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Niniejsza monografia poświęcona jest prezentacji dobrych praktyk w zakresie wdrażania 
e-edukacji w polskim szkolnictwie wyższym, a także kierunkom jej dalszego rozwoju. Za-
warte w publikacji opracowania obejmują trzy perspektywy – systemową, uczelnianą oraz 
konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych. Monografię uzupełniają analizy dotyczące metod 
i form e-edukacji ocenianych z punktu widzenia codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela 
akademickiego.

Publikacja podzielona została na trzy części tematyczne, na które składa się łącznie 19 au-
torskich rozdziałów. Otwiera ją część zatytułowana E-learning w szkole wyższej, stanowiąca 
próbę oceny dotychczasowych osiągnięć oraz analizę szans, jakie niesie ze sobą powszechne 
włączenie e-edukacji w system kształcenia, tak w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższego, 
jak i poszczególnych ośrodków akademickich. Rozdziały wchodzące w skład tej części wyraźnie 
pokazują, jak duży potencjał tkwi w e-edukacji oraz ujawniają szanse rozwoju oferty i podnie-
sienia jakości kształcenia akademickiego wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii 
w dydaktyce. Autorzy opracowań podkreślają również, że zmianom z tym związanym towarzyszy 
ewolucja roli i znaczenia nauczycieli w procesie dydaktycznym. 

W drugiej części monografii zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w e-edukacji. 
Autorzy poszczególnych rozdziałów opisują doświadczenia zbierane w wyniku realizacji projek-
tów, zarówno wewnątrzuczelnianych, jak i adresowanych do odbiorców spoza szkół wyższych.  
Przedstawiony zbiór obejmuje inicjatywy podejmowane przez uczelnie indywidualnie oraz we 
współpracy z partnerami – również z zagranicy.

Tematyka opracowań w części trzeciej, zamykającej publikację, koncentruje się wokół 
metodyki i narzędzi e-edukacji. Szczegółowej analizie poddane zostały procesy tworzenia treści 
i kursów internetowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz komplemen-
tarnej, a także zastosowania aplikacji wspomagających e-edukację.

Prezentowana monografia nawiązuje treścią do zagadnień omawianych podczas VII ogólno-
polskiej konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, organizowanej 
co roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Uniwersyte-
tami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie. To środowiskowe spotkanie odbyło się 18 listopada 2010 roku w SGH. 
Konferencja zgromadziła ponad 170 osób, reprezentujących zarówno społeczność akademicką, 
jak i placówki oświatowe, administrację publiczną oraz firmy i organizacje biznesowe. Relacje 
filmowe z wystąpień konferencyjnych, galerie fotografii oraz treści poszczególnych referatów 
dostępne są na stronie internetowej: www.e-edukacja.net.

Wstęp
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Polecamy lekturę książki w przekonaniu, iż przedstawione w niej tezy, a także zapre-
zentowane doświadczenia, przyczynią się do głębszego zrozumienia przez środowisko istoty 
e-edukacji oraz jej znaczenia w procesie tworzenia nowoczesnego systemu kształcenia akade-
mickiego w Polsce. 

Marcin Dąbrowski i Maria Zając

The subject of the book we are pleased to present are the examples of good practices 
in the field of e-learning as well as some strategies and concepts of its further development in 
higher education in Poland. Presented papers reflect three different perspectives – nationwide 
system perspective and single university as an educational institution and as a beneficiary of an 
e-learning project. Those views are supplemented by some results derived from the analysis of 
e-learning forms and methods applied by the academic teachers in their everyday practice.

The book has been divided into three parts, containing 19 chapters altogether, written 
by the authors representing 16 universities and other educational institutions.

Its first part, entitled E-learning at the university, brings a summary of some achievements 
of implementing e-learning solutions on the one hand and some predictions regarding the 
influence such actions may have both on individual universities and on the tertiary education 
in general on the other hand. The papers included in this part indicate how introduction of 
e-learning solutions could help to broaden the academic offer itself and to improve its quality 
in Poland. The necessary change of the role the teacher plays in educational processes has 
also been stressed in this part.

The core of a second part are several examples of good practices based on national and 
international projects aimed at improving the quality of e-learning. The examples have been 
chosen in a way that shows different sources of financing, different groups of beneficiaries 
and different scope of undertaken activities. 

The content of the final part focuses on methodological aspects of e-learning. Presented 
papers analyze some obstacles that the authors of e-learning content as well online educators 
may encounter and provide useful hints how to avoid those troubles and achieve better results 
of teaching and learning.  

Like in the case of other books issued by the Foundation for the Promotion and 
Accreditation of Economic Education in e-learning series, the content of the current book is 
linked to the scope of the conference The development of e-learning in higher education of 
economics – this time its VIIth edition.  This meeting of professionals is organized every year by 
the Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education in collaboration 
with the Universities of Economics in Katowice, Krakow, Poznan and Wroclaw and Warsaw 
School of Economics. The conference, which was hosted by the Warsaw School of Economics 
on November the 18th 2010, has gathered about 170 practitioners from schools, universities, 
public and business administration as well as some representatives of Polish enterprises active 
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in IT sector. Video recordings of the presentations, a photo gallery and the conference papers 
in a form of pdf files are available at the conference website: www.e-edukacja.net

We do believe that presented book could become a subject of interesting and valuable 
study. We also hope that the ideas it covers and 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.





E-learning
w szkole wyższej

Część I
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Potencjał socjo- i kulturotwórczy uczelni wyższej nie jest, jak wiadomo, prostą sumą potencjałów 
zatrudnionych w niej nauczycieli i uczonych. Z punktu widzenia społeczeństwa miarą tego po-
tencjału są jednocześnie wytwory pracowników i absolwentów uczelni, mimo iż ciężar moralnej 
odpowiedzialności za jego maksymalizację spoczywa głównie na społeczności akademickiej.
Stosowanie nowych technologii, np. w dydaktyce, wydaje się mieć wymierny wpływ na zaan-
gażowanie nauczyciela akademickiego we wszystkie obszary działalności uczelni – działalność 
badawczą, kształcącą i zarządzającą – a tym samym na skuteczność osiągania przez nią społecz-
nie istotnych celów. Twierdzenie to jednak rodzi szereg pytań – np. o miary oraz kryteria oceny 
potencjału pojedynczego nauczyciela i uczelni wyższej jako całości, o instrumenty efektywnego 
zarządzania nimi czy o metody optymalizacji ich wykorzystania. Pytania te stanowią kanwę 
niniejszego opracowania.

Cel istnienia i działania uczelni wyższej
– próba definicji
Rozważania zmierzające do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania należy, jak się 

zdaje, rozpocząć od zdefiniowania ogólnego celu funkcjonowania uczelni wyższej – bowiem 
tylko jego znajomość pozwala umieścić całość dyskusji na płaszczyźnie możliwej do przeana-
lizowania, tj. wymiernej1.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 4 p. 3 precyzuje misję uczelni wyższej jako: 
odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów2. Nigdzie 
natomiast nie udaje się znaleźć definicji celu, dla którego uczelnia jako instytucja może zostać 
powołana. Uniwersytety, akademie i szkoły wyższe stanowią po prostu integralną część kultury 
euroatlantyckiej i obecnie nikt nie wyobraża sobie innej organizacji, która mogłaby podjąć się 
powszechnego kształcenia przyszłych pokoleń w oparciu o doświadczenia badawcze kadry 
nauczającej. Co więcej – można mieć uzasadnione wątpliwości, czy którakolwiek z funkcjo-
nujących dziś uczelni cel taki próbowała kiedykolwiek sformułować i użyć go jako kryterium 

1 Można przyjąć, że dobrze wyznaczony cel uczelni powinien być mierzalny, osiągalny i określony w czasie.
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 164 poz. 1365, 
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2005/1365.htm, [09.04.2010].

E-nauczanie a zarządzanie potencjałem 
intelektualnym uczelni

Jerzy M. Mischke
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rozdział 1
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rozstrzygnięć zarówno w sferze działań o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym. Wynika 
to najprawdopodobniej z faktu, iż skutki działalności uczelni wyższej są zwykle dość odległe 
w czasie i przestrzeni, a przez to trudne do zmierzenia. 

Nie można uznać za ów cel samego prowadzenia badań i kształcenia studentów dopóty, 
dopóki nie określi się wymiernego rezultatu, jaki te działania mają przynieść. Z tego też zapewne 
powodu często cel istnienia uczelni wyższej w sposób niezwykle pragmatyczny utożsamia się 
z liczbą absolwentów, stosunkiem liczby absolwentów do liczby studentów I roku, liczbą publika-
cji, konferencji, doktoratów, habilitacji, cytowań, a nawet liczbą zatrudnionych osób ze stopniami 
bądź tytułami naukowymi. Tymczasem wymienione tu parametry, choć łatwe do policzenia, 
w rzeczywistości są tylko pośrednimi i bardzo niepewnymi miarami właściwego celu istnienia 
uczelni. Niektóre z nich – ostrożnie stosowane – mogą co najwyżej służyć jako wskaźniki celów 
operacyjnych w bliskim horyzoncie czasowym, pod warunkiem jednak, że będą systematycznie 
konfrontowane z właściwym (nadrzędnym) celem funkcjonowania uczelni wyższej.

Wydaje się, że z punktu widzenia społeczeństwa, któremu uczelnie mają służyć, właściwym 
celem ich działania – nazwijmy go ogólnym celem społecznym – są społeczne skutki pracy 
badawczej uczonych oraz zawodowe osiągnięcia absolwentów w kontekście jakkolwiek rozu-
mianego rozwoju społeczeństwa jako całości3. Takie sformułowanie właściwego (społecznego) 
celu istnienia uczelni prowadzi nieuchronnie do definicji jego miary jako sumy ekonomicz-
nych4 rezultatów aplikacji wyników badań podejmowanych przez uczonych oraz zawodowych 
osiągnięć absolwentów uczelni. Może ona być jednocześnie traktowana jako pośrednia miara 
socjo- i kulturotwórczego potencjału uczelni, a jeśli tak – pozwala ona optymalizować wpływ 
jego składowych (nauczania i badań) na realizację powyżej zdefiniowanego ogólnego (właści-
wego) celu istnienia uczelni.

Socjo- i kulturotwórczy potencjał uczelni
oraz jej pracowników
Poszukując źródeł potencjału uczelni, bez obawy popełnienia błędu można chyba za-

łożyć, iż jego jedynym źródłem są twórcze możliwości zatrudnionych osób, w tym przede 
wszystkim nauczycieli akademickich. Dlatego podmiotem dalszych analiz są właśnie oni. 
Funkcjonujący obecnie w Polsce podział „merytorycznych” pracowników uczelni na dydak-
tycznych i naukowo-dydaktycznych zostanie pominięty jako niemający w rozpatrywanym 
przypadku większego realnego znaczenia. Natomiast wszystkie pozostałe czynniki, takie jak 
infrastruktura (budynki, aparatura, laboratoria, zaplecze biblioteczne), organizacja dydaktyki 
i badań, system oraz kultura zarządzania uczelnią, będą miały w poniższej analizie znaczenie 
o tyle, o ile przyczyniają się do zwiększenia (lub zmniejszenia) użytecznej dla uczelni części 
potencjału zatrudnionych nauczycieli i podniesienia (lub obniżenia) skuteczności oraz stopnia 
jej zagospodarowania.

Powyższe stwierdzenie wydaje się truizmem, jednak choć wszyscy zdają się te fakty notować, 
trudno spotkać w Polsce przypadek świadomego i celowego sterowania twórczymi możliwościami 
zatrudnionych nauczycieli i ich spożytkowaniem w kontekście społecznego celu uczelni.

3 Wyniki każdego przedsiębiorstwa istnieją wyłącznie na zewnątrz, zob. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, 
Warszawa, MT Business, 2002, s. 28.
4 Skutków ekonomicznych, czyli uwzględniających obok finansowych również zmiany społeczne. Por. J. Skrzypek, 
Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2009, s. 184–185.

Jerzy M. Mischke
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Każdy nauczyciel akademicki jako osoba dysponuje pewnymi możliwościami – osobistym 
potencjałem, którego część może i chce przeznaczyć na pracę w zatrudniającej go uczelni, 
a część na realizację celów prywatnych (tj. rodzinę, hobby, sport, działalność społeczną, pub-
liczną). Dla czytelności dalszych rozważań wyodrębnione tu fragmenty osobistego potencjału 
nauczyciela nazwijmy kulturotwórczym potencjałem zawodowym, w skrócie potencjałem 
zawodowym oraz potencjałem prywatnym. W niniejszym opracowaniu analizie poddany 
zostanie wyłącznie pierwszy z nich.

Czynniki, które składają się na kulturotwórczy potencjał zawodowy pracownika uczelni, 
można podzielić na dwie grupy, a mianowicie:

 czynniki (cechy) niezmienne, ściśle związane z osobą nauczyciela, na które 
pracodawca nie ma praktycznie żadnego wpływu, a do których należą np. 
osobowość, charakter, talent, moralność;

 czynniki zmienne, możliwe do kształtowania w środowisku zawodowym, do 
których zaliczyć trzeba przede wszystkim: zaangażowanie i motywację do pracy 
oraz kompetencje zawodowe –  naukowe, pedagogiczne i organizacyjne.

Tymi drugimi można sterować, przy czym zarządzanie nimi może dotyczyć zarówno kul-
turotwórczych możliwości wszystkich nauczycieli traktowanych jako całość, jak i zawodowego 
potencjału pojedynczych osób. Sterowanie takie możliwe jest np. poprzez:

 zatrudnianie osób o odpowiednim potencjale,
 stosowanie typowych narzędzi zarządzania personelem w celu skłonienia pra-

cownika do ustalenia korzystnej dla pracodawcy proporcji pomiędzy potencjałem 
zawodowym a prywatnym, do których to narzędzi zaliczyć można np.: aktywną 
politykę wynagrodzeń, ocenę okresową, planowanie kariery, zmianę warunków 
pracy, system nagród, płatne urlopy naukowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
zajęcia integracyjne;

 celową modyfikację zakresu i treści kompetencji pracowników, głównie poprzez: 
szkolenia, płatne staże, praktyki, udział w konferencjach, angażowanie we 
współpracę w ramach projektów naukowych i komercyjnych.

Końcowym efektem przedstawionych zabiegów jest powstanie sumy kulturotwórczych 
potencjałów nauczycieli, którą uczelnia powinna zagospodarować do realizacji postawionych 
sobie nadrzędnych oraz strategicznych i operacyjnych celów. Część tę nazwijmy potencjałem 
użytecznym, ponieważ stanowi ona zbiór możliwości wszystkich nauczycieli (lub pojedynczego 
pracownika), które uczelnia może wykorzystać z racji samego faktu zatrudnienia. 

Potencjał użyteczny uczelni można scharakteryzować następująco:
1. Nie da się skorzystać z większego potencjału zawodowego niż ten, który realnie 

posiada nauczyciel akademicki lub w efekcie sumowania – uczelnia. Innymi 
słowy, potencjał użyteczny jest zawsze mniejszy lub co najwyżej równy zawo-
dowemu potencjałowi kadry.

2. Różnica między potencjałem zawodowym i użytecznym powinna być na tyle 
mała, by nie opłacało się nauczycielowi inwestować nadwyżki swoich zdolności 
poza uczelnią. W polskich uczelniach (zwłaszcza publicznych) jest z tym, jak 
wiadomo, nie najlepiej, o czym świadczyć może choćby powszechna praktyka 
podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowej pracy w uczelniach 
prywatnych.

3. Na wielkość potencjału użytecznego znaczący wpływ ma polityka kadrowa 
uczelni.

E-nauczanie a zarządzanie potencjałem intelektualnym uczelni
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4. Wykorzystanie potencjału użytecznego do osiągania ogólnego celu społecznego 
uczelni, względnie jej celów operacyjnych, zależy od zapewnienia nauczycielom 
akademickim odpowiedniej infrastruktury naukowej i dydaktycznej oraz od op-
tymalnej organizacji ich pracy.

Pierwsze trzy stwierdzenia nie powinny budzić wątpliwości, podobnie jak zależność zakresu 
eksploatacji zdolności nauczyciela od jakości wyposażenia jego stanowiska pracy (laboratoria, 
aparatura, komputery). Natomiast kwestia organizacji pracy kadry uniwersyteckiej wymaga głęb-
szej analizy, choćby dlatego tylko, że stanowi ona podstawowy czynnik zarządzania personelem, 
co więcej – czynnik, na który rozwiązania e-edukacyjne mają przemożny wpływ.

Należy też dodać, iż w ocenie możliwości uczelni z perspektywy społecznego celu jej działania 
(przypomnijmy: mierzonego sumą ekonomicznych efektów wykorzystania wyników badań oraz 
zawodowych osiągnięć absolwentów) istotny okazuje się nie sam potencjał użyteczny, lecz ta jego 
część, którą uczelnia potrafiła wykorzystać dla realizacji swego celu. Dopiero ta część możliwości 
(i zdolności) nauczyciela akademickiego zmodyfikowanych infrastrukturą i organizacją pracy 
stanowi o właściwym (tj. właściwie spożytkowanym) socjo- i kulturotwórczym (intelektualnym) 
potencjale uczelni (rys. 1).

Potencjał użyteczny nauczyciela akademickiego (rys. 2) uczelnia wykorzystuje zawsze w ogra-
niczonym czasie, krótszym niż 24 godziny na dobę, za to w trzech podstawowych dziedzinach:

 pracy naukowej,
 pracy dydaktycznej,
 obowiązków organizacyjno-administracyjnych.

W uproszczeniu można więc przyjąć, że podział czasu pracy nauczyciela akademickiego 
uznanego za dzienną (miesięczną, semestralną lub roczną) normę pomiędzy te trzy rodzaje 
obowiązków jest przybliżoną miarą porcjowania potencjału użytecznego – a w konsekwencji 
także potencjału uczelni – pomiędzy trzy dziedziny jego aktywności.

Ideę tę przedstawić można w postaci trójkąta rozpiętego na trzech osiach (rys. 1), na którym 
pole trójkąta odpowiada potencjałowi (możliwościom) nauczyciela.

Rysunek 1. Potencjał uczelni jako suma skutecznych 
potencjałów nauczycieli (linia gruba)

Rysunek 2. Kulturotwórczy potencjał zawodowy 
nauczyciela

Badania

Zarządzanie

Dydaktyka

Potencjał
zawodowy 

Potencjał
użyteczny 

Potencjał
właściwy 

Źródło: opracowanie własne
Badania

Zarządzanie

Dydaktyka

Źródło: opracowanie własne
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Skuteczne zarządzanie potencjałem uczelni da się zatem sprowadzić do:
 takiego podziału potencjału użytecznego nauczyciela akademickiego, aby jego 

obowiązki były jak najlepiej dopasowane do jego zdolności (naukowych, dydak-
tycznych i organizacyjnych), 

 takiego „oprzyrządowania” i takiej organizacji jego pracy, które umożliwią mu 
realizację jego obowiązków w znormalizowanym czasie pracy.

W praktyce jednak decyzje podejmowane przez władze uczelni w obszarze zarządzania 
kadrą w dużej mierze są schematyczne (ich postawą jest wykaz stanowisk) oraz oparte na 
intuicji bezpośrednich przełożonych. Profesjonalne zarządzanie kompetencjami nauczycieli 
akademickich i ich wykorzystaniem jest w polskiej rzeczywistości niezwykle rzadkie (o ile 
w ogóle występuje). 

Tymczasem, jak łatwo się domyślić, zarządzanie oparte na intuicji wiąże się z szeregiem 
niebezpieczeństw:

 wszystkie przydzielone nauczycielowi obowiązki łącznie mogą przewyższać wartość 
jego potencjału użytecznego;

 wszystkie przydzielone nauczycielowi obowiązki łącznie mogą mieć mniejszą 
wartość od jego potencjału użytecznego;

 przeciążenie nauczyciela pracą w jednej lub dwóch dziedzinach może spowodo-
wać radykalne obniżenie możliwości w pozostałych – na przykład typową sytuacją 
w przypadku młodszych pracowników jest zlecanie im zbyt wielu zajęć dydak-
tycznych i prac organizacyjnych, co powoduje zaniedbywanie przez nich pracy 
naukowej;

 problemem jest również nadmierne poleganie na inwencji nauczycieli przy jedno-
czesnym braku dbałości o właściwą organizację ich pracy – w przypadku e-edukacji 
jest to np. rezygnacja z instytucjonalnego wsparcia i pozostawienie realizacji zajęć 
z użyciem nowych technologii internetowych lub mobilnych indywidualnej inicjatywie 
oraz aktywności nauczyciela.

W każdym przypadku konsekwencją tego typu działań jest między innymi:
 zmniejszenie skuteczności uczelni w realizacji jej właściwego, społecznego celu, 

a w szczególnych przypadkach również niektórych celów operacyjnych (np. 
sprawności studiów doktoranckich),

 utrata przez uczelnię pewnej części zawodowego potencjału nauczycieli akade-
mickich, 

 byle jaka lub pozorowana aktywność nauczycieli, a w efekcie ich demoralizacja.
Zakładając, wydawałoby się, rzecz bezdyskusyjną – iż prace o charakterze administracyj-

nym powinny w możliwie najmniejszym stopniu obciążać nauczyciela akademickiego – bez 
szkody dla dalszego rozumowania można czas na nie poświęcony pominąć i przyjąć, że po-
dział sił i czasu nauczyciela między dydaktykę i badania oraz wykorzystanie jego kompetencji 
w tych obszarach mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez uczelnię jej nadrzędnego 
celu społecznego. 

Wydaje się, iż bardzo istotną rolę odgrywają w tym względzie technologie informatyczne. 
Ich racjonalne użycie do współpracy ze studentami może stać się newralgicznym czynnikiem 
warunkującym skuteczność realizacji celów uczelni, ponieważ stanowią one swego rodzaju 
„oprzyrządowanie” warsztatu dydaktycznego nauczyciela.

E-nauczanie a zarządzanie potencjałem intelektualnym uczelni
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Dziś już powszechnie wiadomo, że dobra e-edukacja przynosi pozytywne skutki, do których 
zalicza się między innymi:

 zwiększenie efektywności zarządzania czasem nauczycieli i studentów,
 oszczędność czasu przeznaczanego na nauczanie i uczenie się, a tym samym 

zwiększenie wykorzystania zdolności nauczyciela w pracy naukowej, zwłaszcza 
w przypadku uczonych o najwyższych kwalifikacjach,

 wzrost jakości i efektywności uczenia się studenta,
 przygotowanie studenta do grupowej pracy w sieci (telepracy),
 przygotowanie studenta do racjonalnego korzystania z zasobów internetu,
 zmniejszenie kosztów dydaktyki (przy zachowaniu pewnych warunków).

Wymienione zalety – podkreślmy – racjonalnie użytych rozwiązań e-edukacyjnych przynoszą 
również wartość dodaną w postaci lepszego przygotowania absolwenta do pracy zawodowej 
i wzrostu szans na powstawanie dobrych jakościowo prac naukowych nauczycieli, a tym samym 
potencjalnie większe ich zastosowanie w praktyce.

Podsumowanie dotychczasowych rozważań prowadzi do następujących wniosków:
1. Uczelnia może skorzystać tylko z części osobistego intelektualnego potencjału 

nauczyciela, a mianowicie z potencjału zawodowego.
2. Socjo- i kulturotwórczy potencjał uczelni nie jest prostą sumą użytecznych poten-

cjałów wszystkich zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich, lecz tylko tych 
efektywnie spożytkowanych.

3. Na wartość potencjału uczelni, a tym samym realizację jej właściwego celu spo-
łecznego władze mają wpływ poprzez odpowiednie zarządzanie kompetencjami 
nauczycieli akademickich, np.:

 stymulowanie wzrostu zdolności pracownika w wybranych dziedzinach (dy-
daktyka, badania, administracja/zarządzanie),

 dostosowywanie wartości skutecznego potencjału nauczycieli do potrzeb wy-
nikających z właściwego celu uczelni, tak aby nie powstawała niewykorzystana 
nadwyżka potencjału zawodowego,

 wzajemne dopasowanie zdolności pracowników w trzech wspomnianych 
wyżej dziedzinach, tj. badaniach, dydaktyce i organizacji,

 budowanie twórczych zespołów w każdym z tych obszarów,
 korygowanie i wspieranie zdolności zawodowych nauczyciela akademickiego 

poprzez odpowiednie wyposażenie oraz sprzyjającą twórczemu zaangażowaniu 
organizację pracy (między innymi stosowanie rozwiązań e-edukacyjnych).

Podsumowanie
Socjo- i kulturotwórczym (właściwym) potencjałem uczelni jest suma tej części osobistych 

możliwości nauczycieli akademickich, które nauczyciel godzi się poświęcić pracy na uczelni, 
i które uczelnia potrafi wykorzystać dla realizacji swego społecznego celu. Uczelnia może na 
wiele sposobów efektywnie zarządzać wartością swego właściwego potencjału, wpływając na 
stopień i kierunki zagospodarowania zdolności nauczycieli, a także jego wielkość. Jednak wa-
runkiem racjonalnego zarządzania kompetencjami nauczycieli i ich spożytkowania dla realizacji 
społecznego celu działania uczelni jest profesjonalizacja i poświęcenie zarządzaniu należytej 
uwagi. Dlatego rzetelna analiza ekonomiczna działań uczelni wydaje się koniecznym warun-
kiem oceny wartości i stopnia wykorzystania socjo- i kulturotwórczego potencjału uczelni oraz 

Jerzy M. Mischke
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zatrudnionych w niej nauczycieli. Natomiast stałym i systemowym parametrem optymalizacji 
wykorzystania zdolności nauczycieli akademickich w badaniach i dydaktyce może i powinna 
stać się e-edukacja.
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 Abstract
Apparently the potential of a university for development of science and culture is not a direct sum of 

abilities of its academic staff. For the society probably a good measure of such potentiality are the results 
of research and the achievements  of graduates. Both depend strongly on the capability of the teachers 
to work in three areas: teaching, doing research and fulfilling the organizational tasks.  Implementation 
of new technologies can help reduce the overload and improve teachers’ efficiency in all these areas. 
But there are still some important issues remained like: defining the proper measure of one’s individual 
potential, and the potential of a university as a whole or indicating the ways that allow optimized use of 
those potentials. These and some other issues are the subject of the paper.
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Kryzys ekonomiczny wymusza oszczędności i racjonalizację wydatków publicznych. System 
nauczania akademickiego jest coraz bardziej anachroniczny i zbyt kosztochłonny. Dane demo-
graficzne zaświadczają na rzecz tezy, że limity przyjęć na studia wyższe powinny zostać zreduko-
wane – może nawet o połowę. Szkolnictwu wyższemu grozi daleko posunięta racjonalizacja płac 
i zatrudnienia. Szkicując czarny scenariusz rozwoju sytuacji w systemie, autor próbuje pokazać, 
że radykalna dekompozycja dydaktyki akademickiej – poprzez głębokie, strukturalne nasycenie 
technologiami teleinformatycznymi – dawać może nadzieję na uratowanie tego, co jest dzisiaj 
i będzie w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat w nauczaniu – nie tylko wyższym – na-
prawdę ważne.

Autor opracowania jest przekonany, że krajowa dydaktyka akademicka jest wysoce niedosko-
nała. Błędem kardynalnym jest to, że kształcimy mnóstwo studentów bez związku z aktualnymi 
i przyszłymi potrzebami lokalnego i globalnego rynku pracy, ponosząc w ten sposób niepotrzebne 
koszty. Innym jakościowo mankamentem jest wszechobecny standard kształcenia – nazwijmy 
go „tradycyjnym” – bazujący na tablicy, kredzie, papierowych podręcznikach i wielkiej liczbie 
nauczycieli akademickich. Jest to kolejny czynnik wzmacniający wspomnianą kosztochłonność. 
Wśród wad warto wymienić także tzw. autonomię szkół wyższych, która pozwala zarówno 
na nieustanne powtarzanie wspomnianego kardynalnego błędu, jak i na rozpowszechnianie 
tradycyjnego standardu kształcenia, jest zatem ważną (globalną) przesłanką nadmiernej kosz-
tochłonności systemu.

Pojawić może się pytanie, czy istotnie kwestie kosztochłonności, rachunku ekonomicznego, 
efektywności kształcenia czy konkurencyjności mogą dotyczyć (powinny?) nauczania akade-
mickiego. Zdaniem autora opracowania nie widać ważnych powodów, dla których można bez 
końca wydawać publiczne pieniądze, produkując rzesze bezrobotnych posiadaczy dyplomu 
akademickiego. Autor uważa ponadto, że dostępne powszechnie technologie teleinformatyczne, 
zwłaszcza z sektora urządzeń mobilnych, pozwalają radykalnie zmienić standard kształcenia, 
zastępując nieefektywne i kosztowne rozwiązania tradycyjne rozwiązaniami nowoczesnymi. 
Poza wieloma korzyściami natury cywilizacyjnej gwarantują one radykalną obniżkę kosztów 
uzyskiwania wykształcenia na poziomie wyższym.

Kryzys ekonomiczny, którego dotkliwe i dramatyczne skutki społeczne mamy dopiero przed 
sobą, bardzo wyraźnie ujawnia potrzebę radykalnej i trwałej poprawy konkurencyjności we 
wszystkich sektorach gospodarki. Ponieważ instytucje naukowo-dydaktyczne są immanentną 
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częścią każdego systemu gospodarczego (szerzej: społecznego), przedmiotowy problem dotyczy 
ich tak samo jak przemysłu czy rolnictwa.

Rynek usług edukacyjnych topnieje w bardzo szybkim tempie. W ciekawym opracowaniu1 
z marca 2010 roku dr A. Wodecki przytacza dane demograficzne boleśnie zaświadczające na 
rzecz tezy, iż obecne limity przyjęć w systemie polskiego szkolnictwa wyższego będą w coraz 
wyższym stopniu trwale niewykorzystane – wskaźnik niewykorzystania zbliży się za jakiś czas 
do 50 procent. Nie sposób nie zapytać, kogo i czego zamierzają uczyć setki polskich szkół 
wyższych.

W roku 2007 nieznacznie wzrosła liczba urodzeń – urodziło się 388 tys. dzieci [...]2. Gdyby 
wszystkie te dzieci w 2026 roku rozpoczęły studia, a przed nimi roczniki, które przecież były 
mniej liczne, to te pięć kompletnych populacji (roczniki od 2002 do 2007) stanowiłoby łącz-
nie ok. 1 mln 900 tys. studentów na wszystkich typach studiów. Rachunkowo jest to możliwe, 
ale nie sposób nie zapytać, czy jest to możliwe realnie. Czy prawdopodobieństwo uzyskania 
matury przez pięć kolejnych kompletnych populacji wynosi 100 procent? Czy prawdopodo-
bieństwo przebrnięcia kolejnych kompletnych populacji przez wszystkie lata studiów wynosi 
100 procent?

Powyższe pytania, co oczywiste, są pytaniami retorycznymi. Kandydatów na studia nie 
wystarczy nawet dla najpoważniejszych jednostek. Trzeba zatem zapytać raz jeszcze: kogo 
i czego zamierzają uczyć setki polskich szkół wyższych? W jaki sposób finansować będą swoją 
działalność?

Oczywiste jest, że poprawie konkurencyjności na jakimkolwiek rynku – także usług eduka-
cyjnych sprzyjają ilościowy i jakościowy walor oferty (także edukacyjnej), a przede wszystkim 
jej koszt. Jeśli dana jednostka (instytucja naukowo-dydaktyczna) zaproponuje więcej interesu-
jących programów studiów prowadzonych na wysokim poziomie oraz uwzględniających realia 
lokalnego i globalnego rynku pracy, a na ich realizację zużyje znacznie mniej pieniędzy niż inni 
– jej oferta edukacyjna będzie bardziej konkurencyjna.

Można też przy tej okazji przypomnieć, że na całkowity koszt wykształcenia absolwenta, 
poza kosztem ponoszonym przez instytucję edukacyjną, składa się również koszt ponoszony 
przez studenta (np. papierowe podręczniki, dojazdy, zakwaterowanie). Zatem każda oferta 
edukacyjna, która z uwagi na swój unikatowy kształt prowadzi do wyraźnego zmniejszania 
kosztów zdobywania wykształcenia (ponoszonych przez studenta), wzmacnia pozycję danej 
szkoły na rynku usług edukacyjnych.

Konkurencyjność oferty edukacyjnej determinowana jest przez jeszcze jeden czynnik. 
Wielu młodych ludzi – niektórzy już w szkole średniej, inni tuż po podjęciu studiów – rozpo-
częło pracę zarobkową, bardzo często poza granicami kraju. Uwzględnienie w ofercie uczelni 
takich rozwiązań, które pozwolą zdobywać wysokiej jakości wykształcenie w czasie i miejscu 
odpowiadającym wymaganiom (możliwościom) współczesnego studenta również przyczyni się 
do wzrostu jej konkurencyjności.

Pojawia się pytanie, w jaki sposób i przy pomocy czego można osiągać dyskutowany rezul-
tat. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona poprzez wskazanie przykładów, będących na 
razie wyłącznie wytworem wyobraźni autora, ale niekoniecznie odległych od rzeczywistości. 

1 A. Wodecki, E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie, [w:] M. Dąbrowski i M. Zając (red.), 
E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekono-
micznych, Warszawa 2010, s. 20–29.
2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa 2008.
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Przykład pierwszy dotyczy studiów podyplomowych realizowanych w sieci – można je rozpocząć 
w 10 minut po podjęciu decyzji o uczestniczeniu w nich – bez względu na to, czy jest wrzesień, 
czerwiec, czy luty – i które można rozpocząć w każdej chwili, bo są dostępne zawsze, nie tylko 
od 1 października, zgodnie z tradycją akademicką. Można je też skończyć po 3–6 miesiącach, 
a nie po roku czy dwóch latach studiowania. Dla niepracujących, z wyboru lub z przymusu, 
dla bardzo i bardziej zdolnych to wielka rzecz – móc zdobyć potrzebne kompetencje w czasie 
wielokrotnie krótszym, niż przewiduje obecny standard.

Można też wyobrazić sobie cały system studiów podyplomowych w internecie. Z rozumnie 
przygotowanej puli zajęć – przedmiotów – daje się złożyć kilka lub może nawet kilkanaście 
specjalizacji. Kandydat sam komponuje swój program studiów, negocjując z dziekanem zapisy 
kompetencji umieszczane w przyszłym dyplomie. Studiuje w ten sposób to, co jest mu faktycznie 
potrzebne, nie będąc zmuszanym do zaliczania zajęć niemających znaczenia dla przyszłej lub 
obecnej pracy (zatrudnienia). 

Taki dynamiczny system nauczania akademickiego mógłby też zostać wprowadzony na 
studiach licencjackich i magisterskich, rzecz jasna w przemyślany sposób. Rozwiązanie to mo-
głoby radykalnie poprawić konkurencyjność wprowadzających je jednostek, głównie wskutek 
zmniejszania, wielokrotnie wskazywanej w tym tekście, kosztochłonności studiów, tak po stronie 
szkoły, jak i studenta.

Wracając zaś do postawionego wcześniej pytania, zdaniem autora artykułu warunkiem 
koniecznym dyskutowanej zmiany, czyli uzyskania wysoce konkurencyjnej oferty edukacyjnej, 
jest radykalna dekompozycja tradycyjnego sposobu nauczania, a jedynym w istocie dostępnym 
dzisiaj sposobem osiągnięcia takiego celu jest jakościowa zmiana technologiczna procesu na-
uczania akademickiego, czyli jego rozumna elektronizacja.

Zaglądając do dokumentu GUS o tytule Finanse i finansowanie szkół wyższych w Polsce 
w 2007 roku (część II: Finanse Szkół Wyższych w 2007 r.), znajdziemy kilka tabel3. Tabele te 
zawierają interesujące dane, które mają znaczenie dla celów tego opracowania. Podsumowując 
zapisy wskazanego fragmentu przedmiotowego dokumentu, można stwierdzić, że przychody 
z działalności dydaktycznej mają fundamentalne znaczenie dla budżetów publicznych szkół 
wyższych. Lwia część przychodów jest dotacją z kasy państwa (prawie 75 proc.), niemało też 
przynoszą do kas uczelnianych studenci niestacjonarni (średnio 20 procent). Badania naukowe 
– zwłaszcza na uniwersytetach – poprawiają nieco ogólny wynik finansowy po stronie przycho-
dów (11,4 proc. w 2007 r.), ale nie mają – bo mieć nie mogą – znaczącego wpływu na kondycję 
finansową jednostek. Analiza struktury kosztów publicznych szkół wyższych upoważnia do 
następującego wniosku: w ujęciu ogólnym prawie 85 proc. kosztów ponoszonych jest na rzecz 
działalności dydaktycznej. W pełni więc uzasadnione jest przekonanie, że działalność dydak-
tyczna jest absolutnie fundamentalną działalnością publicznych szkół wyższych – zarówno po 
stronie przychodów, jak i kosztów.

W tabeli 9 wspomnianego dokumentu, zatytułowanej Koszty w szkołach wyższych w układzie 
rodzajowym w 2007 roku, pokazano, że z 15,6 mld złotych „kosztów własnych” publicznych 
i niepublicznych szkół wyższych w Polsce 4,5 proc. (ok. 708 mln) to „amortyzacja”, 6,8 proc. 
(ok. 1 mld) to „zużycie materiałów”, 2,5 proc. (386 mln) to „zużycie energii”, 9,2 proc. 
(1,4 mld) to „usługi obce”, 1 proc. (152 mln) to „podatki i opłaty”, 59,4 proc. (9,3 mld) to 
„wynagrodzenia”, 12,8 proc. (2 mld) to „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 

3 Autor opracowania poleca te o numerach 1, 2, 3, 5, 5.2, 6, 6.2, 7, 8, 9.
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pracowników”, 6,3 proc. (989 mln) to „koszty pozostałe”. Rozpisanie kosztów szkół wyższych 
w układzie rodzajowym pozwala z przekonaniem stwierdzić, że praktycznie 72 proc. całości 
stanowią płace (wynagrodzenia) oraz „ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników”, dalsze co najmniej 20 proc. to koszty, które szkoły muszą ponosić bez względu 
na to, czy prowadzi się w nich jakieś istotne prace badawcze (utrzymanie całej infrastruktury 
dydaktycznej, administracyjnej).

W jaki sposób – uwzględniając dane opisane powyżej – można zmniejszyć koszty kształ-
cenia w szkołach wyższych? 

Odpowiedź jest równie prosta jak pytanie: ponieważ głównym kosztem systemu są płace 
i świadczenia socjalne na rzecz pracowników można (ew. należy): zmniejszyć zatrudnienie, 
zmniejszyć płace i świadczenia lub zmniejszyć jedno i drugie. Można oczywiście racjonalizować 
wydatki w dziale „pozostałe” (6,3 proc. kosztów ogółem), można zrezygnować z dalszej roz-
budowy przestrzeni dydaktycznych, bo to one generują późniejsze koszty w działach „zużycie 
materiałów”, „zużycie energii”, „usługi obce”, „podatki i opłaty”. To jednak tylko drobiazgi 
dające oszczędności zupełnie nieporównywalne z tymi, które można uzyskać – z premedytacją 
posłużmy się klasycznym eufemizmem – poprzez racjonalizację płac i zatrudnienia.

Dotychczasowa analiza wskazuje dwa istotne czynniki zmniejszenia kosztochłonności sy-
stemu: elektronizację dydaktyki akademickiej oraz racjonalizację płac i zatrudnienia. Czy jest 
między nimi jakiś związek, czy łączą się ze sobą w szczególny sposób, a jeśli tak, to jak?

Z licznych następstw elektronizacji dydaktyki wypada wymienić kwestię kluczową, czyli 
to, że znacznie mniejsza liczba nauczycieli może nauczać znacznie więcej studentów. To na-
turalna, jeśli wolno tak powiedzieć, obecna we wszystkich gałęziach i szczelinach gospodarki 
konsekwencja zmiany technologicznej: zastępujemy jeden sposób wytwarzania potrzebnych 
produktów przez sposób inny, pozwalający w tym samym czasie przy niższych nakładach 
zrealizować znacznie więcej zadań (przy pozostałych warunkach niezmienionych). Stan taki 
oznacza, że zapotrzebowanie systemu na siłę roboczą – nauczycieli akademickich potrafią-
cych pracować w paradygmacie nauczania tradycyjnego – zmniejsza się, prawdopodobnie 
znacząco.

Gdyby poszukiwanie związków między elektronizacją dydaktyki akademickiej i racjonaliza-
cją płac i zatrudnienia ograniczyć do naszkicowanej wyżej kwestii, wtedy prawdopodobna jest 
konkluzja, że pierwsze wymusza drugie. Decydując się na elektronizację dydaktyki akademickiej, 
decydujemy się na redukcję zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich. W połączeniu 
z ubytkiem wymuszanym przez czynnik populacyjny (mniej studentów) krzywa spadku zatrud-
nienia w sektorze edukacji wyższej stać się może naprawdę bardzo stroma.

Warto może przypomnieć, że algorytm określania wysokości tzw. dotacji dydaktycznej 
dla jednostek akademickich ma kilka składowych, lecz liczba studentów i liczebność kadry 
profesorskiej to składowe podstawowe. Spadek liczby studentów jest nieporównywalny ze 
wzrostem kadry, zatem utrzymanie dotychczasowego algorytmu i paradygmatu edukacyjnej 
tradycji musi się skończyć (generalnie) zmniejszeniem wysokości dotacji. Jeśli tak się stanie, 
dynamika spadku zapotrzebowania na siłę roboczą w dotychczasowym systemie dydaktyki 
akademickiej znacząco wzrośnie.

Należy założyć, że zanim dotacja dydaktyczna ulegnie zmniejszeniu, uczelnie mogą spró-
bować zmienić algorytm jej obliczania. To rozwiązanie najprostsze, lecz gwarancji powodzenia 
nikt dać nie może – mizeria finansów publicznych jest zbyt dobrze znana, by bez narażania 
się na poważne kłopoty uzyskać z państwowej kasy te same kwoty, co wcześniej, i to bez 
żadnych zobowiązań naprawczych ze strony środowiska akademickiego. Trzeba powiedzieć 
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bardzo wyraźnie, że zmiana algorytmu pozwalająca utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia 
w systemie (ogólniej – jego status) oznacza sakralizację nauczania tradycyjnego. To najgorszy 
możliwy wybór.

Walka o utrzymanie finansowania jednostek na niezmienionym poziomie – przy jedno-
czesnym nieustępliwym reprodukowaniu standardów rozwiązania tradycyjnego – skończyć się 
musi ostrą walką o studenta: jednostki naukowo-dydaktyczne, a w ramach jednostek wydziały 
i konkretni ludzie staną wobec bardzo trudnych wyborów.

Prominenci publicznych szkół wyższych zdają się lekceważyć nadchodzącą burzę. Nadal 
sądzą, że mając do wyboru studia na uczelni publicznej (brak czesnego) i niepublicznej (czesne), 
kandydaci zdecydują się na opcję pierwszą. W ten sposób – jak się uważa – kryzys doprowadzi 
do upadku jednostki pobierające czesne, pozostawiając publiczną elitę w dotychczasowym 
dobrym stanie (a przynajmniej niepogorszonym).

Rzeczywiście, szansa, że zdarzenia właśnie tak się ułożą, istnieje, lecz mylą się ci, którzy 
prognozują stany terminalne wyłącznie w sektorze niepublicznym. Wiele mniejszych szkół 
pobierających czesne zlokalizowanych jest tak, że całkowity koszt studiowania w nich jest 
mniejszy niż koszt studiowania w ośrodkach uniwersyteckich (uczelniach „bezpłatnych”) odle-
głych od miejsca zamieszkania studentów. Spora część kandydatów na studia pragnie uzyskać 
wyłącznie dyplom ich ukończenia, mniej dbając o to, która ze szkół wyższych odciska pieczęć 
na dokumencie.

Trudno dzisiaj precyzyjnie prognozować rozwój wypadków – po prostu jest jeszcze za 
wcześnie. Generalnie można powiedzieć, że walka o kandydatów na studia może skutkować 
powodzeniem w poszczególnych przypadkach – uczelni jako całości, co nie oznacza, że 
unikniemy kłopotów w ramach ich jednostek wewnętrznych. Szkoła może przecież uzyskać 
dobry łączny wynik rekrutacyjny, lecz wyniki dla poszczególnych wydziałów mogą się bardzo 
różnić. Kto zagwarantuje, że zagrożeni „racjonalizacją płac i zatrudnienia” ludzie z wydziałów 
„lepiej rekrutujących” zgodzą się finansować dydaktykę na wydziałach pozbawionych takiej 
możliwości?

Ten bez wątpienia czarny scenariusz rozwoju sytuacji w akademickim systemie nauczania 
nie musi się spełnić. Ludzie rozumni, których w środowisku nie brakuje, mogą tak zaplanować 
jego jakościowe przekształcenie (dekompozycję właśnie), by nieuchronną katastrofę obrócić 
w jej przeciwieństwo. Nie powinno nikogo dziwić pytanie, jak to zrobić.

Wyobraźmy sobie, że polscy uczeni wspólnie siadają do stołu obrad z tymi, którzy decy-
dują o budżecie MNiSW – z władzą. I przedstawiają plan, w preambule którego proponuje się 
rozwiązanie w takim mniej więcej brzmieniu:

My, ludzie nauki, dostrzegamy postępującą anachroniczność i kosztochłonność obecnego 
systemu edukacji akademickiej. Będąc świadomi wyzwań czasu, który nadszedł, wiedząc o bardzo 
trudnej sytuacji finansowej państwa i przewidując jej znaczące pogorszenie, proponujemy jakoś-
ciową zmianę w sposobach kierowania pieniędzy na dydaktykę i badania naukowe. Proponujemy 
mianowicie, by z kilkunastu miliardów złotych przeznaczanych każdego roku na przedmiotowe 
cele, rząd RP zatrzymał 10 proc. z przeznaczeniem na pilniejsze wydatki. Zgadzamy się obniżyć 
o połowę kosztochłonność studiów wyższych, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie 
teleelektroniczne (e-learning). Żądamy, by uzyskane w ten sposób oszczędności zostały przezna-
czone na prowadzenie badań naukowych na niespotykaną dotąd skalę – pozwoli to uniknąć 
drastycznych cięć w krajowej puli etatów naukowo-dydaktycznych.

Deklaracja pokojowego rozwiązania nadciągającego kryzysu i przyszłej współpracy nie-
malże wszystkich – jej pierwsze trzy zdania zapisano powyżej expressis verbis – powinna być 
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rzecz jasna nieco dłuższa, a i plan naprawczy bardziej szczegółowy. Z punktu widzenia celów 
tego opracowania zapisano w niej to, co naprawdę niezbędne. A niezbędne są: dekompozycja 
systemu nauczania akademickiego i świadomość konieczności wspólnej pracy nad naprawą 
tego, co naprawić trzeba.

W powyższej deklaracji zapisano też kwestię dotychczas nierozwiązaną. Wszyscy wiedzą, że 
tzw. „środowisko” od lat domaga się zwiększenia nakładów na badania naukowe. Z powodów, 
które dla bieżącej analizy są nieistotne, odnośne żądanie – jak dotąd – spełnione nie zostało. 
Radykalna dekompozycja nauczania akademickiego uwolni ogromne środki finansowe, które 
wreszcie będzie można przeznaczyć na badania, o prowadzeniu których środowisko od dzie-
sięcioleci marzyło. Nauka i szkolnictwo wyższe zasługują, by otrzymać taką szansę. Ludzie nauki 
powinni móc pokazać, że w systemie drzemie prawdziwy, ogromny potencjał twórczy.

Władza powinna skorzystać z tej szansy i wyrazić zgodę na zmianę sposobu finansowania. 
Żadną inną metodą nie zdoła sprawdzić, czy – a jeśli tak, to na ile – polskie środowisko aka-
demickie zdolne jest uprawiać naukę na światowym poziomie. Aby się przekonać, ile warte 
są deklaracje badaczy – zwłaszcza w świetle stabilności zapisów tzw. rankingu szanghajskiego 
– trzeba im dać pieniądze na badania4.
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Rozwój technologii informacyjnych, a szczególnie upowszechnianie się urządzeń i technologii 
umożliwiających u-learning, nie tylko jest przyczyną rosnącej popularności kształcenia zdalnego, 
ale przede wszystkim zmusza do refleksji nad koniecznością dokonania zasadniczej zmiany pa-
radygmatów pedagogiki i praktyki edukacyjnej zarówno na poziomie szkolnictwa wyższego, jak 
i ogólnego. W opracowaniu przedstawiona zostanie analiza technologicznych i cywilizacyjnych 
uwarunkowań konieczności zmiany paradygmatów pedagogiki i edukacji, przy uwzględnieniu 
wniosków z najnowszego raportu Fundacji MacArthura dotyczących cyfrowych mediów i uczenia 
się, odnoszących się do przyszłości instytucji edukacyjnych.

Transformacja w społeczeństwo informacyjne budzi w wielu osobach ogromne nadzieje, wiążą 
się z nią jednak także problemy, których niedostrzeganie lub odkładanie na później może spowo-
dować powstawanie dodatkowych napięć i kolejnych trudności. Jeden z kluczowych problemów 
przyszłego rozwoju cywilizacji można zawrzeć w pytaniach: czy obowiązujący od dwustu lat model 
edukacji szkolnej, a od prawie ośmiuset – akademickiej, można uznać za ciągle odpowiedni dla 
generacji „cyfrowych z urodzenia” oraz czy możliwe jest utrzymanie w społeczeństwie informacyj-
nym rozwiązań systemowych po „uzupełnieniu” infrastruktury i metod o komputery oraz związane 
z nim technologie cyfrowe? Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te pytania.

Problemy edukacji a konieczność zmiany 
paradygmatów
Konfrontacja tych pytań z obserwacją i doświadczaniem codziennej praktyki edukacyj-

nej prowadzi do konstatacji, że zarówno decydenci na wszystkich szczeblach władzy, jak 
i zdecydowana większość nauczycieli albo w ogóle nie dostrzegają tych problemów, albo 
odpowiadają sobie na te pytania twierdząco, dopuszczając jedynie myśl o niewielkich „uno-
wocześnieniach”, takich jak wprowadzanie kształcenia zdalnego. Jedynie nieliczni autorzy 
(m.in. A. Bork i S. Gunnarsdottir1, M. Prensky2, R.M. Palloff i K. Pratt3, C.J. Bonk4, B. Trilling 

1 A. Bork, S. Gunnarsdottir, Tutorial Distance Learning. Rebuilding Our Educational System, Kluwer Academic/ Plenum 
Publishing, Nowy Jork – Boston – Dordrecht – Londyn – Moskwa 2001.
2 M. Prensky, Digital Game-Based Learning, Paragon House, Saint Paul 2001; tegoż: Don’t Bother Me Mom – I’m 
Learning, Paragon House, Saint Paul 2006.
3 R.M. Palloff, K. Pratt, Building Online Learning Communities, John Wiley & Sons Inc., San Francisco 2007.
4 C.J. Bonk, The World is Open. How Web Technology is Revolutionizing Education, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
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i Ch. Fadel5, B. Cope i M. Kalantzis6, A. Collins i R. Halverson7 oraz I. Jukes, T. McCain 
i L. Crockett8), w tym autorzy badań Digital Media and Learning finansowanych przez Fun-
dację MacArthura9 oraz części raportu dotyczącego przyszłości instytucji edukacyjnych 
(C.N. Davidson, D.T. Goldberg10), wskazują na całkowitą niekompatybilność tradycyjnych 
modeli szkoły i uniwersytetu z zachodzącymi przemianami technologiczno-cywilizacyjnymi 
we wszystkich sferach istotnych w kontekście powyższych pytań: potrzeb, rozwiązań syste-
mowych oraz praktyki działania. Akceptacja tezy o całkowitej niekompatybilności wymaga nie 
tylko rewolucyjnego odrzucenia „starego porządku”, ale również natychmiastowego podjęcia 
śmiałych i zdecydowanych działań w celu opracowania nowych modeli teoretycznych oraz 
podjęcia decyzji o ich ryzykownej (w ocenach sceptyków) implementacji. Najistotniejszym 
problemem jest „polityczna” wrażliwość zagadnień związanych z edukacją, sterowanych 
i programowanych we wszystkich krajach przez organy państwa. Przypomnijmy, że modele 
obowiązkowej edukacji szkolnej i nowoczesnego uniwersytetu powstały w XIX-wiecznych 
Prusach i przez minionych dwieście lat podlegały w różnych krajach jedynie niewielkim mo-
dyfikacjom, które w kontekście tempa przemian technologicznych i cywilizacyjnych można 
uznać za nieistotne.

Pogłębiający się rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a efektami procesów zinstytucjonali-
zowanego kształcenia powoduje, że w prawie wszystkich krajach postindustrialnych podejmo-
wane są rozmaite próby reformowania systemów oświatowych. Wprowadzane zmiany, nie tylko 
w Polsce, oznaczają głównie narzucanie i usztywnianie ram programowych oraz wprowadza-
nie, pod hasłami dbałości o jakość kształcenia, coraz to nowych mechanizmów wewnętrznej 
i zewnętrznej kontroli tzw. efektów kształcenia. Wdrażanie standardów kształcenia i testowego 
weryfikowania stopnia ich wypełniania powoduje, że rozumienie problematyki i rzeczywista 
wiedza stają się dla uczniów i studentów coraz mniej osiągalne, a dla „edukacyjnych mierniczych” 
tak naprawdę nieistotne, bo niemierzalne. Dla administracji oświatowej ważne są formalne 
zrealizowanie standardowych programów oraz poziom zaliczania testów, których wymagania 
zawsze można obniżyć, aby poprawić statystykę wyników. 

Wśród prekursorów dostrzegających systemowe przyczyny niewydolności edukacji, 
a równocześnie wskazujących, że podejmowane próby „naprawiania systemu” nie mają 
sensu i skazane są na porażkę, wymienić należy m.in. I. Illicha11, J. Holta12 i P. Freire’a13. Pod-
trzymując wszystkie ich uwagi krytyczne, autor niniejszego opracowania uważa, że główną 
przyczyną kryzysu edukacji jest to, iż zarówno diagnozy, jak i działania naprawcze prowadzone 

5 B. Trilling, Ch. Fadel, 21st Century Skills. Learning for Life in our Times, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
6 B. Cope, M. Kalantzis (red.), Ubiquitous Learning, University of Illinois Press, Chicago 2009.
7 A. Collins, R. Halverson, Rethinking Education in the Age of Technology. The Digital Revolution and Schooling in 
America, Teachers Collage Press, Nowy Jork 2009.
8 I. Jukes, T. McCain, L. Crockett, Understanding the Digital Generation. Teaching and Learning in the New Digital 
Landscape, 21st Century Fluency Project Inc., Kelowna 2010.
9 John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/b.3599935/
k.1648/John_D__Catherine_T_MacArthur_Foundation.htm oraz np. http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/
b.5852879/k.70B9/ReImagining_Learning__Quest_to_Learn.htm, [30.10.2010].
10 C.N. Davidson, D.T. Goldberg, The Future of Learning Institutions in a Digital Age, MIT Press, Cambridge 2009 oraz 
tychże: The Future of Thinking. Learning Institutions in a Digital World, MIT Press, Cambridge 2010.
11 I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976.
12 J. Holt, Zamiast edukacji, Impuls, Kraków 2007 (oraz jego wszystkie inne książki). 
13 P. Freire, Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefield Pub., Inc. Lanham, 
Boulder, Nowy Jork – Oxford 1998/2001 oraz tegoż: Pedagogy of the Oppressed, Continuum, Nowy Jork – Londyn, 
2007 (1 wyd.1970).
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są w oparciu o nieaktualny system paradygmatów. Seymour Papert wyraził to słowami: Wy-
nalezienie automobilu i aeroplanu nie wywodziło się ze szczegółowego badania tego, jak ich 
poprzednicy, tacy jak konne zaprzęgi, działają lub nie działają. Jednakże model współczesnych 
badań nad edukacją jest właśnie taki. Standardowe paradygmaty badań przyjmują istniejącą 
kulturę lekcji lub zajęć pozalekcyjnych za główny obiekt studiów. […] uważam, że ta strategia 
implikuje zobowiązanie do ochrony tradycyjnego systemu. Jest analogiczna do ulepszania osi 
pojazdów konnych. Można by powiedzieć, że właściwy problem polega na tym, czy potrafimy 
wynaleźć edukacyjny „automobil”14.

Można stwierdzić, zgodnie z teorią T.S. Kuhna15, że nauki o edukacji dojrzały do rewo-
lucyjnej zmiany paradygmatów. Dopiero sformułowanie i akceptacja nowych paradygmatów 
otworzą szansę zarówno na stworzenie, jak i na wdrożenie nowych modeli na każdym poziomie 
praktyki edukacyjnej. Można wręcz stwierdzić, że jako cywilizacja znajdujemy się w przededniu 
rewolucji edukacyjnej na miarę kopernikańskiej. 

Za główną siłę sprawczą wymuszającą zmianę paradygmatów edukacji należy jed-
noznacznie uznać rozwój technologii informacyjnych oraz bazujących na nich mediów 
cyfrowych i sieci internetowej. Technologie informacyjne oddziałują na edukację nie tylko 
bezpośrednio – poprzez upowszechnianie się wykorzystywania możliwości komputerów, 
a ostatnio technologii u-computing, ale przede wszystkim pośrednio – poprzez wymusza-
nie, w ogromnym tempie, głębokich i niekiedy dramatycznych zmian we wszystkich sferach 
ludzkiej aktywności. 

Wymieńmy kilka podstawowych zagadnień: 
 przemiany technologiczne – u-computing, wszechobecna komputeryzacja po-

woduje, że człowiek, będąc ciągle „podłączony” do sieci, jest zawsze dostępny 
dla innych; mając ciągły dostęp do wszelkich możliwych informacji i możliwość 
komunikacji z (teoretycznie) dowolną osobą w skali globu, posiada nieograni-
czony dostęp do źródeł wiedzy oraz możliwości jej weryfikacji i konsultowania 
z innymi; 

 przemiany cywilizacyjne – kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego opar-
tego na wiedzy oraz coraz częstszej telepracy i samozatrudnieniu; robotyzacja 
i informatyzacja powodują, że „kognitariusze” nie będą musieli chodzić do pracy, 
ponieważ praca będzie zawsze z nimi (można więc również zapytać: dlaczego 
ludzie mieliby chodzić do szkoły i dlaczego „szkoła” – rozumiana jako edukacja 
– nie miałaby być zawsze z nimi);

 przemiany kulturowe – człowiek wchodzi w relacje z innymi coraz częściej także 
jako nadawca, nie tylko jest odbiorcą i konsumentem dóbr kultury, ale staje się 
w stopniu znacznie większym niż dotąd ich rzeczywistym współtwórcą; łatwość 
cyfrowego tworzenia i publikacji „dzieł” medialnych powoduje, że dzięki usługom 
sieci Web 2.0 mogą być one dostępne dla wszystkich „usieciowionych”, czyli 
ponad 2 mld ludzi (biorąc pod uwagę ludzi aktywnych edukacyjnie i zawodowo 
– to zdecydowana większość)16;

14 S. Papert, Burze mózgów. Dzieci i komputery, tłum. T. Tymosz, PWN, Warszawa 1996, s. 64.
15 T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2009.
16 30 czerwca 2010 roku było to ponad 1,96 mld, czyli 28,7 proc. populacji świata (wg http://www.internetworldstats.
com/stats.htm z 25.03.2011), biorąc pod uwagę tempo przyrostu można więc przyjąć, że w marcu 2011 roku liczba 
ta przekroczyła już 2 miliardy.
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 przemiany struktur społecznych – spowodowane wymienionymi przemianami 
kulturowymi, a skutkujące zmianą modelu rodziny oraz indywidualizacją; w sferze 
produkcji człowiek przestaje być „trybikiem” w wielkiej machinie wytwarzania, 
a o jego pozycji zawodowej zaczyna decydować kreatywność i umiejętności 
współpracy, ale nie tylko tej „na wyciągnięcie ręki”, lecz przede wszystkim glo-
balnej, związanej z kompetencjami w zakresie komunikowania się i technologii 
sieciowych.

Proletariusze a kognitariusze
Przemiany cywilizacyjne i społeczne wywołane upowszechnieniem się technologii infor-

macyjnych powodują, że w sferze zatrudnienia proletariuszy (pracowników ery przemysłowej) 
zastąpią kognitariusze. Kognitariuszami nazywa J. Kozielecki ludzi, którzy profesjonalnie zajmują 
się tworzeniem, organizowaniem, przechowywaniem, uczeniem się i praktycznym wykorzysty-
waniem wiedzy oraz informacji17. Mogą to być nie tylko naukowcy i badacze, ale także m.in. 
programiści, pracownicy mediów, uczeni, pisarze, nauczyciele, studenci, wydawcy, specjaliści od 
reklamy i ubezpieczeń, prawnicy, maklerzy, psychoterapeuci, […] zajmujący się różnorodnymi […] 
czynnościami umysłowymi […], ich cechą jest wielozawodowość i łatwość zmiany profesji […], 
wielu opanowało umiejętność samodzielnego i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, sztukę 
[…] „learning to learn” […], informacja jest dla nich czymś więcej niż materiał budowlany dla 
architekta: wypełnia im cały świat18. 

Próbując określić, jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się kognitariusz, można 
zauważyć, że zamiast zrutynizowanej wiedzy i wyuczonych umiejętności, wykorzystywanych 
przy wykonywaniu powtarzalnych czynności zawodowych, ważniejsze są kompetencje inte-
lektualne związane z umiejętnością wykorzystywania posiadanej już wiedzy oraz metawiedzy 
w procesach uczenia się i generowania nowej wiedzy. Kluczowe będą: umiejętność krytycznego 
myślenia, zdolność kojarzenia faktów, dostrzegania związków i relacji pomiędzy różnorodnymi, 
z pozoru często odległymi od siebie, informacjami, skłonność do wnikania w głąb zagadnień 
i szczegółowego analizowania ich cech. Od kognitariuszy będzie się oczekiwać umiejętności 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także znajdowania nowych, oryginalnych oraz 
zindywidualizowanych rozwiązań problemów i modyfikacji działań już pozornie opanowanych, 
które służyć powinny pełniejszemu lub lepszemu zaspokajaniu dostrzeganych lub wcześniej 
znanych potrzeb. Dalej wreszcie, pożądane będą umiejętności generowania nowych seman-
tycznie i syntaktycznie konstrukcji komunikatów leksykalnych i medialnych, służących nowemu 
lub lepszemu opisywaniu, interpretowaniu lub strukturyzowaniu faktów, zjawisk i zdarzeń. 
Istotną częścią kompetencji kognitariusza powinny być także umiejętności korzystania z nowych 
technologii medialnych w budowaniu własnej wiedzy oraz we współpracy i komunikowaniu się 
z innymi, służącemu także wspomaganiu ich w procesach uczenia się. 

Jednak najważniejszym czynnikiem warunkującym działania kognitariusza jest odczuwa-
nie potrzeby realizowania się właśnie w taki sposób. Niemożliwe jest bowiem zdobywanie 
i przetwarzanie informacji oraz generowanie i upowszechnianie wiedzy bez odczuwania 
ciągłego „głodu wiedzy” oraz postrzegania wiedzy jako jednej z podstawowych wartości. 

17 J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności. Społeczeństwo kognitariuszy, Wyd. Jacek Santorski, Warszawa, 
1995, s. 36. 
18 Tamże, s. 38–39.
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Dalej wreszcie, potrzebni są inni ludzie współdzielący przekonania i wartości, którzy mogliby 
dostarczać sprzężenia zwrotnego, dyskutować, współdziałać lub być choćby zaangażowanymi 
odbiorcami. 

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym powinna zaspokajać potrzebę posiadania 
rzeczywistej wiedzy, a nie jedynie certyfikatu ukończenia szkoły lub uniwersytetu. Obecnie 
państwowa szkolna edukacja rodem ze społeczeństwa przemysłowego zaspokaja głównie po-
pyt na świadectwa i dyplomy. Na zasadniczą różnicę pomiędzy potrzebą posiadania dyplomu, 
który dla konsumenta ze społeczeństwa przemysłowego stał się swoistym towarem, a potrzebą 
wiedzy zwrócił uwagę Ivan Illich, proponując jako antidotum „odszkolnienie” społeczeństwa. 
Nie ograniczając się do krytyki, dostrzegł znaczenie rozbudzania ciekawości i ogromną szansę, 
jaką mogą stanowić dla stymulowania i wspomagania procesów uczenia się technologie informa-
cyjno-komunikacyjne i pisał czterdzieści lat temu: Twórcza odkrywcza nauka wymaga zetknięcia 
się ludzi na tym samym poziomie, równocześnie zaintrygowanych tymi samymi problemami. […] 
Z gruntu odmiennym wariantem szkoły byłaby ogólnie dostępna sieć łączności kulturalnej, która 
pozwoliłaby każdemu interesującemu się danym problemem wejść w kontakt z innymi osobami 
o tych samych zainteresowaniach19. Dzisiaj realizacja wizji Illicha stała się nie tylko dostępna, 
ale także – poza systemami edukacji – powszechna.

Paradygmaty pedagogiki
Powróćmy do zagadnienia paradygmatu. W encyklopedii Filozofia a nauka można znaleźć 

wyjaśnienie, że przez paradygmat rozumie się powszechnie przyjęte przekonania teoretyczne […] 
dające wskazówki grupie uczonych, jak mają podchodzić do zjawisk, jak je analizować, jakiego 
efektu oczekiwać20. Analizę paradygmatów pedagogiki przeprowadził K. Rubacha. Odwołując 
się do definicji sformułowanej przez Z. Kwiecińskiego, według którego paradygmat to zbiór 
ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości, przyjętych 
w społeczności uczonych – przedstawicieli danej dyscypliny naukowej, a następnie upowszech-
nionych jako wzór myślenia w normalnych zbiorowościach użytkowników nauki21, zauważa, że 
jeśli przedmiotem pedagogiki jest edukacja, to paradygmat pedagogiki będzie oznaczał zbiór 
ogólnych przesłanek (założeń) koniecznych do zdefiniowania edukacji, stanowiących punkt 
wyjścia badań nad nią oraz budowania jej teorii22. Rubacha, budując czterobiegunowy model 
paradygmatów pedagogiki, odwołuje się do zasad organizujących życie społeczne i wyodrębnia 
dwie, wzajemnie przeciwstawne: stopniowej regulacji i radykalnej zmiany. Wyróżnione w mo-
delu paradygmaty pedagogiki ujęte zostały biegunowo i przeciwstawione horyzontalnie jako: 
pajdocentryzm w opozycji do didaskalocentryzmu oraz w ramach pajdocentryzmu: wertykalnie 
humanizm w opozycji do interpretatywizmu, a w ramach didaskalocentryzmu: strukturalizm 
w opozycji do funkcjonalizmu (rysunek 1).

Teorie budowane w ramach pajdocentryzmu podkreślają, że źródło rozwoju tkwi w samym 
dziecku, a edukacja powinna pozwolić na ujawnienie przez dziecko zdolności i potencjalności, 
a następnie stwarzać warunki do ich urzeczywistnienia. Pajdocentryzm w wersji humanistycznej 

19 I. Illich, dz.cyt., s. 55.
20 Filozofia a nauka, Zarys encyklopedyczny, ZN im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 456.
21 K. Rubacha, Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.) Pedagogika, Podręcznik aka-
demicki, t.1, PWN, Warszawa 2006, s. 59–68.
22 Tamże, s. 59.
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charakteryzuje krytyczny stosunek do organizacji społecznych sterujących formalną edukacją23, 
z kolei autorzy przyjmujący ontologiczne założenia pajdocentryzmu w wersji interpretatywistycz-
nej koncentrują się na analizie i interpretacji znaczeń edukacyjnej codzienności (np. konkretnych 
szkół i zbiorowości), nie wnikając w zjawiska w skali makro. Paradygmaty didaskalocentryczne 
zakładają prymat społeczeństwa nad jednostką, bowiem to społeczeństwo tworzy trwałe struk-
tury praktyki edukacyjnej, w ramach których dokonuje się transmisja uznawanego za obiektywny 
dorobku kultury, […] indywidualność [podmiotu] pozostaje poza zasięgiem zainteresowania 
pedagogów, a wiedza uznawana za obiektywną wkracza w miejsce osobistej wiedzy ucznia […]. 
W wersji strukturalistycznej rozwój jednostki odbywa się poprzez kształtowanie osobowości 
według przyjętego, zewnętrznego wobec niej wzorca24. W wersji funkcjonalistycznej natomiast 
zakłada się, że choć jednostka kształtuje nowy obraz świata, to istotą procesów edukacyjnych 
jest bazowanie na status quo, zaś ewentualne zmiany zachodzić powinny powoli i stopniowo, 
aby nie zaburzać równowagi społecznej. 

Jak pisze w cytowanej powyżej definicji Z. Kwieciński, rola paradygmatów przyjętych w danej 
dyscyplinie nauki ujawnia się poprzez ich upowszechnienie jako wzorów myślenia w normalnych 
zbiorowościach użytkowników nauki. Szczególne znaczenie paradygmatów pedagogiki wynika 
z tego, że odbiorcami – „normalnymi użytkownikami” – budowanych w oparciu o ich przesłanki 
teorii są nauczyciele wdrażający je w codziennej praktyce edukacyjnej. W tym właśnie sensie 
najważniejsza dla praktyki jest dobra teoria. Pedagogika jako praktyka społeczna wywiera wpływ 
na psychikę i zachowanie się ludzi, odbywa się w obrębie grup społecznych, jest wypadkową 
wielu procesów makrospołecznych, jednocześnie tworzy kulturę, jak i jest jej produktem25. Zda-
nie to, odnosząc się do odpowiedzialności pedagogiki jako nauki, uzasadnia także znaczenie 
przyjmowania paradygmatów odpowiadających poziomowi rozwoju cywilizacji.

Biorąc pod uwagę analizę uwarunkowań rewolucji cywilizacyjnej oraz potrzeby kognita-
riuszy, należy postawić zasadnicze pytanie: jakie paradygmaty pedagogiki powinny wyznaczać 
kierunki badań i budowania teorii oraz przyjmowanie których z nich przez nauczycieli jako 

23 Tamże, s. 64.
24 Tamże, s. 64–65.
25 Tamże, s. 59.

Rysunek 1. Paradygmaty pedagogiki odniesione do paradygmatów nauk społecznych

Źródło: K. Rubacha, dz.cyt., s. 63
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ich użytkowników sprzyjałoby w największym stopniu praktyce kształtowania społeczeństwa 
wiedzy, zgodnie z wymuszanymi przez technologie informacyjne trendami rozwoju cywilizacji? 
Spróbujmy dokonać krótkiej – i z konieczności uproszczonej – analizy paradygmatów funkcjo-
nujących w obszarze nauk pedagogicznych, a zidentyfikowanych przez K. Rubachę poprzez 
postawienie pytań odnoszących się do celowości poszukiwań i do poszczególnych kategorii 
paradygmatów oraz krótkie uzasadnienie udzielonych odpowiedzi. 

1. Jaki wpływ na wybór paradygmatów edukacji (rolę i miejsce szkoły) może mieć 
swobodny dostęp do wszelkich komunikatów medialnych (informacji) i interakcji 
z innymi, oferowany przez współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne? 
Odpowiedź brzmi: ogromny i decydujący. Istotą funkcjonowania edukacji i szkoły 
są bowiem procesy uczenia się i nauczania, sprowadzające się do zdobywania 
i przetwarzania informacji, oraz procesy komunikowania edukacyjnego, których 
celem jest transformacja informacji w wiedzę. Skoro zmieniają się sposoby, warunki 
i narzędzia przetwarzania informacji i komunikowania, to nie mogą one pozo-
stawać bez decydującego wpływu na edukację. Szukamy zatem paradygmatów 
właściwych dla nowych uwarunkowań cywilizacyjnych.

2. Czy szkoła, jako instytucja, w której dokonuje się transmisja wiedzy uznanej za 
obiektywną i która kształtowałaby osobowość zgodnie z zewnętrznym wzorcem, 
pozostaje w zgodzie z ideą kształtowania osobowości samodzielnych, krytycz-
nych i kreatywnych, jednostek biorących odpowiedzialność za własny rozwój 
intelektualny i samodzielne uczenie się przez całe życie? Odpowiedź brzmi: nie 
– odrzucamy didaskalocentrycyzm strukturalistyczny.

3. Czy rozwój jednostki w okresie dynamicznych i rewolucyjnych przemian cywili-
zacyjnych pozostaje w zgodzie z kształtowaniem procesów edukacyjnych tak, aby 
były one odbiciem społecznego (chyba tylko minionego) status quo z powolnymi 
jedynie zmianami budowanego przez jednostkę obrazu świata? Odpowiedź brzmi: 
nie – odrzucamy didaskalocentrycyzm funkcjonalistyczny.

4. Czy pedagogika, która – choć przyjmuje jako zasadę swobodny rozwój dziecka 
i wspomaganie urzeczywistniania jego zdolności i potencjału – koncentruje się 
na analizie (przestarzałej – S. Papert) praktyki edukacyjnej w wymiarze lokalnym 
i której zmiany dopuszczalne są w ramach stopniowych regulacji, pozostaje 
w zgodności z dokonującą się na naszych oczach globalizacją świata i edukacji, 
globalnym dostępem do źródeł wiedzy i globalnym komunikowaniem? Odpowiedź 
brzmi: nie – odrzucamy pajdocentryzm interpretatywny.

5. Czy dynamiczne przemiany cywilizacyjne i technologiczne, za którymi nie nadąża 
dotychczasowa praktyka edukacyjna w państwowych systemach edukacyjnych, nie 
wymagają podjęcia decyzji o radykalnych zmianach? Czy warunkiem kształtowania 
samodzielnych poznawczo jednostek nie jest uwolnienie ich od edukacji opartej 
na narzucanych programach, odrzucenie edukacji, której istotą jest przebywanie 
w szkole, a nie uczenie się? Czy wszechobecność dostępu do źródeł wiedzy 
i możliwości (bezpośredniego lub zdalnego) uzyskiwania informacji zwrotnej od 
innych współuczących się i tutorów, która wspomagać może dobór poznawanych 
zagadnień i weryfikowanie trafności własnych interpretacji wiedzy, może stanowić 
istotną przesłankę uzasadniającą odszkolnienie edukacji? Odpowiedź na wszystkie 
te pytania brzmi: tak. Możemy szukać nowych paradygmatów w pajdocentryzmie 
w wersji humanistycznej. 

Mariusz Kąkolewicz
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Dodajmy, że teorie budowane w obszarze pajdocentryzmu humanistycznego, z istoty rze-
czy bardzo krytyczne wobec dominującego w praktyce edukacyjnej didaskalocentryzmu, nie 
„przebiły się” jeszcze do zbiorowości „użytkowników” pedagogiki.

Zamiast zakończenia
Jedna z propozycji, uwzględniająca integralne włączenie technologii informacyjnych 

w nowy system edukacji, została przedstawiona we wspomnianym już raporcie C.N. Davidsona 
i D.T. Goldberga26. Jej kluczowym pojęciem jest participatory learning – współuczestniczące 
uczenie się. Odsyłając czytelnika do raportu27 dostępnego w sieci, wymieńmy tylko 10 zasad 
zaproponowanych przez autorów jako fundamentalne filary nowego modelu edukacji: sa-
mouczenie się, struktury poziome, przejście od domniemanych autorytetów do kolektywnej 
wiarygodności, zdecentralizowana pedagogika, usieciowione uczenie się, edukacja open source 
(otwartych źródeł), uczenie się jako konektywność i interaktywność, uczenie się przez całe 
życie (lifelong learning), instytucje uczenia się jako sieć mobilizująca, elastyczna skalowalność 
(flexible scalability). 

Dodajmy na zakończenie, że efektem praktycznym przeprowadzonych badań i raportów 
jest uruchomienie w Nowym Jorku projektu Quest to Learn28, stanowiącego prototyp szkoły 
XXI wieku. Aby jednak nowe podejście do edukacji mogło wyjść poza fazę eksperymentów, 
konieczne jest podjęcie prac teoretycznych oraz opracowanie modeli systemowych w oparciu 
o nowe i zaakceptowane przez pedagogów, praktyków oraz polityków oświatowych paradyg-
maty, odpowiadające wyzwaniom społeczeństwa wiedzy, uwzględniające „odszkolnienie” 
edukacji na wszystkich poziomach i rezygnację z wszechobecnego, a krępującego uczenie się, 
testowania. 
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W referacie zaprezentowano podstawowe elementy programu odnowienia e-strategii UEK 
w Krakowie i omówiono zasady jego wdrożenia. Przez program odnowienia strategii należy przy 
tym rozumieć projekt zmian we wszystkich jej obszarach, mający na celu dostosowanie metod 
i technik kształcenia na odległość do dynamicznie zmieniających się elementów otoczenia oraz 
zasobów Uniwersytetu. 

E-strategia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie na lata 2008–2012

Podstawowe założenia i cele
Za wszelkie działania związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odpowiada powstałe na początku 2006 roku 
Centrum e-Learningu. Począwszy od listopada 2009 roku Centrum funkcjonuje jako jednostka 
międzywydziałowa, której zadania polegają na opracowywaniu i wdrażaniu e-strategii wraz 
z ciągłym monitorowaniem stanu jej realizacji. Ponadto ewaluacji podlega zgodność przyjętych 
rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa oraz programami nauczania i planami studiów 
na poszczególnych kierunkach. 

Z formalnego punktu widzenia Centrum e-Learningu podporządkowane jest prorektorowi 
ds. studenckich, a bieżący nadzór nad pracą jednostki sprawuje Rada Programowa złożona 
z przedstawicieli wszystkich wydziałów.

Warto przy tym podkreślić, że e-strategia oraz każda propozycja zmian są poddawane 
dyskusji na zebraniach Rady Programowej oraz Senatu Uczelni. Obecnie obowiązująca strategia 
e-learningowa1, obejmująca lata 2008–2012, została przyjęta Uchwałą Senatu 26 maja 2009 
roku. Określa ona cele strategiczne oraz sposoby ich osiągania. 

Za nadrzędny cel strategiczny w sferze e-learningu na UEK uznano tworzenie warunków, 
które umożliwiają modernizację procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie takich me-
tod i technik kształcenia na odległość, które zapewnią wysoką jakość kompleksowej oferty 

1 J. Skrzypek, e-Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2008–2012, dokument wewnętrzny UEK, 
Kraków 2008.
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 dydaktycznej. Wspomnianemu celowi strategicznemu zostały podporządkowane szczegółowe 
cele strategiczne, które obejmują trzy obszary:

 dostosowanie wszystkich działań w sferze e-learningu do przepisów prawa,
 stosowanie wyłącznie rozwiązań systemowych,
 osiąganie i utrzymanie wysokiej jakości kształcenia.

Dostosowanie do przepisów prawa wymagało spełnienia przez Uczelnię licznych warunków 
(merytorycznych, technicznych i organizacyjnych), określonych w rozporządzeniu wydanym 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego2. E-strategia zakłada również zastosowanie rozwią-
zań systemowych, które powodują, że na e-Platformie UEK zakładane są automatycznie konta 
dla wszystkich studentów i nauczycieli akademickich, a wszelkie dalsze działania uczestników 
regulowane są przez specjalnie opracowane procedury. Z kolei wysoka jakość kształcenia za-
pewniona jest poprzez wdrożenie procedur certyfikacji e-zajęć, a następnie ich monitorowanie 
i ewaluację. 

Nadrzędny cel strategiczny powinien zostać osiągnięty poprzez realizację siedmiu celów 
szczegółowych:

 opracowanie i wdrożenie dopuszczalnych form e-zajęć,
 opracowanie i wdrożenie systemu wynagradzania pracowników za przygotowanie 

i prowadzenie e-zajęć,
 opracowanie i wdrożenie zasad zaliczania e-zajęć studentom,
 udoskonalenie i pielęgnowanie systemu wsparcia nauczycieli akademickich, 
 opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla studentów,
 utrzymanie infrastruktury informatycznej na poziomie zapewniającym realizację 

celów strategicznych,
 doskonalenie metod i technik kształcenia na odległość poprzez badania naukowe 

w obszarze e-learningu.

Efekty wdrożenia
– stan na koniec roku akademickiego 2009/2010
Wdrożenie e-strategii UEK ma różnokierunkowy charakter. Przede wszystkim postanowiono, 

że studenci muszą mieć zdalny dostęp do informacji dotyczących działalności dydaktycznej 
wszystkich nauczycieli akademickich. W tym celu (na drodze zarządzenia Rektora) wprowadzono 
obowiązek posiadania i aktualizowania e-wizytówek. Ponadto w podobny sposób umożliwiono 
prowadzenie zdalnych konsultacji w wymiarze nie większym niż 50 proc. czasu trwania obo-
wiązkowych konsultacji stacjonarnych.

Kolejnym rozwiązaniem było stworzenie możliwości przekształcenia części zajęć prowa-
dzonych w tradycyjny sposób w e-zajęcia. W tym celu Centrum e-Learningu przygotowało 
szczegółową specyfikację form e-zajęć wraz z odpowiadającymi im wymogami formalnymi. 
Ponieważ przekształcenie zajęć tradycyjnych w e-zajęcia musi zagwarantować wysoką jakość 
procesu dydaktycznego, postanowiono podjąć szereg działań zapewniających kontrolę jakości 
e-zajęć. W konsekwencji warunkiem umożliwiającym prowadzenie e-zajęć jest przejście

2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 roku.
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wieloetapowej procedury certyfikacji tych zajęć. Ważnym elementem tej procedury jest 
recenzja merytoryczna, której dokonuje kierownik jednostki prowadzącej dany przedmiot. 
Na tej podstawie dokonywana jest ocena formalna gotowego e-kursu, która polega na ewa-
luacji metodycznej i technicznej poprawności kursu w zależności od jego kategorii i rodzaju 
e-zajęć.

Nauczyciele akademiccy mają też zapewnione wsparcie ze strony Centrum e-Learningu 
w zakresie organizacji, metodyki i technologii przygotowania e-zajęć. Wsparcie dostępne jest 
obecnie w pięciu formach:

 zróżnicowanych pod względem celów i treści szkoleń stacjonarnych oraz 
 instruktażowych e-kursów, 

 indywidualnych konsultacji,
 udziału w spotkaniach katedr zainteresowanych nowymi technikami naucza-

nia,
 serwisu internetowego Café Moodle (wirtualny pokój nauczycielski),
 e-Warsztatów, które stanowią jedną z metod popularyzacji e-edukacji.

Natomiast dla studentów przygotowano specjalne e-kursy, które umożliwiają efektywne 
korzystanie z e-zajęć. Mają oni też do dyspozycji wspólny obszar roboczy Moodle Park.

Wszystkie wspomniane wyżej działania realizowane są na uczelnianej e-Platformie opartej 
na systemie Moodle3. Ponadto na e-Platformie prowadzony jest obligatoryjny kurs BHP oraz 
kurs biblioteczny przeznaczony dla studentów pierwszego roku. Warto podkreślić, że wszyscy 
studenci UEK mają zapewniony zdalny dostęp do bogatych e-źródeł bibliotecznych.

Realizacja nadrzędnego celu strategicznego oraz towarzyszących mu celów szcze-
gółowych wymaga bieżącego zarządzania około 18 tysiącami kont studenckich oraz 750 
kontami przeznaczonymi dla wykładowców. Zadania te realizuje pięcioosobowy zespół, 
w skład którego wchodzą osoby zarządzające projektami e-learningowymi, metodyk, grafik 
oraz programista. Warto w tym miejscu podkreślić, ze pracownicy Centrum prowadzą rów-
nież badania naukowe związane z zastosowaniem w nauczaniu nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

Reasumując, należy stwierdzić, że w roku akademickim 2009/2010, najważniejsze cele 
strategiczne zostały osiągnięte, a dalsza ich realizacja nie jest zagrożona. Powyższe stwierdzenie 
ilustrują następujące dane liczbowe:

 wszyscy nauczyciele akademiccy oraz studenci posiadają konta na e-Platfor-
mie,

 ponad 94 proc. nauczycieli akademickich posiada aktualne e-wizytówki,
 około 8 proc. nauczycieli prowadzi część konsultacji przy pomocy metod i technik 

kształcenia na odległość,
 przeciętna dzienna liczba unikalnych odwiedzin na e-Platformie waha się po-

między 4,5 a 6 tysiącami.
Natomiast za niezadowalające należy uznać tempo wzrostu liczby certyfikowanych

e-zajęć. Fakt ten potwierdzają dane zawarte w tabeli 1. 

3 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, http://cel.uek.krakow.pl, [02.11.2010].
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Tabela 1. Dane dotyczące certyfikowanych e-zajęć

Dane dotyczące e-zajęć certyfikowanych
semestr 
zimowy 

2009/2010

semestr 
zimowy 

2010/2011

semestr 
letni 2010

Liczba zgłoszonych wniosków o certyfikację e-zajęć 38 43 47
Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 13,16% BD
Liczba e-zajęć, które uzyskały certyfikację 36 43 47
Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 19,44% BD
Liczba e-zajęć uruchomionych w semestrze 20 27 36
Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 35% BD
Liczba grup dziekańskich, które uczestniczyły w e-zajęciach 
w semestrze 52 98 110

Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 88,46% BD
Szacunkowa liczba studentów uczestniczących w e-zajęciach 
w semestrze 1 500 3 100 3 300

Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 106,67% BD
Liczba studentów uczestniczących w e-zajęciach w stosunku 
do liczby wszystkich studentów 8,24% 17,03% 18,13%

Liczba prowadzących e-zajęcia w semestrze 9 17 15
Tempo wzrostu w stosunku do okresu poprzedniego 100% 88,89% BD
Liczba prowadzących e-zajęcia w stosunku do liczby 
wszystkich wykładowców 1,15% 2,17% 1,91%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Stanisławska-Mischke, Raport z przebiegu certyfikowanych e-zajęć, 
dokument wewnętrzny CEL, Kraków 2010

Program odnowienia e-strategii
Założenia
Koniec roku akademickiego 2009/2010 to półmetek realizacji e-strategii UEK. Zbiegł on się 

z momentem rozpoczęcia prac nad strategią Uniwersytetu na lata 2010–20204. Analiza dotych-
czasowych efektów wdrożenia e-strategii oraz konieczność dostosowania się do założeń nowej 
strategii UEK skłoniły autora niniejszego opracowania do przygotowania programu odnowienia 
dotychczasowej e-strategii.

Jak już wspomniano, przez program odnowienia strategii5 należy rozumieć projekt zmian we 
wszystkich jej obszarach, mający na celu dostosowanie metod i technik kształcenia na odległość 
do dynamicznie zmieniających się elementów otoczenia oraz zasobów Uniwersytetu. W konse-
kwencji program odnowienia e-strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie określa:

 modyfikacje procesu opracowania e-strategii oraz zasad jej wdrożenia,
 sposób dostosowania celów strategicznych do nowych założeń,
 sposób realizacji tych celów,
 nakłady i przewidywane efekty decyzji strategicznych wraz ze sposobem ich 

oceny,
 czas potrzebny do realizacji zaplanowanych zadań (harmonogram prac). 

4 Po raz pierwszy dyskusja nad założeniami strategii prowadzona jest na e-Platformie UEK, gdzie zamieszczono te 
wyniki analiz źródłowych.
5 Por. B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 2007.
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Proces przygotowania i wdrażania e-strategii
Jednym z pierwszych etapów procesu opracowania strategii organizacji jest ocena jej po-

zycji strategicznej. Dokonywana jest ona na podstawie analizy sygnałów płynących z otoczenia 
i zasobów organizacji oraz celów, które organizacja zamierza realizować.

Analiza zasobów oraz otoczenia pozwala wyznaczyć zbiór planów dopuszczalnych, czyli 
niesprzecznych z ograniczeniami. Natomiast wybór planu optymalnego, czyli najlepszego 
z planów dopuszczalnych, wymaga sprecyzowania celów wszystkich grup interesariuszy, a więc 
uczelni oraz jej pracowników i studentów. Niestety cele wspomnianych grup są w wielu aspek-
tach sprzeczne. 

Rysunek 1. Pozycja strategiczna organizacji

Z punktu widzenia uczelni jako organizacji podstawowym celem powinien być stały wzrost 
jej wartości, osiągany poprzez modernizację procesu dydaktycznego, która może być dokonana 
przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość, w taki sposób, aby nie doszło do obniżenia 
wysokiego poziomu zajęć, a wdrożenie powinno odbyć się po jak najniższych kosztach. Z kolei 
nauczyciele akademiccy oczekują, że ich wysiłek poświęcony na przygotowanie nowych form 
zajęć zostanie należycie wynagrodzony. Natomiast studenci chcą przede wszystkim pojawienia 
się kompletnych materiałów dydaktycznych na e-Platformie.

W związku z tym, że cele interesariuszy są sprzeczne, wybór optymalnego planu działania 
dotyczącego wdrożenia e-learningu musi uwzględniać ich hierarchiczność. W konsekwencji 
w niniejszym opracowaniu przyjęto, że nadrzędny cel musi być definiowany w kategoriach 
traktujących UEK jako organizację, która będzie skutecznie konkurować na rynku edukacyjnym 
z innymi szkołami wyższymi. Oczywiście wdrożenie strategii, w której brane są pod uwagę tylko 
cele organizacji, nie jest możliwe, w związku z tym cele pozostałych grup interesariuszy zostały 
uwzględnione jako cele szczegółowe.

Źródło: opracowanie własne
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W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele metod formułowania celów strategicz-
nych. Autor niniejszego opracowania rekomenduje jednak wykorzystanie strategicznej karty 
wyników.

W każdej z perspektyw należy zdefiniować cele szczegółowe, które następnie zostaną 
przekształcone w zestaw kolejnych działań. 

Rysunek 2. Strategiczna karta wyników

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Najważniejsze cele strategiczne

Źródło: opracowanie własne

Realizacja wyżej wymienionych celów szczegółowych wpływa dodatnio na wartość organi-
zacji. Oczywiście powstają przy tym problemy związane z faktem, że nie istnieje jedna najlepsza 
metoda wyceny wartości organizacji, szczególnie tych, których funkcjonowanie związane jest 
z poziomem kapitału intelektualnego. Jednak bez względu na to, jaki miernik zostanie zasto-
sowany, wszystkie decyzje muszą być podejmowane w efektywny sposób, to znaczy taki, który 
zwiększa wartość organizacji.
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Można przyjąć, że upowszechnienie e-zajęć to proces, w którym często podejmowane są 
kluczowe decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne dotyczące konkretnych projektów. W tym 
celu można zastosować klasyczną koncepcję oceny efektywności podejmowanych decyzji, która 
obejmuje dwanaście kolejnych kroków, przedstawionych na rysunku 4.
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Rysunek 4. Dwanaście kolejnych kroków

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Skrzypek, Biznesplan – model najlepszych praktyk, dz.cyt.

Wykonanie tych kroków6 spowoduje, że każdy z projektów będzie opracowany według 
identycznych standardów, co znacznie ułatwi ich porównanie. Jednak podjęcie decyzji o dalszych 
losach przedsięwzięcia nie jest możliwe bez wykonania kolejnych obliczeń, które zwykle okre-
ślane są mianem oceny efektywności projektu. Tylko w ten sposób można zbadać wykonalność 
różnych wariantów jego realizacji, ocenić efekty finansowe i ekonomiczne, a w konsekwencji 
zdecydować, czy warto kontynuować prace. Nie ma bowiem sensu ponosić kosztów związa-
nych z pracami nad projektem niewykonalnym lub takim, który nie przyniesie przedsiębiorcy 
spodziewanych korzyści.

Zdaniem autora niniejszego opracowania niezbędne jest jednak wcześniejsze określenie 
typu przygotowywanego projektu. W przypadku przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość można przyjąć podział projektów na7: ekspansyjne, 

6 Szczegółowy opis można znaleźć w pracy: J. Skrzypek, Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 
2009.
7 Por. H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych, LIBER, Warszawa 2000.
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odtworzeniowe (modernizacyjne), dostosowawcze, badawczo-rozwojowe oraz inne, to znaczy 
takie, których nie sposób zakwalifikować do wymienionych kategorii.

Do każdego z podanych typów projektów należy następnie dostosować skuteczne narzę-
dzie analityczne, jakim jest analiza kosztów i korzyści (CBA). Metoda ta pozwala bowiem, przy 
wykorzystaniu nie tylko wyników analizy finansowej, ale i kosztów oraz korzyści ocenianych 
z punktu widzenia wszystkich interesariuszy projektu, zbadać, czy projekt należy przyjąć do 
realizacji, czy go odrzucić.

Oczywiście pierwszym krokiem jest wykonanie analizy finansowej, która musi bazować na 
zastosowaniu metod opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF). Jednak 
wiele projektów, szczególnie dotyczących metod i technik kształcenia na odległość, charakte-
ryzuje się szerokim oddziaływaniem na otoczenie społeczno-ekonomiczne, przynosząc liczne 
korzyści wszystkim interesariuszom projektu. Może się więc okazać, że projekty, które powinny 
być odrzucone, gdyby brane były pod uwagę wyłącznie czynniki natury finansowej, zostaną 
uznane za opłacalne po skorygowaniu salda środków pieniężnych o efekty ekonomiczne. Idea 
tego typu analizy polega na uwzględnieniu w wynikach uzyskanych przy sporządzaniu analizy 
finansowej korekt wynikających z wystąpienia czynników ekonomicznych. W konsekwencji 
analiza ekonomiczna musi się opierać na tych samych założeniach, które przyjęto przy sporzą-
dzaniu analiz finansowych.

Rekomendowane rozwiązania
Dotychczasowe rozważania wyraźnie wskazują na to, że konieczne jest odnowienie

e-strategii UE w Krakowie w każdej z perspektyw, a więc finansowej, klienta, wewnętrznej oraz 
rozwojowej.

Przede wszystkim należy przyjąć, że nadrzędnym celem strategicznym z punktu widzenia 
implementacji metod i technik kształcenia na odległość powinien być stały wzrost wartości orga-
nizacji, wyrażonej przy pomocy mierników, które oparte są na wycenie kapitału intelektualnego. 
Otwiera się przy tym nowy obszar badawczy związany z pomiarem zmian poziomu kapitału 
intelektualnego, wynikających z szerokiego wykorzystania e-zajęć. Niewątpliwie dotychczasowe 
doświadczenia pokazują silną zależność pomiędzy uczestnictwem w e-projektach a wzrostem 
kompetencji nauczycieli akademickich oraz studentów.

Ponadto jeśli istotnym elementem e-strategii musi być wzrost wartości organizacji, to 
i wszystkie decyzje dotyczące realizacji e-projektów powinny być podejmowane w oparciu 
o procedurę polegającą na zastosowaniu analizy kosztów i korzyści. Konieczne jest więc pilne 
opracowanie procedury oceny efektywności e-projektów poprzez dostosowanie mierników 
służących do analizy kosztów i korzyści w każdym z typów projektów e-learningowych.

Kolejne rozwiązania dotyczą perspektywy klienta. Z punktu widzenia uczelni jako organizacji 
jej klientami są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci. W konsekwencji niezbędne jest 
opracowanie procedury, która umożliwi systematyczne badanie poziomu satysfakcji członków 
obu tych grup. 

Jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, kluczowe rozwiązania muszą dotyczyć:
 opracowania nowych zasad przekształcania zajęć tradycyjnych w e-zajęcia w celu 

zwiększenia liczby zajęć certyfikowanych,
 działań, które spowodują, że każde zajęcia tradycyjne będą wspomagane mate-

riałami dydaktycznymi dostępnymi na e-Platformie,
 pielęgnacji systemu wsparcia działań e-learningowych nauczycieli akademickich,
 konserwacji e-wizytówek oraz promowania e-konsultacji.
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Wyniki analizy strategicznej pokazują też, że jednym z kluczowych problemów, z którymi 
będzie się musiał zmierzyć UEK w najbliższych latach, jest konieczność pozyskania optymalnej 
– z punktu widzenia zasobów i celów działania – liczby studentów. Należy się bowiem spo-
dziewać, że wkrótce zacznie maleć liczba kandydatów na studia ekonomiczne, a szczególnie 
kandydatów na studia niestacjonarne. W tej sytuacji należy pilnie poszerzyć ofertę dydaktyczną, 
dostosowując ją do zasady kształcenia przez całe życie. Centrum e-Learningu UEK już w tej 
chwili bierze udział w projektach skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
absolwentów uczelni, którzy przychodzą na studia podyplomowe. Dotychczasowe doświad-
czenia pokazują, że duży udział e-kursów w ofercie dydaktycznej może tu być sporym atutem. 
Podjęto również prace związane z uruchomieniem nowej platformy, na której będą publikowane 
otwarte zasoby dydaktyczne. 

Rozwijane też będą projekty, które umożliwią studentom UEK dostęp do zajęć pozapro-
gramowych, pozwalających na zdobycie certyfikatów, które potwierdzają uzyskanie nowych 
kwalifikacji, ale także – po spełnieniu określonych warunków – mogących pozwolić na zaliczenie 
zajęć objętych programem studiów. Do takich przedsięwzięć można zaliczyć realizowany od 
roku akademickiego 2005/2006 projekt ECONET, w ramach którego studenci z pięciu publicz-
nych uczelni ekonomicznych uczestniczą w pięciu międzyuczelnianych e-wykładach. Wykłady 
realizowane w ramach projektu ECONET na podstawie porozumienia pomiędzy uczelniami są 
traktowane jako odpowiednik 30-godzinnych wykładów do wyboru. 

Natomiast w perspektywie rozwojowej za kluczowe należy uznać prace związane z przy-
gotowaniem studium wykonalności, dotyczącego ewentualnej migracji z platformy Moodle na 
jedną z platform komercyjnych.

Reasumując, doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji dotychczasowej e-strategii wyraźnie 
pokazują, że konieczne jest jej odnowienie, a jednocześnie rozszerzenie horyzontu planowania 
na lata 2013–2016. 
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 Abstract
The paper presents basics elements of the renewal program of e-strategy UEK along with a discussion 

about the principles of its implementation. Through the renewal strategy the project amendments should 
be understood in all its areas, designed to adapt the methods and techniques of distance learning to 
dynamically changing environment and resources of the University.
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Okres burzliwego rozwoju e-learningu związany z nadrabianiem zaległości edukacyjnych oraz 
wyżem demograficznym polskie szkolnictwo wyższe ma już zdecydowanie za sobą. Potrzeby 
edukacyjne pokolenia zbliżającego się niżu demograficznego mogą zostać w pełni zaspokojone 
w tradycyjny sposób. Z drugiej strony MNiSW szykuje zmiany na uczelniach – od przyszłego roku 
akademickiego efektem studiów ma być nie tylko zdobyta wiedza, ale też różne umiejętności. 
Uczelnia będzie musiała dbać także o to, by jej absolwent umiał się uczyć przez całe życie, pra-
cować w zespole, skutecznie komunikować się w grupie. Zgodnie z tą koncepcją tzw. standardy 
kształcenia, określające listę przedmiotów i godzin na nie przeznaczonych, nie będą już najważ-
niejsze. Pozwoli to wreszcie odejść od przykładania wagi jedynie do nauczania, a nauczycieli 
akademickich skłoni do pełnienia przede wszystkim roli opiekunów, mentorów lub doradców. 
Jednym z warunków realizacji tego celu jest istnienie odpowiednich zasobów edukacyjnych. 
W pracy zostaną przedstawione dwa studia przypadku związane z użyciem różnorodnych narzę-
dzi i strategii rozwoju e-learningu, które poza zastosowaniami czysto akademickimi mogą zostać 
wykorzystane także w kształceniu formalnym i nieformalnym. 

Studium przypadku WIL PW
Termin „Technology Enhanced Learning” (TEL) został użyty w tytule w sposób zamierzony. 

Choć przez wiele osób jest on utożsamiany z określeniem „e-learning”, są jednak pomiędzy 
tymi dwoma pojęciami istotne różnice. TEL koncentruje się na technologicznym wsparciu 
każdego procesu uczenia się wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne 
i komunikacyjne. Termin „e-learning” wykorzystywany jest najczęściej w kontekście two-
rzenia i prowadzenia konkretnych kursów i szkoleń, będących często elementem realizacji 
określonych projektów. Dlatego też przy omawianiu studium przypadku Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej używany jest konsekwentnie termin „TEL”, a w kontekście 
projektu POKL Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej realizującego projekt 
PO KL – pojęcie „e-learning”. 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej jest przykładem powolnego, od-
dolnego, opartego na pasji i wolontariacie wprowadzania TEL do edukacji. Pierwsze próby 
miały miejsce jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego wieku – były to testy wielokrotnego wyboru 

Technology Enhanced Learning
w edukacji inżynierów

R. Robert Gajewski, Politechnika Warszawska
Elżbieta Jarosińska, Politechnika Krakowska
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w sieci Novell1. Początek tego wieku to obchodzący już dziesięciolecie portal IEnO2. Siedem 
lat temu została uruchomiona pierwsza wydziałowa platforma Moodle – przeszło to jednak 
bez echa. Kolejne lata przyniosły próby popularyzacji oprogramowania pozwalającego na rapid 
e-learning: znacznikowanie oraz tworzenie screencastów i podcastów3. Mimo prowadzenia 
kampanii informacyjnej i popularyzatorskiej propozycje te także nie spotkały się z jakimkolwiek 
odzewem. Wdrożeniu TEL na nieco większą niż prywatna skalę pomógł przypadek. W roku 
akademickim 2009/2010 WIL wizytowała Państwowa Komisja Akredytacyjna i okazało się, że 
TEL nie jest jedynie wewnętrznym problemem jednego pasjonata, lecz pewnym standardem 
obowiązującym na innych wydziałach4. 

Interesującym przykładem zastosowania i wdrażania TEL na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PW jest Portal Edukacyjny Lepiej, Efektywniej (PELE)5 wykorzystujący platformę Moodle w wersji 
1.9.x. Podczas prac nad uruchomieniem platformy Moodle rozpatrywano trzy możliwe podejścia: 
autorskie, inkrementalne i strukturalne. 

Podejście autorskie jest wykorzystywane na przykład przez Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie6, gdzie kategoriami kursów są wydziały, podkategoriami – katedry, a pod-podkategoriami 
– fizyczne osoby. Z jednej strony daje to każdemu nauczycielowi możliwość utworzenia swoich 
własnych i unikatowych materiałów, z drugiej zaś promuje polski indywidualizm i nie sprzyja pracy 
zespołowej. Model inkrementalny, stosowany na przykład przez Politechniki Krakowską7 i Wrocław-
ską, zakłada, że kategorie i podkategorie tworzone są jedynie dla rodzajów studiów i semestrów, 
w ramach których dostępne są kursy. Na platformie UniWirt8 znajdują się np. tylko cztery kursy, więc 
trudno jest nawet mówić o jakiejkolwiek kategoryzacji, choć istnieje podział na kursy wydziałowe 
i ogólnouczelniane. Istnieją także portale zakładowe9. 

Ostatecznie na WIL PW zdecydowano się na model strukturalny, który zakłada utworzenie 
wszystkich kategorii i podkategorii kursów zgodnie z ramowym programem studiów. Istnieje więc 
gotowa przestrzeń, w obrębie której mogą być alokowane kursy i zasoby dydaktyczne. W tym 
modelu, co nie jest typowym rozwiązaniem dla platformy Moodle, opracowano pełną strukturę 
drop-down-menu, w której umieszczone zostały wszystkie przedmioty (zajęcia) prowadzone na 
wydziale. Poszczególne pozycje menu są aktywowane w momencie, gdy po utworzeniu kursu 
zostanie on wypełniony treścią. 

Przedsięwzięcie PELE (Portal Edukacyjny Lepiej, Efektywniej) realizowane jest na zasadzie 
wolontariatu, gdyż niestety WIL PW nie uczestniczy w ogólnouczelnianym Programie Rozwoju10, 
w ramach którego powstanie 6 nowych portali edukacyjnych i systemów zarządzania zasobami 
edukacyjnymi. Każdy z nich zawierać będzie wykłady, materiały pomocnicze, sekwencje wideo, 

1 R.R. Gajewski, S.A.S. Zieliński, Usage of LAN networks in computer aided multiply choice tests, I Polish Scientific Confer-
ence on Multimedia and Distance Education, Toruń, 1995; M. Dzierżak, R.R. Gajewski, S.A.S. Zieliński, A. Jankowska, 
Z. Witkowska, Computer aided multiply choice tests for computational and structural mechanics, Proceedings of the 
XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze 1995.
2 IEnO: Internetowa Edukacja na Odległość, http://ieno.il.pw.edu.pl.
3 R.R. Gajewski, Multimedia i oprogramowanie społecznościowe w kształceniu inżynierów, „Edukacja. Studia, Badania, 
Innowacje” 2010, nr 2 (110).
4 PG WILiS, Ośrodek Kształcenia na Odległość, http://okno.pg.gda.pl, [05.11.2010].
5 Portal Edukacyjny Lepiej, Efektywniej, http://pele.il.pw.edu.pl/moodle/, [05.11.2010].
6 Centrum eLearningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, http://cel.uek.krakow.pl/moodle, [05.11.2010].
7 eLearning Framework PK, http://elf.pk.edu.pl, [05.11.2010].
8 UNIWIRT, Nauczanie przez internet, http://uniwirt.pwr.wroc.pl, [05.11.2010].
9 Serwis Eduk@cyjny ZBWiG PWr, http://zbw.pwr.wroc.pl/moodle/, [05.11.2010].
10 E-learning – Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, http://www.pr.pw.edu.pl/zadania-projektu/e-learning/, 
[05.11.2010].

R. Robert Gajewski, Elżbieta Jarosińska



45

prezentacje multimedialne itp. Ponadto przygotowana i utrzymywana będzie infrastruktura 
informatyczna, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zdalnych konsultacji, ćwiczeń labora-
toryjnych i doświadczeń11. Fakt ten sprawia, że funkcjonalność portalu jest ograniczona jedynie 
do roli repozytorium materiałów dydaktycznych.

Portal PELE został uruchomiony 26 lutego 2010 roku. Po miesięcznej multimedialnej akcji 
informacyjnej zostało przeprowadzone szkolenie dla chętnych. Ze 150 nauczycieli akademickich 
na szkoleniu pojawiło się tylko 11 osób. Zgodnie z przyjętą strategią wdrożeniową podczas 
dwugodzinnego szkolenia przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania portalu edukacyjnego, 
zaprezentowano wzorcowy sylabus przedmiotu (kursu) oraz szczegóły pracy z platformą CMS 
Moodle jako repozytorium. Materiały ze szkolenia, w postaci screencastów, dostępne są w sieci12, 
jednak niestety wzorcowy sylabus, którego zadaniem było ujednolicenie formy prezentowania 
treści kursów, został przez zdecydowaną większość prowadzących zignorowany, podobnie jak 
sugestia, aby materiały były umieszczane w blokach odpowiadających kolejnym tygodniom za-
jęć. Większość wykładowców przyjęła podejście sprowadzające się do umieszczania wszystkich 
materiałów w bloku wstępnym. 

Do końca października 2010 r. założono 32 kursy, z czego jedynie 17 wykorzystywanych 
jest przez prowadzących, a tylko 3 można uznać za w pełni opracowane. Powstaje więc pytanie, 
czy PELE to sukces czy porażka? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Założony 
1 lipca 2010 licznik odwiedzin pokazywał w końcu października 2010 r. 3000 unikatowych 
użytkowników i 15 tys. odsłon. Z tych statystyk płyną dwa wnioski. Pierwszy to spostrzeżenie, 
że mimo braku entuzjazmu ze strony nauczycieli portal, a w zasadzie zgromadzone na nim 
materiały cieszą się popularnością wśród studentów. Drugi dotyczy zasięgu wykorzystywania 
materiałów – liczba użytkowników wskazuje, że są to nie tylko studenci WIL PW. Powstaje 
więc otwarte i bynajmniej nie akademickie pytanie o sens otwartości zasobów edukacyjnych 
i współpracę konkurujących ze sobą ośrodków akademickich. 

Studium przypadku WIŚ PK
Nieco inaczej wygląda wprowadzanie e-learningu na Wydziale Inżynierii Środowiska 

Politechniki Krakowskiej. Jest to przykład działania błyskawicznego, odgórnego, dobrze zorga-
nizowanego oraz z widocznymi efektami końcowymi (e-kursami dla studentów). Aby system 
zadziałał, potrzebne były: stanowcza decyzja władz wydziałowych o konieczności i potrzebie 
wprowadzenia e-learningu do dydaktyki oraz starania o dofinansowanie całego pomysłu. 

Po kilku nieudanych próbach pojedynczych dydaktyków, chcących przekonać do swojej 
e-pasji współpracowników, uzyskano w końcu mocne wsparcie władz Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej. Wsparcie to polegało na złożeniu wniosku dotyczącego 
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w konsekwencji czego 
Wydział otrzymał dofinansowanie unijne z MNiSW na wprowadzenie innowacyjnej metody 
uczenia się: e-learningu. Metoda ta miała zostać wprowadzona na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych kierunku inżynieria środowiska oraz na studiach podyplomowych. Już pod koniec 
2008 roku wdrożono pilotażowy program e-learningu dla wybranych zajęć dydaktycznych, który 
obejmował: uruchomienie platformy e-learningowej (www.elf.pk.edu.pl), przeszkolenie kadry 
akademickiej (44 osoby) w zakresie obsługi platformy i tworzenia e-kursów oraz utworzenie 

11 Tamże.
12 Kurs: MOODLE, http://pele.il.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30, [05.11.2010].
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przez nauczycieli 16 pilotażowych e-kursów do modułów, które do tej pory prowadzone były 
przez nich w formie stacjonarnej (tabela 1).

Z uwagi na duże zainteresowanie pracowników jeszcze w 2008 roku udało się przeprowa-
dzić trzy edycje kompleksowych szkoleń. Oprócz nauki wykorzystywania narzędzi platformy do 
tworzenia e-kursów skupiały się one głównie na przekazaniu uczestnikom idei e-learningu (oraz 
b-learningu) i jego znaczenia w środowisku akademickim, wyjaśnieniu roli e-nauczyciela oraz 
e-studenta, ale przede wszystkim miały za zadanie uświadomić kadrze akademickiej konieczność 
wprowadzenia zmian w obecnym systemie edukacji ze względu na rodzaj odbiorcy, jakim jest 
dzisiejszy „klikający” student, należący do nowego, cyfrowego pokolenia, tzw. digital native13.

Do realizacji e-kursów w ramach programu pilotażowego zaproszone zostały przeszkolone 
i chętne osoby, których nie trzeba było przekonywać do tej nowej formy prowadzenia zajęć. 
Zgłoszonych było nawet więcej uczestników (16) niż założonych w projekcie e-kursów do 
wykonania (13). Zakres zaprojektowanych elementów i aktywności w e-kursach został odgórnie 
ściśle określony, tak by były one tworzone zgodnie z poprawną definicją e-learningu (głównie b-
learningu) oraz aby mogły być cyklicznie wykorzystywane do pracy ze studentami w odpowiednich 
semestrach. Termin zakończenia prac nad tworzeniem e-kursów został również ściśle określony 
– co jeszcze bardziej motywowało prowadzących do pracy – i został zachowany.

Tabela 1. Wykaz modułów do realizacji e-kursów na kierunku inżynieria środowiska

Lp. Moduł Instytut Rodzaj studiów/rok/semestr

Forma zajęć
P (projekt),
C (ćwiczenia), 
W (wykład)

1 Mechanika płynów Ś-1 niestacjonarne, II rok, sem. 3 W i C
2 Hydrologia i meteorologia Ś-1 stacjonarne, I rok, sem. 2 P
3 Procesy w środowisku wodnym Ś-3 stacjonarne, II rok, sem. 4 W i P

4
Metody komputerowe 
w oczyszczaniu wody i ścieków

Ś-3 stacjonarne II st. , sem. 2 W

5 Geologia i hydrogeologia Ś-2 stacjonarne, I rok, sem. 2 C

6
Wysoko efektywne metody 
oczyszczania wody

Ś-3 stacjonarne II st., IV rok, sem. 1 W i P

7 Technologia wody Ś-3 stacjonarne, II rok, sem. 4 W
8 Technologia informacyjna Ś-3 stacjonarne, I rok, sem. 1 C

9
Monitoring i system ostrzeżeń 
powodziowych

Ś-1 niestacjonarne II st., II rok, sem. 3 P i C

10 Geotechnika i fundamentowanie Ś-2 stacjonarne, III rok, sem. 5 P i C
11 Fizyka budowli Ś-1 stacjonarne, III rok, sem. 1 W i P
12 Mechanika techniczna Ś-2 stacjonarne, I rok, sem. 2 W i C
13 Konstrukcje betonowe Ś-2 stacjonarne, III rok, sem. 5 P
14 Termodynamika techniczna Ś-4 stacjonarne, II rok, sem. 3 C
15 Chłodnictwo Ś-4 stacjonarne, III rok, sem. 5 W
16 Wymiana ciepła i aeromechanika Ś-4 niestacjonarne, III rok, sem. 5 C

Źródło: opracowanie własne

13 M. Prensky, Digital natives, digital immigrants. On the horizon, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, [05.11.2010]; E. Jarosińska, Znaczenie e-kursów 
w zdalnym uczeniu się, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2010, nr 2 (110).
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Utworzone e-kursy mają strukturę modułową i zawierają: cele S.M.A.R.T., sylabus (m.in. 
harmonogram, kryteria zaliczenia, obowiązki studenta i prowadzącego, netykietę), formy 
komunikacji (fora: aktualności, dyskusyjne, towarzyskie, techniczne), materiały do każdego 
modułu (pliki PDF, pliki DOC, prezentacje multimedialne, literaturę, bazę linków do ciekawych 
i sprawdzonych przez prowadzącego stron internetowych, pliki audio, wideo, symulacje), za-
dania do wykonania (online, off-line, indywidualne lub grupowe) oraz testy do samodzielnego 
sprawdzenia wiedzy przez studentów. 

W roku akademickim 2009/2010 e-kursy zostały przetestowane i pozytywnie ocenione 
zarówno przez studentów, jak i przez prowadzących, a sama nowa forma edukacji, jaką jest 
e-learning, została wypróbowana w praktyce. 

Obecnie, po uzyskaniu kolejnego dofinansowania z projektu unijnego, popartego staraniami 
władz rektorskich, trwają prace nad wprowadzeniem e-learningu na pozostałych wydziałach 
Politechniki Krakowskiej. 

Podsumowanie
Zdecydowana większość platform Moodle zainstalowanych w Polsce wymaga posiadania 

konta i zalogowania się lub klucza dostępu. Na pytanie, czy otwierać zasoby edukacyjne, czy 
też nie, nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi. Zależy ona bowiem przede wszystkim 
od skali zagadnienia i poziomu kształcenia. Jeśli jest to masowy przedmiot, jak np. technologie 
informacyjne, prowadzony chyba na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, być może nie 
warto, aby każdy przygotowywał swój własny, pseudounikatowy autorski zestaw materiałów?

Innym, acz pokrewnym zagadnieniem są różne programy uczelniane, w których najczęściej 
nie uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne danej szkoły, w sposób naturalny konkurujące 
ze sobą w staraniach o rekrutację studentów. Nie są to jednak problemy natury merytorycznej, 
a raczej politycznej. Wydaje się, że uzasadnione byłoby tworzenie zasobów edukacyjnych dla 
konkretnych kierunków studiów, które mogłyby być wykorzystywane przez różne uczelnie, ale 
niestety MNiSW ma zgoła inną optykę i nie widzi tego problemu. 

Osobnym zagadnieniem jest stosunek studentów do TEL. Przyjmują oni pozytywnie ko-
rzystne dla nich elementy, takie jak pełna dostępność materiałów. Nie zawsze jednak w pełni 
akceptują to, co jest dla nich negatywne, jak na przykład wymuszona terminowość oddawania 
prac. Jeśli materiały wykładowe są dostępne w sieci – czy to w postaci plików PDF, czy podca-
stów – to zapewne pojawia się myśl o możliwości opuszczenia zajęć. Znika jednak tradycyjna 
wymówka, że czegoś „nie było” lub że nie udało się czegoś zanotować. 
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 Abstract
The period of rapid development of e-learning caused by the need of filling the education gap and 

greater demographic demand is already definitely behind us. Current educational needs due to demo-
graphic decline can be fully satisfied in the classical way. On the other hand Ministry of Higher Education is 
preparing a “revolution” in higher education – from the next academic year the study outcomes should not 
only reflect the scope of knowledge but also different skills that the graduates have acquired. The university 
will have to ensure also that its graduates are prepared for lifelong learning, working in teams, and will be 
able to communicate effectively in a group as well. According to this approach, the so-called standards of 
education specifying the lists of obligatory courses and hours will no longer be the most important factor. 
These changes will hopefully encourage the teachers to become mostly the tutors, mentors or advisors 
instead of being only “providers of knowledge”. One of the conditions for achieving this goal is the existence 
of adequate educational resources. The paper will present two case studies concerning various tools and 
strategies for developing e-learning, which can also be used in formal and informal education.
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W opracowaniu zaprezentowane zostaną działania, które podjęto na Uniwersytecie w Białymstoku 
w celu wprowadzenia jednolitych elementów zdalnego kształcenia na całej uczelni. Przedstawione 
będą też wstępne badania dotyczące dydaktyczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania 
tego typu kształcenia. Podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie e-edukacji było możliwe 
dzięki realizacji projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W ciągu kilkunastu miesięcy od rozpoczęcia działań odbyła się większość szkoleń nauczycieli 
akademickich i trwa etap tworzenia repozytorium kursów. Można również zaobserwować bardzo 
szybkie konsolidowanie się społeczności akademickiej wokół zdalnego kształcenia. Doświadcze-
nia Uniwersytetu w Białymstoku mogą być pomocne dla osób, które zamierzają podejmować 
podobne kompleksowe działania na innych uczelniach.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu podejmowane na Uniwersytecie w Białymstoku 
działania w zakresie uruchomienia zdalnego kształcenia miały charakter rozproszony i raczej 
indywidualny. Niektórzy wykładowcy tworzyli związane ze swoimi przedmiotami kursy osadzone 
na platformie Moodle, traktując je jako uzupełnienie kształcenia prowadzonego tradycyjnie. Plan 
kompleksowego wdrożenia e-learningu na uczelni powstał podczas przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie tych działań z funduszy europejskich. Przed przystąpieniem do tworzenia 
planu przeanalizowano wiele publikacji dotyczących teorii i praktyki akademickich wdrożeń 
zdalnego kształcenia1.

Zamierzenia opisane we wniosku projektowym
Plan działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmował kilka etapów:

 wybór i zakup sprzętu, którego parametry zapewnią długoterminowy rozwój 
e-learningu na uczelni (dla dużej liczby użytkowników oraz kursów),

 wybór i zakup odpowiedniego oprogramowania (platformy, oprogramowania 
bazodanowego),

1 Na przykład: A. Chmielewski, Propozycja projektu wdrożenia systemu zdalnego nauczania w uczelni wyższej, http://
www.puw.pl/, J. M. Mischke i A. K. Stanisławska, B-learning: kształcić komplementarnie: co z tego wynika i co się z tym 
łączy?, http://home.agh.edu.pl/~mischke/content.php?cat_id=10&show_deep=3&doc_id=61, a także inne pozycje 
wymienione w bibliografii i netografii.

Działania wdrożeniowo-badawcze
w zakresie zdalnego kształcenia
na Uniwersytecie w Białymstoku
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 utworzenie Sekcji Multimedialnej, która po zakończeniu realizacji projektu ma 
zostać przekształcona w Uczelniane Centrum E-learningowe; obecnie w Sekcji 
jest zatrudnionych trzech informatyków, absolwentów Instytutu Informatyki UwB 
(specjalność: Inteligentne Systemy Informatyczne, obejmująca również przygoto-
wanie w zakresie zdalnego kształcenia), których zadaniem jest szkolenie nauczycieli 
akademickich w zakresie obsługi platformy i tworzenia kursów e-learningowych 
oraz pomoc przy tworzeniu kursów i osadzaniu ich na platformie,

 implementację wszystkich elementów środowiska e-learningowego,
 przeszkolenie 300 nauczycieli akademickich w zakresie obsługi platformy i two-

rzenia kursów e-learningowych (stanowi to około 30 proc. pracowników dydak-
tycznych uczelni),

 utworzenie repozytorium składającego się z 200 kursów udostępnianych w systemie 
e-learningu lub blended learningu, odpowiadających przedmiotom prowadzonym 
na wszystkich wydziałach.

Poza projektem zaplanowano również rozpoczęcie badań efektywności nowych metod 
kształcenia.

Objęcie wspomnianymi działaniami całej uczelni umożliwiło także utworzenie na uniwer-
sytecie e-społeczności. Skonsolidowanie takiej społeczności wokół podjętych działań stanowi 
istotny warunek ich powodzenia.

Rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania
Zakupione zostały serwery o odpowiedniej mocy, sprzęt i oprogramowanie dla Sekcji 

Multimedialnej oraz wyposażenie pracowni komputerowej przeznaczonej do szkoleń nauczy-
cieli akademickich oraz do innych celów dydaktycznych. Pracownia ta i Sekcja Multimedialna 
mieszczą się w Instytucie Informatyki UwB.

Ciekawa sytuacja zaistniała w momencie, gdy przystąpiono do podejmowania decyzji 
o wyborze platformy e-learningowej. Dyskusja o potrzebach w zakresie zdalnego kształcenia 
przerodziła się w dyskusję o kompleksowej informatyzacji Uniwersytetu. W dyskusję tę włączyły 
się władze uczelni i w rezultacie (po uruchomieniu odpowiednich procedur) został zakupiony 
system Blackboard, który jest wykorzystywany w dwóch obszarach, a koszty zakupu pokryto 
z dwóch źródeł. Moduł e-learningowy został sfinansowany ze środków projektu, natomiast 
moduł społecznościowy – ze środków Uniwersytetu. Wykorzystanie platformy Blackboard 
ułatwiło stworzenie e-społeczności. 

Szkolenie nauczycieli akademickich i studentów
Szkolenie nauczycieli
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z obsługą platformy e-learningowej Black-

board, zapoznanie z jej właściwościami i funkcjami zarówno z perspektywy prowadzącego, jak 
i z perspektywy studenta. Kurs jest przeznaczony dla osób, które będą przygotowywać, umiesz-
czać oraz prowadzić kursy e-learningowe na tej platformie. Szkolenie trwa 40 godzin i obejmuje 
siedem spotkań po 4 godziny lekcyjne (część stacjonarna) oraz 12 godzin pracy własnej poza 
uczelnią. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, gdzie każdy uczestnik szkolenia 
ma do dyspozycji stanowisko komputerowe. Wszystkie omawiane funkcje są prezentowane przez 

Anna Rybak



51

prowadzącego na tablicy interaktywnej. Każdy uczestnik kursu posiada dwa konta – jedno jest 
wykorzystywane jako konto prowadzącego, a drugie jako konto studenta.

Opis poszczególnych zajęć

Zajęcia 1
Omówienie celów szkolenia, definicja, cechy, zalety e-learningu. Podział trybów zdalnego 

nauczania, standardy ergonomiczne kursu e-learningowego, elementy występujące w kursach 
e-learningowych.

Zajęcia 2
Prezentacja i omówienie przykładowych scenariuszy przedmiotów przewidzianych do 

prowadzenia w systemie blended learningu.
Zapoznanie z interfejsem platformy Blackboard:

 omówienie zakładki Mój pulpit,
 omówienie poszczególnych modułów pulpitu, 
 kolekcja zawartości – omówienie, przykłady wykorzystania,
 prezentacja przykładowego kursu,
 omówienie strony startowej kursu, zawartości oraz poszczególnych narzędzi.

Zajęcia 3
Na podstawie scenariusza oraz odpowiednio przygotowanych materiałów uczestnicy 

szkolenia razem z prowadzącym krok po kroku umieszczają kurs na platformie. W ramach tego 
kursu dodają do zawartości:

 moduły nauczania,
 linki kursowe,
 elementy audio i wideo.

Zajęcia 4
Uczestnicy szkolenia otrzymują plik z odpowiednio przygotowanymi pytaniami testowymi 

oraz komentarzami do nich. Na jego podstawie tworzą test oraz pulę pytań. Umieszczają test 
w zawartości. Następnie logują się na konto studenta, aby rozwiązać zadania testowe. Ich wyniki 
zapisywane są w dzienniku ocen, stanowiąc dane wykorzystywane podczas następnych zajęć.

Zajęcia 5
Ich treścią są zagadnienia związane z ocenianiem i wykorzystaniem dziennika ocen, w tym: 

tworzeniem widoków, szablonów oceniania, definiowaniem okresów oceniania, kolumn z oce-

Tabela 1. Program części stacjonarnej szkolenia

Lp. Program zajęć
1 Prezentacja wprowadzająca w tematykę e-learningu
2 Omówienie budowy scenariuszy zajęć i wprowadzenie do obsługi platformy Blackboard
3 Umieszczanie przykładowego kursu na platformie
4 Tworzenie testu, puli pytań oraz zestawów losowych
5 Obsługa dziennika ocen
6 Obsługa grup oraz tworzenie portfolio
7 Praca własna

Źródło: opracowanie Sekcji Multimedialnej
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nami. Omawiane jest także tworzenie forum, dodawanie wątków, dodawanie odpowiedzi oraz 
ocena forum, importowanie i eksportowanie zawartości kursu, działanie opcji kopia kursu.

Zajęcia 6
Tworzenie oraz udostępnianie portfolio. Tworzenie grup z różnymi rodzajami zapisów, 

przydzielanie zadań dla grup.

Zajęcia 7
Uczestnicy szkolenia przynoszą własne materiały do umieszczania na platformie. Następ-

nie omawiają i rozwiązują wraz z prowadzącym problemy powstałe w wyniku umieszczania 
różnorodnych treści na platformie Blackboard.

Szkolenie studentów
Pierwsze kursy w formie blended learningu zostały uruchomione na platformie Blackboard 

i przeprowadzone przez wykładowców w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010. 
Zaistniała więc konieczność przeszkolenia studentów w zakresie obsługi platformy i uczestnictwa 
w zdalnym kształceniu. Problem ten był w pierwszym okresie wdrażania e-learningu rozwiązy-
wany przez wykładowców różnie: niektórzy szkolili studentów sami na pierwszych zajęciach, 
inni zaś prosili o to pracowników Sekcji Multimedialnej.

Obecnie jest już opracowany i umieszczony w sieci samouczek dla studentów, który pozwa-
la opanować potrzebne umiejętności w trybie indywidualnym w dowolnie wybranym czasie. 
Planowane jest również obligatoryjne szkolenie studentów pierwszego roku w zakresie obsługi 
platformy e-learningowej, w formie podobnej do szkolenia bibliotecznego, z odpowiednim 
wpisem do indeksu.

Pierwsze doświadczenia
W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 kilkanaście przedmiotów na pięciu 

wydziałach (Pedagogiki i Psychologii, Historyczno-Socjologicznym, Filologicznym, Biologicz-
no-Chemicznym oraz Matematyki i Informatyki) zostało zrealizowanych w formie blended 
learningu. Realizacje te miały charakter pilotażowy. Autorzy kursów (nauczyciele akademic-
cy) musieli utworzyć scenariusz przedmiotu uwzględniający zarówno część prowadzoną 
online, jak i tę realizowaną tradycyjnie, a także przygotować zawartość kursu, zgodnie ze 
standardami opisanymi w instrukcji opracowanej przez Sekcję Multimedialną. Każdy autor 
kursu mógł liczyć na pomoc ze strony pracowników tej Sekcji w przypadku tworzenia bar-
dziej skomplikowanych elementów zawartości kursu (animacje, filmy). W ramach każdego 
przedmiotu prowadzonego w formie blended learningu około 50–60 proc. zajęć odbywało 
się online, reszta – tradycyjnie.

Pierwszym krokiem w przygotowywaniu kursu do przedmiotu realizowanego w ramach 
planu studiów jest opracowanie scenariusza zajęć. Ten etap wymaga głębokiego namysłu nad tym, 
które treści powinny być przekazane studentom w trybie tradycyjnym, a które w trybie zdalnym. 
Podział treści na te dwie części wynika z celów dydaktycznych, które mają zostać osiągnięte 
w trakcie kształcenia z zakresu danego przedmiotu, a także ze specyfiki samego przedmiotu. 
Moduły przewidziane do realizacji w trybie tradycyjnym przeplatały się we wszystkich kursach 
z modułami do realizacji zdalnej. Często do realizacji zdalnej wybierane były treści teoretycz-
ne, które (po przyswojeniu przez studentów w trakcie pracy własnej w sieci) były następnie 
dyskutowane na zajęciach tradycyjnych.
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Również aktywności przewidziane dla studentów w części online wynikają z celów i ze 
specyfiki przedmiotu, a także z rodzaju zajęć (wykład, ćwiczenia). Dużą rolę w planowaniu 
aktywności studentów odgrywało to, jakie metody nauczania znali wykładowcy i jak przed-
stawiała się tradycja ich stosowania na poszczególnych kierunkach; wyraźnie widoczne były 
różnice w rodzajach aktywności planowanych np. dla studentów matematyki i informatyki 
(rozwiązywanie zadań i odpowiedzi na pytania) oraz dla studentów kierunków humanistycznych 
(więcej wypowiedzi na forum, samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, 
pisanie blogów). Można więc powiedzieć, że poziom interakcji student-materiał planowany był 
w sposób różnorodny, nie zawsze bogaty. Widoczne też były różnice w formie elektronicznych 
materiałów dydaktycznych w zależności od kierunku studiów: dla matematyków przeważnie 
były to teksty matematyczne w formacie PDF, natomiast w przypadku kursów przeznaczonych 
dla studentów innych kierunków wystąpiła ogromna różnorodność materiałów multimedialnych, 
ilustrujących prezentowane treści.

Następny ważny element to ocenianie osiągnięć studentów. Autorzy kursów, tworząc scena-
riusze zajęć (a więc na etapie planowania), określali warunki zaliczenia obu części przedmiotu: 
prowadzonej tradycyjnie i zdalnie, a także wynikające z tych dwóch planów warunki zaliczenia 
całego przedmiotu. W przypadku przedmiotów ścisłych największe wagi zostały przyporządkowa-
ne tradycyjnym kolokwiom, następnie rozwiązaniom zadań zamieszczonych na platformie, które 
studenci zobowiązani byli przesyłać prowadzącym. W przypadku przedmiotów na kierunkach 
humanistycznych relatywnie większą rolę przy zaliczeniach odgrywały aktywności typowe dla 
kształcenia zdalnego: wypowiedzi na forum, udział w dyskusjach.

Przegląd raportów aktywności studentów na platformie dokonany po zakończeniu seme-
stru pozwolił zauważyć, że liczba logowań do kursu była tym większa, im więcej zadań trzeba 
było wykonać po każdym module. Jest to wniosek oczywisty, niemniej jednak cenny: wskazuje 
skuteczny sposób aktywizowania studentów. Nie chodzi o to, aby zadań do wykonania było 
bardzo dużo, lecz o to, aby te zadania były, aby charakteryzowała je różnorodność i aby inspi-
rowały do twórczego myślenia.

Należy pamiętać, że opisane doświadczenia dotyczą pilotażowego wprowadzenia kil-
kunastu pierwszych kursów. Dokonanie rzetelnej ewaluacji pozwoli usunąć niedociągnięcia 
i udoskonalić pracę.

Działania badawcze
Po realizacji przedmiotów w formie blended learningu studenci i nauczyciele prowadzący 

wypełniali ankiety, których celem było zebranie opinii umożliwiających udoskonalenie wdra-
żanej formy kształcenia.

Ankieta dla nauczycieli
Ankieta dla nauczycieli obejmowała następujące pytania:
1. Czy studenci chętnie podjęli uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w trybie 

blended learningu?
2. Czy wprowadzenie elementów zdalnego nauczania zmieniło sposób uczenia się 

przez studentów danego przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
3. Jak wprowadzenie elementów zdalnego nauczania wpłynęło na trwałość wiedzy 

studentów oraz skuteczność przygotowania do egzaminu? Czy przyniosło inne 
widoczne efekty?
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4. Co było najbardziej wartościowe w tej formie kształcenia?
5. Co było najbardziej uciążliwe w tej formie kształcenia?
6. Co należy zmienić w przyszłości w takim nauczaniu? Co należy zachować? 

Co należy udoskonalić i jak?
7. Inne uwagi.
Tylko jeden nauczyciel odpowiedział negatywnie na pierwsze pytanie. Większość stwierdziła, 

że studenci byli zainteresowani nową formą kształcenia i odpowiadało im, że nie muszą spędzać 
tak dużo czasu na uczelni, zamiast tego ucząc się w domu. Pojawiły się również stwierdzenia 
nauczycieli, że studenci musieli być bardziej aktywni podczas takiego kształcenia, wskazywano 
dwa główne powody:

 każdy moduł realizowany online zawiera zadanie, które trzeba rozwiązać lub 
wykonać,

 studenci są częściej inspirowani do samodzielnego poszukiwania informacji.
Co istotne, prowadzący kursy nie zauważyli znaczących różnic w trwałości wiedzy zdobytej 

przez studentów uczestniczących w zajęciach blended learningowych oraz w poziomie ich 
przygotowania do egzaminu w porównaniu do nauczania tradycyjnego. Wykładowcy zapro-
ponowali przeprowadzenie klasycznego eksperymentu pedagogicznego w celu porównania 
efektywności kształcenia w obu formach. Ponadto podkreślali, że możliwość wykorzystania 
materiałów multimedialnych jest bardzo wartościowym elementem kształcenia online. W ramach 
„innych uwag” podkreślana była kwestia konieczności przygotowania studentów do korzystania 
ze zdalnego kształcenia.

Ankieta dla studentów 
Ankieta dla studentów obejmowała następujące pytania:
1. Czy wprowadzenie elementów zdalnego nauczania zmieniło sposób uczenia się 

przez Panią/ Pana przedmiotu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Jak wprowadzenie elementów zdalnego nauczania wpłynęło na rozumienie na-

uczanych treści, trwałość wiedzy, skuteczność przygotowania do egzaminu?
3. Czy sprostanie wymaganiom postawionym w zdalnym nauczaniu jest trudne? 

Proszę uzasadnić odpowiedź.
4. Co jest najbardziej wartościowe w tej formie kształcenia?
5. Co jest najbardziej uciążliwe w tej formie kształcenia?
6. Co należy zmienić w przyszłości w takim nauczaniu? Co należy zachować? 

Co należy udoskonalić i jak?
7. Inne uwagi.
Studenci dobrze ocenili nową formę kształcenia. Chwalili indywidualne tempo nauki, 

oceniając pozytywnie nawet konieczność cięższej i bardziej systematycznej pracy, ponieważ 
mobilizowało ich to do większej aktywności i dawało satysfakcję. Studenci pozytywnie oce-
nili wpływ nowego trybu nauki na przygotowanie do egzaminów i napisali, że wypełnienie 
wszystkich powinności związanych z kształceniem online nie było trudne. Jako elementy 
negatywne wymienili techniczne problemy z platformą oraz brak bezpośredniego kontaktu 
z wykładowcą.

Jeśli chodzi o problemy techniczne – rzeczywiście w pierwszej fazie implementacji naucza-
nia zdalnego wystąpiły pewne niedogodności. Obecnie podobne sytuacje nie mają już jednak 
miejsca. Natomiast w kontekście skarg dotyczących braku kontaktu osobistego z prowadzącym 
można stwierdzić, że studenci nie są przyzwyczajeni do kontaktu wirtualnego. Pomimo korzy-

Anna Rybak



55

stania z wielu narzędzi komunikacji – takich jak forum, czat czy poczta elektroniczna – nadal 
odczuwali brak kontaktu. Należy w tym miejscu przypomnieć, że zajęcia były prowadzone 
w trybie mieszanym, zatem tradycyjne konsultacje odbywały się bez zmian. Pomimo to został 
zasygnalizowany problem.

Wstęp do badania efektywności kształcenia e-learningowego
W każdej sytuacji, gdy wdrażane są nowe metody kształcenia czy też nowe środki dydak-

tyczne, celem głównym jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia. Tak jest również 
w przypadku wdrażania zdalnego kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Zasadne jest więc 
badanie tej efektywności. Wstępem do planowanych na uczelni szerokich badań w tym zakresie 
było zebranie od wykładowców – uczestników szkolenia wprowadzającego w problematykę 
kształcenia zdalnego – propozycji dotyczących istoty i organizacji badania. Jednym z warunków 
zaliczenia szkolenia było wykonanie zadania sformułowanego następująco:

Wszystkim nauczycielom zależy na efektywnym kształceniu, czyli jak najlepszych wynikach 
nauczania studentów. Wprowadzenie nowej formy kształcenia zawsze rodzi nadzieję na osiągnię-
cie jego wyższej efektywności w stosunku do kształcenia tradycyjnego. Skuteczność nowej formy 
kształcenia musi być jednak sprawdzona w drodze badań. Bardzo proszę o krótką wypowiedź 
(w oparciu o Państwa wiedzę/ wyobrażenie/ intuicję/ doświadczenie) na temat: jak powinny być 
zorganizowane i w jaki sposób przeprowadzone badania nad efektywnością zdalnego kształcenia 
na uczelni?

Zebrano około 200 wypowiedzi zawierających różne propozycje, spośród których naj-
częściej wymieniano:

 ankiety dla studentów i nauczycieli (już zastosowano),
 klasyczny eksperyment pedagogiczny,
 monitorowanie aktywności na platformie w czasie rzeczywistym,
 pre-test i post-test,
 tradycyjne egzaminy.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 opracowana została metodologia 
badań nad efektywnością zdalnego kształcenia na uczelni, zaś od semestru letniego trwa rea-
lizacja tych badań.

Wnioski i plany na przyszłość
Podstawowy wniosek wynikający z podjętych i częściowo już zrealizowanych działań jest 

następujący: możliwe jest skonsolidowanie społeczności akademickiej całej uczelni wokół pod-
jętego działania dotyczącego wprowadzenia nowego elementu w funkcjonowaniu uczelni.

W początkowym stadium prac nad kompleksowym wdrożeniem e-learningu na Uniwersy-
tecie w Białymstoku z różnych wydziałów docierały głosy wyrażające niewiarę w powodzenie 
całego przedsięwzięcia, zwłaszcza w świetle planowanego harmonogramu działań. Tymczasem 
w praktyce okazało się, że wielu pracowników naukowo-dydaktycznych wręcz oczekiwało na 
taki projekt.

Do stycznia 2011 roku ponad 300 nauczycieli akademickich zostało przeszkolonych w za-
kresie obsługi platformy oraz tworzenia kursów e-learningowych i w dalszym ciągu zgłaszają się 
chętni do szkolenia. Na platformie umieszczonych jest ponad 100 kursów. Odbyły się pierwsze 
egzaminy online (w pracowniach komputerowych, pod nadzorem wykładowcy). Sekcja Multi-
medialna stała się miejscem, w którym spotykają się pracownicy różnych wydziałów.
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Dokonano jednostronnej integracji platformy z systemem USOS, co oznacza, że studenci 
(a dokładniej – całe grupy, do których należą) zapisywani są na kursy na podstawie kont, które 
posiadają w systemie USOS. Stanowi to ułatwienie w zakładaniu kont, zwłaszcza gdy wielu 
studentów korzysta z platformy. Dążenie do tej integracji wymusiło w dziekanatach bardziej 
terminową aktualizację danych w systemie USOS. Oczywiście każdy student ma indywidualne 
konto w systemie Blackboard. Integracja umożliwiająca przekazywanie przez platformę ocen 
bezpośrednio do systemu USOS jeszcze – z różnych względów – nie została dokonana (nie było 
nawet takich prób, ponieważ prowadzone są wyłącznie zajęcia w formie blended learningu i 
ocena z części online nie musi być ostateczną oceną z przedmiotu).

Obecnie trwają prace nad dokumentami, które będą regulowały funkcjonowanie zdalnego 
kształcenia na uczelni po zakończeniu projektu (tj. od roku akademickiego 2011/2012). W prace 
te włączył się bardzo intensywnie Dział Dydaktyki. Podstawowe dokumenty (np. Regulamin 
zdalnego kształcenia) zostały już utworzone i obecnie poddawane są konsultacjom. Dokumenty 
te powstały na bazie regulaminów wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Sekcja Multimedialna zostanie przekształcona w Uczelniane Centrum E-learningowe i będzie 
funkcjonowała jako jednostka międzywydziałowa.

W okresie, gdy powstawało niniejsze opracowanie, tworzone były kolejne kursy. Planowane 
w projekcie repozytorium ma zawierać docelowo 200 kursów. Te już utworzone i przeprowa-
dzone podlegały ewaluacji. Na semestr letni roku akademickiego 2010/2011 przewidziano 
intensywne prace badawcze nad efektywnością zdalnego kształcenia. 
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 Abstract
In this paper the author presents the first stage of developing e-learning at the University of Bialystok. 

The process contains a few steps: the choice of e-learning platform, training the lecturers, creation and 
implementation of the first e-courses, gathering first experiences and opinions both of students and teachers 
as well as establishing the plans of research on effectiveness of distance education at the university level. 
The case study may be used as an example of good practice for institutions less experienced in this area 
and as an invitation to cooperation in research on effectiveness of e-learning.
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w multimedialnym wspomaganiu kształcenia oraz indywidualizacji procesów kształcenia. Prowadzi wy-
kłady m.in. z przedmiotów Systemy zdalnej edukacji oraz Inteligentne multimedialne systemy uczące. Jest 
pełnomocnikiem Rektora UwB ds. kształcenia na odległość. Główny obszar jej zainteresowań badawczych 
dotyczy efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjnej.
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Rozdział 7

W opracowaniu omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia dużego, przewidzianego na 
cztery lata projektu „Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkuren-
cyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni” w Priorytecie IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Przedstawiono problemy związane z przygotowaniem wniosku i jego realizacją. Podjęto też 
próbę przedstawienia specyfiki projektów e-learningowych i podania wskazówek, jak zapewnić 
ich wysoką jakość i trwałość.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami realizuje projekt 
Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej 
kompetencji absolwentów. Głównym celem projektu jest doskonalenie procesu dydaktycznego 
poprzez zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych, komunikacyjnych 
oraz e-learningowych w organizacji i w samym procesie nauczania.

Wprowadzenie e-learningu daje uczelni możliwość szybkiego, ciągłego doskonalenia 
i rozszerzania oferty edukacyjnej. Kształcenia w tej formie oczekują także przedsiębiorstwa 
gospodarki opartej na wiedzy, prowadzące tzw. szkolenia ustawiczne dla swoich pracowni-
ków, w których najczęściej korzystają z tego typu technologii. Dla studentów taka forma zajęć 
ma również wiele zalet – daje im możliwość wyboru tempa i miejsca nauki, przygotowuje do 
ustawicznego doskonalenia się po ukończeniu studiów, rozwija umiejętności pracy grupowej 
i w sieci organizacji. Posiadanie tak przygotowanych pracowników umożliwia przedsiębiorstwom 
łatwiejsze wprowadzanie innowacji organizacyjnych.

Wdrażanie e-learningu jest projektem dydaktycznym i jako takie wymaga właściwego 
zarządzania oraz użycia odpowiednich narzędzi. Można jednak zauważyć wyraźną specyfikę 
projektów e-learningowych odróżniającą je od typowych projektów dydaktycznych.

Krótki opis projektu
Projekt jest w trakcie realizacji, czas jego trwania to cztery lata. Obrót finansowy odpowiada 

obrotowi średniego przedsiębiorstwa usługowego.

Arkadiusz Orłowski, Mirosław Woźniakowski, Tomasz Minkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Cele projektu
Główne cele tworzonego projektu to przede wszystkim:

 uruchomienie kierunku rolnictwo w trybie e-learningowym;
 stworzenie struktur wspierających wdrażanie ICT;
 opracowanie kursów na temat wdrażania technologii e-learningowych;
 opracowanie kursów ECDL (European Computer Driving Licence) – zaawansowa-

nych i wyrównawczych;
 opracowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla studentów pierwszego 

roku z przedmiotów matematyka i fizyka;
 przeszkolenie kadry w zakresie: e-learningu, relacji ze studentami niepełnospraw-

nymi, ECDL, zaawansowanego wykorzystania ICT;
 wyjazdy studyjne;
 staże dla studentów;
 wsparcie informatyczne Biura Karier.

Główne rezultaty projektu
W celu przygotowania kadry akademickiej do tworzenia i prowadzenia zajęć metodą 

nauczania na odległość opracowano i przeprowadzono zaawansowane kursy:
 wdrażania technologii e-learningowych,
 wykorzystania ICT, 
 ECDL, wraz z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu. 

Zaprojektowano również pełen cykl kształcenia w trybie e-learningowym na typowym dla 
SGGW kierunku rolnictwo, a także opracowano merytorycznie 19 przedmiotów (docelowo bę-
dzie ich 53) obejmujących pełny cykl kształcenia I i II stopnia studiów w trybie e-learningowym 
na wymienionym kierunku. W tym celu:

 wdrożono narzędzia do tworzenia kursów e-learningowych (Articulate, Raptivity, 
Knowledge Presenter, Adobe Presenter, Ivona),

 przygotowano serię filmów dydaktycznych,
 rozbudowano platformę e-learningową Moodle,
 uruchomiono synchroniczny system edukacji zdalnej Adobe Connect Pro.

Kolejne rezultaty, które warto wymienić, to:
 opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego problemów studentów 

niepełnosprawnych;
 umożliwienie prowadzenia e-konsultacji oraz wykładów z i dla ośrodków zamiej-

scowych i zagranicznych;
 uruchomienie: kursów ECDL i zaawansowanej obsługi pakietu oprogramowania, 

portalu śledzenia losów absolwentów i wsparcia Biura Karier, szkolenia z autopro-
mocji na rynku pracy, zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki,

 wprowadzenie podręczników elektronicznych oraz testów określających luki 
w wiedzy z matematyki i fizyki,

 umożliwienie studentom i kadrze akademickiej SGGW korzystania z e-książek (trzy 
kolekcje wydawnictwa ebrary: z zakresu tematyki komputerów i ICT, rolnictwa 
i biologii, ekonomii i zarządzania) oraz upowszechnienie korzystania z zasobów 
online biblioteki SGGW.

W projekcie udało się również wykorzystać doświadczenia partnerów projektu oraz uczelni 
zagranicznych – głównie ELLS (Euro League for Life Sciences).

Arkadiusz Orłowski, Mirosław Woźniakowski, Tomasz Minkowski
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Faza 
przygotowywania 
wniosku
Przygotowanie wniosku zo-

stało zainicjowane przez wyspe-
cjalizowaną jednostkę SGGW 
– Centrum Organizacji Badań 
i Szkoleń. Wybrano zespół opra-
cowujący założenia projektowe, 
biorąc pod uwagę kompeten-
cje jego członków związane 
z: przygotowywaniem wniosków 
o dofinansowanie projektów 
europejskich, zarządzaniem pro-
jektami (w szczególności dy-
daktycznymi), wprowadzaniem 
narzędzi ICT oraz e-learningo-
wych. Początkowo sprawdzono, 
czy uczelnia wraz z partnerami 
jest w stanie spełnić kryteria 
konkursowe. Następnie zdefinio-
wano zakres projektu (to znaczy 
opisano i uzgodniono jego cele 
oraz wymagania), stworzono har-
monogram i oszacowano koszty 
poszczególnych zadań, na tym 
etapie zwracając szczególną uwa-
gę na krytyczne czasy realizacji 
zadań silnie zależnych od Prawa 
zamówień publicznych.

Faza realizacji 
projektu
W pierwszej fazie realizacji 

opracowano zakres obowiązków 
jego uczestników oraz regula-
miny i procedury postępowania 
w poszczególnych sytuacjach. 
Wystąpiły tu pewne problemy 
z ustaleniem adekwatnej formy za-
trudnienia poszczególnych uczest-
ników projektu. Aby realizować 
funkcje kontrolne, wprowadzono 
comiesięczne spotkania kadry 
kierowniczej projektu z przewod-
niczącym Rady  Koordynacyjnej 

Rada koordynacyjna
SGGW – 4 osoby, 

UPW – 3, partnerzy –
po 2 osoby plus 

kierownik projektu

Kierownik projektu 
1.1

Z-ca kierownika 
1.1.1. ds. 

merytorycznych
projektu 1.1.3.

Koordynator ds. 
studiów z sieci  E-
Rolnictwo 1.1.1.1. 

1.1.3.1

Koordynator  ds. 
zaj

wyrównawczych 
1.1.1.2.

Koordynator ds. 
technologii e-

learningowej 1.1.1.3.

Koordynator ds. 
Biura Karier 1.1.1.4

Koordynator ds. 
rozwoju kadry 

akademickiej 1.1.1.5

Koordynator ds. sta y
1.1.1.6 p.

Koordynator szkole
ECDL 1.1.1.7 

(Europejski Certyfikat 
Umiej tno ci

Komputerowych) 
- 1 osoba

Z-ca kierownika ds. 
administracyjno-

finansowych 1.1.2. 
COBiS

Specjalista ds.  
administracyjno-

organizacyjnych (2 
osoby COBiS) 1.1.2.1

Specjalista ds. 
prawno-

przetargowych 
COBiS)    1.1.2.2.

Specjalista ds. 
rozlicze  (COBiS) 

1.1.2.3

Specjalista ds. 
promocji 1.1.2.4 

(2 osoby:  promocja 
Rektorat i Rzecznik 

SGGW)

Specjalista ds. 
rekrutacji (1 osoba 

BSS) 1.1.2.5

Specjalista ds. 
sprawozdawczo ci
1.1.2.6 finansowej i 
merytorycznej ECDL 

(2 osoby IMM)

Z-ca kierownika ds. 
sieci i ewaluacji UPW

Specjalista ds. 
wspó pracy (UPW)

Specjalista ds. 
ewaluacji (UPW )  

1.1.3.2

Rysunek 1. Schemat organizacyjny projektu

Źródło: opracowanie własne
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Projektu oraz ciągłą ewaluację ex ante i ex post przeprowadzanych szkoleń. Zidentyfikowano 
także elementy ryzyka związane z realizacją projektu i oszacowano ich wielkość.

Faza zakończenia projektu
W fazie realizacji trzeba zapewnić osiągnięcie zakładanych rezultatów twardych i miękkich. 

Brak osiągnięcia rezultatów przedstawionych we wnioskach dla poszczególnych zadań będzie 
skutkować wycofaniem finansowania dla tych zadań. W fazie zakończenia należy przeprowadzić 
właściwe kontrole wewnętrzne i audyty, a także zadbać o zapewnienie trwałości rezultatów 
projektu. 

Wybrane problemy projektu
Wskaźnikowe metody oceny projektów
Ścisły monitoring projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest jednym 

z podstawowych warunków ich właściwej i efektywnej realizacji. Wskaźniki będące podsta-
wą systemu oceny ilościowej programów zorganizowane zostały hierarchicznie, w sposób 
odpowiadający sekwencji celów (od najbardziej ogólnych do szczegółowych). System funk-
cjonuje zgodnie z zasadą, że im wyższy poziom procedury programowania (przygotowywa-
nia programów operacyjnych) i bardziej generalny cel wdrażania, tym mniejsza jest liczba 
wskaźników oraz mają one bardziej ogólny i uniwersalny charakter. Na niższych poziomach 
procedury programowania monitoring jest prowadzony za pomocą niezależnych wskaźników 
podstawowych.

Stosowana jest metodologia oceny projektów unijnych przez pryzmat stosunku nakładów 
do efektów, jak również stosunku efektów zamierzonych do faktycznie uzyskanych. Oznacza 
to między innymi, że kierownicy projektów mają zapewniony ciągły dostęp do kluczowych 
informacji opracowanych z myślą o efektywnościowym podejściu do realizacji.

Na każdym poziomie mamy do czynienia z realizacją celów coraz bardziej ogólnych (rysunek 
2). Cele operacyjne (operational objectives) są osiągane równolegle z powstaniem produktu, cele 

Rysunek 2. Filozofia oddziaływania programu

Nakłady Działania

Produkty
(wytworzone
dobra i usługi)

Rezultaty
(bezpośrednie

skutki)

Oddziaływania
(skutki w dłuższym

okresie) 

Cele
operacyjne 

Cele
strategiczne 

Cele
globalne 

Źródło: Komisja Europejska, The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds Interventions, „Methodological 
Working Paper” nr 2

Arkadiusz Orłowski, Mirosław Woźniakowski, Tomasz Minkowski
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strategiczne (specific objectives) są osiągane wraz z powstaniem rezultatów, zaś cele globalne 
(global objectives) wraz z powstaniem oddziaływań. Docelową, merytoryczną podstawą systemu 
wskaźników jest układ celów zdefiniowanych w dokumencie Komisji Europejskiej – Podstawy 
Wsparcia Wspólnoty1. Kryteria doboru wskaźników muszą uwzględniać reguły rekomendo-
wane przez Komisję, takie jak: trafność, stosowność, dostępność, wiarygodność, mierzalność, 
porównywalność. Wskaźniki w rekomendowanym systemie są ułożone w sposób hierarchiczny, 
odpowiadający sekwencji celów od najbardziej ogólnych do szczegółowych. 

W myśl opisanej wcześniej klasyfikacji do pomiaru przebiegu każdej z faz oddziaływania 
projektu (nakłady, produkty, rezultaty i oddziaływania) stosowany jest oddzielny zestaw wskaź-
ników. Do pomiaru nakładów (inputs) używane są zwykle wskaźniki finansowe mierzące koszty 
programu. Produkty (outputs) mierzone są w jednostkach naturalnych (np. liczba kilometrów 
wybudowanej drogi) lub pieniężnych. Rezultaty (results) oznaczają bezpośrednie i natych-
miastowe efekty programu, mierzone zarówno w jednostkach naturalnych, jak i pieniężnych 
(np. redukcja czasu dojazdu w minutach, spadek kosztów transportu). Z kolei oddziaływania 
(impacts) obejmują długofalowy, pośredni wpływ programu na innych uczestników rynku 
(oddziaływania globalne: global impact) oraz wpływ bezpośredni, ale ujawniony po pewnym 
czasie (specific impact).

Jak już wspomniano we wstępie niniejszego opracowania, w ostatnim czasie system oceny 
ilościowej programów unijnych ewoluował w stronę wskaźników opartych na rzeczywistych 
efektach, mierzonych w jednostkach naturalnych, w miejsce wskaźników finansowych. Obec-
ny system wskaźników ukierunkowany jest na mierzenie pięciu istotnych aspektów (cech) 
programów:

 trafności – cecha ta informuje, czy cele projektów są dopasowane do rzeczywistości 
i w jakim stopniu są ważne w kontekście rozwijających się potrzeb, priorytetów 
narodowych i Unii Europejskiej;

 efektywności – to kryterium oceny wskazuje, jak produkty zmieniają się w rezultaty 
(por. rys. 2);

 skuteczności – jest to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób program (projekt) 
przyczynia się do realizacji celów;

 użyteczności – cecha ta mówi, czy program (projekt) ma właściwy wpływ na 
zaspokojenie potrzeb grup konsumentów, do których został skierowany;

 trwałości – która informuje, czy wprowadzone poprzez program (projekt) zmiany 
będą trwałe.

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie dwóch pojęć, które w języku angielskim są blisko-
znaczne, w związku z czym mogą być często mylone – chodzi o pojęcia effectiveness oraz effi-
ciency. W języku polskim odpowiadają im słowa skuteczność i wydajność. Ocena skuteczności 
(effectiveness) oznacza porównanie tego, co zostało zrobione, z tym, co zostało pierwotnie 
zaplanowane; porównujemy faktyczne wielkości produktu, rezultatów bądź oddziaływań 
z tymi, które były oczekiwane. Natomiast ocena wydajności (efficiency) oznacza porównanie 
produktu, rezultatów i oddziaływań z nakładami, które zostały poniesione na ich osiągnięcie 
(zwykle wyrażonymi w formie pieniężnej). W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe 
wskaźniki mierzące skuteczność i wydajność na poziomie poszczególnych celów (operacyjnych, 
strategicznych oraz globalnych).

1 Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/PODSTAWY+W
SPARCIA+WSPOLNOTY/, [03.03.2011].
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Tabela 1. Wskaźniki skuteczności i wydajności

Rodzaj wskaźnika Skuteczność Wydajność

Cele operacyjne Produkt fizyczny bądź 
pieniężny

Faktyczny/planowany 
produkt Produkt/koszty 

Cele strategiczne Rezultat Faktyczny/planowany 
rezultat Rezultat/koszty

Cele globalne Oddziaływanie Faktyczne/planowane 
oddziaływanie Oddziaływanie/koszty

Źródło: Komisja Europejska, Indicators For Monitoring And Evaluation: An Indicative Methodology, 
„Methodological Working Paper” nr 3

Wskaźniki konstruowane dla powyższych celów oraz faz programu dobierane są z punktu 
widzenia czterech kluczowych cech: istotności, mierzalności, wiarygodności i dostępności.

W trakcie realizacji programu podlegają zmianie nie tylko oceniane elementy, ale również 
metodologia oceny. Analiza programów ma miejsce we wszystkich fazach realizacji i dzieli się 
na ocenę ex ante, bieżącą, ocenę w połowie okresu oraz ocenę ex post.

W tabeli 2. przedstawiono przykłady wskaźników skonstruowanych na potrzeby oceny 
projektu e-learningowego.

Tabela 2. Wybrane wskaźniki dla projektu Wprowadzanie technologii e-learningowej

Wprowadzenie technologii e-learningowej 
Nakłady Koszty projektu

Produkt
Liczba opracowanych kursów
Liczba przeszkolonych pracowników
Zakupione systemy i narzędzia

Rezultat Łatwość dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku (studenta i firm)

Oddziaływanie

Wzrost pozycji uczelni
Wzrost jakości absolwenta
Wzrost kompetencji nauczycieli
Dywersyfikacja produktu (nowe formy wspierania uczelni w realizacji 
kształcenia ustawicznego pracowników)

Źródło: opracowanie własne

Prawa własności intelektualnej i licencje CC
Z obserwacji prowadzonych przez autorów w ramach projektu, jak i z obserwacji innych 

organizacji szkoleniowych i uniwersytetów (w szczególności amerykańskich) wynika, że powinna 
istnieć możliwość rozwijania i niekomercyjnego wykorzystywania materiałów dydaktycznych 
w formie elektronicznej przez innych twórców (nauczycieli akademickich), z poszanowaniem praw 
autorskich, a także dalszego udostępniania wspomnianych materiałów na tych samych zasadach. 

Do tej pory sprawy własności intelektualnej regulował paragraf 24 Umowy o dofinanso-
wanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast według autorów 
istotne byłoby doprecyzowanie wspomnianego paragrafu przez instytucję pośredniczącą – po-
przez wprowadzenie licencji Creative Commons. Licencje te byłyby wprowadzane poprzez 
podpisanie standardowej umowy CC przez autorów materiałów i dalej mogłyby być rozwijane 
po podpisaniu przez twórców wprowadzających modyfikacje z powołaniem się na dotychcza-
sowych autorów.
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Licencje Creative Commons (CC) działają na zasadzie „pewne prawa zastrzeżone” – granice 
dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie „wszelkie prawa 
zastrzeżone”. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą 
się dzielić swoją twórczością z innymi, jednocześnie zachęcając do tworzenia wspólnej kultury, 
której elementy mogą być swobodnie wymieniane i modyfikowane. Licencje te wykorzystują 
prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi, 
lecz nie oznaczają zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła objęte licencjami CC nie trafiają do 
domeny publicznej – prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie 
dzieła szerokiemu gronu użytkowników.

Licencje CC zostały opracowane z myślą o wszelkiego rodzaju materiałach: stronach inter-
netowych, muzyce, zdjęciach, filmach, literaturze czy materiałach edukacyjnych i artykułach 
naukowych – przede wszystkim tych rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu. Decy-
dując się na standardową licencję Creative Commons, należy podjąć decyzje odnośnie czterech 
warunków udostępniania utworu:

1. Uznania autorstwa (Attribution) – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 
i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie 
utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwo-
wzoru.

2. Użycia niekomercyjnego (Non commercial) – wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na 
jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych.

3. Bez utworów zależnych (No derivative works) – wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie 
utworów zależnych nie jest dozwolone.

4. Na tych samych warunkach (Share Alike) – wolno rozprowadzać utwory zależne 
jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Kombinacje powyższych warunków tworzą razem sześć podstawowych licencji utwo-
rzonych przez amerykański oddział Creative Commons. Wraz z powstawaniem narodowych 
wersji Creative Commons autorzy uzyskują również możliwość wybrania jednej z lokalnych 
licencji. Licencje te obowiązują na całym świecie jako licencje niewyłączne, zawierane na czas 
nieoznaczony. 

SGGW jako lider projektu proponuje wprowadzenie podpisywania przez wszystkich autorów 
materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej licencji CC typu „uznanie autorstwa, użycie 
niekomercyjne, na tych samych warunkach”. Wprowadzenie takiej licencji dałoby gwarancję 
trwałości projektu i jego silnego oddziaływania na cały proces dydaktyczny uczelni.

Szkolenie „Wdrażanie technologii e-learning”
Jednym z działań w ramach projektu jest opracowanie, organizacja i przeprowadzenie 

szkolenia Wdrażanie technologii e-learning. Przeprowadzonych zostanie 11 edycji szkolenia, 
z których każda trwa 84 godziny. Do końca projektu zostanie przeszkolonych co najmniej 
165 osób. Poniżej został przedstawiony wykaz zagadnień poruszanych na zajęciach: 

 podstawowe informacje na temat e-learningu,
 podstawowe informacje o systemach zarządzania nauczaniem,
 wsparcie CEM dla nauczycieli i studentów korzystających z e-learningu,
 zasady budowy kursów e-learningowych,
 analiza przykładowego kursu,

Problemy zarządzania dużym projektem e-learningowym
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 narzędzia open source,
 system Moodle,
 zarządzanie kursami i słuchaczami,
 system wspomagania Articulate,
 wprowadzenie do korzystania z baz bibliotecznych – praktyczne wskazówki,
 metody synchroniczne,
 Adobe Connect Pro.

Szkolenie to ma dużą wagę, ponieważ stanowi grunt przyszłej współpracy pomiędzy grupami 
osób uczestniczących w projekcie (rysunek 3).

Grupą docelową są nauczyciele akademiccy, a głównym celem szkolenia jest przygotowa-
nie ich do pracy ze studentami z wykorzystaniem e-learningowych metod asynchronicznych 
i synchronicznych. Bardzo ważne jest również przygotowanie nauczycieli do współdziałania 
z metodykami i informatykami, co przekłada się na poprawę jakości opracowywanych mate-
riałów dydaktycznych.

Rysunek 3. Grupy współpracujące przy opracowaniu kursu e-learningowego

twórca
treści

metodyk nauczyciel

informatyk

student

Źródło: opracowanie własne

Na pierwszą edycję szkolenia przygotowane zostały materiały szkoleniowe utrwalone 
w formie elektronicznej. Mają one charakter aktywnych prezentacji, do których dostęp jest nie-
ograniczony – zostały wykonane z użyciem programów Xerte, Articulate, Adobe Presenter oraz 
Ivona. W szkoleniu wykorzystywane są również nagrania filmowe, które powstały przy udziale 
profesjonalnego reżysera i które są finansowane ze środków projektowych. Każda osoba chcąca 
się z nimi zapoznać, może to uczynić poprzez stronę projektu – elearn.sggw.pl – wybierając 
odpowiedni odnośnik, bądź też bezpośrednio przez wejście do serwisu e.sggw.waw.pl. 

Na każdym szkoleniu przeprowadzane są badania ankietowe uczestników – odbywają się 
one dwukrotnie, na początku i na końcu szkolenia. Wyniki ankiet służą do pomiaru zadowolenia 
uczestników, są także źródłem informacji, na których opierają się zmiany wprowadzane przy 
organizacji kolejnych edycji.

Dotychczasowe badania wskazują na to, iż uczestnicy jako główny powód udziału w kursie 
podają chęć pogłębienia swojej wiedzy. Ankiety informują jednoznacznie, iż uczestnicy preferują za-
jęcia praktyczne. Wpłynęło to na zwiększenie liczby godzin zajęć o charakterze warsztatowym.
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Podsumowanie
Skuteczne zarządzanie dużym projektem e-learningowym jest prawdziwym wyzwaniem. 

W opracowaniu szczegółowo omówiono najważniejsze aspekty i problemy z tym związane. 
Jako przykład wykorzystano projekt realizowany w SGGW w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1. Po krótkim, ale możliwie kompletnym przedstawieniu celów 
i oczekiwanych rezultatów projektu oraz omówieniu faz: przygotowywania wniosku, realizacji 
projektu i jego zakończenia, zidentyfikowano i przeanalizowano najważniejsze problemy związa-
ne z zarządzaniem tego typu przedsięwzięciem. Szczególną uwagę poświęcono wskaźnikowym 
metodom oceny projektu i problemom ochrony własności intelektualnej. 
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Rysunek 4. Przykładowe tematy realizowane w ramach szkolenia

Źródło: opracowanie własne
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 Abstract
In this paper experiences gained from conducting a large (planned for 4 years) project “Programme 

for the modernization of education at the Warsaw University of Life Sciences - SGGW in order to ensure 
competitiveness and high competence of graduates” in the sub-measure 4.1.1 “Strengthening and deve-
lopment of didactic potential of universities” of Human Capital Operational Programme are presented. The 
problems associated with the preparation of the proposal and its execution are discussed. Specificity of 
e-learning projects is emphasized and hints on how to ensure their quality and durability are provided. 
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Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie możliwości realizacji projektów wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego w Europie, na przykładach konkretnych przedsięwzięć współfinansowanych przez 
Program Leonardo da Vinci. 

Tworzenie innowacyjnych treści, metodologii nauczania, usług oraz praktyk opartych na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych jest jednym z podstawowych celów ustanowio-
nego na lata 2007–2013 wspólnotowego programu Uczenie się przez całe życie1. Jeden z jego 
komponentów – Program Leonardo da Vinci – wspiera realizację wspomnianego celu w odnie-
sieniu do szeroko rozumianego sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. W praktyce oznacza 
to, że w całej Europie około 300 międzynarodowych partnerstw tworzonych przez instytucje 
związane z edukacją zawodową oraz rynkiem pracy otrzymuje w corocznych konkursach dofi-
nansowanie na realizację projektów transferu innowacji2. Stosowanie nowoczesnych technologii, 
w tym narzędzi e-learningowych, jest elementem zdecydowanej większości z nich. 

Pomysły wspierane przez Program
Leonardo da Vinci
Przed omówieniem projektów transferu innowacji warto wspomnieć, że Program Leonardo 

da Vinci (LdV) wspiera także międzynarodową mobilność zawodową. W ramach projektów 
stażowych finansowana jest organizacja staży zagranicznych w przedsiębiorstwach dla uczniów 
szkół zawodowych, dla pracowników, osób poszukujących pracy i absolwentów. Celem wyjazdów 
jest umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego w innym kraju, zdobywania 
i wykorzystywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, tak aby ułatwić im dalszy rozwój osobi-
sty i zawodowy. Ponadto możliwa jest realizacja projektów wymiany doświadczeń dla kadry 
odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rozwój zasobów ludzkich. Polegają 
one na organizacji dla tych osób wyjazdów do partnerskich instytucji europejskich, w trakcie 

1 Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r., ustanawiająca program 
działań w zakresie uczenia się przez całe życie (OJ L327/45 z dnia 24 listopada 2006). 
2 W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić m.in. trzy instytucje z trzech różnych krajów uczestniczących w pro-
gramie. 
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transferu innowacji
w projektach Leonardo da Vinci
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których ma miejsce identyfikacja i wymiana dobrych praktyk oraz dyskusja z przedstawicielami 
instytucji przyjmujących. 

O dofinansowanie projektów mobilności mogą ubiegać się instytucje lub firmy zaintere-
sowane ich organizacją dla swoich uczniów, absolwentów lub pracowników. Dofinansowanie 
z Programu Leonardo da Vinci pozwala na pokrycie kosztów podróży i pobytu, przygotowania 
językowo-kulturowego uczestników oraz kosztów zarządzania ponoszonych przez instytucję 
wysyłającą w związku z wyjazdem3. 

Ciekawą propozycją dla organizacji niemających jeszcze dużego doświadczenia w realizacji 
międzynarodowych przedsięwzięć są projekty partnerskie Leonardo da Vinci. Ich głównym 
zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy 
w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie europejskim. W toku realizacji 
projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, a pomiędzy spotkaniami każdy z nich 
prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem. Dwuletnia wspólna praca 
powinna zakończyć się konkretnym rezultatem – wspólnie opracowanym przez partnerów 
produktem, który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i zastosowanie wyników projektu 
(np. w formie wspólnego raportu, broszury, strony internetowej, płyt CD, konferencji). Projekty 
partnerskie mogą również służyć kontynuacji rozpoczętej wcześniej współpracy bądź też stać 
się pierwszym krokiem w kierunku projektów mobilności lub transferu innowacji.

Założenia projektów transferu innowacji
Projekty transferu innowacji (Transfer of Innovation, TOI) polegają na wymianie dobrych 

praktyk funkcjonujących w krajowych systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
wypracowanych w zakończonych projektach LdV. Przedmiotem transferu z jednego państwa 
do innych są konkretne rozwiązania edukacyjne – mogą to być przykładowo metodologie, 
programy nauczania, moduły szkoleniowe, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane 
zawodowo. W trakcie realizacji projektów TOI partnerzy dostosowują produkty do potrzeb 
nowych odbiorców (np. pod względem językowym, prawnym), testują je również z udziałem 
grup docelowych oraz opracowują ostateczną wersję do wykorzystywania po zakończeniu 
przedsięwzięcia. 

Przygotowanie projektu transferu innowacji powinno być poprzedzone wnikliwą analizą 
potrzeb i oczekiwań końcowych odbiorców, tak by jego rezultaty były przydatne i mogły być 
wykorzystywane przez możliwie szerokie grono. Istotny dla powodzenia przedsięwzięcia jest 
skład międzynarodowego partnerstwa. Szczególnie pożądana jest współpraca między instytu-
cjami edukacyjnymi a przedsiębiorcami, dzięki której opracowywane materiały dydaktyczne 
będą dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i wymogów pracodawców. Każdy projekt 
musi wykazać się innowacyjnością, tzn. musi prowadzić do stworzenia nowej wartości w danej 
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

W Polsce od 2007 roku realizowanych jest 57 projektów transferu innowacji koordy-
nowanych przez polskie organizacje4. Łączna kwota dofinansowania programu  Leonardo 

3 Około 60 proc. budżetu Programu LdV przeznaczane jest na projekty mobilności. Szczegółowe informacje na temat 
zasad ich realizacji, wraz z przykładami najlepszych projektów dostępne są na stronie Narodowej Agencji: www.
leonardo.org.pl, [30.10.2010]. 
4 Lista projektów TOI z polskimi instytucjami w roli koordynatora dostępna jest na stronie Narodowej Agencji: http://
leonardo.org.pl/index.php/ida/64/, [30.10.2010].
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da Vinci wynosi 14,2 mln euro5. Tematyka przedsięwzięć jest bardzo różnorodna, 
a wśród beneficjentów znajdują się przedstawiciele wielu sektorów, np. budownictwa, kultury, 
medycyny czy turystyki. Rezultaty projektów mają być odpowiedzią na potrzeby edukacyj-
ne i szkoleniowe konkretnych grup zawodowych, np. lekarzy, menedżerów budownictwa, 
nauczycieli zawodu i trenerów czy kadry MŚP. W 2009 roku Narodowa Agencja dokonała 
przeglądu dorobku projektów Leonardo Da Vinci w obszarze wykorzystywania nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, w efekcie czego powstał Biuletyn E-learning 
w projektach Programu Leonardo da Vinci6. Bez wątpienia e-learning jest elementem bardzo 
często wykorzystywanym przez instytucje partnerskie, co świadczy o jego coraz większej 
powszechności, także w zawodowym kształceniu ustawicznym. 

Szkoły wyższe w projektach transferu innowacji 
(TOI)
Przykładem udanego zastosowania e-learningu w procesie kształcenia ustawicznego jest 

projekt Uczenie na odległość jako narzędzie transferu wiedzy w dziedzinie ochrony i zarządza-
nia dziedzictwem archeologicznym, zrealizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu wraz z Amsterdams Archeologisch Centrum (Universiteit van Amsterdam z Ho-
landii), Institutionen för Arkeologi (Göteborgs Universitet ze Szwecji), Latvijas Universitate 
z Łotwy, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg z Niemiec oraz instytucji odpowiedzialnej 
za ochronę dziedzictwa kulturowego English Heritage z Wielkiej Brytanii. Projekt ten miał na 
celu przygotowanie treści i materiałów dydaktycznych dotyczących najnowszych standardów 
i regulacji europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego i zarządzania nim, 
był skierowany do specjalistów z tego sektora.

Przygotowanych zostało 15 tematów składających się na kurs zdalny, zatytułowany Dzie-
dzictwo archeologiczne we współczesnej Europie, które stanowiły podstawę opracowania 
15 multimedialnych kursów e-learningowych. Kursy są dostępne w języku angielskim, niemie-
ckim, polskim i łotewskim. Grupę docelową projektu stanowiły osoby, które w swej działalności 
zawodowej stykają się z wymienionymi zagadnieniami. W kursach pilotażowych, przeprowa-
dzonych na platformie edukacyjnej Edumatic udostępnionej przez koordynatora7, wzięło udział 
120 przedstawicieli krajów partnerskich. 

Zdaniem realizatorów przedsięwzięcia zastosowanie rozwiązań e-learningowych w na-
ukach humanistycznych, w których są one stosunkowo mało znane, sprawdziło się i spotkało 
z zainteresowaniem części środowiska archeologicznego w krajach partnerskich oraz innych 
krajach UE, do których było adresowane. Potwierdzeniem jest fakt, że projektem zaintereso-
wała się instytucja hiszpańska działająca również w sektorze ochrony dziedzictwa narodowego. 
W efekcie w grudniu 2010 roku rozpoczęto kolejny projekt związany z transferem innowacji, 
który umożliwi dostosowanie opracowanych kursów e-learningowych do odbiorców w tym 
kraju, jak również utworzenie sześciu nowych modułów, poszerzających obszar tematyczny 
dotychczasowych kursów. 

5 Czas trwania projektów TOI to 12 do 24 miesięcy. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 150 tys. euro rocznie 
i pokrywać maksymalnie 75 proc. całkowitego budżetu projektu. 
6 Biuletyn dostępny jest na stronie Narodowej Agencji: http://leonardo.org.pl/index.php/ida/7, [30.10.2010]. 
7 Strona internetowa projektu: www.e-archaeology.org, [30.10.2010].
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Jednym z celów Programu Leonardo da Vinci jest także rozwój umiejętności i kompeten-
cji nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i trenerów w systemie kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Przykładem projektu TOI, który koncentruje się na umiejętnościach i wiedzy 
środowisk trenerskich i szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 
w edukacji, jest projekt How to Webcast – new media use in the efficient learning proces-
ses8. Realizację projektu zakończono w październiku 2010 roku. Jego koordynatorem była 
Fundacja Obserwatorium Zarządzania z Warszawy, a partnerami: Czech Efficient Learning 
Node z Czech, IMOTEC z Łotwy – prywatna instytucja non-profit oferująca porady w za-
kresie zaawansowanych technologii – oraz Adam Smith College z Wielkiej Brytanii. Celem 
przedsięwzięcia było przygotowanie oraz promocja spójnej metodyki nauczania online przy 
pomocy technologii webcast (Webcast Training Methodology, WTM), a także podniesienie 
świadomości środowiska szkoleniowego w zakresie wykorzystania mediów strumieniowych 
w edukacji. Główny rezultat projektu – metodyka nauczania poprzez webcast – został przy-
gotowany na podstawie doświadczeń partnerów konsorcjum z poprzednich projektów oraz 
dostępnych materiałów powiązanych z tematem – raportów i badań. Następnie metodyka 
została przetestowana poprzez realizację szkoleń pilotażowych z ponad 300 przedstawicie-
lami grupy docelowej. Odbyło się 12 seminariów online oraz 13 spotkań szkoleniowych dla 
instytucji edukacyjnych (firm szkoleniowych, szkół wyższych, stowarzyszeń szkoleniowych 

8 Strona internetowa projektu: www.webcasttolearn.com, [30.10.2010]. 

Rysunek 1. Przykładowy ekran kursu Dziedzictwo archeologiczne w Europie

Źródło: platforma e-learningowa Edumatic
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i indywidualnych trenerów). Na stronie internetowej projektu udostępniono obszerny opis 
podejmowanych działań, opracowane przykładowe szkolenia typu webcast oraz pliki PDF 
zawierające przygotowaną metodologię szkoleń (WTM).

Projekty Leonardo da Vinci mogą także koncentrować się na powiązanej z zawodem 
nauce języków obcych. Przykładem zastosowania e-learningu dla takich celów jest realizo-
wany aktualnie projekt ESPA EST 2.0. Profilowany kurs języka hiszpańskiego dla MŚP 9. Jego 
koordynatorem jest Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 
a partnerami: Chamber of Commerce and Industry z Bułgarii, ITURBROK, S.L. z Hiszpanii, 
SIA Centro Picasso z Łotwy, Fundatia Centrul Educational Soros z Rumunii i Education@
Internet ze Słowacji. Celem tego projektu jest przede wszystkim rozwinięcie wspólnych stra-
tegii biznesowych, przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności firm europejskich, a także 
ułatwienie rozwoju kontaktów handlowych pomiędzy MŚP z Europy Środkowej i Wschod-
niej oraz Hiszpanii. Projekt ESPA EST 2.0 jest wynikiem transferu doświadczeń i produktów 
powstałych podczas realizacji projektu ESPA EST w latach 2005–2007, w ramach projektu 
pilotażowego Leonardo da Vinci. Powstał wówczas pakiet składający się z czterech elemen-
tów. Główny z nich to ESPA-Learning – e-learningowy kurs językowy dla małych i średnich 
przedsiębiorstw składający się z 5 modułów. Kolejne to ESPA-Dictionary – słownik online 
angielsko-czesko-hiszpańsko-polsko-węgierski, zawierający 12 tys. terminów biznesowych, 
ESPA-Info – dział zawierający dokumenty niezbędne do prowadzenia międzynarodowej wy-
miany handlowej (w formie elektronicznej) oraz ESPA-Base – internetowa baza danych firm 
z Czech, Hiszpanii, Polski i Węgier, które są zainteresowane nawiązaniem międzynarodowej 
współpracy handlowej. W aktualnej fazie przewiduje się także rozwijanie projektu poprzez 
narzędzia Web 2.0. oraz transfer rezultatów do kolejnych krajów i rozszerzenie kursu o ko-
lejne wersje językowe. 

Podsumowanie 
Program Uczenie się przez całe życie w obecnym kształcie będzie realizowany do 2013 

roku. Pierwsze dyskusje i prace w ramach grup roboczych nad następną fazą programów Unii 
Europejskiej dla sektora edukacji na lata 2014–2020 już trwają. Szkołom wyższym i innym 
instytucjom zainteresowanym realizacją projektów w programie Leonardo da Vinci w aktualnej 
formie na składanie wniosków pozostały jeszcze dwa konkursy. Są one corocznie ogłaszane 
jesienią przez Komisję Europejską, a terminy dostarczania aplikacji upływają zazwyczaj w lu-
tym. Wszystkie informacje, formularze oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie 
Narodowej Agencji: www.leonardo.org.pl. 

Narodowa Agencja organizuje wiele szkoleń i konferencji, w których można bezpłatnie 
uczestniczyć w celu przygotowania się do złożenia wniosku i realizacji projektu. Inspiracją dla 
nowych projektodawców mogą być publikacje na temat dotychczasowych rezultatów Progra-
mu, w tym broszura Szanse, korzyści, rozwój. Program Leonardo da Vinci dla szkół wyższych 
oraz biuletyn E-learning w projektach Programu Leonardo da Vinci10. Szybki i łatwy dostęp do 
informacji na temat projektów Leonardo da Vinci realizowanych przez instytucje z innych

9 Strona projektu: www.warsawacademy.com/index.php/projects/espa-est-20, [30.10.2010]. 
10 Wszystkie publikacje dostępne są na stronie Narodowej Agencji: http://leonardo.org.pl/index.php/ida/7/, 
[30.10.2010]. 
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krajów zapewnia europejska baza projektów i rezultatów ADAM (Advanced Data Archive and 
Management System)11. Jest ona przydatna w poszukiwaniu partnerów zagranicznych oraz 
ciekawych rezultatów, które mogłyby zostać przetransferowane do kolejnych krajów. 
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 Abstract
The significance of the information and communication technologies for vocational training has been 

reflected in the EU educational programs since their very beginning. The main objective of this paper is to 
present funding opportunities of the Leonardo da Vinci Programme for the innovative European projects 
devoted to e-learning. Several good practice examples of the Transfer of Innovation projects and their 

11 ADAM, www.adam-europe.eu, [30.10.2010].

Rysunek 2. ADAM – baza projektów i rezultatów programu LdV

Źródło: strona internetowa bazy projektów, www.adam-europe.eu, [30.10.2010]
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results illustrate how ICT help improving the quality, attractiveness and accessibility of the opportunities 
for lifelong learning. The importance of close cooperation between training providers including Higher 
Education institutions (HEI) and employers as well as practitioners is to be highlighted. Hopefully the 
text will inspire and encourage HEI to get involved into Leonardo projects with European partners. 

 Nota o autorce
Małgorzata Czerwiec przez 3,5 roku była pracownikiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Na-

rodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. W Zespole projektów tematycznych Programu 
Leonardo da Vinci zajmowała się projektami partnerskimi i projektami transferu innowacji. Obecnie 
pracuje w brytyjskiej Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. 
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W powszechnej świadomości Erasmus to wyjazdy studentów. Jest to uzasadnione skojarzenie, 
ponieważ corocznie ok. 12 tysięcy studentów polskich uczelni wyjeżdża za granicę na kilkumie-
sięczne stypendia – studia lub praktyki, co stawia Polskę w gronie pięciu krajów, które realizują 
największą liczbę tego typu wyjazdów. Erasmus „Mobilność” to również wyjazdy nauczycieli 
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni, kursy 
intensywne i wizyty przygotowawcze. Czy poza tradycyjną mobilnością Erasmus oferuje coś 
więcej? Przede wszystkim projekty wielostronne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 
działania, które wyraźnie wpisują się w globalną strategię skutecznego wdrażania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w uczestniczących w programie instytucjach szkolnictwa wyż-
szego. Obecnie znane są one pod nazwą „wirtualnych kampusów”. 

Kontekst
Program Erasmus został zatwierdzony decyzją Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej 

w 1987 roku. Funkcjonował wówczas jako samodzielny program wspólnotowy na rzecz mo-
bilności studentów (European Action Scheme for the Mobility of University Students) – taki stan 
utrzymał się do połowy lat dziewięćdziesiątych. W okresie 1995–2006 Erasmus umiejscowiony 
był w strukturze szerszego programu Socrates. Polska przystąpiła do udziału w programie Socrates 
w roku 1998. Obecnie Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie będącego 
sukcesorem Socratesa. Parlament Europejski, ustanawiając program „Uczenie się przez całe życie” 
(Lifelong Learnig Programme – LPP)1, postawił przez programem Erasmus następujące cele:

 wspieranie funkcjonowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
 wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na 

poziomie szkolnictwa wyższego w proces innowacji,
 poprawa jakości i zwiększenie:

– liczby studentów i nauczycieli akademickich uczestniczących w mobilności 
na terenie Europy, 

– zakresu współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego 
w Europie,

1 Decyzja o utworzeniu programu – Decyzja nr 1720/2006/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r.; 
program ustanowiono na lata 2007–2013.

Dorota Rytwińska
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– zakresu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsię-
biorstwami, 

– stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w szkołach wyższych 
i zawodowych w Europie.

Powyższe cele są realizowane m.in. poprzez różnorodne działania podejmowane przez 
uczelnie w ramach Erasmusa, które dofinansowywane są przez Komisję Europejską. Działania 
te dzielą się na scentralizowane i zdecentralizowane. Pierwsze administrowane są przez Komi-
sję Europejską – ich strukturę przedstawia rysunek 2. Drugie są domeną Narodowej Agencji. 
Działania zdecentralizowane to głównie wyjazdy stypendialne: studentów na studia lub na 
praktyki, nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (ale też przyjazdy pracowników 
zagranicznych instytucji w celu prowadzenia zajęć ze studentami) oraz pracowników uczelni 
w celach szkoleniowych. Poza wyjazdami stypendialnymi realizowane są również intensywne 
kursy języków obcych oraz języka polskiego. Zasady udziału w konkursach wniosków dla każdego 
rodzaju działania zawarte są w zaproszeniu do składania wniosków, któremu towarzyszą także 
aktualne priorytety i przewodnik dla wnioskodawców. Zaproszenie to publikowane jest zwykle 
w ostatnim kwartale danego roku, a terminy składania wniosków konkursowych wyznaczane 
są na pierwszy kwartał roku następnego (najczęściej jest to miesiąc luty).

Wirtualne kampusy obecnie
Oddzielną formę współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami tworzą projekty 

wielostronne, realizowane w ramach akcji scentralizowanych programu Erasmus. W ciągu 
czterech lat istnienia programu Uczenie się przez całe życie Komisja Europejska dofinansowała 
258 projektów wielostronnych Erasmusa, z czego 29 to wirtualne kampusy. Wirtualne kam-
pusy wspierają działania, które wyraźnie wpisują się w globalną strategię skutecznej integracji 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na uczelniach uczestniczących w programie, np. 
poprzez modernizację programu studiów pod kątem włączenia do nich wirtualnej mobilności, 
czy też poprzez udostępnienie zasobów edukacyjnych w systemie online i dostęp do nich na 

Rysunek 1. Struktura programu Uczenie się przez całe życie

Źródło: slajd z prezentacji przygotowanej przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”, 
http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/37/37/call2010_2_Erasmus.pdf

Wirtualne kampusy Erasmusa – stan bieżący i przyszłość
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szczeblu europejskim. Celem funkcjonowania wirtualnych kampusów jest zwiększenie wirtualnej 
mobilności studentów i nauczycieli. Mogą być traktowane jako uzupełnienie lub zamiennik 
tradycyjnej mobilności.

W procesie oceny wniosku projektu wielostronnego brane są pod uwagę m.in. następujące 
elementy:

– zgodność projektu z założeniami programu Erasmus i priorytetami, 
– jakość planu pracy, innowacyjny charakter projektu,
– wartość dodana, jaka wynika z realizacji projektu nie tylko dla jego bezpośrednich 

beneficjentów, ale także dla wspólnoty europejskiej, czyli tzw. europejska wartość 
dodana,

– stosunek kosztów do korzyści, 
– oddziaływanie projektu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości działań upo-

wszechniających jego rezultaty. 
Udział w projekcie powinien wynikać z realnych potrzeb wszystkich uczelni partnerskich 

tworzących konsorcjum. W zasadach konkursu wniosków określone są minimalne wymagania 
odnośnie składu konsorcjum – standardowo jest to co najmniej trzech partnerów z co najmniej 
trzech krajów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie, przy czym przynajmniej 
jeden z nich musi być krajem członkowskim UE. Na etapie ustalania szczegółowej tematyki 
projektu należy sprawdzić w kompendium2, czy podobny projekt nie był już realizowany. Jeśli 
na etapie przygotowywania wniosku potrzebne są informacje nt. systemów edukacji, systemów 
oceniania, autonomii szkół, kalendarza roku akademickiego w różnych krajach europejskich, 
warto skorzystać z opracowań programu Eurydice3. 

Projekt powinien przekładać się na cele programu LLP i odnosić do priorytetów ogłoszonych 
w zaproszeniu do składania wniosków. Celem programu LLP jest rozwijanie różnych form uczenia 
się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach 
uczestniczących w tym programie. Niezwykle ważnym elementem wniosku jest szczegółowy plan 
działań służących rozpowszechnianiu wyników projektu. Jeśli uczelnia nie ma doświadczenia 
w realizacji projektów w programie LLP, to przygodę z projektami wielostronnymi warto rozpocząć 
od bycia partnerem. Partner w konsorcjum aktywnie uczestniczy w poszczególnych etapach rea-
lizacji projektu, raportuje postęp prac i składa częściowe rozliczenia finansowe do koordynatora, 
który formalnie jest odpowiedzialny za realizację i rozliczenie projektu przed Komisją Europejską. 
Konkurs wniosków na projekty Erasmusa cieszy się zwykle dużym zainteresowaniem. Z danych 
udostępnianych przez Komisję Europejską wynika, że w konkursie z roku 20094 zostało zaakcep-
towanych ok. 35 proc. złożonych wniosków. W ramach wsparcia dla realizowanych projektów 
organizowane są: doroczne spotkania dla koordynatorów nowo zatwierdzonych projektów, 
spotkania tematyczne dla wybranych projektów oraz wizyty monitoringowe.

Polskie uczelnie również uczestniczą w realizacji projektów typu Wirtualne kampusy. 
Przykładem projektu zaakceptowanego do finansowania przez KE, który koordynuje uczelnia 
polska, jest English for Specific Purposes: Therapeutic Professions (koordynator: Uniwersytet 
Jagielloński). Celem projektu jest opracowanie e-learningowego kursu języka angielskiego dla 
potrzeb zawodowych terapeutów (m.in. fizjoterapeutów, logopedów, masażystów). Program 

2 Wykazy projektów są publikowane w rocznych kompendiach, dostępnych na stronie http://eacea.ec.europa.eu/llp/
erasmus/erasmus_compendia_en.html, [02.11.2010].
3 Eurydice, www.eurydice.org.pl, [02.11.2010]. 
4 W czasie gdy powstawało niniejsze opracowanie, dane za rok 2010 nie były jeszcze dostępne.
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kursu jest planowany z uwzględnieniem potrzeb językowych szerokiej grupy odbiorców, 
w tym profesjonalistów korzystających z edukacji nieformalnej. Kurs przygotowany został 
wspólnym wysiłkiem metodyków i nauczycieli (znających potrzeby językowe terapeutów), 
informatyków, instytucji edukacyjnych i firm zatrudniających terapeutów. Formą sprawdzenia 
wiedzy i kompetencji nabywanych przez uczestników jest egzamin końcowy. W programie 
kursu przewidziano m.in. moduły mające na celu doskonalenie biegłości językowej w co-
dziennych sytuacjach terapeutycznych oraz specjalistyczne moduły kierowane do określonej 
grupy, np. fizjoterapeutów. 

Jako przykłady projektów realizowanych z udziałem polskich uczelni warto wymienić 
także:

 Law and ICT Shared Virtual Campus (partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
– projekt jest reakcją na zmianę środowiska ekonomicznego, która nastąpiła po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej nowych państw, dotyczy m.in. potrzeby har-
monizacji ram prawnych e-handlu.

 E-learning in Distributed Data Network Laboratory (partner: Akademia Huma-
nistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – projekt odnosi się do zasad pedagogicznych 
blended learningu, tzn. systemu kształcenia w różnych środowiskach edukacyjnych, 
z wykorzystaniem więcej niż jednej metody kształcenia. Wśród celów wymie-
niono stworzenie półwirtualnych kampusów, w ramach których nauka będzie 
się odbywała przez internet, ale z wykorzystaniem rzeczywistego wyposażenia 
udostępnionego nauczycielom, ekspertom, studentom i naukowcom. 

 Virtual Campus on Post-master Studies in Architecture (partner: Politechnika 
Warszawska) – projekt dotyczy kształcenia w dziedzinie architektury na studiach 
doktoranckich. Jednym z celów jest zdefiniowanie wspólnych kryteriów oceny 
i ram kwalifikacji dla studiów doktoranckich.

 Virtual-Based Research on New Security in Europe (partner Uniwersytet. Wrocławski) 
– projekt dotyczy spraw bezpieczeństwa międzynarodowego analizowanych przez 
studentów w aspekcie politycznym, wojskowym, społecznym i środowiskowym. 
Wyniki prac na zakończenie projektu zostaną zaprezentowane na konferencji. 

 Campus Europae Foreign Languages Learning Gateway (partnerzy: Uniwerstytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka) – założeniem projektu jest stworzenie zintegrowanej 
ścieżki dla efektywnej nauki języka obcego w czasie studiów, wykorzystującej 
system kształcenia mieszanego (blended learning).

 History On Line – projekt ma na celu poprawę współpracy między nauczycielami 
akademickim historii, badaczami i studentami poprzez stworzenie portalu inter-
netowego zawierającego materiały związane m.in. z metodologią pisania tekstów 
historycznych, nauczania i uczenia się historii z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii.

 Virtual Campus for Digital Students – projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej 
platformy z materiałami i narzędziami edukacyjnymi (biblioteka, blog, kursy, 
konferencje audio-wideo itp.) zintegrowanej z systemami e-learningowymi uczelni 
wchodzących w skład konsorcjum.

 European Portal for International Courses and Services for Virtual Erasmus – założe-
niem projektu jest oferowanie zajęć online będących integralną częścią programu 
studiów, a docelowo umożliwienie udziału w tych zajęciach studentom Erasmusa 
korzystającym z wirtualnej mobilności.

Wirtualne kampusy Erasmusa – stan bieżący i przyszłość
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Nowa koncepcja wirtualnych kampusów
w konkursie wniosków na 2011 rok
W oparciu o doświadczenia z poprzednich konkursów wniosków Komisja Europejska 

zdecydowała5 o zmianie dotychczasowej struktury projektów wielostronnych Erasmusa, 
w tym wirtualnych kampusów. Wynika to głównie z faktu, iż poszczególne rodzaje projek-
tów nakładają się na siebie (np. wirtualne kampusy z projektami Curriculum Development, 
projekty współpracy uczelni i przedsiębiorstw z sieciami wielostronnymi). Miejsce dotych-
czasowych czterech rodzajów projektów wielostronnych zajmie jeden, pod nazwą „projekty 
wielostronne” (rysunek 2). 

Rysunek 2. Akcje scentralizowane Erasmusa

Źródło: opracowanie własne

Przyjęto, iż podczas oceny priorytetowo będą traktowane wnioski, które:
 skupiają się na współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przed-

siębiorstwami (wzmocnienie związku pomiędzy kształceniem a rynkiem pracy; 
rozwój usług edukacyjnych dla przedsiębiorstw);

 wspierają działania mające na celu zwiększenie dostępności szkolnictwa wyższego 
i poprawę włączenia społecznego w tej dziedzinie (m.in. szerszy dostęp dla grup 
gorzej reprezentowanych, rozwój elastycznych zasad w odniesieniu do nauki 
w trybie indywidualnym, w tym kształcenia na odległość);

5 Zaproszenie do składania wniosków 2011-EAC/49/10, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 290/13 z 27.10.2010 r., 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm, [02.11.2010]. 
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 dotyczą strategii mobilności i usuwania barier dla mobilności na poziomie szkol-
nictwa wyższego (m.in. wspieranie wirtualnej mobilności z zastosowaniem ICT, 
promowanie „okien mobilności”, udostępnianie zasobów edukacyjnych dla po-
trzeb wirtualnych kampusów, integrowanie tradycyjnych kursów z dostępem do 
wirtualnych materiałów edukacyjnych);

 wspierają program modernizacji szkolnictwa wyższego (w tym reformę planów 
zajęć, zarządzania i finansowania);

 wspierają doskonalenie i innowacyjność w szkolnictwie wyższym (odnoszą się 
do trójkąta wiedzy: edukacji, badań i innowacji, polegają m.in. na stymulowaniu 
innowacyjności i przedsiębiorczości wśród studentów).

Podsumowanie
Projekty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne mają swoje stałe miejsce 

w programie Erasmus. Niezależnie od tego, czy będą nazywane jak dotychczas wirtualnymi 
kampusami, czy po prostu projektami wielostronnymi, najistotniejsze jest, by uczelnia, znając 
swoje potrzeby i potencjał, umiejętnie wykorzystała możliwości, jakie oferują projekty Erasmusa. 
Projekty wielostronne oparte na wykorzystaniu ICT uzupełniają ofertę kształcenia na odległość, 
zwiększają wirtualną mobilność, przyczyniają się do zwiększenia mobilności tradycyjnej i wzbo-
gacają programy studiów.

Netografia
Erasmus Compedia, http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html.
Eurydice, www.eurydice.org.pl. 
Zaproszenie do składania wniosków 2011-EAC/49/10, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 290/13 

z 27.10.2010 r., http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm. 

 Abstract
Erasmus is commonly associated with student mobility. It is reasonable because annually approxima-

tely twelve thousand Polish students go abroad for studies or practical placement within Erasmus, which 
ranks Poland among biggest student senders. However, Erasmus mobility also includes teachers going 
abroad to conduct lectures for foreign students, mobility schemes for staff for training purposes, intensive 
programmes and preparatory visits. But what else, apart from traditional mobility, does Erasmus offer to 
higher education institutions? First of all, multilateral projects. A special focus should be given to projects 
that are embedded in a global strategy for the effective integration of ICT in the participating institutions. 
The projects are known as Virutal Campuses. 

 Nota o autorce
Dorota Rytwińska jest koordynatorem zespołu zajmującego się działaniami typu „Mobilność” 

w Narodowej Agencji programu „Uczelnie się przez całe życie” – Erasmus. Jest odpowiedzialna za 
organizację i przebieg konkursu wniosków o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych studentów 
i pracowników składanych przez uczelnie do Narodowej Agencji oraz za realizację umów finansowych 
w zakresie wyjazdów stypendialnych Erasmusa podpisanych pomiędzy uczelniami a Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji.
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Kształcenie przez całe życie jest kluczową koncepcją w Unii Europejskiej. Począwszy od 1996 
roku (Rok Kształcenia przez Całe Życie), Komisja Europejska rekomenduje „promowanie dostępu 
i udziału w kształceniu przez całe życie dla wszystkich”. Przedsięwzięciem przygotowanym dla 
grup defaworyzowanych, m.in. osób powyżej 50 roku życia, jest program Grundtvig stanowiący 
jedną ze składowych programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)1.
W opracowaniu przedstawiony zostanie projekt partnerski (Grundtvig Partnership) „Uczenie 
się przez całe życie dla aktywnego obywatelstwa i budowania kompetencji” (LifeLong Learning 
for Active Citizenship and Capacity Building – LLLab2), w którym biorą udział m.in. członkowie 
Klubu Seniora Politechniki Gdańskiej3. Zaproponowana formuła edukacyjna, tzw. „e-warsztaty”, 
ma wspierać rozwój kreatywnych i innowacyjnych umiejętności zarówno wśród instruktorów, 
jak i wśród osób uczących się. Zdobytymi doświadczeniami uczestnicy projektu LLLab planują 
podzielić się z partnerami projektu Grundtvig Partnership „Zmiksujmy kreatywność i innowa-
cyjność w kształceniu dorosłych”4.

Program Grundtvig 
Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób 

dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Jest on skierowa-
ny do słuchaczy i pracowników różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją 
dorosłych. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, 
które należą do grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnospraw-
ne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także 
zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. Osoba 
dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację 

1 European Comission Education and Training, Grundtvig: practical learning for adults, http://ec.europa.eu/educa-
tion/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm, [26.10.2010].
2 Grundtvig Partnership, LifeLong Learning for Active Citizenship and Capacity Building – LLLab, http://www.lilelab.
com/default.aspx, [26.10.2010].
3 Pol i technika Gdańska,  Seniorzy  pol i techniczni  oswaja ją  komputer y ,  h t tp: / /www.pg .gda.p l /
?kat=maktu&katr=aktualnosci&w=20090226pc, [26.10.2010].
4 Grundtvig Partnership, Let’s mix up creativity and innovation in adult education, http://www.hewelianum.pl/index.
php/centrum_hewelianum,zmiksujmy_kreatywnosc, [26.10.2010].
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formalną w szkole i ewentualnie ukończyła studia wyższe. Program Grundtvig wspiera 
również edukację młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, 
pod warunkiem, że działania dotyczą oferty edukacyjnej nieobjętej programem szkolnym. 
Przykładowo są to wieczorowe kursy językowe, szkolenia komputerowe, zajęcia dotyczące 
rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej czy międzykulturowej. 

Od 2009 roku program Grundtvig obejmuje dziesięć akcji zebranych w dwie ogólniejsze 
kategorie:

 akcje zdecentralizowane,
 akcje scentralizowane.

Akcje zdecentralizowane, których liczba od 2009 roku wzrosła do siedmiu, są zarządzane 
i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje. W przypadku Polski funkcję 
tę pełni Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE). Wśród siedmiu akcji zdecentralizo-
wanych trzy pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów i są nastawione na aktywne 
zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Cztery następne dotyczą 
zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry edukacyjnej dorosłych.

Do pierwszej grupy należą:
 projekty partnerskie Grundtviga, 
 projekty wolontariatu seniorów,
 warsztaty Grundtviga.

Natomiast w ramach drugiej grupy, tzw. mobilności kadry Grundtviga, proponowane są:
 kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych,
 wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych,
 asystentury Grundtviga,
 wizyty przygotowawcze Grundtviga.

Akcje scentralizowane zarządzane są z kolei przez Agencję Wykonawczą w Brukseli 
(Executive Agency), działającą przy Komisji Europejskiej. Wyróżnia się wśród nich:

 projekty wielostronne (multilateral projects),
 sieci Grundtviga (Grundtvig networks),
 działania towarzyszące (accompanying measures).

Projekty partnerskie Grundtviga
(Grundtvig Partnership)
Akcja Projekty partnerskie Grundtviga zarządzana jest przez Narodowe Agencje. Oznacza 

to, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą w projekcie organizację 
do Narodowej Agencji we własnym kraju, która dokonuje selekcji. Agencje podpisują następnie 
umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia. 

W projekcie partnerskim muszą uczestniczyć minimum trzy organizacje z trzech krajów 
europejskich uczestniczących w programie, w tym minimum jeden z Unii Europejskiej. Jedna 
z organizacji pełni rolę koordynatora, pozostałe zaś są partnerami. Zanim każda uczestnicząca 
w projekcie organizacja złoży własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swo-
im kraju, partnerzy ustalają jego wspólną treść. Odpowiedni formularz elektroniczny wniosku 
pobiera się ze strony internetowej Agencji.

Termin składania wniosków ustalany jest corocznie przez Komisję Europejską – zwykle 
jest to początek ostatniej dekady lutego (w roku 2011 – 21 lutego). Informacja o wynikach 
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przekazywana jest przez Agencje Narodowe około 5 miesięcy po terminie składania wnio-
sków. Czas trwania projektu wynosi 2 lata, a jego finansowanie rozpoczyna się 1 sierpnia 
w roku aplikowania. Górna granica dofinansowania ustalana jest corocznie przez Narodowe 
Agencje, a samo dofinansowanie przyznawane jest w postaci ryczałtu (w Polsce w konkursie 
ogłoszonym na rok 2011 obowiązywały cztery stawki: 6 tys. EUR, 12 tys. EUR, 18 tys. EUR 
i 25 tys. EUR – w zależności od planowanej liczby wyjazdów: 4, 8, 12, 24 „osobowyjazdy”). 
Wkład własny w projektach partnerskich nie jest wymagany.

Projekt Grundtvig Partnership (2009–2011)
Uczenie się przez całe życie dla aktywnego 
obywatelstwa i budowania kompetencji – LLLab
Klub Seniora Politechniki Gdańskiej został zarekomendowany do udziału w projektach 

unijnych Lifelong Learning Grundtvig Partnership przez firmę PRO-MED. Spółka ta posiada 
długoletnie doświadczenie w realizacji unijnych projektów e-learningowych. Materiały infor-
macyjne dotyczące realizacji wybranych projektów można znaleźć na stronie internetowej EU 
Project Co-ordination5. Aktywne uczestnictwo członków Klubu Seniora Politechniki Gdań-
skiej w projektach Grundtvig Partnership wymagało zorganizowania zajęć komputerowych 
i językowych. Dwa lata temu dzięki pomocy Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Dziekana 
Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (WETI PG) grupa wolontariuszy instrukto-
rów rozpoczęła cykl „Spotkań z komputerem” w nowoczesnym laboratorium komputerowym 
WETI PG.

Cotygodniowe zajęcia komputerowe i językowe wspierały realizację pierwszych projek-
tów partnerskich Grundtvig (2008–2010). W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie działań 
w ramach przykładowego projektu partnerskiego Connecting +55 wykonane dla potrzeb 
ewaluacji zleconej przez Agencję Narodową.

Celem projektu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie dla aktywnego obywatel-
stwa i budowania kompetencji – LLLab” jest rozwijanie kultury uczenia się w organizacjach 
partnerskich, co umożliwi skuteczne zdobywanie nowych umiejętności, znalezienie lepszego 
zatrudnienia, włączenie do struktur społecznych, aktywne obywatelstwo oraz rozwój personal-
ny. Docelowo takie podejście ma zapewnić lepszy dostęp do edukacji, skuteczne wdrożenie 
programu uczenia się przez całe życie, wzmocnienie kapitału społecznego w organizacjach 
partnerskich oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa w Europie. Projekt wykorzystuje kon-
cepcje kreatywności i innowacji, bazujące na wartościach i kompetencjach, które mogą być 
zdobywane jedynie w procesie edukacji wielokulturowej. W projekcie uczestniczą instytucje 
wymienione w tabeli 2.

5 Strona internetowa, EU Project Co-ordination, http://blanka.moodle.pl/, [26.10.2010].
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Tabela 1. Projekt partnerski Connecting +55 (2008-2010) 

Tematy dyskusji spotkań 
partnerskich

Działania dotyczące 
seniorów (słuchaczy)

Końcowe rezultaty

Wpływ seniorów na rozwój 
projektu i na dyskutowane 
rozwiązania związane ze 

skierowaną do nich ofertą

 Metody konstruowania 
ponadnarodowego 
partnerstwa w celu 
usprawnienia 
przepływu informacji 
pomiędzy krajami 
członkowskimi 
i przedakcesyjnymi 
Unii Europejskiej
 Metody rozwijania 
umiejętności 
komputerowych 
wśród seniorów
 Stymulowanie wzrostu 
zainteresowania 
porozumiewaniem się 
w językach obcych
 Sposoby redukcji 
cyfrowej luki 
międzypokoleniowej
 Promowanie 
aktywności osób 
w wieku 55+
 Rozwijanie 
nowoczesnych, 
zaawansowanych 
technologicznie form 
kształcenia przez całe 
życie

 Udostępnienie 
seniorom platformy 
komunikacyjnej 
FirstClass,
 Stymulowanie udziału 
w rozwijaniu umiejęt-
ności językowych
 Poznawanie różnic 
kulturowych
 Dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniami 
w zakresie różnych 
podejść do tematyki 
kształcenia ludzi 
dorosłych
 Realizacja wizyt 
studyjnych, 
które pozwalają 
na rzeczywiste 
poznawanie 
problemów
 Rozpowszechnianie 
aktywności i osiągnięć 
projektowych wśród 
seniorów (słuchaczy) 
organizacji partner-
skich oraz instytucji 
stowarzyszonych 
(Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z Kościerzyny) 

 Platforma 
komunikacyjna 
FirstClass
 Gazetki (newsletters)
 Ulotki informacyjne
 Artykuły, prezentacje 
na konferencje 
krajowe i między-
narodowe
 Konferencja 
podsumowująca 
wyniki projektu

 Udział w dyskusjach 
na platformie FirstClass 
 Proponowanie 
tematów do dyskusji 
na platformie FirstClass 
 Opracowanie gazetek 
w języku angielskim 
(newsletters) 
 Spotkania z seniorami 
z krajów partnerskich 
w kraju i za granicą

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Instytucje uczestniczące w projekcie LLLab

Kraj Instytucja Adres strony internetowej
Turcja Bolu Governorship www.bolu.gov.tr 
Hiszpania AVALON, Iniciatives per a les associacions www.avalon.cat 
Polska PRO-MED Sp. z o.o. http://www.pro-med.org.pl/

http://blanka.moodle.pl
Słowacja Carpathian Foundation (Karpatská 

Nadácia)
www.karpatskanadacia.sk,
www.carpathianfoundation.org
www.thewayitworks.org

Wielka Brytania Inova Consultancy ltd/WiTEC UK www.inovaconsult.com 
www.witec-eu.net 

Źródło: aplikacja projektu „Uczenie się przez całe życie dla aktywnego obywatelstwa i budowania 
kompetencji”
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W aplikacji projektowej zdefiniowano następujące cele partnerstwa:
 promocja wizji uczenia się przez całe życie w krajach partnerskich, edukowanie 

personelu w zakresie celów, korzyści, społecznego i historycznego tła programu; 
 promocja dostępu pracowników i klientów organizacji partnerskich do uczenia 

się przez całe życie i wzrost udziału w nim; 
 rozszerzenie dostępu do uczenia się przez całe życie i nowatorskich osiągnięć;
 promocja elastycznej edukacji, metody treningu w celu tworzenia kultury uczenia 

się;
 tworzenie możliwości edukacyjnych, seminariów, warsztatów dla pracowników 

lub członków organizacji partnerskich w celu zidentyfikowania własnych praktyk 
i wynikających z nich działań;

 poprawa jakości i dostępności mobilności w edukacji dorosłych przez wzmocnienie 
współpracy oraz stopnia zaangażowania w proces nauki i kształtowania kryteriów 
oceny;

 znaczący wzrost inwestycji w zasoby ludzkie w celu lepszego wykorzystania ludz-
kiego potencjału, zapewnienia łatwego i trwałego dostępu do informacji i porad 
w zakresie tematyki kształcenia w danym kraju i w Europie;

 rozwinięcie zasobów instytucjonalnych służących rozwojowi ogólnych umiejętności 
uczenia się przez całe życie oraz zdobywaniu podstawowych kompetencji; 

 posługiwanie się krytycznym myśleniem;
 wspieranie osobistego rozwoju, a w konsekwencji wzmocnienie społecznej spój-

ności;
 stworzenie międzynarodowego, międzykulturowego środowiska i wypromowanie 

dialogu międzykulturowego;
 motywowanie i zachęcanie do nauki języków obcych.

W początkowej fazie projektu wszystkie organizacje partnerskie określiły rodzaje szkoleń 
bądź warsztatów oraz wstępne umiejętności potrzebne ich uczestnikom do udziału w zapro-
ponowanych formach edukacyjnych. Zdecydowano, że nauka będzie miała formę wykładów, 
konferencji, seminariów, warsztatów dotyczących uczenia się przez całe życie, uczenia, jak się 
uczyć, kursów języków obcych, szkoleń na temat cyfrowych mediów, systemów informacyjnych, 
wykorzystania internetu, umiejętności informatycznych; warsztatów dotyczących zarządzania 
wiedzą, kultury organizacji, aktywnego obywatelstwa, dyskusji, forów, grup poezji, klubów 
książek wzbogacających rozwój osobisty, styl życia, ułatwiających dostęp do informacji. Do-
datkowo uczestnikom zostaną zaoferowane warsztaty wzbogacające umiejętności badawcze 
i organizacyjne, zajęcia wspomagające szybkie czytanie, komunikację, rozwiązywanie proble-
mów, twórcze myślenie, zarządzanie czasem. 

Koncepcja e-warsztatów
Propozycja partnera polskiego przewiduje wykorzystanie platformy Moodle do realizacji 

seminariów i szkoleń dla uczestników projektu LLLab. W pierwszej fazie projektu wykorzy-
stano materiały szkoleniowe opracowane z udziałem uczestników studiów podyplomowych 
Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodo-
wych (warsztat Pocztówki), dyplomantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informa-
tyki Politechniki Gdańskiej (warsztat Telefony komórkowe) oraz instruktorów wolontariuszy 
(warsztaty Wielkanoc, Nordic Walking, Mind Wellness). Oprócz materiałów szkoleniowych 
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umieszczanych na platformie Moodle6 opracowywane są krótkie filmy edukacyjne dostępne 
na YouTube7. 

W przygotowaniu i realizacji warsztatów w roku akademickim 2010/2011 zostaną wy-
korzystane elementy pracy grupowej, przy czym autorami warsztatów mogą być zarówno 
instruktorzy wolontariusze, jak i seniorzy biorący udział w zajęciach. Twórcom e-warsztatów 
udostępniono tabelę, która służy do projektowania zajęć. Przykład wypełnionej tabeli pokazano 
na rysunku 1. 

Rysunek 1. Przykład przygotowania e-warsztatów

Źródło: opracowanie własne

Należy zaznaczyć, że seniorzy otrzymają niezbędną pomoc w nauce obsługi wybranych 
przez siebie narzędzi informatycznych (m.in. Word, Power Point, Picasa, Moodle). 

Co tydzień na „spotkaniach z komputerem” konsultacje prowadzą instruktorzy wolontariu-
sze. Pomocy udzielają także pracownicy Politechniki Gdańskiej. Ponadto skuteczna nauka jest 
możliwa również dzięki samopomocy seniorów pracujących w grupach.

Podsumowanie
Podczas realizacji projektu LLLab wykorzystano koncepcję „Share and Valorize” zaprezen-

towaną na konferencji EDEN w Neapolu w 20078 oraz na World Computer Congress w Brisbane 
w 20109. Zgodnie z tą ideą wykorzystane zostaną wyniki ostatnio zrealizowanych projektów, 
takich jak:

6 E-warsztaty na platformie Moodle: Pocztówki, Wielkanoc, Nordic Walking, Telefony komórkowe, Mind Wellness, 
http://utw.moodle.pl/course/category.php?id=6, [26.10.2010].
7 Film na YouTube, Jak namalować w programie Paint pisankę wielkanocną, http://www.youtube.com/
watch?v=ozyRmQRWoU4, [26.10.2010].
8 A. Grabowska, Valorisation of European Projects Results, [w:] Book of Abstracts EDEN Annual Conference 2007, New 
Learning 2.0?, Neapol, s. 182.
9 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.
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 EU Broadning people´s mind in ageing10,
 Connecting +5511,
 Improving Opportunities for Older People in Work and Community Activity – Win-

ning the Generation Game12,
 Mind Wellness, Improving learning capacities and mental health of elder13,
 Seniorzy w akcji14.

Jednocześnie seniorzy i instruktorzy biorący udział w projekcie LLLab podzielą się swoimi 
doświadczeniami z uczestnikami projektu Grundtvig Partnership Zmiksujmy kreatywność i in-
nowacyjność w kształceniu dorosłych, którego koordynatorem jest Park Kulturowy Fortyfikacji 
Miejskich – Twierdza Gdańsk15.
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Lifelong learning is the key concept of the European Union. Starting from 1996 (Year of LifeLong 

10 EU Broadning people´s mind in ageing, http://www.bia-net.org/eubia.html, [26.10.2010].
11 Strona projektu Connecting +55, http://www.folkbildning.net/Login/, [26.10.2010].
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Learning), the European Commission recommends „Promoting access and participation in LifeLong Le-
arning for all”. With the help for neglected groups such as people at the age over 50 comes Grundtvig 
Lifelong Learning Program. The paper presents the project Grundtvig Partnership „Lifelong Learning for 
Active Citizenship and Capacity Building – LLLab”. In the case of Poland, the Seniors Club at Gdansk 
University of Technology takes part as a learners group. The proposed formula so called „e-workshops” 
should develop creative and innovative skills among instructors as well as among adult learners. LLLab 
project participants will share their experiences within Grundtvig Partnership „Let’s mix up creativity and 
innovation in adult education”.

 Nota o autorce
Anna Grabowska jest emerytowanym pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Od 1995 roku pełni 

funkcję kierownika Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk Politechniki Gdańskiej. Od 1996 
roku współpracuje w charakterze eksperta ds. kształcenia na odległość z firmą PRO-MED. Od dwóch 
lat jest doradcą w U3A Online (A Virtual University of the Third Age)16 oraz administratorem aplikacji 
e-senior.eu w akcji17. 

16 A Virtual University of the Third Age, http://www3.griffith.edu.au/03/u3a/, [26.10.2010].
17 e-senior.eu w akcji, http://utw.moodle.pl/, [26.10.2010].
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W opracowaniu zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów 
Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Celem badania było poznanie opinii 
studentów na temat efektywności dydaktycznej e-nauczania.

Celem badania było poznanie opinii studentów Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO 
PW na temat efektywności dydaktycznej e-nauczania oraz określenie ich potrzeb w obszarze 
e-learningu. Do badań wybrano próbę uznaniową 150 studentów, a uzyskano 69 odpowiedzi. 
Materiał źródłowy zbierany był w październiku 2010 roku. Uczestnikami badania byli studenci 
wszystkich semestrów studiów I stopnia (na kierunkach: informatyka przemysłowa, informatyka 
stosowana, inżynieria komputerowa i techniki multimedialne), studiów II stopnia (na kierun-
kach: informatyka w biznesie, inżynieria oprogramowania, inżynieria systemów internetowych 
oraz systemy wspomagania decyzji i  zarządzania) oraz studiów podyplomowych (na kierunku 
informatyka i techniki internetu).

Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w projekcie Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej realizowanym przez 
Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wykorzystano w nim kwestionariusz zawierający 
10 pytań o charakterze zamkniętym, które pozwoliły na uzyskanie danych ilościowych. 

Wyniki badań
Na wykresie 1 przedstawiona została ocena poziomu merytorycznego e-studiów, który 

zdaniem większości ankietowanych (41 osób – 59,4 proc.) jest wysoki. Kolejnych 19  respon-
dentów, co stanowi 27,5 proc. badanej grupy, oceniło poziom e-studiów jako średni. Za bardzo 
wysoki merytoryczny poziom e-studiów uznało 8 studentów (11,6 proc.), natomiast jedna osoba 
(1,4 proc.) uważała, że studia te są prowadzone na bardzo niskim poziomie.  

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło oceny e-studiów w kontekście własnego rozwoju 
(wykres 2). Nieco ponad połowa respondentów (35 osób – 50,7 proc.) oceniła, że e-studia są 
przydatne, a  26 osób, co stanowiło 37,7 proc. ogółu badanych, że są bardzo przydatne. Czworo 
studentów (5,8 proc.) uznało e-studia za obojętne w kontekście samorozwoju, troje (4,3 proc.) 
za mało przydatne, jedna osoba zaś za nieprzydatne (1,4 procent).

Ocena efektywności dydaktycznej
e-nauczania w opinii studentów

Izabela Kula, Marlena Plebańska 
Politechnika Warszawska

Rozdział 11
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Pytanie dotyczące oceny e-studiów w kontekście pozycji pracownika w firmie odnosiło 
się do możliwości motywowania studentów do dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych poprzez podjęcie e-studiów (wykres 3). Ponad połowa ankietowanych studentów 
(38 osób – 55,1 proc.) uznała studia za przydatne, zaś 12 osób (17,4 proc.) za bardzo przy-
datne. Jako obojętny wpływ podjętych e-studiów na pozycję pracownika w firmie określiło 
13 ankietowanych, co stanowiło 18,8 proc. ogółu badanych. Jedynie 5 osób (7,2 proc.) 
stwierdziło, że ten rodzaj studiów w rozważanym kontekście jest mało przydatny, a jedna 
osoba (1,4 proc.), że są one zupełnie nieprzydatne. 

Wykres 3. E-studia w kontekście pozycji pracownika w firmie
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Poziom merytoryczny e-studiów
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Wykres 2. E-studia w kontekście własnego rozwoju
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Źródło: opracowanie własne
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Kolejne pytanie dotyczące oceny e-studiów jako formy kształcenia osób aktywnych zawodo-
wo odnosiło się do możliwości poprawy pozycji zawodowej, uzyskania awansu i (lub) podwyżki 
wynagrodzenia poprzez podjęcie tego typu studiów (wykres 4). Prawie połowa respondentów 
(33 osoby – 47,8 proc.) oceniła w tym kontekście e-studia wysoko, zaś 23 osoby (33,3 proc.) 
bardzo wysoko. Średnią ocenę e-studiom jako formie kształcenia przeznaczonej dla osób 
aktywnych zawodowo wystawiło 11 respondentów, czyli 15,9 proc. badanej grupy. Zaledwie 
jedna osoba (1,4 proc.) oceniła studia nisko. 

Wykres 4. Ocena e-studiów jako formy kształcenia dla osób aktywnych zawodowo
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Źródło: opracowanie własne

Na wykresie 5 przedstawiono z kolei kluczowe bariery związane z e-studiami. Największa 
liczba respondentów (33 osoby – 47,8 proc.) za główną barierę uważa ograniczony kontakt 
z osobami prowadzącymi zajęcia, zaś najmniejsza liczba badanych (5 osób – 7,2 proc.) – swoją 
niską znajomość obsługi komputera. Pozostałe osoby uczestniczące w badaniu wymieniały 
kolejno: brak motywacji do indywidualnej pracy (27 osób – 39,1 proc.), ograniczony kontakt 
z pozostałymi studentami (21 osób – 30,4 proc.), wysoką cenę e-kursów (19 osób – 27,5 proc.), 
słabą infrastrukturę telekomunikacyjną (10 osób – 14,5 proc.) oraz niską jakość e-kursów (6 osób 
– 8,7 procent). 

Niektórzy ankietowani podali inne odpowiedzi niż zaproponowane w kwestionariuszu an-
kiety. Podkreślano konieczność ujednolicenia poziomu prowadzenia przedmiotów i  zwiększenia 
liczby godzin zajęć stacjonarnych. Pojawiła się sugestia zmiany platformy e-learningowej1, która 
zdaniem trojga respondentów jest zbyt mało intuicyjna. Pięć osób (7,2 proc.) zwróciło uwagę 
na brak wystarczającej ilości wolnego czasu na realizację e-studiów. Dwie osoby (2,9 proc.) 
podkreśliły konieczność wprowadzenia wirtualnego dziekanatu. Pojawiły się również dwie 
przeciwstawne odpowiedzi podkreślające zbyt wysoki poziom e-studiów (wysokie wymagania 
wobec studentów) i zbyt niski poziom (niskie wymagania wobec studentów). Jedna osoba 
wśród dodatkowych barier wymieniła brak stałego łącza internetowego. Trzy osoby spośród 
badanych (4,3 proc.) nie widziały z kolei żadnych przeszkód utrudniających realizację tego 
typu studiów.

1 Respondenci, którzy udzielili tej odpowiedzi, są studentami studiów podyplomowych prowadzonych z  wykorzy-
staniem platformy Fronter.
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Wykres 5. E-studia w kontekście własnych barier (pytanie wielokrotnego wyboru)
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Źródło: opracowanie własne

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczyło głównych korzyści wynikających 
z podjęcia e-studiów (wykres 6). Najwięcej respondentów, bo aż 57 osób (82,6 proc.), pod-
kreśliło możliwość nauki w dowolnym czasie. Ponad połowa ankietowanych wśród głównych 
korzyści wymieniła możliwość nauki w dowolnym miejscu (44 osoby – 63,8 proc.), brak ko-
nieczności częstych dojazdów (40 osób – 58 proc.) oraz indywidualne tempo nauki (37 osób 
– 53,6 procent). Część osób wskazała również na większą efektywność e-studiów (7 osób 
– 10,1 proc.) oraz niższe koszty (13 osób – 18,8 procent). Jedna osoba spośród ankietowanych 
nie dostrzegła żadnych korzyści wynikających z takiej formy studiowania.

Wykres 6. E-studia w kontekście własnych korzyści (pytanie wielokrotnego wyboru)
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Źródło: opracowanie własne

Następne pytanie dotyczyło oceny efektywności dydaktycznej e-studiów w stosunku 
do tradycyjnych metod nauczania (wykres 7). Prawie połowa ankietowanych (32 osoby 
– 46,4 proc.) uważała, że efektywność tych studiów jest porównywalna. Za niższą efektywność 
e-studiów uznało 25 respondentów (36,2 proc.), za wyższą zaś 12 (17,4 procent).

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów
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Wykres 7. Efektywność dydaktyczna e-studiów 
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Źródło: opracowanie własne

Na wykresie 8 przedstawiono wyniki analizy oceny wartości wiedzy i umiejętności na-
bywanych przez studentów podczas e-studiów. Największa liczba respondentów – 38 osób 
(55,1 proc.) – wysoko oceniła tę wartość. Dziewięć ankietowanych osób (13 proc.) oceniło 
ją bardzo wysoko, zaś 18 osób (26,1 proc.) średnio. Jednakowa liczba respondentów oceniła 
wartość wiedzy oraz  umiejętności nisko i bardzo nisko (po 2 osoby, czyli 2,9 procent).

Wykres 8. Ocena wartości wiedzy i umiejętności nabywanych podczas e-studiów
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Źródło: opracowanie własne

Następne pytanie dotyczyło oceny poziomu ogólnej satysfakcji z e-studiów (wykres 9). 
Najwięcej studentów spośród ankietowanej grupy (33 osoby – 47,8 proc.) oceniło satysfakcję 
wysoko. Bardzo zadowolonych z e-studiów było 13 osób (18,8 proc.), średnio zaś 19 (27,5 pro-
cent). Jedna osoba (1,4 proc.) oceniła poziom satysfakcji jako niski, a trzy jako bardzo niski 
(4,3 procent).

Na wykresie 10 przedstawiono stopień, w jakim e-studia spełniają oczekiwania studen-
tów. Zdecydowanie spełniły one oczekiwania 36,2 proc. studentów (25 osób) uczestniczących 
w badaniu, natomiast ponad połowa respondentów (38 osób – 55,1 proc.) była zadowolona 
z takiej formuły studiowania. Nie spełniła ona natomiast oczekiwań 3 osób (4,3 procent). Rów-
nież 3 osoby były zdecydowanie niezadowolone (4,3 procent). 

Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez studentów uczestniczących w przeprowadzo-
nym badaniu wskazuje, że e-studia są uważane za przydatne zarówno w kontekście samorozwoju 
studentów, jak i pozycji pracownika w firmie. Poziom merytoryczny e-studiów jest oceniany 
jako wysoki. Studenci wysoko ocenili również e-studia jako formę kształcenia osób aktywnych 
zawodowo.
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Główną barierą utrudniającą realizację e-studiów zdaniem respondentów jest ograniczony 
kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia. Być może pomocne w tej kwestii okaże się wprowa-
dzenie obligatoryjnych konsultacji online w ramach prowadzonych e-przedmiotów. Natomiast 
główną korzyścią jest możliwość nauki w dowolnym czasie. Efektywność dydaktyczna tego typu 
studiów jest zdaniem studentów porównywalna z efektywnością tradycyjnych metod przeka-
zywania wiedzy. Zarówno wartość wiedzy i  umiejętności nabywanych podczas e-studiów, jak 
i poziom ogólnej satysfakcji z e-studiów zostały ocenione wysoko. Większość studentów uznała 
również, że ta formuła studiów spełniła ich oczekiwania.

Podsumowanie
Rosnąca popularność e-edukacji nasuwa szereg pytań i wątpliwości dotyczących efektyw-

ności tej formy kształcenia. Uzasadnione wydaje się być również pytanie, czy i na ile studia 
prowadzone przez internet mogą być traktowane jako równorzędna (w stosunku do tradycyjnej) 
forma kształcenia. Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia oceny wybranych aspektów 
procesu dydaktycznego e-studiów, dokonanej przez studentów OKNO PW. Przeprowadzone 
badania mają charakter wstępny i pilotażowy. Autorki mają również nadzieję, że wyniki tego 
typu badań mogą wspomóc szerszą dyskusję nad e-nauczaniem nie tylko w kontekście nauko-
wym i edukacyjnym, ale również społecznym, a co za tym idzie – przyczynić się do realnych 
zmian w systemie edukacji zdalnej.

Wykres 9. Poziom ogólnej satysfakcji z e-studiów
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 10. Stopień, w jakim e-studia spełniają oczekiwania studentów
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W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę uzupełnienia formalnego systemu 
nauczania poprzez nieformalne przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ekonomii i zarządzania 
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego 
zainicjowało nowatorski projekt o nazwie „Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria eduka-
cyjna dla licealistów”.
W niniejszym opracowaniu autorka dzieli się doświadczeniami pierwszej edycji projektu, która 
odbyła się w roku akademickim 2009/2010. Opisana koncepcja programu, jego przebieg oraz 
wyniki mogą stanowić przykład dobrej praktyki projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży, 
który jest finansowany ze środków publicznych. 

O projekcie
Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny pro-

jekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i prowadzony przez Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie przy aktywnym udziale partnera strategicznego – Narodowego 
Banku Polskiego. W ramach pierwszej edycji projektu tysiąc licealistów z całej Polski miało moż-
liwość bezpłatnego uczestniczenia w pięćdziesięciu różnych wydarzeniach edukacyjnych, które 
– za wyjątkiem tradycyjnych wykładów w SGH – zostały przeprowadzone w wirtualnym środo-
wisku. Wymagany program zajęć został zrealizowany przez 95 osób, które otrzymały dyplom 
ukończenia Kafeterii. Dla licealistów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, przewidziane 
zostały wartościowe nagrody. Grono liderów projektu liczyło trzydzieści jeden osób (pierwotnie 
przewidziano trzydzieści nagród, jednak wśród najlepszych uczestników znalazły się osoby 
z równą liczbą punktów). Zostali oni uhonorowani podczas uroczystego seminarium kończącego 
projekt, w dniu 22 czerwca 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Cele projektu
Głównym celem projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licea-

listów jest rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w nauce. Projekt oparty jest na dostarczaniu specjalnie skonstruowanej oferty programowej, 
obejmującej obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe 

Kafeteria edukacyjna
– przykład projektu dofinansowanego
z funduszy publicznych

Olga Biaduń
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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treści przekazywane w szkole. Istotnym elementem jego założeń jest możliwość wyboru przez 
uczniów ścieżki edukacyjnej zgodnej z ich indywidualnymi zainteresowaniami. 

Cele szczegółowe projektu zostały podzielone na dwie kategorie. Kategoria I to posze-
rzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw. Osiągnięcie tych celów jest możliwe 
poprzez:

  zaproponowanie szerokiej oferty programowej dotyczącej podstawowych obsza-
rów ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz bogatego wyboru form edukacyjnych;

 dyfuzję wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród mło-
dzieży; 

 zastosowanie form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze.
Z kolei kategoria II to rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym 

samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego 
i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez:

 zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej 
– zarówno pod względem wyborów dotyczących tematu, jak i formy zajęć;

 doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych w nauce i do rozwoju osobistego, dzięki realizacji 
przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania;

 inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, 
a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań 
w zakresie przedsiębiorczości.

Realizacja założonych celów w I edycji projektu była na bieżąco kontrolowana poprzez 
ciągły monitoring aktywności uczniów w wirtualnym środowisku nauczania, a po zakończeniu 
zajęć została również zweryfikowana dzięki wynikom ankiety oceniającej projekt, przeprowa-
dzonej wśród jego uczestników. 

Koncepcja programu
Zajęcia w Kafeterii odbywały się zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem, 

a każdy uczestnik mógł stworzyć swój indywidualny plan, z uwzględnieniem własnych zainte-
resowań w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych, czy też 
możliwości czasowych. Biorąc aktywny udział w wybranych przez siebie zajęciach, licealista 
zdobywał punkty umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia projektu. Osoby, które osiągnęły 
najlepsze wyniki, ukończyły program z wyróżnieniem, otrzymując tym samym dyplom z tytułem: 
Profesjonalny Menedżer. Możliwe było również uzyskanie dyplomu ze ścieżki, potwierdzającego 
zrealizowanie wymaganego programu wybranego z pięciu obszarów tematycznych. Taka kon-
cepcja programu pozwoliła jego uczestnikom poczuć przedsmak prawdziwego studiowania na 
uczelni. Swobodny dobór zajęć, projektowanie indywidualnego harmonogramu, realizowanie 
programu wybranych ścieżek tematycznych nawiązują do systemu kształcenia w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Oferta programowa
Program I edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla 

licealistów został zrealizowany w okresie od 7 października 2009 do 13 czerwca 2010 roku. 
Większość zajęć przyporządkowana była do jednego z pięciu obszarów tematycznych: 
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 finansowanie działalności biznesowej, wzmacnianie przewag konkurencyjnych, budowanie 
wizerunku firmy i produktu, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz międzynarodowe relacje 
biznesowe.

Uczestnicy mieli do wyboru aktywności zaprojektowane i przygotowane w ramach czter-
nastu form edukacyjnych:

1) wykład tradycyjny, 
2) wykład e-learningowy z punktowanym testem wiedzy,
3) wykład e-learningowy z forum dyskusyjnym,
4) wykład e-learningowy z czatem,
5) multimedialny film edukacyjny z forum dyskusyjnym,
6) multimedialny film edukacyjny z testem,
7) wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Second Life, 
8) forum dyskusyjne,
9) czat, 
10) projekt zespołowy,
11) autorska prezentacja związana z obszarami programu i jej dwuetapowa ocena 

przez społeczność,
12) tworzenie zarysów biznesplanu,
13) konkurs: społeczno-ekonomiczna aktywność na rzecz lokalnego i szkolnego śro-

dowiska,
14) konkurs: ocena aktywności w ramach przedsięwzięć edukacji ekonomicznej 

prowadzonych przez ogólnopolskie organizacje społeczne.
Licealiści najchętniej uczestniczyli w aktywnościach z obszarów: budowanie wizerunku firmy 

i produktu oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. Jeśli chodzi o formy edukacyjne, największą 
popularnością wśród młodzieży cieszył się multimedialny film edukacyjny połączony z testem 
oraz wykład e-learningowy, któremu również towarzyszył punktowany test wiedzy. 

Zajęcia w Kafeterii wzbogaciły także sesje doradztwa biznesowego online. Każdy uczestnik 
mógł zwrócić się do ekspertów z dziedzin prawa, zarządzania i finansów z pytaniem dotyczącym 
kwestii biznesowych. Kontakt między uczestnikami projektu a ekspertami umożliwiał specjalnie 
przygotowany komunikator, służący wymianie indywidualnej korespondencji.

Platforma e-learningowa
Z wyjątkiem wykładów tradycyjnych zajęcia w Kafeterii były realizowane za pośrednictwem 

strony internetowej www.kafeteria.edu.pl. Każdy uczestnik projektu posiadał indywidualne 
konto umożliwiające logowanie na platformę i korzystanie z jej zasobów.

Główną funkcję informacyjną w projekcie pełniła sekcja Aktualności dostępna na stronie 
głównej, gdzie publikowane były wiadomości o bieżących i nadchodzących wydarzeniach 
edukacyjnych. Drugim elementem strony głównej, wartym szerszej prezentacji, był Test predys-
pozycji do uczenia się w środowisku online. Do jego wypełnienia zachęcano wszystkich, którzy 
rozważali udział w projekcie. Po udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań osoba rozwiązująca test 
otrzymywała informację, na ile uczestnictwo w projekcie opartym głównie na nauce online 
będzie dla niej ciekawą i skuteczną formą poszerzania wiedzy. 

Po zalogowaniu się na platformie uczestnik miał dostęp do pełnej oferty programowej 
projektu, która ukazywała się na podstronie Kafeteria. Aktywności wyświetlane były na stronie 
w określonym porządku – z podziałem na formy edukacyjne i obszary tematyczne.

Kafeteria edukacyjna – przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych
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Rysunek 1. Widok podstrony Kafeteria

Źródło: www.kafeteria.edu.pl 
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Na tej podstronie uczestnicy mogli nie tylko zapoznać się z programem projektu, ale także 
zapisać się na wybrane zajęcia. Zielony kolor okienka oraz symbol filiżanki informował uczestni-
ka, że znajduje się on na liście osób zgłoszonych na dane wydarzenie edukacyjne. Tym samym 
po wejściu na podstronę Kafeteria użytkownik uzyskiwał dostęp do swojego indywidualnego 
programu zajęć. 

Dodatkowymi elementami, których celem było ułatwienie nauki oraz zwiększenie atrak-
cyjności platformy e-learningowej, były:

 zakładka Harmonogram – wirtualny kalendarz z zaznaczonymi terminami zajęć;
 zakładka Punktacja – wirtualny dziennik uczestnika, prezentujący liczbę zdobytych 

punktów;
 zakładka Profil – informacje o użytkowniku wraz z awatarem;
 zakładka Zasady – przewodnik po platformie wraz z legendą oznaczeń;
 zakładka Ranking – bieżąca lista 30 najlepszych uczestników;
 zakładka Doradztwo – miejsce komunikacji z ekspertami.

Ocena projektu
Dla organizatorów wszelkich projektów niezwykle istotna jest informacja, jak oceniają dane 

przedsięwzięcie jego uczestnicy. Zapoznanie się z opiniami na temat I edycji Kafeterii umoż-
liwiła przeprowadzona po zakończeniu zajęć ankieta ewaluacyjna. Poprosiliśmy uczestników 
nie tylko o wypełnienie kwestionariusza, ale także o krótką wypowiedź na temat ich udziału 
w projekcie. Ankieta została wysłana pocztą elektroniczną i była anonimowa – odpowiedziało 
na nią 61 osób. Badanie przeprowadzono w okresie od 25 czerwca do 4 lipca 2010 roku. 
W opracowaniu zaprezentowane zostaną wybrane aspekty oceny, które wydają się najistotniejsze 
z punktu widzenia realizacji projektu edukacyjnego dla młodzieży.

W opinii zdecydowanej większości uczestników, którzy odpowiedzieli na ankietę, udział 
w projekcie przyczynił się do poszerzenia ich wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Na pytanie, 
czy tak było, aż 44 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 38 proc. 
– odpowiedź „raczej tak”. Co dwudziesty respondent wyraził swoje niezadowolenie z poziomu 
zajęć, a grupa 13 proc. badanych nie miała określonego poglądu w tej kwestii (wykres 1).

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę i umiejętności 
z zakresu przedsiębiorczości?
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ró nie
13%

raczej nie
5%

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki badania pokazały także, że dla ponad połowy ankietowanych (58 proc.) udział 
w projekcie był okazją do zdobycia nowych umiejętności w zakresie korzystania z technologii 
komunikacji na odległość. Zdaniem 15 proc. respondentów zajęcia w Kafeterii nie wzbogaciły 
ich o takie kompetencje, a 27 proc. badanych wskazało, że nie ma jasno sprecyzowanego 
stanowiska w tej kwestii (wykres 2). 

Osoby z grupy wiekowej uczestników projektu bardzo dobrze radzą sobie z nowoczesnymi 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takimi jak fora dyskusyjne czy czaty, i obcują 
z nimi na co dzień w wirtualnej rzeczywistości. Stąd też zapewne 27 proc. ankietowanych 
trudno było wskazać, na ile udział w projekcie przyczynił się do nabycia nowych umiejętności 
w tym zakresie. 

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę i umiejętności 
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym komunikacji na odległość?

zdecydowanie
tak
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35%

ró nie
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zdecydowanie nie
2%

Źródło: opracowanie własne

Odpowiadając z kolei na pytanie o źródła motywacji do pracy, najwięcej osób wskazało 
atrakcyjne formy edukacyjne (28 proc. wskazań). Ważnym aspektem okazał się dla ankietowa-
nych również kontakt z wykładowcami oraz ekspertami (25 proc. wskazań). Uczestnicy docenili 
ponadto ciekawą tematykę zajęć (23 proc. wskazań). Tylko 4 proc. ankietowanych przyznało, że 
to nagrody motywowały ich do nauki. Wśród innych odpowiedzi wymieniano chęć wypełnienia 
wolnego czasu lub sprawdzenia się w nowej formule zajęć. 

W indywidualnych opiniach o projekcie uczestnicy w zdecydowanej większości bardzo 
pozytywnie ocenili udział w Kafeterii. Wielokrotnie podkreślali, że interaktywna formuła zajęć, 
różnorodna tematyka oraz elastyczność w doborze programu sprawiły, że nauka okazała się 
przyjemnością. Co więcej, systematyczne, wirtualne spotkania przyczyniły się do nawiązania 
trwałych więzi koleżeńskich z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. 

Podsumowanie
Pozytywna ocena ze strony odbiorców projektu jest niewątpliwie zadowalająca dla jego 

inicjatorów. Wydaje się, że największy wpływ na sukces realizacji tego przedsięwzięcia miała 
sama koncepcja programu. Nauka oparta na wirtualnym środowisku, swoboda w doborze 
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 tematów zajęć, samodzielny wybór czasu nauki to elementy, które motywują młodych ludzi do 
udziału w dodatkowych przedsięwzięciach edukacyjnych, mimo wielu obowiązków szkolnych, 
którym muszą sprostać. Ponadto źródłem sukcesu jest też bez wątpienia starannie dobrana 
kadra naukowa. Nad przygotowaniem i poprowadzeniem zajęć w ciekawy i inspirujący sposób 
pracowało 39 wykładowców – nauczycieli akademickich SGH oraz zewnętrznych ekspertów. 
Wraz z organizatorami starali się oni stworzyć przyjazną i otwartą atmosferę pracy, dzielenia 
się wiedzą i wymiany poglądów. 

Jednak w niektórych aspektach przebieg I edycji projektu okazał się zaskakujący – nie-
spodziewana była chociażby mała chęć uczniów do korzystania z porad ekspertów w ramach 
doradztwa biznesowego online, które w założeniu miało pomóc uczestnikom Kafeterii w przy-
gotowaniu biznesplanów. Niestety niewystarczającym zainteresowaniem cieszyły się również 
w ocenie organizatorów konkursy, w których zadaniem licealistów było wskazanie wartościowych 
i ciekawych aktywności związanych z działalnością społeczno-ekonomiczną oraz edukacją 
ekonomiczną. Zastanawiające jest, czy powodem małej aktywności był brak odpowiednio przy-
gotowanych inicjatyw tego typu w najbliższym otoczeniu uczniów, czy tylko słaba motywacja 
młodzieży do udziału w konkursach. Obserwacje dokonań uczestników i doboru wydarzeń 
edukacyjnych skłaniają do refleksji, iż dość mała grupa licealistów dokonywała świadomych 
i ukierunkowanych wyborów zajęć, które doprowadziły do ukończenia programu danej ścieżki. 
Wielu z nich uczestniczyło we wszystkich możliwych i dostępnych wydarzeniach edukacyjnych. 
Zauważenie tego typu zjawisk i postaw licealistów niewątpliwie pomoże organizatorom w efek-
tywnej realizacji i osiągnięciu jeszcze lepszych wyników w kolejnych edycjach projektu.

Abstract
The formal education system in Poland needs to be complemented by alternative, informal learning 

initiatives. The Centre for Development of Distance and Continuing Education at the Warsaw School 
of Economics and the National Bank of Poland have met this need by developing and administering an 
innovative project called „Academy of Management – Kafeteria learning platform for secondary school 
students”. This paper describes the first edition of the project as an example of a good practice for educa-
tional initiatives dedicated to young people, which are co-funded by public organizations.

Nota o autorce
Olga Biaduń jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a obecnie doktorantką 

w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Od półtora roku pracuje w Centrum Rozwoju Edukacji Nie-
stacjonarnej SGH, gdzie zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży.
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Wiele opracowań poświęconych projektowaniu kursów e-learningowych koncentruje się na 
prezentacji etapów ich tworzenia – analizie potrzeb, projekcie, produkcji zasobów edukacyjnych 
oraz wdrożeniu i ewaluacji. Dość rzadko jednak pisze się i mówi o tym, jakie pułapki czyhają 
na projektantów podczas tego złożonego procesu. Z jakimi problemami borykają się instytucje 
edukacyjne, autorzy zawartości merytorycznej i inne osoby zaangażowane w przygotowanie 
zasobów do kształcenia? Co zrobić, gdy przyjęte podczas analizy i projektowania założenia oka-
zują się trudne (a czasami nawet niemożliwe) do zrealizowania? Artykuł jest przyczynkiem do 
ukazania kluczowych momentów procesu projektowania „od kuchni” – z perspektywy praktycznej 
– i opierać się będzie na sygnalizowaniu zjawisk oraz sytuacji, które w opinii autorek pojawiają 
się przy produkcji kursów przeznaczonych do e-edukacji, a które sprawić mogą potencjalnym 
projektantom trudności.

Proces projektowania kursu e-learningowego, jako przedsięwzięcie złożone i rozciąg-
nięte w czasie, wymaga od uczestniczących w nim osób rozległej wiedzy nie tylko z zakresu
e-edukacji, ale również z zarządzania, organizacji i ewaluacji procesu kształcenia. Bardzo wiele 
czynników wpływa na skuteczność działań projektantów kursu i edukatorów prowadzących za-
jęcia w sieci, warto więc zwrócić uwagę na wszystkie te aspekty, które decydują o powodzeniu 
całego przedsięwzięcia.

Obserwując wysiłki osób opracowujących zasoby kursu, można niejednokrotnie dojść do 
wniosku, że ich działania nie skupiają się na projektowaniu procesu kształcenia, formułowaniu 
jego celów, etapów i składowych, lecz na przełożeniu na wersję elektroniczną spisanych wy-
kładów czy ćwiczeń. Dlatego tak ważne jest wskazanie punktów krytycznych i trudności, które 
mogą pojawić się podczas opracowywania materiałów, by każda osoba przystępująca do tej 
czynności mogła ich uniknąć.

Etapy realizacji projektu
– problemy i ich rozwiązywanie
Tworzenie zasobów przeznaczonych do e-edukacji powinno przebiegać w pięciu zasad-

niczych etapach, których realizacja pozwala na stworzenie pełnowartościowych i efektywnych 
materiałów do kształcenia online. W literaturze przedmiotu wskazuje się więc:
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 analizę potrzeb,
 opracowanie projektu kursu,
 produkcję zasobów edukacyjnych,
 wdrożenie kursu,
 ewaluację1.

Na każdym z etapów pojawiają się określone, powtarzające się (niezależnie od instytucji 
czy tematyki opracowywanych zajęć) problemy i sytuacje, które warunkują cały proces „produk-
cyjny”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ponieważ proces ten ma charakter niezwykle 
złożony, ograniczony czasowo oraz interdyscyplinarny, można nazwać go kompleksowym 
projektem edukacyjnym.

Analiza potrzeb
Pierwszy etap pracy nad kursem powinien skupiać uwagę jego twórców na udzieleniu 

precyzyjnych odpowiedzi na kluczowe pytania – niezależnie od tego, czy będzie je sobie 
zadawać zespół projektantów (niektóre instytucje powołują specjalne jednostki do tworzenia 
i udostępniania zasobów edukacyjnych), czy indywidualny projektant (gdy sam, bez wsparcia 
instytucjonalnego decyduje się na zrobienie kursu). Początek prac to przeprowadzenie dogłębnej 
analizy, która powinna się koncentrować na kilku obszarach: ludziach odpowiedzialnych za 
opracowanie materiałów, zasobach finansowych i sprzętowych, specjalnym oprogramowaniu 
oraz – co niezwykle istotne – na samych informacjach, leżących u podstaw całego procesu, 
a wykorzystywanych w etapie drugim i trzecim.

Z pewnością ogromnym problemem na wielu polskich uczelniach, czy nawet – szerzej 
ujmując – w instytucjach edukacyjnych, jest wyraźnie dostrzegalny brak wsparcia organiza-
cyjnego dla osób zaangażowanych w projektowanie kursu – szczególnie w sytuacji, gdy jego 
twórca staje po raz pierwszy przed tym zadaniem. Nadal rzadkością są specjalne jednostki 
wspierające opracowywanie materiałów, a jeśli już istnieją, to zwykle zatrudniane są w nich 
osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne, czyli głównie za administrowanie kursami. Również 
korzystanie z pomocy firm i specjalistów spoza macierzystej instytucji napotyka spore bariery 
(głównie finansowe). Można więc zaobserwować sytuację, gdy nauczyciel akademicki otrzymuje 
od kierownika swojej jednostki polecenie: proszę zrobić kurs e-learningowy, a pozbawiony 
jest wsparcia osób, które mogłyby go przeszkolić i wytłumaczyć, w jaki sposób ów kurs miałby 
zostać opracowany. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że szkolenie z tego właśnie obszaru 
jest rzadkością, bowiem zwykle proponuje się kursy dotyczące obsługi platformy, a nie metodyki 
tworzenia materiałów i specyfiki kształcenia w sieci. Brak profesjonalnego doradztwa (poprzez 
zatrudnianie do projektowania kursów metodyków zdalnego nauczania) niestety dość często 
odbija się na jakości powstałego produktu, jakim jest kurs. Dlatego też godne polecenia jest 
promowanie tworzenia jednostek, które w obrębie danej instytucji edukacyjnej zapewniać będą 
wszechstronne wsparcie (metodyczne, graficzne, administracyjno-organizacyjne) każdej osobie 
podejmującej się projektowania zasobów e-edukacyjnych. Jest to wprawdzie zadanie, którego 
realizacja napotyka spore trudności (tworzenie nowej struktury, nowe etaty, zadania), ale korzyści 
wynikające z zastosowania takiego rozwiązania organizacyjnego są dla uczelni ogromne.

Przezwyciężenie barier sprzętowych czy finansowych jest również dość dużym problemem, 
podobnie jak wspomniana już kwestia zasobów ludzkich – niezwykle trudno opracować zajęcia 

1 Zob. Instructional System Design (ISD), http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html, [02.11.2010]. 
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zdalne (szczególnie w obszarze dziedzin eksperymentalnych) bez nakładów: w grę wchodzą bo-
wiem np. wynagrodzenia autorskie, koszty zakupu sprzętu i specjalistycznego oprogramowania, 
obiektów graficznych. Pewnym wyjściem z tej sytuacji jest wykorzystywanie finansowania ze 
środków unijnych (np. EFS), choć nie zawsze istnieją możliwości pozyskania ich dla określonych 
projektów realizowanych w środowiskach akademickich.

Na etapie analizy, oprócz wspomnianych już kwestii, pojawia się jeszcze jeden problem, 
który – w opinii autorek – może zadecydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia projek-
towego. Chodzi o postawienie sobie podstawowych pytań: dla kogo i po co przygotowywane 
są zasoby edukacyjne? Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że odbiorca końcowy i jego 
potrzeby znikają z pola widzenia twórców kursu. Jeśli do tego okazuje się, że cele kształcenia są 
bardzo ogólnie czy niejasno sformułowane, mamy do czynienia z sytuacją niemającą nic wspól-
nego z projektowaniem procesu dydaktycznego. Personalizacja kursu – tak często promowana 
i wskazywana w opracowaniach o e-learningu – schodzi na drugi plan albo zostaje całkowicie 
zapomniana przez projektantów pod wpływem koncentrowania się na samym materiale kształ-
cenia, na wskazywaniu partii wiedzy w formie zapisanej.

Warto również zwrócić uwagę na inną kwestię warunkującą powodzenie projektu – jest to 
rezygnacja z dokładnej analizy (czyli pierwszego etapu projektowania) i rozpoczynanie prac nad 
kursem od etapu drugiego, tj. samego projektu kursu. Dość często twórcy (zarówno początku-
jący, jak i ci z doświadczeniem) nie analizują wszystkich czynników, które mają wpływ na prace 
nad projektem, tylko próbują przygotowywać zasoby edukacyjne na wzór innego, istniejącego 
kursu, bez głębszej refleksji i odniesienia do celów kształcenia oraz specyfiki realizowanego 
przedmiotu. Łączy się z tym zwykle nadmierna standaryzacja materiałów (taka sama struktura 
kursu, schematyczne formy sprawdzania wiedzy czy samoewaluacji) oraz tworzenie zasobów 
według programu kształcenia rozumianego jako spis treści podręcznika – a przecież kurs to 
znacznie więcej niż zestaw plików opracowanych według spisu tematów w sylabusie. Projek-
tując go, trzeba mieć zawsze na uwadze, że należy tworzyć logicznie i celowo zorganizowany 
zestaw materiałów dydaktycznych (spełniających różne funkcje), na którym powinien opierać 
się plan aktywności osoby uczącej się oraz określone zadania nauczyciela (w przypadku, gdy 
proces dydaktyczny odbywa się z jego udziałem). Aby taki cel osiągnąć, niezbędna jest dogłębna 
analiza wskazanych tu czynników.

Projekt kursu
Opracowanie projektu kursu to etap przełomowy, bowiem od wypracowanej w jego czasie 

koncepcji zależeć będzie kształt i przebieg procesu kształcenia. To ważny moment, w którym 
należy skupić się na organizacyjnych aspektach projektowania, takich jak: stworzenie harmo-
nogramu prac, wskazanie osób odpowiedzialnych za określone zadania, oszacowanie kosztów, 
zgromadzenie niezbędnego oprogramowania i narzędzi, które mogą posłużyć przy realizacji 
projektu kursu. To także moment przygotowania szczegółowej koncepcji dydaktycznej kursu, 
tj. precyzyjnego sformułowania wymagań wstępnych stawianych uczestnikom kursu, określenia 
standardów kształcenia oraz wskazania warunków realizacji i osiągania zakładanych efektów 
kształcenia, a także opracowania precyzyjnego scenariusza zajęć. To ponadto czas na poszuki-
wanie gotowych rozwiązań, zasobów i narzędzi, które mogłyby zostać użyte w kolejnym etapie 
projektu – produkcji zasobów.

Niektóre błędy popełniane na tym etapie są konsekwencją myślenia lub działania wska-
zanego przy omówionym już etapie analizy – począwszy od kwestii organizacyjnych: często 
nie opracowuje się szczegółowego planu kursu (działanie na zasadzie: robimy to jak poprzedni 

Sposoby przezwyciężania trudności w procesie projektowania kursów e-learningowych



112

kurs), nie opracowuje się budżetu (i tak nie ma pieniędzy, ale jakoś damy radę z tymi zasobami, 
które mamy), aż po kwestie metodyczne: nie dba się o wsparcie autora przez metodyka (uza-
sadniając to najczęściej sformułowaniami wystarczy autor, bo przecież zna się na temacie i ma 
doświadczenie dydaktyczne lub po co nam w ogóle metodyk?), nie planuje się aktywności osób 
uczących się i nauczyciela (jak kurs ruszy, to nauczyciel się tym zajmie). Dużym problemem na 
etapie projektowania jest także nieumiejętne określenie czasu realizacji poszczególnych faz 
projektu kursu2, co w efekcie może doprowadzić do niewykonania poszczególnych zadań, 
a nawet nieuruchomienia zajęć na platformie – najczęściej wiąże się to z przeznaczeniem zbyt 
małej ilości czasu na prace autorskie oraz zadania osób opracowujących przygotowane przez 
autora materiały (metodyk, grafik, programista). Warto w tym momencie pamiętać, że stwo-
rzenie wartościowych i angażujących materiałów edukacyjnych (szczególnie do zajęć, które są 
realizowane przez dłuższy okres, np. przez semestr) nie jest możliwe w ciągu jednego miesiąca 
(a z takimi oczekiwaniami spotykają się dość często projektanci kursów), ponieważ sam proces 
pisania jest zdecydowanie bardziej pracochłonny i żmudny, niż w przypadku przygotowywania 
się do zajęć prowadzonych tradycyjnie. 

Warto także zwrócić na tym etapie uwagę na obawę przed zastosowaniem w kursach 
nowych metod i narzędzi. Nauczyciele akademiccy najczęściej nie chcą w projektach pla-
nować aktywności, które wymagają użycia narzędzi społecznościowych (tj. blogi, wiki, social 
bookmarking, videocasty, wirtualna rzeczywistość3, WebQuest4), uzasadniając taką decyzję 
mniejszą ich skutecznością (lub nawet brakiem skuteczności) w kształceniu akademickim, choć 
można czasami odnieść czasami wrażenie, że niechęć do wykorzystania tego typu narzędzi 
podyktowana jest ich nieznajomością. W dalszym ciągu zauważyć można, że w projektach 
kursów nacisk położony jest na zdobywanie wiedzy (przeczytaj plik PDF, fragment tekstu 
z książki, naucz się zawartych w nim informacji i rozwiąż test), kosztem kształtowania kluczo-
wych kompetencji (np. pracując na forum czy czacie, zdobądź umiejętność pracy i komuni-
kowania w grupie, analizowania prezentowanych zjawisk, planowania zadań i wzajemnego 
oceniania się, rozwiązywania problemów). Takie podejście skutkuje niestety w kolejnym 
etapie projektu powstawaniem materiałów ubogich w interakcje – takich, które nie pozwalają 
na rozwinięcie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz współpracy z innymi 
osobami uczestniczącymi w kursie.

Produkcja zasobów edukacyjnych
Etap ten – jako wynik analizy i projektowania – jest okresem intensywnego opracowywania 

wszystkich materiałów dydaktycznych, które składają się na kurs. Opracowana koncepcja zajęć 
zdalnych zyskuje ostateczny kształt – jest to moment tworzenia materiałów dydaktycznych, ak-
tywizujących, utrwalających wiedzę i umiejętności, ewaluacyjnych oraz wszystkich tych, które 
mają za zadanie przekazać istotne informacje o kursie. To właśnie na tym etapie podejmowane 
przez projektantów działania powinny zmierzać do połączenia celu i wizji kursu z praktycznymi 
sposobami ich realizacji.

2 Zob. R.A. Defelice, K.M. Kapp, Time to Develop One Hour of Training, http://www.astd.org/LC/2009/0809_kapp.
htm, [02.11.2010].
3 Zob. szerzej: M. Dąbrowski, E-learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, „e-mentor” 2008, nr 1 
(23), s. 37–45.
4 Zob. D. Kwiatkowska, M. Lewandowska, WebQuest – metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię infor-
macyjną, [w:] Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, t. 2, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa–Poznań 2005, s. 343–349.
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Jeśli w tworzeniu zasobów edukacyjnych uczestniczy zespół projektowy, należy pamiętać, 
że podstawą osiągnięcia przyjętych założeń jest umiejętność współdziałania i komunikacji mię-
dzy jego członkami. Można zaobserwować, iż nauczyciele akademiccy, pracujący na co dzień 
autonomicznie, mają niekiedy problemy z odnalezieniem się we współpracy z metodykiem czy 
grafikiem, którzy stają się współtwórcami materiałów dydaktycznych. Dość często dochodzi na 
tym tle do konfliktów, szczególnie w sytuacji, gdy takie współdziałanie ma miejsce pierwszy 
raz, a autor forsuje rozwiązania dydaktyczne wyniesione z edukacji tradycyjnej, nie dając się 
przekonać do zastosowania metod i narzędzi skutecznych w e-edukacji – często zauważalna jest 
nieumiejętność dostosowania środków i metod dydaktycznych do sformułowanych na etapie 
analizy i projektu celów kształcenia. 

W sytuacji, gdy kurs projektowany jest tylko przez autora – specjalistę z danej dziedziny, 
sytuacja może być jeszcze trudniejsza. Osoba niezaznajomiona ze specyfiką kształcenia w sieci 
może nieświadomie popełniać błędy – np. powszechne jest nieumieszczanie w kursach ma-
teriałów do samoewalucji i utrwalania wiedzy, a także niedokładne przygotowanie materiałów 
o charakterze informacyjnym i organizującym pracę w obrębie kursu, zdarza się również za-
stosowanie w procesie kształcenia metod, które nie sprawdzają się w e-edukacji lub nie dają 
możliwości osiągnięcia zakładanego celu dydaktycznego.

Innym, równie istotnym problemem są niedostateczne kompetencje autorów w zakresie 
tworzenia materiałów edukacyjnych w formie pisemnej – ze względu na stawiane na uczelniach 
wymagania (związane z rozwojem naukowym) nauczyciele akademiccy są niezwykle rzadko 
twórcami publikacji o charakterze dydaktycznym (pisanie skryptów skierowanych do studentów 
to dziś rzadkość) i koncentrują się na pisaniu prac naukowych, a więc tekstów o zdecydowanie 
innym charakterze, przeznaczeniu i strukturze.

Etap ten kończą wszystkie działania zmierzające do sprawdzenia opracowanych materia-
łów dydaktycznych – warto zwrócić uwagę, że nieodzowna jest w tym momencie ewaluacja 
działań (czy to jednej osoby tworzącej kurs, czy całego zespołu projektowego), która wymusza 
drobiazgowe sprawdzenie zasobów kursu w kolejnej fazie projektu jeszcze przed ich udostęp-
nieniem odbiorcom.

Wdrożenie kursu
Moment wdrożenia jest punktem zwrotnym w procesie opracowania kursu e-learningo-

wego. Opublikowany i przedstawiony użytkownikom materiał dydaktyczny poddany zostaje 
praktycznej weryfikacji, a wszystkie szczegółowo zaprojektowane i wyprodukowane elementy 
edukacyjne – krytycznemu oglądowi uczniów lub studentów, a także dydaktyków. Projektanci 
na tym etapie powinni upewnić się, że wszystkie elementy pakietu edukacyjnego zostały 
poprawnie umieszczone na platformie e-learningowej, tworząc spójną strukturę, zgodną 
z opracowanym wcześniej projektem, której każdy element (zasób dydaktyczny) działa, 
otwiera się, można go ściągnąć, zapisać, wydrukować zgodnie z pierwotnym projektem. Co 
więcej, nie można zapomnieć, że każdy zasób powinien zostać opatrzony tytułem (nazwą) 
oraz opisany słowami kluczowymi (otagowany) i być możliwy do wyszukania (jeśli system 
oferuje taką opcję). 

Niedopilnowanie wymienionych zaleceń powoduje chaos i – szczególnie na początku 
kursu – budzi w użytkownikach negatywne emocje: zniechęcenie, dezorientację, spadek mo-
tywacji, przytłoczenie ilością danych, może prowadzić też do zaniechania uczestnictwa. Coś, 
co metodykowi, autorowi lub projektantowi jawi się jako klarowny i logicznie skonstruowany 
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pakiet dydaktyczny, dla odbiorcy końcowego może okazać się skomplikowanym, niespójnym 
zbiorem przypadkowych dokumentów.

Dość często w instytucjonalnie wdrażanych rozwiązaniach e-learningowych organizatorzy 
pomijają kwestię konieczności wcześniejszego udostępnienia zasobów kursu dydaktykowi, 
którego zadaniem jest prowadzenie zajęć online w ramach tego kursu. Stanowi to ogromne 
utrudnienie – szczególnie w sytuacji, gdy kurs jest różnorodny pod względem formy i treści 
oraz tworzony bez udziału tegoż dydaktyka. Poza bezpośrednim rozpoznaniem potencjału 
pakietu dydaktycznego absolutnie niezbędne jest solidne przeszkolenie nauczyciela akade-
mickiego, przygotowujące go do pracy online ze studentem. Lekkomyślne założenie (którym 
niestety wiele instytucji edukacyjnych wciąż się kieruje), że każdy nauczyciel ma wystarcza-
jąco dużą wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby bez trudu odnaleźć się w środowisku 
edukacji zdalnej jest jednym z najczęściej popełnianych i niosących najbardziej negatywne 
konsekwencje błędów. Choć wadliwie opracowane materiały dydaktyczne (w których np. 
podane informacje są niepełne lub niezrozumiałe, brakuje instrukcji i metainformacji bądź też 
występują usterki techniczne) mogą mimo wszystko zostać wykorzystane z pewnym pożytkiem 
dla uczestnika zajęć w kursie poprowadzonym przez znakomicie przygotowanego dydaktyka, 
jednak z całą pewnością potencjał nawet najlepszych multimedialnych zasobów zostanie zmar-
nowany w kursie prowadzonym przez nauczyciela nieprzygotowanego, nieodnajdującego się 
w nowej roli. A rozpiętość ról podejmowanych przez dydaktyka w kursie e-learningowym jest 
niezwykle szeroka5. Między innymi z tego względu powinien on być dobrze poinstruowany, 
zaznajomiony ze środowiskiem i specyfiką kształcenia zdalnego, metodami i technikami, 
specyficznymi wymaganiami psychospołecznymi i komunikacyjnymi uczestników zajęć
e-learningowych, a także z funkcjonalnością i wszelkimi aspektami technicznymi dotyczącymi 
obsługi platformy edukacyjnej. Jest to bardzo szeroki obszar nowej wiedzy i umiejętności, 
które nauczyciel akademicki powinien posiąść, aby sprawnie, elastycznie, a przede wszystkim 
świadomie, współpracować ze studentami w kursie e-learningowym. 

Doświadczenie uczy, że w czasie szkolenia odkrywane są indywidualne predyspozycje, 
obszary niewiedzy oraz dotychczas nieujawnione ograniczenia, które mogą nawet elimino-
wać dydaktyka z grona osób pracujących online. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu 
z uczniem czy studentem, a więc komunikacja zapośredniczona, jest czasami barierą nie 
do pokonania dla konkretnego nauczyciela. Nie każdy dydaktyk pracujący w tradycyjnym 
środowisku szkolnym automatycznie odnajdzie się w sytuacji nauczania zdalnego – prze-
konywanie go i zmuszanie do podejmowania tej roli zapewne przyniesie skutek odwrotny 
do zamierzonego. Tak więc solidne szkolenie dydaktyków do pracy zdalnej jest warunkiem 
kluczowym powodzenia kursu e-learningowego. Szkolenie powinno się odbywać w wirtual-
nym środowisku platformy, na której dydaktycy w przyszłości będą pracować ze studentami 
– stąd skuteczną metodą szkolenia jest stworzenie możliwości wcielenia się w rolę uczniów. 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez doświadczonego w pracy zdalnej dydaktyka 
– metodyka specjalistę.

Kursy prowadzone przez dobrze wyszkolonych i przygotowanych nauczycieli mają wszel-
kie szanse powodzenia. Należy jednak pamiętać, że każdy z nich jest wydarzeniem niejako 
zamkniętym – dydaktyk ma wgląd jedynie w obszar własnego kursu lub przedmiotu i zwykle 
utrzymuje kontakt z jedną grupą. Specyfika e-learningu zakłada natomiast elastyczność 

5 Zob. szerzej: A. Wierzbicka, E-edukacja – nowe wyzwania dla nauczycieli akademickich, [w:] J. Migdałek, M. Zając 
(red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 259–268.
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postaw, wybór i różnorodność metod działania – globalny ogląd wszelkich e-learningowych 
działań dydaktycznych, podejmowanych przez większą grupę dydaktyków w jednocześnie 
prowadzonych kursach, może mieć osoba delegowana przez uczelnię do pełnienia funkcji 
kontrolera czy opiekuna metodycznego. Działania takiego specjalisty przynoszą wymierne 
korzyści: może on podpowiadać rozwiązania problemów, reagować w sytuacjach kryzysowych, 
nie dopuszczając do większego niepowodzenia (zaniechanie działań, konflikt w grupie, niedo-
trzymywanie terminów itp.), może również stanowić wsparcie emocjonalne dla dydaktyków, 
którzy czują się osamotnieni w swojej pracy. Opiekun może także pomagać w przypadku 
występowania problemów technicznych, zbierać informacje i naprawiać błędy zgłaszane przez 
użytkowników kursu, przekazywać informacje o charakterze formalnym i organizacyjnym 
nauczycielom oraz studentom, przeprowadzać ankiety i dokonywać podsumowań danych 
statystycznych, wreszcie dokonywać obserwacji całości przebiegu procesu dydaktycznego, 
monitorować, formułować wnioski i rekomendacje dla kolejnych edycji kursów. Rola opie-
kuna metodycznego (który może funkcjonować pod inną nazwą na platformie) jest nie do 
przecenienia, stąd warto uwzględnić ją w fazie wdrażania kursu.

Ewaluacja
Pomijaną lub traktowaną rutynowo kwestią w kontekście e-edukacji jest przeprowadzenie 

rzetelnego procesu ewaluacji i – co za tym idzie – rzeczywiste nadzorowanie jakości. Ewaluacja 
procesu kształcenia – jakkolwiek szeroko dyskutowana w różnych gronach specjalistów edu-
katorów – jest obszarem zaniedbywanym w e-learningu. Trudno określić moment rozpoczęcia 
procesu ewaluacji – zdaniem autorek powinien on przebiegać nieprzerwanie i praktycznie 
równolegle z innymi etapami procesu dydaktycznego. Każdy etap projektowania, tworzenia, 
wdrażania i prowadzenia kursów powinien wiązać się z działaniami ewaluacyjnymi. Refleksja 
– szczególnie autorefleksja zaangażowanych wykonawców i specjalistów – jest elementem 
kluczowym, formującym i warunkującym jakość kursów e-larningowych. Oczywiste jest, że 
solidnie, wielowątkowo i wieloaspektowo prowadzony proces ewaluacji oraz analiza jego 
wyników wpływają bezpośrednio na jakość praktyki akademickiej, a wręcz o niej decydują. 
Ta z kolei powinna być współcześnie rozumiana szeroko – jako: jakość działań nauczyciela, 
jakość i przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne kadry dydaktycznej, jakość i dostęp-
ność materiałów dydaktycznych, jakość wszelkich procedur przeprowadzanych w instytucji 
i w wielu innych aspektach. Informacje na ten temat powinny być uzyskiwane przy wyko-
rzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi oceny wewnętrznej i zewnętrznej, samooceny oraz 
monitoringu i nadzoru praktyk edukacyjnych.

Należy podkreślić, że wyniki procesu ewaluacji powinny mieć charakter przede wszystkim 
formatywny – celem nadrzędnym powinno być nieustanne ulepszanie oferty, dostosowywanie 
jej do kontekstu wirtualnego środowiska nauki oraz potrzeb uczestników procesu dydaktycz-
nego, doskonalenie praktyki dydaktycznej, rozwój i doskonalenie jakości udostępnianych 
materiałów edukacyjnych. Należy także podejmować działania ewaluacyjne o charakterze 
sumatywnym, ponieważ ich efekt zwykle pozwala realistycznie ocenić stopień osiągnięcia 
celów dydaktycznych oraz dokonać ogólnej faktycznej oceny mocnych i słabych stron prze-
prowadzonego procesu dydaktycznego.

Przekonanie, że kurs opracowany i wdrożony jest kursem skończonym, to zaprzeczenie idei 
e-learningu. Zebrane w trakcie bieżącej edycji kursu uwagi, zastrzeżenia, sugestie i prośby po-
winny być przyczynkiem do zmian kursu w kolejnej edycji – powinny prowadzić do  modyfikacji 
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struktury, treści materiałów, doprecyzowania poleceń, urozmaicenia działań nauczyciela, mody-
fikacji harmonogramu, zmiany liczby zadań lub wymiany pytań testowych. Planując działania 
aktualizacyjne, należy koniecznie opracować procedurę ich prowadzenia oraz przeznaczyć na 
to odpowiednie zasoby i środki. 

Podsumowanie
Projektowanie, wdrażanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów e-learningowych to działanie 

w sytuacji ciągłej zmiany. Często zauważana cecha e-learnigu – elastyczność – to nic innego, 
jak gotowość edukatora do zmiany, podejmowanie świadomego i nieuprzedzonego działania, 
mającego na celu zapewnienie uczniowi lub studentowi jak najlepszych warunków do rozwi-
nięcia własnych predyspozycji i nabycia umiejętności w sposób najbardziej adekwatny do jego 
potrzeb i efektywny. Współcześni nauczyciele, projektanci, metodycy to specjaliści, których 
priorytetem jest rozpoznanie potrzeb edukacyjnych konkretnego ucznia i dążenie do ich za-
spokojenia. Nie poradzi sobie z tym – jakże ambitnym – zadaniem ten, kto tkwi w przekonaniu, 
że raz przećwiczone, sprawdzone praktyki (zwykle przeniesione ze świata tradycyjnej edukacji 
stacjonarnej, z królującą w niej tablicą i kredą) znajdą swoje bezpośrednie odzwierciedlenie 
w środowisku nowoczesnej edukacji wirtualnej. Nie poradzi sobie z tym także instytucja eduka-
cyjna, która nastawiona jest wyłącznie na przekazywanie wiedzy metodami podającymi, a nie 
na kształtowanie szeroko zdefiniowanych kompetencji metodami aktywizującymi, wspartymi 
nowoczesną technologią.
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 Abstract
E-learning course design process is a complex resource sapping and time consuming enterprise. It 

requires a vast knowledge, multiple skills, talents and experience from all the actors involved – authors, 
multimedia designers, tutors and teachers, evaluators, IT experts, educational institution managers etc. 
There can be numerous factors defined which contribute to the success or failure of such an enterprise 
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on its subsequent development stages, however some of them remain crucial determinants of what may 
be observed and named as a purposeful, interactive, meaningful and effective online course. These key 
factors are discussed in the paper. 

 Noty o autorkach
Marta Dziubińska jest wykładowcą w Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej. Od 2003 r. 

zajmuje się metodyką nauczania zdalnego, jest dydaktykiem online, prowadzi szkolenia dla dydaktyków 
e-learningu. Bierze udział w lokalnych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Jej zaintereso-
wania koncentrują się wokół zagadnień związanych z nowoczesną dydaktyką i metodyką kształcenia 
zdalnego. 

Agnieszka Wierzbicka jest adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Współczesnego Języka 
Polskiego. Od 2002 r. zajmuje się problematyką kształcenia zdalnego, a jej zainteresowania dotyczą 
procesów komunikacji na platformie edukacyjnej, metodyki i realizacji projektów e-learningowych oraz 
efektywnego zarządzania e-edukacją w różnego typu instytucjach.
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Proces wdrażania nowych technologii do dydaktyki akademickiej przypomina nieco układanie 
puzzli. Jednym z kluczowych elementów tej układanki są stosowane, mniej lub bardziej skutecz-
nie, metody i techniki wsparcia nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w internecie 
przez jednostkę odpowiedzialną za rozwój e-edukacji na uczelni. Tezy opracowania oparte 
są na doświadczeniach zebranych w Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.

Wprowadzenie – identyfikacja problemu
Postęp techniczny sprzyja nie tylko innowacjom w gospodarce i życiu codziennym, ale 

także w kulturze – wpływa na styl życia, interakcje z otoczeniem, komunikację z innymi, 
sposób myślenia o świecie, a także na postrzeganie zawodowych ról. Co prawda spora część 
dawnych doświadczeń, przekonań oraz przyzwyczajeń otrzymuje jedynie nowy kontekst, 
niemniej wiele z nich dezaktualizuje się i przestaje być przydatnymi. Dotyczy to także zawodu 
wykładowcy uniwersyteckiego. Między innymi z tego powodu uczelnie promujące powszechne 
używanie nowych technologii w badaniach i dydaktyce szukają (a przynajmniej deklarują, 
że szukają) skutecznych sposobów na wspieranie pożądanych zachowań wśród badaczy, 
nauczycieli i studentów w zakresie stosowania narzędzi informatycznych wspomagających 
uczenie się i nauczanie. Strategie rozwoju, w oparciu o które wdraża się nowe formy kształ-
cenia na uczelniach wyższych, zakładają jakiś rodzaj wsparcia i zachęty dla osób biorących 
udział w modernizacji procesów dydaktycznych. Niemniej odpowiedzialni za takie wdrożenie 
pracownicy uczelni doskonale zdają sobie sprawę, iż niełatwo jest wskazać akceptowalne 
metody zarządzania kadrą akademicką oraz skuteczne techniki społecznego oddziaływania, 
które zachęcałyby nauczyciela akademickiego do systematycznego podnoszenia kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji – trudno jest dokonać miarodajnej oceny efektów 
wprowadzonych zmian. Ta ostatnia kwestia wydaje się na tyle skomplikowana, iż wymaga, 
jak można sądzić, sprawnej współpracy pomiędzy jednostką koordynującą działania e-edu-
kacyjne na uczelni a służbami odpowiedzialnymi za rozwój kadry. Sedno problemu zdaje się 
bowiem tkwić w zarządzaniu potrzebą planowego rozwoju tych kompetencji pracowników 
uniwersytetu, które w sposób zasadniczy przyczyniają się do wzrostu jego kulturotwórczego 
potencjału oraz stanowią o wartości jego marki.

Instrumenty wsparcia prowadzących 
akademickie kursy w internecie
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Uniwersytet jako organizacja ucząca się
Zwykło się sądzić, iż do stymulowania działań społeczności akademickiej wystarczają 

jednorazowo wydawane decyzje kadencyjnych i kolegialnych władz uczelni. Innymi słowy 
– uważa się dość powszechnie, że zarządzenia i uchwały rektora, senatu, dziekanów i rad 
wydziałów pozwalają na bieżąco sterować działaniami pracowników uczelni. Resztę kształtują 
i powinny kształtować dobre obyczaje uniwersyteckie i zwyczaje danej społeczności akade-
mickiej, które są uznaną przez nią formą kontroli społecznej.

Tymczasem w przypadku wprowadzania w życie innowacji, np. w sferze dydaktyki, 
równie istotne znaczenie mają:

1. adekwatnie dobrane narzędzia zarządzania kompetencjami kadry; 
2. tempo zdobywania i transfer nowych kompetencji wymuszonych wprowadzaną 

zmianą. 
Powodzenie procesu wprowadzania innowacji wydaje się więc zależeć nie tyle od zasto-

sowanych metod i technik (nawet najbardziej profesjonalnych), ile od stopnia ich akceptacji 
przez osoby uczestniczące w ich upowszechnianiu. Z tego też powodu strategie rozwoju 
e-edukacji w szkolnictwie wyższym nie powinny mieć charakteru planistycznego, lecz raczej 
ewolucyjny, oparty na założeniu, że proces budowania strategii uwarunkowany jest interesami 
głównych sił oraz kulturą organizacyjną uczelni, a strategia stanowi raczej wzorzec zachowań 
organizacyjnych niż sformalizowany plan działania1.

W pewnym sensie z taką sytuacją mamy do czynienia na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie. Jak napisano wcześniej2, model e-edukacji na UEK ma charakter otwarty 
i elastyczny, co pozwala na dostosowywanie go do zmieniających się w czasie celów uczelni, 
rozwoju technologii, zmian w postrzeganiu jej roli w dydaktyce oraz ewolucji zachowań wy-
kładowców i studentów. Takie podejście do sprawy możliwe jest jednak jedynie w sytuacji, 
gdy uniwersytet postrzega siebie jako organizację uczącą się, tj. taką, która adaptuje się do 
zmieniających się warunków zewnętrznych, w której dominuje myślenie systemowe, a ka-
dra jest otwarta na zmiany i nastawiona na rozwój zawodowy (w przypadku uczelni – także 
w obszarze dydaktyki). 

W organizacjach tego typu z reguły nie stosuje się sztywnych metod zarządzania, a inno-
wacje przenoszone na stałe do praktyki są konsekwencją zmian zachodzących w otoczeniu 
organizacji i jej immanentnego rozwoju. W uczelni o charakterze organizacji uczącej się stałymi 
zjawiskami są: decentralizacja władzy, ścisła współpraca pomiędzy wydziałami, elastyczne 
i często weryfikowane procedury działania, zdolność do eksperymentowania, brak obawy 
przed popełnianiem błędów oraz systematyczne szkolenia pracowników.

1 Por. R. Krupski, Ewolucja rozumienia strategii organizacji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2009, 
t. 13, nr 2, s. 93–101.
2 J.T. Skrzypek, A.K. Stanisławska-Mischke, M. Lenczowska, A. Powroźnik, J. Rejkowicz, E-learning a tradycyjnie 
zarządzany uniwersytet – doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając 
(red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Warszawa 2010, s. 211–220.
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Przypadek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Podejście do strategii
Można przyjąć, że po zakończeniu wstępnej (legislacyjnej) fazy projektu stosowanie no-

wych technologii w kształceniu stało się na UEK codziennością. Nie chodzi tu jednak bynaj-
mniej o rozumianą w sensie ilościowym powszechność stosowania technologii w dydaktyce, 
lecz raczej o stałe poszerzanie pola jej wykorzystania przez wykładowców i studentów UEK, 
niezależnie od indywidualnego poziomu ich kompetencji technicznych i komunikacyjnych. 
Jednym z istotnych elementów tego procesu jest ciągłe doskonalenie przez Centrum e-Learningu 
istniejących oraz proponowanie nowych metod i narzędzi ułatwiających pracę na platformie 
zdalnego nauczania.

Pierwszych kilkanaście miesięcy coraz lepiej zorganizowanej pracy wykładowców w inter-
necie udowodniło, że kurczowe trzymanie się sztywnych założeń, formalistycznych procedur 
oraz ściśle wyznaczonych ścieżek dochodzenia do celu nie jest optymalnym sposobem postę-
powania. Z tego też powodu Strategia UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość w latach 
2008–2012 traktowana jest przez jednostkę odpowiedzialną za wdrożenie jako ogólny doku-
ment, ułatwiający elastyczne dostosowywanie zasad i sposobów działania do zmieniających się 
potrzeb wykładowców i studentów.

System wsparcia nauczycieli akademickich
Omawiając dotychczas stosowane formy współdziałania Centrum i nauczycieli korzysta-

jących z proponowanych przez władze uczelni rozwiązań w zakresie e-edukacji, powinno się 
określić ich przydatność oraz zakres stosowalności. Poniższe zestawienie zostało uporządkowane 
od najmniej do najbardziej popularnych (akceptowanych) i uznawanych za skuteczne metod 
i technik wsparcia.

Tabela 1. Rodzaje wsparcia nauczycieli akademickich oferowanego przez Centrum e-Learningu UEK 
w latach 2009–2010

Lp. Rodzaj wsparcia Ocena przydatności i zakres stosowalności

1. Stacjonarne mikroszkolenia tematyczne:
1. e-Wizytówka. Uzupełnianie i aktywacja.
2. Podstawy administracji e-kursem i najważniejsze na-

rzędzia kursu.
3. e-Konsultacje. Zarządzanie informacją dla studentów.
4. e-Sylabus. Planowanie e-zajęć.
5. e-Materiały. Techniki tworzenia dobrych materiałów 

dydaktycznych.
6. e-Kolokwium. Projektowanie testów online.
7. e-Zadania. Aktywizacja studentów.
8. e-Dyskusja. Zarządzanie i moderowanie forum dysku-

syjnym.
9. Model e-learningu na UEK. Podstawy.
10. Czy i jak mogę poprowadzić e-zajęcia 20%?
11. Czy i jak mogę poprowadzić e-zajęcia 40%?
12. Czy i jak mogę prowadzić e-zajęcia 60%?
13. Jak nie zwariować, prowadząc zajęcia przez internet?

Wykładowcy UEK praktycznie nie korzystają z 13 propo-
nowanych przez Centrum szkoleń dostępnych w zasadzie 
„od ręki”, w elastycznych terminach i z rejestracją online. 
Poszczególne szkolenia mają różny poziom zaawansowa-
nia i różny czas trwania, uzależniony od zakładanych ce-
lów szkoleniowych (od 1,5 do 4 godzin).
Niską frekwencję1 powodują najprawdopodobniej:

 zbyt łatwa dostępność szkoleń,
 niski priorytet rozwoju indywidualnych kompetencji 
zawodowych w hierarchii obowiązków nauczyciela 
akademickiego,

 brak motywowania ze strony przełożonych,
 niedostateczna promocja (w tym niedostateczna rekla-
ma szkoleń na głównej stronie e-Platformy).

Anna K. Stanisławska-Mischke

1  Liczba istotnych akcji użytkowników serwisu szkoleniowego dla wykładowców, w którym można zapoznać się z ofertą kursów 
oraz zarejestrować na wybrane szkolenie stacjonarne, w okresie 01.09.2009–30.09.2010 wynosiła 3375, zaś liczba akcji 
w październiku 2010 (01.10–29.10.2010) – 425.
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2. e-Szkolenia tematyczne (mikroszkolenia):
 Szkolenie dla wykładowców: e-Wizytówka
 Szkolenie dla wykładowców: e-Konsultacje
 e-Learning na UEK – instrukcja obsługi
 System Antyplagiatowy (Szkolenie dla wykładowców)

Wykładowcy UEK korzystają z e-szkoleń w umiarkowanym 
natężeniu.
W ocenie pracowników Centrum niezadowalające2 zain-
teresowanie tą formą doskonalenia wynika z trzech głów-
nych przyczyn:

 braku potrzeby zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, 
 niechęci do samodzielnego „przerobienia” materiału,
 wąskiej oferty instruktaży online.

3. Doroczne spotkania w Katedrach Projekt realizowany jest od początku roku akademickiego 
2008/2009. Odsetek katedr korzystających z możliwości 
udziału w specjalnie przygotowanym przez Centrum e-Le-
arningu spotkaniu, w ramach którego omawiane są aktual-
ne i interesujące zespół zagadnienia dotyczące e-naucza-
nia, wynosi od 20 do 50 procent.

4. Stacjonarne szkolenia tematyczne przeznaczone dla grup 
wykładowców, w tym katedr lub zespołów

Zespoły wykładowców zainteresowanych podobnym 
rodzajem szkolenia chętnie w nich uczestniczą, jednak 
jedynie wówczas, gdy nadarzy się ku temu okazja. Rekru-
tacja na takie szkolenia odbywa się najczęściej w trakcie 
formalnych lub nieformalnych spotkań w katedrach. Wraz 
z pojawieniem się Uchwały Senatu UEK pozwalającej na 
przekształcanie części stacjonarnych zajęć dydaktycznych
w e-zajęcia warsztaty tego typu prowadzono dla katedr, 
które postanowiły skorzystać z takiej możliwości jako 
pierwsze.

5. Community of Practice Café Moodle, tj. obszar współpracy 
na platformie wykładowców UEK zainteresowanych e-na-
uczaniem

Z obserwacji wynika, że w Café Moodle dobrze czują się 
zaawansowani użytkownicy platformy i wykładowcy świa-
domie stosujący narzędzia internetowe do wspomagania 
lub prowadzenia zajęć ze studentami3. W celu promocji 
e-nauczania drugi rok z rzędu rejestracja do kursu jest ob-
ligatoryjna dla każdego wykładowcy UEK.

6. Tworzenie i transfer dobrych praktyk oraz akademickich 
rozwiązań e-edukacyjnych

Dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania tworzone są naj-
częściej w trakcie indywidualnych konsultacji oraz wspólnej 
pracy nad kursem z zainteresowanymi osobami. Następnie 
są one transferowane do najbliższego otoczenia wykładow-
cy, tj. katedry bądź zakładu lub rozpowszechniane w Café 
Moodle. Tutaj zastosowanie mają różnorodne formy reko-
mendacji osobistej, choć działania Centrum trudno zakwa-
lifikować jako profesjonalne zastosowanie technik marke-
tingu szeptanego (Word-of-Mouth-Marketing).

7. Konsultacje indywidualne (stacjonarne i online za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, komunikatora Skype lub 
telefonu)

Konsultacje stanowią najbardziej popularną, ale i najbar-
dziej praco- i czasochłonną formę współpracy z kadrą 
nauczającą4. W naszym przekonaniu przynoszą jednak 
jak dotąd największe efekty. Szczególnie jeśli połączone są 
z promocją nowych możliwości lub narzędzi pracy zdalnej.

2  Liczba istotnych akcji użytkowników e-szkolenia „e-Wizytówka” w okresie 01.09.2009–30.09.2010 wynosi 1384, podczas 
gdy liczba wyświetleń szkolenia w październiku 2010 (01.10–29.10.2010) – 330. Dane dotyczące e-szkolenia „e-Konsultacje” 
w analogicznych okresach wynoszą: 1178 oraz 292, zaś w przypadku e-szkolenia „e-Learning na UEK. Instrukcja obsługi” 
– 2712 oraz 247. Za istotne akcje użytkowników uznaje się przy tym np. przeglądanie zasobów i wyników głosowań, udział 
w głosowaniach, przeglądanie forum lub zainicjowanie nowej dyskusji. Można zauważyć jednocześnie – szczególnie porów-
nując roczne i miesięczne statystyki – pewną cykliczność wzrostu i spadku odwiedzin serwisów w newralgicznych okresach, 
takich jak np. początek roku akademickiego, dlatego też w niniejszym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z października.

3  Przez 6 semestrów funkcjonowania tej formy wsparcia wykładowcy narastająco rozpoczynali i prowadzą ponad 220 dyskusji 
na forum, w tym 20 nowych dyskusji w ostatnim miesiącu (01–29.10.2010). Liczba istotnych akcji użytkowników w wyżej 
wymienionym sensie w obszarze roboczym Café Moodle w okresie 01.09.2009–30.10.2010 wynosiła 5361, zaś liczba akcji 
w październiku 2010 (01.10–29.10.2010) – 527.

4  Średnio jeden pracownik Centrum poświęca od 20 do 30 godzin miesięcznie, czyli co najmniej 5 godzin tygodniowo na 
planowane i realizowane ad hoc indywidualne konsultacje stacjonarne oraz od 15 do 20 godzin miesięcznie na indywidualne 
konsultacje online, a zatem – ponad połowę czasu swojej pracy.

Źródło: opracowanie własne
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Rekomendacje: taktyki zarządzania kompetencjami
Jak już wspomniano, proces wdrażania nowych technologii do dydaktyki akademickiej 

przypomina nieco układanie puzzli, a jednym z kluczowych elementów tej układanki są, 
mniej lub bardziej skutecznie stosowane metody i techniki wsparcia nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia w internecie przez władze uczelni oraz jednostkę odpowiedzialną za 
rozwój e-edukacji.

Z obserwacji pracowników Centrum wynika, że skuteczność podejmowanych działań za-
leżna jest nie tylko od trafności doboru metod współpracy, z reguły zresztą opartej na intuicji, 
i nie tylko od profesjonalizacji tych działań w kolejnych fazach realizacji projektu, lecz także od 
formalnego umocowania Centrum e-Learningu w strukturze uczelni. Niebagatelną rolę odgrywa 
tu także kultura organizacyjna środowiska, w którym wdrożenie ma miejsce. Inicjatywy Centrum 
e-Learningu oraz sposób jego funkcjonowania na uczelni mogą być bowiem akceptowane bądź 
nieakceptowane przez kadrę nauczającą, na której spoczywa cały ciężar wprowadzania nowych 
technologii do praktyki uniwersyteckiej.

Niewątpliwie za silną stronę podejmowanych przez Centrum e-Learningu UEK wysiłków 
należy uznać:

1. politykę „otwartych drzwi”, która przejawia się nie tylko w stałej dostępności 
pracowników Centrum dla użytkowników e-platformy, ale także w braku forma-
listycznego podejścia do stosowanych procedur;

2. podejście ewolucjonistyczne do wdrożenia, którego przejawem jest przewaga 
działań o charakterze zachęty a nie przymusu, i którego charakterystycznymi 
cechami są:
a. nastawienie na partnerskie relacje z nauczycielami akademickimi zaintere-

sowanymi modernizacją warsztatu pracy poprzez zastosowanie technologii 
internetowych, a jednocześnie „pozycjonowanie” roli Centrum jako podpo-
rządkowanej względem pozostałych jednostek dydaktycznych uczelni,

b. otwarta i systematyczna promocja wiedzy na temat e-nauczania oraz dobrych 
praktyk dydaktycznych wśród wykładowców i studentów UEK (np. Café 
Moodle, „firmowe” blogi Aktualności stąd i Aktualności ze świata e-learningu, 
e-Zajęcia. Poradnik dla studentów);

3. rozwój autorskich rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu przygoto-
wania kursów i uniezależnienie go od bieżącej pomocy pracowników Centrum 
(np. wspomniane już e-szkolenia, jak też aplikacje: Helper – usługa zarządzania 
zgłoszeniami serwisowymi oraz obsługą użytkownika e-platformy, Fristajler, dodatki 
do kursów – usługa internetowa umożliwiająca samodzielne tworzenie i edycję 
elementów graficznych kursu, takich jak: etykiety, przyciski, ramki oraz punktory 
wraz z biblioteką polecanych serwisów fotograficznych oraz obecnie opracowy-
wany Poradnik dla wykładowców).

Konsekwencją tego typu ewolucjonistycznego podejścia jest niewątpliwie sinusoidalny 
(nieskokowy i nieimponujący) przyrost zajęć dydaktycznych realizowanych w części wyłącznie 
przez internet, a co za tym idzie – subiektywne poczucie „zbyt małego sukcesu”3. Cieszyć jednak 

3 Stan na dzień 29 października 2010 r. jest następujący:
–  Na e-platformie UEK uruchomionych jest ponad 2300 kursów. Statystycznie rzecz ujmując, na każdego wykładowcę 

przypadają ok. 3 kursy internetowe. W rzeczywistości oczywiście sprawa wygląda inaczej. Wszyscy wykładowcy 
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123

może stale wzrastająca liczba zajęć, których prowadzący korzystają z narzędzi platformy do 
wspomagania tradycyjnego procesu kształcenia, dzięki czemu studenci otrzymują dedykowa-
ne kolekcje materiałów dydaktycznych, przykłady oraz zadania do rozwiązania. To właśnie te 
oddolne działania nauczycieli akademickich należy uznać za największy sukces.

Podsumowując i jednocześnie odnosząc doświadczenia UEK do fachowej literatury, nie 
można jednak nie zauważyć, iż niebawem powinna nastąpić faza profesjonalizacji działań 
w zakresie e-edukacji, poprzedzona rekapitulacją i oceną dotychczasowych osiągnięć. Wspo-
mniana profesjonalizacja powinna, jak się wydaje, zostać oparta na kilku założeniach. 

1. Integracja strategii. Wydaje się, że zapewnienie długotrwałych efektów wprowa-
dzonych zmian w organizacji dydaktyki uniwersyteckiej możliwe będzie dopiero 
wówczas, gdy nastąpi realna (a nie tylko formalna) integracja strategii w zakresie 
modernizacji kształcenia ze strategią uniwersytetu.

2. Zintegrowany system motywacyjny. Jednym z istotnych elementów zarządzania 
zasobami ludzkimi w każdej organizacji, a więc także na uniwersytecie, jest sku-
tecznie działający system motywacyjny – rozumiany jako zestaw zasad, metod 
i rozwiązań organizacyjnych regulujących zarządzanie motywacją pracowników. 
Specjaliści mówią, iż powinien on integrować wszystkie elementy systemu 
zarządzania kadrą, pełniąc trzy podstawowe funkcje – informacyjną (związaną 
z ugruntowaniem wiedzy na temat funkcji i roli pracownika w organizacji), dyscy-
plinującą (wyznaczającą obszar swobody pracownika) oraz rozwojową (skłaniają-
cą do poszerzania zakresu kompetencji zawodowych i wzrostu wydajności pracy). 
W kontekście tak rozumianych zadań jednostki odpowiedzialnej za sprawy 
pracownicze celowe wydaje się włączenie działań związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich do struktury zarządzania 
kadrą. Połączenie działań i wysiłków w zakresie profesjonalizacji szkoleń pra-
cowniczych powinno korzystnie wpłynąć na realizację misji i strategii uczelni, 
umożliwiając jednoczesne osiąganie celów uniwersytetu i indywidualnych oraz 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb nauczycieli akademickich związanych z ich 
rozwojem zawodowym, zarówno w sferze badań, jak i dydaktyki. Stosowanie do-
datkowych bodźców wyzwalających wzrost motywacji nauczycieli akademickich 
do aktywnego korzystania z nowych technologii we współpracy ze studentami 
wydaje się niezbędne, o ile uczelnia poważnie traktuje projekt pełnego wdrożenia 
technologii internetowych do procesu kształcenia studentów.

UEK mają obowiązek posiadania i obsługi jednego kursu, zwanego e-wizytówką, którego funkcją jest umożliwienie 
szybkiego i wygodnego kontaktu studentów z wykładowcą oraz przekazu aktualnych informacji, np. na temat godzin 
konsultacji, zajęć oraz wyników egzaminów. Natomiast ok. 25 proc. nauczycieli prowadzi dla swoich studentów 
więcej niż dwa kursy związane z realizowanymi przez nich zajęciami dydaktycznymi.

–  W roku akademickim 2009/2010 uruchomiono 47 e-zajęć, tj. zajęć, które umieszczone zostały w harmonogramie 
jako zajęcia częściowo realizowane w internecie, przy zmniejszonej liczbie godzin stacjonarnych.

–  W semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011 uruchomiono 36 takich zajęć (wykładów, ćwiczeń 
i seminariów).

–  Szacunkowa liczba studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych odbywających się w programowy sposób 
częściowo w internecie wynosiła w roku akademickim 2009/2010 4800 (czyli 23 proc. ogólnej liczby studentów 
UEK), zaś w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 liczba ta w przybliżeniu wynosiła 3300, czyli ok. 
15 proc. liczby wszystkich studentów UEK.

Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie
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3. Diagnostyka poziomu kompetencji i kwalifikacji. Budowa systemu szkoleń podno-
szących kwalifikacje kadry w zakresie umiejętności posługiwania się internetem 
i technologiami mobilnymi powinna, jak się wydaje, zostać poprzedzona diag-
nozą – a w przyszłości również okresowymi przeglądami – aktualnego poziomu 
kompetencji kadry nauczającej, a także kształtowaniem potrzeby ich ciągłego 
podnoszenia.

4. Uniwersytecki system zarządzania wiedzą. Budowa profesjonalnego systemu zarzą-
dzania wiedzą na uniwersytecie możliwa jest dzięki zastosowaniu aktywnych metod 
wspomagających proces nabywania nowych kompetencji przez pracowników. 
Jego elementem powinny być szkolenia i mikroszkolenia dotyczące e-nauczania, 
projektowane w oparciu o model ISD (Instructional System Design). Jego istota 
polega na ustalaniu programu szkolenia w oparciu o drobiazgową analizę luk 
kompetencyjnych osób szkolonych, analizę wymogów organizacji związanych 
z pełnionymi przez te osoby rolami, zmianą zakresu zadań oraz opracowaniu na 
jej podstawie celów instruktażowych, które mają zostać osiągnięte dzięki szkoleniu. 
Niewielką popularność, a zatem i niską efektywność szkoleń dotąd oferowanych 
przez Centrum można byłoby wówczas poprawić poprzez radykalne zmniejszenie 
liczby darmowych indywidualnych konsultacji oraz porad just in time na rzecz 
sprawnie działającego systemu rozwijania kompetencji metodycznych i technicz-
nych nauczycieli akademickich.

5. Wsparcie rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry nauczającej w warunkach pracy 
zespołowej. Równie istotnym elementem wspomnianego systemu zarządzania 
wiedzą w zakresie profesjonalnej dydaktyki akademickiej powinno być dążenie 
do kształtowania kompetencji w warunkach pracy zespołowej, inspirowane przez 
Centrum e-Learningu i możliwe dzięki bliskiej współpracy z kierownikami katedr 
otwartych na wspieranie projektów wspólnego tworzenia kursów, wykorzystywa-
nych następnie przez wszystkich pracowników katedry. Na szczęście to ostatnie 
na UEK zdaje się już oddolnie funkcjonować.

6. Badania naukowe i rozwojowe. Za niezbędny element całej tej układanki, wień-
czący niejako dzieło, uznać należy prowadzenie profesjonalnych i szeroko zakro-
jonych badań nad efektywnością kształcenia uniwersyteckiego oraz technologią, 
która to kształcenie wspiera, a także – co równie ważne – prowokowanymi przez 
nią zmianami społecznymi, ekonomicznymi, psychologicznymi i poznawczymi.

Bibliografia
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice 

2008.
R. Krupski, Ewolucja rozumienia strategii organizacji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 

2009, t. 13, nr 2.
J.M. Mischke, O problemie oceny nauczyciela akademickiego kilka spostrzeżeń, [w:] J. Migdałek, M. Zając 

(red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 
Kraków.

J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, Rozwój, czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem 
w przedsięwzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.),
E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 
Warszawa 2006.

Anna K. Stanisławska-Mischke



125

K. Obłój, Strategia organizacji w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001.

J.T. Skrzypek, A.K. Stanisławska-Mischke, M. Lenczowska, A. Powroźnik, J. Rejkowicz, E-learning 
a tradycyjnie zarządzany uniwersytet – doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.

A.K. Stanisławska-Mischke, Żółte światło dla e-kursów. Trzy refleksje na temat motywacji, satysfakcji na-
uczyciela oraz efektywności dydaktycznej, [w:] Rola i miejsce e-learningu we współczesnej edukacji, 
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Krosno 2008.

 Abstract
Putting a new learning technology into operation at a university resembles a puzzle solving. The key 

elements of this puzzle are methods and techniques used (more or less efficiently) by the university unit 
responsible for e-learning development to provide support for the teachers. The thesis of the paper originates 
from some of the experiences of e-Learning Center of the University of Economics in Cracow.

 Nota o autorce
Anna K. Stanisławska-Mischke jest specjalistką do spraw metodyki e-nauczania w Centrum e-Learnin-

gu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 9 lat związana jest z e-edukacją. W latach 2001–2006 
była członkiem zespołu Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Prowadzi szkolenia i e-szkolenia dla na-
uczycieli. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących metodyki i dydaktyki w sieci 
oraz twórcą e-szkoleń dotyczących problematyki e-edukacji. Działa jako aktywny członek Stowarzyszenia 
E-Learningu Akademickiego, redaguje „Kompendium e-Edukacji”. Jest uczestniczką Seminarium Prakty-
ków e-Edukacji (od 2005 roku) oraz Seminarium Dydaktyka zdalnego nauczania (od 2010 roku).
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Najmniejszą jednostką dydaktyczną e-kursu, czyli e-lekcją, jest realizujący założone szczegółowe 
cele dydaktyczne blok tekstów, ilustracji, nagrań audio i wideo, animacji, symulacji i zadań, udo-
stępnianych uczącym się w jednym kroku, traktowanych jako jedność. Projekt, a więc konspekt 
e-lekcji, powinien posiadać następujące elementy: temat i cele edukacyjne, opis zasad, sposo-
bów oraz środków komunikacji, strukturę (ustalenie kolejności materiałów i mechanizmów ich 
prezentacji), specyfikację materiałów z uwzględnieniem zastosowanych mediów, wśród których 
znajdują się także elementy oceniania. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zasady i narzędzia 
komunikacji – to jest podstawowa różnica formalna pomiędzy konspektem e-lekcji a konspektem 
zajęć tradycyjnych.

Tworzenie projektu e-kursu składa się z dwóch faz: ustalenia założeń ogólnych i projekto-
wania szczegółowego. Etap pierwszy polega na analizie ogólnego celu dydaktycznego pod kątem 
możliwości jego osiągnięcia za pomocą kursu zdalnego, doborze odpowiedniego typu kursu, 
wyznaczeniu jednostek dydaktycznych oraz ustaleniu rozkładu materiału w tych jednostkach. 
Realizacja takiej koncepcji pierwszej fazy budowy projektu e-kursu1 prowadzi do powstania 
jego modelu: ogólnej struktury, w której najmniejsze, logicznie spójne jednostki dydaktyczne 
– bloki – są opisane tylko poprzez wykaz treści, których mają dotyczyć. 

Faza projektowania szczegółowego dotyczy z kolei wypełniania luk w modelu e-kursu 
powstałym w pierwszej fazie, czyli polega na projektowaniu poszczególnych bloków. Ponie-
waż odpowiadają one lekcjom w nauczaniu tradycyjnym, narzędzie służące do projektowania 
będzie dalej nazywane konspektem e-lekcji, a nazwa „blok” będzie stosowana wymiennie 
z nazwą „e-lekcja”.

Struktura konspektu e-lekcji
Najmniejsza jednostka dydaktyczna w e-kursie stanowiąca logiczną i spójną całość, po-

siadająca odróżnialne cele edukacyjne, odpowiada lekcji w nauczaniu tradycyjnym. W kursie, 
w którym kolejne materiały są udostępniane w terminach określonych z góry, w danym momencie 

1 Pełna koncepcja została opisana w publikacji: L. Rudak, Taksonomia e-kursów jako narzędzie dydaktyka, „Edu@kcja” 
2010, nr 1, s. 49–66, http://eduakcja.elka.pw.edu.pl/ojsdev/index.php/eduakcja, [10.11.2010].
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otwierany jest – jako jedyny fragment e-kursu – blok. Zatem wytycznych do projektowania bloku 
należy szukać wśród zasad planowania lekcji, czyli sporządzania jej konspektu. 

Konspekt w swojej głównej części opisuje budowę lekcji. W szkole tradycyjnej można 
przyjąć za priorytet na przykład nastawienie na ucznia: jego uczenie się i wykonywanie zadań. 
Taka lekcja może się zatem składać z uporządkowanego ciągu działań, który obejmuje nastę-
pujące ogniwa:

 przygotowanie uczniów do przyjęcia zdania,
 zastanowienie się nad rozwiązaniem,
 rozwiązanie,
 ocenę wyników2.

Podobny tok lekcji proponują F.W. Korn i A. Sofos3 w odniesieniu do nauczania o mediach. 
Wprowadzają oni rozróżnienie dotyczące koncepcji lekcji (skoncentrowanej na nauczycielu, 
zorientowanej na moduł, zadanie, system, odkrywanie i działanie), ale każda z nich zaczyna 
się od części „przygotowanie” i kończy częścią „ocena”. Między tymi etapami zawiera się 
rzeczywisty proces nauczania. Porównywalny schemat wykładu prezentują też M. Winkler 
i A. Comminchau4: 

 wstęp, 
 rozwinięcie, 
 zakończenie, 
 ćwiczenie lub zadanie. 

W tej strukturze główna część ucząca przypada na rozwinięcie, a zakończenie jest podsu-
mowaniem i ewentualnym poszerzeniem tematu. 

Przytoczone propozycje oraz analiza konspektów lekcji wykorzystywanych w praktyce5 
pozwoliły wskazać ramy dla projektu e-lekcji. Ponieważ blok jest w pewnym sensie samo-
dzielną i zamkniętą jednostką dydaktyczną, musi mieć tytuł określający jego tematykę oraz 
wyznaczone cele edukacyjne. Oba te elementy – wraz z opisem wymagań dotyczących 
przygotowania ucznia do efektywnego studiowania tego bloku i „sylwetką absolwenta”, czyli 
zestawem informacji dotyczących wiedzy i umiejętności, które nabędzie uczeń w trakcie tej 
e-lekcji – stanowią wstęp projektu. Trzeba zwrócić uwagę na konieczność umieszczenia w tym 
miejscu „metadanych” – informacji ułatwiających umiejscowienie projektowanego bloku na 
ścieżce dydaktycznej kursu. W nauczaniu tradycyjnym nie jest to aż tak ważne, ponieważ 
struktura nauczania jest liniowa (uczniowie nie mogą wybrać alternatywnej drogi przez kurs 
stacjonarny), natomiast w e-nauczaniu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych 
w ramach tego samego e-kursu. Odpowiednio sformułowane metadane ułatwiają budowę 
mechanizmów wyboru własnej ścieżki przez studenta oraz umożliwiają wygodną nawigację 
po e-kursie. 

Po wstępie musi nastąpić właściwa część projektu. W odniesieniu do lekcji tradycyjnej 
jest to opis budowy lekcji, który – jak pisze S. Juszczyk – wypełnia zamierzona struktura lekcji 

2 Według K. Tomaschewsky’ego, cytowane za: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Aka-
demickie Żak, Warszawa 2003, s. 317.
3 F.W. Kron, A. Sofos, Dydaktyka mediów, Pedagogika GWP, Gdańsk 2008, s. 100–112.
4 M. Winkler, A. Commichau, Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 
s. 166–167.
5 Wzory konspektów oraz konspekty rzeczywistych lekcji można znaleźć np. na stronach internetowych: http://danstar.
republika.pl/awans/3konsp.pdf, http://zsostrorog.edu.pl/materialy%20dla%20nauczycieli/Jak%20napisac%20dobry%2
0konspekt.ppt, [10.11.2010].
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– określenie ogniw i czasu ich trwania. Układ ogniw uzależniony jest od typu realizowanej lekcji. 
Zazwyczaj na każdej lekcji powinny wystąpić następujące elementy:

 praca nauczyciela […],
 praca uczniów […],
 kolejność, w jakiej będą wykonywane prace […]6.

Zajęcia internetowe, zwłaszcza prowadzone w trybie asynchronicznym, nie mogą być 
planowane w taki sposób. Podstawową różnicą jest stosunkowo mały wpływ nauczyciela na 
poczynania uczestników kursu. Nie można bowiem zapobiec pomijaniu materiałów przez 
studentów7, wymusić kolejności studiowania poszczególnych elementów ani nawet zagwa-
rantować minimalnego czasu pracy z poszczególnymi obiektami udostępnianymi w ramach 
e-kursu. W praktyce e-nauczania bezpośrednie działania nauczyciela ograniczają się właściwie 
do udostępniania kolejnych materiałów, sprawdzania i komentowania zadań otwartych oraz 
udziału w forach dyskusyjnych. O czynnościach nauczyciela można mówić tylko w kontekście 
budowy obiektów udostępnianych studentom. To w nich są ukryte metody nauczania i elemen-
ty procesu dydaktycznego. Zatem zamiast pracy nauczyciela trzeba bardzo dokładnie opisać 
materiały, które mają wypełnić kurs. 

Wśród dokumentów umieszczonych w e-kursie nie może zabraknąć instrukcji dla uczest-
ników, dotyczących wykonania określonych prac i sposobów informowania nauczyciela o ich 
realizacji. W konspekcie e-lekcji zastępują one opis pracy uczniów. Mogłoby się zatem wyda-
wać, że specyfikacja plików udostępnianych w ramach e-zajęć wyczerpuje całą część główną 
projektu bloku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że zarówno w instrukcjach dla uczestni-
ków, jak i w opisie podstawowych działań nauczyciela występuje element komunikowania 
się nauczyciela z uczniami i uczniów między sobą (np. podczas pracy grupowej i na forum). 
Ponieważ w komunikacji internetowej jesteśmy pozbawieni naturalnych elementów kontaktu 
niewerbalnego, cały proces wymiany komunikatów trzeba bardzo dokładnie zaplanować. Opis 
zasad, wykorzystywanych narzędzi i specyficznych protokołów (nie chodzi tu o sieciowe proto-
koły przesyłania informacji, lecz o reguły, według których następuje zabieranie głosu na forach, 
ramy ograniczające tematy i zakres wypowiedzi, a nawet ich kolejność) jest bardzo ważny i musi 
stanowić integralną część projektu e-lekcji. 

Na podstawie powyższych rozważań można określić następującą strukturę konspektu 
e-lekcji:

1. Tytuł.
2. Wstęp.
a. Temat – rozwinięcie tytułu.
b. Cele ogólne i operacyjne.
c. Metadane:

i. minimalny zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia przed-
stawianych treści,

ii. zakres wiedzy i umiejętności opanowywanych w ramach danej e-lekcji.
3. Charakterystyka reguł, sposobów i narzędzi komunikacji. 

6 S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, 
s. 214.
7 Niektóre zasoby platform e-nauczania pozwalają na taką organizację materiałów, która umożliwia nauczycielowi 
większą kontrolę nad kolejnością ich otwierania przez studentów (np. lekcja w Moodle, patrz P. William, Tworzenie 
serwisów E-learningowych z Moodle 1.9, Helion, Chorzów 2003, s. 192), jednak kontrola ta jest sprawowana za pomocą 
testów, co oczywiście ma również swoje złe strony. 
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4. Układ materiałów – lista koncepcyjna rozmieszczenia materiałów w przestrzeni 
kursu – wskazanie kolejności poszczególnych materiałów, w jakiej będą widoczne 
na ekranie użytkownika, ich oznaczenie, zastosowanie wyróżnień i sposób pre-
zentacji pierwotnej. 

5. Opis udostępnianych materiałów – specyfikacja plików umieszczanych w e-kursie, 
ich zawartości oraz formy.

Wypełnienie konspektu
Tytuł i wstęp
Tytuł bloku wynika z podziału treści między jednostki dydaktyczne, który jest jednym 

z etapów projektowania całego kursu. Z ogólnego celu edukacyjnego oraz zakresu treści po-
szczególnych jednostek wynikają też cele każdej e-lekcji. Operacjonalizacja tych celów musi 
uwzględniać: przyjętą formę kursu zdalnego (np. online – blended, z nauczycielem – samouczek), 
dostępne narzędzia technologiczne (wirtualne laboratoria, transmisje strumieniowe, statyczną 
i dynamiczną grafikę, elementy interaktywne i interakcyjne, dodatkowe oprogramowanie 
narzędziowe) oraz fizyczną nieobecność nauczyciela w czasie pracy ucznia. Pochodną celów 
operacyjnych jest określenie wymagań wstępnych oraz sylwetki absolwenta. 

Komunikacja
Jak powiedziano wcześniej, w kursie zdalnym trzeba zaplanować szczegóły dotyczące komu-

nikacji między jego uczestnikami. Decyzje dotyczące ogólnych zasad (postać i rola komunikacyjna 
nauczyciela oraz reguły porozumiewania się studentów między sobą) są podejmowane w chwili 
określania kształtu całego kursu. W projekcie poszczególnych jednostek dydaktycznych trzeba 
jednak opisać normy i narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w konkretnych przypadkach 
realizacji zamierzeń edukacyjnych. 

Projektując zasady porozumiewania się, trzeba określić: kto mówi, co mówi, do kogo mówi, 
jakim środkiem, z jakim skutkiem oraz w jakim celu. Uświadomienie sobie odpowiedzi na te 
pytania pozwoli naszkicować diagram połączeń i wyznaczyć potrzeby komunikacyjne. Na tej 
podstawie należy sformułować reguły ograniczające formę i zakres wypowiedzi oraz wybrać 
narzędzia umożliwiające sprawną realizację zaplanowanych działań.

Układ materiałów
Mimo tego, że autor e-kursu nie ma bezpośredniego wpływu na kolejność otwierania przez 

kursanta udostępnionych materiałów, to jednak warto zaplanować szyk i sposób ich prezentacji, 
aby podkreślić logiczne następstwo (zwykle w graficznym projekcie e-kursu są przewidziane 
sposoby ukazania hierarchii dostępnych elementów). 

Na początku powinno znaleźć się wprowadzenie, czyli skierowane do ucznia słowo wstępne, 
w którym autor kursu lub nauczyciel rozwinie temat lekcji i określi jej cele, ponieważ sam tytuł 
nie wystarczy, by kursant wiedział, czego będzie się uczył i dlaczego warto na to poświęcić czas. 
Wstęp wytycza ramy i jego zadaniem jest skoncentrowanie wszystkich słuchaczy na temacie 
i celu oraz zmotywowanie ich do zapoznania się z tematem8. Takie wprowadzenie dobrze jest 
prezentować bezpośrednio, tak aby ukazywało się od razu po otwarciu odpowiedniej strony 
e-kursu.

8 M. Winkler, A. Commichau, dz.cyt., s. 167.
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Po wprowadzeniu następują materiały dydaktyczne ułożone w sposób odzwierciedlający 
ich następstwo logiczne. Zwykle są one reprezentowane tylko przez odnośniki, ponieważ – ze 
względu na ich wielkość – prezentacja bezpośrednia utrudniałaby nawigację oraz wymuszała 
niepotrzebne przewijanie stron przy powracaniu do danej e-lekcji lub poszukiwaniu dalszych 
materiałów.

W bloku warto również umieścić zakończenie. W klasycznym przypadku powinno być 
ono streszczeniem podstawowych tez9. Podsumowanie zajęć również powinno pojawiać się 
bezpośrednio po zasadniczej treści, choć nie można wykluczyć, że studenci pominą zasadniczy 
materiał, traktując zakończenie jako wystarczający, skondensowany skrót informacji.

W koncepcji logicznej struktury e-lekcji nie można pominąć narzędzi służących ocenianiu 
stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przez uczestników. Często zadania i testy umieszczane 
są na końcu bloku, ale nie musi być to regułą. Elementy te powinny występować tam, gdzie jest 
ich miejsce wynikające z potrzeb dydaktycznych, ale warto spróbować połączyć te wymagania 
z jednolitą budową wszystkich bloków w e-kursie. Ujednolicenie położenia poszczególnych 
elementów w ramach każdego bloku buduje środowisko nauczania przyjazne uczniowi.

Specyfikacja materiałów edukacyjnych
Temat specyfikacji, opisu i konstrukcji materiałów umieszczanych w e-kursach występuje 

w wielu publikacjach książkowych, artykułach w czasopismach poświęconych e-edukacji, 
prezentacjach na konferencjach, jest także obecny na wielu stronach internetowych10, dlatego 
w tym miejscu przytoczonych zostanie tylko kilka uwag ogólnych, dotyczących sposobu pro-
jektowania i wykorzystywania takich materiałów. 

Jako wytyczne do konstruowania materiałów edukacyjnych można przyjąć pytania sfor-
mułowane przez H. Beetham i R. Sharpe: kim są uczniowie i czego oczekują; jakie teorie 
nauczania są odpowiednie, jak je zastosować w konkretnym przypadku; jakie rozwiązania 
najlepiej zaspokoją potrzeby uczniów, czy są użyteczne w praktyce; jak informacje o budowie 
materiałów przekazać ich konstruktorom?11. Przemyślane odpowiedzi na te pytania wyznaczają 
sposób opracowywania specyfikacji materiałów. 

Podsumowanie
Konspekt e-lekcji spełnia podwójną rolę: jest elementem projektu kursu oraz poradnikiem 

dla nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Opisana w artykule struktura konspektu e-lekcji 
wynika przede wszystkim z pierwszej roli: konspekt jest planem budowy bloków kursu. Re-
alizacja techniczna kursu internetowego jest zwykle czasochłonna, zwłaszcza gdy występują 
w nim elementy multimedialne, symulacje czy interakcje. Cały projekt zajęć, w tym wszystkie 
konspekty e-lekcji, powinien zatem być gotowy przed ich rozpoczęciem, na tyle wcześnie, by 
zdążyć opracować wszystkie materiały na czas.

Druga rola konspektu e-lekcji – służenie jako poradnik dla prowadzącego kurs – jest równie 
ważna. W opisanej strukturze przewidziane są miejsca na wskazówki dotyczące prowadzenia 

9 Tamże, s. 191.
10 Np. W. Horton, E-Learning by design, Pfeiffer, San Francisco 2006, s. 47–284; http://www.atsc.army.mil/atimp/spe-
cifications/alo/lom_spec.doc; http://www.slideshare.net/dmassart/introduction-to-metadata-standards; http://www.
academiccolab.org/resources/webct_learningobjects.pdf, [10.11.2010].
11 Tłumaczenie własne na podstawie: H. Beetham, R. Sharpe (red.), Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Routledge, 
Oxon 2007, s. 7.
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zajęć. Takie zadanie ma na przykład opis komunikacji w ramach kursu. Dla realizacji technicznej 
znaczenie ma tylko wniosek dotyczący narzędzi komunikacji, które powinny zostać zastoso-
wane. Natomiast dla nauczyciela istotne są zasady komunikacji, ponieważ one wyznaczają 
sposób prowadzenia zajęć – opisują czynności nauczyciela (poza udostępnianiem materiałów 
i sprawdzaniem zadań otwartych). 
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 Abstract
E-courses (deliverable by the Internet) should be planned more carefully than stationary lessons 

because there is little space for spontaneous actions of the teacher in them. A smallest didactic unit 
of the e-course – called the e-lesson – is the block of texts, illustrations, audio and video recordings, 
animations, simulations and assignments made available to learners in one step, treated as the unity, 
and fulfilling specified learning objectives. The project of the e-lesson should consists of the following 
elements: the theme and learning objectives, the description of rules, manners and tools of communi-
cation, the lesson structure  and the specification of (atomic) learning objects. The special care must be 
taken on effective communication (both between a teacher and the students and among the students 
themselves) – which constitutes one of the basic formal differences in relation to the project of traditio-
nal lesson and it is extremely important. Other differences refer to the main part of the project: in an 
e-course it is mainly an ordered list of elements, but it does not force the way one goes through the 
lesson while taking a course.
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Podstawą opracowania tekstu są czteroletnie doświadczenia autora związane z prowadzeniem 
seminarium dyplomowego, opartego przede wszystkim na wykorzystaniu internetu jako środ-
ka komunikacji pomiędzy promotorem i studentami. Upowszechniane na świecie kształcenie 
na odległość nie tylko zdobywa coraz więcej zwolenników, ale i staje się równoległą – obok 
tradycyjnych – formą edukacji. W polskiej rzeczywistości szczególnym problemem związanym 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do wspomagania procesu kształcenia jest brak do-
świadczeń o szerszym zasięgu oraz związanych z nimi badań nad wykorzystaniem form kształcenia 
na odległość wpisujących się w strategię nauczania komplementarnego. Autor oparł swoje poglądy 
na własnych doświadczeniach w pracy ze studentami Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej 
w Warszawie (studia licencjackie, forma eksternistyczna na kierunku pedagogika, o specjalności 
pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe, wspomagane wykładami telewizyjnymi z wykorzy-
staniem kanału TV EDUSAT).

Edukacja zdalna jako forma wspomagająca
proces kształcenia w szkolnictwie wyższym
– wybrane zagadnienia
Problematyka kształcenia na odległość w literaturze polskiej jest nadal słabo opraco-

wana, a prowadzone badania mają ograniczony charakter. Można powiedzieć, że prace 
w obszarze nauk społecznych nad możliwościami zastosowania nowoczesnych technologii 
dopiero się rozpoczynają. Szczególnie w zakresie dydaktyki kształcenia zdalnego mamy do 
czynienia z pierwszymi próbami usystematyzowania wiedzy1. Jednak brak szerszej świado-
mości potrzeby wykorzystywania form cyfrowego wsparcia procesu kształcenia – zwłaszcza 
wśród przedstawicieli nauk humanistycznych – prowadzi do ograniczenia zainteresowania 
badaniami w tym obszarze. 

W pracach nad zastosowaniem form kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym poja-
wił się swoisty dualizm. Wśród przedstawicieli nauk ścisłych projekty zastosowania narzędzi 
cyfrowych rozwijają się z rozmachem i inwencją (jednym z przykładów tego typu działań jest 

1 Jednym z ostatnich przykładów jest pozycja: J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość, PWN, Warszawa 
2008.
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stworzenie wirtualnej przestrzeni UMCS na platformie Second Life2). Jednak są one obarczone 
– w sposób naturalny – niedociągnięciami o charakterze dydaktycznym. Jest to efekt ograniczonej 
współpracy przedstawicieli nauk ścisłych z humanistami. Odbija się to również na niewielkim 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie kształcenia historyków, pedagogów czy 
socjologów. Istnieje widoczna potrzeba zacieśnienia współpracy i rozwinięcia procesu wymiany 
myśli między przedstawicielami nauk ścisłych i humanistycznych oraz dzielenia się wzajemnym 
doświadczeniami i osiągnięciami3.

Problematyczną kwestią jest również stopień (zakres) wykorzystania form kształcenia zdal-
nego w procesie edukacji. Szczególne znaczenie mają tu regulacje prawne określające liczbę 
godzin dydaktycznych, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu narzędzi telematycznych. 
Kryterium ilościowe wskazuje na niski poziom akceptacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Państwową Komisję Akredytacyjną tego typu form kształcenia. Słabo zbadana 
skuteczność dydaktyczna narzędzi cyfrowych wywołuje opory czy wręcz niechęć. Niemająca 
podstaw badawczych obawa przed zdominowaniem procesu kształcenia przez edukację zdalną 
towarzyszy wielu regulacjom prawnym dotyczącym kształcenia nie tylko na poziomie wyższym. 
Ze względu na fakt, że praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach 
kształcenia – w zasięgu i stopniu, w jakim pozwalają na to współczesne rozwiązania techniczne 
– ma stosunkowo niedługą tradycję, nie można na razie wysuwać jednoznacznych sądów i tez 
dotyczących tych zastosowań. Dlatego obecnie wygłaszane opinie należy traktować jako słabo 
uzasadnione postulaty oparte na dość wąskich podstawach naukowych. 

Szczególnie pouczający w odniesieniu do funkcji, jakie spełniają multimedia w rozwoju 
kultury, jest artykuł Umberto Eco Czy komputer pożre książkę4. Nie potrzeba nowych badań na-
ukowych, by rozwiać obawy co do skuteczności stosowania narzędzi telematycznych w procesie 
kształcenia – wystarczy zrozumieć istotę i charakter tradycyjnych mediów, aby dostrzec ogólne 
prawidłowości pozwalające na zaakceptowanie multimediów. Żaden komputer, internet, żadna 
sieć, obraz czy inne trójwymiarowe środowisko nie są w stanie zastąpić książki z jej wyjątko-
wymi cechami. W przywołanym powyżej artykule U. Eco w  sugestywny sposób udowadnia tę 
tezę. Studiów wymagają natomiast proporcje, jakie należy zachować pomiędzy stosowaniem 
kolejnych mediów czy multimediów w procesie kształcenia. Należałoby określić te zdarzenia 
dydaktyczne, w przypadku których wykorzystanie nowoczesnych technologii przynosi szczególne 
korzyści lub – z drugiej strony – jest całkowicie niezgodne z realizacją celów dydaktycznych. 
Szerszych badań w sferze teorii i praktyki wymaga również rozwiązanie określone w polskiej 
dydaktyce mianem nauczania komplementarnego5. 

Niemniej jednak wielość przedsięwzięć – szczególnie w obszarze nauk ścisłych – spra-
wia, że nieuchronnie, jak się wydaje, nadchodzi moment, kiedy formy kształcenia zdalnego 
na stałe wejdą do edukacji jako wspomagające czy wręcz dominujące. Przykłady takich 

2 Platforma edukacyjna UMCS w Second Life – www.secondumcs.blogspot.com.
3 Na podstawie obserwacji własnych autora dokonywanych m.in. w trakcie udziału w konferencjach organizowanych 
przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. 
4 U. Eco, Czy komputer pożre książkę?, [w:] S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. 
Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998, s. 491–496.
5 Termin „nauczanie komplementarne” został stworzony przez prof. M. Tanasia. Częściej – szczególnie w środowisku 
przedstawicieli nauk ścisłych – stosowany jest termin „blended learning”. Używane są również określenia 
„nauczanie hybrydowe” lub „nauczanie mieszane”. Autor konsekwentnie posługuje się dalej terminem „nauczanie 
komplementarne” z przekonaniem o potrzebie propagowania tego terminu. Zob. J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, 
B-learning: kształcić komplementarnie – co z tego wynika i co się z tym wiąże? http://home.agh.edu.pl/~mischke/
upload/File/artykoly/ksztalcenie_komplementarne.pdf, [30.10.2010].
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inicjatyw można mnożyć, ale szczególnie miejsce wśród nich zajmują te, które wykorzystują 
platformy edukacyjne, na czele z Moodle, platformą stworzoną w 1998 roku, coraz bardziej 
popularną również na niższych etapach kształcenia (jest ona wykorzystywana np. w szkołach 
ponadgimnazjalnych)6. 

Współcześnie można w Polsce mówić przede wszystkim o kształceniu zdalnym jako formie 
wspomagającej proces kształcenia. Jest to tendencja niezgodna z trendami europejskimi i ogól-
noświatowymi, ale takie miejsce w instytucjonalnych formach kształcenia obecnie przypisuje 
się w naszym kraju kształceniu na odległość. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku 
form pozainstytucjonalnych, szczególnie w kształceniu dorosłych czy doskonaleniu zawodo-
wym. Ważnym zagadnieniem staje się określenie sytuacji i elementów procesu kształcenia, 
w których szczególnie przydatne są narzędzia telematyczne, oraz tych, w których szczególnie 
powinno się unikać ich zastosowania. Istotne jest zatem nie wyznaczenie sztywnych ram, lecz 
pozostawienie twórcy procesu kształcenia swobody wyboru z wyraźnym sygnałem o sytuacjach 
skrajnych, których zapewne jest bardzo mało. Istnieje zbyt wiele elementów wpływających na 
całość procesu kształcenia, dlatego decyzja o wyborze metod i form powinna pozostać w gestii 
osoby projektującej.

Seminarium dyplomowe w nauczaniu 
komplementarnym
Seminarium dyplomowe jest istotnym elementem procesu kształcenia w szkole wyższej. 

Jego formuła, sposób prowadzenia oraz stawiane przed studentem wymogi są swoistym pod-
sumowaniem trzech lat nauki i pracy, które ma umożliwić określenie stopnia zrozumienia 
i opanowania zasad myślenia naukowego i procedur badawczych. Seminarium kumuluje wiedzę 
i umiejętności, wymusza uogólnienia oraz podjęcie dłuższego i systematycznego wysiłku nad 
opracowaniem określonego tematu. Dlatego istotną sprawą jest poznanie zasad oraz metod 
przygotowania i realizacji pracy dyplomowej. Zakończenie studiów związane jest również 
z przystąpieniem do egzaminu końcowego, co wymaga także określonych przygotowań pod 
kierunkiem promotora. 

Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się w ramach zajęć nazywanych seminarium 
dyplomowym, prowadzonych przez promotora. W trakcie seminarium są omawiane problemy 
związane z pracą – przybiera to zarówno formę informacji od promotora, jak i dyskusji, wskazó-
wek, referatów czy wyjaśnień. Każda praca składa się z dwóch części: analizy literatury i badań 
własnych. Student samodzielnie dokonuje analizy literatury najważniejszej z punktu widzenia 
tematu i wyciąga wnioski, które powinny być weryfikowane przez promotora7. Szczególnie 
istotnym etapem współpracy promotora i dyplomanta jest sprawdzanie napisanego tekstu oraz 
nanoszenie poprawek. Niestety poziom umiejętności tworzenia samodzielnych dłuższych wy-
powiedzi pisemnych w naukach humanistycznych znacząco spadł w ostatnich latach, dlatego 
sprawdzanie i poprawienie pracy staje się coraz ważniejszym etapem we współpracy promotora 

6 Przykłady zastosowań platformy Moodle: www.platforma.ahe.lodz.pl, www.wsseuczelnia.edu.pl, www.moodle.cel.
agh.edu.pl, www.cel.uek.krakow.pl, www.moodle.gwsh.gda.pl, www.moodle.waw.pl, www.moodle.wsse.edu.pl, www.
gim2.mielec.pl, www.kikolak.com, www.moodle.zs37.waw.pl, www.moodle.pg.gda.pl.
7 J. Półturzycki, Praca dyplomowa z pedagogiki, [w:] Z. Kruszewski (red.), Vademecum metodologiczne studentów 
Wydziału Pedagogicznego Włodkowica, Wydawnictwo Novum, Płock 2008, s. 123. 
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i dyplomanta8. W ramach studiów w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie 
studenci mają dwa obowiązkowe przedmioty do zaliczenia: metodologię badań pedagogicz-
nych oraz seminarium dyplomowe. Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu metodologia 
badań pedagogicznych czy zadawane prace kontrolne nie są w stanie uzupełnić tych braków. 
Z całą pewnością dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie tzw. zajęć proseminaryjnych, jednak 
w przypadku kształcenia zaocznego z różnych względów nie ma możliwości ich realizacji.

Seminarium, na którym oparto prezentowaną analizę, trudno nazwać zajęciami online. 
Głównymi narzędziami wykorzystanymi w jego trakcie były poczta elektroniczna, komunikator 
Skype i platforma edukacyjna Moodle. Narzędzia cyfrowe służyły do przekazywania tekstów 
i uwag, nie były to zatem zaawansowane formy pracy w sieci. Niemniej jednak zdobyte do-
świadczenia są wartościowe. Pokazują prawidłowości związane z zastosowaniem nowoczesnych 
technik w procesie kształcenia, potwierdzając teorię, że korzyści płynące z zastosowania nowych 
technologii są pozorne9. Podczas gdy wykorzystywane narzędzia stają się coraz bardziej złożone 
– co powoduje wrażenie, że w szerszym zakresie uproszczą i wspomogą proces dydaktyczny 
– wzrasta liczba problemów, jakie trzeba pokonać w pracy ze studentami oraz kompetencji, 
jakimi powinni legitymować się uczestnicy procesu kształcenia. 

Do korzystnych czynników takiego sposobu prowadzenia seminarium dyplomowego można 
zaliczyć: wysoki poziom indywidualizacji relacji promotora i studenta na etapie analizy treści 
przygotowanej pracy dyplomowej, możliwość skupienia się nad wybranymi elementami pracy 
oraz szybkość przepływu informacji – uwag, wskazówek, zaleceń.

Mimo posługiwania się nowoczesnymi technologiami, elementy związane z tradycyjnym 
prowadzeniem seminarium odgrywały nadal istotną rolę. Z całą pewnością korzystnie na pracę 
poszczególnych uczestników seminarium wpływała organizacja grupy. W Wyższej Szkole Spo-
łeczno-Ekonomicznej studenci przypisani są do określonego rocznika oraz specjalizacji. Jednak 
zasadniczym elementem funkcjonowania studenta na uczelni jest przypisanie do określonej 
Zamiejscowej Sali Wykładowej (ZSW), w której odbywają się zajęcia o charakterze tradycyjnym, 
ale istnieje również możliwość słuchania wykładów emitowanych przez TV EDUSAT. W trakcie 
zajęć w ZSW przeprowadzane są testy śródsemestralne oraz zadawane są prace kontrolne 
z poszczególnych przedmiotów. Dlatego organizacyjnie, ale i merytorycznie, przypisanie do 
danej ZSW jest elementem odgrywającym istotną rolę w prowadzonym procesie dydaktycz-
nym, ponieważ to opiekun sali pełni rolę pierwszego i najważniejszego opiekuna studenta. 
Opierając się na doświadczeniach autora, można jednocześnie stwierdzić, że liczebność grupy 
seminaryjnej skupionej w jednej ZSW oraz wzajemne relacje studentów odgrywają znaczącą 
rolę – inaczej mówiąc, czynniki tradycyjnej organizacji wpływają na funkcjonowanie formy 
nauczania online. 

Grupy seminaryjne związane z określoną ZSW pracują znacznie lepiej. Widoczne są takie 
korzystne elementy funkcjonowania grupy, jak wzajemne motywowanie, pomoc w zdobywaniu 
literatury, tworzenie wspólnej presji związanej np. z dotrzymywaniem terminów. Szczególnie 
ostatni czynnik jest istotny, ponieważ brak regularnych spotkań promotora ze studentami 
rozluźnia dyscyplinę i osłabia motywację. Na e-mail można nie odpowiadać długie tygodnie 
(ta uwaga dotyczy również wykładowców), bowiem poziom anonimowości jest nadal wysoki 
– a studenci mentalnie czują się nadal odlegli i „bezpieczni”. Z drugiej strony poczta elektroniczna 

8 W oparciu o własne doświadczenia autora.
9 Szerzej o problemie w: B. Siemieniecki (red.), Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2005, s. 9–61.
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pozwala na częste monitorowanie pracy studenta w sytuacji, gdy komunikacja za pośredni-
ctwem internetu ma cechy komunikacji bezpośredniej, np. gdy po otrzymaniu e-maila strony 
czują zobowiązanie do jak najszybszej odpowiedzi – analogicznie jak w sytuacji bezpośredniej 
wymiany zdań (face to face). 

Liczebność grupy – tak jak w systemie tradycyjnym – wpływa na skuteczność i częstotliwość 
wykorzystania narzędzi cyfrowych. Praca z grupą ponad dwudziestoosobową stawia przed 
promotorem wyzwania, którym – według autora – nie jesteśmy w stanie sprostać na wysokim 
poziomie merytorycznym, ze względu na ograniczenia czasowe. W przypadku wykorzystania 
narzędzi cyfrowych utrzymywanie korespondencji e-mailowej na wysokim poziomie sperso-
nifikowania i uszczegółowienia jest zadaniem równie trudnym i czasochłonnym jak dokładne 
monitorowanie pracy seminarzysty w systemie tradycyjnym przy cotygodniowych spotkaniach 
(lub np. dwóch w ciągu miesiąca). 

Nie można pomijać znaczenia grupy jako źródła informacji dla jej członków. W oparciu 
o zdobyte doświadczenia można zaryzykować stwierdzenie, że nie do przecenienia są zalety 
tradycyjnych spotkań grupy seminaryjnej, szczególnie gdy odbywają się one w fazie koncepcyj-
nej prac, która obejmuje stawianie celów i poszukiwanie tematu pracy, tworzenie metodologii 
badań własnych, formułowanie problemów i hipotez badawczych, wybór terenu badań, usta-
lanie typologii zmiennych oraz wskaźników do zmiennych, metod, technik i narzędzi badań, 
definicji teoretycznych ważniejszych pojęć, harmonogramu badań oraz bibliografii. Na tym 
etapie pisania pracy szczególną rolę odgrywają nie tylko rady i wskazówki promotora kierowa-
ne bezpośrednio do zainteresowanego, ale również do innych członków grupy. Mogą być one 
pomocne dla wszystkich członków grupy seminaryjnej. Poznawanie np. problemów i hipotez 
badawczych formułowanych przez innych członków grupy pozwala zdobyć wiedzę i przełamać 
własne bariery związane z tą fazą pracy. Obserwowanie działań innych ma również znaczenie 
motywacyjne i podnosi dyscyplinę pracy członków seminarium. 

W przypadku wykorzystania nowoczesnych technologii istnieje możliwość prowadzenia 
seminarium w oparciu o różne formy konferencyjne, np. wideokonferencje czy konferencje 
za pośrednictwem komunikatora Skype. Wymaga to jednak przećwiczenia z grupą takich form 
pracy. Studenci pedagogiki są bardzo słabo przygotowani do wykorzystywania tego typu narzędzi, 
bowiem na studiach humanistycznych nieliczne przedmioty są realizowane z zastosowaniem 
sieci i narzędzi cyfrowych. 

Elementem spajającym grupy jest ich przynależność do ZSW. Miejsce zamieszkania w po-
bliżu siedziby ZSW nie zawsze jest czynnikiem wystarczającym do funkcjonowania studenta 
w grupie. W jednym ze skrajnych przypadków do ZSW w Krakowie przypisane były osoby na 
stałe mieszkające w Gdańsku. Studenci mieszkający w Trójmieście przyjeżdżali na zajęcia do 
Krakowa. Więzi łączące ich z grupą były na tyle silne, że podróżowali z północy na południe 
mimo możliwości brania udziału w zajęciach np. grupy z Kościerzyny, dokąd mieli znacznie 
bliżej. Oddziaływanie grupy, z którą czuli się związani, pozwoliło na napisanie pracy dyplomowej 
i ukończenie studiów w terminie. Z kolei w innych przypadkach osoby zamieszkujące w mieście, 
gdzie miała siedzibę ZSW, a nie odczuwające więzi interpersonalnych z grupą, często kończyły 
studia z rocznym czy dwuletnim opóźnieniem. Niekorzystnym zjawiskiem jest tworzenie grup 
seminaryjnych z osób nieznających się. W tym przypadku pojawiają się ewidentne problemy 
z dotrzymywaniem ustalonych terminów, motywacją i dyscypliną pracy studentów. Studenci 
często czują się anonimowi i samotni w swojej pracy, co sprawia, że promotor musi częściej 
zachęcać do interakcji i motywować swoich podopiecznych. Taka sytuacja wymaga również 
zwiększenia liczby spotkań o charakterze tradycyjnym. 
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Do czynników utrudniających wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy z grupą 
seminaryjną należy zaliczyć: brak odpowiednich umiejętności studentów w zakresie posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami, które powinni nabyć na niższych szczeblach edukacyjnych, 
oraz bariery: językowe, mentalne, techniczno-technologiczne. 

Problemy językowe w komunikowaniu się mogą przybierać różnorodną postać. Pojawiają 
się także takie, które wynikają z ograniczonego zasobu słownictwa związanego z daną dyscypliną 
naukową, problematyką prac dyplomowych czy również nieznajomość ogólnie stosowanej termi-
nologii w sieci. Promotorzy, chcąc poszerzyć ten zasób i podwyższyć poziom kształcenia, często 
posługują się – celowo – słownictwem fachowym i niezrozumiałym dla studentów lub wymagającym 
od nich sprawdzenia znaczenia. Takiej postawy osób prowadzących seminaria nie należy oczywi-
ście postrzegać w kategoriach błędu metodycznego, jednak może się ona stać rodzajem bariery. 

Pojawia się zatem istotne pytanie: na ile narzędzia w cyfrowe w tym kontekście są przy-
datne w prowadzeniu seminarium dyplomowego? Odpowiedzi należy szukać wśród celów, 
jakie stawia się przed seminarium. Czas przeznaczony na ich realizację jest określony, a co za 
tym idzie – ograniczony, i rodzi się w związku z tym pytanie, stawiane również w przypadku 
realizacji form kursowych online10: ile czasu powinien przeznaczyć student na pokonywanie 
problemów językowych (np. poszukiwanie znaczenia pojęć i zwrotów czy niejasno sformułowa-
nych poleceń)? W przypadku kierunków humanistycznych z całą pewnością pojawia się także 
dylemat, na ile niezbędne czy istotne jest posługiwanie się terminologią właściwą dla technologii 
cyfrowych. Na pewno pojawia się konieczność ujednolicenia nazw i terminów stosowanych 
we wzajemnej komunikacji między studentami a ich promotorem i z całą pewnością nie jest to 
kwestia obojętna dla powodzenia procesu kształcenia. Niezwracanie na nią uwagi może stać 
się źródłem wielu nieporozumień czy wręcz całkowitego niezrozumienia się obu stron.  

W przypadku barier mentalnych można zwrócić uwagę na swoisty „egoizm cyfrowy” przeja-
wiający się w poczuciu samotnego funkcjonowania w sieci – można to nazwać „inną samotnością 
w sieci”. Poruszając ten problem, należy zwrócić uwagę na wiek studentów. Z obserwacji autora 
wynika bowiem, że częściej takie bariery przełamują osoby starsze niż osoby podejmujące studia 
zaraz po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Studenci często nie zdają sobie sprawy, że wy-
syłana poczta powinna być dokładnie opisana i zatytułowana. O powszechności tego zjawiska 
świadczy fakt, że wykładowcy nieustannie otrzymują pocztę od nadawców typu: aga_serduszko, 
szalona81 czy yoannes. Problem narasta i staje się irytujący, gdy dostaje się kilkanaście takich 
e-maili, co stwarza konieczność poświęcenia czasu na zidentyfikowanie autorów listów11. Prawid-
łowe nazywanie plików przez studentów ma również znaczenie dla sposobu przechowywania 
ich przez promotora. W tym przypadku ważne byłoby wypracowanie na niższych poziomach 
kształcenia swoistej kultury e-mailowej i nawyków związanych z posługiwaniem się pocztą 
elektroniczną czy skrzynkami służącymi do komunikacji z rożnymi grupami odbiorców. 

Nadal wielu ludzi czuje barierę w wykorzystywaniu prostych narzędzi cyfrowych włącznie 
ze skrzynkami e-mailowymi. Problemy pojawiają się również przy wykorzystaniu programu 
Skype jako narzędzia komunikacji oraz w przypadku aktywnego korzystania z TV EDUSAT 
– ujawnienie własnego wizerunku czy zadawanie pytań na antenie to dla wielu – również 
młodych ludzi – bariera nie do pokonania. 

10 A. Oklińska, E-moderowanie kluczem do sukcesu – 5-etapowy model kształcenia Gilly Salomon, „e-mentor” 2009, 
nr 3 (30).
11 Opinia ta opiera się na doświadczeniach autora z zadawanymi studentom pracami kontrolnymi, gdzie liczba prac 
przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej sięgała 800.
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Omawianie barier techniczno-technologicznych wymaga zwrócenia uwagi na zjawiska, 
które, zdawać by się mogło, już przestały istnieć. Należy do nich zaliczyć zwykły brak dostępu 
do internetu i brak potrzeby posiadania go, przy jednoczesnej bezradności w poszukiwaniach 
publicznego, darmowego dostępu do sieci. Dziś można powiedzieć, że – teoretycznie – takich 
barier nie ma, ponieważ wiele instytucji, w szczególności bibliotek, umożliwia bezpłatne ko-
rzystanie z internetu. Jednak niski poziom czytelnictwa i znajomości tych placówek powoduje, 
że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takich możliwości. A zatem problemy, jakie pojawiają 
się w „tradycyjnym” i „cyfrowym” procesie zdobywania wiedzy okazują się zbieżne. Można 
zaryzykować tezę, że zasadnicze trudności, które pojawiają się, gdy w edukacji wykorzysty-
wane są nowoczesne technologie, nie mają innego charakteru niż te, które rodzą się w trakcie 
kształcenia w tradycyjnych formach. W obu przypadkach ogniskują się one wokół problemu 
motywacji i potrzeby zdobywania rzetelnej wiedzy. 

Wspomaganie procesu kształcenia 
z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
Narzędziem wymagającym oddzielnego omówienia, a mogącym skutecznie wspomagać 

proces tworzenia pracy dyplomowej, jest platforma edukacyjna. Platformy takie wykorzystywane 
są coraz częściej jako narzędzia wspierające proces kształcenia na rożnych etapach i w różnych 
jego formach. Szczególnie często stosuje się je w kształceniu na odległość oraz w nauczaniu 
komplementarnym (blended learning). Są one niezwykłą pomocą, nie tylko usprawniającą proces 
komunikacji między wykładowcą a studentami, ale dającą również nowe możliwości związane 
z dostępem do literatury czy wykonywaniem przez studentów dodatkowych zadań i ćwiczeń. 
Umożliwiają też wysłuchanie czy obejrzenie nowych lub powtarzanych wykładów. Wszystko 
to poprawia percepcję przyswajanego materiału. Istnieje również możliwość zamieszczania na 
platformie przykładów rozdziałów pracy czy elementów jej struktury (spis treści, bibliografia). 
Oczywiście należy również zwrócić uwagę na problem kopiowania materiałów przez studentów, 
skutkującego pojawianiem się plagiatów. 

W przypadku Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie studenci uzyskali 
dostęp do platformy w roku akademickim 2008/2009. W szerszym zakresie platforma Moodle 
stała się elementem wspomagającym proces kształcenia w roku akademickim 2009/2010, kiedy 
wszystkie przedmioty realizowane na antenie EDUSAT zostały również obudowane materiałami 
zamieszczonymi na platformie. Doświadczenia związane z jej wykorzystywaniem są ograniczo-
ne, jednak zasługują na prezentację. W sumie studenci mogli korzystać: z zajęć odbywających 
się w formie tradycyjnej, podręczników i materiałów, które otrzymywali za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, wykładów emitowanych na antenie EDUSAT oraz z materiałów i filmów 
zamieszczanych na platformie edukacyjnej. W ramach seminarium dyplomowego, obok trady-
cyjnie prowadzonych spotkań oraz komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
programu Skype, autor wykorzystywał również platformę Moodle. 

Mimo że okres pracy z wykorzystaniem powyższych narzędzi cyfrowych był dość krótki, 
zebrane doświadczenia pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków dotyczących tej formy 
pracy studenta pedagogiki. Zasadniczo efekty, jakie przynosi zastosowanie platformy, można 
oceniać przez pryzmat pracy pojedynczego studenta. Postawy i umiejętności studentów powo-
dują, że stopień wykorzystania platformy i ocena jej przydatności są ściśle związane z wcześniej 
nabytymi umiejętnościami, wiedzą oraz stosunkiem studentów do korzystania z nowoczesnych 
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technologii. Część osób, które uczestniczyły w omawianym seminarium, nigdy nie skorzystała 
z materiałów oferowanych na platformie. Natomiast ci, którzy wykorzystywali inne możliwości 
komunikacji – na przykład odbywali wideorozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype 
– wykazywali się również dużą aktywnością na platformie. Znów można przypomnieć tezę, że 
decydującym czynnikiem determinującym aktywność studentów są wcześniej nabyte doświadcze-
nia oraz umiejętności. Dla wielu studentów nowość, jaką było pierwsze zetknięcie się z formułą 
platformy edukacyjnej, w połączeniu z ogólnie niskim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu 
posługiwania się komputerem i internetem stanowi dużą barierę kompetencyjną.

W grupie osób wykorzystujących platformę nie pojawił się problem kopiowania materiałów. 
Znacznie mniej pracy poświęcił autor na poprawianie przesyłanych prac od strony formalnej, 
tj. konstrukcji i części składowych pracy, sposobu i konsekwencji sporządzania przypisów czy 
sporządzania bibliografii. Platforma edukacyjna była pomocna na etapie wyboru i formułowania 
tematu pracy oraz doboru metod i technik badawczych. Z doświadczeń autora wynika, że zde-
cydowanie łatwiej przychodzi studentom realizacja tematu pracy, który mieści sie w kręgu ich 
zainteresowań, dzięki czemu podejmują się jego opracowania z ciekawością właściwą badaczowi, 
inaczej niż w przypadku tematu narzuconego. Przykładowe konstrukcje metodologiczne pomagają 
w wypracowywaniu własnego podejścia do tematu. Znaczenie platformy we wzajemnej komu-
nikacji spada na końcowym etapie pracy promotora ze studentem, kiedy następuje sprawdzanie 
indywidualnych tekstów. Jednak w pojedynczych przypadkach przydatna bywa możliwość ode-
słania dyplomanta do treści zamieszczonych na platformie, w sytuacji gdy popełnia on kardynalne 
błędy. Wówczas wyjaśnianie ustne czy pisemne zajmuje mniej czasu, ponieważ możemy wskazać 
konkretne materiały jako przykłady przydatne do poprawy wybranych elementów pracy.

Podsumowanie
Realizacja zajęć z zakresu seminarium dyplomowego z wykorzystaniem nowoczesnych tech-

nologii informacyjnych mieści się w ramach kształcenia komplementarnego. Taki sposób realizacji 
procesu kształcenia posiada swoje wady i zalety. Mieszanie form i metod pracy ze studentami 
wymaga wcześniejszego dokładnego przygotowania pod względem dydaktycznym, merytorycz-
nym oraz technologicznym zarówno studentów, jak i wykładowców, a także poświęcenia przez 
obie strony dodatkowego czasu na etapie wstępnym. Pozwala jednak usprawnić wzajemną 
komunikację na kolejnych etapach współpracy w ramach seminarium dyplomowego. Powyższe 
doświadczenia pokazują jedynie, że istnieje potrzeba szerszego prowadzenia dalszych badań 
nad wykorzystaniem nauczania komplementarnego w procesie kształcenia na uczelni wyższej. 
Wydaje się, że zastosowanie nauczania komplementarnego w pracy ze wszystkimi studentami 
może zakończyć się niepowodzeniem. Wskazana byłaby selekcja osób pracujących w oparciu 
o ten system. Innym rozwiązaniem jest upowszechnienie stosowania platform edukacyjnych 
w ramach wszystkich zajęć na danej uczelni, co może podnieść skuteczność dydaktyczną. 
Wprowadzanie form mieszanych do procesu kształcenia wymaga działań długofalowych i sze-
roko zakrojonych. Jedną z propozycji, mającą charakter procesu, jest „strategia małych kroków” 
propagowana przez J.M. Mischke i A.K. Stanisławską12. Nie da się już zatrzymać rozpędzonej 
lokomotywy rozwoju, postępu i różnorodnych usprawnień. Nowa rzeczywistość zmusza nas 
do zaakceptowania odmiennych od tradycyjnych form komunikowania się. 

12 J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, dz.cyt.
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process requires long-term action, widely understood as a „small steps” technique, which tends to accept 
different and untypical communication forms in humanistic science.

 Nota o autorze
Krzysztof Wereszczyński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktem 

w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie i Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. 
Jego zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na problemach szeroko rozumianej oświaty 
i edukacji dorosłych, edukacji ustawicznej, edukacji obywatelskiej w kontekście współczesnych przemian 
cywilizacyjnych oraz dydaktycznych aspektach zastosowania nowoczesnych technologii w procesie 
kształcenia. Jest autorem licznych artykułów z wyżej wymienionych obszarów. 

Krzysztof Wereszczyński



141

W opracowaniu scharakteryzowane zostaną możliwości wykorzystania e-learningu jako metody 
wspomagającej nauczanie przedsiębiorczości. Przemyślenia autora wynikają z jego doświadczenia 
w nauczaniu przedmiotu Przedsiębiorczość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Przedsiębiorczość to słowo, które nabrało w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Sły-
szy się często o przedsiębiorczych postawach, zachowaniach, ludziach, rodzinach, a w końcu 
o firmach, które dzięki przedsiębiorczości osiągają sukcesy rynkowe. Można postawić tezę, że 
każdy człowiek w każdej sytuacji zachowuje się w sposób przedsiębiorczy lub nieprzedsiębiorczy 
– zatem od świadomości człowieka i jego aktywności zależy możliwość osiągnięcia życiowego 
i zawodowego powodzenia. Ludzie i przedsiębiorstwa działają w warunkach, które ograni-
czają swobodę ich zachowań i mogą przeszkadzać w realizacji określonych celów. Wszyscy 
funkcjonują w warunkach podobnych ograniczeń zewnętrznych, a jednak niektórzy osiągają 
znacznie więcej od innych. To są właśnie ludzie przedsiębiorczy – ich cechą jest umiejętność 
dostrzegania wokół siebie nie tylko zagrożeń, ale również szans, i znajdowania oryginalnych 
sposobów wyjścia z trudnych i nietypowych sytuacji. Ludzie przedsiębiorczy charakteryzują się 
odmiennym sposobem patrzenia na świat oraz wyższą od innych osób determinacją i pomy-
słowością w osiąganiu zamierzonych celów. Przedsiębiorczością jest zatem zdolność człowieka 
do kreowania oraz zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. 

Człowiek przedsiębiorczy to taki, który w każdych warunkach, jakie stwarza mu otoczenie, 
potrafi dostrzegać i zaspokajać zarówno potrzeby własne, jak i innych ludzi. Bycie przedsiębior-
czym to cecha ludzkiego charakteru i sposób zachowania – nie jest to jednak cecha osobowo-
ści. Każdy, kto umie podejmować decyzje, może nauczyć się działać przedsiębiorczo. Ludzie, 
którzy mają świadomość potrzeb swoich i innych osób, bez zewnętrznego przymusu stają się 
przedsiębiorczy – wystarczy stworzyć im odpowiednie warunki do działania. Funkcjonowanie 
w otoczeniu turbulentnym, w którym zmiany zachodzą bardzo gwałtownie i są trudne do 
przewidzenia, wymaga zachowań przedsiębiorczych. Zmiany te należy traktować jako szansę 
na rozwój, a nie jako zagrożenie. 

Głównym źródłem zachowań przedsiębiorczych jest innowacyjność, którą powinien 
charakteryzować się każdy człowiek oraz każde przedsiębiorstwo. Osoba przedsiębiorcza 
powinna wiedzieć, że sama ponosi odpowiedzialność za swoje życie. Powinna cechować 
się asertywnością, kreatywnością, a także zdolnością i gotowością do podejmowania róż-
nych inicjatyw. Ważne są ponadto umiejętność pozyskiwania, przetwarzania oraz kojarzenia 

E-learning jako metoda wspierająca 
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 informacji z różnych dziedzin, umiejętność podejmowania ryzyka w granicach rozsądku, 
zdolność wpływania na innych ludzi.

Nauczanie przedsiębiorczości
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
W kształtowaniu postaw przedsiębiorczych istotne jest nie tylko przekazanie podstawowej 

wiedzy z ekonomii, psychologii, socjologii, zarządzania lub prawa, ale także wykształcenie 
umiejętności, które powinny posiadać osoby przedsiębiorcze. Umiejętności te powinny być 
kształtowane na zajęciach z przedmiotu Przedsiębiorczość. Należy je prowadzić metodami 
aktywnymi – teoria powinna stanowić tło dla rozwiązywania konkretnych problemów. Istotne 
jest również odwoływanie się do konkretnych przykładów zachowań przedsiębiorczych oraz 
analizowanie aktualnych problemów dotyczących uwarunkowań przedsiębiorczości. Pożądane 
jest także położenie dużego nacisku na pracę zespołową, dzięki której podejmowane działania 
będą bardziej efektywne.

Po zrealizowaniu treści programowych uczestnik zajęć powinien być bardziej świadomy 
roli, jaką może odegrać w gospodarce, a także otwarty i lepiej przygotowany do wyzwań współ-
czesnego świata, takich jak integracja, demokratyzacja i globalizacja życia społecznego, wzrost 
roli wiedzy i informacji oraz bardzo szybki postęp naukowo-techniczny. Powinien być również 
przekonany, że założenie własnego biznesu jest opłacalne i przynosi w dłuższej perspektywie 
znaczące korzyści.

E-learning w kształceniu postaw przedsiębiorczych odgrywa bardzo ważną rolę. Jednak 
trzeba wyraźnie zaznaczyć, że powinna być to metoda wspomagająca z uwagi na to, że nacisk 
należy kłaść przede wszystkim na wykształcenie pewnych umiejętności w praktyce.

Przedsiębiorczość jest przedmiotem kierunkowym dla studentów kierunku Zarządzanie na 
studiach II stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą różnych aspek-
tów przedsiębiorczości, uświadomienie im znaczenia postawy przedsiębiorczej w realizowaniu 
własnych celów zawodowych, przygotowanie ich do pełnienia roli przedsiębiorcy oraz funkcji 
menedżerskich dzięki rozwijaniu umiejętności i cech osobowości związanych z postawą przed-
siębiorczą, a także zwiększenie samoświadomości studentów w zakresie posiadanych przez 
nich zasobów (poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, kompetencyjnych) potrzebnych do 
prowadzenia własnej firmy. Ponadto zajęcia mają kształtować otwartość na zmiany, elastyczność, 
gotowość do podejmowania wyzwań i ryzyka, pokonywania barier, rozwiązywania problemów 
oraz wdrażać do samodoskonalenia w zakresie postawy przedsiębiorczej poprzez wskazanie 
sposobów jej kształtowania1. 

Z przedstawionej charakterystyki przedmiotu Przedsiębiorczość wynika, że zakres tematyczny 
zajęć jest bardzo szeroki. Student musi opanować wiedzę dotyczącą istoty przedsiębiorczości 
– musi wiedzieć, jakimi cechami charakteryzują się człowiek i organizacja przedsiębiorcza, jakie 
są formy przedsiębiorczości, jaka jest zależność między rozwojem gospodarczym i cywilizacyj-
nym a przedsiębiorczością, jakie są uwarunkowania i bariery przedsiębiorczości oraz poznać 
metody kształtowania postaw przedsiębiorczych. 

Celem zajęć jest zatem omówienie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości rozumianej 
jako cecha człowieka i przedsiębiorstwa, która przejawia się w zdolności do rozwiązywania 

1 Sylabus przedmiotu Przedsiębiorczość, sygnatura 222570. 
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w sposób twórczy problemów, w umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans i okazji 
oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, a także w chęci 
do podejmowania działań w celu zaspokojenia własnych potrzeb i potrzeb innych ludzi ze 
szczególnym uwzględnieniem podejmowania działalności gospodarczej. Te cechy i umiejętności 
umożliwiają człowiekowi aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym.

E-learning jako metoda wspomagająca w nauczaniu 
przedmiotu Przedsiębiorczość
Bardzo pomocna w nauczaniu przedmiotu Przedsiębiorczość w Szkole Głównej Handlo-

wej w Warszawie jest aplikacja Niezbędnik e-sgh. Posiada ona wiele funkcji, które zapewniają 
stały kontakt wykładowcy ze studentami – jej główną zaletą z punktu widzenia nauczania 
przedsiębiorczości jest to, że stwarza możliwość wypowiadania się na forum dyskusyjnym. 
Tematy dyskusji mogą być zamieszczane zarówno przez wykładowcę, jak i przez studentów. 
Moderatorem jest wykładowca, który powinien zachęcać studentów do wypowiadania się oraz 
inspirować do dalszego pogłębiania wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia2. Podstawą 
dyskusji mogą być artykuły, wywiady, raporty lub wykład multimedialny, o którym będzie mowa 
w dalszej części opracowania. 

Dyskusja na dany temat powinna trwać przez tydzień, a wypowiedzi na forum powinny być 
oceniane przez wykładowcę. Oczywiście należy brać pod uwagę jakość wypowiedzi a nie liczbę 
zamieszczonych postów – z doświadczenia autora wynika, że skala oceny aktywności studen-
tów na forum powinna mieścić się w przedziale od 1 do 3 punktów. Konkretna liczba punktów 
powinna być przyznawana w zależności od złożoności tematyki i dojrzałości wypowiedzi. Aby 
zaktywizować uczestników forum do proponowania własnych tematów i rozpoczynania dys-
kusji o nich, należy ich za to dodatkowo nagradzać – dobrym rozwiązaniem jest przyznawanie 
2 punktów każdemu studentowi, który zaproponował temat dyskusji. Wykładowca powinien 
na forum podsumować dyskusję, zwracając uwagę na jej najważniejsze aspekty.

Niezbędnik e-sgh umożliwia komunikację studentów z prowadzącym w czasie rzeczywi-
stym na czacie, co jest również bardzo istotne w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych – z 
uwagi na indywidualizację kontaktu z wykładowcą. Student może porozmawiać na interesujące 
go tematy, przez co poszerza swoje zainteresowania problematyką przedsiębiorczości. Czat 
może też być dobrą formą wymiany poglądów. Na podstawie własnego doświadczenia autor 
może stwierdzić, że studenci chętnie biorą udział w wirtualnych spotkaniach z wykładowcą, 
chcą również dyskutować miedzy sobą. Tego typu spotkania warto organizować raz na dwa 
tygodnie przez godzinę – najlepiej w godzinach wieczornych – a udział w nich nie powinien 
być dodatkowo punktowany. 

Na stronie internetowej dotyczącej przedmiotu można także umieścić program zajęć, 
spis podstawowej literatury, multimedialną prezentację do wykładu oraz dodatkowe materiały 
dotyczące zagadnień związanych z przedsiębiorczością, np. różnego rodzaju testy psycholo-
giczne, dzięki którym można ocenić własny potencjał w zakresie postawy przedsiębiorczej, co 
jest jedną z podstawowych umiejętności człowieka przedsiębiorczego. Wśród tych materiałów 
powinny się również znaleźć podstawowe akty prawne – z uwagi na to, że prawo (np. Ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej) jest jednym z czynników wyznaczających ramy  zachowań 

2 Z praktyki autora wynika, że studentów najbardziej interesują aktualne tematy z życia gospodarczego.
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przedsiębiorczych. Zamieszczane materiały powinny także przedstawiać różne raporty i analizy 
obrazujące zagadnienia związane z przedsiębiorczością (przykładami mogą być takie dokumenty 
jak: Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – raport opracowany przez Polską Konfede-
rację Pracodawców Prywatnych Lewiatan czy raport najbardziej innowacyjnych firm w Polsce 
– wyłanianych w ramach konkursu Kamerton Innowacyjności). Dodatkowymi materiałami, 
które należałoby zamieścić na stronie przedmiotu, są różnego rodzaju formularze przydatne 
przy zakładaniu własnej firmy. Powinny być również zamieszczane artykuły dotyczące aktualnej 
analizy uwarunkowań przedsiębiorczości na świecie i w Polsce. 

Z uwagi na to, że w nauczaniu przedsiębiorczości powinno się wykorzystywać technikę 
społecznego dowodu słuszności, czyli odwoływać się do przykładów z życia, dobrym rozwią-
zaniem jest również umieszczanie na stronie przedmiotu wywiadów z osobami, które dzięki 
swoim zachowaniom przedsiębiorczym odniosły sukces. Wiele takich wywiadów ukazuje się 
w codziennej prasie3. Można także zachęcić studentów, żeby samodzielnie przeprowadzali wy-
wiady z ludźmi, którzy odnieśli sukces, i zamieszczać je na stronie przedmiotu. Warto również 
publikować odnośniki do interesujących stron poruszających zagadnienia związane z przedsię-
biorczością. Mogą to być adresy stron instytucji takich jak: ministerstwa, NBP, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, GUS, CBOS, Instytut 
Globalizacji, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, a także odnośniki do stron, na których 
zamieszczone są różnego rodzaju testy, interesujące artykuły czy raporty.

Uzupełnieniem tradycyjnych wykładów mogą być wykłady multimedialne, zawierające 
treści, które nie były omawiane na spotkaniach ze studentami. Powinny być one bardzo dyna-
miczne z uwagi na to, że nie mogą być długie. Zaleca się, żeby jeden wykład trwał maksymalnie 
25 minut – przez ten czas koncentracja słuchaczy będzie na dobrym poziomie. Treści powinny 
być obrazowane również prezentacją multimedialną. Wykłady multimedialne stanowią bardzo 
dobrą podstawę do prowadzenia dyskusji na forum, w której moderatorem oczywiście powinien 
być wykładowca. Można również zorganizować czat ze studentami, w trakcie którego omówio-
ne zostaną zagadnienia poruszane w czasie wykładu. Warto rozważyć ponadto zamieszczenie 
innych filmów, np. przedstawiających działalność organizacji przedsiębiorczych lub filmów in-
struktażowych, np. informujących, jak prowadzić skuteczne negocjacje handlowe. Tego rodzaju 
filmy są bardzo wartościowe dla studentów, ponieważ w prosty sposób, za pomocą obrazu, 
przybliżają złożone zagadnienia.

Studenci powinni mieć również możliwość wzięcia udziału w realizacji projektu zespo-
łowego, który polega na rozwiązaniu studium przypadku dotyczącego zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością. Z doświadczenia autora wynika, że praca nad przygotowaniem roz-
wiązania studium przypadku powinna mieć charakter zespołowy i odbywać się wyłącznie 
w środowisku online, w trzech etapach. W pierwszym etapie uczestnicy powinni dobierać się 
w zespoły liczące od 3 do 5 osób. W drugim etapie uczestnicy na podstawie opisu studium 
przypadku powinni rozwiązać kilka zadań. Na ich zrealizowanie powinien zostać wyznaczony 
konkretny okres, np. dwóch tygodni. Warunkiem dopuszczenia do trzeciego etapu powinna 
być pozytywna ocena rozwiązań. Zespoły, które zaliczyły etap drugi, powinny otrzymać kolejne 
zadania do wykonania w określonym terminie. 

Jednym z zadań, które warto polecić, jest opracowywanie studium dotyczącego zakładania 
własnej firmy. Studenci w ramach realizacji projektu muszą:

3 Na przykład opublikowany w „Gazecie Wyborczej” z 20 stycznia 2011 roku interesujący wywiad z Zenonem Ziają, 
twórcą i właścicielem firmy Ziaja – jednej z największych polskich firm kosmetycznych.
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 zdiagnozować szanse, jakie pojawiają się w otoczeniu, 
 zdecydować, jaką działalność gospodarczą chcą prowadzić,
 dokonać analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego,
 sformułować cele, jakie firma ma realizować,
 dokonać analizy opłacalności przedsięwzięcia,
 zaprojektować sposób pozyskania zasobów niezbędnych do realizacji celów 

firmy.
Podczas rozwiązywania studium przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na kluczowe 

czynniki sukcesu w realizacji danego przedsięwzięcia. Istotne jest podkreślenie wagi dobrego 
przygotowania do podjęcia wyzwania, jakim jest założenie własnej firmy. Jednym z najistot-
niejszych elementów jest osiągnięcie stanu pełnej gotowości i pozyskanie wszystkich rodzajów 
zasobów, które są niezbędne do jego realizacji.

Na stronie przedmiotu warto też umieścić moduł nazwany Sprawdź wiedzę w praktyce, 
w którym powinny znajdować się zadania umożliwiające zweryfikowanie umiejętności nabytych 
przez studenta. Powinny być to zadania sytuacyjne dotyczące omawianych na bieżąco zagadnień, 
sprawdzające przede wszystkim podstawowe umiejętności, jakie musi posiadać osoba przedsię-
biorcza, takie jak np. diagnozowanie sytuacji problemowej, projektowanie i ocena rozwiązań 
problemu decyzyjnego, dokonanie oceny sytuacji, w której znajduje się człowiek lub organizacja. 
Z doświadczenia autora wynika, że na rozwiązanie konkretnego zadania studenci powinni mieć 
tydzień. Po upływie tego terminu zadania powinny zostać sprawdzone przez prowadzącego 
i ocenione w skali od 1 do 3 punktów. Po upływie wyznaczonego terminu przykładowe roz-
wiązanie danego zadania powinno zostać umieszczone na stronie przedmiotu. 

Studenci powinni mieć również możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy teoretycznej. 
Z tych względów warto zamieścić na platformie moduł Sprawdź, czy już umiesz, w którym pre-
zentowane będą pytania testowe. Ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie po omówieniu 
wszystkich zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość „maratonu” 
składającego się z pytań testowych dotyczących wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. 

Na stronie przedmiotu można również zamieścić grę dydaktyczną, w której na zasadach 
dobrowolności mogliby brać udział zainteresowani studenci. Może ona dotyczyć gry na giełdzie 
papierów wartościowych czy prowadzenia własnego biznesu. Zaletą takiej formy edukacyjnej jest 
to, że uczestnicy mają styczność z problemami, które występują w praktyce gospodarczej. 

Z uwagi na to, że terminologia dotycząca zagadnień związanych z przedsiębiorczością jest 
niejednoznaczna, na stronie przedmiotu warto zamieścić też słownik pojęć. Ich wyjaśnianiem 
powinni zajmować się studenci, natomiast wykładowca powinien sprawdzać, czy zostały one 
poprawnie zdefiniowane. Propozycje pojęć, które miałyby znajdować się w słowniku, powinni 
wysuwać zarówno wykładowca, jak i studenci. 

Studenci za pośrednictwem platformy mają kontakt mailowy z wykładowcą i mogą śledzić 
na bieżąco swoje postępy w nauce, ponieważ wszystkie ich dokonania mogą być regularnie 
odnotowywane w wirtualnym dzienniku. Na platformie dostępny jest również kalendarz, który 
warto wykorzystać do wpisywania ważnych wydarzeń, takich jak spotkania studentów z przed-
siębiorcami, konferencje i seminaria. Jedną z przydatnych funkcji kalendarza jest automatyczne 
powiadamianie wszystkich zainteresowanych o tych wydarzeniach. Dobrym rozwiązaniem jest 
także możliwość zamieszczania na stronie przedmiotu profili studentów, co sprzyja ich lepszemu 
poznaniu się i ułatwia tworzenie zespołów, które wspólnie w świecie wirtualnym będą realizo-
wały projekty. Jak wiadomo, jednym z celów nauczania przedsiębiorczości jest ukształtowanie 
umiejętności współpracy, w tym pracy w zespołach. We współczesnym świecie ani pojedyncza 
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osoba, ani pojedyncze przedsiębiorstwo bez umiejętności współpracy z innymi podmiotami 
nie osiągną sukcesu. Człowiek, chcąc zaspakajać swoje potrzeby, musi umieć współpracować 
z innymi. Obecnie upowszechnia się przekonanie, że porozumienie i współpraca przynoszą 
korzyści wszystkim partnerom, a konkurencja między przedsiębiorstwami coraz częściej zastępo-
wana jest kooperacją. Ideałem jest przedsiębiorstwo poszukujące współdziałania ze wszystkimi 
uczestnikami rynku, również konkurentami. 

Podsumowanie
Źródłem zachowań przedsiębiorczych jest innowacyjność, która powinna charakteryzo-

wać każdego człowieka i każdą organizację. Polega ona na poszukiwaniu nowych możliwości 
i rozwiązań. Powinna być procesem ciągłym. Kluczem do zachowań przedsiębiorczych jest 
posiadanie: wizji, wiedzy i chęci działania.

Z uwagi na fakt, że program przedmiotu Przedsiębiorczość obejmuje bardzo obszerną 
tematykę, bez względu na liczbę godzin przeznaczonych na tradycyjne zajęcia nie ma możli-
wości omówienia wszystkich zagadnień bez użycia nowoczesnej metody nauczania, jaką jest 
e-learning. Dzięki niej można wzbogacić wiedzę studentów dotyczącą problematyki przedsię-
biorczości, zachęcić ich do przyjmowania postaw przedsiębiorczych, wspomóc w przygotowaniu 
do pełnienia roli przedsiębiorcy i lepiej wdrożyć ich do samodoskonalenia w zakresie postawy 
przedsiębiorczej. Metoda e-learningu stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych metodami 
tradycyjnymi. Moduł e-learningowy powinien być modułem komplementarnym, w którym 
wykorzystuje się takie metody dydaktyczne, jak dyskusja, studia przypadków, praca w zespo-
łach, analiza informacji. Środkami dydaktycznymi są tu kwestionariusze autodiagnozy, testy 
wiedzy, filmy, zaś formami aktywności mogą być: czat, rozwiązywanie studiów przypadków, 
dyskusje na forum czy wyszukiwanie informacji w internecie. E-learning przyczynia się również 
do uatrakcyjnienia zajęć, co zwiększa zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości. Tak 
przekazywane treści przedmiotu rozbudzą w studentach ducha przedsiębiorczości. Nie będą 
oni myśleć tylko o pracy w dużej korporacji, ale docenią również pracę we własnej firmie. 
Zauważą, że zmiany zachodzące w otoczeniu nie są zagrożeniem, lecz szansą, którą trzeba 
wykorzystać. Będą świadomi znaczenia postawy przedsiębiorczej w realizowaniu własnych 
celów życiowych i zawodowych. 

Zaprezentowany sposób organizacji zajęć sprawdził się w praktyce. Tytułem uzupełnienia 
warto dodać, że zastosowano w nim system oceniania studentów, w którym na ostateczną 
ocenę z przedmiotu Przedsiębiorczość w 50 proc. miał wpływ tradycyjny egzamin pisemny, 
w 20 proc. zrealizowanie projektu online, w kolejnych 20 proc. aktywność na forum dyskusyj-
nym i w 10 proc. wykonanie innych zadań. 

 Abstract
The article describes the possibilities offered by e-learning used as a method supporting entre-

preneurship teaching. The author’s conclusions are based on his personal experience in teaching 
entrepreneurship at Warsaw School of Economics.The author claims that it is not possible to discuss all 
the vital issues during the traditional classes without the use of modern technology. E-learning enables 
broadening students’ knowledge of entrepreneurship, encourages them to adopt entrepreneurial atti-
tudes and supports them in preparation for the role of entrepreneur. Moreover, it makes classes more 
attractive, which increases students’  interest in the subject. The author stresses also that an e-learning 
module ought to be complementary and should apply such didactic methods as discussions, case stu-

Piotr Wachowiak



147

dies, group work and information analysis. He enumerates several didactic means such as tests, student 
self-evaluation checklists, movies. 

 Nota o autorze
Piotr Wachowiak jest adiunktem w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, kierownikiem tematu 

badawczego dotyczącego pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (który był realizowany 
w ramach badań własnych SGH) oraz badań na temat zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Jest 
autorem książki Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych oraz redaktorem pub-
likacji Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede 
wszystkim zarządzania ludźmi w organizacji.

E-learning jako metoda wspierająca nauczanie przedsiębiorczości w szkołach wyższych 
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Dotychczasowe polskie opracowania na temat wirtualnych światów, takich jak Second Life, pre-
zentowały często raczej ich ogólne opisy i możliwości zastosowań edukacyjnych bądź omawiały 
pojedyncze projekty uczelniane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładów kon-
kretnych narzędzi do nauki języka obcego w środowisku Second Life. Prezentowane zestawienie 
to efekt poszukiwań autora w zasobach SL oraz własnego doświadczenia glottodydaktycznego. 
Przykłady obejmują narzędzia adaptowane do środowisk wirtualnych światów 3D oraz projekto-
wane wyłącznie dla tych środowisk, narzędzia dydaktyczne ogólne mogące zostać wykorzystane 
do uczenia się i nauczania języka, a także narzędzia typowo językowe.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że w poszukiwaniu narzędzi glottodydaktycz-
nych można korzystać z ogromu potencjału tych niekoniecznie dedykowanych nauce języków. 
W połączeniu z dobrą organizacją zajęć stają się one wartościowym instrumentem dydaktycznym. 
Odgrywanie ról, symulacje naturalnych sytuacji komunikacyjnych, action learning w świecie 
wirtualnym to zaledwie kilka możliwości1. W zasobach SL znajdują się krajobrazy i obiekty 
o fantazyjnych kształtach, fasadach i konstrukcjach, ale również repliki miejsc istniejących 
w naszym świecie realnym. Najczęściej są to odwzorowania fragmentów miast lub powszechnie 
znanych i popularnych turystycznie miejsc. W rękach dobrego nauczyciela-organizatora może 
to być doskonałe narzędzie do nauki języków obcych. Przecież Second Life jest [także] miejscem 
akwizycji językowej i kulturowej oraz immersji2.

Najprostszym i niestety częstym zabiegiem dydaktycznym w SL jest bezpośrednie prze-
niesienie metod, technik i narzędzi ze świata realnego do wirtualnego. Przemierzając zasoby 
wirtualnych kampusów uczelnianych w Second Life, często można zauważyć repliki klasycznych 
sal lekcyjnych czy wykładowych, rodem wprost z tradycyjnej szkoły w świecie rzeczywistym. 
Widzimy zatem stoły i krzesła w różnej konfiguracji, a na frontowej ścianie tablicę lub ekran. 
Jak łatwo sobie wyobrazić, zajęcia przebiegają tam również podobnie do lekcji tradycyjnych: 
uczniowskie awatary siedzą w ławkach, a ich rola sprowadza się do bycia biernymi odbiorcami, 

1 Por.: J. Molka-Danielsen (red.), Learning and Teaching in the Virtual World of Second Life, Tapir Academic Press, 
Trondheim 2009.
2 S. Grant, Immersive Multi-User Virtual Environments: A New Platform For Foreign Language Teaching And Learning, 
[w:] tegoż, Proceedings of the 17th Biennial Conference on the ASAA, Melbourne, Australia 2008, http://arts.monash.
edu.au/mai/asaa/, s. 8 i następne, [16.07.2009].
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Nauka języka w Second Life?
Tak! Ale czym? (wybór narzędzi)
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co autor zaobserwował wielokrotnie, wizytując zajęcia w różnych instytucjach edukacyjnych 
w SL. Uczniowie słuchają nauczyciela-mentora, albo oglądają materiał multimedialny prezen-
towany na frontowym ekranie. Czasami jest to film lub dokument tekstowy, ale często zwykły 
pokaz slajdów. Nawet jeśli nauczyciel stosuje techniki aktywizujące uczniów, np. debaty lub 
burze mózgów, i tak mniej lub bardziej mamy do czynienia z kalką nauczania podającego, 
pokutującego od XIX wieku w wielu szkołach europejskich i amerykańskich. Nie jest intencją 
autora potępianie takiego stylu prowadzenia zajęć, gdyż tradycyjny wykład jest dobrze spraw-
dzoną formą, ale niekoniecznie powinien dominować nad innymi formami organizacji zajęć. 
Dziwi tylko powszechność tego zjawiska, bowiem potencjał wirtualnych światów 3D niesie ze 
sobą znacznie więcej możliwości dydaktycznych niż powtarzanie utartych schematów. Odnosi 
się to szczególnie do nauki języków, gdyż niewątpliwie jest to obszar, w którym należy unikać 
form statycznych i biernych.

Plansze do przestrzennych ćwiczeń grupowych 
W projektowaniu przestrzennych ćwiczeń grupowych istotniejsza od samego narzędzia 

jest technika nauczania, gdyż plansze do takich ćwiczeń można bardzo łatwo samodzielnie 
wykonać. Użytkownik średnio wprawny w budowaniu w SL stworzy taką planszę w kilka minut. 
Ponieważ Second Life pozwala na grupowanie obiektów, można skonstruować cały zestaw ta-
kich plansz, łącznie z widocznym na rysunku 1 czerwonym krzyżem wydzielającym (choć jest 
on nieobowiązkowy) i przechowywać go w inwentarzu3. Całość można wydobyć z inwentarza 
i umieścić na „ziemi” jednym ruchem myszy. Na rysunku widnieje fragment zajęć poświęco-
nych słownictwu i słowotwórstwu w języku angielskim, a dokładnie tworzeniu rzeczowników 
od podanych czasowników lub przymiotników. Na planszach widać różne końcówki rzeczow-
nika. Nauczyciel podaje słowo, np. empty (pusty, próżny), a zadaniem ucznia jest podejść do 
tej tablicy, która prezentuje prawidłową końcówkę, w tym przypadku -ness. Wybrany uczeń 
wymawia rzeczownik na głos, a wymowa jest weryfikowana przez nauczyciela. Jeśli nie wszyscy 
wybrali prawidłową planszę, można wspólnie przedyskutować dany przypadek. Nauczyciel 
może dodatkowo poruszyć kwestię zmiany pisowni słowa, jeśli taka sytuacja ma miejsce. Tutaj 
-y przechodzi w -i (emptiness).

Opisywana wersja narzędzia przeznaczona jest do ćwiczeń grupowych z nauczycielem. 
Dodatkową zaletą tej techniki jest równoległe ćwiczenie sprawności mówienia i komunikowania 
się w zespole. Wersja do ćwiczeń indywidualnych mogłaby opierać się na systemie notatek. 
Uczeń klika na specjalny obiekt (notecard dispenser) i otrzymuje słowo. Następnie klika na 
wybraną tablicę z końcówką, która informuje go, czy wybór był prawidłowy.

W ten sam sposób mogą funkcjonować wszelkie wizualizacje poziome umieszczone na 
gruncie, np. mapy, plany orientacyjne, schematy. Uczeń przechodzi do wybranego fragmentu 
obrazu, mapy lub grafu i staje na nim. Idea quizu lub wyrażania opinii pozostaje taka sama, 
można natomiast dowolnie zmieniać treści zajęć językowych, do których realizacji zastosujemy 
tę technikę.

3 Inwentarz (Inventory) jest swoistym prywatnym magazynem każdego użytkownika, w którym przechowuje on 
wszystkie osobiste zasoby: obiekty, odzież, notatki, linki do miejsc w SL i inne.

Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (wybór narzędzi)
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Rysunek 1. Plansze do ćwiczeń przestrzennych

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, kurs dla nauczycieli języka w ramach projektu AVALON4

Opinionator
Narzędzie to nie zostało stworzone dla potrzeb glottodydaktyki, ale może być w niej wy-

korzystane z powodzeniem. Rysunek 2 przedstawia fragment konwersatorium w języku obcym. 
Omawiane są wybrane zagadnienia, a następnie nauczyciel formułuje pytanie. Uczniowie 
przechodzą na odpowiednie pole Opinionatora, zgodnie ze swoją opinią. Jak widać wybór 
opcji jest wzorowany na typowej skali Likerta: od „zdecydowanie zgadzam się” poprzez odpo-
wiedzi bardziej neutralne do „zdecydowanie nie zgadzam się”. Warto zauważyć, że w centrum 

4 AVALON: Access to Virtual and Action Learning live Online – projekt pod egidą Komisji Europejskiej, poświęcony 
edukacji w wirtualnych środowiskach 3D, w ramach programu Education and Culture DG Lifelong Learning. Konsorcjum 
AVALON skupia 10 uczelni z Wlk. Brytanii, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Norwegii i Szwecji.

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, kurs dla nauczycieli języka w ramach projektu AVALON

Rysunek 2. Opinionator

Paweł Topol
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Opionionatora znajduje się wykres tortowy ilustrujący, w jakich proporcjach wybrano odpo-
wiedzi. W SL – czego nie widać na omawianym rysunku – wyświetlane są dodatkowo wartości 
procentowe dla każdej części.

Narzędzie jest edytowalne, a więc nauczyciel może dowolnie zatytułować poszczególne 
pola. Mogłyby to być np. określenia typowe dla danych sytuacji komunikacyjnych, a rolą 
studentów byłoby wybranie tych, które ich zdaniem są najbardziej adekwatne lub skuteczne. 
Przykładowo określenia dotyczące sytuacji proszenia o radę mogłyby występować w różnych 
wersjach: od języka formalnego do potocznego. Można zatem wymyślić mnóstwo ćwiczeń 
z użyciem Opinionatora do nauki dowolnych aspektów języka obcego.

Quizy trójwymiarowe na wyspie Abracadabra
Na wyspie Abracadabra w SL znaleźć można kilka gotowych narzędzi, które umożliwiają 

indywidualne ćwiczenie umiejętności językowych5. Docelowo mają to być różne języki, obecnie 
(początek 2011 roku) dostępne są dwa: angielski i hiszpański. Znajdują się tam proste quizy ze 
słownictwa, których przykłady pokazuje rysunek 3. Użytkownik siada w fotelu, po czym quiz 
resetuje się i uruchamia automatycznie od początku. Po lewej stronie widać przykład testu 
wyboru dotyczącego elektrycznych urządzeń domowych. Użytkownik widzi przed sobą trzy 
trójwymiarowe, obracające się przedmioty. W oknie czatu lokalnego wyświetlane jest żądane 
słowo po angielsku, np. socket. Należy kliknąć myszą na prawidłowy obiekt, a po udzieleniu 
odpowiedzi naliczane są punkty, co widać na tabliczce po prawej stronie użytkownika. Zadania 
rozwiązywane są na czas – na lewej tabliczce widać odliczane sekundy pozostałe na udzielenie 
odpowiedzi. Odpowiedź prawidłowa nagradzana jest uśmiechniętymi emotikonami wznoszą-
cymi się nad prawidłowo wybranym obiektem.

5 Dokładna lokalizacja omawianych quizów to http://slurl.com/secondlife/Abracadabra/96/105/35. Przeglądarka nie 
przenosi jednak bezpośrednio w to miejsce, lecz w pobliże. Należy podążać za czerwonym markerem, który wskazuje 
drogę. Jest to zaledwie kilkaset metrów.

Źródło: zrzut ekranu z Second Life (Abracadabra SIM)

Rysunek 3. Quizy językowe na wyspie Abrakadabra

Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (wybór narzędzi)
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Po prawej widać podobne ćwiczenie, ale tym razem wyświetlany jest jeden obiekt, również 
trójwymiarowy i obrotowy. Zadaniem użytkownika jest wpisanie słowa – nazwy tego obiektu 
– w okienku czatu lokalnego. W tym przypadku chodzi o wyraz knee (kolano), na co wskazuje 
strzałka skierowana na odpowiednią część nogi widocznej postaci. Naliczanie punktów, poda-
wanie informacji o upływającym czasie oraz nagradzanie odpowiedzi prawidłowej odbywa się 
tak samo jak w przykładzie po lewej stronie.

Dwie sprawy wymagają komentarza. Wszystkie narzędzia językowe w tym miejscu są 
graficznie niedoskonałe, co widać już na przedstawionych rysunkach, a w SL jest to jeszcze 
bardziej wyraziste. Nie należy jednak traktować tego jako wady, gdyż nie grafika jest tutaj ele-
mentem kluczowym, lecz ćwiczenie słownictwa. Druga kwestia to zawartość językowa quizu 
pierwszego, czyli testu wyboru. Ta zawodzi, bowiem dobór możliwych odpowiedzi wydaje się 
przypadkowy w większości ćwiczeń. Przykład ilustrowany po lewej stronie rysunku 3 jest jed-
nym z niewielu wyjątków, w których wszystkie trzy prezentowane przedmioty wiążą się z tym 
samym zakresem tematycznym.

Po przejściu kilkudziesięciu metrów na wyspie Abrakadabra można dostrzec improwizowane 
pomieszczenie: kuchnię. Tutaj również ćwiczenie rozpoczyna się w momencie zajęcia miejsca 
na krześle. Kucharka ożywia się wtedy, a z głośników słychać komunikat powitalny w języku 
hiszpańskim. W oknie dialogowym pojawia się opcja wyboru poziomu trudności językowej 
ćwiczenia: może być ono łatwe, średnie i trudne. Po wybraniu stopnia trudności rozpoczyna 
się ćwiczenie dialogowe, które polega na wykonywaniu poleceń kucharki. Mówi ona użyt-
kownikowi, które przedmioty lub składniki zgromadzone w różnych miejscach kuchni będzie 
potrzebował do przyrządzenia potrawy. Komunikaty są przekazywane dwutorowo: audialnie 
i tekstowo. Użytkownik słucha poleceń przez głośniki, a tekst pojawia się nad głową kucharki. 
Zadanie polega na kliknięciu odpowiedniego przedmiotu lub składnika, który następnie zostaje 
automatycznie przeniesiony na stół. Błędny wybór uruchamia komunikat, że nie o ten przedmiot 
chodziło. Kliknięcie na kucharkę powoduje z kolei powtórzenie polecenia. 

Rysunek 4. W kuchni na wyspie Abrakadabra

Źródło: zrzut ekranowy z Second Life (Abrakadabra SIM)

Paweł Topol
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Wymowa – pronunciation check
Wszyscy uczący się języka angielskiego zdają sobie sprawę z trudności związanych z po-

prawną wymową. Kolejne narzędzie, choć niewyrafinowane, może pomóc użytkownikowi 
w tym zakresie. Jest to tablica interaktywna prezentująca prawidłową artykulację pojedynczych 
dźwięków oraz dyftongów w języku angielskim. Widzimy klawisze oznaczone symbolami tran-
skrypcji fonetycznej. Zasada jest prosta: użytkownik klika na wybraną głoskę, a z głośnika słyszy 
wzór wymowy. Jednocześnie na towarzyszącym tablicy miniekranie pokazywany jest prawidłowy 
układ ust6. Narzędzie jest produktem sygnowanym przez największą wirtualną szkołę języka 
angielskiego w SL – LanguageLab7, ale może być dostępne również w innych miejscach8.

Rysunek 5. Wymowa – Pronunciation check

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, tablica z zasobów szkoły LanguageLab

PAV 
Skoro jedną z najważniejszych cech wirtualnych światów 3D w kontekście edukacyjnym jest 

właśnie ich trójwymiarowość, nie można pominąć zestawu narzędzi językowych utworzonego 
w Polsce, a mianowicie Phonetically Augmented Virtuality (PAV – autor Wlodek Barbosa9), czyli 
wirtualności rozszerzonej fonetycznie. W przeciwieństwie do rzeczywistości rozszerzonej (au-
gmented reality)10, mowa tutaj o obiektach 3D wyłącznie graficznych, wzbogaconych o elementy 
niewirtualne, w tym przypadku fonetyczne.

6 Na marginesie: szkoda, że autorzy nie zadbali o uzupełnienie tych wzorców przykładami wymowy w pełnych 
wyrazach. Być może nowe wersje tego narzędzia będą miały taką opcję.
7 Http://maps.secondlife.com/secondlife/Languagelab/102/163/35. 
8 Np. http://slurl.com/secondlife/Business/53/141/32. 
9 Prof. Włodzimierz Sobkowiak (SL: Wlodek Barbosa) jest pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej UAM w Pozna-
niu, gdzie kieruje Zakładem Angielskiego Językoznawstwa Komputerowego. Od kilku lat zajmuje się edukacyjnymi 
aspektami wirtualnych światów, a w szczególności Second Life, gdzie prowadzi regularne zajęcia językowe oraz 
projektuje narzędzia dydaktyczne.
10 Patrz: P. Topol, Rzeczywistość rozszerzona – nowa jakość w edukacji?, [w:] J. Morbitzer, Komputer w edukacji, Uni-
wersytet Pedagogiczny, Kraków 2009, s. 274-280.
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Istnieje kilka narzędzi tego typu – obecnie są one zlokalizowane na wyspie Virtlantis w SL, 
w części Free Language Learning Community11. Jest to mikrospołeczność skupiająca osoby uczą-
ce się oraz wykładowców różnych języków obcych. Poniższe rysunki przedstawiają wybrane 
przykłady narzędzi PAV.

Rysunek 6. Domino fonetyczne – Phonetic dominoes

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, lekcja fonetyki na wyspie Virtlantis

Domino fonetyczne (phonetic dominoes) to zestaw tzw. primów12 zawierających w sobie 
nagrania słów. Kliknięcie na blok powoduje odtworzenie słowa przez głośnik. Uczniowie zaczy-
nają od dowolnego bloku i dostawiają do niego następny, którego słowo zaczyna się od dźwięku, 
którym kończyło się słowo poprzednie. W ten sposób budowane jest swoiste domino. Słowa są 
dobrane celowo i uwzględniają częste trudności wymowy napotykane wśród uczących się języka 
angielskiego, np. kwestie dźwięczności i bezdźwięczności czy rozbieżności pisowni i wymowy. 
W wersji łatwiejszej zaimplementowano funkcję, która odpycha od siebie kostki niepasujące, 
nie pozwala ich skleić. W takim przypadku ćwiczenie może zostać na chwilę przerwane, aby 
można było omówić daną kwestię i wyjaśnić, dlaczego pojawił się błąd.

W przypadku ćwiczenia Word-stress blocks zestaw zawiera 19 bloków w dwóch roz-
miarach: większy oznacza sylabę akcentowaną, a mniejszy nieakcentowaną. Każdy blok 
reprezentuje jedną sylabę jednego z siedmiu słów zawartych w zestawie. Słowa mogą być 
odsłuchane poprzez kliknięcie bloków. Zadaniem ucznia jest poukładanie bloków dla każdego 
słowa osobno – w takiej kolejności, aby sekwencja sylab akcentowanych i nieakcentowanych 
była prawidłowa i odwzorowywała melodykę i rytmikę słowa. 

Kolejne ciekawe narzędzie to rodzaj „fonetycznego wykrywacza”, który może być używany 
na wiele sposobów. Omawiane są tutaj na przykład kwestie wymowy wyrazu w zestawieniu 

11 Virtlantis Free Language Learning Community HOME: http://maps.secondlife.com/secondlife/UWA%20VIRTLAN
TIS/215/222/33. 
12 Prim jest podstawową jednostką-budulcem w Second Life, w tym przypadku jest to sześcian.

Paweł Topol
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z jego pisownią lub wyrazy o podobnym brzmieniu, np. często mylone przez uczących się. Po 
omówieniu danej trudności językowej i ustaleniu, o które nazwy przedmiotów chodzi, uczeń 
wpisuje oczekiwane słowo w oknie czatu. Phonetic Finder – widoczny na rysunku blok (w ory-
ginale ma on kolor niebieski) – posiada specjalny skrypt odczytujący tekst wpisywany w czacie. 
Porównuje go z wzorcem i wysyła zielony promień w stronę przedmiotu, którego pisownia została 
podana przez ucznia. W przypadku prawidłowej pisowni PF wskaże prawidłowy przedmiot. Jeśli 
uczeń podał błędną pisownię, PF albo nie pokaże nic, bo takiego słowa nie ma, albo pokaże 
inny przedmiot, z którym uczeń go pomylił.

Podsumowanie
Powyższe omówienie nie obejmuje oczywiście wszystkich narzędzi PAV – prezentacja 

kompletnego ich zestawu musiałaby bowiem znaczenie przekroczyć zakładane ramy niniejsze-
go opracowania. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie narzędzia PAV mają cenną zaletę: są 

Rysunek 7. Akcentowanie – Word-stress blocks

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, lekcja fonetyki na wyspie Virtlantis

Źródło: zrzut ekranu z Second Life, lekcja fonetyki na wyspie Virtlantis

Rysunek 8. Zadanie z fonetyki – Phonetic finder

Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (wybór narzędzi)
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przygotowane przez profesjonalnego anglistę i dydaktyka, a więc dobór materiału językowego 
i formy ćwiczeń odzwierciedlają rzeczywiste problemy, z którymi borykają się uczący języka 
angielskiego13. Nie sposób też wyliczyć wszystkich narzędzi glottodydaktycznych w SL, które 
autor artykułu poznał i zbadał. Zatem zaprezentowany zestaw jest, zgodnie z podtytułem tekstu, 
wstępnym wyborem. 
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Rozdział 19

Wspomaganie kształcenia językowego 
na odległość 
– internetowe „podchody”

Mirosław Marchlewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Starannie przygotowane WebQuesty mogą stać się cennym i uniwersalnym narzędziem aktywi-
zującym uczestników kursu zdalnego. Podkreśla się, iż rozwijają one umiejętności analizowania, 
syntezy oraz oceny informacji. Nie bez znaczenia jest również duża autonomia uczestników 
procesu dydaktycznego realizowanego z wykorzystaniem tej metody, a jednocześnie możliwość 
pracy w grupie. Nasuwa się jednak pytanie, czy metodologia tworzenia WebQuestów znajduje 
zastosowanie również w nauce języków obcych. Czy aktywności określane przez anglistów jako 
„guided practice”, a przez romanistów jako „parcours pédagogique”, można nazywać Web-
Questami? A może WebQuest stał się już formą archaiczną? Niniejsze opracowanie jest próbą 
odpowiedzi na powyższe pytania.

W wielu opracowaniach i prezentacjach dotyczących nowoczesnej edukacji z wykorzysta-
niem technologii informacyjnych pojawia się często metoda aktywizacji nazywana WebQuestem. 
Polega ona na zespołowym lub indywidualnym poszukiwaniu informacji na wskazanych stronach 
internetowych, a następnie ich analizowaniu i syntezie, przy wsparciu nauczyciela nadzorującego 
proces zdobywania wiedzy. Zasadniczą wartością tej metody pracy grupowej jest kształtowanie 
umiejętności przetwarzania informacji, a nie tylko ich odnajdywania.

Mimo że powstała ona ponad piętnaście lat temu (w 1995 roku w Stanach Zjednoczo-
nych), w naszym kraju ciągle jest określana jako nowatorska. Jednakże przyciągające uwagę 
hasła z edukacyjnych portali promujących nowoczesną, multimedialną dydaktykę nie znajdują 
odzwierciedlenia w praktyce, albowiem dla wielu wykładowców czy praktyków e-learningu 
WebQuest pozostaje często wyłącznie nieznaczącym, aczkolwiek niezmiennie modnym sfor-
mułowaniem. Dlatego też celem niniejszych rozważań jest próba wyjaśnienia zainteresowania 
WebQuestem jako formą nauczania i uczenia się, a jednocześnie nadania mu nowej wartości 
w kontekście wykorzystania jego potencjału w dydaktyce języków obcych.

Popularność WebQuestu
Poruszając kwestię popularności WebQuestu, należy zwrócić uwagę na dwa istotne aspekty 

jego funkcjonowania w edukacji. Z jednej strony należy odwołać się do analizy ilości informacji 
w internecie na temat tej metody, z drugiej zaś do znajomości WebQuestu przez dydaktyków, 
niezależnie od doświadczenia zawodowego, stażu czy praktykowanej dziedziny. W tym zakre-
sie doświadczenia autora wskazują jednoznacznie na znikomą znajomość formy WebQuestu, 
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zarówno jeśli chodzi o jego tworzenie, jak i wykorzystanie na zajęciach czy choćby samo zde-
finiowanie tej formy pracy. Można by zatem podejrzewać, że czas popularności WebQuestu 
w naszym kraju przeminął. Tymczasem liczba wyników z wyszukiwarki Google wskazuje, że 
jest inaczej. Google w dniu 12 marca 2011 r. odnajduje liczbę 5 140 000 stron dla zapytania o 
WebQuest. Jeśli zawęzimy tę liczbę do źródeł w języku polskim, otrzymamy 31 700 wyników. 
Mimo małej wiarygodności podawanych wyników (dane te różnią się np. w zależności od użytej 
wyszukiwarki), tendencja wzrostowa jest jednak wyraźnie widoczna – zarówno w skali internetu 
światowego, jak i polskiego.

Tabela 1. Wyniki z wyszukiwarki Google dla zapytania „WebQuest” w poszczególnych latach

Polska od 01.01 do 31.12 danego roku Świat
0 1995 105000
1 1996 109000
2 1997 109000
0 1998 109000
4 1999 110000
1 2000 109000

62 2001 162000
32 2002 117000
17 2003 71900
47 2004 108000
35 2005 156000

115 2006 278000
203 2007 496000
364 2008 951000
414 2009 1290000

9280 2010 2070000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Wyniki z wyszukiwarki Google dla zapytania „WebQuest” w ostatnim czasie

Ostatni Polska Świat

tydzień 91 262000

miesiąc 331 670000

rok 13100 2380000

Źródło: opracowanie własne – stan na dzień 12.03.2011

Przy interpretacji liczby zwracanych wyników należy zwrócić uwagę na fakt, że uwzględ-
niają one zarówno strony opisujące metodologię tworzenia, zawierające przykłady (choć te są 
nieliczne), jak i takie, na których słowo WebQuest mogło pojawić się w dowolnym kontekście. 
Skoro mamy zatem do czynienia z tak dużą liczbą wyników dotyczących WebQuestów, jak wy-
tłumaczyć problemy z odnalezieniem w polskim internecie WebQuestu na konkretny temat?

Mirosław Marchlewski



159

WebQuest łatwiejszy niż się wydaje?
Wiele opracowań internetowych na temat WebQuestów zachwala tę formę nauki jako łatwą 

i przyjemną. Biorąc pod uwagę fakt, że opiera się ona na wyszukiwaniu, analizie i syntezie infor-
macji pochodzących z internetu, można stwierdzić, iż jest to z pewnością metoda wpisująca się 
świetnie w obszar kompetencji i zainteresowań współczesnej młodzieży. Czy jednak ta przyjemna 
forma pracy jest równie łatwa w przygotowaniu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odnieść 
się do założeń metodycznych WebQuestu. Jako że mowa o formie pracy bazującej na źródłach 
internetowych – zgodnie z logiką – internet powinien dostarczyć wiarygodnych informacji na 
temat konstrukcji WebQuestu. Spotyka nas tu jednak niemiła niespodzianka, bowiem w polskiej 
części Wikipedii takiej definicji ciągle brakuje1. Istnieje wprawdzie wersja anglojęzyczna2, ale 
znaleźć tam można jedynie ogólne informacje i kilka odnośników do powiązanych tematycznie 
stron, niczego więcej się z niej nie dowiemy. W wersji francuskiej3 widać już rozróżnienie na 
WebQuest krótko- i długoterminowy, natomiast dopiero w wersji niemieckiej4 możemy odnaleźć 
bibliografię, netografię, a także wykaz etapów realizacji.

Rysunek 1. Budowa WebQuestu

Podsum

Oc

Adresy 

Wyja

Opis pr

W

Funkcja inf

Konkluzja

mowanie i re

Ewaluacja

cena rezultat

ród o

stron intern

Proces

a nienie stra

Zadanie

roduktu ko

Wprowadzen

formuj ca i m

efleksja

a

tów

etowych

ategii

cowego

nie

motywuj ca

Źródło: opracowanie własne

Można zatem traktować WebQuest jako formę pracy studentów, w której prowadzący 
dostarcza pełnej informacji o planowanych aktywnościach, wyjaśnia strategię pracy i oceny, 
dostarczając jednocześnie listę zweryfikowanych uprzednio zasobów internetowych, do któ-
rych należy odwoływać się na kolejnych etapach realizacji: poszukiwania, analizy i syntezy 
informacji. Jeśli dodamy do tego wymóg zachowania pewnej dowolności ze strony studenta 

1 Wikipedia – wersja polska: http://pl.wikipedia.org/wiki/WebQuest, [12.03.2011]. 
2 Wikipedia – wersja angielska: http://en.wikipedia.org/wiki/Webquest, [12.03.2011]. 
3 Wikipedia – wersja francuska: http://fr.wikipedia.org/wiki/Webquest, [12.03.2011].
4 Wikipedia – wersja niemiecka: http://de.wikipedia.org/wiki/WebQuest, [12.03.2011]. 
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oraz – logiczny i konieczny w takiej sytuacji – etap prezentacji i ewaluacji, to nasuwa się 
nieuchronnie kilka spostrzeżeń. WebQuest jest niezwykle ambitnym przedsięwzięciem, 
które wymaga dużego nakładu pracy i czasu zarówno na etapie przygotowania, jak i rea-
lizacji. O łatwości tej formy pracy możemy mówić jedynie z perspektywy uczestnika – dla 
prowadzącego realizacja WebQuestu jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w kontekście 
dużej dynamiki internetu i wynikającej z niej konieczności weryfikacji oraz aktualizowania 
źródeł. Wpasowanie WebQuestu w całościowy proces kształcenia danego przedmiotu 
oraz dostęp do pracowni komputerowej ze sprawnie działającym łączem internetowym 
(pomimo iż studenci część pracy mogą wykonać w domu) stanowią kolejne, skomplikowane 
logistycznie problemy. 

Zatem mimo tak dużej ilości informacji na temat WebQuestu w internecie wcale niełatwo 
jest spotkać praktyków tej formy kształcenia, zarówno po stronie dydaktyków, jak i studentów. 
Dodatkowo jeśli przyjrzeć się modułom dedykowanym dla platformy Moodle5 – pomijając 
brak kompatybilności z najnowszą wersją 2.0 i brak polskiej wersji językowej – już sama 
liczba wymaganych pól do wypełnienia w formularzu (rysunek 2 i 3) działa zdecydowanie 
zniechęcająco.

Rysunek 2. Moduł WebQuest-SCORM na platformę Moodle

Źródło: http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1903&filter=1, [12.03.2011]

Rysunek 3. Moduł WebQuest with metadata na platformę Moodle

Źródło: http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1083&filter=1, [12.03.2011] 

Rysunek 4. Moduł WebQuest na platformę Moodle

Źródło: http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=679&filter=1, [12.03.2011] 

5 Strona Moodle: http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&perpage=10&search=webquest&sort=0&order
=DESC&advanced=0&filter=1, [12.03.2011].

Mirosław Marchlewski
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Guided Practice
Ciekawą alternatywą dla WebQuestu – lub raczej jego uproszczoną odmianą – stały się 

aktywności wymyślone przez dydaktyków języków obcych. W podręcznikach do nauki języka 
angielskiego Total English (wydawnictwa Pearson Longman) standardowym uzupełnieniem zajęć 
tradycyjnych są guided practices, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nadzorowane aktywności. 
Dostarczone jako element uatrakcyjniający zajęcia wraz z pełnym opisem nie wymagają ze 
strony prowadzącego ponadprogramowych aktywności w obszarze przygotowania zajęć, poza 
zapoznaniem się z zaprojektowanym konspektem. Standardowy rozkład aktywności przedstawia 
się następująco:

 wyszukanie informacji na wskazanej stronie internetowej;
 odpowiadanie na pytania otwarte;
 odpowiadanie na pytania typu prawda – fałsz;
 dyskusja.

Cały opis pracy wraz ćwiczeniami zajmuje jedną stronę formatu A4. W takim samym forma-
cie zawierają się informacje dla prowadzącego zajęcia – zaplanowane na 40 minut. Porównując 
realizację zadań z guided practices z kolejnymi etapami WebQuestu, można zauważyć znaczne 
uproszczenie struktury oraz skrócenie czasu realizacji, przy jednoczesnym spełnieniu założeń 
metodycznych. Studenci wyszukują informacje na wskazanej stronie, samodzielnie selekcjonując 
i analizując źródła. Pytania otwarte pozwalają na zachowanie w pełni zindywidualizowanego 
charakteru działania, a jednocześnie wyrażania własnych opinii, co daje okazję do ćwiczeń na 
płaszczyźnie zarówno gramatyki, jak i słownictwa. Praca z oryginalnym dokumentem w postaci 
strony internetowej stanowi nie tylko atrakcyjną formę i naturalną sytuację językową, ale również 
bodziec do dalszych samodzielnych poszukiwań w sieci. Ze wzgędu na możliwość nawiązania 
w wypowiedziach do własnych doświadczeń, powstaje sposobność do spontanicznej dyskusji, 
a emocjonalny stosunek do wypowiadanych kwestii stwarza idealną sytuację do uczenia się. 
Guided practices nadają się zatem znakomicie do zastosowania na dowolnego typu platformie 
e-learningowej. Co więcej, są nieporównywalnie prostsze w porównaniu ze standardową me-
todologią WebQuestu.

Rysunek 5. Budowa guided practice
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Źródło: opracowanie własne
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Warto zauważyć również, iż z technicznego punktu widzenia guided practice – jako 
zestaw poleceń wraz z quizami i linkiem – nie wymaga żadnych modyfikacji technicznych 
platformy e-learningowej, gdyż wykorzystuje wyłącznie standardowe rozwiązania. Etap ewa-
luacji i konkluzji nadaje się do realizacji na forum internetowym lub czacie, ale może być 
również elementem zajęć tradycyjnych. Widać więc wyraźnie, że ten rodzaj aktywności może 
być przydatny zarówno w czasie realizacji zajęć w pełni zdalnych, jak i komplementarnych.

Parcours pédagogique
Forma WebQuestu jest także powszechnie stosowana w dydaktyce języka francuskiego. 

Tutaj nie znajdujemy już gotowych opracowań załączanych do podręcznika, lecz znaczną liczbę 
materiałów online w zupełnie innej formule. Francuska nazwa aktywności – parcours pédagogique 
– oznacza pedagogiczną ścieżkę, trasę do przebycia czy swego rodzaju „tor przeszkód”. Sama 
ona przynosi już pewną definicję działań. Parcours jest bowiem zestawem pytań otwartych wraz 
z odnośnikami do stron, na których należy wyszukać odpowiedzi. W zależności od złożoności 
pytania liczba odnośników może wynosić od jednego do kilku, a nawet kilkunastu. Linki mogą 
prowadzić nie tylko do stron testowych, ale także do filmów, animacji czy plików dźwiękowych. 
W zależności od zagadnienia, którego dotyczy parcours, ćwiczenie może składać się z wielu 
pytań, przeplatanych quizami dowolnego typu. Co istotne, wszystkie pytania są starannie prze-
myślane w celu poprowadzenia studentów ścieżką poszukiwania informacji na wskazany temat 
i stopniowego poszerzania wiadomości. Efektem finalnym jest prezentacja wyników w formie 
multimedialnej, ustnej bądź pisemnej. Ponieważ zarówno czas trwania tej aktywności, jak i stopień 
jej skomplikowania (różnorodności zastosowanych elementów) nie są stałe, parcours może pod 
względem budowy mniej lub bardziej zbliżać się do standardowej formy WebQuestu.

Niezależnie od budowy podstawowym i najważniejszym elementem składowym kom-
pozycji parcours pédagogique jest zestaw pytań wraz odnośnikami, prowadzący do zdobycia 
informacji, zbudowania osądu i wypowiedzi na dany temat. Autonomia studenta może zostać 
zatem znacznie ograniczona, a podsumowanie pracy może polegać na prostym przedstawieniu 
informacji, pozbawionym osobistej refleksji. W nauczaniu języka obcego takie uproszczenie 

Rysunek 6. Budowa parcours pédagogique
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nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. Celem nadrzędnym jest w tym przypadku praca 
z materiałem źródłowym na określonym poziomie i doskonalenie kluczowych kompetencji. 
Jako że poszukiwania w internecie dotyczyć mają sfery kulturowej czy cywilizacyjnej danego 
obszaru językowego, niezwykle ważne jest w tym wypadku zdobycie rzetelnych i aktualnych 
informacji, co w niektórych przypadkach może narzucić całkowitą rezygnację z niektórych 
wartości typowego WebQuestu. Poszukując wiadomości o uwarunkowaniach prawnych czy 
systemie politycznym danego kraju, studenci będą musieli po prostu odnaleźć konkretną infor-
mację, a ewaluacja zostanie ograniczona do weryfikacji jej poprawności. Wyłącznie od autora 
parcours zależeć będzie zdefiniowanie ostatecznego celu i uwzględnienie etapu refleksji oraz 
sposób podsumowania aktywności. Niewątpliwie jednak – tak jak w przypadku guided practice 
– na korzyść tej formy pracy na platformie e-learningowej przemawia jej łatwa implementa-
cja, niewymagająca technicznych modyfikacji. Może to być zarówno prosta strona HTML, jak 
i rozbudowany quiz samosprawdzający, lekcja czy – w bardziej ambitnym wydaniu – moduł 
SCORM wykonany w dowolnym zewnętrznym oprogramowaniu (np. Hot Potatoes).

Internetowe „podchody”
Na przykładzie guided practice oraz parcours pédagogique widać, iż WebQuest nie tylko 

nie zatracił swojej popularności oraz aktualności, ale podlega ciągłej ewolucji. Przygotowanie 
współczesnego WebQuestu nie wymaga ścisłego przestrzegania założeń metodycznych ani 
skomplikowanej instalacji dodatkowych modułów na platformie e-learningowej. Korzystając ze 
standardowej strony HTML, jesteśmy w stanie wprowadzić do kształcenia językowego ciekawe 
urozmaicenie, wzmacniające motywację studentów do samodzielnego poszukiwania informacji 
i dające im niepowtarzalną okazję do nadzorowanego kontaktu z obcojęzycznymi interneto-
wymi materiałami źródłowymi w różnych postaciach. Poprzez starannie zaplanowaną ścieżkę 
dydaktyczną studenci uczą się samodzielnie pozyskiwać informacje, a jednocześnie zdobywają 
potrzebną im do właściwej komunikacji wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki i kultury innego 
kraju. Jednakże najważniejsza jest prostota przygotowania internetowych „podchodów”, które 
zarówno jako stały element kursu, jak i sporadyczna aktywność na konsultacjach mogą stać się 
wartościowym uzupełnieniem kształcenia językowego na odległość. 
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 Abstract
WebQuests prepared with care may be used as a valuable and universal tool for making participants 

of a distant learning course more active. It is worth to be emphasized that they develop skills of analysis, 
synthesis and evaluation of the information. It is important that participants of a course can work in a group 
but at the same time remain anonymous. The question is whether the methodology of creating WebQuests 
can be used in a foreign language teaching. Can the activities, referred to by English language teachers as 
a guided practice, and by the French language teachers as parcours pédagogique, be called WebQuests? 
Maybe WebQuests are archaic nowadays?
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Wydanie publikacji wsparli organizatorzy ogólnopolskiej konferencji
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

tele-TASK powered by: 

more than video!

Partnerzy konferencji: Patronat medialny:

Książka jest bardzo ciekawa, wartościowa i podobnie jak poprzednie, powstałe na 
kanwie wystąpień prezentowanych podczas kolejnych konferencji Rozwój e-edukacji 
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zawiera wiele wątków, które są istotne tak 
dla rozwoju e-edukacji, jak i dla całego systemu kształcenia. Zagadnieniom global-
nym poświęcono przede wszystkim część pierwszą – pokazuje ona konieczność zmian 
systemowych, a w szczególności potrzebę stworzenia warunków do takiego rozwoju 
e-learningu, który będzie wspierał właściwe i optymalne kształtowanie kompetencji 
przyszłych kadr dla nowoczesnej gospodarki. Kolejne części zawierają propozycje 
i przykłady rozwiązań bardziej szczegółowych – projektów, metod i narzędzi wspiera-
jących zarówno e-edukację, jak i inne formy nauczania. Lektura tych rozdziałów pro-
wadzi do spostrzeżenia, że rozrasta się nowa bardzo ważna dyscyplina nauki, zwią-
zana nie tylko z e-edukacją, ale także szerzej, z obecnością mediów elektronicznych 
w różnych dziedzinach życia.

prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

Oceniana publikacja podzielona została na trzy części tematyczne, na które składa 
się łącznie 19 autorskich rozdziałów. Omówiono w niej kolejno osiągnięcia i problemy 
w zakresie wdrażania e-learningu w szkołach wyższych, przykłady dobrych praktyk 
oraz zagadnienia dotyczące metodyki i narzędzi wykorzystywanych w e-edukacji. 
Książka została przygotowana z dużą starannością i dbałością o język.
Warto podkreślić, że opracowania zawarte w monografii poruszają tematy niesłycha-
nie istotne również w szerszym rozumieniu niż e-learning. Wysoko oceniam niniejsze 
opracowanie.

prof. dr hab. Jan Goliński




