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Project-based learning  

z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Fronter  

 

Artykuł 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.    

 

Wstęp 

Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej (OKNO PW) z początkiem 

roku 2010 uruchomił pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie, 

dofinansowanych z EFS. Studia zostały przeprowadzone przy użyciu platformy edukacyjnej 

Fronter. Wiosną 2011 roku przeprowadzono zajęcia metodą Project-Based E-learning z grupą 27 

studentów przedmiotu Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia. W trakcie 7 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 grup
1
: 

 praca własna – wspomaganie samokształcenia, e-portfolio (repozytorium własnych 

osiągnięć), środowisko do pracy indywidualnej, 

 nauczanie, uczenie się – zarządzanie uczeniem się, tworzenie i ocenianie programów 

nauki, 

                                       
1
 Fronter, http://fronter.info/downloads/Fronter_Brochure_PL_lowres.pdf, [14.11.2011]. 

http://fronter.info/downloads/Fronter_Brochure_PL_lowres.pdf


 praca zespołowa – praca w intranecie, efektywna współpraca i komunikacja 

użytkowników, 

 publikowanie – przygotowanie treści edukacyjnych i zarządzanie nimi, 

 administrowanie – zarządzanie platformą. 

Środowisko pracy na platformie Fronter przyjmuje 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 uczestników kursu (liczba odwiedzin 

w sali, czas realizacji poszczególnych modułów kursu, itp.). Platforma jest stale 

rozbudowywana, zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami środowiska edukacyjnego. Jej 

cechą charakterystyczną jest tzw. system otwarty, 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 3 kierunki 

studiów: 

 Informatyka i techniki internetu – specjalność e-Biznes, 

 Informatyka i techniki internetu – specjalność Informatyka gospodarcza, 

 Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji. 

Dla przykładu rozkład zajęć dla specjalności e-Biznes przedstawiono na rysunku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 1. Przykładowy rozkład zajęć dla kierunku Informatyka i techniki internetu, 

specjalność e-Biznes  

 

* 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 

 

Jako formułę prowadzonych zajęć przyjęto blended learning – połączenie zajęć stacjonarnych 

z zajęciami prowadzonymi w formie zdalnej. Zajęcia stacjonarne przyjęły 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 struktury organizacyjnej 

studiów w OKNO (typy studiów, kierunki i specjalności, wykładowcy, studenci, zasoby 

edukacyjne itp.) na platformie. Przyjęło ono postać jak na rysunku 2.  

 

 



Rysunek 2. Struktura organizacyjna studiów w OKNO PW na platformie Fronter 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przy użyciu narzędzi platformy Fronter została utworzona witryna internetowa 

z informacjami dla kandydatów na studia
2
 (rysunek 3). 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.  
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Rysunek 3. Witryna studiów podyplomowych, utworzona przy użyciu narzędzi platformy 

Fronter 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na stronie startowej, widocznej po zalogowaniu (rysunek 4), można wyróżnić trzy sekcje, 

z których każda zawierała odpowiednie narzędzia. Pierwszą sekcją był pasek narzędzi 

osobistych, widoczny w górnej części strony. Pasek ten zawierał 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. 



Rysunek 4. Widok strony startowej użytkownika, dostępnej po zalogowaniu 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Każdy student otrzymał dostęp do tzw. Sali studentów – rysunek 5. Sala studentów to 

miejsce, gdzie wszyscy studenci określonego kierunku studiów mogli dzielić się wiedzą 

i doświadczeniami. Sala spełniała również funkcję informacyjną – była miejscem, w którym 

umieszczano komunikaty o rozkładzie zajęć w bieżącym semestrze czy też zbliżających się 

terminach egzaminów.  

Każda sala na platformie Fronter miała przypisany zestaw narzędzi, widoczny jako menu 

w lewej części strony. W przypadku Sali studentów menu zawierało 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). 

 

Rysunek 5. Sala studentów studiów podyplomowych, specjalności Biznes 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 6. Pokój nauczycielski studiów podyplomowych na specjalności Informatyka 

gospodarcza  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Odpowiednikiem Sali studentów jest dla osób prowadzących zajęcia tzw. Pokój nauczycielski 

– rysunek 6. W Zasobach pokoju nauczycielskiego wykładowcy znaleźli m.in. dokumentację 

potrzebną przy rozliczaniu zajęć, a także instrukcje przygotowywania kursów przy użyciu 

narzędzi platformy Fronter. Ważną częścią pokoju nauczycielskiego była również opcja FAQ 

Narzędzia Frontera – systematycznie uzupełniana lista pytań dotyczących przygotowywania 

kursów i prowadzenia zajęć przy użyciu narzędzi platformy, wraz z odpowiedziami 

administratora na te pytania. 

Do każdego z przedmiotów prowadzonych na studiach była przypisana odrębna witryna, tzw. 

sala przedmiotu. Szablon sali przedmiotu, przedstawiony na rysunku 7, był dostosowywany 

przez wykładowcę do specyfiki prowadzonego przedmiotu. 

 

 

 

 

 



Rysunek 7. Szablon sali przedmiotu na platformie Fronter 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przykład sali zmodyfikowanej przez wykładowcę (rozszerzenie pakietu narzędzi sali) 

przedstawiono na rysunku 8. W tym przypadku wykładowca do pakietu narzędzi sali przedmiotu 

Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia dodał m.in. narzędzia: Testy oraz Raporty z sali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 8. Sala przedmiotu Portal edukacyjny. Pakiet narzędzi sali rozszerzony przez 

wykładowcę (lewe menu) 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Nieodłącznym narzędziem w każdej sali przedmiotu było Portfolio. Przy jego użyciu 

wykładowca monitorował 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.  

 

Specyfika prowadzenia zajęć metodą Project-Based E-learning 

Na potrzeby zajęć prowadzonych na studiach w OKNO skonfigurowano platformę Fronter. 

Zanim jednak przystąpiono do konfigurowania, opracowano instrukcję realizacji projektu. 

Instrukcja ta, uwzględniająca metodykę e-PBL
3
, 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, 
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 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, rozpoczynającym nowy semestr. Podczas 

zjazdu przedstawiono plan realizacji 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 inauguracyjnego poinformowano studentów, 

że realizowany projekt zakończy się publiczną prezentacją wykonanej pracy. Zjazd 

inauguracyjny był również okazją do uzgodnienia terminów konsultacji online.      

Kontakt studentów z prowadzącymi odbywał się również na drodze asynchronicznej – 

każdego dnia prowadzący sprawdzali skrzynkę poczty elektronicznej oraz skrzynkę odbiorczą 

poczty wewnętrznej na platformie (tzw. fiszki), a także monitorowali aktywność studentów 

i odpowiadali na forum dyskusyjnym. 

Należy podkreślić, że ze względu na indywidualny charakter każdego projektu 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 pomiędzy wykonawcą 

projektu a wykładowcą. 

 

Aktywność studentów i nauczycieli na platformie  

W trakcie realizacji zajęć na bieżąco analizowano aktywność studentów i przebieg ich pracy. 

W tabeli 1 zestawiono sumaryczną liczbę odwiedzin w sali przedmiotu Portal edukacyjny na 

platformie w trakcie każdego z 7 tygodni. Jak wynika ze statystyk, student odwiedzał salę 

przedmiotu na platformie średnio dwa razy w ciągu dnia. Średnią liczbę odwiedzin sali 

przedmiotu przez studenta zilustrowano na rysunku 9. Zauważalny wzrost aktywności studentów 

w drugim 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 1. Liczba odwiedzin sali przedmiotu na platformie edukacyjnej 

Liczba odwiedzin sali 

przedmiotu 

Tydzień  

1 

Tydzień 

2 

Tydzień 

3 

Tydzień 

4 

Tydzień 

5 

Tydzień 

6 

Tydzień 

7 

Sumaryczna liczba 

odwiedzin wszystkich 

studentów 

371 589 500 472 376 272 408 

Średnia liczba odwiedzin 

studenta w ciągu tygodnia  

14 22 19 17 14 10 15 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 9. Wykres średniej liczby 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 z 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 

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 w dużej mierze 

z charakteru samego przedmiotu, a w mniejszym stopniu – ze sposobu jego prowadzenia. 

Jednakże na przyrost wiedzy i umiejętności najbardziej przekłada się zaangażowanie studentów 

oraz ich aktywność na platformie. Jak wynika z tabeli 1, prezentującej statystyki aktywności 

studentów w sali przedmiotu Portal edukacyjny, średnia liczba wizyt studenta to 16 odwiedzin 

w ciągu tygodnia. W przypadku pozostałych pięciu przedmiotów średnia liczba wizyt 

w tygodniu wynosiła 11. Oprócz tego statystyki wskazują, że w przypadku przedmiotu 

prowadzonego metodą e-PBL istniała dużo mniejsza dysproporcja w liczbie odwiedzin sali 

przedmiotu przez studenta. 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 wykonania projektu, jednak wiele ćwiczeń można było wykonać różnymi sposobami. Poza 

tym wiele osób wykonywało ćwiczenia „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. Wyniki te nie byłyby możliwe do uzyskania 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 oczekiwany rezultat.  

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. O wiele ważniejsze 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 will illustrate 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. The effects of education were discussed. 
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