projektu uczelnia będzie ponosić koszty:
zarządzania projektem,
eksploatacji serwera i e-platformy,
promocji projektu,
wynagrodzeń osób prowadzących e-zajęcia,
Ich poziom oszacowano przy założeniu, że w ciągu roku w dwudziestoosobowych grupach
będzie realizowanych po pięć edycji każdego z dziesięciu kursów5.
Poziom wydatków, uwzględniający zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, pokazano
w tabeli 1.
Jeśli założyć, że uczelnia powinna realizować wyłącznie przedsięwzięcia, które zapewniają
uzyskanie przynajmniej zerowej wartości NPV, to projekt miałby szanse akceptacji, gdyby roczne
jednostkowe przychody6 kształtowały się na poziomie 1706,59 złotych. Wyniki niezbędnych
obliczeń pokazano w tabeli 2.

5
Wyniki analizy potrzeb szkoleniowych wykazały, że zainteresowanie udziałem w projekcie wyraża około 1 proc.
ankietowanych studentów.
6
Przychody z udziału jednej osoby w jednym kursie.
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Tabela 1. Poziom wydatków związanych z realizacją projektu
Dane wynikowe
Wydatki
Nakłady
inwestycyjne
Koszty działalności
operacyjnej
Zapotrzebowanie
na kapitał
obrotowy
Przyrost należności
Przyrost zapasów
Spadek
zobowiązań
Saldo
Stopa dyskontowa
Czynnik
dyskontowy
Saldo
zdyskontowane

0
1
2
3
4
5
450 000,00 1 398 958,92 1 565 600,02 1 565 600,02 1 565 600,02 1 565 600,02
450 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02

0,00

–166 641,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

–166 641,10

0,00

0,00

0,00

0,00

50 993,89
5,00%

50 993,89
5,00%

50 993,89
5,00%

140 993,89
5,00%

1,1025

1,1576

1,2155

1,2763

46 252,96

44 050,44

41 952,80

110 472,40

–450 000,00 217 634,99
5,00%
5,00%
1,0000

1,0500

–450 000,00 207 271,41

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Mierniki oceny efektywności projektu
Dane wynikowe
Wpływy
Przychody
ze sprzedaży
Wartość
rezydualna
Wydatki
Nakłady
inwestycyjne
Koszty działalności
operacyjnej
Zapotrzebowanie
na kapitał
obrotowy
Przyrost należności
Przyrost zapasów
Spadek
zobowiązań
Saldo
Stopa dyskontowa
Czynnik
dyskontowy
Saldo
zdyskontowane
NPV
IRR
K/K

0
0,00

1
2
3
4
5
1 616 593,91 1 616 593,91 1 616 593,91 1 616 593,91 1 706 593,91

0,00

1 616 593,91 1 616 593,91 1 616 593,91 1 616 593,91 1 616 593,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

450 000,00 1 398 958,92 1 565 600,02 1 565 600,02 1 565 600,02 1 565 600,02
450 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02 1 520 600,02

0,00

–166 641,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

–166 641,10

0,00

0,00

0,00

0,00

50 993,89
5,00%

50 993,89
5,00%

50 993,89
5,00%

140 993,89
5,00%

1,1025

1,1576

1,2155

1,2763

46 252,96

44 050,44

41 952,80

110 472,40

–450 000,00 217 634,99
5,00%
5,00%
1,0000

1,0500

–450 000,00 207 271,41

Źródło: obliczenia własne

45 000,00

0,00 zł
5,00%
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Jak wynika z przytoczonych obliczeń, projekt powinien być realizowany przez uczelnię tylko
w przypadku, gdy przychód z udziału jednej osoby w jednym e-kursie wyniósłby przynajmniej
1706,59 zł. Oczywiście, najłatwiej byłoby stwierdzić, że to beneficjenci zajęć, czyli studenci
i przyszli pracodawcy, powinni ponieść wszystkie koszty, ale władze uniwersytetu powinny
wziąć pod uwagę fakt, że realizacja projektu pomnoży również jego zasoby niematerialne.
Wśród niematerialnych zasobów rzeczowych należy wymienić przede wszystkim wartości niematerialne i prawne, jakimi są licencje e-kursów. Ponadto w wyniku realizacji projektu rośnie
kapitał intelektualny uczelni, ponieważ jej pracownicy i studenci zdobywają nowe kompetencje,
a także wzrasta poziom kapitału strukturalnego.

Ocena efektywności projektu z punktu widzenia pozostałych
interesariuszy
Na problem oceny efektywności projektu warto również spojrzeć z punktu widzenia pozostałych interesariuszy. Przede wszystkim należy stwierdzić, że projekt nie ma szans na realizację,
jeśli studenci i przyszli pracodawcy nie będą płacić za udział w nim.
Oczywiście każdy z beneficjentów powinien przeprowadzić analizę efektywności udziału
w projekcie, przyjmując własne założenia.
Studenci powinni przy tym wziąć pod uwagę fakt, że udział w projekcie:
przyczyni się do skrócenia czasu poszukiwania przez nich pracy, a więc z jednej
strony zmniejszy koszty jej poszukiwania, a z drugiej strony przyspieszy moment
otrzymania pierwszego wynagrodzenia,
powiększy ich kapitał intelektualny, który trudno na początku wyrazić w miernikach
finansowych.
Podobnie pracodawcy – powinni uwzględnić w swych obliczeniach:
skrócenie czasu adaptacji nowego pracownika, a tym samym obniżenie kosztów
pozyskania pełnowartościowego pracownika,
obniżenie kosztów szkoleń, które musiałby zaliczyć nowy pracownik,
zwiększenie poziomu kapitału ludzkiego i strukturalnego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Dotychczasowe rozważania pozwalają stwierdzić, że wartość organizacji można zwiększać
jedynie na drodze realizacji efektywnych projektów. W niniejszej pracy zaprezentowano zalecany
algorytm oceny efektywności e-projektów. Jego główne założenia wynikają z faktu, że zastosowane mierniki uwzględniają koszty i korzyści, również te o charakterze ogólnospołecznym.
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Abstract
The paper presents relations between value based management and the effectiveness of e-learning
projects. An evaluation algorithm of those projects is also presented in the paper. The notions were based
on the project of Academic Training Center, which basic goal is to increase students’ knowledge and their
practical skills.
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Edukacja wobec wyzwań
społeczeństwa informacyjnego w Polsce

W społeczeństwie informacyjnym posługiwanie się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi
stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową. Współcześnie wyzwaniem dla
edukacji staje się przygotowywanie kolejnych pokoleń do korzystania ze wspólnej przestrzeni informacyjnej. Rozwój społeczeństwa informacyjnego osiągany jest poprzez inwestowanie w działalność
badawczo-rozwojową, innowacyjność, wdrażanie nowoczesnych technologii, a także w obszar
usług publicznych, co powinno prowadzić do poprawy jakości życia i jednocześnie minimalizować zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. W opracowaniu zostały zaprezentowane wybrane
aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce i związane z tym statystyki oraz
wynikające z nich zadania dla edukacji.

Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w gospodarstwach domowych
W 2010 roku prawie 70 proc. ogółu gospodarstw domowych w Polsce było wyposażonych
w przynajmniej jeden komputer. Udział gospodarstw wyposażonych w komputery w ciągu
ostatniego pięciolecia wzrósł o ponad 25 procent i był niższy od średniej dla 27 państw Unii
Europejskiej tylko o 5 punktów procentowych. Gospodarstwa domowe z dziećmi zdecydowanie częściej są wyposażone w komputery (prawie 91 proc. w 2010 roku) niż gospodarstwa
domowe bez dzieci (58,2 proc. w 2010 roku). W ciągu analizowanych pięciu lat (2006–2010)
wyraźnie zwiększył się odsetek gospodarstw domowych posiadających komputery w małych
miastach (z 46,4 proc. do 70,3 proc.) – pod tym względem zbliżyły się one do dużych miast
(powyżej 100 tys. mieszkańców), w których wyposażonych w komputery jest 72,9 proc. ogółu
gospodarstw domowych1.

1
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa 2010, http://
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf, s. 76, [04.11.2011].
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Tabela 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery (dane w proc.)

2006
2007
45,4
53,7
Typ gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe z dziećmi do 16 r. ż.
64,9
72,9
Gospodarstwa domowe bez dzieci
36,5
44,8
Miejsce zamieszkania
Duże miasta
52,9
60,0
Mniejsze miasta
46,4
54,8
Obszary wiejskie
36,4
46,0
Ogółem

2008
58,9

2009
66,1

2010
69,0

80,7
48,3

86,6
55,7

90,8
58,2

64,0
59,6
52,8

71,5
66,3
60,2

72,9
70,3
63,7

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce..., dz.cyt., s. 76

Wykres 1. Dynamika wyposażenia gospodarstw domowych w komputery w latach 2006–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1

Liczba osób korzystających z komputerów dynamicznie wzrasta. W 2008 r. liczba osób
w Polsce, które przynajmniej raz w tygodniu korzystały z komputera, wynosiła 14,5 mln, natomiast w 2010 r. było to już 16,7 miliona. Wśród tych osób występuje duże zróżnicowanie
pod względem wieku, płci, wykształcenia, aktywności zawodowej i zamieszkania. Najwięcej
stałych użytkowników komputerów jest w grupie osób uczących się (w 2009 było ich 98 proc.
a w 2010 – 99 procent). Z uwagi na to, że w grupie tej dominują osoby z przedziału wiekowego
od 16 do 24 lat, również w niej odnotowano najwyższy odsetek osób regularnie korzystających
z komputera (w 2009 r. wynosił on 94 proc., a w 2010 r. – 95 procent).
Bardzo wysoki odsetek regularnych użytkowników komputera odnotowany został w grupie
osób posiadających wyższe wykształcenie. Wśród jej przedstawicieli w 2009 r. 88 proc. regularnie
korzystało z komputera, a w 2010 – 89 procent. Najniższy odsetek stałych użytkowników odnotowuje się wśród osób na emeryturze. W 2009 r. wynosił on 20 proc., a w 2010 – 21 procent.
Jednocześnie należy pokreślić, że wśród osób z przedziału wiekowego od 65 do 74 lat od 2006
do 2010 roku odsetek osób regularnie korzystających2 z komputera wzrósł trzykrotnie. Prawie
dwukrotny wzrost udziału osób korzystających z komputerów odnotowano również w grupie
osób biernych zawodowo. Zarejestrowano także wyraźną dysproporcję w zakresie liczby stałych
użytkowników komputera w zależności od miejsca zamieszkania. I tak w 2010 r. w dużych
miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) odsetek osób korzystających regularnie z komputera
wynosił 68 proc., podczas gdy na wsi było to jedynie 47 procent.

2

Społeczeństwo informacyjne…, dz.cyt., s. 78–79.
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Jeżeli chodzi o miejsce korzystania z komputera – w latach 2009–2010 dla największej
liczby osób był to dom, w miejscu pracy korzystało z komputera trzykrotnie mniej osób, zaś
w miejscu pobierania nauki bądź mieszkaniach innych osób nawet sześciokrotnie mniej. W 2009
roku 59 proc. wszystkich gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu, a w 2010 r.
liczba ta wzrosła do 64 procent. W badanym okresie internet najczęściej był wykorzystywany
przez użytkowników prywatnych – do wysyłania i odbierania korespondencji za pośrednictwem
poczty elektronicznej. W latach 2006–2010 odsetek osób korzystających z internetu w tym celu
wzrósł z 27,2 do 47,8 procent.
Coraz więcej osób używa internetu do wyszukiwania informacji o towarach i usługach,
w roku 2006 było to 24,7 proc. populacji w Polsce, a w 2010 już 39,2 procent3. W roku 2010
Polacy ponad dwukrotnie częściej używali internetu, aby korzystać z usług bankowych, prowadzić wideokonferencje i rozmowy na odległość z wykorzystaniem komunikatorów głosowych
oraz wyszukiwać informacje na temat zdrowia. Ponad połowa internautów wykorzystywała
internet, aby uczestniczyć w czatach i forach dyskusyjnych, co stanowiło w 2010 r. blisko jedną
trzecią ogółu społeczeństwa. Najmniejszą popularnością cieszyło się wykorzystywanie internetu
w poszukiwaniu i wysyłaniu ofert pracy (w 2010 r. w tym celu korzystało z internetu 10,4 proc.
populacji i 17,7 proc. osób korzystających z internetu) oraz do sprzedawania towarów, np. na
aukcjach (7,9 proc. ogółu społeczeństwa i odpowiednio 13,3 proc. internautów)4.

Społeczeństwo informacyjne
– konsekwencje informatyzacji
Zdefiniowanie społeczeństwa informacyjnego jest problematyczne. Wśród autorów brakuje konsensusu w zakresie ustanowienia kryterium decydującego o zaistnieniu społeczeństwa
informacyjnego. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy obecnie możemy już mówić
o przekształceniu się społeczeństw w społeczeństwa informacyjne, czy jest to raczej kwestia
najbliższej przyszłości albo nawet przyszłości bardzo odległej. Podstawowa trudność w określeniu
społeczeństwa mianem informacyjnego wynika z braku precyzyjnych narzędzi umożliwiających
pomiar stopnia nasycenia społeczeństwa informacją.
Według M. Nowiny Konopki do elementarnych cech społeczeństwa informacyjnego zalicza
się: wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, pobieranie i wykorzystywanie informacji
przez większość obywateli oraz organizacji i miejsc pracy, w szeroko rozumianym zakresie użytku
własnego, społecznego, w edukacji i działalności zawodowej5. Przez społeczeństwo informacyjne
rozumie się taką organizację społeczną, która trwa i rozwija się dzięki otwartemu dostępowi do
informacji oraz posiada realną możliwość inicjowania procesów komunikowania się, co umożliwia
jej dostęp do interaktywnych mediów6, społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz w którym przetwarzanie informacji jest podstawą
tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa7.

3

Tamże, s. 95.
Społeczeństwo informacyjne…, dz.cyt., s. 95.
M. Nowina Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Białobłocki i in., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 19.
6
R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2002, s. 21.
7
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji
Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 42.
4
5
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Według A. Pawłowskiej o przekształceniu się społeczeństwa w społeczeństwo informacyjne
decyduje współwystępowanie następujących trzech zjawisk8:
1. Informacja jest kategorią ekonomiczną (czynnikiem wytwórczym), a produkcja
i obieg informacji nabierają cech działalności gospodarczej.
2. Wszystkie formy aktywności społecznej są wspierane przez technologie informacyjne, angażują sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
3. Osoby zatrudnione w sektorze informacyjnym stanowią więcej niż 30 proc. ogółu
zatrudnionych.
Zasadniczą cechą społeczeństwa informacyjnego jest rozwój technik informacyjnych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego. Dopiero przekroczenie bariery nowoczesności sprawia, że cała gospodarka nabiera charakteru informacyjnego, co oznacza, że bez rozwiniętego
systemu przetwarzania informacji po prostu nie może funkcjonować9.
Tomasz Goban-Klas wyróżnił pięć grup definicji społeczeństwa informacyjnego, uwypuklających odmienne kryteria jego identyfikacji, a mianowicie:
techniczne – podkreślają decydujące znaczenie rozwoju nowoczesnej technologii
informacyjnej;
ekonomiczne – fundamentalne znaczenie ma w tym przypadku wiedza oraz informacja;
zawodowe – wedle nich społeczeństwo informacyjne nie tylko stwarza wiele nowych
możliwości, ale też wymusza elastyczną specjalizację produkcji i pracy;
przestrzenne – w tym ujęciu społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo
narodowe, które zdolne jest do określania zasobów alokacyjnych i władczych oraz
do rozpoznawania własnych obywateli;
kulturowe – zwracające uwagę na to, iż kultura współczesna stała się rzeczywistością wirtualną, swoistą symulacją znaczeń trudnych do rozpoznania w natłoku
informacji10.
Zmiany technologiczne silnie oddziałują na przeobrażenia w sferze pracy, wytyczają konkurencyjność rynku pracy oraz dekomponują oczekiwania względem wiedzy, umiejętności,
a zwłaszcza kwalifikacji pracowników, co stwarza nowe zadania edukacyjne. Tradycyjne systemy
edukacyjne skoncentrowane były głównie na rozwijaniu wiedzy studentów i przekazywaniu
informacji. Tymczasem współczesność, w sytuacji nadmiaru informacji i niespotykanej dotąd
łatwości dostępu do niej, stawia edukacji nowe wyzwania. Zasadniczym celem edukacji
w szkolnictwie wyższym staje się przygotowanie absolwenta do sprawnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania w samodzielnym dorosłym życiu, w tym zwłaszcza do wykonywania
pracy zawodowej w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Dlatego programy nauczania
powinny być konstruowane w sposób integrujący treści poszczególnych przedmiotów oraz
odzwierciedlać ich powiązania z praktyką.

8

A. Pawłowska, Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin
1995, s. 14.
B. Ziółkowska, Kapitałowe znaczenie informacji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, [w:]
R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego,
Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 86.
10
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, dz.cyt., s. 42.
9

244

Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Nowe wyzwania edukacyjne
Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym, którego immanentną cechą jest sieciowość, nawiązywanie dużej liczby relacji oraz generowanie wciąż nowych informacji i wiedzy,
wymaga szczególnych zdolności w zakresie adaptowania się do tempa i skali zmian. Aby poradzić sobie w tak burzliwym świecie, należy coraz częściej i coraz intensywniej współpracować
z innymi ludźmi.
Współcześnie absolwent wyższej uczelni powinien zostać wyposażony w kompetencje
pracownika wiedzy, na które składają się – poza samą wiedzą – także kreatywność, intelektualna
przedsiębiorczość oraz umiejętności pracy w zespole. W tym kontekście można wskazać cztery
najważniejsze cele edukacji na poziomie wyższym:
przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej,
przygotowanie do aktywnego życia obywatelskiego w demokratycznym społeczeństwie,
rozwój indywidualny,
tworzenie i aktualizowanie szerokich podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie11.
Włączenie się uczelni wyższych w realizację powyższych celów umożliwi studentom nabycie
odpowiednich kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
Kształtowanie kompetencji to zintegrowany rozwój umiejętności i postaw umożliwiających
wykorzystanie wiedzy w różnych sytuacjach. Nauczanie kompetencji oznacza umożliwienie
studentowi mobilizowania i stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach złożonych, zróżnicowanych i nieprzewidywalnych.
W społeczeństwie informacyjnym ważne jest ukształtowanie w studentach potencjału
kompetencyjnego, który po ukończeniu uczelni będzie ułatwiać rozumienie burzliwych zmian
zachodzących w otoczeniu i nadążanie za tym zmianami. W praktyce oznacza to, że należy
rozwijać wiele różnorodnych kompetencji – poza tradycyjnie uznanymi kompetencjami zawodowymi zdobywanymi w ramach poszczególnych przedmiotów, których nauczanie było
uznawane dotychczas za główne zadanie szkoły wyższej. Kompetencje przedmiotowe muszą
być wspierane i uzupełniane kompetencjami społecznymi i osobistymi. Pozyskiwanie w trakcie
studiów wielu różnorodnych kompetencji wpływa dodatnio na elastyczność kompetencyjną,
gwarantując poprzez to adaptacyjność w działaniu po ukończeniu studiów. Oznacza to, że należy
rozwijać tzw. kompetencje przenośne, które mają znaczenie w różnych sytuacjach i pomagają
radzić sobie z różnymi problemami oraz w różnych warunkach.
Wśród kompetencji zawodowych, wokół zdobywania których należy tworzyć przyjazny
klimat na uczelni wyższej funkcjonującej w warunkach społeczeństwa informacyjnego, należy
wskazać:
kompetencje poznawcze – związane ze sprawnością przetwarzania informacji:
wyszukiwaniem, analizowaniem, dokonywaniem ich syntezy, raportowaniem,
planowaniem wykorzystania wiedzy i projektowaniem rozwiązań określonych
problemów,

11

Ramowa Struktura Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Grupa robocza Procesu Bolońskiego
ds. ramowych struktur kwalifikacji, Kopenhaga 2005, s. 13–14.
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kompetencje językowe – związane z nabyciem umiejętności posługiwania się terminologią wybranego obszaru kształcenia oraz ze znajomością języków obcych,
kompetencje fizyczne – związane ze sprawnością fizyczną, szeroko rozumianą
koordynacją, siłą, wytrzymałością oraz zdrowiem i prawidłowym funkcjonowaniem
narządów zmysłów,
kompetencje twarde – utożsamiane z wysoce wyspecjalizowaną wiedzą i specyficznymi umiejętnościami,
kompetencje miękkie – czyli zasoby wiedzy, umiejętności i postaw decydujące
o sposobie zachowania człowieka i jego osobistej przewadze konkurencyjnej:
komunikatywność, umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów, przedsiębiorczość, sumienność12.
W warunkach społeczeństwa informacyjnego szczególnego znaczenia nabierają kompetencje miękkie, które wpływają pozytywnie na stabilność zatrudnienia i ciągłość kariery zawodowej,
gwarantując je w większym stopniu niż kompetencje stricte zawodowe.
Do najważniejszych luk kompetencyjnych współczesnych pracowników należy deficyt
kompetencji interpersonalnych – wypełnianie tych luk należałoby wspierać także drogą edukacji
na poziomie studiów wyższych. W społeczeństwie informacyjnym coraz łatwiejsze staje się tworzenie rozległej sieci kontaktów, co wpływa na szybkość pozyskiwania informacji, dokonywania
ich selekcji i transformowania w wiedzę, umożliwia wychwycenie słabych sygnałów rynkowych,
ułatwia wchodzenie w relacje z innymi uczestnikami rynku i tworzenie różnych konfiguracji
ukierunkowanych na realizację wspólnych przedsięwzięć, a nawet okresową albo problemową
współpracę pomiędzy konkurentami. Szybkie tempo informatyzacji wszelkich procesów i działań
sprzyja rozwojowi różnego rodzaju sieci społecznych, przenikając wszystkie obszary aktywności
ludzi i przyczyniając się w tym względzie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
W społeczeństwie informacyjnym wśród sposobów organizowania pracy dominuje praca
zespołowa. Zatem wysokie kompetencje społeczne stają się przydatne także osobom wykonującym zawody, które wcześniej nie wymagały częstych kontaktów interpersonalnych, np.
inżyniera, księgowego, informatyka13.
Edukacja w szkolnictwie wyższym w warunkach społeczeństwa informacyjnego powinna być
w większym stopniu ukierunkowana na rozwój kompetencji miękkich, gdyż ich wysoki poziom
jest związany ze wskaźnikami akademickich osiągnięć edukacyjnych. Kompetencje miękkie
gwarantują skuteczność w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej, w wykonywaniu pracy zawodowej
– w tym również na odległość z wykorzystaniem urządzeń i technologii informatycznych – a także
wpływają pozytywnie na możliwość osiągnięcia wysokiego statusu zawodowego.
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Abstract
In the information society the use of ICT – communication is a significant economic, social and
cultural value. Today, the challenge for education is to prepare future generations to benefit from shared
information space. The development of information society is achieved through investment in research
and development, innovation, implementation of modern technologies in public services, which should
lead to improved quality of life and, at the same time, minimize the risk of digital exclusion. This paper
will present selected aspects and statistics of the functioning of the information society in Poland and the
resulting tasks for education.
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