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Z dużą satysfakcją przekazujemy Czytelnikom kolejną publikację z serii poświęconej
e-edukacji.

Najnowsza monografia, zatytułowana E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wy-
korzystanie, skłania do refleksji nad tym, co dotychczas udało się osiągnąć w środowisku oraz 
jakie działania należałoby podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości zmian, które wnosi 
e-edukacja do kształcenia akademickiego oraz do procesów zarządzania wiedzą. Publikacja 
zawiera pięć części, na które składa się 30 autorskich rozdziałów. Ich autorami są osoby, które 
w sposób aktywny podejmują działania zmierzające do świadomego wykorzystania potencjału 
e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Poszczególne rozdziały są rezultatem zarówno indywidual-
nych doświadczeń nauczycieli akademickich, jak i uczelnianych centrów działających na rzecz 
włączania metod i technik kształcenia na odległość do praktyki akademickiej. 

Spektrum poruszanych zagadnień jest szerokie. Monografię otwiera część poświęcona 
ogólnie problematyce kształcenia i zarządzania wiedzą na uczelniach. Omówiono tu wyzwania 
stojące przed szkolnictwem, zarówno w kontekście zmian w otoczeniu, tj. trendów demogra-
ficznych i oczekiwań środowiska biznesowego, jak i potrzebnych reform prawnych, rozwoju 
kompetencji kadr oraz ewolucji form kształcenia. 

Kolejne części poświęcone zostały prezentacji wybranych obszarów i perspektyw e-edukacji. 
W części drugiej jest więc mowa o roli e-edukacji w procesach uczenia się i nauczania, a także 
o potrzebie zapewnienia otoczenia online dla tych procesów, m.in. poprzez utworzenie zaplecza 
informacyjnego oraz kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków osób uczących się.

Następnie Czytelnicy mogą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z organizacją proce-
sów e-edukacyjnych, przygotowaniem wirtualnego środowiska nauczania oraz projektowaniem 
treści dydaktycznych do wykorzystania w tym środowisku.  

Czwarta część pozwala spojrzeć na e-edukację z perspektywy rozwiązań technologicz-
nych, umożliwiających tworzenie nowych warunków dla jej prowadzenia. Autorzy rozdziałów 
zawartych w tej części monografii wskazują możliwość wykorzystania telewizji, rozwiązań 
mobilnych, a także rzeczywistości wirtualnej. Nie zabrakło tu również miejsca na wskazanie 
nowych obszarów tematycznych dla zastosowań e-edukacji.

Opracowania z ostatniej części książki koncentrują się na prezentacji bogatych doświad-
czeń uczelnianych ośrodków odpowiedzialnych za wdrażanie e-edukacji oraz sposobu, w jaki 
ta forma kształcenia jest postrzegana przez środowisko akademickie, zarówno nauczycieli, jak 
i głównych adresatów omawianych procesów, tj. studentów.

Wzorem poprzednich książek z obszaru e-edukacji, wydawanych przez Fundację 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, również niniejsza publikacja nawiązuje 

Wstęp
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 treścią do  zagadnień omawianych podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Rozwój e-edukacji 
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym – tym razem jej VI edycji. To środowiskowe spotkanie 
organizowane jest co roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 
wraz z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, 
Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Konferencja, która 
odbyła się 19 listopada 2009 r. w gmachu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zgromadziła 
ponad 170 osób szczególnie zainteresowanych tematyką e-learningu – zarówno członków 
społeczności akademickiej, jak i pracowników placówek oświatowych, administracji publicznej 
oraz instytucji gospodarczych. Relacje filmowe z wystąpień, galerie fotografii i referaty dostępne 
są na stronie internetowej: www.e-edukacja.net.

Mamy nadzieję, iż prezentowana publikacja stanie się interesującą i cenną lekturą. W pro-
pagowaniu jej treści w środowisku pomocna będzie zapewne wersja elektroniczna książki, 
dostępna na wspomnianej już stronie internetowej: www.e-edukacja.net.

Marcin Dąbrowski i Maria Zając

We have a pleasure to present our Readers with the newest book in a series linked to
e-learning.

The book has got a title E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał I wykorzystanie
(E-learning at the universities – its potential and applications). It is supposed to stimulate a reflection 
on what has already been achieved and what needs to be done in order to make the proper use 
of the possibilities that e-learning brings both to academia and to knowledge management. 

The publication has been divided into five parts, each of them consisting of 6 chapters. 
Their authors are the people, who understand the necessity of changes in the field of 
academic learning and teaching and make an effort to support those changes. The solutions 
and examples presented in the book have resulted from everyday experience, either of the 
individual academics or of the universities and their departments responsible for e-learning. 
Therefore, the articles refer to a wide spectrum of topics and ideas. The first group of them 
deals with the subject of education in general and its relationship with knowledge management 
at the universities. It covers a couple of issues that challenge the modern university education. 
Demographic trends, the demands of labour market and contemporary business as well as the 
requirement of legal changes and development of educational methods and new competences 
of the learners are the main subjects of  concern in this part.

The following parts of the book refer more directly to the chosen areas and perspectives 
of e-learning. The chapters in part two deal with the role of e-learning in teaching and  learning 
processes and the necessity to ensure user friendly online support for the learners, with an 
emphasis on the provision of up to date information. Learners needs, habits and expectations 
are also an issue, which should not be ignored in this context and is therefore discussed here 
as well.

The next part of the book brings the topics concerning organizational aspects of e-learning 
processes, preparing virtual learning environment and the design of learning content.
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Part four allows us to look at e-learning from the technological perspective, especially the 
technical conditions for creating new solutions to be used for teaching and learning purposes. 
The possibility of using interactive TV, mobile devices and virtual reality applications, like 
Second Life for instance, are presented. 

The aim of the chapters in the last part of the book is to present a rich handful of 
experience, that university departments responsible for maintaining online education have 
gathered throughout the recent years. The attitude of teachers and students towards e-learning 
is one of the issues raised in part five. 

Like in 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 VIth edition.  This meeting of professionals is organized every year by the 
Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education in collaboration 
with the Academy of Economics in Katowice, Universities of Economics in Krakow, Poznan 
and Wroclaw and Warsaw School of Economics. The conference, which was hosted by the 
Academy in Katowice on November the 19th 2009, has gathered about 170 practitioners 
from schools, universities, business administration and enterprises. 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 the presented book will be a subject of interesting and valuable study. 
We also hope that its electronic version, available for download on the conference website 
should help to spread the ideas included in the book among the members of e-learning 
community.





Kogo i jak kształcić
– różne perspektywy

Część I
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Celem opracowania jest przedstawienie przydatności koncepcji zarządzania wiedzą w doskona-
leniu procesu kształcenia na studiach ekonomicznych. Traktując zarządzanie wiedzą jako zarzą-
dzanie zasobami wiedzy oraz zarządzanie procesami ich tworzenia, przetwarzania, udostępniania 
i użytkowania, autorzy ukazali użyteczność tej myśli w odniesieniu do zarządzania edukacją na 
uczelni. W opracowaniu posłużono się wnioskami z eksperymentalnego audytu zarządzania 
wiedzą na uczelni ekonomicznej, przedstawiającego dostrzegane przez studentów i nauczycieli 
niedostatki procesu dydaktycznego.

Kształcenie na studiach ekonomicznych jest procesem, który niewątpliwie jest i powinien 
być zarządzany. Jest to systematyczny, planowy, zamierzony i długotrwały ciąg ściśle ze sobą 
powiązanych czynności nauczyciela akademickiego i studentów. Może inicjować go zarówno 
jedna, jak i druga strona1.

Dobrze zarządzany proces kształcenia powinien dążyć do osiągnięcia wcześniej zamierzo-
nych i zazwyczaj zaplanowanych celów (rezultatów), postulowanych w programach kształcenia. 
Cele te formułowane są różnorodnie. Powszechnie przyjmuje się, że nadrzędnym celem procesu 
kształcenia na uczelni jest nie tylko nabycie przez studentów wiedzy, ale także wykształcenie 
określonych umiejętności. Oprócz tego nauczanie na studiach ekonomicznych powinno wyzwa-
lać w studentach pewne procesy, przejawiające się: samokształceniem, samodoskonaleniem, 
samooceną, samopoznaniem itd., stanowiące tak ważne przygotowanie do permanentnego 
uczenia się i kreatywności w ciągu całego życia zawodowego2. Bardziej szczegółowo formu-
łuje się je, postulując, aby uczelnie wyższe „wyposażały” swoich absolwentów w następujące 
kompetencje:

 percepcyjne (poznawcze) – lokujące się w obrębie rozumienia zjawisk, a więc 
umiejętności obserwacji zjawisk i ich interpretacji;

1 Zob. np. G. Polok, K. Wachstiel, Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne jako element doskonalenia jakości procesu 
dydaktycznego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), 
Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie 
wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 186–195.
2 Zob. Ż. Kaczmarek, Rekonstrukcja procesu dydaktycznego w kierunku samorozwoju studenta, [w:] T. Gołębiowski , 
M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy, dz.cyt, s. 41–48.

Zarządzanie wiedzą w procesie 
kształcenia na studiach ekonomicznych

Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rozdział 1
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 intelektualne – czyli: racjonalne, systematyczne i analityczne myślenie, wyobraźnia 
(kreatywność), umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność absolwenta do 
racjonalnego działania w organizacji (wykonywania zadań);

 społeczne – czyli umiejętności: wchodzenia w interakcje społeczne, współpracy, 
współdziałania, konkurowania, samodzielności działania w sytuacjach proble-
mowych, a także cechy istotne w pracy zespołowej, takie jak: odpowiedzialność, 
solidność, orientacja na wysoką jakość.

Czynności składające się na proces kształcenia i prowadzące do nabywania pożądanych 
kompetencji są różnorodne i nie do końca określone. Należą do nich nie tylko czynności 
studentów i nauczycieli akademickich w toku przekazywania i przyswajania wiedzy, ale rów-
nież takie, które można określić jako czynności administracyjne lub zarządcze. Dotyczą one 
całego procesu kształcenia, a nie jedynie jednego z jego elementów, jakim jest przekaz wiedzy 
w obrębie jednego przedmiotu. 

Szeroko rozumiany proces kształcenia akademickiego obejmuje cały ciąg czynności, które 
można uznać za czynności zarządcze (administracyjne). Rozpoczyna się on od etapu przy-
gotowawczego (planowania dydaktyki), a kończy się na etapie walidacji efektów kształcenia 
(analizy i kontroli jakości, monitorowania procesu) i analizie możliwości jego usprawniania. 
Procesy te obejmują nie tylko określenie celów kształcenia ekonomicznego, ale także wery-
fikację procesu nabywania kompetencji w ramach poszczególnych przedmiotów przez okre-
ślone grupy oraz każdego studenta indywidualnie. Należą do nich także procesy weryfikacji 
kompetencji nauczycieli. Niekiedy zakończenie procesu walidacji przesuwa się w czasie, co 
wynika z założenia, że ostateczną weryfikację procesu przedstawiają sukcesy absolwentów 
osiągane np. po upływie dwóch lat od rozpoczęcia pracy, a nawet w dłuższej perspektywie.

W opracowaniu pominięto próby identyfikacji koncepcji zarządzania, stosowanych na 
uczelniach ekonomicznych, w odniesieniu do procesów kształcenia. Uwagę skoncentrowano 
na adaptacji do potrzeb zarządzania kształceniem najnowszej koncepcji zarządzania, jaką jest 
zarządzanie wiedzą. Jest to koncepcja, a nie teoria – co jest istotne w kontekście oceny doj-
rzałości refleksji naukowej nad tą problematyką3. Mimo że jest ona stosunkowo młoda, warto 
pokusić się o jej wykorzystywanie na uczelni ekonomicznej. Koncepcja zarządzania wiedzą 
koncentruje się na zasobach i procesach związanych z wiedzą: studentów, pracowników, 
współpracowników, zespołów i całej organizacji (procesach na wiedzy). Chociaż są one różnie 
wyodrębniane, nazywane i klasyfikowane, powinny być przedmiotem zainteresowania nie tylko 
osób w nich uczestniczących, ale także zarządzających organizacją. W tym kontekście wiele 
działań na uczelni, np. pozyskanie nowego nauczyciela akademickiego, warto rozpatrywać 
z punktu zdobywania lub utraty niezbędnej wiedzy oraz wzbogacania procesów tworzenia 
wiedzy w organizacji i jej przekazywania.

Koncepcję zarządzania wiedzą można stosować w odniesieniu do pracy studenta, nauczy-
ciela i całej uczelni. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano uwagę na tej trzeciej perspek-
tywie, tj. zarządzaniu wiedzą na uczelni. Zapewne stopień ogólności rozważań jest większy niż 
zarządzanie procesami kształcenia na uczelni ekonomicznej, jednakże dotyczą one obszaru, 
który jest znany autorom opracowania.

3 Zob. np. A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.

Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz
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Przesłanki zastosowania zarządzania wiedzą 
w obszarze kształcenia na uczelni ekonomicznej
Rozpatrując proces dydaktyczny z punktu widzenia zarządzania wiedzą, można dokonać 

jego badania z kilku perspektyw. Autorzy przyjęli w analizie (audycie systemu zarządzania 
wiedzą) podejście uwzględniające spojrzenie na ten proces z punktu widzenia trzech pod-
miotów procesu zarządzania wiedzą, zaangażowanych w kształcenie akademickie:

 studenta,
 nauczyciela akademickiego,
 administracji uczelni.

Luka w wiedzy studenta o procesie jego kształcenia
jako przesłanka wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą
Badania przeprowadzone przez jednego z autorów w ramach przedmiotu Zarządzanie wie-

dzą w organizacji wskazują, że studenci IV roku dostrzegają mankamenty zarządzania dydaktyką, 
a zwłaszcza zarządzania wiedzą, jaką otrzymują. Wskazują liczne błędy w komunikowaniu się 
nauczycieli ze studentami, nauczycieli między sobą, w dystrybucji wiedzy oraz w dostępie do 
niej. Wnioskiem generalnym, nieco uproszczonym, ale pokazującym zasadniczy niedostatek, 
jest niska jakość zarządzania wiedzą na uczelni, a może nawet brak realizacji takiego procesu 
w skali uczelni.

Grupa studentów jest oczywiście bardzo niejednorodna pod względem: poziomu wiedzy, 
z jakim rozpoczyna proces kształcenia na uczelni, stosunku do niej, umiejętności uczenia 
się, oczekiwań. Ponadto różni ich stosunek do dzielenia się wiedzą – występują dwa skrajne 
podejścia: wysoki indywidualizm lub solidaryzm. Studenci podkreślają, że istotne jest dla nich 
nie tylko dążenie do uzyskiwania użytecznej wiedzy, zapewniającej zdobycie atrakcyjnej pracy 
zawodowej, ale także klimat (kultura), w jakim przyswajają tę wiedzę. Dla wielu z nich wartość 
ma także szansa integralnego rozwoju osoby i grupy. 

Jednym z poważnych mankamentów kształcenia, dostrzeganym przez studentów, jest nie-
dostatek uzasadnienia potrzeby zdobywania określonej wiedzy w ramach kierunku, specjalności, 
przedmiotu czy poszczególnych zajęć. Nauczyciele akademiccy powinni zatem bardziej zdecy-
dowanie przedstawiać studentom cele studiowania poszczególnych przedmiotów nauczania, 
wskazywać ich miejsce w strukturze wiedzy, a także znaczenie poszczególnych przedmiotów 
i zagadnień w procesie nabywania kompetencji zawodowych. Studenci uczą się wydajniej, jeśli 
dostrzegają, że zdobywana wiedza jest przydatna w przyszłej pracy zawodowej. Weryfikacji 
tej wiedzy oraz doskonaleniu motywacji do jej zdobywania służą dobrze zorganizowane prak-
tyki, staże zawodowe oraz podejmowana przez nich praca – związana z kierunkiem studiów. 
Znajomość przez studentów celów kształcenia oraz kryteriów uzyskania zaliczenia, a także 
kształtowanie głębokiego przekonania o przydatności przekazywanej wiedzy w ich rozwoju 
zawodowym jest warunkiem koniecznym efektywnego procesu studiowania. Czy nauczyciele 
akademiccy są świadomi, iż w dużej mierze efektywność ich pracy zależy także od tych działań 
dydaktycznych?

Niejasne formułowanie celów kształcenia i niedostateczne uzasadnianie przydatności 
wiedzy często wynika z niedostatecznego rozpoznania potrzeb praktyki w zakresie wiedzy 
akademickiej dostarczanej studentom. Postulowana ocena kształcenia przez praktyków byłaby 
niewątpliwie cennym uzupełnieniem oceny jakości dydaktyki akademickiej, podbudowującym 
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przekonanie nauczycieli o przekazywaniu wiedzy oczekiwanej przez praktyków. Powinno 
to zwiększyć atrakcyjność zajęć zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodycznym. 
Tylko taką troską i działaniem zorientowanym na realizację celów kształcenia można wpły-
nąć na chęć zdobywania wiedzy, a zarazem kształtować opinie i oceny studentów na temat 
funkcjonowania uczelni. Tylko wartościowe i poprawne merytorycznie zajęcia są w stanie 
przyciągnąć studenta. 

Niedostatki zarządzania wiedzą z punktu widzenia
nauczyciela akademickiego
Ocena organizacji procesu dydaktycznego przez kadrę nauczycielską również nie jest 

wyróżniająca. Nauczyciele uważają, że – z przyczyn od nich niezależnych – nie jest łatwo 
przekazać wiedzę w stopniu zapewniającym najwyższe oceny. Wielu z nich twierdzi, że ma 
ograniczoną szansę na przekazywanie swojej wiedzy w sposób innowacyjny, który zaciekawi 
studentów. Od strony technicznej, aby było to możliwe, potrzebny jest nowoczesny sprzęt 
audiowizualny. Jednakże sam sprzęt nie wystarczy – nauczyciel akademicki musi wiedzieć, 
jak go wykorzystać. Potrzebna jest także znajomość najnowszych metod dydaktycznych, 
aktywizujących studentów oraz organizacja przestrzeni, w której odbywają się zajęcia, np. 
z wykorzystaniem metod pracy grupowej.

Wielu nauczycieli akademickich czuje potrzebę tworzenia kursów e-learningowych. 
Z drugiej strony nie ma dobrych uregulowań prawnych rozliczania tej formy przekazywania 
wiedzy. Problem oceny osiągnięć dydaktycznych nauczyciela także budzi zastrzeżenia. Nie-
kiedy proces ten jest mocno „wykrzywiany” poprzez perspektywę ankiet studentów. Zdarza 
się, że ankietyzacja jest realizowana dla samej idei lub dla spełnienia oczekiwań instytucji 
akredytujących. 

Stworzenie kultury, w której nauczyciel dąży do pozyskania najnowszej wiedzy oraz ma 
warunki do tego, aby była ona przekazywana, jest zasadniczym warunkiem realizacji idei 
zarządzania wiedzą w procesach kształcenia. Elementem tej kultury jest także wzbogacenie 
świadomości nauczycieli o konieczność doskonalenia swojego warsztatu metodycznego. 
Zauważmy, że studenci wskazują jako przyczynę własnej absencji na wykładach fakt, iż 
nauczyciele często stosują tradycyjny (metodą podającą) sposób prowadzenia wykładu aka-
demickiego, polegający na prezentacji własnego (lub cudzego) podręcznika.

Przesłanki zarządzania wiedzą uczelni o procesach kształcenia
Przyczyną niedostatków procesu dydaktycznego, z punktu widzenia studenta i nauczy-

ciela, jest to, że wiedza o procesie dydaktycznym, dostarczana osobom zarządzającym uczel-
nią, jest wysoce niepewna i niewystarczająca. Znacznie lepiej jest dystrybuowana pomiędzy 
studentami zorganizowanymi wokół for dyskusyjnych, „wyposażonymi” we własne serwisy 
czy zasięgającymi informacji na „giełdzie studenckiej”.

Istotną barierą są rozwiązania prawne i tradycja – dobra w czasach indywidualnego, a nie 
masowego, kształcenia. Sytuacja, w której profesor miał dwóch lub trzech studentów na roku 
i kształcił ich przez pięć lat, jest odległa od rzeczywistości, choć w niektórych typach uczelni 
nadal występuje. Współcześnie profesor ma z reguły piętnastu seminarzystów na roku i jednym 
poziomie studiów, a wykład prowadzi dla ponad setki osób. Ponadto owa masowość dopro-
wadziła do tego, że profesor „zaginął” pośród adiunktów, stając się niemalże jednym z nich 
i niekiedy występując tylko jako formalny przełożony, a nie jako mistrz, z którym współpracuje 
się w procesie dydaktycznym i któremu się pomaga (jak wynika to z istoty nazwy stanowisk: 
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adiunkt i asystent). Adiunkci i asystenci (nierzadko w stopniu doktora) występują jako w pełni 
samodzielni nauczyciele akademiccy, a nie pomocniczy współpracownicy profesora, jak to 
bywało dawniej.

Za jakość dydaktyki formalnie odpowiada wydział. Narzędzia oceny i kształtowania tej 
jakości są nadal ograniczone, powodując niedostatek wiedzy o procesach kształcenia. Zjawisko 
to pojawia się chociażby z tego powodu, że w przekonaniu każdego nauczyciela akademi-
ckiego nie powinien on podlegać kontroli, gdyż jest osobą odpowiedzialną i wystarczy mu 
samokontrola. Każdy z nauczycieli uważa się za eksperta w swojej dziedzinie, a zazwyczaj 
także w dziedzinie przekazu wiedzy. Zaskakująca jest tutaj rozbieżność samooceny z oceną 
współpracowników i studentów. Znaczna część właśnie tych osób nie posiada uprawnień 
w zakresie metodologii edukacji akademickiej, a wprowadzone na Akademii Ekonomicznej 
warsztaty pedagogiczne traktuje jako zbędne obciążenie i stratę czasu. Z protestem i oporem 
ze strony nauczycieli akademickich spotyka się wskazywanie na potrzebę opracowywania 
materiałów dydaktycznych, np. konspektów zajęć, standaryzacji ocen itd. Tego typu przedsię-
wzięcia, doskonalące proces dydaktyczny, traktuje się jako zbędną biurokratyzację i zamach 
na niezależność nauczyciela akademickiego.

Użyteczność koncepcji zarządzania wiedzą
o procesach dydaktycznych
Zarządzania wiedzą nie należy traktować jako procesu jej wytwarzania. Jest ono w istocie 

procesem powodującym, że tworzenie wiedzy i inne związane  z  tym działania przebiegają 
w organizacji harmonijnie. Procesów zarządzania wiedzą nie należy zatem utożsamiać, jak 
to dzieje się często w literaturze przedmiotu, z realizacją „procesów na wiedzy”, a więc 
z procesami jej tworzenia, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania, 
prezentacji i użytkowania. Zarządzanie wiedzą natomiast należy kojarzyć z uczeniem się 
– indywidualnym (pracownika, studenta), grupowym (np. katedry) i całej organizacji – jak te 
procesy realizować. W przypadku uczelni uczenie się powinno dotyczyć przede wszystkim 
nabywania wiedzy o potrzebach procesu kształcenia, jego przebiegu oraz potrzebach mody-
fikacji ukierunkowanej na dostosowanie do zapotrzebowania praktyki gospodarczej. 

Zarządzanie wiedzą na uczelni dotyczy studenta, nauczyciela, katedry (zespołu pra-
cowników) i całej uczelni. Można zatem rozpatrywać procesy zarządzania wiedzą studenta, 
zarządzania wiedzą nauczyciela oraz zarządzania wiedzą zespołów i całej organizacji. Zarzą-
dzanie to można ujmować także z punktu widzenia zasobów (podejście zasobowe) i procesów 
(podejście procesowe do zarządzania wiedzą).

Patrząc na zarządzanie wiedzą z perspektywy zasobów uczelni, można powiedzieć, 
że sprowadza się ono do tego, aby zasoby jej wiedzy (jawnej i niejawnej) powiększały się i były 
użytkowane w sposób zgodny z jej celami i misją. Zarządzanie zasobami i procesami przejawia 
się więc w działaniach zarządczych, powodujących zmiany ilościowe i jakościowe w obszarze 
wiedzy oraz harmonizowanie procesów z nią związanych. Jakość zarządzania wiedzą zależy 
od przyjętej strategii, kultury organizacji – zwłaszcza kultury kadry menedżerskiej na uczelni 
oraz pracowników administracyjnych, związanych z zarządzaniem procesami dydaktycznymi 
– od zasobów posiadanej wiedzy oraz technologii wykorzystywanych do realizacji procesów 
zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą w procesie kształcenia na studiach ekonomicznych
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Zarządzanie wiedzą przebiega sprawnie, jeśli do potrzeb organizacji dobrano właściwą 
strategię. W literaturze spotyka się najczęściej ujęcie wyróżniające dwie skrajne strategie4:

 kodyfikacji,
 personalizacji. 

Strategia stanowi jeden z elementów systemu zarządzania wiedzą, wpływa na dobór 
wspomagających narzędzi informatycznych. Nie mniej ważne niż doskonalenie wykorzystania 
technologii informatycznych, zwłaszcza zaawansowanych technologii wiedzy i komunikacji, 
jest doskonalenie kultury organizacyjnej, zarówno wśród studentów, jak i nauczycieli akade-
mickich. To właśnie w koncepcji zarządzania wiedzą zwraca się uwagę na jej istotne znaczenie 
dla przebiegu procesów na wiedzy, w opisywanym przypadku procesu dydaktycznego, oraz 
dla własnego procesu pozyskiwania wiedzy o przebiegu procesu dydaktycznego.

Jednym z najważniejszych działań, jakie powinny podjąć uczelnie, warunkującym ra-
cjonalne zarządzanie wiedzą, jest tzw. audyt wiedzy5. To on dostarczy rzetelnych informacji  
o zasobach i procesach dydaktycznych – procesach realizowanych na wiedzy zdobywanej 
samodzielnie przez studentów i dostarczanej im przez nauczycieli akademickich. 

Zakończenie
W opracowaniu wskazano użyteczność koncepcji zarządzania wiedzą w odniesieniu do 

edukacji na uczelni. W argumentacji posłużono się wnioskami z audytu zarządzania wiedzą 
na uczelni ekonomicznej. Wynika z niego, że studenci dostrzegają mankamenty w zarządzaniu 
wiedzą i potrafią je właściwie nazwać. Eliminacja wskazywanych przez nich niedostatków jest 
możliwa dzięki wdrożeniu koncepcji zarządzania wiedzą, a w szczególności zastosowaniu 
nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak semantyczne aplikacje społecznościowe 
(np. semantyczne wiki). 

Zastosowanie technologii wiedzy6 w procesie kształcenia powinno przyczynić się do roz-
wiązania na uczelni problemów pozyskiwania wiedzy o procesie dydaktycznym, organizacji 
procesu dostarczania wiedzy studentom, komunikacji i dzielenia się wiedzą pomiędzy na-
uczycielami a studentami. Zapewni to rozwiązanie problemów, z którymi niezadowalająco 
radziły sobie wcześniejsze koncepcje zarządzania oraz wspierające ich realizację technologie 
informatyczne. 

4 Zob. M. Guzik, Pomiar wartości intelektualnych i zarządzania wiedzą, [w:] A. Błaszczuk, J.J. Brdulak, M. Guzik, 
A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
5 Zob. szerzej: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, 
s. 143.
6 Zob. np. J. Gołuchowski, Technologie zarządzania wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007, http://www.altfutures.com/2029/Knowledge%20Technologies.
pdf, [10.11.2009].
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W opracowaniu przedstawiono rolę e-learningu w Polsce i na świecie w kontekście prognozo-
wanych trendów demograficznych i wynikających z nich konsekwencji dla sektora szkolnictwa 
wyższego. W ciągu najbliższych lat w Polsce, silniej niż w innych krajach, spadnie liczba osób 
w wieku 18–24 lata (co pociągnie za sobą spadek o około 40 proc. liczby studentów studiów 
stacjonarnych), natomiast blisko dwukrotnie wzrośnie w populacji udział osób w wieku powyżej 
60. roku życia (co spowoduje dramatyczny wzrost obciążenia społecznego). Podobne trendy 
widoczne będą w krajach rozwiniętych (choć nieco słabiej niż w Polsce), w przeciwieństwie do 
krajów rozwijających się. Podczas gdy globalny popyt na edukację wyższą będzie rósł, w Polsce 
drastycznie spadnie. Jednocześnie dynamicznie rozwiną się technologie ICT i internetowe oraz 
nastąpi podniesienie globalnego poziomu kultury informacyjnej. Opisane wyżej czynniki wskazują 
na e-learning jako jedną z metod, technik czy strategii będących ratunkiem dla, i tak już słabego, 
polskiego sektora szkolnictwa wyższego1.

Trendy demograficzne w Polsce i na świecie
Prognozy demograficzne na najbliższych kilkadziesiąt lat nie są dla Polski zachęcające. Do 

roku 2035 drastycznie (o ponad 30 proc.) obniży się liczba osób w wieku 18–24 lat, przy lekkim 
wzroście (około 4 proc.) liczby osób w wieku powyżej 24. roku życia (por. wykres 1 i tabela 1). 

Jednocześnie procent osób w wieku powyżej 60. roku życia w 2050 roku wzrośnie do 
jednej z najwyższych w świecie wartości – 38 proc. całej populacji, przy odsetku osób w wieku 
20–39 lat na poziomie około 20 proc. (por. tabela 2 i wykres 2). Efektem będzie gigantyczne 
obciążenie społeczne osób pracujących.

Okazuje się, że kraje ubogie będą w 2050 roku stosunkowo młodymi społeczeństwami, 
podczas gdy w krajach o wyższym PKB na mieszkańca istotnie przeważać będą osoby starsze. 

Innym przykładem różnicy pomiędzy krajami słabiej i silnie rozwiniętymi jest wskaźnik 
przyrostu naturalnego (różnica pomiędzy liczbą urodzin i zgonów). W 2009 r. wynosił on od-
powiednio cztery osoby na minutę (= 27 – 23) w krajach rozwiniętych i 154 osoby na minutę 
w krajach rozwijających się (= 237 – 83)2.

1 Autor pragnie gorąco podziękować prof. Krzysztofowi Rybińskiemu, dr. Piotrowi Ciżkowiczowi oraz Pawłowi Opale 
za inspirację i wsparcie w opracowaniu części zamieszczonych w niniejszej publikacji danych.
2 The World Population Prospects, UNESCO, 2009, http://hdr.undp.org/en/, [10.11.2009].

Andrzej Wodecki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie
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Wykres 1. Prognoza liczby ludności w Polsce w grupach wiekowych: 0–17, 18–24 oraz 25+ w latach 
2008–2035 (2008=100)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2009

Tabela 1. Prognoza liczby ludności w różnych grupach wiekowych

Rok
Grupa wiekowa

0–17 18–24 25+ Ogółem
Liczba ludności (w tys. osób)

2008 7337 4174 26 596 38 107
2015 6918 3222 27 876 38 016
2020 6959 2670 28 200 37 830
2030 6253 2775 27 768 36 796
2035 5632 2804 27 556 35 993

Zmiana liczba ludności (w tys. osób)
2008–2020 –378 –1503 1 604 –278
2020–2035 –1327 134 –644 –1 837
2008–2035 –1705 –1369 960 –2 114

Zmiana liczba ludności (w proc. w danej grupie wiekowej)
2008–2020 –5,1% –36,0% 6,0% –0,7%
2020–2035 –18,4% 3,3% –2,4% –4,8%
2008–2035 –23,2% –32,8% 3,6% –5,5%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2009

Czynnikiem mogącym nieco zaburzyć przedstawione prognozy może być nadspodziewanie 
wysoka dynamika spadku współczynnika dzietności w krajach rozwijających się3. Okazuje się, 
że zwłaszcza w krajach afrykańskich bardzo wysokie współczynniki dzietności (poziom 5–7 
w porównaniu do średniej europejskiej około 1,4) mają w ostatnich czasach silne tendencje 
spadkowe4.

3 Por. interesująca analiza w artykule Falling Fertility, „The Economist”, 29.10.2009. 
4 Współczynniki dzietności (średnia liczba dzieci rodzonych przez kobietę) są silnie negatywnie skorelowane z PKB 
na mieszkańca, z wyłączeniem krajów najbogatszych, gdzie obserwuje się nieco wyższe wartości.
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Dla dalszych analiz interesująca jest również prognoza struktury populacji w grupie wiekowej 
15–24 lata w 2050 roku – w podziale na kontynenty, przedstawiona na wykresie 2.

Wykres 2. Porównanie struktury populacji w 1950 r. i 2050 r. (prognoza)

Źródło: UN Population Division, The World Population Prospects: 2008 revision, medium variant, 2009

Jak widać, w niedalekiej przyszłości zdecydowanie wzrośnie udział populacji Afryki „kosz-
tem” mieszkańców krajów rozwiniętych.

Ostatnim istotnym dla rozważań wykresem jest wykres 3, prezentujący obecny stan migracji 
ludności. Widać na nim, że nadal dominująca jest migracja wewnątrz regionów, z wyjątkiem 
jedynie Ameryki Północnej.

Andrzej Wodecki

Tabela 2. Prognoza odsetka osób powyżej 60. roku życia w różnych regionach i krajach świata

Kraj/region 2010 2025 2050
Afryka 5,4 6,4 10,6
Europa 22,0 27,6 34,2
Ameryka Płn. 18,4 24,5 27,8

Polska 19,4 27,1 38,0
Chiny 12,3 19,6 31,1
USA 18,2 24,2 27,4

Kraje słabiej rozwinięte 5,2 6,4 11,1
Kraje silniej rozwinięte 21,8 27,4 32,6
Świat 11,0 14,9 21,9

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane w bazie UNData: http://data.un.org.
Prognozy obliczone algorytmem „medium variant”
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Wykres 3. Wizualizacja globalnej migracji w 2007 roku z odniesieniem do wartości indeksu HDI (Human 
Development Index)

Źródło: Human Development Report 2009, http://hdr.undp.org, [10.11.2009]

W tym miejscu warto podsumować kluczowe dla dalszych wniosków obserwacje, wynika-
jące z trendów demograficznych:

 Społeczeństwo w Polsce w najbliższych latach (2030–2050) dramatycznie zestarzeje 
się (o około 33 proc. mniej osób w wieku 18–24 lat, dużo więcej osób w wieku 
powyżej 60 lat – wzrost z 19 proc. w 2009 r. do 38 proc. w 2050 r.).

 Przyrost naturalny w krajach ubogich i rozwijających się będzie dużo wyższy niż 
w krajach rozwiniętych, pod warunkiem utrzymania obecnych współczynników 
dzietności. Szczególnie wzrośnie udział ludności pochodzącej z Afryki.

 Społeczeństwa krajów rozwijających się będą dużo młodsze od społeczeństw 
krajów rozwiniętych.

 Obecnie globalne migracje ludności zachodzą przede wszystkim w obrębie regio-
nów, dużo słabiej pomiędzy kontynentami.

Prognozy dla sektora szkolnictwa wyższego
Globalna liczba studentów w ostatnich dekadach dynamicznie rośnie – od 28,5 mln 

w 1970 roku do około 150 mln w 2007 roku. Przy czym znaczna część tego wzrostu dotyczy 
krajów rozwijających się, w szczególności regionów Azji i Pacyfiku (por. wykres 4). 

Udział liczby studentów z krajów rozwiniętych w całkowitej liczbie studentów maleje przy 
tym z roku na rok (por. wykres 5). W efekcie w nadchodzących latach należy spodziewać się 
dynamicznego wzrostu liczby studentów pochodzących z krajów rozwijających się.

Pomimo globalnie rosnącej liczby studentów prognozy dla Polski wskazują na silny spadek 
(o około 45 proc. do roku 2025 – por. wykres 6). Interesujące są przy tym prognozy silnego 
wzrostu liczby studentów dla takich krajów jak Dania, Norwegia czy Szwecja.

E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie



24

Wykres 4. Udział krajów w łącznej liczbie studentów w latach 1970–2007, z podziałem na ich poziom 
rozwoju

Wykres 5. Udział krajów w łącznej liczbie studentów w latach 1970–2007, z podziałem na ich poziom 
rozwoju

Źródło: Global Education Digest, UNESCO, 2009

Źródło: Global Education Digest, UNESCO, 2009

Andrzej Wodecki
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Szczegółowa prognoza dla Polski (studenci w poszczególnych grupach wiekowych) przed-
stawiona jest na wykresie 7. Widać wyraźnie, że w najbliższych latach należy spodziewać się 
dużego spadku liczby „tradycyjnych” studentów, w wieku 19–24 lata.

Wykres 7. Prognoza liczby studentów w poszczególnych grupach wiekowych (2008=100)
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS

Kolejnym interesującym trendem jest rosnąca mobilność studentów (por. wykres 8). Najbar-
dziej mobilni są studenci z Chin, Indii oraz Korei Południowej, a spośród krajów europejskich 
– z Niemiec (por. wykres 9). Najpopularniejszymi krajami docelowymi są: Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania, Francja i Australia (por. wykres 10). 

Wykres 6. Prognoza liczby studentów w 2015, 2020 i 2025 roku, w wybranych krajach OECD przy założeniu 
stałej stopy partycypacji (2005=100)
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Źródło: Higher Education to 2030, t. 1, OECD, 2008
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Wykres 8. Liczba studentów odbywających naukę poza granicami swojego kraju w latach 1975–2006 
(w mln)
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Źródło: Education at a glance: OECD Indicators, OECD, 2008

Wykres 9. Liczba studentów z danego kraju studiujących za granicą w 2006 r. – dziesięć krajów o największej 
liczbie mobilnych studentów oraz Polska (w tys.)
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Źródło: Global Eduaction Digest, UNESCO, 2009

Wykres 10. Liczba studentów zagranicznych studiujących w danym kraju – sześć najbardziej popularnych 
miejsc docelowych oraz Polska (w tys.)
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Źródło: Global Eduaction..., dz. cyt.
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Zróżnicowanie stopnia popularności kierunków studiów jest w krajach OECD bardzo wyso-
kie. Trudno wskazać jakiś dominujący trend. Jednocześnie obserwuje się szybką dezaktualizację 
wiedzy (zwłaszcza w obszarach technologicznych) oraz wysoką dynamikę powstawania nowych 
zawodów i stanowisk pracy. Ze strony rynku pracy w nadchodzących latach należy spodziewać 
się wzrostu popytu na osoby ze średnimi i wyższymi kwalifikacjami, natomiast spadku na osoby 
o niskich kwalifikacjach5.

Należy spodziewać się blisko dwukrotnego (około 45 proc.) spadku liczby studentów 
w Polsce do 2025 roku, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku emerytalnym. 
W naturalny sposób oznacza to silny wzrost obciążenia społecznego oraz problemy nie tylko 
dla samej gospodarki (potencjalny brak wykwalifikowanych kadr w sytuacji zwiększonego po-
pytu na wysoko wykwalifikowanych pracowników), ale również samego systemu szkolnictwa 
wyższego (blisko dwukrotnie mniejsza liczba studentów). Z drugiej zaś strony należy spodziewać 
się wzrostu globalnego popytu na usługi edukacyjne na poziomie wyższym oraz zwiększenia 
mobilności studentów, w szczególności pochodzących z krajów rozwijających się. 

Rozwój internetu w Polsce
Równolegle do przedstawionych powyżej zmian demograficznych zachodzą dynamiczne 

procesy rozwoju usług internetowych oraz wzrost świadomości informacyjnej użytkowników 
sieci, w szczególności w Polsce. Według raportu IAB Polska6 odsetek użytkowników internetu 
w grupie wiekowej 15–19 lat wynosi 96 proc., zaś wśród osób w wieku 20–24 lat – 88 proc. 
(por. wykres 11).

5 Por. np. raport Education at a glance: OECD Indicators, OECD, 2008, s. 118 i kolejne (rozdział: How does participa-
tion in education affect participation in the labour market?). 
6 Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2008. Polska. Europa. Świat, http://www.iab.com.pl, [10.11.2009].

Wykres 11. Odsetek internautów w różnych grupach wiekowych w Polsce

Źródło: Raport strategiczny IAB Polska – Internet 2008. Polska. Europa. Świat, http://www.iab.com.pl, 
[10.11.2009]

E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie
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Jak widać, internet jest bardzo popularny wśród osób młodych, zaś wraz z wiekiem zainte-
resowanie zdecydowanie spada. Wśród najpopularniejszych portali znalazł się portal społecz-
nościowy Nasza-klasa.pl, który uplasował się na trzeciej pozycji, zaraz za Onet.pl i Wp.pl (dane 
za rok 2008). Rośnie przy tym popularność polskojęzycznej wersji portalu społecznościowego 
Facebook (w sumie około 300 mln zarejestrowanych użytkowników na całym świecie).

Przy tak dużym współczynniku popularności internetu wśród młodych ludzi oraz ogromnej 
popularności portali typu Nasza-klasa.pl, Wikipedia.pl czy Sciaga.pl można założyć, że poziom 
kompetencji informatycznych i kultury informacyjnej polskiej młodzieży umożliwia coraz peł-
niejsze wykorzystanie technologii ICT (w szczególności internetu) w edukacji. Mówiąc inaczej 
– młodzież jest przygotowana do edukacyjnych zastosowań internetu oraz pracy grupowej w sieci 
– dużo lepiej niż się wydaje – i dotyczy to nie tylko Polski, ale i innych krajów. 

Prognozowanie rozwoju usług internetowych jest w tej chwili bardzo trudne. Najprawdo-
podobniej na sile zyskają następujące trendy:

 upowszechnienie się internetu;
 przejście z komputera do „chmury”. Odejście od komputera osobistego z zain-

stalowanym lokalnie oprogramowaniem (system operacyjny, aplikacje) i składo-
wanymi tam osobistymi plikami – w kierunku usługi osobistej, gdzie pliki i usługi 
są dostępne z dowolnego terminala (PC, urządzenie mobilne) za pośrednictwem 
internetu. Najlepszym przykładem jest komplet usług Google (e-mail, kalendarz, 
dokumenty, witryny czy będące właśnie w fazie testów narzędzie Wave); 

 zmniejszające się wykluczenie cyfrowe (dynamiczny wzrost świadomości infor-
macyjnej w krajach rozwijających się); 

 ciągły i dynamiczny rozwój portali społecznościowych, w szczególności gier online, 
wirtualnej rzeczywistości oraz e-rządu 2.0. Znaczące podniesienie jakości treści 
dostępnych w serwisach społecznościowych (mechanizmy Web 3.0);

 „inteligentny” sprzęt komputerowy;
 dynamiczny rozwój aplikacji i urządzeń mobilnych, w szczególności czytników 

książek elektronicznych (e-papier) podłączonych do internetu i e-bibliotek, 
a w efekcie – dostęp do wiedzy zawsze i wszędzie.

Co z tego wszystkiego wynika dla e-learningu?
Zarysowany powyżej scenariusz otwiera ogromne możliwości przed polskim e-learnin-

giem. Malejąca liczba polskich studentów, w połączeniu z rosnącym popytem globalnym 
i rozwojem technologii ICT, najprawdopodobniej wymusi rozszerzenie oferty dydaktycznej 
polskich uniwersytetów za granicą z zastosowaniem różnych metod e-learningu czy blended 
learningu. Na rodzimym rynku będzie musiało to przy okazji zostać połączone z istotnym 
rozszerzeniem oferty dydaktycznej dla pracujących osób dorosłych (Life Long Learning) oraz 
osób w wieku emerytalnym (utrzymanie ich możliwie długo na rynku pracy). W szczególno-
ści warto rozważyć przygotowywanie osób w wieku emerytalnym do profesjonalnej opieki 
nad dziećmi: utrzyma to je na rynku pracy i być może zachęci przyszłe mamy do poczęcia 
kolejnych pociech7.

7 W krajach rozwiniętych obawa przed brakiem profesjonalnej opieki nad dziećmi jest jedną z częstych przyczyn 
ograniczenia dzietności wśród kobiet realizujących swoją karierę zawodową.

Andrzej Wodecki
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Tak może wyglądać wcale nie tak odległa przyszłość. Kluczowe jest, by w strategiach 
rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego już teraz uwzględniać, zarysowane wcześniej dłu-
goterminowe trendy. W przypadku zaś akceptacji e-learningu, jako istotnego strategicznego 
narzędzia systemu szkolnictwa wyższego, konieczne jest podjęcie następujących działań:

 uruchomienie procesów legislacyjnych umożliwiających zagraniczną ekspansję 
polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod e-learningowych;

 uruchomienie procesów przygotowania polskiej kadry dydaktycznej na poziomie 
wyższym do prowadzenia zajęć w tej formule (w szczególności rozwój kompe-
tencji, takich jak zaawansowana znajomość języka angielskiego oraz metodyka 
prowadzenia zajęć online);

 rozpoczęcie zaawansowanych badań nad metodyką kształcenia, e-learningiem 
oraz usługami cyfrowymi (w szczególności rozrywki online), adresowanymi do 
osób, które za 20 lat będą w wieku 60+, czyli obecnych czterdziestolatków. 

Jeśli przedstawione powyżej scenariusze demograficzne sprawdzą się, polscy naukowcy 
mogą stanąć przed bardzo trudnymi wyborami. Dotyczy to szczególnie kierunków ścisłych 
(takich jak np. fizyka), gdzie od lat obserwuje się spadek liczby studentów i lekki wzrost liczby 
naukowców. Jeśli nie będzie kogo kształcić, konieczne będzie:

 zwiększenie finansowania pochodzącego z badań – najlepiej międzynarodowych, 
co może być trudne z powodu bardzo niskiej pozycji Polski, jeśli chodzi o rynek 
badań naukowych, na światowej arenie; 

 znalezienie popytu na dydaktykę wśród studentów zagranicznych (na świecie 
popyt na edukację wyższą będzie rósł, w szczególności w krajach rozwijających 
się); 

 zmiana pracy. 
Pierwsze i trzecie rozwiązanie mogą być dla wielu trudne do zrealizowania bądź ak-

ceptacji. Pozostanie więc kształcenie studentów zagranicznych. Może się jednak okazać, że 
spora część potencjalnych studentów będzie preferowała różne formy nauki niestacjonarnej, 
w szczególności formułę mieszaną (blended learning). A to z kolei (oprócz oczywistych kom-
petencji, jak obsługa komputera czy też bardzo dobra znajomość języka obcego) wymagać 
będzie specyficznych umiejętności (nauczanie online). Dodatkowo, a być może przede 
wszystkim, polskie ustawodawstwo powinno dopuszczać możliwość zdalnego kształcenia 
studentów zagranicznych.

Podsumowanie
Celem tego opracowania jest prognoza roli e-learningu w systemie kształcenia, w kontek-

ście zmian demograficznych, zarówno globalnych, jak i w Polsce. Przyjęty horyzont czasowy 
to kilkadziesiąt lat – w efekcie analiza ma raczej charakter prognozy niż precyzyjnych prze-
widywań. Niemniej ze względu na bardzo silne trendy już teraz warto rozpocząć prace nad 
włączeniem e-learningu jako jednej ze strategii mogących uchronić polski system szkolnictwa 
przez zapaścią w tej dalekiej, zdawałoby się, przyszłości.

Najwyższy czas rozpocząć prace przygotowujące polski system szkolnictwa wyższego 
oraz e-learning do istnienia w warunkach starzejącego się społeczeństwa, braku polskich 
studentów w grupie wiekowej 19–24 i rosnącego globalnego popytu na usługi edukacyjne 
na poziomie wyższym.

E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie
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 Abstract
In this paper the author presents the role of e-learning in Poland in the context of the future global 

demographic trends and their consequences for a higher education sector. Over the next decades in Po-
land, stronger than in other countries, the population aged 18–24 will decrease (which entails a decrease 
of about 40 proc. of full-time students), while the share of persons aged 60+ will grow nearly twice. Similar 
trends (although somewhat weaker) will be visible in developed countries, in contrast to developing ones. 
Although the global demand for higher education will grow in Poland it will fall dramatically. At the same 
time ICT and Internet technologies will dynamically develop worldwide along with global information skills. 
Factors described in the paper point to e-learning as one of the methods potentially important for salvation 
of the already weak Polish higher education sector.

 Nota o autorze
Autor jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 8 lat zajmuje 

się problematyką nauczania przez internet. Jego zainteresowania dotyczą: tematyki nowych trendów 
w e-learningu, strategii i praktyki wdrożeń tego typu projektów na uczelniach wyższych i w sektorze 
korporacyjnym, kapitału intelektualnego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wiedzą.

Andrzej Wodecki
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W opracowaniu omówiono wyniki badań, których1 celem było udzielenie odpowiedzi na py-
tanie, jakie kompetencje musi posiadać uczący się, aby móc samodzielnie tworzyć, rozwijać 
i modyfikować osobiste środowisko uczenia się (Personal Learning Environment, PLE)2.

Pojęcie osobistego środowiska uczenia się
Ostatnio w literaturze związanej z e-learningiem coraz więcej miejsca poświęca się pojęciu 

osobistego środowiska uczenia się. Pojęcie to jest odmiennie definiowane przez różnych autorów, 
jednak generalnie można wyodrębnić dwa główne sposoby jego interpretowania. Przeważająca 
grupa badaczy używa określenia PLE w odniesieniu do nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, w których oprogramowanie społecznościowe i serwisy sieciowe mogą być dowolnie 
łączone przez uczącego się, w ramach jednej strony internetowej3. W takim rozumieniu PLE 
składa się z aplikacji i (lub) serwisów internetowych, które umożliwiają uczącemu się tworzenie 
i publikowanie nowych treści, przechowywanie dokumentacji związanej z procesem uczenia się, 
a także agregowanie danych pochodzących od innych członków społeczności uczących się4.

Druga grupa badaczy traktuje pojęcie osobistego środowiska uczenia się w sposób znacznie 
szerszy, w którym odnosi się ono nie tylko do narzędzi i technologii cyfrowych, lecz obejmuje 
swoim znaczeniem także starsze technologie oraz inne niecyfrowe zasoby (np. kolegów w pracy, 
drukowane czasopisma i książki, papier i pióro, telewizję i radio, teatr i kino itp.), wspierające 
osobę uczącą się w osiągnięciu konkretnego celu edukacyjnego5. Przykład PLE w szerszym 
rozumieniu został przedstawiony na rysunku 1.

Dyskusje, które toczą się obecnie wokół koncepcji osobistego środowiska uczenia się, do-
tyczą w głównej mierze ich podstaw technologicznych i organizacyjnych. Znacznie mniej uwagi 

1 Ur. Kisielewska.
2 Opracowanie to powstało w ramach projektu REVIVE, współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej 
– Lifelong Learning Programme. 
3 Strona internetowa, która łączy w sobie kilka różnych aplikacji online, nosi miano mashup; słowo to pochodzi 
z języka angielskiego.
4 S. Schaffert, W. Hilzensauer, On the way towards Personal Learning Environments: Seven crucial aspects, „eLearning 
Paper” 2008, nr 9, www.elearningpapers.eu, [12.11.2009].
5 S. Fiedler, B. Kieslinger, K. Pata, K. Ehms, iCamp Educational Intervention Model, raport 1.3 z projektu iCamp, styczeń 
2009, http://www.icamp.eu/wp-content/uploads/2009/01/d13_icamp_final.pdf, s. 21, [12.11.2009].

Kompetencje niezbędne
przy tworzeniu osobistych środowisk 
uczenia się

Joanna Wild1

Centre for Social Innovation – ZSI w Wiedniu

Rozdział 3
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poświęcono dotychczas odpowiedzi na pytanie, czy istnieje pewien określony zbiór kompetencji, 
które muszą posiadać uczący się i facylitatorzy, aby móc stosować PLE w ramach aktywności 
edukacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wyniki badań, których celem 
było udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie. Na potrzeby badań przyjęto węższą definicję 
osobistego środowiska uczenia się, w myśl której stanowi ono zbiór stosowanych technologii 
cyfrowych, preferowanych narzędzi, aplikacji, serwisów internetowych oraz zasobów online, nie 
zapominając jednak o tym, że jest to tylko część szerszego „ekosystemu” uczenia się6, którego 
poszczególne elementy są silnie ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują.

Metodologia badań
Badania jakościowe są szczególnie przydatne w przypadku, gdy tematyka badawcza jest 

„świeża” lub kiedy chcemy uzupełnić i pogłębić wyniki uzyskane na drodze badań ilościowych. 
Badania jakościowe pozwalają spojrzeć na dane zagadnienie oczami respondentów oraz 
uchwycić kontekst społeczny i kulturowy, w jakim się oni znajdują7. Zagadnienie kompetencji 
niezbędnych do tworzenia, modyfikowania i ulepszania osobistych środowisk uczenia się jest 
tematem nowym, dla którego hipotezy badawcze muszą dopiero zostać sformułowane, a moż-
liwość uchwycenia głębszego kontekstu społecznego i instytucjonalnego jest niezwykle istotna. 
Dlatego też przyjęta metodologia badań uwzględnia metodę wywiadu diagnostycznego oraz 
zaangażowanie grupy eksperckiej. 

Dane empiryczne zostały zebrane podczas serii wywiadów otwartych, przeprowadzonych 
z reprezentantami dwóch grup docelowych: facylitatorami oraz studentami. Dodatkowych 

6 M. van Harmelen, Design trajectories: four experiments in PLE implementation, „Interactive Learning Environments” 
2008, t. 16, nr 1, s. 35–36.
7 B. Kaplan, J.A. Maxwell, Qualitative Research Methods for Evaluating Computer Information Systems, [w:] J.G. Anderson, 
C.E. Aydin (red.): Evaluating the Organizational Impact of Healthcare Information Systems, Springer, 2005, s. 32–55.
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Rysunek 1. Przykład osobistego środowiska uczenia się

Źródło: K. Pata, T. Väljataga, iCamp: Założenia i wymagania, [w:] K. Grodecka, F. Wild, B. Kieslinger (red.), Opro-
gramowanie społecznościowe w edukacji. Podręcznik opracowany w ramach projektu iCamp, http://www.cel.
agh.edu.pl/polska-wersja-podrecznika-po-oprogramowaniu-spolecznosciowym, s. 104 [07.12.2009]
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 danych dostarczyła grupa ekspercka – a dokładniej – dyskusje i wywiady z badaczami zajmują-
cymi się na co dzień tematyką związaną z e-learningiem oraz osobistymi środowiskami uczenia 
się. Długość wywiadów wahała się od 40 minut do godziny. 

W pierwszej serii przebadana została grupa ośmiu facylitatorów, biorących udział w war-
sztatach projektu REVIVE8, zorganizowanych w Budapeszcie w marcu 2009 roku. Sześcioro 
z nich reprezentowało uczelnie wyższe, dwoje prowadziło kursy e-learningowe organizowane 
w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego przez izbę handlową. Wszyscy respondenci 
posiadali doświadczenie w nauczaniu online, czterej zadeklarowali czynną znajomość opro-
gramowania społecznościowego, takiego jak: blogi, agregatory wiadomości, zakładki społecz-
nościowe i dokumenty Google.

Grupa ekspercka została zorganizowana w środowisku online (Skype) i składała się z czterech 
osób, będących ekspertami w dziedzinie technologii edukacyjnych. Byli to badacze i naukow-
cy na co dzień zajmujący się tematyką związaną z nowoczesnymi technologiami w edukacji 
– zarówno od strony pedagogicznej, jak i technologicznej. 

Cały obraz został uzupełniony o dane empiryczne pochodzące z wywiadu przeprowadzo-
nego z trzema studentami pedagogiki medialnej, posiadającymi doświadczenie w wykorzysty-
waniu nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych. Ta część badania również została 
przeprowadzona w środowisku wirtualnym (flashmeeting).

Po zakończeniu pierwszego etapu badań i dokonaniu transkrypcji nagrań z wywiadów rozpo-
częto analizę danych jakościowych, składającą się z następujących etapów: selekcja i porządko-
wanie danych, utworzenie notatek analitycznych oraz kodowanie, analiza i interpretacja danych.

Wyniki badań – model kontinuum kompetencji
9

Analiza danych uzyskanych na drodze wywiadów i dyskusji eksperckiej pozwoliła na upo-
rządkowanie kompetencji niezbędnych do tworzenia, modyfikowania i ulepszania osobistych 
środowisk uczenia się oraz na zgrupowanie ich w pięciu obszarach. Obejmują one: 

 planowanie – czyli te umiejętności, zdolności, postawy, nawyki i wiedza, które 
wpływają na sposób, w jaki formułowane są cele, plan i ścieżki działania;

 refleksję – czyli kreatywne nadawanie sensu przeszłości (refleksja umożliwia pla-
nowanie);

 monitorowanie – odnoszące się do tych umiejętności, postaw, nawyków i wiedzy, 
które określają sposób, w jaki kontrolowany jest postęp;

 działanie i współdziałanie – obszary silnie ze sobą powiązane, dotyczące kompe-
tencji społecznych oraz związanych ze współpracą, a także kompetencji informa-
cyjnych i związanych z doborem narzędzi. 

Ponadto, w ramach każdego z wymienionych powyżej obszarów wyodrębniono następujące 
stadia, związane z rozwojem kompetencji: 

 warunek minimalny – stadium to obejmuje kompetencje niższego rzędu, które 
muszą być obecne, czy też zwykle są obecne, od samego początku procesu two-
rzenia osobistego środowiska uczenia się; 

8 Strona projektu REVIVE, www.reviveproject.eu, [12.11.2009].
9 J. Wild, F. Wild, M. Klaz, M. Specht, M. Hofer, The MUPPLE Competence Continuum, [w:] F. Wild, M. Kalz, M. Palmer, 
D. Müller (red.), Proceedings of the Second International Workshop on Mashup Personal Learning Environments, EC-TEL 
2009, Nicea 2009, http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-506, [12.11.2009].  
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 element bazowy – mianem tym określono te kompetencje, które nabywane są na 
drodze do kompetencji wyższego rządu i stanowią klucz do ich uzyskania;

 zamierzony rezultat – stadium to obejmuje kompetencje wyższego rzędu, które 
zapewnią optymalizację procesu tworzenia i ulepszania osobistego środowiska 
uczenia się.

Model kontinuum kompetencji przedstawiony został w tabeli 1.

Dyskusja
W ramach obszaru „planowanie” warunek minimalny obejmuje dwie umiejętności i jedną 

postawę: 
 umiejętność dokonania wyboru w oparciu o istniejącą ofertę edukacyjną, 
 umiejętność zaadoptowania ścieżki kształcenia opracowanej przez osoby trzecie 

oraz 
 dociekliwość (upór, chęć uczenia się, przyjemność z uczenia się, zainteresowa-

nie). 
Pośród niezbędnych elementów bazowych wyodrębniono umiejętności samodzielnego 

formułowania celów i określania hierarchii zadań, które z kolei umożliwiają i wspierają rozwój 
kompetencji wyższego rzędu, takich jak: umiejętność projektowania własnego e-portfolio oraz 
godzenia wymagań formalnych z osobistymi celami. 

Warunkiem minimalnym w ramach obszaru „refleksja” jest jedna, za to niezwykle ważna 
postawa, wyrażająca się w gotowości do dokonania zmian we własnych postawach i nawykach. 
Element bazowy stanowi umiejętność kolekcjonowania śladów cyfrowych, natomiast do kom-
petencji ostatecznie poszukiwanych w tym obszarze należą: 

 umiejętność dokonania przeglądu, analizy i oceny jakości śladów cyfrowych,
 umiejętność rozpoznania swoich mocnych i słabych stron,
 umiejętność kreatywnego nadawania sensu przeszłości. 

W obszarze „monitorowanie” warunek minimalny obejmuje: gotowość do zaadoptowania 
i internalizacji zewnętrznych kryteriów oceny, a także umiejętność konstruktywnego wykorzy-
stania informacji zwrotnej, uzyskanej od eksperta. W tym obszarze wyodrębniono kilka kom-
petencji bazowych, które stanowią niezbędny etap na drodze ku kompetencjom ostatecznie 
poszukiwanym. Są to: 

 umiejętność samodzielnego definiowania kryteriów oceny, 
 gotowość do publikowania w sieci, 
 umiejętność wykorzystania sieci społecznych jako źródła informacji zwrotnej,
 umiejętność dokonania analizy i porównania własnych aktywności w sieci z aktyw-

nościami innych, połączona ze zdolnością do wykorzystania uzyskanej informacji 
dla polepszenia jakości własnych działań.

Przedstawione kompetencje stanowią bazę dla rozwoju umiejętności samodzielnego doboru 
metod kontroli i ewaluacji własnych postępów oraz aktywności, a także zdolności do kontroli 
i ukierunkowania pracy facylitatora. Obie wymienione powyżej kompetencje wymagają ponadto 
dużego stopnia samodyscypliny. 

Następny obszar – „działanie” – zawiera zbiór umiejętności, zdolności, postaw, nawyków 
i wiedzy, które wiążą się blisko z pojęciem piśmienności cyfrowej. Aby zacząć tworzyć PLE, uczący 
się musi posiadać podstawowe umiejętności korzystania z ICT, a także umiejętności związane 
z poszukiwaniem i przechowywaniem informacji. Innym ważnym warunkiem wstępnym w tym 
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obszarze jest gotowość do ciągłego wypróbowywania nowych rzeczy. Pośród niezbędnych 
elementów bazowych wyodrębniono: 

 zrozumienie i akceptację faktu, że treści publikowane w internecie (tj. strony 
wiki, blogi, komentarze) to także wartościowe materiały edukacyjne o wysokiej 
użyteczności w procesie konstruowania wiedzy, 

Kompetencje niezbędne przy tworzeniu osobistych środowisk uczenia się (PLE)

Tabela 1. Model kontinuum kompetencji

Warunek minimalny Element bazowy Zamierzony rezultat

Planowanie

– dociekliwość
– wybór w oparciu o istnie-

jącą ofertę edukacyjną
– zaadoptowanie ścieżki 

kształcenia opracowanej 
przez osoby trzecie

– samodzielne 
formułowanie celów

– określanie hierarchii 
zadań

– projektowanie własnego 
e-portfolio

– pogodzenie wymagań 
formalnych z osobistymi 
celami

Refleksja

– gotowość do dokonania 
zmian we własnych 
postawach 
i nawykach

– kolekcjonowanie śladów 
cyfrowych

– przegląd, analiza i ocena 
jakości śladów cyfrowych

– rozpoznanie swoich 
mocnych i słabych stron

– kreatywne nadawanie 
sensu przeszłości

Monitorowanie

– gotowość 
do zaadoptowania 
i internalizacji 
zewnętrznych kryteriów 
oceny 

– konstruktywne 
wykorzystanie informacji 
zwrotnej uzyskanej 
od „eksperta”

– definiowanie kryteriów 
oceny

– gotowość do 
publikowania w sieci

– wykorzystanie sieci 
społecznych jako źródła 
informacji zwrotnej

– analiza i porównanie 
własnych aktywności 
z aktywnościami innych

– samodzielny dobór 
metod kontroli 
i ewaluacji własnych 
postępów i aktywności

– kontrola 
i ukierunkowanie pracy 
facylitatora

Działanie 

– podstawowe 
umiejętności ICT

– umiejętność 
poszukiwania 
i przechowywania 
informacji

– gotowość do ciągłego 
wypróbowywania 
nowych rzeczy

– zrozumienie, że treści 
publikowane w sieci to 
wartościowe materiały 
edukacyjne

– określenie elementów 
składowych PLE

– dokonanie przeglądu 
i wyboru narzędzi 

– dokonanie zmiany 
w zastosowaniu danego 
narzędzia w zależności 
od kontekstu

– ocena jakości 
i rzetelności informacji

– kreatywne, produktywne 
i strategiczne 
wykorzystanie ICT

– optymalizacja procesu 
poszukiwania informacji 

– kreatywne konstruowanie
 e-porfolio narzędzi

– poszerzanie zakresu 
osobistych doświadczeń 

Współdziałanie

– zainteresowanie 
społeczne

– podstawowe 
umiejętności społeczne 
i językowe (języki obce)

– gotowość do dzielenia się 
artefaktami

– gotowość do 
publikowania w sieci 

– złożone umiejętności 
społeczne

– umiejętność tworzenia 
sieci społecznych

– wykorzystanie sieci 
społecznych do uzyskania 
informacji zwrotnej

– kompetencje decyzyjne 
i negocjacyjne

Źródło: opracowanie własne
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 umiejętność określenia elementów składowych osobistego środowiska uczenia 
się,

 umiejętność dokonania przeglądu i wyboru narzędzi, 
 umiejętność dokonania zmiany w zastosowaniu danego narzędzia, w zależności 

od kontekstu.
Wymienione powyżej kompetencje stanowią niezbędny krok na drodze do osiągnięcia 

wysokiego poziomu piśmienności cyfrowej, charakteryzującego się: 
 umiejętnością dokonania oceny jakości i rzetelności informacji, 
 umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii w sposób kreatywny 

i produktywny oraz taki, w którym dobór narzędzi jest optymalny w stosunku do 
potrzeb wynikających z danego kontekstu, 

 zdolnością do refleksji nad procesem poszukiwania informacji w połączeniu 
z jednoczesnym dążeniem do jego optymalizacji. 

Ponadto proces tworzenia i ulepszania własnego e-porfolio narzędzi nosi w sobie znamio-
na kreatywności, a zakres osobistych doświadczeń w różnych dziedzinach życia i wiedzy jest 
systematycznie poszerzany, torując drogę nowym możliwościom.

W ramach ostatniego z wyróżnionych obszarów, jakim jest „współdziałanie”, warunek 
minimalny obejmuje zainteresowanie społeczne, a także podstawowe umiejętności społeczne 
i językowe, w tym umiejętność posługiwania się językiem obcym. Element bazowy składa się 
z dwóch postaw: gotowości do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i artefaktami oraz związaną 
z tym gotowością do publikowania w internecie, czyli gotowością do tego, aby nie tylko brać, 
ale również dawać. 

Na te dwie postawy nakładają się ponadto złożone umiejętności społeczne, w szczególności 
te, które wiążą się z komunikacją i krytyką za pośrednictwem mediów. Wymienione powyżej 
postawy i umiejętności stanowią niezbędny etap na drodze ku ostatecznie poszukiwanym 
kompetencjom, do których należą: 

 umiejętność tworzenia sieci społecznych, 
 zdolność do wykorzystania sieci społecznych dla uzyskania informacji zwrotnej, 
 kompetencje decyzyjne (kiedy współpracować?),
 umiejętności negocjacyjne, które są niezbędne do osiągnięcia porozumienia 

w grupie, odnośnie ról, zasad pracy i wyboru narzędzi.

Wnioski i przyszłe badania
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań, których celem było 

udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakich kompetencji potrzebuje uczący się, aby tworzyć, 
modyfikować i ulepszać osobiste środowisko uczenia się. Zaprezentowany model kontinuum 
kompetencji jednoznacznie wykazuje, że podstawowe umiejętności związane z obsługą kom-
putera (umiejętności instrumentalne) oraz z wyszukiwaniem, przechowywaniem i przetwa-
rzaniem informacji (umiejętności informacyjne) stanowią warunek wstępny do tego, aby móc 
zacząć tworzyć i rozwijać osobiste środowisko uczenia się, podczas gdy samo PLE wspomaga 
rozwój umiejętności strategicznych i twórczych w zakresie piśmienności medialnej i cyfrowej. 
Zarządzanie tym środowiskiem stanowi dla uczącego się większe wyzwanie niż korzystanie 
z gotowych rozwiązań, jakimi są platformy e-learningowe. Z jednej strony przyjęcie aktywnej 
roli w kształtowaniu własnego środowiska uczenia się może być dla uczącego się zadaniem 
trudnym, z drugiej zaś daje mu większą swobodę działania i większy wpływ na kierowanie 
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procesem uczenia się, a co za tym idzie – większą motywację do pracy. Środowisko uczenia 
się powinno być więc traktowane jako ważny, jeżeli nie najważniejszy, rezultat procesu uczenia 
się, a nie jako miejsce, w którym ten proces jedynie się odbywa10.

Poprawność modelu przedstawionego w niniejszym artykule zostanie sprawdzona 
z zastosowaniem badań ilościowych. Ponadto sam model zostanie uzupełniony o informacje 
dotyczące umiejętności, postaw i wiedzy, jakie muszą posiadać facylitatorzy, aby skutecznie 
wspierać uczących w rozwoju kompetencji związanych z tworzeniem i ulepszaniem osobistych 
środowisk uczenia się. 
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W niniejszym opracowaniu autor stawia tezę, że wdrożenie platformy środowiska wirtualnego 
uczenia (Virtual Learning Environment) oraz narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym 
może stworzyć szansę na poprawienie sytuacji rynkowej i rankingowej uniwersytetów. Może 
to zostać osiągnięte jedynie poprzez współpracę środowisk akademickich i biznesowych w ra-
mach regionalnych klastrów czy obszarów (rozwiązań metropolitalnych). W obecnej globalnej 
rzeczywistości wiedza i informacja mogą zostać przeniesione szybko i tanio – dzięki nowym 
technologiom. Dlatego wdrożenie platformy VLE, gdzie kadra akademicka, studenci i osoby 
biznesu mogą wymieniać swoje pomysły, doświadczenia i wiedzę, buduje środowisko do badań 
i innowacji. Opracowanie to pokazuje zróżnicowane przykłady ze świata, które potwierdzają, 
że wymiana wiedzy oraz współpraca przy ekspertyzach pomiędzy biznesem i środowiskiem 
akademickim pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną organizacjom i regionom, w których 
rozwija się taka kooperacja.

Środowisko wirtualnego uczenia szansą zmiany 
pozycji rynkowej
Jesteśmy świadkami procesów, w których przedsiębiorcy próbują na nowo zdefiniować 

swoją pozycję rynkową wobec niestabilnej sytuacji gospodarczej, niepokojonej z jednej strony 
wyzwaniami globalnego rynku europejskiego, z drugiej – zmianami wartości i siły gospodarczej, 
liczonej stopniem dostępności surowców naturalnych, na rzecz usług opartych na innowacji, 
technologii i wiedzy. Wymogi globalnej gospodarki, opartej na wiedzy, stawiają też nowe wyzwa-
nia przed ośrodkami akademickimi. Dowodzą tego między innymi transkontynentalne badania, 
przeprowadzone przez Blackboard Institute w ponad pięćdziesięciu krajach, które miały na celu 
określenie głównych wyzwań, jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za rozwój edukacji 
wyższej (od wykładowcy, rektora, po przedstawicieli rządu). Wykazały one jednoznacznie, że 
kwestie lepszego dopasowania procesów uczenia, przygotowania absolwentów do wymagań 
zmieniającego się otoczenia biznesowego, dostosowanie kultury pracy i narzędzi umożliwia-
jących realizację procesów uczenia przez całe życie (life long learning) będą miały kluczowy 
wpływ na definiowanie strategii uczelni, a także zakresu badań i ścieżek rozwoju. Wskaźniki 
jakości akademickiej, przekładające się bezpośrednio na pozycję uczelni, będą definiowane 
w oparciu o gotowość adaptacji do nowej rzeczywistości. Klastry wiedzy, jako konstrukcje 
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współpracy podmiotów, stwarzające szanse łączenia świata nauki z biznesem, sprawdzają się 
w gospodarce opartej na wiedzy i są wpisane w strategię rozwoju regionów w krajach Unii 
Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych czy w krajach azjatyckich.

Analizując potencjalne płaszczyzny współpracy podmiotów w klastrach, można zauważyć, 
że realizacja efektywnej współpracy uczelni z podmiotami gospodarczymi może zostać skutecz-
nie wsparta wdrożonymi przez uczelnie produktami e-learningowymi lub dostępnością szerzej 
rozumianego środowiska wirtualnego uczenia (Virtual Learning Environment). Z punktu widzenia 
centrów e-learningu lub poszczególnych osób, odpowiedzialnych za promowanie i wdrażanie 
nowych technologii jako narzędzi uzupełniających ofertę edukacyjną uczelni, aktywne uczest-
niczenie środowisk akademickich w programach rozwoju klastrów stwarza szansę włączenia 
procesów budowy i rozwoju środowiska wirtualnego uczenia do obszaru definiowania strategii 
uczelni. Zarówno w perspektywie globalnej, jak i regionalnej, zaistniała szansa na zupełnie 
inne pozycjonowanie technologii w strategii budowy przewagi konkurencyjnej uczelni – cha-
rakteryzujące się ujęciem metropolitalnym. Nowa pozycja jest istotna, gdyż pozwala przedefi-
niować strukturę osób zaangażowanych i zainteresowanych powodzeniem wdrażania nowych 
technologii na uczelniach oraz w ich otoczeniu. Sprawia też, że uczelnia staje się wyrazistym 
rzecznikiem między edukacją, nie tylko akademicką, a praktyką zawodową.

W celu określenia możliwości wykorzystania rozwiązań e-learningowych w budowaniu 
strategicznych powiązań ośrodków akademickich z oświatą i przedsiębiorcami pojęcie klastra 
wymaga doprecyzowania. Wyłania się też nowa rola, jaką klastry mogą spełniać w rozwoju in-
nowacyjności obszarów metropolitalnych. Coraz niższy koszt gromadzenia i przesyłania danych 
oraz skracanie odległości dzięki bardziej wyszukanym technologiom komunikacji i wirtualnym 
spotkaniom mogłyby skłaniać do sformułowania tezy, że wiedza i informacja będą przekraczać 
także pozostałe granice.

Środowisko wirtualnego uczenia narzędziem 
zarządzania wiedzą w strukturach klastrowych
Ostatnio przeprowadzone badania i zgromadzone dane wskazują na coraz bardziej istotną 

rolę, jaką mogą odegrać w globalnej gospodarce struktury metropolitalne. Badania przeprowa-
dzane przez Uniwersytet w Bonn oraz Uniwersytet w Singapurze podkreślają nową rolę, jaką 
mogą pełnić klastry regionalne (lub rozwiązania metropolitalne) łączące ośrodki akademickie 
z przedsiębiorcami w realiach gospodarki opartej na wiedzy1. Bliska współpraca w ramach 
klastrów, niezależnie od odległości przestrzennej, ma według badaczy pozytywny wpływ na 
innowacyjność podmiotów realizujących projekty. Doskonałą ilustracją są klastry w Dolinie 
Krzemowej, klaster farmaceutyczny w Hyderabad, strefa nowej technologii w Monachium, czy 
też klaster ABC (Aachen-Bonn-Cologne)2.

Podane przykłady są dowodem na efektywność struktur klastrowych – zwłaszcza w kon-
tekście nowych technologii, gdzie dostępne narzędzia na każdym kroku niwelują konieczność 
fizycznego kontaktu (na rzecz rozmaitych telekonferencji i wirtualnych biur). Istota sukcesu 
klastrów związana jest bezpośrednio z projektowaniem rozwiązań metropolitalnych oraz 

1 Knowledge hubs and knowledge clusters: Designing a knowledge architecture for development, Evers, Hans-Dieter 
Center for Development Research (ZEF), Uniwersytet w Bonn, 2008, s. 6.
2 Tamże.
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z zagadnieniami zarządzania wiedzą – i na tym polu pojawia się szansa na implementację 
rozwiązań e-learningowych (czy rozumianej szerzej przestrzeni wirtualnej edukacji – VLE). 
Rozgraniczenie wiedzy na dostępną i tajemną pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
pomimo coraz większej dostępności narzędzi do pracy zdalnej (zarówno na płaszczyźnie mię-
dzypodmiotowej: uczelnia – przedsiębiorstwo, uczelnie – oświata, jak również międzydziałowej: 
pracownik działu X – pracownik działu Y) skuteczna realizacja procesów innowacji i wdrażanie 
nowych technologii mają największe szanse wtedy, gdy odbywają się w ramach funkcjonowa-
nia klastrów. Tylko dzięki współdziałaniu w obrębie zdefiniowanego i zamkniętego obszaru 
(kulturowego, geograficznego) naukowcy, inżynierowie, studenci, uczniowie mają szansę na 
korzystanie z nauki opartej na doświadczaniu wiedzy innych (tzw. „wiedzy tajnej”). 

Środowisko wirtualnego uczenia
drogą transferu wiedzy w klastrach
Według badań zrealizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (dalej 

IBnGR), w ramach projektu Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu 
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w go-
spodarce opartej na wiedzy czynnikiem kluczowym dla utrzymania przewagi konkurencyjnej 
w globalnej ekonomii jest transfer wiedzy z uczelni do gospodarki i tworzenie tzw. przedsię-
biorczości akademickiej. Niemniej jednak, zdaniem autora opracowania, poziom współpracy 
na linii uczelnie – przedsiębiorstwa jest w Polsce nadal niesatysfakcjonujący. 

Tworzenie klastrów wiedzy, skupionych wokół silnych ośrodków akademickich, dających 
jednocześnie możliwość wymiany doświadczeń bezpośrednio z graczami komercyjnymi, po-
zwoli podmiotom klastra aktywniej wdrażać nowe technologie i implementować wyniki prac 
badawczych już na polu rynkowej konkurencji. Skuteczne wdrożenie narzędzi wspomagających 
naukę w trybie e-learningowym pozwoli na bardziej efektywną wymianę i interakcję pomię-
dzy światem akademickim a przedsiębiorcami. Dostęp do specjalistycznych przedmiotów lub 
programów kształcenia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dwukierunkowej wymiany 
zasobów, pozwoli podmiotom klastra korzystać zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i wiedzy 
opartej na doświadczeniu. Według autorów opracowania uczelnie powinny walczyć o swoją 
pozycję w oparciu o aktywność na polu badawczym, absolwenci powinni mieć możliwość 
rozwoju własnego talentu w innowacyjnym środowisku – a platforma wirtualnej przestrzeni 
uczenia (VLE) może być elementem wspomagającym realizację tych celów. 

Na przykład pracodawcy poprzez rozbudowane e-portfolio, uwypuklające historię ścieżki 
edukacyjnej studenta, z odnośnikami do konkretnych zrealizowanych projektów, dostają na-
rzędzie umożliwiające wcześniejszą weryfikację potencjału kandydata. Również sam student, 
przy sprawnie prowadzonej polityce biura karier, może wcześniej zarządzać swoją karierą 
poprzez system praktyk oraz projektów realizowanych w ramach klastra. Oczywiście zdobyte 
doświadczenie powinno zostać udokumentowane w e-portfolio, zawierającym opisy zadań 
projektowych oraz wyniki przeprowadzonych analiz i badań (w ten sposób wspierane będzie 
rozpowszechnianie się wiedzy w ramach społeczności). 

Uczelnia zakładająca budowanie swojej pozycji między innymi w oparciu o klaster będzie 
lepiej komunikować własne oczekiwania, a jednocześnie analizować potrzeby przedsiębior-
ców. Wykazanie, że posiadanie przez uczelnie wirtualnego środowiska nauczania może bardzo 
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skutecznie wesprzeć kanał komunikacji i wymiany wiedzy, nie powinno być zbyt trudnym 
zadaniem. Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wynika, że ponad 30 procent przedsiębiorców wskazało słabą komunikację z ośrodkami aka-
demickimi jako główny powód niepodjęcia współpracy, której wynikiem mógłby być transfer 
myśli naukowej do sfery komercyjnej i – co za tym idzie – wygenerowanie dodatkowych 
środków finansowych dla kolejnych badań3. Rozwój działalności badawczej stanowi podstawę 
każdego ośrodka akademickiego i jest ważnym elementem strategicznego patrzenia w przy-
szłość. Skuteczna współpraca z przedsiębiorstwami może dać szansę na uzyskanie dodatkowych 
środków finansowych na działalność badawczą, jak również może przyciągnąć (lub utrzymać 
na uczelni) najzdolniejszych naukowców. Struktury klastrowe powinny ułatwić przeniesienie 
myśli naukowej na grunt komercyjny, a tym samym przyczynić się do napędzania machiny 
badawczej. Narzędzia technologiczne wykorzystywane w budowie rozwiązań e-learningowych 
mogą efektywnie wesprzeć procesy łączenia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy 
podmiotami struktur klastrowych. Autorzy raportu z MNiSW identyfikują wprost następujące 
działania, które powinny zostać podjęte, aby móc zmierzyć się z barierami na linii współpracy 
przedsiębiorców i ośrodków akademickich oraz spróbować je wyeliminować: 

 zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy poprzez 
działania edukacyjne, co powinno odbywać się poprzez wykorzystanie spotkań, 
internetu oraz mediów adresowanych do środowiska biznesu,

 konieczność edukacji przedsiębiorców na temat korzyści ze współpracy z ośrodkami 
badawczymi,

 tworzenie internetowych platform wymiany kontaktu i dialogu4.
Czy można sobie wyobrazić scenariusz, w którym pierwsze działania związane z wprowa-

dzaniem e-learningu na uczelni nie będą kojarzone ze szkoleniem bibliotecznym, lecz z symu-
lacją pokazującą możliwości współpracy uczelni jako ośrodka badawczego z przedsiębiorcami 
w klastrze? Przy możliwości włączenia rozwiązań e-learningowych do obszaru strategicznego 
uczelni (badania i rozwój) kwestia zachęcania badaczy do zainwestowania swojej wiedzy i czasu 
we współpracę z centrum e-learningowym również nabierze innego wymiaru.

Środowisko wirtualnego uczenia narzędziem 
transformacji na linii uczeń – student
Rozwiązanie klastra opartego na wiedzy nie może zamykać się jedynie na płaszczyź-

nie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a podmiotami gospodarczymi. Aby 
mogły zostać zrealizowane idee budowy silnych regionów, aktywność uczelni wyższych 
powinna zostać rozszerzona o budowę współpracy wertykalnej z instytucjami oświatowymi. 
Poprzez zdefiniowanie strategicznej pozycji uczelni jako aktywnego podmiotu edukacyjne-
go w regionie pracownicy uczelni – dzięki wykorzystaniu środowiska wirtualnego – mają 
szansę współuczestniczyć w kształtowaniu standardów oraz trendów rozwoju edukacji już 
na poziomie szkół średnich. Budowa takiej sieci powiązań może odbywać się w kontekście 
merytorycznym (np. uczelnia, której pozycja rynkowa jest powiązana z mocnym ośrodkiem 

3 Raport Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, MNiSW, listopad 2006, s. 13.
4 Tamże, s. 22.
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wiedzy  menedżerskiej, może patronować inicjatywom promującym przedsiębiorczość w skali 
kraju) lub regionalnym – w oparciu o strukturę klastra. Przy wariancie regionalnym uczelnia 
aktywnie włącza się w proces rekrutacji i przygotowania przyszłych studentów, którzy już na 
etapie gimnazjum lub liceum mogą zweryfikować swoje predyspozycje i zainteresowania. 
Skuteczna realizacja procesu rekrutacji jest wspomagana pozycją uczelni w regionie, która 
pozwala przyszłym absolwentom optymistycznie spoglądać na szanse znalezienia atrakcyjnej 
pracy u jednego z pracodawców aktywnie współpracujących z uczelnią w klastrze. 

Przyglądając się działającym klastrom wiedzy, warto zwrócić uwagę na region Flandrii, 
z wiodącą rolą Uniwersytetu w Leuven5. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii od 2001 
roku funkcjonuje wirtualna przestrzeń Flandrii – Toledo (Virtual Learning Environment Flan-
ders), w ramach której zintegrowanych zostało jedenaście środowisk e-learningowych na 
jednej wspólnej płaszczyźnie technologicznej, utrzymywanej i udostępnianej przez centrum 
komputerowe Uniwersytetu w Leuven. Początkowo przesłanką do powołania Toledo było 
obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji oświatowych w regionie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępu do innowacyjnych technik uczenia, oraz stworzenie sieci współpracy 
umożliwiającej rozwój talentów i zainteresowań uczniów. Obecnie rozwiązanie utrzymy-
wane przez Uniwersytet w Leuven jest udostępnione jedenastu instytucjom edukacyjnym 
w regionie. Odnotowuje się ponad milion odwiedzin dziennie, a w aktywności dydaktyczne 
zaangażowanych jest ponad 5 tys. nauczycieli. Nacisk w projektowaniu zawartości platformy 
i narzędzi e-learningowych położony został na elementy związane z: wymianą doświadczeń 
dydaktyków w zakresie metod uczenia, rozwojem narzędzi wspomagających uczenie zawo-
dowe oraz z zapewnieniem możliwie najbardziej efektywnej ścieżki przejścia użytkowników 
platformy z poziomu oświatowego na akademicki na linii uczeń – student. 

Z podobnymi obszarami strategicznymi można się spotkać, analizując dokument Polityka 
edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach 2008–20126, gdzie autorzy wskazują: uno-
wocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowę oferty szkolnictwa zawodowego7 
oraz wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu8 – jako 
cele strategiczne. Dokument, szczegółowo definiując obszary działań strategicznych, odwo-
łuje się do szans, jakie niesie ze sobą możliwość wykorzystania takich mechanizmów jak: 
informatyczne środki komunikowania, współpracy i wspomagania kształcenia oraz platforma 
zdalnego nauczania9. Gdy autorzy piszą o platformie zdalnego nauczania i konieczności 
opieki tutora nad poszczególnymi grupami uczniów, zauważają szanse, jakie niesie ze sobą 
wirtualna przestrzeń uczenia w obszarze rozwoju kompetencji zawodowych. W diagnozie 
priorytetów omawianej polityki można odnaleźć wiele wspólnych celów, które przyświecają 
twórcom projektu Toledo. Sukces projektu w Belgii w dużej mierze był możliwy dzięki aktyw-
nemu włączeniu się środowiska akademickiego, które zaczęło wykorzystywać doświadczenie 
i wiedzę zdobytą na uczelniach (w zakresie możliwości wykorzystania nowych technologii) 
w innych obszarach – w relacjach z instytucjami oświatowymi oraz podmiotami gospodarczy-
mi (korporacje, MŚP oraz podmioty administracji publicznej). Urzędnicy Wydziału Edukacji 

5 Toledo, http://toledo.kuleuven.be, [10.11.2009].
6 Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach 2008–2012, http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/
pliki/pdf/15169Polityka-edukacyjna.pdf, [10.11.2009].
7 Tamże, s. 3.
8 Tamże, s 3.
9 Tamże, s. 6.
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miasta stołecznego Warszawy prawdopodobnie zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych 
z uruchomieniem takiego przedsięwzięcia bez wsparcia silnego ośrodka akademickiego, 
gdyż w analizie SWOT jako słabości wpisali brak systemowych rozwiązań metropolitalnych 
w zakresie edukacji10, jednocześnie akcentując, że szansą jest rozwój współpracy z uczelniami 
wyższymi i partnerami społecznymi11.

Podsumowanie
W ocenie autora niniejszego opracowania analiza szans budowania własnej pozycji przez 

uczelnię wyższą powinna zawierać następujące elementy: możliwość zaangażowania się 
w rozwiązania metropolitalne czy klastrowe i pełnienie roli łącznika, zarówno na płaszczyź-
nie oświatowej, jak i gospodarczej. Uczelnia wyższa, która uwzględni te obszary w definicji 
narzędzi i sposobu implementacji strategii, odwoła się do konieczności budowy wirtualnej 
przestrzeni uczenia oraz większego użycia produktów e-learningowych. Za modelową moż-
na tutaj uznać strategię opracowaną przez Uniwersytet w Manchesterze, którego władze 
stworzyły plan mający na celu doprowadzenie organizacji do znalezienia się w gronie dwu-
dziestu pięciu najlepszych uczelni na świecie12. W ramach strategii zdefiniowano dziewięć 
celów, które następnie sparametryzowano w ujęciu działań operacyjnych, oraz mierzalnych 
wskaźników rezultatów. Na liście tych celów pojawiają się takie, które bezpośrednio wskazują 
konieczność podjęcia działań związanych z budową wiodącej pozycji Uniwersytetu w regionie 
jako głównego ośrodka transferu innowacji do gospodarki i społeczności (klaster), do czego 
– między innymi – mają być szeroko wykorzystywane nowe technologie, składające się na 
wirtualną przestrzeń uczenia13. 
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 Abstract
The author of this paper argues that the implementation of Virtual Learning Environment (VLE) 

platform and e-learning tools in higher education can create a chance to improve the market and 
ranking position for the universities. This can be accomplished only by the collaboration of academia 
and businesses in regional clusters or metropolitan solutions. Author states that in the current global 
world the knowledge and information can be transferred fast and cheaply, because of new technologies. 
However, the implementation of VLE platform, where professors, students and business people can 
exchange their ideas, case studies and knowledge, creates the environment for research and innovation. 
The paper illustrates these theses by various examples from around the world, which prove that transfer 
of knowledge and expertise between business and academia can create competitive advantage for 
organizations and regions that collaborate in sharing it. 

 Nota o autorze
Autor od 2001 roku jest zawodowo związany z projektowaniem i rozwojem oferty rozwiązań 

e-learningowych w Polsce. W ramach projektów zrealizowanych dla sektora korporacyjnego jest odpo-
wiedzialny za definiowanie strategii wdrożeń na poziomie organizacyjnym, funkcjonalnym i technologicz-
nym. W latach 2002–2006 w spółce Incenti SA (podmiot należący do grupy kapitałowej Telekomunikacji 
Polskiej SA oraz Prokom Software SA) jako dyrektor działu rozwiązań e-learningowych odpowiadał za 
tworzenie strategii sprzedaży i wdrożeń rozwiązań e-learningowych. Od 2007 roku odpowiada za de-
finiowanie i rozwój strategii rozwoju spółki Smart Education, w ramach której budowane jest portfolio 
usług i produktów e-learningowych – zarówno dla sektora korporacyjnego, jak i edukacyjnego. Autor 
uczestniczył aktywnie w procesach sprzedażowych i wsparcia zarządzania projektami wdrożeń rozwiązań 
e-learningowych, między innymi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademickiego 
Centrum Komputerowego AGH Cyfronet, ING Banku Śląskiego, Komendy Głównej Policji, Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Politechniki Łódzkiej, Telekomunikacji Polskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
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Powstanie i rozpowszechnienie technologii informacyjnych wytworzyło ogromny potencjał, 
wpływający na zmianę jakości nauczania. Instytucje edukacyjne poszukują właściwych metod 
oraz odpowiedniej kultury stosowania technologii w edukacji. Szczególnie cenna wydaje się 
wymiana doświadczeń, podejść metodycznych czy kultury uczenia się w różnych krajach Europy. 
Methopedia jest odpowiedzią na taką potrzebę. W ramach międzynarodowego projektu COMBLE 
(Community of Integrated Blended Learning in Europe) powstało środowisko społecznościowe 
przeznaczone głównie dla ekspertów blended learningu, w którym mogą oni wymieniać się 
specyficznymi dla swojej kultury nauczania technikami metodycznymi czy doświadczeniami. 
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zawartości Methopedii oraz możliwości wy-
nikających z jej powstania.

Rynek pracy w zglobalizowanym świecie znacznie zmienił się w stosunku do sytuacji jesz-
cze z lat 80. XX wieku. Zmiany te były, rzecz jasna, skutkiem rewolucji informatycznej, która 
rozpoczęła się w latach 90. i trwa do dzisiaj. Pracodawcy bardziej cenią kandydatów do pracy, 
którzy mają umiejętność szybkiego uczenia się, wyszukiwania oraz przetwarzania informacji, 
twórczego rozwiązywania problemów i współpracy w grupie niż osoby o encyklopedycznej 
wiedzy. Zmiana potrzeb na rynku pracy wymusza zmianę w sposobie edukowania kolejnych 
pokoleń. Akcent przenosi się z zapamiętywania informacji na kształtowanie umiejętności zdo-
bywania wiedzy. Tradycyjne sposoby nauczania są niedostosowane do potrzeb współczesnego 
człowieka. Wydaje się, że trendy określane mianem Web 2.0 wpływają również na inny sposób 
postrzegania produktywności i sposobu pracy. Coraz częściej praca odbywa się w systemach 
projektowych, w których współpracuje wiele osób jednocześnie, korzystając z jednego, umiesz-
czonego w internecie, dokumentu.

Aby dostosować edukację do obecnej rzeczywistości, konieczna jest zmiana metod i technik 
nauczania. Coraz częściej wykorzystuje się jednocześnie różne metody, środowiska i techniki 
pracy. Ze względu na ogromną różnorodność usług komunikacyjnych ważniejsze staje się zo-
rientowanie na treść niż na sposób komunikacji. Nad danym zagadnieniem można pracować, 
spotykając się w tym samym czasie i miejscu – twarzą w twarz, jak również wykorzystując zróż-
nicowane środki komunikacji dla każdego z uczestników procesu nauczania. Dlatego właśnie 
metody blended learningu okazują się mieć ogromny potencjał edukacyjny i są coraz częściej 
wykorzystywane.

Methopedia – społeczność ekspertów 
blended learningu
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Najskuteczniejszym sposobem nauczania jest zaangażowanie ludzi w sam proces 
tworzenia wiedzy. Osoby, które w sposób aktywny uczestniczą w procesie uczenia się, zdo-
bywają cenniejsze umiejętności niż uczestnicy nastawieni wyłącznie na odbiór informacji. 
Największy stopień zaangażowania uczestników uzyskuje się, umożliwiając im samodzielnie 
rozwiązywanie problemów (poprzez wyszukiwanie informacji, kompilowanie i opracowanie 
możliwych rozwiązań). 

Termin „blended learning” odnosi się do różnych aspektów nauczania i uczenia się, 
w związku z czym nie istnieje jego jednoznaczna definicja. Można wyróżnić przynajmniej 
trzy znaczenia tego pojęcia, w myśl których jest to:

 proces edukacyjny łączący formy tradycyjne (zajęcia twarzą w twarz) z działaniami 
online, wykorzystującymi przede wszystkim internet,

 połączenie środków przekazu i narzędzi stosowanych w różnych środowiskach 
nauczania,

 połączenie różnych metod i podejść pedagogicznych, niezależnie od używanej 
technologii1.

Potocznie pojęcia „blended learning” używa się w pierwszym znaczeniu, jednakże 
w praktyce najczęściej stosuje się szerszą definicję – drugą bądź trzecią. Nie sposób bowiem 
zmieścić w węższym znaczeniu tego pojęcia sytuacji, w której uczestnicy oraz prowadzący 
znajdują się w tej samej pracowni komputerowej, a jednocześnie różnorodne zadania wyko-
nują przez internet. Poza tym wąska definicja blended learningu kładzie zbyt duży nacisk na 
samą formę komunikacji, pomijając przy tym, często stosowane w praktyce, łączenie różnych 
metod i technik pedagogicznych. 

Doświadczenia pokazują, że blended learning może być bardzo efektywnym narzędziem 
edukacyjnym2. Pojawia się jednak często zagrożenie niedostatecznego wykorzystania jego 
potencjału w praktyce. Przyczyną takiego stanu rzeczy bywa brak doświadczenia technologicz-
nego, metodycznego i organizacyjnego, zarówno osób zajmujących się administracyjną stroną 
procesu wdrażania blended learningu, jak i osób prowadzących zajęcia oraz uczestników. 
Zarządzający najczęściej nie dostrzegają faktu, że wprowadzenie w życie blended learningu 
związane jest ze zmianą kultury nauczania, a także ze zmianą samej organizacji procesu 
nauczania. W szczególności bardzo ważne jest instytucjonalne wsparcie planowania, wpro-
wadzania w życie, oceny i podtrzymywania całego procesu. Jeżeli chodzi o prowadzących, to 
głównie mają oni doświadczenia związane z tradycyjnymi formami nauczania. Trudno jest im 
łączyć dotychczas stosowane metody pedagogiczne z metodami stosowanymi przy wykorzy-
staniu ICT. Ciężko jest też zmienić technikę nauczania, która w większej mierze nastawiona 
jest na przekaz i utrwalanie informacji niż na kształtowanie umiejętności samouczenia.

Istnieje zatem silna potrzeba dzielenia się wiedzą na temat blended learningu. Bardzo 
ważne jest przekazywanie sobie informacji dotyczących konkretnych zastosowań oraz dobrych 
praktyk jego wdrażania.

1 D. Whitelock, A. Jelfs, Editorial. Special Issue on Blended Learning Journal of Educational Media, „Journal of Educa-
tional Media” 2003, t. 28, nr 2, s. 99–100.
2 Thomson Job Impact Study. Final Results-The Next Generation of Corporate Learning: Achieving the Right Blend, 
NETg, Naperville 2003.
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Założenia projektu COMBLE
Celem projektu COMBLE3 jest podniesienie jakości stosowanych metod związanych 

z blended learningiem w szkolnictwie wyższym, sektorze biznesowym, a także we wszelkich 
działaniach edukacyjno-szkoleniowych dotyczących osób pracujących. Sposobem na rozwój 
jakościowy tych działań, wykorzystujących blended learning, jest praktyczne przygotowanie 
administratorów, nauczycieli oraz uczących się do korzystania z owej formy edukacji. Aby było 
to możliwe, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy dotyczącej czynników technicz-
nych, pedagogicznych, organizacyjnych i osobowych, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie 
sukcesu w zastosowaniu tego typu rozwiązań w praktyce.

W projekcie biorą udział partnerzy z trzech obszarów edukacji:
 szkoły wyższe, 
 edukacja dla dorosłych, 
 edukacja w ramach przedsiębiorstw (business education).

Szerokie spektrum profilu uczestników projektu umożliwia sprawdzenie praktycznych aspek-
tów stosowania blended learningu w różnych kontekstach pedagogicznych. Projekt prowadzony 
jest przez czterech głównych partnerów4, których najważniejszymi zadaniami są:

 pomoc administratorom (menedżerom) w określeniu elementów potrzebnych do 
wprowadzenia scenariuszy, które będą uzyskiwały oczekiwany skutek. W tym celu 
zaprojektowany został model (Reference Model of Blended Learning Readiness), który 
określa procedurę ewaluacji stosowanych metod blended learningu na poziomie 
administracji wprowadzającej szkolenie, prowadzących zajęcia oraz uczących się;

 utworzenie działającej społeczności ekspertów blended learningu, a także nauczy-
cieli lub trenerów, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem 
dotyczącym wprowadzenia i ewaluacji metod blended learningu w praktyce. Aby 
umożliwić utworzenie takiej społeczności, zaprojektowany został (w technologii 
MoinMoin) serwis społecznościowy Methopedia. Umożliwia on dostęp do metod 
i technik pedagogicznych blended learningu, a także do modelu ewaluacyjnego 
szkoleń prowadzonych z jego wykorzystaniem;

 rozwijanie kompetencji ICT ułatwiających projektowanie szkoleń opartych na 
interakcji i pracy grupowej. Aby osiągnąć ten cel, uruchomiony został kurs dla 
trenerów blended learningu, podczas którego szczególną uwagę zwracano na 
integrację elementów face to face i wirtualnych. Szczególny nacisk położono na 
stosowanie innowacyjnych podejść pedagogicznych, sprzyjających uczeniu się 
samoorganizującemu i grupowemu;

 umożliwienie uczącym się korzystania z rozwiązań blended learningu, poprzez 
dostarczenie standardowych informacji na temat narzędzi, metod i koniecznych 
umiejętności. W tym celu zaprojektowany został kurs oraz certyfikat Blended 
Learning Driver’s Licence (Europejski Certyfikat Blended Learningu), dzięki któ-
remu osoby uczące się będą mogły zaznajomić się z podstawowymi narzędziami, 
technologiami i sposobami uczenia się tą metodą.

3 COMBLE (Community of Integrated Blended Learning in Europe) – projekt finansowany przez Unię Europejską 
w ramach programu Life Long Learning: http://comble-project.eu, [01.11.2009].
4 Uniwersytet Nauk Stosowanych Wildau (Niemcy), Uniwersytet Aalborg (Dania), Uniwersytet Tartu (Estonia), Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska).
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Najważniejszym produktem projektu COMBLE jest utworzenie działającej europejskiej sieci 
społecznościowej Methopedia. Powstaje jednak pytanie o cel takiego działania, skoro w wielu 
miejscach w sieci można odnaleźć zarówno materiały edukacyjne (Wikiversity lub np. Open 
Educational Resources), z drugiej strony na wielu portalach społecznościowych istnieją grupy 
osób zainteresowanych edukacją elektroniczną.

Methopedia
Methopedia, oprócz roli informacyjnej, pełni przede wszystkim funkcję integrującą. Zwykle 

materiały edukacyjne, które można odnaleźć w sieci, dotyczą metod czysto e-learningowych. 
Osoby zainteresowane blended learningiem muszą szukać informacji w wielu miejscach, odfil-
trowując zagadnienia dla nich nieprzydatne. Methopedia natomiast integruje w jednym miejscu 
zarówno ekspertów, jak i zagadnienia z zakresu blended learningu. Ważną cechą Methopedii 
jest wymiana metod pomiędzy specjalistami z różnych krajów Europy. W państwach tych funk-
cjonują różne kultury wprowadzania technologii i metod pedagogicznych. Dzięki Methopedii 
w większym stopniu możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami blended 
learningu.

Innym istotnym zagadnieniem jest wielojęzyczność Methopedii. Podobnie jak w Wikipedii 
hasła będą połączone z odpowiednikami w innych językach. W chwili obecnej Methopedia ma 
swoją wersję angielską, niemiecką, polską, estońską i duńską.

Grupą docelową Methopedii są przede wszystkim eksperci, ale również osoby zarządzające 
edukacją oraz studenci. Najważniejszymi funkcjami serwisu są:

 przechowywanie w jednym miejscu informacji o różnych rodzajach metod i technik 
pedagogicznych,

 możliwość dodawania własnych technik i metod,
 możliwość kontaktu z ekspertami blended learningu z Europy.

Pierwszym krokiem realizującym postawione w projekcie założenia było utworzenie zalążka 
bazy wiedzy opartej na technologii wiki. Dzięki zastosowaniu technologii MoinMoin możliwa 
jest edycja w formie WYSIWYG (to, co widać w oknie edycyjnym, dokładnie odzwierciedla efekt 
końcowy). Dodatkowo, w celu znacznego uproszczenia edycji, zastosowano gotowe szablony 
zawierające nagłówki opisujące najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w każdym 
haśle. Zastosowanie szablonów umożliwia łatwe tworzenie treści o uporządkowanym wyglądzie 
i większej funkcjonalności dla odbiorców. 

Każde proponowane hasło może być wprowadzone przy wykorzystaniu dwóch możliwych 
szablonów: techniki oraz metody pedagogicznej. Szablony składają się z pól do wypełnienia, 
zawierających:

 krótki opis,
 opis procesu tworzącego daną technikę lub metodę pedagogiczną,
 potrzebne zasoby (np. kartka, komputer, ołówek, program pocztowy),
 przykłady zastosowania danej techniki.

Każde z haseł dodatkowo wyposażone jest w opis „meta”, zawierający informacje przy-
datne przy określaniu możliwości zastosowania danej techniki bądź metody pedagogicznej 
w praktyce. Możemy się na przykład dowiedzieć, czy dana aktywność ma zastosowanie 
w dużych grupach odbiorców, czy przeznaczona jest raczej do szkoleń biznesowych, w ja-
kiej fazie procesu nauczania można tę aktywność zastosować oraz w jakiej formie nauczania 
(twarzą w twarz, online, komunikując się synchronicznie czy asynchronicznie). Dodatkowo 
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każda aktywność czy podejście pedagogiczne opisywane jest przy pomocy tagów, ułatwiają-
cych wyszukiwanie interesujących zasobów.

Zastosowania i przyszłość Methopedii
Oprócz prostego mechanizmu wiki implementowana jest funkcjonalność umożliwiająca 

projektowanie kursu z zastosowaniem blended learningu. W tym celu wykorzystano utworzoną 
w technologii flash aplikację Seminarplanner, która jest bezpośrednio połączona z zasobami 
Methopedii. Bardzo prosty w obsłudze Seminarplanner działa na zasadzie „przeciągnij i upuść”. 
Z podręcznego menu można przenosić na obszar roboczy techniki i metody pedagogiczne 
opisane w Methopedii. Dodatkowo zasoby uporządkowane są według kategorii, wśród których 
można odnaleźć informacje nie tylko na temat grupy docelowej danej aktywności, ale również 
tego, w jakiej fazie procesu dydaktycznego, czy też przy jakim rodzaju komunikacji, stosuje się 
daną metodę. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają na precyzyjne zaplanowanie i zaprojek-
towanie całego kursu blended learningowego.

Methopedia ma służyć dzieleniu się doświadczeniami przez ekspertów w stosowaniu róż-
nych form blended learningu. Aby to osiągnąć, nie wystarczy samo utworzenie encyklopedii 
zawierającej zbiór haseł. Konieczne jest zaangażowanie ludzi zainteresowanych tworzeniem 
zawartości oraz otwartych na wymianę informacji. Zaangażowanie buduje się poprzez dostarcze-
nie środowiska spersonalizowanego, w którym można obserwować działalność innych. Dlatego 
Methopedia wyposażona jest mechanizm informujący o ostatnich zmianach na wiki.

W oparciu o technologię open source Elgg został zaimplementowany w Methopedii me-
chanizm prostego środowiska społecznościowego. Środowisko można będzie rozbudowywać 
o funkcje spotykane w typowych portalach społecznościowych. Każda osoba może mieć własny 
profil wraz z podstawowymi informacjami, tworzącymi np. CV. Istnieje też możliwość integro-
wania profilu Methopedii z innymi portalami społecznościowymi. Methopedia wyposażona jest 
w mechanizm dodawania informacji o niej do najpopularniejszych portali i serwisów społecz-
nościowych, takich jak np.: Facebook, LinkedIn, Twitter, Digg.com, Delicious i inne.

Kluczowym zadaniem, jeżeli chodzi o przyszłość Methopedii, jest przekroczenie „masy 
krytycznej”, koniecznej do utworzenia żywej społeczności ekspertów blended learningu, a także 
osób związanych z edukacją. Jednym z podstawowych kroków, jakie podjęto, by to zadanie 
wykonać, było zasilenie Methopedii jak największą liczbą metod i technik edukacyjnych 
w różnych językach.

Podsumowanie
Methopedia projektowana była z myślą o wygodzie użytkownika i jest wciąż doskonalona. 

Tłumaczone są hasła z różnych wersji językowych. Strona główna zawiera samouczki wideo oraz 
wprowadzenie w zagadnienia blended learningu. Docelowo informacje na temat Methopedii 
będą pojawiać się na największych portalach społecznościowych. Dopracowana zostanie również 
wersja Methopedia Community – serwisu społecznościowego Methopedii.

Nie należy zapominać, że Methopedia nie powstaje w próżni. W ramach projektu COMBLE 
realizowane są przedsięwzięcia skierowane nie tylko do osób zajmujących się prowadzeniem 
zajęć czy tworzeniem kursów, ale także do kadry zarządzającej oraz osób uczących się. Mene-
dżerowie mogą sięgnąć po podręcznik dla decydentów The Blended Learning Readiness Han-
dbook (w trakcie opracowywania) – dzięki tej publikacji będą mogli ocenić konieczne zmiany 
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w instytucjach, które to umożliwią wprowadzenie blended learningu. Osoby zajmujące się 
procesem powstawania i prowadzenia kursów z Methopedii mogą czerpać wiedzę i inspirację. 
Uczestnicy kursów czy studenci będą mogli uzyskać Blended Learning Driver’s Licence (Eu-
ropejski Certyfikat Blended Learningu), potwierdzający, że potrafią używać właściwych metod 
i narzędzi (w ramach swojego kursu).

Wydaje się, że propozycja integracji metod oraz ekspertów blended learningu w jednym 
miejscu jest warta uwagi i współuczestnictwa.
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 Abstract
Learning technologies developed in recent years have the creative potential for improving the quality 

of learning. However, this potential will only unfold if institutions implement suitable methodologies and 
learning cultures and if instructors become able to integrate active learning by choosing suitable activities. 
The European Methopedia community is therefore being developed for blended learning experts to share 
knowledge, methods and designs on a wiki-based platform. In addition to didactical content it is meant 
to function as a social network site for experts to meet, connect and share their views and experiences. 
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światów w edukacji.
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Po latach narzekań oraz prób sanacji szkolnictwa wyższego małymi krokami rodzi się szansa na 
wykonanie jednego dłuższego kroku. Za jego zapowiedź uznać można „Założenia do nowelizacji 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Z punktu widzenia warunków sprzyjających wykorzystaniu 
nowych technologii w dydaktyce akademickiej projekt ów ma szereg zalet i wydaje się stanowić 
zapowiedź lepszej atmosfery także dla e-edukacji. Jednak, zdaniem autora opracowania, nadal 
istnieje niebezpieczeństwo, że pozostaniemy w kręgu coraz bardziej anachronicznego paradygmatu 
XIX-wiecznej uczelni o korzeniach tkwiących w „kuźni wiedzy i kadr dla socjalistycznej gospodarki”. 

Nowe rozdanie w systemie edukacji wyższej
Dla środowiska praktyków e-edukacji Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki1 wiążą się z nadzieją na pojawienie się sprzyjających warunków do szerokiego 
wykorzystania technologii informatycznych w dydaktyce, uzasadnioną choćby tylko następującymi 
stwierdzeniami zawartymi w Założeniach: uproszczenie zasad prowadzenia niestandardowych form 
kształcenia, mieszczących się w ramach „uczenia się przez całe życie” oraz większy nacisk […] na 
poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób, które już ukończyły studia, zgodnie z ideą „kształcenia 
przez całe życie” (Life Long Learning)2.

Jedno jest jednak niepewne – jest prawdopodobne, że wprowadzając reformę w propono-
wanej przez Założenia postaci, pozostaniemy w kręgu coraz bardziej anachronicznego paradyg-
matu XIX-wiecznej uczelni. Konieczne jest więc podjęcie próby oszacowania szans i zagrożeń, 
jakie niesie ze sobą projekt reformy dla rozwoju e-edukacji w Polsce i znalezienie odpowiedzi 
na pytanie, czy nadzieja na pożądane przez nas zmiany jest w ogóle realna.

1 Wersja z dnia 19.10.2009 skierowana na posiedzenie Rady Ministrów, http://www.bip.nauka.gov.pl/_
gAllery/69/70/6970/20091019_Zalozenia_do_nowelizacji_ustawy.pdf, wersja z dnia 30.10.2009 przyjęta przez Radę 
Ministrów, http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=7310. 
2 Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie..., dz. cyt., s. 64, 65.
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Konceptualną kanwą, na której osnuta została niniejsza dyskusja, jest ogólna teoria systemów, 
ponieważ traktując szkolnictwo wyższe jako system i patrząc z perspektywy systemowej, łatwiej 
jest uporządkować i ocenić wielowątkowy projekt zapowiadanych zmian3.

Inwentaryzacja
Punkt wyjścia i główne propozycje zmian zawarte w „Założeniach”
Założenia rozpoczyna analiza istniejącego stanu szkolnictwa wyższego, której wyniki nie 

odbiegają od powszechnej opinii krążącej w środowisku akademickim, ostatnio znajdującej 
swoje odbicie w licznych doniesieniach prasowych i publicystycznych. Stan ten syntetycznie 
ujmuje kilka, na ogół niekwestionowanych, stwierdzeń, takich jak: dalekie miejsce w światowym 
rankingach uczelni wyższych, mała innowacyjność polskiej gospodarki, niedobór tzw. samo-
dzielnych pracowników naukowych, przeciętnie niska jakość wszystkich trzech stopni studiów, 
a z interesującej nas perspektywy e-edukacyjnej – sporadyczne korzystanie z dostępnych techno-
logii informatycznych w dydaktyce (co istotnie ogranicza efektywność organizacyjną, badawczą 
i edukacyjną uczelni wyższych). Oprócz powyższych niedociągnięć polskiej edukacji wyższej 
wymienia się także szereg mniejszej wagi „grzechów” szczegółowych, takich jak: nepotyzm, 
pozorowane konkursy, koleżeńskie recenzje, nieodbywające się zajęcia, tolerowanie oszustw 
egzaminacyjnych, plagiat.

Wstępna lektura Założeń pozwala sądzić, że postanowiono tę złą sytuację radykalnie 
zmienić. Zapowiedzi zawarte w ww. dokumencie można ująć lapidarnie: projekt reformy jest 
próbą uczynienia z dotąd zamkniętego4 systemu szkolnictwa wyższego systemu otwartego5, 
adaptacyjnego6 i w dłuższej perspektywie – ekwifinalnego7, przez rozbudowanie możliwie wielu 
sprzężeń zwrotnych z otoczeniem świata akademickiego i wzbogacenie narzędzi sterowania 
tym systemem.

Do pierwszej grupy przedsięwzięć, otwierających system na wymianę, a nie tylko wysyłanie 
na zewnątrz informacji, należy zaliczyć przynajmniej następujące:

 Wprowadzenie możliwości kształcenia wspólnego z pracodawcą, a także kształcenia 
na zamówienie pracodawcy. Włączenie praktyków z organizacji gospodarczych, 
publicznych i społecznych do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu za-
wodowym przy: a) tworzeniu programu studiów, b) realizacji procesu kształcenia, 
a także (c) ocenie jego efektów8;

3 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984; J.M. Szymański, Życie systemów, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1991; J.M. Mischke i A.K. Stanisławska, Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność, [w:] 
J.M. Mischke (red.), Akademia on-line, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005, s. 35–51.
4 Systemami zamkniętymi określa się systemy, których elementy nie wchodzą w interakcję z otoczeniem. Są to również 
systemy, które przechodzą wyłącznie od stanów najmniej prawdopodobnych do stanu najbardziej prawdopodobnego, 
czego konsekwencją jest to, że wszystkie procesy energetyczne systemu ulegają degradacji.
5 Systemami otwartymi nazywamy systemy wchodzące w interakcje z otoczeniem i tracące energię na jego rzecz lub 
korzystające z jego zasobów.
6 Systemy adaptacyjne to systemy z wbudowanym mechanizmem zmiany relacji między elementami struktury, dzięki 
czemu system wypróbowuje różne sposoby i środki podążania do celu, aby w końcu osiągnąć stan, który nie musi być 
dokładnie tożsamy z celem, ale w którym system nie wchodzi w konflikt z ograniczeniami otoczenia.
7 Systemem ekwifinalnym określa się system adaptacyjny, który przejawia tendencję do osiągania zamierzonego stanu 
celu w różny sposób. Można go uznać za system uczący się.
8 Założenia, s. 25.
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 Wprowadzenie uczelnianych dyplomów ukończenia studiów (również dyplomu 
doktora habilitowanego) z godłem uczelni w miejsce […] ujednoliconych dyplomów 
państwowych9;

 Wprowadzenie obowiązku monitorowania losów absolwentów przez uczelnie, 
szczególnie po 3 i 5 latach od zakończenia studiów10;

 Fakultatywne wobec wszystkich uczelni, a obligatoryjne wobec PWSZ, tworzenie 
konwentów, których członkami będą m.in. przedstawiciele władz regionalnych oraz 
regionalnych środowisk przedsiębiorców11;

 Możliwość zastosowania menadżerskiego modelu zarządzania uczelnią z rektorem 
wyłanianym w otwartym konkursie12.

Nowymi bądź zmodernizowanymi narzędziami sterowania systemem edukacji wyższej 
wydają się być według projektu reformy:

 obowiązek posiadania przez uczelnię strategii, której zapisy będą miały charakter 
zobowiązujący dla władz uczelni (wszystkich szczebli)13; 

 kontrola i zarządzanie jakością kształcenia – u podstaw [których] leży przekonanie, 
że potencjał tkwiący w polskich uczelniach powinien być pełniej wykorzystywany 
poprzez zwiększenie ich autonomii, uwzględnienie instrumentów zarządzania 
jakością14; 

 uzależnienie wielkości dofinansowania uczelni ze strony państwa od jakości 
badań i kształcenia – Coroczny wzrost kwoty finansowania szkolnictwa wyższego 
tworzyć będzie „fundusz projakościowy” przeznaczony przede wszystkim na finan-
sowanie jednostek organizacyjnych szkolnictwa wyższego najwyższej jakości15; 

 rozluźnienie gorsetu standardów kształcenia – W największym stopniu będzie 
to dotyczyło podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, posiadających 
uprawnienia habilitacyjne. Docelowo uczelnie zostaną upodmiotowione poprzez 
wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), zdefiniowanych poprzez efekty 
kształcenia (wiedza i umiejętności), którymi będzie cechował się absolwent16;

 większa swoboda w kształtowaniu pensum i ograniczenia wieloetatowości na-
uczycieli akademickich – Ograniczenia możliwości pracy na więcej niż dwóch 
etatach, przy jednoczesnym swobodnym kształtowaniu przez rektora wysokości 
pensum – zwłaszcza w przypadku osób, realizujących wysokiej wartości granty 
badawcze – współgra z szerszymi uprawnieniami rektora, który będzie posiadać 
kompetencje do decydowania o [...] strukturze organizacyjnej oraz z zasadą za-
trudniania nauczycieli akademickich [...] wyłącznie na podstawie umowy o pracę 
i tylko w drodze konkursów (za wyjątkiem profesorów tytularnych)17;

9 Tamże, s. 35, 45, 34.
10 Tamże, s. 45.
11 Tamże, s. 27.
12 Tamże, s. 29.
13 Tamże, s. 47.
14 Tamże, s. 26.
15 Tamże, s. 28.
16 Tamże, s. 37.
17 Tamże, s. 57, 39.
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 uelastycznienie pragmatyki kariery – Uproszczenia ścieżki awansu naukowego, tak 
aby perspektywa zdobywania kolejnych stopni oraz tytułu naukowego działała na 
naukowców motywująco i wspomagała ich rozwój naukowy oraz jej zobiektywi-
zowanie przez zdefiniowanie przypadków zakazanego konfliktu interesów osób 
oceniających nauczycieli akademickich18; 

 obowiązek zawierania umów między uczelnią a studentem – Ochronę praw stu-
denta zapewni wprowadzenie obowiązku zawierania umów pomiędzy studentem 
a uczelnią19.

Wyliczone powyżej propozycje wydają się najistotniejsze z punktu widzenia wykorzystania 
ich w usprawnianiu procesów dydaktycznych za pomocą nowoczesnych technologii. Możliwe, 
że coś zostało pominięte, ale już ta lista wskazuje na kierunek oraz możliwości zrealizowania 
korzystnych dla e-edukacji zmian.

Elementy ciągłości
Niestety, równolegle do zmian przewiduje się utrzymanie (czasem z niewielką korektą) 

istotnych elementów obecnego systemu, a mianowicie:
 paradygmatu uniwersytetu humboldtowskiego jako podstawy funkcjonowania szkoły 

wyższej;
 ścieżki kariery akademickiej wyznaczanej jedynie kolejnymi stopniami i tytułami nauko-

wymi;
 minimum kadrowego, które pozostanie bez zmian – z niewielką tylko koncesją 

na rzecz możliwości zastępowania w niektórych przypadkach jednego profesora 
dwoma doktorami20;

 godzinowej miary zaangażowania nauczyciela w dydaktykę (pensum dydaktycz-
nego);

 wieloetatowości nauczycieli akademickich, z ograniczeniem możliwości pracy 
na więcej niż dwóch etatach – jednak, jak się wydaje, bez ograniczenia pracy na 
zlecenie;

 Państwowej Komisji Akredytacyjnej z rozszerzonymi uprawnieniami (np. kontrola 
efektów, a nie tylko warunków kształcenia), która skupi się bardziej niż dotąd na 
efektach kształcenia i ich zgodności z misją uczelni, powiązaniu działalności dydak-
tycznej z działalnością naukową, ocenie efektów działalności dydaktycznej przez 
pracodawców21;

 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisja ds. Stopni i Tytułów 
Naukowych (ze zmianami ograniczającymi możliwy konflikt interesów i kaden-
cyjnością ich członków), Parlamentu Studentów RP oraz Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów.

Niewymienione w Założeniach organizacje korporacyjne, takie jak: KRASP, KRAPUT, KRUN, 
KRZSP, FRP, zapewne zachowają swoje (niemałe22) wpływy.

18 Tamże, s. 48, 50.
19 Tamże, s. 5, 67.
20 Tamże, s. 36.
21 Tamże, s. 32.
22 Np.: http://www.krasp.org.pl/stat_print.php, [20.10.2009].
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Dyskusja
W społeczności osób zaangażowanych w e-edukację istnieje23 – na ogół niekwestionowane 

– przekonanie, że opieszałość polskich uczelni wyższych w dostosowywaniu procesów dydak-
tycznych (i ich organizacji) do wymogów współczesnej cywilizacji wynika z wielu przyczyn, 
wśród których najczęściej wymienia się:

 brak realnego zainteresowania uczelni jakością kształcenia – spowodowany prze-
wagą znaczenia osiągnięć naukowych nad dydaktycznymi dla kariery nauczyciela 
akademickiego oraz czynnika naukowego w algorytmie finansowania szkół nad 
czynnikiem dydaktycznym, przy jednoczesnym dążeniu do nieustającego pod-
wyższania współczynnika skolaryzacji i wieloetatowości nauczycieli akademickich 
– zwłaszcza tych „z wyższej półki”. Zjawiska te mogą, niestety, bezpośrednio łączyć 
się z zachowawczą postawą znacznej części kadry akademickiej i na ogół niewielką 
kreatywnością w obszarze e-edukacji;

 ograniczenie wolności uczelni w zakresie kształtowania polityki dydaktycznej oraz 
centralizacja zarządzania szkołami wyższymi objawia się m.in. nieżyciowymi stan-
dardami kształcenia oraz minimum kadrowym traktowanymi przez PKA zbyt formal-
nie, sztywnym pensum dydaktycznym i zatrudnianiem nauczycieli akademickich na 
podstawie mianowania. Wszystkie wymienione czynniki z pewnością zmniejszają 
zapał władz uczelni do wprowadzania nowych metod i technik kształcenia;

 względnie niską ocenę (przez studentów) studiów jako inwestycji w zawodową 
przyszłość – połączoną jednocześnie z (zwykle przesadnie) wysokim mniemaniem 
o wartości uniwersyteckiego dyplomu. Oba zjawiska zdają się wiązać z masowoś-
cią studiów oraz obowiązującą wciąż zasadą bezpłatności studiów na uczelniach 
publicznych, co demoralizująco wpływa na przyszłych i obecnych studentów;

 nastawione głównie na zaspokajanie własnych potrzeb środowisko akademickie, 
które tworząc normy postępowania podporządkowane partykularnym celom, samo 
sprawdza ich realizację24, czego konsekwencją jest brak właściwego dystansu do 
własnych osiągnięć dydaktycznych.

Odnosząc powyższe obserwacje do propozycji zawartych w Założeniach, widać wyraźnie, 
że nadzieje na uruchomienie mechanizmów dostosowawczych dydaktyki (i nie tylko) mają 
swoje uzasadnienie. W szczególności plany dotyczące otwarcia uczelni i całego systemu na 
sygnały płynące z zewnątrz dają szansę na przywrócenie dydaktyce jej właściwego miejsca na 
uczelni wyższej, a tym samym przygotowanie gruntu pod modernizację procesów kształcenia 
akademickiego. Wydaje się, że uczelnie i ich władze, dysponując znacznie większą niż dotąd 
swobodą kształtowania uczelnianej polityki edukacyjnej, będą mogły w pełni wykorzystać infor-
macje płynące z otoczenia. Zwłaszcza przyznanie niektórym uczelniom uprawnień do kreowania 
własnej wizji kształcenia (KRK) oraz nowe lub sprawniejsze narzędzia zarządzania i obowiązek 
informowania ministerstwa o szczegółach działalności uczelni można uznać za zapowiedź dużych 
zmian w praktyce akademickiej, a w efekcie również rozwoju e-edukacji.

23 J.M. Mischke, Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyższych, [w:] M. Dąbrow-
ski, M. Zając (red.), E-edukacja – analiza dokonań i perspektywy rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 19–24, http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf, [20.10.2009].
24 J.M. Mischke, Kto pełni rolę właściciela uczelni?, niepublikowane opracowanie, http://galaxy.uci.agh.edu.
pl/~mischke/, [20.10.2009].
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Czy na pewno można już liczyć na radykalną i konsekwentną poprawę jakości stanu 
szkolnictwa wyższego w Polsce? Niestety, sądzić wypada, że pytanie to długo pozostanie bez 
odpowiedzi. Abstrahując bowiem od nieznanego w tej chwili kształtu ustaw po zakończeniu 
prac parlamentu, łatwo zauważyć, iż niezmienione pozostaną dotychczasowe generalne zasady 
funkcjonowania edukacji akademickiej, które stanowią utrudnienie lub wręcz uniemożliwiają 
– jak się wydaje – efektywną restrukturyzację systemu szkolnictwa wyższego.

Dotyczy to zwłaszcza dwóch grup czynników o znacznym potencjale destrukcyjnym:
 utrzymania przy życiu paradygmatu bezwzględnego łączenia badań z nauczaniem 

(uniwersytet humboldtowski) oraz założenia (słabo lub w ogóle nieudokumento-
wanego) o wzroście kompetencji nauczycielskich wraz z uzyskaniem kolejnych 
stopni naukowych (zwłaszcza habilitacji);

 pozostawienia bardzo dużych uprawnień kontrolnych i regulacyjnych w rękach państwa, 
a w rzeczywistości – w rękach korporacji akademickich (takich jak: PKA, RGSW, CK, 
KEJN).

Mimo iż w wielu fragmentach Założeń kwestia kształcenia pod kierunkiem uczonego (na 
wszystkich stopniach zawodowych i naukowych) traktowana jest jako jedna z podstawowych 
funkcji uczelni i równocześnie podkreśla się malejące znaczenie badań naukowych, które w coraz 
większym stopniu mają być realizowane w laboratoriach korporacyjnych, to jednak nie wyciąga 
się z powyższych uwag żadnych praktycznych wniosków. Wprost przeciwnie – zapowiada się 
wzmocnienie funkcji badawczej uczelni, co z pewnością przyniesie dobry skutek w przypadku 
nauk podstawowych, jednak w naukach przyrodniczych i aplikacyjnych (np. technicznych) 
może okazać się poważnym błędem, ponieważ w tych właśnie dziedzinach uczelnie w Polsce 
nie będą w stanie konkurować (choćby finansowo) z wyspecjalizowanymi laboratoriami.

Oczywiście nie oznacza to totalnej negacji sensu prowadzenia badań przez nauczycieli akade-
mickich – wciąż słuszna pozostaje idea powierzania uczonym kierowania edukacją studenta. Jednak, 
po pierwsze, dotyczy to studiów, a nie nauczania – a więc co najmniej studiów doktoranckich, 
po drugie zaś – nawet w przypadku studiów III stopnia chodzi o to, aby kierująca nimi osoba była 
kreatywna, a niekoniecznie legitymowała się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Wynikałoby 
z tego, że wartościowszy jest nauczyciel bardzo aktywny naukowo, choćby tylko na średnim po-
ziomie, niż ktoś, kto w przeszłości uzyskał stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, ale 
zaraz potem zapadł w naukowy letarg. 

Z tego punktu widzenia zdobywanie kolejnych stopni i tytułów nie może być traktowane jako 
wystarczający wyznacznik rozwoju naukowego i kompetencji do kierowania edukacją studentów. 
W przypadku kształcenia na niższych stopniach zawodowych cecha „uczoności”, jako miary 
koniecznych dydaktycznych kompetencji nauczyciela, jest więc dyskusyjna, zaś w przypadku
e-kształcenia całkowicie nieistotna – tu bowiem liczą się przede wszystkim umiejętności dydaktyczne 
oraz kompetencje w zakresie zarządzania pracą innych na odległość.

Druga grupa czynników o hamującym potencjale to zakładany w dokumencie MNiSW 
system sterowania edukacją, pozostawiony niemal w dotychczasowym kształcie, a może 
nawet w niektórych fragmentach wzmocniony – na przykład przez zobowiązanie wszystkich 
rodzajów uczelni do dostarczania ministerstwu danych, które po ewentualnym zagregowaniu 
[będą] stanowiły podstawę do podejmowania decyzji opartych na merytorycznych podstawach 
uzyskanych z danych pochodzących od uczelni25 oraz procedura powoływania Krajowych 

25 Założenia, s. 41.
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Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) i wprowadzenie ramowych reguł kształcenia na 
studiach doktoranckich26, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
rozszerzenie uprawnień kontrolnych PKA itd.

Jest przy tym znamienne, że centralne ciała kontrolne i normalizacyjne składają się w Polsce 
z czynnych nauczycieli akademickich, a więc istnieje uzasadniona obawa, że mimo ambitnych 
celów reformy nadal wąska grupa osób będzie ustalała normy, sprawdzała ich przestrzeganie 
i wystawiała certyfikaty praworządności. Biorąc jednocześnie pod uwagę niezwykle silną 
w naszym kraju presję na wzrost poziomu skolaryzacji społeczeństwa, dozwoloną wieloeta-
towość nauczycieli akademickich, obowiązujące w niezmienionej postaci minima kadrowe 
oraz dwuźródłowość finansowania uczelni (ze środków budżetu centralnego oraz czesnego), 
istnieje podejrzenie, że powiązania i interesy nauczycieli akademickich nadal będą decydująco 
wpływały na sterowanie systemem edukacji wyższej. Nie wydaje się, by mogło temu zapobiec 
wielce pożądane utrudnianie występowania ich najbardziej dojmujących przejawów, takich 
jak: nepotyzm, łączenie funkcji kontrolnych i wykonawczych, recenzowanie prac pracowników 
własnej uczelni, inbreeding).

Podsumowanie
Nie roszcząc sobie prawa do wymienienia wszystkich potencjalnych skutków realizacji 

Założeń, można jednak przyjąć za dość oczywiste, że oczekiwane przez ich autorów podwyż-
szenie efektywności systemu edukacji wyższej będzie jedynie w niewielkim stopniu zależeć od 
treści szczegółowych uregulowań, a w znacznie większym od kultury organizacyjnej szkolnictwa 
wyższego oraz dobrych obyczajów panujących w środowiskach akademickich. Przykładem nie-
bezpiecznego, a przecież całkiem możliwego, wynaturzenia słusznych intencji mogą być konkursy 
KNOW, które wcale nie muszą być przeprowadzane w oparciu o jedynie obiektywne kryteria. 
Tym bardziej że ocena działalności dydaktycznej i naukowej jest trudna do kwantyfikowania.

Widoczne w Założeniach dążenie do unormowania większości istotnych elementów syste-
mu edukacji i ich wzajemnych relacji, przy niezmienionych głównych właściwościach struktury 
sterowania, może więc uniemożliwić zmianę homeostatycznego charakteru systemu. Zdaniem 
autora opracowania jest to przejaw niczym niepopartej niewiary autorów Założeń w kompeten-
cje, rozsądek, a może i moralność społeczności akademickich poszczególnych uczelni.

Dlatego też wydaje się, że w szykowanych regulacjach prawnych – z punktu widzenia efek-
tywności całego systemu edukacji wyższej oraz z perspektywy rozwoju e-nauczania i wyższego 
kształcenia ciągłego – bezpieczniej byłoby ograniczyć do minimum normalizacyjne funkcje 
instytucji ponaduczelnianych, a w zamian – z większym zaufaniem podejść do adaptacyjnych 
zdolności uczelnianych społeczności, dbając jedynie o to, by otrzymywały one z zewnątrz 
wyraźne sygnały o skutkach swojej działalności. 

Jeśliby oprzeć się na kapitalnych obserwacjach P.F. Druckera27, należałoby przyjąć, że 
produktem uczelni są osiągnięcia jej absolwentów w gospodarce oraz sukcesy badawcze 

26 Tamże, s. 37.
27 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 34 (Firmy bussinesowe istnieją po to, by 
dostarczyć klientom towary i usługi, a nie po to, by tworzyć miejsca pracy dla pracowników i zarządzających. Szpital 
nie istnieje dla pielęgniarek i lekarzy, ale dla pacjentów) i s. 28 (Wyniki każdego przedsiębiorstwa istnieją wyłącznie na 
zewnątrz. Wynik firmy to zadowolony klient. Wynik szkoły to uczeń, który nabył umiejętności wykorzystywane 10 lat 
później w pracy zawodowej. Wewnątrz przedsiębiorstwa istnieją jedynie koszty). 
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i  aplikacyjne czynnych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych wszystkich 
stopni. A zatem warto byłoby pozyskać np. opinie międzynarodowych korporacji uczonych, 
stowarzyszeń naukowych i zawodowych, organizacji zatrudniających absolwentów oraz in-
formacje o udziale tych ostatnich w przedsięwzięciach kulturalnych i cywilizacyjnych. 

Zabieganie o ekspertyzy organizacji międzynarodowych (takich jak np. OECD28 czy 
EBOR), a także poważne wykorzystanie syntetycznych metod badawczych do analizy poten-
cjału polskiego szkolnictwa wyższego, a następnie przekazanie uzyskanych w trakcie badań 
wyników niezależnym i samorządnym uczelniom, mogłoby stać się zadaniem wyspecjalizo-
wanej agencji rządowej. Tym bardziej że dysponujemy całą gamą sprawdzonych metod ba-
dawczych, choćby takich jak metody zastosowane w Narodowym Programie Foresight Polska 
202029, a w szczególności badania eksperckie prowadzone metodą Delphi, „lubelski” model 
pomiaru kapitału intelektualnego regionów, oparty na analizie opisowej oraz konfirmacyjnym 
modelowaniu strukturalnym30 lub też badania panelowe analogiczne do tych, jakie zastoso-
wano w przypadku Diagnozy społecznej31. Z czasem agencja taka mogłaby osiągnąć pozycję 
poważnego i wiarygodnego źródła przesłanek podejmowania decyzji przez kandydatów na 
studia, sponsorów uczelni oraz pracodawców absolwentów. Co więcej, tego typu działania 
mogłyby w przyszłości zastąpić kontrolne funkcje PKA i CK, których rola sprowadzałaby się 
wówczas jedynie do analizy i interpretacji publikowanych danych oraz formułowania na ich 
podstawie sugestii dla decydentów wszystkich szczebli.

Ta dość rewolucyjna idea nie stanowi żadnego gotowego rozwiązania problemu, jednak 
autor niniejszego opracowania sądzi, że mogłaby ona stać się początkiem dyskusji prowadzonej 
w paradygmacie: „Czy musi być tak, jak było dotychczas?”. Jedno wydaje się przy tym pewne 
– polskiemu szkolnictwu wyższemu potrzebna jest kuracja na kształt tej, jaką przeszła polska 
gospodarka w latach 90. XX wieku32. Jednak czy szok wywołany obserwowanym obecnie 
kryzysem edukacji wyższej jest wystarczająco silny, a jego świadomość na tyle powszechna, by 
tego rodzaju terapia przyniosła pożądany skutek? Czy dzięki temu polskie szkolnictwo wyższe 
szybciej przekształciłoby się w system ekwifinalny, tj. samoistnie dążący do celu wieloma dro-
gami – system uczący się? Czy spełniłaby się tym samym zapowiadana w Założeniach nadzieja 
na zajęcie przez e-edukację należnego jej miejsca w systemie edukacji akademickiej? Innymi 
słowy: polska akademia zdaje się wciąż czekać na swojego „Balcerowicza”.

28 Policy mix for innovation in Poland – key issues and recommendations (Raport OECD), http://www.mg.gov.pl/NR/
rdonlyres/ECA45A6C-54C8-4D5D-BC84-0A4B2B550FB8/34783/infprraport.doc, [20.10.2009].
29 http://foresight.polska2020.pl/, 20.10.2009.
30 A. Wodecki, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny (Raport), Lublin 2007, http://www.kapitalintelektualny.
pl/raport.pdf, 20.10.2009; Dodatki do Raportu, http://www.kapitalintelektualny.pl/dodatki.pdf, [20.10.2009]; 
A. Wodecki, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny badania potencjału regionu, „e-mentor” 2006, nr 3(15), 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=15&id=294, [20.10.2009].
31 J. Czapliński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.
pdf, [20.10.2009].
32 N. Klein, Doktryna szoku, Muza, Warszawa 2008.
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 Abstract
After many years of complaints and vain attempts to cure the university education system by short 

paces now an opportunity for one long step towards an improvement is appearing. It is expected to 
foster modern education, e-learning, lifelong learning, quality of learning etc. This approach however, 
despite its several real advantages, causes a fear for being left with growing anachronism of paradigm 
of XIX century university, which roots have been planted on the field of „smithy of knowledge and staff 
for socialist economy”.
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Ekonomia eksperymentalna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin ekonomii. Celem 
tego opracowania jest przedstawienie doświadczeń, zarówno technicznych, jak i dydaktycznych, 
wynikających z użycia metod kontrolowanego eksperymentu w nauczaniu zdalnym ekonomii, 
głównie w e-learningu. Przedstawione zostało oprogramowanie LabSEE, utworzone na potrzeby 
kursów e-learningowych, jak i sposób integracji z platformą Moodle. Oceniony będzie efekt dy-
daktyczny eksperymentów na podstawie wyników kursu „Podstawy ekonomii oraz mikroekonomii 
zaawansowanej”. Porównanie wyników eksperymentów online z badaniami laboratoryjnymi po-
zwala na określenie możliwości wykorzystania tych pierwszych w badaniach ekonomicznych.

Kontrolowany eksperyment laboratoryjny został zaakceptowany przez ogół ekonomistów 
dopiero wtedy, gdy David Kahneman i Vernon Smith w 2002 r. otrzymali nagrodę im. A. Nobla. 
Do tego przełomowego momentu większość uznanych szkół teorii ekonomii odrzucała możli-
wość wykorzystania eksperymentu do badań ekonomicznych. Zadziwiające jest jednak to, że 
metody eksperymentalne zostały wyeliminowane z nauk społecznych przez empirystę – Johna 
Stuarta Milla. Wprowadził on rozgraniczenie między naukami fizycznymi a społecznymi, 
 oparte na możliwości wykorzystania metod eksperymentalnych: Nauki moralne mają wspólną 
właściwość, która odróżnia je od nauk fizycznych; jest to fakt, że w naukach moralnych rzadko 
jesteśmy w stanie przeprowadzić eksperyment1. Pogląd ten został utrwalony w podręcznikach do 
ekonomii, których pierwsze rozdziały zwykle definiują ekonomię jako naukę nieeksperymen-
talną. Zadziwiający jest jednak fakt, że potencjał eksperymentów jako narzędzia edukacyjnego 
oraz badawczego nie został dotychczas szerzej wykorzystany w nauczaniu zdalnym. Może to 
być wynikiem niedostosowania narzędzi eksperymentalnych do specyficznej formy nauczania, 
jaką jest e-learning. W tym opracowaniu przedstawione zostaną wyniki prac nad połączeniem 
metod eksperymentalnych oraz nauczania zdalnego.

Ogół badań eksperymentalnych można podzielić ze względu na skalę i zakres badanych 
zjawisk, np. decyzje indywidualne, teorie gier, dylematy społeczne, eksperymenty rynkowe2. 
Wszystkie te grupy eksperymentów są wykorzystywane w nauczaniu ekonomii, i to w różnych 
jej dziedzinach, często dość od siebie odległych. Liczba eksperymentów klasowych z roku 

1 J.S. Mill, [za:] F. Guala, The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 
s. 2.
2 T. Kopczewski, M. Malawski, Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania, „Decyzje” 2007, 
nr 8, 12.
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na rok rośnie i nie ma już właściwie dziedziny ekonomii, która nie korzystałaby z tej formy 
w nauczaniu. Podsumowanie blisko 200 eksperymentów klasowych można znaleźć na stronach 
Charlesa Holta3 czy Delemeestera i Brauera4.

Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów
Istnieje wiele programów do tworzenia i zarządzania eksperymentami. Niestety, brak 

jest wspólnej platformy programistycznej czy nawet powszechnej metodologii ich tworzenia. 
Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje oprogramowania eksperymentalnego5: programy 
dedykowane, serwisy eksperymentalne oraz środowiska programistyczne. Zostały one omó-
wione poniżej:

 Programy dedykowane to aplikacje tworzone dla danego eksperymentu, z do-
kładnie ustalonym algorytmem jego przebiegu. Dominują aplikacje pisane jako 
aplety Java lub dynamiczne strony WWW. Tego typu rozwiązanie promowane 
było np. przez Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej na Uniwersytecie 
w Mannheim. W ostatnich latach odchodzi się jednak od tego typu rozwiązań. 
Pozostałością tego systemu jest ORSEE6, utworzony jako aplikacja PHP. Jest to 
jedyny ogólnie dostępny program do zarządzania badaniami eksperymentalnymi, 
tj. rekrutacji ich uczestników oraz rejestracji.

 Serwisy eksperymentalne – od blisko dziesięciu lat większość eksperymentów 
powstaje jako aplikacje serwerowe. Tworzone są one głównie w kilku ośrodkach 
akademickich. Część z nich znormalizowała sposób tworzenia eksperymentów 
i udostępniła je w postaci serwisów. Nauczyciel po otrzymaniu uprawnień loguje 
się na stronie internetowej serwisu i może poprowadzić eksperyment wybrany 
z kilkudziesięciu dostępnych. Nie uzyskuje uprawnień do modyfikacji samej 
aplikacji serwerowej – może jedynie ustalać jego parametry w ramach udostępnio-
nego eksperymentu. Po sesji istnieje możliwość automatycznego wygenerowania 
wykresów obrazujących przebieg eksperymentu oraz wyeksportowania wyników. 
Pierwszy tego typu serwis został opracowany przez Charlsa Holta (Veconlab)7. 
W roku 2004 powstały dwa inne serwisy o podobnym przeznaczeniu: Finance 
and Economics Experimental Laboratory at Exeter (FEELE) oraz EconPort – nakie-
rowany na naukę mikroekonomii, a udostępniany przez Georgia State University. 
Wadą opisywanych rozwiązań jest brak możliwości integracji serwisu z innymi 
aplikacjami sieciowymi oraz brak elastyczności w prowadzeniu eksperymentu, np. 
raz zadeklarowana liczba uczestników nie może się zmienić nie tylko w trakcie 
eksperymentu, ale nawet po zalogowaniu się słuchaczy. Serwisy prowadzone są 
wyłącznie w języku angielskim.

 Środowisko programistyczne – obecnie istnieją zaledwie dwa programy, stanowiące 
kompletne środowiska programistyczne do tworzenia eksperymentów. Pierwszy 

3 Charles Holt’s Classroom Games Homepage, http://people.virginia.edu/~cah2k/teaching.html, [02.11.2009].
4 http://www.marietta.edu/~delemeeg/games/, [02.11.2009].
5 P. Kowal, T. Kopczewski, R. Borowski, Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych online, 
„Ekonomia” 2008, nr 21. 
6 ORSEE, The Online Recruitment System for Economic Experiments, http://www.orsee.org/, [02.11.2009]. 
7 Charles Holt’s Homepage, http://people.virginia.edu/~cah2k/programs.html, [02.11.2009]. 
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z nich (utworzony na Uniwersytecie w Zurychu przez Ursa Fischbachera) – z-Tree8 
– jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu. Może być używany do 
takich klas eksperymentów jak: dobra publiczne, symulacja rynku oraz mechanizmy 
aukcyjne. Program działa w środowisku Windows. Po zainstalowaniu wirtualnej 
maszyny można uruchomić środowisko także w systemie Linux9. Jest ono zbudo-
wane w oparciu o architekturę typu klient – serwer. Do tworzenia eksperymentów 
wykorzystano dedykowany język. Interfejs programisty jest graficzno-tekstowy. 
Aplikacje klienta z-Leaf mają interfejs graficzny, a w najnowszej wersji istnieje także 
możliwość zamieszczania grafiki oraz plików wideo i audio. Aplikację kliencką 
z-Leaf trzeba przed użyciem zainstalować na komputerze.

Drugim kompletnym środowiskiem programistycznym jest program LabSEE10, powstały 
w Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej na WNE UW. Program ten jest bardziej elastyczny 
niż z-Tree. Oprogramowanie powstało w oparciu o środowisko Java, przez co stało się nieza-
leżne od środowiska pracy, a w przyszłości będzie również działać jako aplikacja w telefonach 
komórkowych. Programista ma na początku do dyspozycji gotowe rozwiązanie aplikacji klient 
– serwer: łączenie i przywracanie zerwanych połączeń, logowanie uczestników, czat oraz kil-
kadziesiąt wbudowanych funkcji łączenia graczy w grupy, tworzenia ekranów itd. Istnieją też 
funkcje dedykowane dla określonych klas eksperymentów. Jedyne ograniczenia, jakie mogą 
wystąpić podczas tworzenia eksperymentów w LabSEE, wynikają z samego środowiska Java. 

Większość prezentowanych rozwiązań dostosowana jest do specyficznych wymogów 
opracowań komputerowych. Wynika to z ich genezy – wszystkie powstały jako programy do 
eksperymentów laboratoryjnych lub jako dodatki do kursów ekonomii eksperymentalnej, realizo-
wanych w pracowni komputerowej. W zestawieniu sposobów wykorzystania oprogramowania, 
sporządzonym przez Kirilla Chernomaza11, nie ma informacji na temat zastosowań istniejącego 
oprogramowania do prowadzenia regularnych kursów e-learningowych wykorzystujących 
eksperymenty ekonomiczne.

Pomysł wykorzystania eksperymentów do nauczania zdalnego ekonomii pojawił się jako 
efekt uboczny prac nad tworzeniem serwisu Laboratorium Nauk Społecznych On-line, dedyko-
wanego badaczom w dziedzinie nauk społecznych. W zamierzeniach serwis ten ma umożliwić 
wirtualne tworzenie i zarządzanie badaniami społecznymi. Jest to system oparty na następujących, 
zintegrowanych ze sobą, składowych: 

 system zarządzania i kontrolowania badań –połączenie systemu rekrutacyjnego 
typu ORSEE, systemu zarządzania treścią CMS oraz narzędzi komunikacyjnych: 
wideokonferencje (dimdim czy openmeeting), czat, bramka SMS, połączenie 
telefoniczne;

 oprogramowanie do tworzenia badań: LabSEE oraz serwisu ankietowego;
 oprogramowanie do analizy statystycznej wyników – program R12 do obliczeń 

statystycznych, działający jako aplet Java.

8 z-Tree (Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments), http://www.iew.uzh.ch/ztree/index.php, 
[02.11.2009]. 
9 Using z-Tree with Linux and wine, http://www.kirchkamp.de/zTreeLinux/, [02.11.2009]. 
10 P. Kowal, T. Kopczewski, R. Borowski, Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych online, 
„Ekonomia” 2008, nr 21. 
11 Experimental software use in advanced undergraduate courses, http://spreadsheets.google.com/pub?key=rg8COv
YLRPMEBb9q4vOcjiA, [02.11.2009].
12 The R Project for Statistical Computing, www.r-project.org, [02.11.2009]. 
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System zarządzania i kontroli badań jest obecnie tworzony jako nowa aplikacja, natomiast 
w fazie testowej wykorzystano istniejące już oprogramowanie – platformę e-learningową Mo-
odle, co otworzyło nową możliwość wykorzystania projektowanego oprogramowania – two-
rzenie eksperymentów ekonomicznych do nauczania zdalnego. Przedstawione rozwiązanie 
jest zubożoną wersją serwisu Laboratorium Nauk Społecznych On-line, okrojoną do systemu 
e-learningowego i oprogramowania do tworzenia eksperymentów. 

Schemat tworzenia i zarządzania eksperymentami ekonomicznymi przedstawia rysunek 1. 
W pierwszym etapie nauczyciel tworzy eksperyment, wykorzystując platformę LabSEE. Może 
wykorzystać i zmodyfikować istniejące już eksperymenty lub napisać swoją grę, używając 
LabSEE jako nakładki kompilatora JAVA. Po kompilacji eksperymentu otrzymuje program 
kliencki LabSEEClient, który działa jako niezależna aplikacja Java lub może być umieszczony 
jako aplet na stronie WWW. Niezależnie od formy, program kliencki zostaje umieszczony na 
platformie e-learningowej kursu (jako pliki do pobrania lub jako strona WWW). W umówio-
nym czasie nauczyciel uruchamia program LabSEEServer i udostępnia eksperyment online. 
Uczestnicy wchodzą na stronę kursu i pobierają pliki startowe lub bezpośrednio przez stronę 
WWW uruchamiają programy LabSEEClient, łącząc się z serwerem i logując do eksperymentu. 
Narzędzie do wideokonferencji spełnia kluczową rolę w synchronizacji działań uczestników. 
Jest to narzędzie pomocy technicznej i może zostać użyte przez prowadzącego do wyświetlenia 
instrukcji oraz do kontroli przebiegu gry. Istnieje możliwość integracji tego narzędzia z samym 

Rysunek 1. Schemat połączeń i obsługi eksperymentów online
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eksperymentem. Programu kliencki LabSEE może działać jako aplet Java w wewnętrznej 
przeglądarce programu (np. Dimdim). 

Wymagania dotyczące transferu danych oraz zasobów sprzętowych w stosunku do serwe-
ra i klientów nie są zbyt wygórowane. Proste eksperymenty statyczne (jeden ekran decyzyjny 
w ramach jednej rundy) nie generowały znacznego obciążenia sieci ani sprzętu. Testy przeprowa-
dzane były na komputerze klasy Pentium IV 2,2GHz, 2GB RAM pamięci operacyjnej, Windows 
XP SP3, łącze kablowe niesymetryczne 1Mb/s ściąganie oraz 512kb/s wysyłanie, adres publiczny 
IP. Tego typu konfiguracja wystarczy do obsługi 42 uczestników eksperymentu jednocześnie. 
Wynika to z faktu, że największe obciążenie transferu przejmują na siebie serwery obsługi wi-
deokonferencji. Komputer wykładowcy obciążony jest jedynie transferem jednokierunkowym 
audio i wideo oraz obsługą aplikacji klient – serwer LabSEE. Obciążenie połączeń klientów 
jest znacznie mniejsze. Transfer minimalny nie powinien być jednak niższy niż 512 kb/s – dla 
zapewnienia płynności przekazu audio i wideo.

Ograniczeniem technicznym przy prowadzeniu eksperymentów dynamicznych (częste 
zmiany ekranów decyzyjnych w ramach jednej rundy) jest moc obliczeniowa komputera, 
na którym działa LabsSEEServer. Przy najbardziej intensywnym eksperymencie rynkowym, 
z 28 uczestnikami i wykorzystaniem tej samej konfiguracji sprzętowej co poprzednio, operacje 
wykonywane na serwerze generowały opóźnienia rzędu 2 sekund na każde 10 minut trwania 
eksperymentu. Rozwiązaniem tego problemu było wprowadzenie przerw między każdą nową 
rundą eksperymentu w celu zwolnienia zasobów przez serwer aplikacji. Eksperymentów online 
nie testowano z wykorzystaniem lepszej konfiguracji sprzętowej i przy lepszych parametrach 
łącza, choć można przypuszczać, że zastosowanie procesorów wielordzeniowych, systemu 
operacyjnego 64-bitowego oraz łącza symetrycznego 6Mb umożliwiłoby płynne przeprowa-
dzenie eksperymentów statycznych dla 1000 uczestników oraz eksperymentów dynamicznych 
dla około 100 do 200 uczestników. Głównym problemem przeprowadzonych eksperymen-
tów online jest opóźnienie generowane przez samych uczestników, a nie zasoby sprzętowe. 
W przypadku eksperymentów synchronicznych przejście do kolejnego etapu gry jest zależne od 
czasu podjęcia decyzji przez ostatniego gracza, dlatego można efektywnie kontrolować grupy 
liczące nie więcej niż 50 osób.

Prowadzenie zajęć z ekonomii eksperymentalnej
w trybie online 
Eksperymenty jako narzędzie nauczania zdalnego zostały przetestowane podczas dwóch 

edycji kursu internetowego Zrozumieć ekonomię, realizowanego w ramach kursów e-lear-
ningowych IBIZA COME UW oraz jako wsparcie wykładów mikroekonomii zaawansowanej 
na WNE UW13. Pierwszym zagrożeniem dla tego typu zajęć jest niska frekwencja podczas 
eksperymentów. Podczas 15 przeprowadzanych eksperymentów nigdy nie spadła ona po-
niżej 40 procent w stosunku do wszystkich zarejestrowanych i wynosiła znacznie powyżej 
50 procent w stosunku do osób aktywnych na danym kursie. Wynikało to z przyjęcia dosyć 
nietypowego systemu motywacyjnego. Każdy z uczestników otrzymywał stałą liczbę punktów 
za uczestnictwo w eksperymencie oraz punkty za uzyskane wyniki podczas eksperymentu, 

13 Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, www.wne.uw.edu.pl, [02.11.2009]. 
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natomiast druga część oceny była zależna od przygotowanego referatu. Niestety, nie dało się 
wyeliminować drugiego zagrożenia dotyczącego opóźnień w podejmowaniu decyzji przez 
uczestników. Przy eksperymentach synchronicznych czas ich trwania zwiększał się dwukrotnie 
w stosunku do czasu normatywnego. Najdłuższy przeprowadzony eksperyment trwał ponad 
90 minut, podczas gdy planowy czas trwania gry wynosił 35 minut. Pierwotna koncepcja 
prowadzenia wykładu tuż po zrealizowanym eksperymencie nie mogła się udać. Ostatecz-
nie eksperymenty i wykłady omawiające teorię oraz wyniki uzyskane przez uczestników 
prowadzone były naprzemiennie, co tydzień. Nieobowiązkowe wykłady gromadziły zwykle 
podobną liczbę osób, co eksperymenty. Zapis wykładu udostępniano studentom w ramach 
serwisu wideokonferencyjnego następnego dnia.

Większość uwag dotyczyła problemów technicznych, które wynikały głównie ze zbyt 
optymistycznego założenia co do jakości świadczonych w Polsce usług dostępu do internetu. 
W rozmowach prywatnych studenci zwracali uwagę na opóźnienia wynikające z synchro-
niczności połączenia i braku odporności oprogramowania na osoby, które nie były w stanie 
podjąć decyzji w zadanym czasie. W następnych wersjach eksperymentów przewiduje 
się wprowadzenie zabezpieczeń przed tego typu przypadkami – poprzez przekształcenie 
 eksperymentów w wersje asynchroniczne lub utworzenie systemu karania za zbyt późno 
podjętą decyzję. W sytuacji opuszczenia przez uczestnika gry synchronicznej jego rolę przejmą 
specjalnie przygotowane booty, przy czym pozostali gracze nie będą świadomi dokonanej 
zamiany. W skrajnym uproszczeniu może być to zastosowanie losowego wyboru, tj. Zero 
Inteligence Agent14.

W chwili obecnej system e-learningowy wykorzystujący eksperymenty jest luźnym po-
łączeniem oprogramowania. W najbliższym czasie dokonana zostanie integracja wszystkich 
elementów. Ważnym krokiem będzie automatyzacja wprowadzania wyników do systemu 
oceny studenta, gdyż jest to jedna z najbardziej czasochłonnych czynności administracyjnych 
w kursie. 

Znaczenie eksperymentów
w edukacji ekonomicznej
Eksperyment ekonomiczny nie jest grą symulacyjną. Główny nacisk kładziony jest w nim na 

stworzenie takiej sytuacji decyzyjnej, która pozwoli na testowanie zgodności wyborów uczest-
ników z modelem teoretycznym. Zwykle dąży się do maksymalnego uproszczenia tej sytuacji, 
aby poboczne czynniki lub forma przedstawienia treści nie wpływały na decyzje uczestników 
eksperymentu. Naturalnym obszarem wykorzystania ekonomii eksperymentalnej jest wery-
fikacja prawdziwości modeli teoretycznych. Użycie eksperymentu ekonomicznego pozwala 
wizualizować abstrakcyjny model teoretyczny i pokazać, w jakich sytuacjach jego predykcja 
co do zachowań ekonomicznych agentów jest zgodna z oczekiwaniami, a kiedy zachowania 
są różne15. Eksperyment sprawdza się np. w nauczaniu tak niewdzięcznej dziedziny, jaką są 

14 D. Gode, S. Sunder, Allocative Efficiency of markets with Zero-Intelligence Traders: market as a Partial Substitute for 
Individual Rationality, „Journal of Political Economy” 1993, nr 101 (1), s. 119–137.
15 Ch.A. Holt, Teaching Economics with Classroom Experiments, „Southern Economics Journal” 1999, nr 65/3 (styczeń), 
s. 603–610.
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podstawy teoretyczne mikroekonomii. Zdaniem autora każdy ekonomista powinien przynaj-
mniej raz w życiu być uczestnikiem kilku eksperymentów, aby przekonać się, że abstrakcyjne 
modele ekonomii teoretycznej działają – szczególnie zwykły model popytu i podaży.

Teoria ekonomii, a zwłaszcza mikroekonomia, jest jednym z najtrudniejszych obszarów 
w procesie dydaktycznym. Jednym ze sposobów zwiększenia motywacji studentów do pracy 
nad tymi zagadnieniami jest zmiana kolejności prezentacji treści programowych. W klasycz-
nym układzie najpierw wprowadza się teorię, a dopiero późnej przedstawione są implikacje 
praktyczne omawianych wcześniej zagadnień. Wykorzystanie eksperymentu może zmienić to 
podejście, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym. Eksperyment może być dobrym 
wstępem do prezentowanych teorii i ich najlepszym uwiarygodnieniem. Rozwijając to podej-
ście, student może sam przejąć rolę eksperymentatora i bezpośrednio doświadczyć emocji 
związanych z pracą naukową – stawianiem hipotez badawczych oraz ich weryfikacją. 

Poniższy przykład (rysunek 2) obrazuje wykorzystanie „podwójnej aukcji ustnej” Vernona 
Smitha do odtworzenia najprostszego modelu rynku. Studenci odgrywają role kupujących 
i sprzedających, a każdy z nich, na podstawie prywatnej informacji o indywidualnych cenach 
zaoferowania (kupujący) i kosztach (sprzedający), może zgłaszać ofertę kupna lub sprzedaży. 
Wszystkie oferty są upublicznione, znane są również ceny i liczby zrealizowanych transakcji. 
Eksperyment składa się z kilku rund, a w każdej z nich wszystko zaczyna się od nowa – tzw. 
Dzień Świstaka. Jak można zauważyć na wykresie, w początkowych rundach panuje chaos. 
Ceny transakcyjne znacznie odbiegają od ceny równowagi. Wraz z upływem czasu uczestnicy 
obserwują oferty i uczą się wykorzystywać okazje. Po trzech rundach sytuacja zaczyna się 
stabilizować i ceny transakcyjne zbliżają się do ceny rynkowej. 

Rysunek 2. Porównanie wyników modelu teoretycznego popytu i podaży z cenami transakcyjnymi, 
uzyskanymi w eksperymencie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników eksperymentu
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Problemy badań eksperymentalnych
Eksperyment klasowy zwykle nie spełnia poprawności metodologicznej badania, gdyż zbyt 

wiele czynników może wpływać na uzyskane wyniki – nie ma pożądanej kontroli warunków eks-
perymentalnych, które gwarantuje pracownia komputerowa16. Wprowadzenie eksperymentów 
do nauki zdalnej może być nie tylko zabiegiem pedagogicznym, ale również nowym narzędziem 
badań, które zmniejsza poważne wady eksperymentów laboratoryjnych. Otoczenie laboratoryj-
ne oraz bycie obserwowanym zmienia nastawienie uczestnika do gry. Decyzje podejmowane 
w domu, w naturalnym otoczeniu, z zachowaniem pełnej anonimowości niwelują ten efekt. 

Poważnym obciążeniem eksperymentów laboratoryjnych jest to, że prowadzone są one 
na relatywnie homogenicznych grupach, tj. studentach ekonomii, przez co występuje problem 
autoselekcji17. Prowadzenie eksperymentów w nauczaniu zdalnym może zmniejszyć obciążenia 
związane z doborem grupy, gdyż kursy e-learningowe coraz częściej są wykorzystywane do 
nauki przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z tokiem studiów, a studenci reprezentują 
różne dziedziny naukowe (np. kursy IBIZA na UW są z założenia realizowane jako przedmioty 
ogólnouniwersyteckie).

Jednym z podstawowych problemów ekonomii eksperymentalnej jest finansowanie badań 
eksperymentalnych. Najlepszą motywacją uczestników eksperymentów są wypłaty pieniężne. 
Standardowe wynagrodzenie uczestnika wynosi około 10 euro, czyli około 40 zł, co przy eks-
perymencie prowadzonym na grupie większej niż 30 osób generuje poważne obciążenie finan-
sowe. W eksperymentach prowadzonych w ramach kursów obligatoryjnych można zwiększyć 
znacząco liczbę uczestników przy zerowych kosztach badań, stosując wynagrodzenia w formie 
punktów zaliczeniowych. Jak pokazują doświadczenia, motywacja punktowa może być równie 
skuteczna, jak motywacja pieniężna. Oczywiście można oczekiwać, że istnieje relacja trade-off 
między zwiększeniem liczby uczestników a efektem braku kontroli warunków eksperymental-
nych oraz brakiem motywacji pieniężnej. Im większa liczba uczestników, tym czynnik losowy, 
związany z brakiem kontroli oraz brakiem motywacji pieniężnej, będzie się zmniejszał. Jest to 
ciekawy wątek, badany przez autora. 

Podsumowanie
Przedstawiony tekst jest krótkim omówieniem doświadczeń związanych z połączeniem 

metod eksperymentalnych oraz nauczania zdalnego w ekonomii. Zebrane doświadczania 
zachęcają do podjęcia dalszych prac nad utworzeniem w pełni dedykowanego środowiska do 
tworzenia i zarządzania eksperymentami ekonomicznymi online.
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Istotą pracy przyszłego menedżera jest umiejętne kierowanie grupą współpracujących ze sobą 
osób. Młodzi ludzie powinni zacząć zdobywać doświadczenia w tej dziedzinie już podczas 
studiów. Stąd w opracowaniu zostanie przedstawiona analiza przypadku realizacji zaliczenia 
jednego z przedmiotów na kierunku „zarządzanie”, na podstawie aktywności słuchaczy oraz 
przygotowywanego w czteroosobowym zespole projektu multimedialnego.

Tworzenie przedmiotu wywiera istotny wpływ na efekty kształcenia uczestnika kursu. 
Stąd tak duże znaczenie ma stosowny do oczekiwanych efektów dobór metod kształcenia. 
Powinien on z jednej strony spełniać wysokie wymagania merytoryczne, z drugiej zaś wzbu-
dzać ciekawość oraz inspirować słuchaczy. Pomóc w tym może korzystanie z różnych metod 
kreowania aktywności słuchaczy oraz mobilizowania ich do korzystania z narzędzi multime-
dialnych. Aspekt ten jest szczególnie ważny w przypadku prowadzenia zajęć w niejednorodnej 
grupie słuchaczy studiów niestacjonarnych, pochodzących z odległych od siebie miejsc (często 
z różnych stron Polski), co utrudnia realizację wspólnych projektów. 

Proces kształcenia przyszłego menedżera trwa wiele lat i jest podzielony na kilka złożo-
nych etapów, sprowadzających się do powtarzalnego cyklu nauki i jej weryfikacji w praktyce1. 
Jego celem jest umożliwienie słuchaczowi odkrywania, pobudzania oraz wzmacniania swojego 
potencjału twórczego, który można obserwować w integracji czterech filarów kształcenia2:

 uczenie się, aby wiedzieć (połączenie kultury ogólnej z dogłębną wiedzą z kilku 
pokrewnych dyscyplin);

 uczenie się, aby działać (poprzez kształcenie kompetencji, a nie kwalifikacji);
 uczenie się, aby żyć wspólnie (poprzez kształcenie umiejętności współpracy);
 uczenie się, aby być (poprzez samodzielne i krytyczne myślenie, niezależność 

sądów, kształtowanie wyobraźni i kreatywności).

1 Występują one przemiennie: pierwszy cykl studiów, praktyka studencka, drugi cykl studiów, kolejna praktyka lub 
staż, pierwsze przedsięwzięcia biznesowe, studia podyplomowe.
2 A. Deja-Wąsik, Uniwersyteckie kształcenie menedżerów: doświadczenie i propozycje, [w:] T. Borkowski (red.), 
A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, Księgarnia Akademicka 
UJ, Kraków 2001, s. 258.
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Piątym filarem są kompetencje informacyjne, czyli zdolność lokalizacji, oceny i efektywnego 
używania potrzebnej informacji3, co oznacza: 

 umiejętność kształtowania wiedzy (poprzez uczenie się oraz umiejętność krytycz-
nego myślenia i analizy, opracowywanie nowych rozwiązań i metod); 

 budowanie mądrości na gruncie wiedzy skonstruowanej z pozyskanych informacji 
(poprzez umiejętne korzystanie z wiedzy).

Dodatkowo, rozpatrując rolę kształcenia kompetencji przyszłych menedżerów, należy wziąć 
pod uwagę współdziałanie trzech płaszczyzn związanych z działaniem nauczyciela4:

 odnoszących się bezpośrednio do realizowanego programu, ujmowanego jako 
zestaw treści kształcenia (wiedzy i umiejętności); 

 odnoszących się do zmian zachodzących w poszczególnych osobach (w studentach 
i nauczycielach); 

 odnoszących się do zmian zachodzących w funkcjonowaniu grupy studenckiej, 
ujmowanej jako całość. 

Stąd kształtowana sylwetka słuchacza (struktura kwalifikacji) bywa charakteryzowana:
 od strony opracowania treści przedmiotu i jego efektów dla słuchaczy (jako 

elementu planu i programu studiów na danym kierunku i specjalności; sylabus 
przedmiotu); 

 od strony wykorzystania aktywnych metod kształcenia (jako kształtowanie jednej 
z kompetencji generycznych5 – kompetencji współpracy w zespole).

Przygotowany konspekt przedmiotu (sylabus) zawierał szereg elementów składowych, 
z których najbardziej istotne były: treści merytoryczne i metody kształcenia oraz kryteria 
oceny słuchaczy. W omawianym przypadku podstawą uzyskania zaliczenia była realizacja 
multimedialnego projektu w czteroosobowej grupie. Natomiast metody kształcenia łączyły 
tradycję (opowiadanie, odczyt, pogadanka) z nowymi trendami pobudzającymi aktywność 
słuchaczy (analiza przypadku, dyskusja, debata, projekty itp.), bazującymi na multimediach6, 
czyli sprawnym łączeniu: tekstu, obrazu, animacji, narracji, wideo i muzyki. Tabela 1 przed-
stawia matrycę technik szkoleniowych, najczęściej wykorzystywanych w celu uzyskania 
wymaganych efektów kształcenia opisywanego przedmiotu, w tym kompetencji współpracy 
w zespole.

3 ALA, Presidential Commission on Information Literacy, 1998, [za:] M. Frankowicz, Rola kompetencji informacyjnych 
w podnoszeniu jakości kształcenia w uczelni, [w:] M. Kocójowa (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 274.
4 A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2003, s. 39.
5 EOSW, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Dublin Descriptors, http://www.tcd.ie/vp-cao/bd/pdf/dublin_
descriptors.pdf, [30.10.2009].
6 Uniwersalna encyklopedia PWN podaje następującą definicję multimediów: multimedia [łac.], system multimedialny 
– pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, 
archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych. 
Ważnym atrybutem techniki multimedialnej we współczesnym jej rozumieniu jest możliwość interakcji użytkownika 
z systemem, Wydawnictwo Naukowe PWN [w wersji CD].
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Tabela 1. Matryca technik szkoleniowych

Sposób wprowadzania Proces przyswajania Metoda sprawdzania

Wiedza
wykład, wyjaśnienie, dzielenie się 
doświadczeniem, audio-wideo

pytania, dyskusja, 
ćwiczenia

odpowiedź, raport, 
testy wiadomości

Umiejętności 
demonstracje, case studies,
gry i ćwiczenia

dyskusje, praktyka 
(odgrywanie ról, 
prezentacje itp.)

wykonywanie zadania

Postawy

narzędzia zwiększające poziom 
samoświadomości (testy, sesje), 
motywujące wystąpienia i prezentacje 
(dyrekcja, autorytety), dyskusje kierowane

dyskusje grupowe
testy, wypowiedzi 
określające stanowisko

Źródło: T. Russel, Effective Feedback Skills, Kogan Page Ltd., London 1994, [za:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie 
zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 256

Słuchacz w zespole projektowym
Zaliczenie całego przedmiotu składało się z przygotowania i przedstawienia niżej opisa-

nego multimedialnego projektu oraz aktywności w trakcie zajęć: poprzez udział w dyskusjach 
inicjowanych przez prowadzącego, rozwiązywanie studiów przypadków oraz przedstawienie 
streszczenia artykułów z gazet związanych tematycznie z prowadzonym przedmiotem. Treści 
przedmiotu zostały udostępnione na drukach do samodzielnego wypełnienia, które słuchacze 
otrzymywali wraz z sylabusem podczas pierwszych zajęć. Stąd na ocenę końcową pracy seme-
stralnej składały się wszystkie opisane wyżej elementy z wagami przedstawionymi w tabeli 2.

Tabela 2. Wagi zaliczenia przedmiotu7

Zaliczenie ćwiczeń Zaliczenie wykładu
45% – prezentacja
35% – problem
20% – dyskusja na zajęciach

75% – dokument
25% – prasówka

Źródło: opracowanie własne

Pierwsze spotkanie ze słuchaczami poświęcone było między innymi losowemu8 przydziałowi 
osób obecnych do nowych zespołów oraz wybraniu przez nich tematu projektu. Do czasu tych 
zajęć (od momentu rozpoczęcia toku studiów) członkowie grup mieli uporządkowany podział 
ról w zespołach i trudno im było cokolwiek zmienić. Przypadkowe dobranie członków zespołu 
(szczególnie w dużych grupach słuchaczy studiów niestacjonarnych) zmusiło wielu z nich do 
przekwalifikowania się, czyli zmiany swojej sprawdzonej dotychczas roli.

Grupą nazywa się określoną liczbę osób, które mają wspólny cel lub przedmiot działania, 
wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje, znają kryterium przynależności i potrafią identyfikować 
członków grupy oraz postrzegać samych siebie jako członków grupy. Zespół jest szczególnym 

7 Założenia te nie dotyczyły słuchaczy posiadających zgodę dziekana wydziału na studiowanie w trybie innym niż 
standardowy. 
8 Eliminuje się składy zespołów pracujących ze sobą na innych zajęciach, poprzez wymianę niektórych członków. 
Jest to bardzo ważny element tworzenia nowego zespołu, który znacznie wpływa na sposób i efekt realizacji prac 
projektowych.
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rodzajem grupy pracowników, która jest pojęciem szerszym9. W przypadku tych zajęć grupa 
rozumiana jest jako zespół osób, które współzależą od siebie oraz współdziałają ze sobą, by 
zaspokoić określone potrzeby i osiągnąć wyznaczone cele10.

Proces wyboru grupy przez jednostkę, przyłączenia się do niej, zaangażowania i opuszczenia 
jej nazywany jest socjalizacją11. Może on być złożony z trzech faz: oceny, zaangażowania oraz 
przyjęcia roli. Fazy te przebiegają w ramach obustronnej wymiany wiedzy między słuchaczem 
a grupą i mogą być rozpatrywane z perspektywy indywidualnej i grupowej. Socjalizacja przebiega 
różnymi ścieżkami – pewne są przejścia przez dwie fazy – 1 i 3 – ponieważ każdy „wchodzi” 
w proces i „zapamiętuje” doświadczenia związane z uczestnictwem w projekcie12.

Pierwszym zadaniem powołanego zespołu było wybranie (spośród jego członków) lidera 
odpowiedzialnego za: 

 koordynację prac projektowych, 
 ustalenie sposobu, rodzaju i zasad wewnętrznej komunikacji,
 termin oddania poszczególnych części projektu. 

Miał on także ustalić podstawowe cele pracy zespołu, odpowiednio motywując i angażując 
każdego z członków oraz uwzględniając odmienny styl pracy poszczególnych słuchaczy i ich 
osobowość. Osoba odpowiedzialna za pracę zespołu powinna także uwzględnić szereg czyn-
ników, które mają wpływ na jakość kontaktów w grupie, a do których można  zaliczyć13:

 czynniki charakterystyczne dla grupy: tworzenie się klik, presja grupowa i stereo-
typy;

 czynniki wynikające z relacji: wzory komunikacji, łamanie zasad, na których oparta 
jest relacja;

 czynniki związane z różnicami indywidualnymi: zderzenie osobowości, różnice 
wiekowe;

 czynniki wynikające z ocen i traktowania innych: założenia na temat innych osób, 
nadużywanie autorytetu, gry o władzę i manipulacja;

 czynniki wypływające z oceny sytuacji: ogólne oczekiwania i przekonania, nie-
zrozumienie, nieuzasadnione przekonania i założenia.

Omawiany multimedialny projekt zaliczeniowy złożony był z trzech elementów, w postaci: 
 prezentacji – w dowolnej formie: wystąpienia, przemówienia, teatrzyku, pokazu 

MS PowerPoint; Słuchacze mieli do dyspozycji do 20 min., w trakcie których 
przedstawiali wybrany problem lub grupę problemów odpowiadających tematowi 
projektu;

 dokumentu tekstowego – w formie elektronicznej (najczęściej w formacie zgodnym 
z MS Word 2003) i drukowanej (10–15 stron standaryzowanego tekstu formatu 
A4, z przypisami dolnymi i bibliografią) – będącego opisem projektu z punktu 1, 
przedstawiającym zagadnienia szerzej omawiane podczas prezentacji; 

9 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 158.
10 I. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 354–399.
11 C.K. Oyster, Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 97.
12 W trakcie tych faz występują etapy zmiany zaangażowania studenta w działalność grupy (model Morlanda 
i Levina): badanie, wejście, socjalizacja, akceptacja/utrzymanie, dywergencja, resocjalizacja oraz zapamiętywanie. 
Więcej w: C.K. Oyster, Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 105. Duża liczba wyborów wymuszonych po drodze 
buduje negatywne wspomnienia na temat grupy.
13 R.J. Edelmann, Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 14.
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 problemu do rozwiązania – case study. Słuchacze przygotowywali opis problemu 
lub grupy problemów do rozwiązania, w postaci drukowanego tekstu (standard – jak 
wyżej, o objętości do 1,5 strony A4), przedstawianego po lub przed prezentacją, 
zawierającego dodatkowo kilka pytań do przedyskutowania w trakcie aktywnej 
części zajęć (ćwiczeń).

Ocena projektu była dwuetapowa. Część multimedialną, przedstawianą podczas wykładu, 
oceniali (anonimowo) obecni na zajęciach słuchacze pracujący w swoich zespołach – poprzez 
wypełnienie tzw. arkusza oceny projektu, z trzema równoważnymi kategoriami: 

 przygotowanie (w tym: zgodność tytułu i zawartości, czytelność slajdów, przygo-
towanie osób przedstawiających);

 przedstawienie (w tym: sposób prezentacji, zastosowanie przykładu/przykładów, 
analiza wybranego problemu, umiejętność wyboru prezentowanych treści, komu-
nikacja z audytorium);

 uwagi.

Oceny związane z pierwszym kryterium (przygotowanie) było najczęściej wysokie, choć 
sama ocena uzależniona była od stopnia relacji w całej grupie słuchaczy (wyższa w przypadku 
słuchaczy studiów stacjonarnych i niższa u słuchaczy studiów niestacjonarnych). Oceny przy-
znawane w oparciu o drugie kryterium (przedstawienie) były już nieco bardziej zróżnicowane 
– zespoły otrzymywały mniej punktów w przypadku odczytania całości lub części prezentacji. 
U niektórych słuchaczy ów odczyt okazywał się brakiem przygotowania, u innych – szczególnie 
niestacjonarnych – był spowodowany stresem przed wystąpieniem publicznym. W tym kryterium 
istotne było również ocenienie, czy w prezentacji zostały wykorzystane przykłady zaczerpnięte 
z praktyki gospodarczej. Takie prezentacje były bardzo inspirujące i wywoływały liczne dyskusje. 
To kryterium zwracało również uwagę na odbiór samego wystąpienia przez pozostałych uczest-
ników zajęć. W przypadku braku ich zainteresowania (np. z powodu nudnego, monotonnego 
przekazu) prezentujący mieli zareagować w odpowiedni sposób. 

Grupy utworzone na potrzeby realizacji projektów przechodziły określone fazy rozwoju, 
które można nazwać (według Bernsteina i Lowy)14:

 fazą orientacji – etap formowania się grupy;
 fazą podejmowania funkcji i ról – etap podziału władzy, wyłaniania się liderów, 

walki o status);
 fazą zażyłości – etap budowania relacji, identyfikacji z grupą, ewentualnie tworzenie 

się podgrup;
 fazą różnicowania – etap dojrzałości grupy, wypracowania zasad skutecznej komu-

nikacji i podejmowania decyzji, nawiązywania współpracy z innymi zespołami;
 fazą odłączania się – etap rozwiązywania grupy po zrealizowanym zadaniu lub 

w wyniku „nierozwiązywalnego” konfliktu.

Warunkiem działania sprawnego zespołu było występowanie takich elementów jak15:
 wspólny cel – w tym przypadku zaliczenie;
 dobry lider – zapewniający zmierzanie zespołu w określonym kierunku;
 wola współpracy całej grupy – wykonanie dobrego projektu;

14 E.G. Gäde, T. Listing, Skuteczne prowadzenie grupy, WAM, Kraków 2005, s. 144.
15 R. Szczepanik, Budowanie zespołu, HELION, Gliwice, 2005; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_
(zarz%C4%85dzanie), [10.11.2009].
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 dobra komunikacja (jak wyżej);
 podział zadań w zespole – powinien być przemyślany i uzależniony od możliwości 

poszczególnych członków zespołu;
 poprawne relacje w zespole – pomagające utrzymać zespół w otwartości i bez 

większych konfliktów. 
Sama realizacja projektu nie była wyzwaniem dla słuchaczy studiujących kolejny rok, gdyż 

jest to sposób zaliczenia większości przedmiotów na uczelni. Problemem stało się wypracowa-
nie dobrych relacji między członkami grup w ograniczonym czasie oraz takie ustalenie zasad 
komunikacji, aby w terminie zrealizować projekt. 

Zamiast zakończenia
Losowy dobór członków zespołu, szczególnie w przypadku słuchaczy studiów niestacjo-

narnych i podyplomowych, okazał się bardzo skuteczny przy tworzeniu ciekawych i niespoty-
kanych dotychczas projektów. Poziom innowacyjności i kreatywności słuchaczy został znacznie 
podniesiony; coraz częściej zaczęli oni odchodzić od standardowych prezentacji – w postaci 
zapełnionych tekstem slajdów (w ostatnim czasie przygotowano dwa filmy oraz pięć krótkich 
scenek) – na korzyść wykorzystania sieci internetowej i połączeń z innymi ośrodkami (np. 
w postaci dyskusji z użyciem komunikatora Skype).

W trakcie prac pojawiło się wiele konfliktów, z którymi poszczególne zespoły dość sprawnie 
sobie radziły. Jednak jeden przypadek szczególnie podkreślał rolę takiego wieloaspektowego 
podejścia do zaliczenia. Był to zespół bardzo niejednorodny wewnętrznie, w którego skład 
wchodzili: Krysia (około 45 lat), Michał i Krzysiek (24 lata) oraz Jola (26 lat)16. Podczas przed-
stawiania prezentacji okazało się, że Krzysiek nie mógł być na niej obecny (z powodu choroby), 
a pozostali członkowie zespołu słabo się do niej przygotowali. Przy ustalaniu oceny zaliczenia (na 
podstawie wcześniej wymienionych kryteriów) niezwykle podekscytowana Krysia podeszła do 
prowadzącego, przedstawiając długą listę problemów związanych z formowaniem się zespołu 
oraz przygotowaniem kolejnych etapów projektu. Analizując ten przypadek, stwierdzono, że po 
pierwszym spotkaniu Krysia uznała pozostałych członków zespołu za niezdolnych do napisania 
wartościowego tekstu. Założyła z góry, że to ona będzie liderem grupy, narzucając swoje zdanie 
pozostałym członkom zespołu (jako osoba z największym doświadczeniem) i wyznaczając im 
zadania do wykonania, z których oni wywiązali się tylko po części. W efekcie prawie cały projekt 
zrealizowała sama. Uzasadniała swoje podejście tym, że zajmuje kierownicze stanowisko w dużej 
firmie, w której skutecznie (jak podkreśliła) kieruje 25-osobowym zespołem. Na zajęciach, na 
których nikt nie był osobą podległą (relacja z nauczycielem w tym przypadku nie miała znacze-
nia), stała się ona równoprawnym członkiem zespołu, od którego nie potrafiła wyegzekwować 
narzuconych wcześniej zadań. Nie nawiązała również właściwych relacji i nie stosowała zasad 
komunikacji, które mogłyby zaowocować efektywną pracą przy projekcie. Przedstawiona historia 
potwierdza zasadność aranżowania okazji do współpracy słuchaczy w zespołach powołanych 
z zaskoczenia, w składzie innym niż ten, do którego byli wcześniej przyzwyczajeni. 

Efektywna praca w zespole bardzo często była uzależniona od wewnętrznej komuni-
kacji, atmosfery i woli współpracy, a to z kolei wpływało na zaangażowanie i motywację 

16 Imiona uczestników zostały celowo zmienione.
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 poszczególnych członków zespołu. Należy pamiętać, że budowanie skutecznie działającego 
zespołu w praktyce jest niekończącym się, dynamicznym procesem.
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono doświadczenia zespołów studentów Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach związane z udziałem w konkursie Google Online Marketing 
Challenge oraz wskazano, jak zwiększył on wartość zajęć prowadzonych na specjalnościach: 
„Biznes elektroniczny” oraz „Informatyka ekonomiczna”. Opinie uczestników projektu 
pokazują, że pobudził on ich zainteresowanie nowymi technologiami i marketingiem oraz 
dostarczył doświadczenia w kreowaniu efektywnych kampanii reklamowych w marketingu 
internetowym, z wykorzystaniem platformy Google AdWords. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono wyszukiwanie sponsorowane oraz omówiono zalety tego rodzaju ćwiczenia, 
które pokazują, że dobrze nadaje się ono na projekt prowadzony w trakcie zajęć. Opierając 
się na zdobytym doświadczeniu, wskazano elementy, które udało się wykonać, wyjaśniono, 
z czym były trudności oraz zaproponowano wskazówki na przyszłość. Opracowanie powinno 
szczególnie zainteresować nauczycieli akademickich, którzy w przyszłości mogą wziąć udział 
w GOMC oraz tych, którzy rozważają włączenie platformy Google AdWords (lub podobnego 
narzędzia) do programu nauczania.

W okresie od stycznia do maja 2009 roku Google po raz drugi uruchomiło konkurs dla 
studentów w wyszukiwaniu sponsorowanym – Google Online Marketing Challenge (GOMC). 
Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku i przyciągnęła więcej niż 8000 studentów z ponad 
400 uczelni z całego świata. W sumie uczestniczyło w nim 1650 zespołów z 47 krajów. 
W drugiej edycji wzięło udział 2187 zespołów z 57 krajów. Pracując z prawdziwym klientem, 
studenci planują, prowadzą i oceniają trzytygodniową kampanię marketingu internetowego 
z wykorzystaniem platformy Google AdWords. Wszystkie wydatki są finansowane ze środków 
Google.

Wyszukiwanie sponsorowane jest nowym modelem poszukiwania informacji, którego 
globalny wpływ na gospodarkę stale rośnie. Google AdWords to narzędzie do eksploracji tego 
wyjątkowego medium oraz ciekawa okazja edukacyjna dla studentów i nauczycieli. Opie-
rając się na danych z drugiej edycji, do której przystąpiło około 10 000 studentów z ponad 
500 uczelni można przyjąć, że Google Online Marketing Challenge jest prawdopodobnie 
największym globalnym konkursem edukacyjnym.

Konkurs został opracowany przez akademicki panel profesorów oraz pracowników firmy 
Google. Umożliwia on studentom poznanie podstaw marketingu interaktywnego poprzez 
praktykę i doświadczenie. Udział w nim jest bezpłatny, firma zapewnia studentom również 
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elektroniczne materiały potrzebne w przygotowaniach do konkursu. Oto podstawowe spo-
strzeżenia z pierwszej edycji:

 85 proc. nauczycieli akademickich oraz 87 proc. studentów uważa, że zaangażo-
wali się w konkurs bardziej niż w inne ćwiczenia akademickie (takie, jak np. case 
study lub projekty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości);

 96 proc. nauczycieli akademickich chce w następnym roku przystąpić do 
GOMC.

Studenci biorący udział w Google Online Marketing Challenge (GOMC) rozwijają i wdra-
żają internetowe kampanie marketingowe dla prawdziwych klientów oraz wydają rzeczywiste 
środki pieniężne. Zespoły studentów otrzymują 200 dolarów na wydatki w AdWords, głównym 
produkcie Google, aby przyciągnąć ruch internetowy do witryny organizacji gospodarczej nale-
żącej do sektora MŚP. W trakcie trzech tygodni, pomiędzy styczniem i majem, studenci planują, 
działają i piszą raporty o prowadzonym przez siebie eksperymentalnym projekcie e-commerce. 
Prowadząc bezpośrednio kampanię marketingową, studenci zdobywają doświadczenie – pełnią 
role profesjonalnych konsultantów dla przedsiębiorstw MŚP.

W GOMC istotne jest położenie nacisku na część edukacyjną ćwiczenia. Studenci zobowią-
zani są do opracowania dwóch raportów, które kierują uwagę na cztery obszary dydaktyczne, 
aby podnieść wartość zdobytego doświadczenia i umieć zmierzyć osiągnięte rezultaty1:

 cele i rezultaty nauczania, 
 pracę w grupie oraz pracę z klientem,
 rozwój strategii prowadzonej kampanii,
 rekomendacje na przyszłość dla klientów.

GOMC jest unikalny także pod innymi względami. Uczestnicy z ponad 500 uczelni wyższych 
z całego świata i z 2187 zespołów używali jednocześnie tego samego podręcznika, tych samych 
wytycznych przy wykonywaniu ćwiczenia, wykonywali to samo ćwiczenie i byli oceniani według 
tych samych kryteriów. Porównując GOMC z innymi inicjatywami edukacyjnymi, czasem trudno 
jest znaleźć nawet kilka uczelni, które używały tego samego podręcznika, wykonywały to samo 
ćwiczenie i korzystały z tych samych kryteriów oceny w trakcie kursu edukacyjnego. GOMC 
jest zadaniem zorientowanym na rozwiązanie problemu, którego podjęcie umożliwia wyjście 
poza ramy „zwykłych” zajęć na uczelni. Udział w konkursie pomaga studentom rozwinąć ich 
umiejętności marketingowe oraz biznesowe, które z pewnością będą przydatne po ukończeniu 
studiów, w dalszej karierze zawodowej.

Konkurs Google Online Marketing Challenge
Zgodnie z zasadami konkursu GOMC, na początku nauczyciel akademicki rejestruje swoją 

grupę studentów na stronie internetowej organizatora. Następnie, jako koordynator zespołów, ma 
za zadanie przewodzić studentom i współpracować z nimi, aby upewnić się, że posiedli właści-
wą wiedzę na temat marketingu online oraz korzystania z usługi Google AdWords.  Nauczyciel 
odpowiedzialny jest za przekazanie wskazówek, materiałów elektronicznych i podręczników. 
Pomaga w wyborze właściwego przedsiębiorstwa oraz czuwa nad sporządzeniem raportów 
dotyczących strategii i osiągniętych efektów w czasie prowadzenia kampanii. Firma Google 

1 M.A. Rosso, M.K. McClelland, B.J. Jansen, S.W. Fleming, Using Google AdWords in the MBA MIS Course, „Journal 
of Information Systems Education” 2009, nr 20 (1), s. 41–50.
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dostarcza przewodniki w wersji elektronicznej oraz jeden podręcznik pokazujący, jak stworzyć 
efektywną kampanię promocyjną z wykorzystaniem AdWords.

Ocena rezultatów osiągniętych w konkursie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich wy-
nika z algorytmu oceniającego przeprowadzoną kampanię, który dostarczany jest przez  Google. 
Algorytm bierze pod uwagę ponad 30 czynników związanych z działaniami w AdWords, m.in. 
liczbę wyświetleń, koszt za kliknięcie, wskaźnik CTR, wybór właściwych słów kluczowych, 
utworzone reklamy oraz sposób zaplanowania budżetu. Celem tej części oceny jest określenie 
efektywności kampanii reklamowej. Druga część to ocena sporządzonych raportów dokony-
wana przez panel akademicki. Najpierw algorytm wyłania 50 najlepszych zespołów z każdego 
regionu geograficznego. Następnie globalny panel akademicki, składający się z kilkunastu 
naukowców z całego świata, wybiera zwycięzców z tych grup na podstawie wcześniej sporzą-
dzonych raportów, czterostronicowego raportu Pre-Campaign Strategy oraz ośmiostronicowego 
Post-Campaign Summary.

Po zakończeniu udziału w konkursie studenci powinni wykazywać się następującymi 
zdolnościami praktycznymi2:

 umiejętnością omówienia i zaplanowania formy marketingu online;
 nauczeniem się pracy w grupie oraz współpracy z organizacją gospodarczą;
 rozumieniem i umiejętnością wyjaśnienia następujących terminów: reklama ban-

nerowa, wskaźnik CTR, konwersja, strona docelowa, techniki optymalizacji, zwrot 
z inwestycji i reklama tekstowa;

 umiejętnością porównania reklamy dla odbiorcy masowego z reklamą dopasowaną 
do intencji;

 umiejętnością porównania zalet i wad trzech modeli płatności za wyświetlaną re-
klamę: PPC – „płać za kliknięcie”, CPM – „płać za wyświetlenie” oraz marketingu 
afiliacyjnego3;

 umiejętnością zilustrowania technicznych i kulturowych czynników wpływających 
na sukces kampanii marketingowej online;

 umiejętnością wskazania trudności w rozwijaniu kampanii marketingowej w oparciu 
o witrynę internetową znajdującą się pośród wielu milionów innych witryn.

Wykonanie wszystkich działań przewidzianych w harmonogramie zajmuje około 12–15 tygo-
dni. Zespoły składające się z 3–6 studentów mają same znaleźć przedsiębiorstwo, które posiada 
witrynę internetową, jednak nie używa obecnie usługi AdWords lub nie używa jej co najmniej 
od 6 miesięcy. Studenci konsultują z wybranym przedsiębiorstwem, jakie cele chce ono osiągnąć 
w trakcie prowadzonej kampanii reklamowej. Zespoły tworzą dokument, w którym zawarta jest 
przygotowana strategia działania i na jej podstawie przygotowują treści reklamowe oraz plan 
działania. Na powyższe działania otrzymują kwotę 200 USD, uruchamiają kampanię i prowadzą 
ją nieustannie przez następne trzy tygodnie. Przez cały ten czas studenci sprawdzają osiągnięte 
rezultaty, sporządzają wybrane raporty zindywidualizowane oraz zwiększają jakość i skuteczność 
swojej kampanii. Po jej zakończeniu sporządzają podsumowanie przeprowadzonych działań 
oraz wskazują, które cele i z jakim skutkiem udało się osiągnąć, a także rekomendują działania 
dalszego rozwoju marketingu internetowego w wyszukiwarce internetowej.

2 A. Strzelecki, Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności „Biznes elektronicz-
ny”, „e-mentor” 2009, nr 4 (31).
3 Por. K. Wiśniewska, G. Kurowski, Performance e-marketing, „e-mentor” 2006, nr 3 (15), s. 67–70.
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Głównym celem konkursu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznego doświad-
czenia podczas studiów. Pamiętając o tym, studenci w trakcie współpracy z przedsiębiorstwem 
przyjmują rolę konsultantów, a wybrany podmiot staje się ich klientem. Dzięki temu starają 
się oni przyjąć ten sam poziom profesjonalnego działania, do którego byliby zobowiązani 
w trakcie prawdziwej pracy konsultanta. Istotny jest wybór przedsiębiorstwa. Może to być np. 
mała, jednoosobowa firma, ale także duża spółka, z kilkoma oddziałami, działająca na terenie 
kilku państw. Liczba osób zatrudnionych w takim przedsiębiorstwie nie może przekraczać 100. 
Wymaganie to być może zaczerpnięte jest z amerykańskiej definicji MŚP, gdzie przedsiębiorstwo 
do 100 osób traktowane jest jako małe. Wewnątrz UE ta norma wynosi 50, zatem wybrane 
organizacje mogły być mikro-, małe lub średnie. W trakcie poszukiwań właściwego przedsię-
biorstwa należy pamiętać, że kampania będzie konkurować z kampaniami innych organizacji, 
które przeznaczają spore budżety na reklamę przy użyciu tych samych słów kluczowych, jakie 
chciałyby wykorzystać zespoły. Pamiętając o tym, odradza się wybór organizacji, które działają 
w poniższych obszarach:

 hosting witryn internetowych,
 projektowanie i tworzenie witryn internetowych,
 przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe,
 agencje nieruchomości,
 przedsiębiorstwa oferujące kredyty konsolidacyjne,
 marketing wielopoziomowy,
 dystrybutorzy,
 platformy marketingu afiliacyjnego,
 turystyka,
 finanse.

Lista ta nie wyklucza wyboru przedsiębiorstw ze wskazanych sektorów, jednak sugeruje, 
że te organizacje posiadają duże budżety na reklamę internetową oraz doświadczenia zebrane 
przez lata prowadzenia swoich kampanii, zatem trudno będzie z nimi konkurować przy ogra-
niczonych środkach i przy ograniczonym czasie na wykonanie zadania.

Zasadniczym celem prowadzenia kampanii jest jak najlepsze dopasowanie jej do oczekiwań 
i potrzeb organizacji gospodarczej. Algorytm, który służy ocenie, skupia się na pięciu obszarach 
prowadzenia kampanii4:

 strukturze konta,
 technikach optymalizacji,
 aktywności i raportach pośrednich,
 skuteczności wykorzystania budżetu,
 dopasowaniu reklam.

Nie istnieje idealna struktura konta. Każde konto jest indywidualnie dopasowane do 
przedsiębiorstwa. Organizacje mają indywidualne cele i oferują różne usługi, zatem ustawienia 
konta powinny odzwierciedlać charakter organizacji. Najlepsza struktura konta jest lustrzanym 
odbiciem struktury witryny internetowej. Kampanie są pogrupowane zgodnie z rodzajami 
oferowanych produktów i usług lub zgodnie z lokalizacją geograficzną, zawierają wiele grup 
reklam z dopasowanymi treściami i słowami kluczowymi.

4 Google Online Marketing Challenge. Student Guide, 2009.
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Optymalizacja polega m.in. na właściwym doborze słów kluczowych oraz określeniu 
dopasowania do słowa kluczowego (dopasowanie luźne, do wyrażenia i ścisłe) i wyborze 
miejsc docelowych dla reklam w sieci partnerskiej. Aktywność i raportowanie to nieustanne 
monitorowanie kampanii i wprowadzanie zmian na bieżąco oraz korzystanie z centrum rapor-
towania. Skuteczne wykorzystanie budżetu wymaga ustalenia konkretnych stawek za kliknięcie 
oraz zmiany tych stawek dla poszczególnych słów kluczowych. Dobre dopasowanie reklam 
do intencji użytkownika zwiększa wartość wskaźnika CTR, który jest kluczowym elementem 
definiującym jakość kampanii.

W roku 2008 i 2009, w dwóch ukończonych edycjach kursu, wybrano jednego zwycięzcę 
globalnego i trzech zwycięzców regionalnych (obie Ameryki, EMEA5, Azja i Pacyfik). Dodatkowo 
najlepsze 50 zespołów z każdego regionu otrzymało miano półfinalistów. Zwycięzcy zostali wybra-
ni na podstawie wieloetapowej selekcji. Najpierw zespoły były oceniane przy pomocy algorytmu, 
co pozwoliło wyłonić 150 zespołów, następnie eksperci Google przejrzeli te 150 prowadzonych 
kampanii i wybrali 15 finalistów ze wszystkich regionów. Wreszcie zwycięzców wybrał panel 
akademicki, na podstawie oceny sporządzonych raportów. Cieszy bardzo fakt, iż zwycięzcą re-
gionalnym EMEA w 2009 roku został zespół studentów z Polski – ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz że w finałowej 15 znalazł się również inny zespół z tej samej szkoły. 

GOMC w programie nauczania
Specjalność Biznes elektroniczny jest prowadzona na studiach stacjonarnych na Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Każdego roku zapisuje się na nią około 
25 studentów. Specjalność zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy z szeroko pojętego biznesu 
w gospodarce elektronicznej. Sześciosemestralny program studiów obejmuje m.in. następujące 
przedmioty: programowanie w HTML i XML, systemy zarządzania treścią, języki skryptowe, 
marketing w internecie, wirtualna organizacja. Udział w GOMC i ćwiczenia zostały wdrożone 
w ramach zajęć z przedmiotu Marketing w internecie, prowadzonego w IV semestrze. Przedmiot 
liczy 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń.

W trakcie trwania IV semestru studiów (na specjalności Biznes elektroniczny) udział w ćwi-
czeniu wzięło 23 studentów. W trakcie pierwszych zajęć utworzyli oni sześć zespołów. Studenci 
sami dobrali się w grupy, zgodnie z własnymi upodobaniami – przy założeniu, że zespół musi 
liczyć co najmniej trzech i nie więcej niż sześciu członków. Tak dobrani członkowie zespołów 
dobrze komunikowali się ze sobą.

Wszystkie witryny internetowe wybranych przedsiębiorstw zostały zbudowane w technologii 
tekstowej, zatem były już zindeksowane w wyszukiwarce, co pozwoliło na lepsze dopasowanie 
kampanii (witryny budowane w technologii Flash nie są przyjazne dla wyszukiwarek, ponieważ 
trudno indeksować treść zawartą w pliku multimedialnym oraz brak jest w nich docelowych 
adresów URL, które można łączyć bezpośrednio ze słowami kluczowymi składającymi się na 
prowadzoną kampanię).

Studenci otrzymali podręcznik w wersji elektronicznej, wytyczne do założenia konta na 
platformie AdWords i przewodnik po konkursie. Nauczyciel dodatkowo otrzymał przewodnik dla 
nauczycieli. Zespoły studentów dostały również materiały rozszerzające omawiane zagadnienie, 
które są autoryzowane przez Google i wykorzystywane w trakcie certyfikowanych szkoleń Google 

5 EMEA – Europe, the Middle East and Africa.
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AdWords Seminar Leader. Ponadto studenci zapoznali się z zapisem audio-wideo cyklicznych 
warsztatów prowadzonych online (webinar), dotyczących różnych zagadnień związanych 
z marketingiem w wyszukiwarkach. Do tematów warsztatów, prowadzonych przez pracowników 
Google, należały: Nawigacja po koncie AdWords oraz brak wyświetlania reklamy; Wprowadzenie 
do optymalizacji; Podstawy Google Analytics i mierzenie skuteczności reklamy.

Jednocześnie w trakcie przygotowań do prowadzenia kampanii, których rozpoczęcie 
zaplanowano na 1 kwietnia 2009 roku, studenci zapoznali się z działaniem wyszukiwarki oraz 
algorytmami odpowiedzialnymi za zwracane rezultaty wyszukiwania, poznali również zna-
czenie takich pojęć jak: „długi ogon wyszukiwania”, „systemy wymiany linków”, „śledzenie 
ruchu internetowego”. Po sześciu tygodniach przygotowań nastąpiły trzy tygodnie, w trakcie 
których prowadzono ćwiczenia. Zaletą jednoczesnego uruchomienia kampanii była możliwość 
porównywania uzyskiwanych efektów oraz współpraca i wymiana doświadczeń między zespo-
łami. Propozycją było także założenie przez każdy zespół bloga, za pomocą którego uczestnicy 
mogliby na bieżąco dzielić się doświadczeniami i efektami pracy. Jednak zdecydował się na to 
tylko jeden zespół, sumiennie i regularnie publikując otrzymane wyniki6.

Studenci zauważyli, że monitorowanie kampanii było dla nich sporym wyzwaniem. Co-
dziennie trzeba było podjąć działania korygujące i usprawniające. Najczęściej zmienianym 
parametrem było kierowanie geograficzne, czyli wskazanie obszarów, w których na podstawie 
adresu IP reklamy miały się wyświetlać użytkownikom. Zmian dokonywano na poziomie 
województw oraz w wybranym promieniu kilometrów od wskazanego miasta. Na początku 
zwiększano również liczbę reklam oraz słów kluczowych z nimi powiązanych. Szczegółowy 
harmonogram wykonywanych ćwiczeń zawiera tabela 1.

Kampanie kierowano w różne obszary wirtualne, z których najlepszym okazała się strona 
z wynikami wyszukiwania Google, następnie strony partnerskie (np. Interia.pl, Gazeta.pl) oraz 

6 Zobacz: http://googlechallenge2009.blogspot.com, [01.06.2009].

Tabela 1. Harmonogram wykonywanych zadań w trakcie semestru

Tydzień Wykonywane ćwiczenia
1 Ogłoszenie konkursu GOMC, przekazanie elektronicznych podręczników 
2 Ustalenie harmonogramu konkursu oraz podanie kryteriów oceny
3 Wprowadzenie do działania wyszukiwarek internetowych
4 Zaprezentowanie wybranych przedsiębiorstw przez zespoły
5 Założenie konta na platformie AdWords
6 Uruchomienie statystycznego systemu śledzenia Analytics 
7 Wideo warsztaty (webinar) z Google AdWords
8 Omówienie raportów Pre-Campaign Sumary, 5 mocnych stron dokumentu
9 Pierwszy tydzień kampanii, korekty w kampaniach

10 Drugi tydzień kampanii, ocena raportów Pre
11 Trzeci tydzień kampanii,
12 Podsumowanie i zakończenie kampanii
13 Wskazówki przy sporządzaniu raportów Post
14 Wysłanie raportów Post-Campaign Summary
15 Prezentacja otrzymanych rezultatów

Źródło: opracowanie własne
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najmniej skuteczna sieć kontekstowa, co jest uzasadnione rosnącą odpornością użytkowników na 
reklamy wyświetlane w treści stron internetowych. Studenci mieli znakomitą okazję do praktycz-
nego zapoznania się z koncepcją marketingu kierowanego (targetowanego) i nauczyli się, w jaki 
sposób wykorzystać wyszukiwarkę internetową do utworzenia efektywnej kampanii reklamowej. 

Szczegółowe badania nad uzyskanymi efektami promocji w wyszukiwarkach internetowych 
dla 9 analizowanych kampanii zostały zaprezentowane podczas XXIV Konferencji Naukowej 
Systemy Wspomagania Organizacji7.

Google dostarczyło, zgodnie z wytycznymi konkursu, dokładną specyfikację wymagań 
dotyczących zawartości dwóch przygotowywanych raportów oraz skalę ich oceny punktowej. 
Zasugerowano, aby nauczyciele dokonali oceny zespołów na podstawie raportów. Powstawanie 
każdego z raportów było koordynowane przez prowadzącego zajęcia oraz na końcu przez niego 
oceniane. Ocena raportów GOMC stanowiła 50 proc. oceny końcowej z przedmiotu.

Końcowe rezultaty konkursu w 2009 roku, przedstawione przez organizatorów, tworzą 
kilka kategorii wyników:

 zwycięzcy – zwycięzca globalny i zwycięzcy regionalni,
 półfinaliści – najlepsze 50 zespołów z każdego regionu, oprócz zwycięzców,
 bardzo dobra kampania – najlepsze 10 proc. zespołów, które nie dostały się do 

półfinału,
 dobra kampania – zespoły z wynikiem między 70 proc. – 89 proc.,
 niezła kampania – zespoły z wynikiem między 40 proc. – 69 proc.,
 kampania potrzebuje poprawy – poniżej wyniku 39 proc.,
 kampania nie spełnia wymagań – zespoły, które miały aktywne kampanie powy-

żej 25 dni lub krócej niż 7 dni lub nie wydały wszystkich środków i nie zostały 
włączone do wyliczeń algorytmu.

Cztery z zespołów zostały zakwalifikowane do grupy „bardzo dobra”, jeden zespół znalazł 
się grupie „dobra”, a jeden w grupie „potrzebuje poprawy”.

Rekomendacje do wdrożenia ćwiczenia
w ramach zajęć akademickich
Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w trakcie GOMC, warto zasugerować kilka 

wskazówek dla osób, którzy mogą brać udział w tym przedsięwzięciu w przyszłości:
 Należy rozpocząć rekrutację potencjalnych przedsiębiorstw do projektu przed roz-

poczęciem semestru zajęć. Warto skontaktować się z akademickim centrum karier 
lub lokalnym inkubatorem przedsiębiorczości. Organizacje, które będą skłonne 
do wprowadzania szybkich zmian w swojej witrynie internetowej, są najlepszymi 
poszukiwanymi klientami.

 Warto rozszerzyć zakres podstawowego podręcznika i przewodników dostarczo-
nych przez Google, wzbogacając je o prezentacje wideo, jak również inne książki 
poszerzające tematykę.

7 A. Strzelecki, Wyszukiwanie sponsorowane jako element strategii promocji organizacji, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka 
(red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2009, tom II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2009.
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 Jeśli to możliwe, wszystkie zespoły powinny uruchomić kampanię w tym samym 
terminie. Znacznie łatwiej jest wtedy asystować przy ćwiczeniu, co stwarza płasz-
czyznę do wymiany doświadczeń.

 Jeśli konkurs GOMC trudno wdrożyć w ramach zajęć, np. jest on oferowany tylko 
w trakcie semestru letniego, nadal można włączyć tę platformę do przedmiotu. 
Potrzeba jedynie środków finansowych w wysokości 600 zł, zwielokrotnionych 
o liczbę chętnych zespołów.

Podsumowanie
Konkurs był ćwiczeniem odbywającym się w ramach przedmiotu na uczelni i umożliwił stu-

dentom zdobycie doświadczenia w zakresie reklamy internetowej. Zespoły studentów otrzymały 
równowartość 200 USD, które przeznaczyły na reklamę w systemie Google AdWords, nawiązując 
współpracę z wybranym lokalnym przedsiębiorstwem, w celu opracowania skutecznej marke-
tingowej kampanii internetowej dla tej firmy. Zespoły opisały swoją strategię, przeprowadziły 
kampanię, oceniły jej wyniki oraz opracowały rekomendację dalszego rozwoju działań marke-
tingowych danego przedsiębiorstwa w internecie. Wymiernym efektem startu w tym konkursie 
jest uzyskanie przez studentów imiennego certyfikatu uczestnictwa w GOMC.
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Sylabus jest podstawowym dokumentem opisującym działania podejmowane w procesie dydak-
tycznym. Zawarte w nim treści są związane bezpośrednio z dydaktyką, ale mogą również być 
wykorzystane do wspomagania działań w innych obszarach zarządzania uczelnią. Częstą prak-
tyką (i działaniem wymaganym w procesie akredytacji) jest przechowywanie sylabusa w formie 
elektronicznej, najczęściej jako tekstu zamieszczonego na stronie internetowej lub dokumentu 
zapisanego w formacie edytora tekstów. Taki sposób przechowywania i udostępniania sylabusa 
w istotny sposób ogranicza jednak możliwości jego wykorzystania. Lepszym rozwiązaniem – zda-
niem autorów – jest użycie bazy danych, w celu przechowywania treści sylabusa i generowania 
dokumentów wyjściowych w odpowiednich formatach (na podstawie zawartości bazy).

W opracowaniu przedstawione zostaną korzyści z zastosowania technologii baz danych 
do obsługi sylabusów. Zaprezentowany zostanie autorski system informatyczny funkcjonujący 
w środowisku internetowym i wykorzystywany w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wspoma-
gający zarządzanie treściami sylabusów oraz innymi informacjami związanymi z przygotowaniem 
i prowadzeniem procesu dydaktycznego.

Podstawy prawne tworzenia i udostępniania 
sylabusów
Uczelnie bardzo indywidualnie podchodzą do konstrukcji sylabusów. Nie tylko nie istnieje 

jeden wzorzec, ale trudno jest nawet znaleźć dwie uczelnie, w których sylabusy byłyby iden-
tyczne. Można spotkać dokumenty o bardzo różnej zawartości – zarówno bardzo ogólne, jak 
i bardzo szczegółowe. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że zawartość sylabusa 
jest określona raczej przez zwyczaj panujący w lokalnym środowisku akademickim niż poprzez 
normy prawne. Jednak wskazówki co do zawartości sylabusa oraz potrzeby jego udostępniania 
są zawarte w uchwałach Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W treści załącznika do 
Uchwały Nr 501/2008 PPKA, w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania, 
w punkcie 8 wskazano, że: wymagania dotyczące planów studiów i programów nauczania są 
spełnione, jeżeli opracowano dla poszczególnych przedmiotów sylabusy, uwzględniające:

 nazwę jednostki prowadzącej kierunek,
 nazwę kierunku (podanie nazw ew. specjalności),
 nazwę przedmiotu,

Krzysztof Kania, Tomasz Staś, Łukasz Żwak
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

E-sylabusy: internetowy system 
wspomagający przygotowanie
i obsługę procesu dydaktycznego

Rozdział 10



88

 określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi,
 liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, semi-

nariów itp., realizowanych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 liczbę punktów ECTS,
 założenia i cele przedmiotu,
 metody dydaktyczne,
 formę i warunki zaliczenia przedmiotu,
 treści programowe,
 wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
 nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących.

Jednocześnie Uchwała Nr 218/ 2008 PPKA, w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań 
w zakresie spraw studenckich, wskazuje że wymagania te są spełnione, jeżeli m.in.: zapewniony 
jest odpowiedni dostęp do informacji związanych z tokiem studiów (harmonogramu zajęć, sesji 
egzaminacyjnych, konsultacji, sylabusów) oraz materiałów niezbędnych w procesie dydaktycz-
nym (materiałów do zajęć, skryptów itd.). Ponadto w uchwale Nr 1043/2004 PPKA, w sprawie 
zasad przeprowadzania wizytacji, w części poświęconej ocenie organizacji i realizacji procesu 
dydaktycznego, sformułowano zalecenie dokonania oceny dostępności i jakości sylabusów.

Najczęściej spotykanym sposobem wypełnienia tych wymogów jest utworzenie na uczelni 
zbioru dokumentów w formie elektronicznej i papierowej. Wydaje się jednak, że lepszym 
sposobem (niż przechowywanie sylabusów w postaci prostych, pojedynczych dokumentów) 
wypełnienia zaleceń PKA jest scentralizowany internetowy system informatyczny, wykorzystu-
jący bazę danych. Takie podejście jest również zgodne z zaleceniami norm jakościowych ISO 
9001, które wskazują, że obieg dokumentów powinien w maksymalnym stopniu odbywać się 
w postaci elektronicznej.

Otwartość dostępu do informacji o szczegółach procesu kształcenia staje się coraz bardziej 
potrzebna w związku z możliwością studiowania wybranych przedmiotów poza macierzystą 
uczelnią, możliwością zaliczania przedmiotów na innych uczelniach oraz powstawaniem kie-
runków międzyuczelnianych. Powinna zatem istnieć możliwość wglądu w sylabusy także przez 
studentów innych uczelni. Zakres i forma przekazywanej informacji mogą być indywidualizowane 
i zależne od siły związków między uczelniami. Udostępnienie treści zawartych w sylabusach 
studentom spoza uczelni wspiera ustalenia Deklaracji Bolońskiej, która postuluje zapewnienie 
swobodnego przepływu studentów między uczelniami. Dzięki dostępowi do informacji zawartych 
w sylabusach studenci łatwiej mogą porównać przedmioty i zbadać możliwość ich zaliczenia 
na uczelniach innych niż macierzysta. 

Korzyści związane ze strukturalizacją
treści sylabusów
Udostępnianie dokumentów w formie papierowej ma wszystkie dobrze znane niedogod-

ności: ograniczoną liczbę użytkowników, ograniczony czas dostępu, nietrwałość dokumentu, 
pojawianie się nieautoryzowanych kopii dokumentu. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną 
formą przechowywania sylabusów są dokumenty zbudowane za pomocą edytorów tekstów, 
umieszczane następnie na stronach internetowych uczelni. Forma elektroniczna (wymagana 
również w procesie akredytacji) prostych dokumentów tekstowych ma wiele zalet, w tym: łatwe 
powielanie i edycję. Jednak sama zmiana formy dokumentu z papierowej na elektroniczną 
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 rozwiązuje tylko część problemów. Tworzenie i przechowywanie dokumentów w postaci zwy-
kłych plików tekstowych związane jest z wieloma niedogodnościami:

 dokumenty mogą być wypełniane niezgodnie z przyjętymi zasadami, a możliwości 
automatycznego sprawdzania ich poprawności są ograniczone;

 użytkownicy mają znikomą możliwość wyszukiwania i przeszukiwania sylabusów; 
 istnieją trudności w automatycznej organizacji dokumentów oraz kontroli powsta-

wania kolejnych ich wersji;
 nie ma możliwości wykorzystania treści zawartych w sylabusach w innych systemach 

informatycznych.

Rozszerzenie możliwości organizacji i wykorzystania informacji zawartej w sylabusach 
wymaga lepszej strukturalizacji dokumentu oraz zastosowania mechanizmów pozwalających 
na sprawne połączenie systemu z innymi modułami informatycznymi uczelni. Takie możliwości 
daje przechowywanie treści sylabusów w bazie danych. Ten sposób przechowywania informacji 
usuwa niemal wszystkie ograniczenia statycznych dokumentów i pozwala na:

 pełną kontrolę nad dostępem i edycją dokumentu,
 dalsze przetwarzanie treści zawartych w sylabusie,
 ujednolicenie formy graficznej, centralizację i lepszą ochronę informacji,
 kontrolę nad zawartością merytoryczną (np. łatwe znajdowanie powtórzeń),
 zbudowanie aplikacji (internetowej) umożliwiającej dostęp do sylabusów.

Użytkownicy treści związanych z procesem dydaktycznym są bardzo zróżnicowani. Należą 
do nich zarówno władze uczelni (rektor, dziekani, rady wydziałów), które kontrolują i zatwier-
dzają treści sylabusów, jak również katedry i ich pracownicy, którzy je przygotowują i zajmują 
się ich aktualizują, studenci macierzyści i zewnętrzni oraz kandydaci i absolwenci, którzy są 
odbiorcami treści. W przeciwieństwie do dokumentów statycznych, dokumenty generowane 
z bazy danych mogą być personalizowane. Możliwa jest także indywidualizacja dostępu do 
informacji zawartych w sylabusie, bez konieczności generowania kolejnych kopii dokumentu. 
Pełne wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie treściami związanymi z dydaktyką 
pozwoli na:

 ujmowanie treści w jednolitej, czytelnej i atrakcyjnej formie,
 łatwiejszą kontrolę formalną nad zawartością dokumentu,
 utrzymanie treści w przejrzystej zhierarchizowanej postaci w skali całej uczelni,
 kontrolę merytoryczną nad dokumentem (punkty ECTS, cele, treści, liczba godzin, 

wymagania, literatura),
 kontrolę nad związkami z innymi przedmiotami (powtarzalność, kolejność treści 

i przedmiotów),
 prognozowanie i planowanie zasobów (kadr, wyposażenia, biblioteki) potrzebnych 

do realizacji przedmiotów.

Sama cyfryzacja dokumentu jednak nie wystarcza. Potrzebne jest jego odpowiednie udo-
stępnienie – zarówno odbiorcom końcowym, jak i innym systemom.

Bezpośrednim motywem podjęcia prac nad systemem e-sylabusów było wprowadzenie na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach nowego regulaminu studiów, który radykalnie zwięk-
szył udział zajęć tzw. swobodnego wyboru, dzięki czemu studenci uzyskali duże możliwości 
indywidualizacji własnego profilu studiowania. Możliwość samodzielnego budowania ścieżki 
kształcenia niewątpliwie zwiększa atrakcyjność uczelni dla studenta, jednak jest niewiele warta, 
jeśli nie uzyska on informacji o skutkach swoich wyborów. Świadoma decyzja uczącego się 
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uzależniona jest od jakości dostarczonej informacji o ścieżkach studiowania i konsekwencjach 
podjętych wyborów. 

Zwiększenie elastyczności studiów wymaga większej elastyczności innych obszarów zarzą-
dzania uczelnią, związanych z dydaktyką. Z jednej strony sylabus można potraktować tylko jako 
dokument pomocniczy w prowadzeniu działalności dydaktycznej, jednak może on być również 
źródłem informacji do wykorzystania w obszarach zarządzania uczelnią wyższą, bezpośrednio 
i pośrednio związanych z dydaktyką. Baza sylabusów może być związana z innymi systemami 
wspomagającymi działalność uczelni wyższej (rysunek 1). 

Zapytania kierowane do bazy sylabusów w zakresie obsady i liczby godzin zajęć pozwalają 
na uzyskanie odpowiedzi, które w połączeniu z informacją o liczbie studentów są pomocne 
w prognozowaniu obciążeń dydaktycznych oraz ich wpływu na bieżące i długookresowe ob-
ciążenia katedry, a w konsekwencji na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia. Możliwe jest 
również łatwe określenie zapotrzebowania na sale o odpowiedniej wielkości i wyposażeniu. 
Analiza literatury wskazanej przez prowadzących umożliwia również zbadanie zgodności propo-
nowanej literatury z zasobami biblioteki akademickiej. Bardziej zaawansowana analiza pozwoli 
na zbadanie związku nowo proponowanych przedmiotów z innymi przedmiotami (powtarzanie 
treści, ustalenie właściwej kolejności, sprawdzenie czy likwidacja jednego przedmiotu nie elimi-
nuje innych itp.) oraz zbadanie wpływu zmian w ofercie na możliwości budowy planu zajęć.

Architektura i funkcjonalność systemu S4 
Całość działań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji 

związanych z procesem dydaktycznym ujęto w ramy systemu pod nazwą S4 (studia, siatki, 
sylabusy, studenci – studies, schedule/subjects, syllabi, students). Podstawowym celem budowy 
systemu S4 jest wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez:

 wdrożenie zbioru procedur związanych z tworzeniem sylabusów, a następnie ich 
wykorzystanie w budowie siatek studiów;

 zbudowanie procedur obiegu dokumentów związanych z sylabusami; 
 zbudowanie systemu informatycznego, umożliwiającego przetwarzanie i analizę 

informacji związanych z sylabusami i siatkami studiów;
 udostępnienie informacji o siatkach studiów, sylabusach przedmiotów, specjalnoś-

ciach i kierunkach wszystkim zainteresowanym w odpowiadającej im części.
Samo przygotowanie treści jest jednak tylko pierwszym etapem postępowania. Udostęp-

nione sylabusy wspomagają proces zapisu studentów na przedmioty swobodnego wyboru 

Rysunek 1. Powiązanie sylabusów z innymi obszarami działalności uczelni

Źródło: opracowanie własne
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oraz działania rad wydziałów i katedry przy harmonizacji treści dydaktycznych, wprowadzaniu 
nowych przedmiotów i ścieżek studiowania. System S4 odzwierciedla hierarchiczną strukturę 
informacji dydaktycznej (rysunek 2). 

Rysunek 2. Hierarchiczna struktura informacji dydaktycznej w systemie S4
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Źródło: opracowanie własne

Działania na poziomie studiów (kierunków, specjalności) sprowadzają się do możliwości 
tworzenia i edycji opisów kierunków czy specjalności i związanych z nimi dodatkowych infor-
macji (np. prezentacja sylwetki absolwenta). Opisy kierunków są związane z siatkami (planami 
studiów) obowiązującymi w kolejnych latach akademickich oraz na poszczególnych specjalnoś-
ciach danego kierunku. Za pomocą S4 można utworzyć siatkę (całkowicie od podstaw lub na 
bazie siatki istniejącej) i powiązać ją z kierunkiem lub specjalnością (rysunek 3). 

Do tworzonej siatki przyłączane są istniejące sylabusy lub – w razie ich braku – inicjowane 
jest zadanie ich utworzenia. System S4 wspiera również samo tworzenie sylabusa (rysunek 4). 
Możliwe jest napisanie sylabusa od początku lub na podstawie już istniejącego oraz udostępnie-
nie go dla potrzeb konstrukcji siatek bądź bezpośrednio studentom. W trakcie pisania sylabusa 

E-sylabusy: internetowy system wspomagający przygotowanie i obsługę procesu dydaktycznego

Rysunek 3. Ekran edycji siatki i gotowy dokument w systemie S4

Źródło: opracowanie własne
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użytkownicy wykorzystują bazę nazw przedmiotów oraz mają do dyspozycji słowniki obejmują-
ce: słowa kluczowe, metody nauczania, metody studiowania, jak również metody oceny pracy 
studenta. Baza literatury może być na bieżąco uzupełniana w trakcie tworzenia sylabusa. Użycie 
słowników – oprócz ułatwienia i przyspieszenia pracy nad dokumentem – podwyższa stopień 
strukturalizacji danych, co z kolei umożliwia dokładniejszą analizę treści.

System S4 został zintegrowany z funkcjonującym na uczelni systemem wirtualnego dzieka-
natu. Studenci Akademii, po uwierzytelnieniu w wirtualnym dziekanacie, mają dostęp do pełnej 
treści sylabusów (rysunek 5). Ograniczona wersja sylabusów zostanie również udostępniona na 
portalu uczelni dla wszystkich zainteresowanych.

Rysunek 4. Ekran edycji e-sylabusa w systemie S4

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Ekran wyszukiwania i prezentacji sylabusa w systemie S4

Źródło: opracowanie własne
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Uprawnieni użytkownicy mogą, oprócz utworzenia i modyfikacji treści dokumentu, spo-
rządzić jego utrwaloną kopię w formacie *PDF. S4 jest systemem scentralizowanym, a dostęp 
do jego zasobów jest możliwy przez internet. Gwarantuje to wykorzystanie systemu praktycznie 
niezależnie od posiadanego sprzętu i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania (oprócz 
przeglądarki) na komputerze użytkownika. Dzięki wykorzystaniu powszechnie stosowanych 
technologii możliwa jest jego integracja z zasobami portalu uczelnianego i innymi systemami 
uczelni.

Warunkiem właściwej pracy systemu jest jego użytkowanie. Maksimum korzyści z wdro-
żenia systemu pojawia się wtedy, gdy wszystkie podmioty odpowiedzialne za przygotowanie 
sylabusów i siatek będą rzetelnie realizowały powierzone im zadania i w oznaczonym czasie 
aktualizowały dane. Konieczne jest zatem zbudowanie odpowiedniej procedury określającej 
obieg informacji związanej z sylabusami. Z wprowadzeniem systemu elektronicznych sylabu-
sów wiąże się spory wysiłek organizacyjny związany w wdrożeniem odpowiednich procedur 
zapewniających aktualność i spójność zawartych w nim treści. Przykładowo, konieczne jest 
określenie częstotliwości aktualizacji sylabusów oraz jednostek za to odpowiedzialnych. Nie-
zbędne jest również zapewnienie właściwego obiegu i aktualności informacji. 

Podsumowanie
System S4 ma budowę modułową. Dotychczasowe prace koncentrowały się na wspo-

maganiu tworzenia podstawowych dokumentów i zapewnieniu niezbędnych funkcjonalności 
gwarantujących tworzenie, edycję i rozpowszechnienie treści. Należy wyraźnie podkreślić, 
że wkład pracy włożony w czynności projektowe i programistyczne związane z systemem S4 
determinuje podjęcie kolejnych wyzwań. W kolejnych etapach przewidywane jest zbudo-
wanie modułu symulacji oraz automatycznej analizy treści dokumentów, który pozwoli na 
pozyskanie dodatkowej wiedzy i lepsze przygotowanie procesu dydaktycznego.
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 Abstract
Syllabus is the main (and sometimes the only) source of information about courses for almost all 

members of the university community. Teachers use them to prepare lectures, students and candidates 
to get the information about readings and exams and to find the best roadmap of studying, deans to 
assure the quality of studies etc. For all these reasons syllabi should be prepared carefully and distributed 
widely to all users. The authors claim that using a database system working in internet environment 
instead of plain text documents is a batter way to achieve these goals. The article presents internet 
database system S4 created for storing, processing and distributing syllabi and other information needed 
in educational process.
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Częstym problemem w procesie zdobywania nowych bądź rozwijania dotychczasowych umiejęt-
ności jest brak płynności w przechodzeniu uczniów i studentów na kolejny poziom kształcenia. 
Luki kompetencyjne, nieumiejętność uczenia się, nieznajomość narzędzi wymaganych w danym 
obszarze edukacji – to przykłady wielu trudności, z jakimi borykają się uczniowie czy studenci 
początkujący w danym obszarze. Aby zapobiec tego typu kłopotom, różne instytucje edukacyjne 
organizują tzw. kursy przygotowawcze lub wyrównawcze. Ze względu na ich rosnącą popular-
ność oraz wzrastającą liczbę osób potrzebujących wsparcia w tym obszarze szkolenia tego typu 
zaczynają powstawać również w formule online lub blended learning.

W 2007 roku Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS przy-
stąpiło do międzynarodowego konsorcjum zajmującego się problematyką kursów przygotowaw-
czych i wyrównawczych na różnych szczeblach edukacji wyższej. Działania podjęte w jego ramach 
pozwoliły na dokładniejszą analizę jednego z ważnych współcześnie problemów edukacyjnych.

W związku z postępującą globalizacją pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania 
absolwentom uczelni, oczekując między innymi doświadczenia na arenie międzynarodowej. 
Wzrasta więc liczba studentów uczących się za granicą, którzy w ten sposób chcą zyskać większe 
szanse na rynku pracy w międzynarodowych korporacjach. W samej Europie liczba studentów 
pobierających naukę poza ojczystym krajem wzrosła o 57 proc. – z 327 500 w 1998 roku do 
515 400 w 2006 roku (według EUROSTAT). Taka sytuacja przyczynia się do dużego zróżnico-
wania osób studiujących na danym kierunku, a także do powstawania problemów zawiązanych 
z adaptacją studentów zagranicznych w nowym kraju i środowisku oraz – często – z innym 
poziomem wiedzy i umiejętności na starcie (tzw. problemy przejściowe).

Dodatkowo nauczyciele akademiccy, jak i władze uczelni, dostrzegają coraz większy prob-
lem związany z niedostatecznym przygotowaniem absolwentów szkół średnich do rozpoczęcia 
nauki na studiach wyższych. Najlepszym tego przykładem jest wysoki odsetek studentów, którzy 
nie zaliczają pierwszego semestru czy rezygnują ze studiów po pierwszym roku. Dotyczy to 
przede wszystkim nauk ścisłych. Dla przykładu, w Zjednoczonym Królestwie studenci nie mają 
odpowiednich umiejętności matematycznych, by rozpocząć studia magisterskie1. Natomiast 

1 C. Hoyles, K. Newman, R. Noss, Changing patterns of transition from school to university mathematics, „International 
Journal of Mathematics Education in Science and Technology” 2001, nr 32.
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w Holandii średni poziom studentów odpadających już po pierwszym roku studiów wynosi 25–30 
proc., czego przyczyną są w dużej mierze problemy związane z tzw. okresem przejściowym2.

Założenia projektu STEP
Od 1 stycznia 2008 roku konsorcjum rozpoczęło realizację projektu STEP (Studies on 

Transitional Electronic Programmes)3. Jego celem jest zidentyfikowanie i analiza problemów, 
na jakie napotykają studenci, przechodząc na różne poziomy edukacji (szkoła średnia, studia 
licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) oraz problemów samych uczelni, stoją-
cych przed wyzwaniem związanym z dostosowaniem programów do potrzeb coraz bardziej 
zróżnicowanej populacji studenckiej (studenci zagraniczni, studenci kontynuujący naukę na 
wyższym poziomie – przechodzący z innych uczelni, studenci kontynuujący naukę na wyż-
szym poziomie po zakończeniu poziomu niższego na innym kierunku studiów). Diagnoza 
powyższych zjawisk oraz przeprowadzenie badań dotyczących oferowanych kursów wyrów-
nawczych i przygotowawczych ułatwią odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z problemami 
przejściowymi w dobie coraz większej mobilności studentów. 

Kursy wyrównawcze (przygotowawcze) w Polsce
Jak pokazuje praktyka, uczelnie radzą sobie z problemami przejściowymi poprzez or-

ganizowanie różnego rodzaju form kształcenia, tj. kursów pomostowych, wyrównawczych, 
wakacyjnych czy przygotowawczych4. W literaturze kursy przygotowawcze są definiowane 
np. jako kursy (pisania, czytania, rachunków) oferowane uczniom, którzy wykazują bra-
ki w niezbędnych umiejętnościach, koniecznych do tego, by podjąć naukę na poziomie 
wymaganym w danej jednostce edukacyjnej5. Celem tych wszystkich form kształcenia jest 
wyposażenie studentów w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą 
im kontynuować naukę na kolejnych szczeblach edukacji. Warto dodać, że w czasie, gdy 
rozpoczęto przygotowania do projektu, znalezienie informacji o kursach wyrównawczych bądź 
przygotowawczych realizowanych na polskich uczelniach było dość trudne. Obecnie można 
zaobserwować wyraźny wzrost liczby oferowanych kursów przygotowawczych (wyrównaw-
czych) realizowanych przez polskie uczelnie również z wykorzystaniem środków unijnych, 
jak np. projekt prowadzony przez Politechnikę Częstochowską6. Warto również podkreślić, że 

2 Kennis in Kaart, Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2009.
3 Projekt realizowany w ramach programu Lifelong Learning, koordynowany przez Maastricht University z Holandii, 
gdzie jednym z partnerów jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; czas trwania projektu: 01.01.2008–
31.12.2009, http://www.transitionalstep.eu, [26.10.2009].
4 L. Brants, K.Struyven, Literature Review on Online Remedial Education: A European Perspective, „Industry and Higher 
Education” 2009, nr 23 (4), s. 269–276; N. Brouwer, L. Ekimova, M. Jasinska, L.Van Gastel, E. Virgailaite-Meckauskaite, 
Enhancing mathematics by online assessments, two cases of remedial education considered, „Industry and Higher Edu-
cation” 2009, nr 23 (4), s. 277–284. W literaturze anglojęzycznej tego typu kursy nazywa się na ogół wyrównawczymi 
(transitional) lub przygotowawczymi (preparatory), w zależności od celu, jaki stawiają przed studentem. Na potrzeby 
niniejszego opracowania nazwy te używane będą zamiennie.
5 J.P. Merisotis, R.A. Phipps, Remedial Education in Colleges and Universities: What’s Really Going On?, „The Review 
of Higher Education” 2000, nr 24, s. 67–85.
6 Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy.
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oferowane kursy są  projektowane często w formie e-learningowej7, czego przykładem może 
być projekt Wyrównaj poziom, realizowany przez SGGW w Warszawie8.

Z informacji zebranych w Polsce w ramach projektu STEP wynika, że kursy przygoto-
wawcze to: kursy przygotowujące uczniów do egzaminów maturalnych oraz do egzaminów 
wstępnych dla kandydatów na studia9, przygotowujące do egzaminów dla kandydatów na 
studia z różnicą programową (problem „nowej” i „starej” matury), kursy przygotowujące do 
egzaminów po szkole podstawowej lub gimnazjum, jak również kursy przygotowawcze na 
studia wyższe w Polsce dla obcokrajowców10. Kierunki studiów, na które są oferowane kursy 
przygotowawcze, to np. medycyna, stomatologia, farmacja11, architektura krajobrazu, archi-
tektura wnętrz12. Kursy wyrównawcze stwarzają absolwentom szkół możliwości wyrównania 
oraz uzupełnienia wiedzy z różnych przedmiotów, co pozwala im rozpocząć studia z większą 
gwarancją sukcesów w nauce. Kursy prowadzone są zgodnie z obowiązującymi programami 
przedmiotowymi i wymaganiami wykładowców, często przez doświadczonych nauczycieli 
akademickich. Pozwalają one na eliminowanie różnic wynikających z niejednolitych progra-
mów studiów licencjackich i magisterskich13.

Okazuje się, że w związku z obserwowanym wzrostem liczby studentów rozpoczynają-
cych studia wyższe, jak również dużą mobilnością studentów w podejmowaniu studiów na 
zagranicznych uczelniach, dobrym rozwiązaniem są kursy przygotowawcze (wyrównawcze) 
w formule online lub blended learning. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) są 
bardzo pomocne w nauczaniu – niwelują ograniczenia czasowe i geograficzne14. Dzięki 
internetowi studenci mogą korzystać ze szkoleń idealnie dopasowanych do ich oczekiwań, 
nie wychodząc z domu. Taka forma nauki wpływa również wyraźnie np. na bardziej efek-
tywne łączenie nauki studentów z ich coraz częstszą aktywnością zawodową. Dlatego warto 
zastanowić się nad tym, jak skonstruować efektywny kurs przygotowawczy (wyrównawczy) 
wykorzystujący narzędzia ICT, tak aby korelował on ze specyfiką nauczanego przedmiotu, 
trafiał do odpowiedniej grupy słuchaczy, zawierał właściwe formy oceny, a przede wszyst-
kim – pracy. Jest to zatem pytanie o dydaktyczny scenariusz kursu, na który składają się 
konieczne do zidentyfikowania parametry, jakie należy wziąć pod uwagę i odpowiednio 
wymodelować.

7 Materiały edukacyjne udostępniane w ramach kursów wyrównawczych przygotowane są w formie e-skryptów 
z matematyki, fizyki i chemii, np.: e-fizyka – http://wyrownajpoziom.sggw.pl/fizyka/, [26.10.2009].
8 Strona projektu: http://wyrownajpoziom.sggw.pl/?q=node/60. W ramach Programu unowocześnienia kształcenia 
w SGGW szkoła ta realizuje współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt, dzięki któremu 300 
studentów pierwszego roku  może bezpłatnie uczestniczyć w kursach wyrównawczych z podstaw matematyki i fizyki 
– pomogą im one w nadrobieniu zaległości ze szkoły średniej i ułatwią zaliczenie pierwszego roku studiów.
9 Strona Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii technicznej, http://www.wcy.wat.edu.pl/dr/?q=node/213,  
http://www.pb.bialystok.pl/Kursy-Przygotowawcze.html, [26.10.2009].
10 Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/index.php?page=kjp, [26.10.2009].
11 Dom Wydawniczo-Oświatowy Mariusz Korzyński, http://www.dwo.waw.pl/glowna.html, [26.10.2009].
12 Kurs przygotowawczy na ASP, http://www.plastyka.com/akademia.htm, [26.10.2009].
13 Są to m.in.: http://www.ch.pwr.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=536; 
http://www.irom.uw.edu.pl/pl/studia/opisy/142; http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/niestacjonarne/slsn/aktualnosci/cnjo; 
http://www.fae.ue.poznan.pl/index.php?strona=kursy, [26.10.2009].
14 Y. Lou, R. Bernard, P. Abrami, Media and Pedagogy in Undergraduate Distance Education: A Theory-Based Meta-
Analysis of Empirical Literature, „Educational Technology Research and Development” 2006, nr 54 (2), s. 141–176.
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Badanie kursów wyrównawczych 
(przygotowawczych) w Europie
Prace w ramach projektu STEP rozpoczęto od przeprowadzenia analiz dotyczących wytypowania 

dyscyplin – przedmiotów, w których dostrzegana jest potrzeba tworzenia i przeprowadzenia kursów 
przygotowawczych. UMCS, jako polski partner projektu, przedstawił dane dotyczące liczby odpada-
jących lub rezygnujących studentów po pierwszym roku studiów z macierzystego uniwersytetu, jak 
również zebrał informacje nt. liczby studentów rezygnujących ze studiów po pierwszym semestrze 
(bądź po pierwszym roku) na różnych uczelniach w Polsce. Na UMCS największą liczbę studentów 
odpadających po pierwszym roku studiów stacjonarnych odnotowano na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Informatyki (studia licencjackie: 53 proc., studia magisterskie: 58 proc.). W dalszej kolejności 
znalazły się: Wydział Biologii i Nauki o Ziemi (studia licencjackie: 41 proc., studia magisterskie: 
5 proc.), Wydział Artystyczny (studia licencjackie: 34 proc.) i Wydział Chemii (studia licencjackie: 
30 proc.)15. Dane z innych polskich uczelni przedstawiały się na podobnym poziomie, np.: Politech-
nika Warszawska (Wydział Informatyki – studia magisterskie: 42 proc.), Politechnika Wrocławska 
(Wydział Matematyki – studia magisterskie: 40 proc.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(Wydział Matematyki i Informatyki – studia magisterskie: 50 proc., studia licencjackie: 32 proc.)16. 
Podobne badania były prowadzone przez pozostałych partnerów projektu STEP. Równocześnie 
w ramach projektu została przeprowadzona analiza dostępnej literatury na temat kursów przygo-
towawczych oferowanych w formule online. Na tej podstawie opracowano kwestionariusz umożli-
wiający zebranie informacji na temat kształtu edukacji wyrównawczej w Europie, pod kątem tego, 
jak skuteczniej działać w tym obszarze edukacji, zwłaszcza gdy kursy wyrównawcze wspierane są 
przez ICT. Zagadnienia, na których skupiono się w tym badaniu, obejmowały: dyscyplinę, w ramach 
której udostępniany jest kurs wyrównawczy; kompetencje, które dany kurs ma rozwijać; problemy, 
jakie kurs ma rozwiązywać. Zwrócono także uwagę na klasyfikację kursu pod względem jego celów 
ogólnych, ram czasowych, jak i powiązań między kursem a programem studiów wyższych, a także 
aspektów organizacyjnych (liczba uczestników, koszt, prowadzący), zagadnień związanych z dydak-
tyką kursu oraz użycia i efektywności ICT. Kwestionariusz umożliwił również zebranie szczegółowych 
informacji dotyczących konkretnego kursu – np. jakie są wyniki ewaluacji kursu, jak wyglądają jego 
poszczególne elementy realizowane online, przykłady materiałów kursowych. 

Kwestionariusz został skierowany do nauczycieli, projektantów dydaktycznych i organizacji oferu-
jących kursy wyrównawcze w Europie. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od lutego do maja 
2009 roku. Wzięło w nim udział 65 instytucji z 22 krajów. Analizie poddanych zostało 118 kursów.

Wyniki
Analiza uzyskanych wyników z badania kwestionariuszowego pozwoliła na wyodrębnienie 

pięciu obszarów, w ramach których można scharakteryzować kursy wyrównawcze:
 użycie ICT w kursach,
 praca indywidualna a współpraca (kursy „matematyczne” a „językowe”),
 ocenianie,

15 Dane dotyczą roku akademickiego 2006/2007 i studiów stacjonarnych. W przypadku studiów niestacjonarnych 
kolejność była następująca: Wydział Chemii, Biologii i Nauki o Ziemi, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, 
Wydział Ekonomii.
16 Dane dotyczą lat akademickich: 2001/2002, 2003/2004.
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 nauki ścisłe a nauki społeczne,
 liczebność grup uczestników.

Na diagramie 1 przedstawiono miejsce poszczególnych grup kursów w zależności od stopnia 
wykorzystania w nich ICT, jak również zastosowanej formy pracy (współpraca, praca indywidualna) 
i dyscypliny objętej kursem.

Można zauważyć, że:
 w sumie w 19 kursach użycie ICT daje się określić jako zaawansowane – prawie po 

równo w kursach „językowych”, jak i „matematycznych”, przy czym należy podkreślić, 
że w tej kategorii znalazły się zarówno kursy zorientowane na ocenianie umiejętności, 
jak i na ocenianie wiedzy;

Diagram 1. Charakterystyka kursów przygotowawczych na podstawie badań w projekcie STEP

Źródło: opracowanie własne

11 kursów:

– kursy językowe i z innych 
dyscyplin wymagających 
specyficznych 
umiejętnościach, kursy 
organizowane przez 
jednostki edukacyjne, 
w małych grupach (11–20)

– praca: zarówno 
współpraca, jak i praca 
indywidualna
(praca w podgrupach, 
jak też indywidualne 
rozwiązywanie ćwiczeń)

– face to face
– brak ICT
– ocenianie skupione na 

wiedzy

36 kursów:

– kursy dotyczące 
akademickich 
umiejętności

– praca oparta zarówno 
na współpracy,
jak i na pracy 
indywidualnej

– blended learning
– zastosowane ICT 

(choć nie jako 
narzędzie do oceniania)

10 kursów:

– kursy językowe 
i z innych dyscyplin 
wymagających 
specyficznych 
umiejętnościach, 
organizowane przez 
komercyjne jednostki 
edukacyjne

– praca oparta głównie 
na współpracy

– blended learning
– zastosowane ICT 

(na wiele możliwych 
sposobów, 
różnorodność narzędzi 
online)

– ocenianie skupione 
na umiejętnościach

30 kursów:

– zróżnicowanie 
tematyczne kursów

– praca oparta w większości 
na współpracy

– face to face
– brak ICT
– brak oceniania

22 kursy:

– kursy dotyczące 
umiejętności 
matematycznych

– głównie praca 
indywidualna, 
indywidualne 
rozwiązywanie ćwiczeń

– distance learning
– zastosowane ICT do 

oceniania, przesyłania 
informacji zwrotnych, 
np. po testach, udzielania 
pomocy (online), 
rozwiązywania zadań 
indywidualnych

– ocenianie skupione 
na wiedzy

9 kursów:

– kusy z zakresu 
nauk społecznych 
i ekonomicznych

– przewaga pracy 
opartej na współpracy, 
ale także indywidualne 
rozwiązywane zadań

– distance learning
– zastosowane ICT 

(do oceniania 
i współpracy)

– ocenianie skupione 
na wiedzy, nie 
na umiejętnościach
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 najwięcej, bo aż 36 kursów „językowych” i 22 kursy „matematyczne”, znalazło się 
w grupie kursów ze średnim stopniem wykorzystania ICT i zastosowaniem metody 
blended learning oraz e-learning;

 wykorzystanie narzędzi i technik ICT w kursach przygotowawczych (wyrównawczych) 
można określić jako średniozaawansowane, natomiast na wysokozaawansowanym 
poziomie znalazło się w sumie 19 z wszystkich 118 zanalizowanych kursów.

Wstępne wyniki tych badań wskazują, że kursy, które rozwijają umiejętności „twarde” lub 
które skupiają się na przekazywaniu wiedzy, a nie uczeniu umiejętności (głównie w ramach nauk 
społecznych i ekonomicznych) najczęściej występują w formule tradycyjnej. Stosuje się w nich 
pracę indywidualną każdego słuchacza, z niewielkim wykorzystaniem dostępnych narzędzi ICT. 
Ewentualne zastosowanie ICT związane jest głównie z czynnościami technicznymi, rzadziej ko-
munikacyjnymi i stymulującymi pracę grupową. Z kolei kursy „językowe” i uczące specyficznych 
umiejętności, także komunikacyjnych, skupiają się w dużej mierze na współpracy, choć praca 
indywidualna także znajduje zastosowanie – im częściej wykorzystuje się w tych kursach techniki 
ICT, tym więcej w nich przykładów współpracy i komunikacji.

Podsumowanie
Reasumując, można stwierdzić, że badanie przeprowadzone w ramach projektu STEP pozwo-

liło wyodrębnić najważniejsze obszary organizacyjno-merytoryczne kursów przygotowawczych. 
Kluczowe dla organizacji odpowiedniego kursu okazują się:

 specyfika dziedziny, której kurs dotyczy,
 podejmowany w ramach kursu rodzaj pracy: indywidualny lub grupowy,
 stopień wykorzystania narzędzi i technik ICT.

Pozostałe parametry niejako uzupełniają charakter kursu. Prawdopodobnie istotnym czynnikiem 
dla jego ostatecznego kształtu jest także charakter instytucji prowadzącej – jej możliwości organiza-
cyjne, finansowe i kadrowe. Są to jednak parametry zewnętrzne, nieodnoszące się bezpośrednio 
do wskazówek dla projektantów kursów przygotowawczych.

Zakładając, że przedmiot kursu pozostaje czynnikiem niezależnym od projektanta, pozostałe 
dwa parametry powinny zostać szczególnie dobrze przemyślane i tak zaprojektowane, aby jak 
najlepiej wykorzystać potencjał związany ze specyfiką tematyczną kursu. Analizując kursy iloś-
ciowo, można prognozować, że indywidualna praca lepiej sprawdza się w kursach wiedzy, zaś 
grupowo lepiej współpracować podczas przyswajania nowych umiejętności. Z kolei wykorzystanie 
ICT powinno zostać zaplanowane na poziomie średnim, tak aby pozostało miejsce na metody 
tradycyjne – kompromisem może być wykorzystanie formuły blended learning jako zaspokajającej 
w większości potrzeby słuchaczy wszystkich rodzajów kursów. Co istotne, taki rodzaj uczenia się 
daje także możliwość odpowiedniego zaplanowania pracy indywidualnej i zespołowej – nie tylko 
w środowisku tradycyjnym, ale także w formule online. Zatem za pomocą poziomu wykorzystania 
ICT można sterować także drugim istotnym parametrem charakteryzującym prawidłowo zaprojek-
towany kurs przygotowawczy.
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W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z koncepcją Web 3.0, e-nauczaniem i ich 
wzajemnymi powiązaniami. Przedstawiono także sylwetkę studenta i wykładowcy jako e-kon-
sumentów oraz zastosowanie koncepcji Web 3.0 w akademickim e-nauczaniu i jego wpływ na 
zarządzanie jakością na uczelni wyższej. 

Koncepcja Web 3.0
Według Novy Spivacka, dyrektora generalnego firmy Radar Networks, współczesna sieć 

(internet) jest siecią przestarzałą i chaotyczną, ponieważ informacje zawarte na stronach inter-
netowych są czytelne tylko i wyłącznie dla ludzi, nie dla automatów. Uważa on, że informacje 
powinny być czytelne także dla maszyn, wtedy przeszukiwanie sieci będzie dopasowane do 
konkretnych potrzeb każdego użytkownika. Możliwe stanie się powierzenie naszych codziennych 
spraw programom komputerowym. Tę ideę nazwano koncepcją Web 3.01.

Z koncepcją Web 3.0 związany jest także termin „sieć semantyczna”, która to będzie na-
stępstwem internetu. Termin ten stał się popularny w 2001 roku, gdy w czasopiśmie naukowym 
„Scientific American” ukazał się tekst T. Bernersa-Lee, J. Hendlera i O. Lassila, opisujący programy 
komputerowe, które będą krążyły po sieci i załatwiały codzienne sprawy dla ich użytkowników 
(np. zapisywały na wizyty u lekarza lub kupowały bilety lotnicze).

We współczesnym internecie możemy znaleźć prawie wszystko, ale przypomina on 
bezładnie ułożony stos książek, a nie bibliotekę. Sieć semantyczna ma to zmienić – powinna 
przypominać skatalogowane zbiory biblioteczne. Wszystkie informacje będą dokładnie opisane, 
a do każdego zasobu zostaną przypisane właściwości i zostaną określone powiązania między 
nimi. Ta sieć będzie rozproszoną bazą danych, której będzie można zadawać konkretne pytania 
i otrzymywać precyzyjne odpowiedzi2. 

Do przetwarzania danych w sieci semantycznej niezbędne będą specjalne programy kom-
puterowe, budowane w oparciu o metody sztucznej inteligencji. Będą one stanowiły element 

1 Web 3.0 – internet bez ludzi, http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes/artykul/web;3;0;-;internet;
bez;ludzi,56,0,251704.html, [27.01.2009]; E. Lubina, Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym, 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=511, [27.10.2009].
2 M. Nowak, Pajęczyna II, „Chip” 2004, nr 7.
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tej sieci. Programy te nazywane są agentami, natomiast ich zbiór systemami wieloagentowymi. 
Próby budowy agentów i systemów wieloagentowych można obserwować już dzisiaj.

Trudno jest znaleźć jedną definicję agenta, jednak można ustalić, że jest to program dzia-
łający w środowisku komputerowym, przy czym przez środowisko to należy rozumieć zarówno 
komputery, jak i roboty. Agent to program, który uczy się oraz pobiera i gromadzi informacje, 
ma także zdolność obserwacji środowiska, w którym funkcjonuje, oraz modyfikowania go 
i przystosowywania się do niego. Agent nie musi działać sam – wiedzę może czerpać od innych 
agentów. Jeżeli zadanie jest bardziej skomplikowane, mogą zostać utworzone wspomniane już 
systemy wieloagentowe (Multi-Agent Systems, MAS). W takich systemach może następować po-
dział ról. Agenty w takiej strukturze komunikują się ze sobą za pomocą języka komunikacji ACL 
(Agent Communication Language). Systemy wieloagentowe tworzy się trudniej niż pojedynczego 
agenta, ponieważ należy pamiętać między innymi o tym, aby rozłożyć główne zagadnienie na 
mniejsze podproblemy, tak opracować system współpracy agentów, by nie przeszkadzały sobie 
nawzajem oraz przewidzieć zachowanie złożonego systemu jako całości3.

Aby możliwe było utworzenie sieci semantycznej, niezbędne jest także opracowanie 
ontologii. Ontologia, jako dziedzina nauki wywodząca się z filozofii, próbuje odpowiedzieć 
na podstawowe pytania dotyczące istoty świata: z czego się składa i jak funkcjonuje. Natomiast 
ontologia informatyczna zajmuje się tworzeniem modelu fragmentu świata. Podejmuje próby 
zapisania informacji o otaczającej nas rzeczywistości w postaci zrozumiałej dla maszyn. Na taki 
model składają się pojęcia (odpowiadające obiektom) oraz zależności między nimi, czyli pojęcia 
zgrupowane w zhierarchizowane klasy. 

Ontologia dotyczy tylko pewnego fragmentu świata, ponieważ otaczająca ludzi rzeczywistość 
jest tak skomplikowana, iż precyzyjne określenie nawet najmniejszej części jest bardzo trudne. 
Aby przybliżyć tę teorię, można wyobrazić sobie, że członkowie jednej rodziny to obiekty 
i spróbować stworzyć dla nich ontologię, a więc zdefiniować ich i ich cechy. Są to:

 ojciec, matka, syn i córka,
 ojciec i syn to mężczyźni, matka i córka to kobiety.

Następnie należy zastanowić się nad relacjami (zależnościami) pomiędzy członkami rodziny. 
Zależności te są następujące:

 ojca i matkę łączy małżeństwo,
 synowie i(lub) córki to rodzeństwo, czyli mają wspólnego ojca i(lub) matkę, 
 rodzina może być niepełna (czyli brak jednego z rodziców).

Nie wspomniano tutaj o dalszej rodzinie, np. dziadkach, wujkach czy ciociach. Zatem 
można zauważyć, że im więcej pojęć jest wprowadzanych, tym gęstsza będzie sieć zależności 
pomiędzy nimi. Pojawi się także potrzeba zdefiniowania dodatkowych nowych terminów 
w celu wyjaśnienia już istniejących. Jak można zauważyć, stworzenie ontologii na potrzeby 
maszyn – dla wielu zagadnień, które dla ludzi są oczywiste – jest procesem bardzo żmudnym 
i powolnym. Jest on jednak niezbędny do utworzenia sieci semantycznej, ponieważ bez niego 
nie można przekazać komputerom wiedzy o otaczającym je środowisku. Tworzenie ontologii dla 
automatów można porównać do sformułowania precyzyjnych odpowiedzi dla małego dziecka, 
zadającego pytania o istnienie i naturę rzeczy. 

Aby możliwe było użycie ontologii w sieci semantycznej, niezbędne są także pewne roz-
wiązania techniczne. Najistotniejsze z nich to: RDF (Resource Description Framework) oraz URI 

3 S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha (red.), Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środo-
wiskach społeczno-gospodarczych, Placet, Warszawa 2008; www.wikipedia.org, [27.10.2009].
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(Universal Resource Identifier). RDF jest bazującym na XML standardem służącym do zapisu 
ontologii i wiedzy, natomiast URI – to, najogólniej mówiąc, odsyłacz do zasobów (URL – Univer-
sal Resource Locator – jest jednym z typów URI). Równie ważnym elementem jest OWL (Web 
Ontology Language). Można powiedzieć że RDF jest szkieletem – formatem zapisu, natomiast 
język OWL pozwala na zdefiniowanie elementów ontologii4.

Koncepcja Web 3.0 zakłada w przyszłości współpracę za pomocą sieci semantycznej nie 
tylko komputerów czy robotów, ale także telefonów komórkowych, systemów GPS czy takich 
urządzeń jak: pralka, lodówka, ekspres do kawy (oczywiście po wyposażeniu ich w odpowiednie 
rozwiązania informatyczne).

E-learning
Nie istnieje jedna spójna definicja e-learningu. Można przytoczyć ich co najmniej kilka, 

jednak w tym opracowaniu zdecydowano się na zaproponowaną przez M. Hylę, w myśl któ-
rej: E-learning to wszelkie działania wspierające proces szkolenia, wykorzystujące technologie 
teleinformatyczne5. Ta definicja wydaje się najlepiej odzwierciedlać to, czym jest e-learning, 
jednocześnie nie zawężając tego zagadnienia.

E-nauczanie ma istotne znaczenie zarówno dla organizacji gospodarczych, jak i ośrodków 
edukacyjnych. Współczesny świat, między innymi za sprawą globalizacji i bardzo szybkiego 
rozwoju technologii, przechodzi transformację z gospodarki postindustrialnej w gospodarkę 
opartą na wiedzy. Dlatego zmienia się podejście przedsiębiorstw (organizacji gospodarczych) do 
wiedzy jako najbardziej wartościowego kapitału. Cenią one zarówno wykształcenie zdobyte przez 
pracowników, jak i ich dalsze dokształcanie się (Life Long Learning). Zatem często podejmowaną 
inwestycją w przedsiębiorstwach i uczelniach dostosowujących się do gospodarki opartej na 
wiedzy jest wdrażanie wewnętrznego systemu e-nauczania. Taki system pozwala pracownikom 
na ciągłe dokształcanie się i podnoszenie poziomu swojej wiedzy zawodowej oraz umiejętności, 
a uczelniom – na dostosowanie się do ciągłych zmian na rynku pracy.

E-nauczanie – od strony informatycznej – wymaga odpowiednich narzędzi. Jednym z nich 
jest system służący do zarządzania nim czyli tzw. LMS. Spełnia on bardzo istotną funkcję 
w korzystaniu z kursów e-learningowych i udostępnianiu ich osobom uczącym się – poprzez: 

 dostarczanie materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu za pośrednictwem 
internetu lub intranetu;

 praktyczną realizację komunikacji pomiędzy osobami biorącymi udział w szkole-
niu;

 śledzenie postępów w nauce przez samego studenta i ich weryfikację przez wy-
kładowcę;

 udostępnianie kont użytkowników oraz umożliwianie wykładowcom kontroli czasu 
poświęconego przez kursanta na naukę;

 organizowanie procesu dydaktycznego, umożliwienie rekrutacji, raportowanie;
 umożliwienie jasnego sprecyzowania wymagań co do umiejętności, które uczący 

się powinien nabyć w trakcie trwania kursu;
 sprawowanie kontroli nad stroną finansową kursu.

4 M. Nowak, dz.cyt.; L. Stojanovic, S. Staab, R. Studer, eLearning based on the SemanticWeb, http://www.uni-koblenz.
de/~staab//Research/Publications/WebNet2001eLearningintheSemanticWeb.pdf, [29.10.2009].
5 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, ABC Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 19.
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Koncepcja Web 3.0 a e-nauczanie
Powyżej przedstawiono skrótowo najważniejsze zagadnienia związane z koncepcją 

Web 3.0 oraz e-nauczaniem. Nasuwa się zatem pytanie, jak koncepcja Web 3.0 wpłynie 
na e-nauczanie. Częściowo odpowiedź mogą stanowić pewne próby tworzenia systemów 
zarządzania szkoleniami w oparciu o ontologie, z wykorzystaniem niezbędnych do tego 
narzędzi (RDF, OWL, agentów).

W e-nauczaniu najważniejszą część materiału szkoleniowego stanowi struktura pojęciowa. 
Utrata kontekstu informacji zawartych w szkoleniu oznacza dla osoby uczącej się brak możli-
wości logicznego połączenia pojęć danego tematu w całość. Kontekst ten na ogół zawarty jest 
w metadanych (dane o danych). Dlatego też uważa się, że metadane powinny być zrozumiałe 
zarówno dla człowieka, jak i maszyny,  bowiem stanowią one bardzo istotną część w systemie 
zarządzania szkoleniami.

Zadaniem ontologii w systemach e-nauczania jest formalny opis znaczeń używanych 
terminów poprzez zbiór symboli. Ontologia ogranicza zbiór możliwych połączeń między sym-
bolami i ich znaczeniami – z tego względu wprowadza się koncepcję Web 3.0 w e-nauczaniu. 
Udostępnia ona lepsze możliwości komponowania i ponownego użycia zarówno materiałów 
dydaktycznych, jak i łączących je kontekstów. 

Struktura i projekt 
platformy e-nauczania 

Szczegó y lekcji Uk ad uczenia si
i nauczania 

Projekt interfejsu Metadane 
dla systemu 
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nauczania 
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i wiadomo ci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ch. Snae, M. Brueckner, Ontology-Driven E-Learning System Based 
on Roles and Activities for Thai Learning Environment, „Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning 
Objects” 2007, t. 3

Rysunek 1. Przykładowa struktura systemu e-nauczania z uwzględnieniem metadanych
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Zastosowanie agentów w systemach e-nauczania gwarantuje ich wydajność, nauczanie 
just-in-time oraz odpowiednie dopasowanie tematyczne do potrzeb osoby uczącej się. Pozwala 
to także na dostosowanie stylu nauczania (indywidualizację nauczania) do charakterystyki 
osoby uczącej się. Rysunek 1 prezentuje przykładową strukturę systemu zarządzania naucza-
niem, opartego na ontologii6.

System e-nauczania oparty na ontologii to złożone oprogramowanie. Przy jego kon-
strukcji należy stosować wszelkie możliwe zabiegi związane z zapewnieniem jego jakości. 
W przeciwnym przypadku będzie on bezużyteczny dla odbiorcy tego systemu, którym jest 
tzw. e-konsument.

E-konsument
Gospodarka oparta na wiedzy stawia przed ludźmi nowe wyzwania. Bardzo szybki rozwój 

technologii teleinformatycznych doprowadził do powstania nowego określenia człowieka 
– homo informaticus. Termin ten oznacza osobę posiadającą umiejętności niezbędne do 
działania w warunkach rozwijających się technologii, potrafiącą z nich korzystać dla lepszego 
zoperacjonalizowania uzyskiwanych informacji7. Homo informaticus jest członkiem społe-
czeństwa informacyjnego. Członek takiego społeczeństwa ma dostęp zarówno do informacji 
dotyczących dóbr i usług, jak i do samych towarów i usług za pośrednictwem internetu. Staje 
się on zatem e-konsumentem. Ponieważ internet oferuje wyjątkowo szeroki zakres informacji 
o dobrach konsumpcyjnych oraz bogatą ofertę dostępnych towarów i usług, e-konsument jest 
bardzo wymagający. Stąd ogromne znaczenie ma jakość oferowanych w sieci produktów8.

Uczelnie wyższe są jednostkami organizacyjnymi świadczącymi przede wszystkim usługi 
edukacyjne. Niektóre z nich robią to również poprzez sieć, stosując e-nauczanie. Zatem ich 
odbiorcami (e-konsumentami) są przede wszystkim studenci. To oni stawiają wysokie wyma-
gania co do jakości oferowanych przez uczelnie usług, a w szczególności do e-nauczania, 
ponieważ zakłada ono w dużej mierze samodzielne uczenie się. W sensie informatycznym 
nauczyciele akademiccy są również odbiorcami e-nauczania – ze względu na pracę z syste-
mami e-nauczania9.

Wprowadzenie koncepcji Web 3.0 do e-nauczania na uczelniach powinno pozytywnie 
wpłynąć na łatwość obsługi tych systemów i na poprawę ich efektywności (głównie w ro-
zumieniu procesu dydaktycznego). Jak już wspomniano, systemy te, oparte na ontologii, są 
rozwiązaniami bardzo złożonymi, co stwarza ryzyko w zapewnieniu odpowiedniej jakości 
tego typu rozwiązań.

6 L. Stojanovic, S. Staab, R. Studer, eLearning based on the SemanticWeb, http://www.uni-koblenz.de/~staab//Research/
Publications/WebNet2001eLearningintheSemanticWeb.pdf, [29.10.2009]; Ch. Snae, M. Brueckner, Ontology-Driven 
E-Learning System Based on Roles and Activities for Thai Learning Environment, „Interdisciplinary Journal of Knowledge 
and Learning Objects” 2007, t. 3.
7 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, 
s. 129.
8 Tamże. 
9 R. Figlewicz, Kompleksowe zarządzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, www.cbe.wshe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/rf_art1.doc, [28.10.2009].
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Zarządzanie jakością na uczelni w związku 
ze świadczeniem usług e-edukacji opartych 
na koncepcji Web 3.0 
Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub 

usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb10.
Rozwiązania e-learningowe oparte na koncepcji Web 3.0 wymagają zarządzania jakością 

– zarówno względem usług, jak i towarów. Systemy e-learningowe są bowiem, z punktu widzenia 
informatyki, połączeniem towaru z usługami edukacyjnymi. Edukacja jest usługą bardzo specyficz-
ną, ponieważ od jej jakości zależą losy nie tylko usługobiorcy, czyli konsumenta, ale także całego 
otoczenia, w którym będzie on funkcjonował. W zarządzaniu jakością na uczelni wyższej stosuje 
się koncepcję TQM (Total Quality Management)11 – najczęściej używaną w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych lub usługowych właśnie w celu zachowania jakości produktu. TQM oparta 
jest na pięciu zasadach: zaangażowanie kierownictwa, koncentracja na kliencie i pracowniku, 
koncentracja na faktach, ciągłe doskonalenie i powszechne uczestnictwo. Istotą koncepcji TQM 
jest zintegrowanie celów danego przedsiębiorstwa z celami jego klientów. Proponuje się, aby 
metodami realizacji zarządzania jakością na uczelni wyższej, w związku z wprowadzeniem 
koncepcji Web 3.0 do e-nauczania, były metody FMEA lub QFD.

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) powstała w latach 60. na potrzeby NASA. 
Posłużyła do analizy elementów statków kosmicznych. Jest przydatna zarówno do analizy 
złożonych procesów, jak i produktów. Sprawdza się w produkcji masowej i jednostkowej. 
Analizie FMEA można poddawać pojedynczy element lub cały wyrób, bądź też fragment 
procesu technologicznego. Jej zadaniem jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad 
produktu i (lub) procesu oraz doprowadzenie do ich eliminacji. Pozwala na to ustalenie związ-
ków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników ryzyka.

Kolejną z zaproponowanych metod zarządzania jakością jest QFD (Quality Function Deploy-
ment). Metoda ta, podobnie jak FMEA, została opracowana w latach 60. w Japonii. Jej celem 
jest przełożenie informacji pochodzących z rynku od konsumentów na język techniczny. Dzięki 
tej metodzie ustalane są parametry techniczne produktu i parametry procesu jego wytwarzania. 
QFD pozwala na takie zaprojektowanie produktu pod względem technicznym, aby spełniał wy-
magania rynkowe i oczekiwania klientów. Metoda ta ma zastosowanie w projektowaniu nowych 
wyrobów i usług, np. w przemyśle, bankowości, służbie zdrowia, informatyce i innych12.

Zastosowanie na uczelni koncepcji TQM oraz jednej z proponowanych powyżej metod 
zarządzania jakością (FMEA, QFD) być może pozwoli zarówno na uniknięcie błędów w kon-
strukcji rozwiązań e-learningowych z zastosowaniem koncepcji Web 3.0, jak i na zapewnienie 
ich wysokiej jakości i efektywności.

10 R. Tochman, Definicje jakości, http://www.jakosc.biz/, [19.10.2009].
11 R. Figlewicz, Kompleksowe zarządzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, www.cbe.wshe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/rf_art1.doc.
12 R. Tochman, dz.cyt.
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 Abstract
The e-learning courses seem to be a promising future for higher education. Therefore, it is important 

to build effective courses. In this paper the author presents the implementation of the Web 3.0 concept 
to e-learning systems. The paper also describes the profiles of e-consumers with regard to high quality 
e-learning courses. It also shows the methods of quality management for Semantic Web-based e-learning 
courses offered by higher education.
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Opracowanie opisuje sposób budowania konstruktywistycznego środowiska uczenia się na 
e-kursach. Główny nacisk położono na metody przejścia od środowiska, którego centralnym 
punktem jest treść (DLE), do środowiska stawiającego w centrum procesu nauczania studenta 
(SCLE). Okazuje się, że taka transformacja jest możliwa (i stosunkowo prosta) przy użyciu pow-
szechnie dostępnych narzędzi e-edukacyjnych.

Współczesna koncepcja kształcenia na odległość opiera się na konstruktywistycznych 
sposobach nauczania1. Zgodnie z jej założeniami zadaniem nauczyciela jest nie tylko dostar-
czenie informacji, ale też zadbanie o stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się. Traci 
na znaczeniu odtwarzanie zdobytych wiadomości i mechaniczne przyswajanie dużych porcji 
teorii, a zyskuje zdobywanie wiedzy poprzez działanie praktyczne. Środowisko, które kreowane 
jest z uwzględnieniem potrzeb i możliwości poznawczych studenta (student-centered learning 
environment, SCLE) różni się od takiego, gdzie centralny punkt stanowi program nauczania i jego 
realizacja (bez uwzględnienia odbiorcy; direct learning environment, DLE). W SCLE studenci 
poznają treści po to, by rozwiązywać problemy – uczą się poprzez działanie, natomiast w DLE 
problemy stanowią tylko przykłady ilustrujące teorię2. Zgodnie z koncepcją konstruktywizmu, 
aby rozwiązać problem i zdobyć wiedzę, studenci muszą świadomie zaangażować się intelek-
tualnie. 

Zdaniem D.H. Jonassena, aby utworzyć SCLE, autor zajęć powinien podczas ich projekto-
wania uwzględnić następujące wskazówki: 

 Pokazuj obraz rzeczywistości z różnych perspektyw.
 Pokazuj naturalną złożoność świata.
 Skoncentruj się na konstruowaniu wiedzy, a nie na jej odtwarzaniu.
 Przedstawiaj rzeczywiste problemy.
 Staraj się stosować nauczanie problemowe.

1 M. Zając, Metodyczne aspekty projektowania kursów online, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rozwój e-edukacji 
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 
2005.
2 D.H. Jonassen, Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student-Centered Learning Environments, 
[w:] D.H. Jonassen, S.M. Land (red.), Theoretical Foundations of Learning Environments, Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, 2000.

Bartłomiej Michałowicz, Dorota Sidor
Uniwersytet Warszawski
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 Utrwalaj wiedzę przez praktyczne działania.
 Umożliwiaj konstruowanie wiedzy zależne od kontekstu.
 Wspieraj konstruowanie wiedzy poprzez współpracę i dyskusje3.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwala na tworzenie interesujących e-zajęć, 
uwzględniających możliwości i potrzeby poznawcze studentów.

Część prowadzących nie podejmuje próby budowania środowiska SCLE. Ich kursy są za-
zwyczaj nisko oceniane przez studentów w anonimowych ankietach ewaluacyjnych. Zdaniem 
autorów opracowania kluczowe w takiej sytuacji jest zmodyfikowanie zawartości zajęć, tak 
aby ze środowiska DLE stały się środowiskiem SCLE. Takiej zmiany można dokonać na wielu 
poziomach struktury kursu. Zaczynając od warstwy prezentacji materiałów, przechodząc przez 
część dotyczącą komunikacji wewnątrz tworzonej na zajęciach grupy społecznej, kończąc na 
etapie sprawdzania wiedzy.

Najczęstszy błąd popełniany przez wykładowców polega na chęci wiernego przeniesie-
nia zajęć z sali do przestrzeni wirtualnej. Koncentrują się oni przede wszystkim na zapisaniu 
w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych (np. treści wykładów w dokumencie teksto-
wym). Sprawdzanie wiedzy w wielu przypadkach ogranicza się do umieszczania na platformie 
e-nauczania quizów po każdym module tematycznym, przy czym pytania weryfikują głównie 
to, czy student przeczytał dany tekst, a nie to, czy zrozumiał przedstawiany problem. Często 
też autorzy kursów zapominają o tym, że zadanie studentom tego samego pytania na zajęciach 
w sali i umieszczenie go na forum dyskusyjnym w ramach kursu nie są równoważne. W praktyce 
e-zajęcia konstruowane są według szablonu: wykład w pliku tekstowym, sprawdzenie wiedzy 
za pomocą pytań odnoszących się do wykładu oraz udostępnienie nieobowiązkowego forum, 
na którym studenci mają sami podjąć dyskusję na temat zagadnień poruszanych w materiałach. 
Kurs staje się kopią zajęć  odbywających się w sali, jednak pozbawioną elementu motywującego 
studentów do nauki, jakim jest kontakt na żywo z wykładowcą i pozostałymi członkami grupy. 
Ten brak nie jest w żaden sposób równoważony. W konsekwencji nawet najlepsze pod względem 
merytorycznym zajęcia nie są tak efektywne, jak chcieliby tego autorzy. W przypadku kursu, 
który powstał poprzez przeniesienie do środowiska wirtualnego materiałów z zajęć  tradycyj-
nych, bez istotnej modyfikacji metodyki, najważniejsza jest treść i jej udostępnienie (a więc 
DLE). Na platformie e-nauczania tak skonstruowane zajęcia mogą wydawać się monotonne, 
co stanowi istotną przeszkodę w zaangażowaniu się studentów w proces uczenia się, a co za 
tym idzie – w zdobyciu przez nich wiedzy.

Prezentacja informacji
Nierzadko wykładowcy, przenosząc materiały na platformę e-nauczania, ograniczają się do 

najprostszych metod i najlepiej znanych im narzędzi. Stąd pojawiające się na kursach obszerne 
zbiory materiałów w postaci plików PDF. W środowisku wirtualnym student pozbawiony jest 
bezpośredniego kontaktu z pozostałymi uczestnikami zajęć, który aktywuje, stymuluje i zachęca 
do nauki. Słowo pisane w sposób jak najbardziej skondensowany ma przekazać jak najwięcej 
treści, przez co zapisany wykład może wydawać się bezosobowy. Prowadzi to do poczucia 
osamotnienia, które zmniejsza zaangażowanie studenta w proces uczenia się.

3 D.H. Jonassen, Thinking technology: Toward a constructivist design model, „Educational Technology” 1994, nr 34 (4).
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Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się na e-zajęciach

Lepsze efekty edukacyjne można uzyskać, wykorzystując do aktywizacji studentów na 
przykład moduł Lekcja, dostępny na platformie Moodle (umożliwia on kierowanie użytkownika 
na kolejne strony HTML w zależności od odpowiedzi na pytania quizowe). W tym przypadku 
informacje są hierarchizowane i systematyzowane, a każdy krok studenta jest monitorowany 
przez system. Kolejne porcje wiedzy muszą zostać utrwalone, zanim użytkownik zostanie do-
puszczony do następnego rozdziału. Zapoznawanie się z tekstem wykładu to zatem nie tylko 
czytanie, ale też odpowiadanie na bieżąco na pytania sprawdzające zrozumienie zagadnienia. 
Tym samym student przechodzi od biernego do aktywnego przyswajania informacji. 

„Suchy” tekst ma rację bytu głównie wtedy, gdy jest dodatkiem do wykładu. Przy po-
wszechnym dostępie do multimediów budowa prezentacji angażującej wiele modalności nie 
jest znacznym obciążeniem dla wykładowcy, zaś taka forma przekazu w dużym stopniu ułatwia 
przyswojenie danej porcji materiału.

Warto zauważyć, że w dobie społeczeństwa informacyjnego pisanie (traktowane jako sposób 
przekazywania idei) nie jest ograniczone tylko do tworzenia tekstu4. Należy zatem zwrócić uwa-
gę na coraz większą rolę multimedialnych środków wyrazu. Coraz częściej informacja zawarta 
jest w przekazach wideo czy audio, grafice, fotografii czy krótkich wiadomościach tekstowych 
(Twitter, Blip). W środowisku SCLE tekst może być zaprezentowany w formie zbioru stron 
HTML, wzbogaconych osadzonymi materiałami multimedialnymi – klipami wideo (na przykład 
z YouTube), plikami dźwiękowymi, animacjami flash (także z zewnętrznych źródeł – SlideSha-
re, ChartGizmo) czy pytaniami quizowymi (tego typu zbiór można utworzyć na przykład przy 
pomocy niedocenianego narzędzia platformy Moodle – modułu Książka).

Aktywność studenta i sprawdzanie wiedzy
Samo opublikowanie materiałów w wirtualnej przestrzeni nie gwarantuje ich efektywnego 

przetworzenia przez odbiorców5. Potrzebne jest też takie planowanie zadań stawianych przed 
studentami, które zapewni optymalny poziom aktywizacji.

Quizy stosowane są głównie jako element sprawdzania wiedzy na kursach. Nie można 
odmówić im zalet – możliwość automatycznego lub częściowo automatycznego sprawdzania 
poprawności odpowiedzi oszczędza czas wykładowcy, a wyniki mogą być przedstawiane roz-
wiązującemu natychmiast po zakończeniu testu. Ważne jest też to, że studenci znają tę formę 
sprawdzania wiedzy i nie obawiają się jej. Jednak jest to bardziej forma samooceny – raczej 
narzędzie pomagające uczestnikowi zajęć sprawdzić, czy wystarczająco wnikliwie zapoznał się 
z treściami przedstawianymi podczas kursu, niż sprawdzające rzeczywisty stopień przyswojenia 
informacji.

Zamiast zadawania studentom pytań odnoszących się bezpośrednio do treści umieszczonych 
na kursie (na które łatwo odpowiedzieć, mając przed sobą tekst wykładu), warto stawiać przed 
nimi zadania, które w sposób pośredni sprawdzą stopień opanowania danej porcji materiału. 
Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie o nadsyłanie prac na zadany temat, a następnie rozda-
nie ich anonimowo innym uczestnikom z prośbą o ocenę merytoryczną (na platformie Moodle 
można to osiągnąć dzięki zastosowaniu modułu Warsztaty). Wykładowca podaje kryteria, które 
powinna spełnić dobra praca, więc student musi nie tylko opisać dany problem, ale też krytycznie 

4 W. Richardson, Blogs, Wikis, podcasts and other powerful web tools for clasrooms, Corwin Press, 2009.
5 A. Bork, What is needed for effective learning on the Internet?, „Educational Technology and Society” 2001, nr 4 (3).
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spojrzeć na propozycje innych osób. Jeśli umie prawidłowo ocenić czyjąś pracę według podanych 
kryteriów, dla wykładowcy jest to informacja, że nie tylko zapoznał się z treścią wykładu, ale 
też potrafi przetworzyć zawarte w nim informacje, zinterpretować je i zastosować. Dodatkową 
korzyścią dla studenta jest możliwość poddania analizie własnego procesu uczenia się – jeśli 
zauważa on rozbieżności między swoim rozwiązaniami problemu a rozwiązaniami kolegów, 
musi sprawdzić, czy  poprawnie zrozumiał zagadnienie. 

Istotny jest też sposób projektowania aktywności studentów. Analizując zadania znajdujące 
się na platformie e-edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, autorzy pracy Students’ activation 
on Moodle platform6 wyodrębnili trzy kategorie metod aktywizujących, którym można przypo-
rządkować większość z nich: Zrób, Znajdź, Utwórz.

„Zrób”
Są to tego rodzaju aktywności, w których nacisk położony jest nie tylko na przedstawienie 

poprawnego wyniku, ale też na drogę dotarcia do niego. Dobrą praktyką jest przygotowanie 
dla studenta instrukcji działania, której wykonywanie krok po kroku pozwala na przykład na 
przeprowadzenie doświadczenia. Dzięki samodzielnej obserwacji i skupieniu się na poprawnym 
wykonywaniu kolejnych punktów instrukcji student ma okazję do przyswojenia i utrwalenia 
wiedzy.

„Znajdź”
Wykładowca może angażować uczestników kursu w proces nauczania przez stawianie przed 

nimi zadań wymagających znalezienia informacji wykraczających poza ramy kursu. Określając 
zakres i (lub) miejsce poszukiwań (np. bazy danych, katalogi), można aktywizować studentów, 
uczyć ich sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy oraz zdolności oceniania wiarygod-
ności i przydatności źródeł. Oceniać można nie tylko poprawność rezultatów wyszukiwania, 
ale też drogę, którą student do nich doszedł. Wykładowca może monitorować każdy z etapów 
szukania (na przykład prosząc studentów o prowadzenie w ramach kursu dziennika, w którym 
będą zapisywali i opisywali kolejne etapy pracy), co umożliwia wskazanie błędów i korygowanie 
kierunku poszukiwań, jednocześnie pozostawiając swobodę dokonywania wyborów w trakcie 
szukania rozwiązania.

„Utwórz”
Zadania typu Utwórz nie wymagają od studenta realizowania krok po kroku listy działań. 

Zamiast tego zostaje on postawiony przed problemem, którego rozwiązanie (spełniające wska-
zane przez wykładowcę kryteria) musi opracować samodzielnie. Sposób znalezienia go jest 
dowolny – samodzielność i kreatywność są niezbędne, by odnieść sukces. Często sam wynik nie 
jest istotny – uczenie się stymulowane jest poprzez wyjście poza stereotypowe ramy programu 
nauczania. Student może zarejestrować efekt pracy w formie dokumentu tekstowego, zbioru 
zdjęć, nagrania audio lub wideo.

6 I. Bednarczyk, B. Michałowicz, L. Rudak, D. Sidor, Students’ activation on Moodle platform, International Confer-
ence EUNIS 2009 – IT: Key of the European Space for Knowledge, http://www.eunis.es//myreviews/FILES/CR2/p71.
pdf, [10.11.2009]. 
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Interakcje
W projektowaniu wirtualnego środowiska SCLE istotne jest zbudowanie sieci interakcji 

pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego. Pozwoli ona studentom na podejmowanie 
współpracy umożliwiającej rozwiązywanie postawionych przez wykładowcę problemów. 
Zbyt duża liczba uczestników pracujących nad jednym zagadnieniem może prowadzić do 
sytuacji, w której nikt nie czuje się odpowiedzialny za rezultaty i czeka na efekty pracy innych. 
Dlatego warto tworzyć niewielkie zespoły. I choć monitorowanie ich aktywności jest praco- 
i czasochłonne, korzyści płynące z wprowadzenia dobrze zaprojektowanej pracy w grupach 
są nie do przecenienia.

Zaletą takiej organizacji pracy jest to, że studenci mogą wymieniać się doświadczeniami 
i poznawać różne punkty widzenia. Inną korzyścią płynącą z pracy w grupie jest zrównowa-
żenie braku bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć. W wielu przypadkach 
wpływa to pozytywnie na proces budowania wiedzy (choć należy brać pod uwagę fakt, 
że w przypadku bardzo skomplikowanych zagadnień może spadać efektywność pracy7). 
 Konieczność podjęcia współpracy z innymi osobami silniej angażuje studenta w proces uczenia 
się niż obowiązek jednorazowego wypowiedzenia się na dany temat na forum dyskusyjnym. 
Stały kontakt z członkami zespołu wzmacnia motywację i w konsekwencji poprawia efek-
tywność uczenia się8. 

Podczas projektowania pracy w grupie warto uwzględnić przedstawienie studentom 
ogólnych zasad, którymi mogą się kierować podczas współpracy (np. zasugerować podział 
na role i opisać zadania przypisane do każdej z nich). Reguły nadrzędne (jak np. wymóg 
przedstawiania adresów bibliograficznych cytowanych źródeł) powinien ustalić prowadzący 
zajęcia. Jednak ostateczne decyzje odnośnie regulaminu grupy można pozostawić jej człon-
kom. Opracowywanie szczegółów współpracy pozwala studentom na takie uczestnictwo 
w pracach grupy, które jest najlepiej dostosowane do ich umiejętności, wiedzy i doświadczeń 
(zgodnie z zasadami konstruowania środowiska SCLE). Stwarza ponadto okazję do nawiązania 
kontaktu ze współpracownikami – ustalanie ważnych zasad pozwala uczestnikom kursu na 
poznanie się, dzięki czemu dalsza współpraca może przebiegać sprawniej (w utrudnionych 
warunkach komunikacji za pośrednictwem komputera). Prowadzący, który pozwoli studentom 
na samodzielne opracowanie reguł rządzących zespołem, może uniknąć pułapki narzucenia 
grupie zbyt sztywnych ram, w których żaden z jej członków nie może w pełni się zrealizować 
i zaangażować w wykonywanie zadania. Ostateczny tekst zasad obowiązujących wewnątrz gru-
py warto opublikować, dzięki czemu w sytuacjach spornych łatwo się na niego powoływać.

Warto wspomnieć o narzędziach wspomagających pracę w grupach. Samo forum może 
okazać się niewystarczające – nie pozwala na swobodny i jednoczesny dostęp wszystkich 
współpracowników do tekstu opracowania, przez co wiele czasu poświęca się na ustalanie jego 
ostatecznego kształtu (np. na wielokrotnie korygowanie błędów edytorskich). W tej sytuacji 
niezastąpiony jest mechanizm wiki, który umożliwia wszystkim uczestnikom zespołu łatwe 

7 J.M. Zając, Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zadaniowych, [w:] Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, 
A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
8 G. Wieczorkowska, Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME, E-learning na Uniwersytecie 
Warszawskim, dodatek do kwartalnika „Uniwersytet Warszawski”, październik 2004, http://come.uw.edu.pl/_pliki/
zalety_wady_eduk_int.pdf, [02.11.2009].
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i szybkie wprowadzanie poprawek (wraz z zapamiętywaniem historii zmian), dzięki czemu 
efekty pracy są od razu widoczne. Studenci mogą postrzegać takie zadanie jako bardziej 
przyjazne, a więc zachęcające do podejmowania działania.

Podsumowanie
Tworzenie środowiska SCLE zdaje się przynosić studentom dużo większe korzyści niż szeroko 

rozpowszechniony na e-kursach model DLE. Niewątpliwie skonstruowanie pełnego środowiska 
SCLE (a nie wykorzystywanie zaledwie kilku metod aktywizujących) wymaga od autora kursu 
wyjścia poza nawyki nabyte w sali wykładowej – nauczyciel nie tylko dostarcza materiały dydak-
tyczne, ale też dba o to, by sposób przekazywania informacji był dostosowany do możliwości 
poznawczych studentów, a zatem aby ułatwiał trwałe nabycie wiedzy. Środowisko uczenia się 
musi być tak zaprojektowane, by samo w sobie motywowało studenta do zaangażowania się 
w samodzielne rozwiązywanie problemów. Stworzenie go nie jest zadaniem trudnym – można 
wykorzystać w tym celu bardzo proste narzędzia, co starali się pokazać autorzy niniejszego 
opracowania. To nie technologia decyduje o sukcesie w projektowaniu zajęć przyjaznych stu-
dentowi. Kluczowe jest podejście wykładowcy, który musi zrozumieć, że „przetłumaczenie” 
zajęć stacjonarnych na e-kurs wymaga – poza przeniesieniem treści merytorycznych – refleksji 
nad sposobem prezentacji materiałów dydaktycznych, planowaniem aktywności studentów 
oraz nad interakcjami między uczestnikami procesu dydaktycznego. 
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 Abstract
The article presents methods of creating constructivist e-learning environment. Authors describe the 

ways of transforming Direct Learning Environment (DLE) into Student-Centered Learning Environment 
(SCLE) on the e-learning platform, supported by the use of simple e-learning techniques.

 Nota o autorach
Autorzy są pracownikami Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego 

(http://come.uw.edu.pl). Zajmują się metodologią prowadzenia e-zajęć oraz problematyką zastosowania 
multimediów w edukacji na odległość. Na co dzień opracowują i prowadzą kursy internetowe.
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Niniejsze opracowanie poświęcone jest procesowi oceniania w e-edukacji w szerokim zna-
czeniu – od momentu tworzenia zajęć po ich realizację. Autorzy opisali zalety oraz wady 
wyboru określonej formy oceniania (perspektywa dydaktyczna), jak i aspekty związane 
z wykorzystywanym narzędziem (Moodle 1.9.5). Projekt systemu oceniania musi być tak 
przygotowany, by był czytelny dla wykładowcy prowadzącego zajęcia na platformie oraz dla 
studentów, którzy zostaną poddani temu ocenianiu.

Opracowanie pełnego procesu dydaktycznego realizowanego na platformie edukacyj-
nej, w formule komplementarnej czy całkowicie zdalnej, zakłada m.in. wypracowanie przez 
 autorów i metodyków (jak ma to miejsce m.in. w Ośrodku Nowych Technologii Edukacyjnych 
WSG w Bydgoszczy) szczegółowych zasad oceniania. Muszą one uwzględniać specyfikę 
środowiska nauki (tj. salę wykładową i platformę lub tylko platformę), ale także w możliwie 
najpełniejszy sposób przekazywać osobie uczącej się informacje o jej postępach i brakach 
w nauce. Twórcy kursu (autorzy) muszą nie tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wie-
dzę i umiejętności chcą sprawdzić, ale także zastanowić się, czy ocenie podlegać ma wiedza 
wejściowa (ewaluacja diagnostyczna), czy ewaluacja ma wspierać uczenie się (ewaluacja 
kształtująca), czy może najważniejsze jest wystawienie oceny na koniec zajęć (ewaluacja su-
mująca). Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać otrzymanie informacji zwrotnej na temat 
osiągniętych wyników i nie mogą być to tylko informacje generowane przez platformę, ale 
powinny być także formułowane i wysyłane przez osobę prowadzącą zajęcia.

Opracowanie przejrzystego systemu oceniania staje się nierzadko wyzwaniem dla autora 
i metodyka, wymagającym nie tylko przemyślanego doboru aktywności, ale również kon-
struowania skomplikowanych równań obliczeniowych (np. narzędzia Moodle), co stwarza 
dodatkowe trudności, z jakimi nie spotykamy się podczas tradycyjnych zajęć.

Ocenianie – perspektywa dydaktyczna
Pojęcie oceniania nie jest ujmowane w literaturze przedmiotu jednoznacznie: jedni wi-

dzą w nim proces ustalania i komunikowania ocen szkolnych1, inni sprawdzenie wszystkich 
elementów warunkujących efektywność procesu kształcenia2. Wydaje się, iż w tym drugim 

1 B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999, s. 244.
2 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2007, s. 426.
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ujęciu najpełniej zawiera się wszechstronna ewaluacja, bowiem dotyczy ona: osiągnięć osób 
uczących się, pracy dydaktycznej nauczyciela, programu nauczania i warunków procesu 
kształcenia. Zestawiając te elementy, można zauważyć, iż ocenianie nie dotyczy samego mo-
mentu wystawiania oceny, ale poprzedzone jest etapem projektowania procesu dydaktycznego 
i śledzeniem go na bieżąco, w trakcie realizacji zajęć.

W e-edukacji, gdzie środowisko nauki i forma komunikacji ulegają zmianie (z ustnej na 
pisemną3), powinno dojść do drobiazgowego opracowania systemu oceniania – zawsze przed 
rozpoczęciem zajęć – i umieszczenia o nim informacji w strukturze zajęć na platformie, tak by 
każdy student (zaraz po zalogowaniu) wiedział, co i w jaki sposób będzie oceniane. Autor musi 
więc podjąć decyzję, jaki jest cel oceniania (diagnoza wstępna, wspieranie studenta w jego 
wysiłkach, czy podsumowanie wyników jego pracy), kto będzie oceniał (czy tylko prowadzący 
zajęcia, czy może elementem oceny będzie samoocena studentów lub ocena koleżeńska), 
w jakiej formie (ustnie czy pisemnie) i przy użyciu jakich narzędzi pomiaru dydaktycznego 
(poprzez zadania otwarte czy zamknięte).

Im bardziej złożone są zajęcia (różnorodność przekazywanych treści, wielość wyko-
rzystanych metod dydaktycznych, różne kategorie wyników kształcenia), tym większa jest 
trudność w konstruowaniu spójnego systemu oceniania. Sprawdzenie wszystkich założonych 
przez autora celów kształcenia, kompetencji i umiejętności wymaga najczęściej stosowania 
różnych sposobów i narzędzi ewaluacji: zadań otwartych (rozwiązanie zadań, eseje), zadań 
zamkniętych (testy wyboru, zadania z luką, łączenie elementów itp.) czy wypowiedzi (mó-
wionych – podczas tradycyjnych zajęć oraz pisemnych – na forum czy czacie). Dodatkowo 
należy brać pod uwagę możliwości platformy edukacyjnej (lub ich brak) – metodyk musi 
czuwać nad tym, czy proponowane przez autora formy i narzędzia sprawdzania są możliwe 
do zaimplementowania w środowisku online.

Ponadto nie można zapomnieć, iż wszystkie formy oceniania muszą zapewniać otrzyma-
nie informacji zwrotnej na temat osiągniętych wyników i mają za zadanie wspierać rozwój 
uczącego się, wskazując mu kierunek poprawy. Im większy jest udział nauki na platformie, 
tym większy jest wysiłek autora i metodyka w fazie projektowania kursu, bowiem to właśnie 
wtedy powstaje konieczność przygotowania informacji do zadań zamkniętych, np. w postaci 
komentarzy pojawiających się przy konkretnych pytaniach (w formie skróconej: To nie jest 
właściwa odpowiedź lub rozbudowanej: Niestety, Twoja odpowiedź na pytanie jest niewłaści-
wa, musisz jeszcze raz przeczytać o determinantach dochodu narodowego w module III, na 
str. 23–29), czy w postaci komentarzy podsumowujących cały test (Test został zaliczony na 
89%, co daje Ci wynik dobry z plusem). Jeśli chcesz uzyskać wyższą ocenę, powtórz materiał 
jeszcze raz i ponownie odpowiedz na pytania). Jest to swoiste novum w ocenianiu, bowiem 
w przypadku tradycyjnie prowadzonych zajęć nie praktykuje się dodawania jakichkolwiek ko-
mentarzy do zadań zamkniętych (poza samą oceną wyrażoną za pomocą wartości liczbowej lub 
procentowej), co znacząco skraca czas przygotowania tej formy sprawdzenia wiedzy. Również 
ocena wypowiedzi ustnych jest o wiele łatwiejsza i mniej czasochłonna, ponieważ komentarz 
nauczycielski ma charakter spontaniczny – gdy zapytany student odpowiada, można od razu 
potwierdzić poprawność czy wskazać istotne braki. Wadą takiej informacji zwrotnej jest jej 
ulotność (bo są to słowa wypowiedziane, nieutrwalone), ale z drugiej strony jej przekazanie
nie wymaga ze strony nauczyciela większego wysiłku. Na platformie każdy przejaw aktywności 

3 Zob. A. Wierzbicka, Komunikacja i etykieta językowa na zajęciach online, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), 
E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 
2008, s. 140–145.
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werbalnej studenta (na forum, czacie, w wiadomości) ma charakter zapisany i w tej właśnie 
formie wykładowca musi zareagować – napisać swoją ocenę. Ta czynność rodzi dodatkowe 
problemy – jak sformułować ocenę, by rzeczywiście przekazywała konkretną informację dla 
studenta. Jak za jej pomocą zmobilizować go i nie zniechęcić do dalszej pracy?  Ten problem 
jest szczególnie ważny, bowiem kontakt za pośrednictwem platformy rodzi konieczność akty-
wizowania i dopingowania osoby uczącej się o wiele intensywniej, niż ma to miejsce podczas 
zajęć „twarzą w twarz”. Jest to niezwykle trudne, bowiem w grę wchodzi nie tylko aspekt 
samej oceny, ale także precyzyjnego, pisemnego uzasadnienia – łatwiej jest kogoś pochwalić 
i nie wymaga to aż tak drobiazgowego komentowania, natomiast gdy trzeba ocenić kogoś 
negatywnie, przychodzi to z większym trudem i staje się bardziej czasochłonne4.

Przedstawione tu założenia są punktem wyjścia do praktyki i wykorzystania narzędzi 
znajdujących się na platformie edukacyjnej. W tym miejscu warto wspomnieć, że oprócz wska-
zanych wcześniej aspektów dydaktycznych wybór określonych form oceniania determinuje 
również środowisko nauki. W platformę Moodle wbudowane są narzędzia, które wspierają 
proces oceniania, tj. różnego typu quizy, zadania czy oceniane fora dyskusyjne.

Rozbudowanym narzędziem do tworzenia zadań zamkniętych (tj. formularzem, w którym 
należy wypełnić szereg pól) jest „quiz”, w którym można zastosować: pytania jednokrotnego 
lub wielokrotnego wyboru, odpowiedzi „prawda”/„fałsz”, dopasowywanie elementów, zadania 
z luką lub zadania liczbowe oraz tzw. krótkie odpowiedzi5). Niezależnie od nich można impor-
tować na platformę Moodle gotowe rozwiązania, np. wykorzystać darmowe oprogramowanie 
Hot Potatoes, w którym – oprócz wymienionych wcześniej typów zadań zamkniętych – istnieje 
możliwość stworzenia krzyżówki czy układanki. Można także skorzystać z dodatkowych mo-
dułów i pluginów rozszerzających standardowe możliwości platformy (w przypadku Moodle 
dostępne są one na stronie http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6009).

W przypadku zadań otwartych warto zastosować narzędzie „zadanie”, które umożliwi 
studentowi wysłanie pliku(ów), a wykładowcy komentowanie wykonanej pracy i wystawienie 
oceny. Każda z zaplanowanych i zaimplementowanych obowiązkowych aktywności pozwala 
na uzyskanie określonej liczby punktów, które zsumowane umożliwiają zdobycie oceny 
ogólnej, według zdefiniowanej skali stopni i(lub) przedziałów punktów określonych przez 
twórców e-zajęć.

Często planowaną przez autora pracą, która podlega ocenie, jest dyskusja na forum. 
Na platformie Moodle przewidziano możliwość wystawienia noty również za tę aktywność, 
zgodnie z założonymi przez twórców kursu zasadami, np. poprzez wskazywanie określonej 
liczby punktów przy każdej wypowiedzi, umieszczonej przez studenta.

Zebrane noty z zadań zamkniętych, otwartych oraz pracy na forum dyskusyjnym pojawią 
się w jednym miejscu, w postaci zbiorczej tabeli, którą porównać można do tradycyjnego 
dziennika ocen – na platformie Moodle tego typu dane wyświetlane są w narzędziu „oceny”. 
To właśnie tu student znajdzie informację o swoich wynikach z poszczególnych aktywności 
zaplanowanych na kursie (zadania, praca na forum, quizy), a wykładowca sprawdzi rezultaty 
pracy – zarówno poszczególnych studentów, jak i całej grupy.

4 Zob. B. Wojcieszko, Psychologia oceniania: mechanizmy, pułapki, środki zaradcze, [w:] A. Brzezińska, J. Brzeziński, 
A. Eliasz (red.), Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna i Wydawnictwo 
SWPiS Academica, Warszawa 2004, s. 139.
5 Zob. W. H. Rice IV, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion, Gliwice 2009, s. 222–224.
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Ponieważ wszystkie wymienione narzędzia znajdujące się na platformie mają określone 
opcje, więc ich znajomość staje się niezbędna, by właściwie zrealizować założenia przyjęte 
przez autora i innych projektantów kursu. To moment, w którym może okazać się, że narzę-
dzia wbudowane w platformę mogą stać się sprzymierzeńcem autora i prowadzącego kurs, 
ale także jego wrogiem, jeśli ich znajomość będzie niewystarczająca. Dlatego warto zapoznać 
się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z użyciem narzędzi służących do oceniania 
na platformie i poszukać takich rozwiązań, które pomogą projektantom kursów osiągnąć 
zamierzone w fazie projektowania e-zajęć cele kształcenia.

Ocenianie – problemy i praktyczne rozwiązania
na platformie Moodle
Narzędzia służące do oceniania na platformie Moodle są stale udoskonalane – w wer-

sjach od 1.8 do obecnej (1.9.5) zauważyć można szereg zmian, w tym przede wszystkim 
większą liczbę opcji konfiguracji. Z drugiej jednak strony można także dostrzec rozwiązania 
ograniczające pewne działania autora i pozostałych twórców kursu. Jednym z nich jest 
brak pełnej kompatybilności z ustawieniami wersji wcześniejszych (o numer), co staje się 
problemem w momencie aktualizacji platformy – w toczących się lub zarchiwizowanych 
kursach znikają wtedy oceny za quizy i jednocześnie zostają ujednolicone wszystkie kal-
kulacje ocen (poprzez wyświetlenie średniej). Nie wystarczy zatem proste przeliczenie 
wyników testów, które przy dużej liczbie istniejących kursów może zajmować wiele dni 
– niezbędne staje się również zweryfikowanie i przetworzenie dotychczas stosowanych na 
platformie reguł oceniania.

W wersji 1.9.5 nacisk projektantów dziennika położony został na przejrzystość wy-
świetlania ocen prowadzącemu (opcja definiowania progów zaliczenia, która powoduje 
automatyczne podświetlanie w dzienniku ocen negatywnych na różowo i pozytywnych na 
zielono) oraz łatwość ich wystawiania. Niestety, podświetlenie umożliwiające natychmiasto-
wą ocenę rezultatów bez analizowania szczegółowych wyników jest wyłącznie przywilejem 
prowadzącego.

Dziennik ocen w trybie edycji pozwala wykładowcy na ukrycie przed studentem wybranej 
oceny lub kategorii ocen. Możliwe jest wybranie noty cząstkowej, a także ustawienie ukrywania 
wybranych kategorii ocen we wskazanym przedziale czasowym. Ukryte elementy przestaną 
być dostępne w widoku studenta, przyjmując charakterystyczną dla Moodle szarą barwę. 
W zabiegu tym kryje się jednak poważne niebezpieczeństwo uwzględnienia ukrytych ocen 
w automatycznych formułach oceniania. Wydawać by się mogło, iż elementy ukryte zostają 
samoczynnie wyłączone z procesu oceniania. Jednak z doświadczeń autorów wynika, iż nie 
jest to regułą, zwłaszcza jeśli zmiana trybu wyświetlania (ukrycie ocen lub grupy ocen) miała 
zastosowanie do ocen już wystawionych (ocenionych aktywności).

Ponieważ wzrost liczby ocenianych elementów powoduje horyzontalną rozbudowę 
dziennika, został on wzbogacony o funkcjonalne przyciski, służące do zwijania i rozwijania 
struktury w poszczególnych kategoriach, oraz trzy rodzaje widoku: widok poszczególnych 
aktywności, widok aktywności wraz z oceną zbiorczą dla całej kategorii, jak również widok 
ograniczony do oceny końcowej z danej kategorii. 

Wreszcie, kolejnym istotnym ułatwieniem jest możliwość zmiany oceny bezpośrednio 
w dzienniku ocen, bez konieczności nanoszenia poprawek z poziomu określonej aktywności. 

Ocenianie w e-edukacji – praktyka dydaktyczna i narzędzia



122

Interesującym rozwiązaniem jest trwałe, pomarańczowe podświetlenie poprawionej ręcznie 
oceny, które nie tylko stanowi informację o ingerencji w reguły oceniania, ale również jest 
wizualnym wskazaniem blokady automatycznego oceniania poprawionej aktywności u danej 
osoby. Przydatna jest także opcja wyświetlania ocen ze wszystkich zadań w dzienniku, co 
pozwala prowadzącemu na szybki dostęp do informacji o pracy studentów w kursie. Sam 
oceniany widzi natomiast noty w tabeli, która przy dużej liczbie modułów i ocenianych 
zadań może stać się nadmiernie rozbudowana, uniemożliwiając tym samym nie tylko 
szybkie, ale czasem nawet prawidłowe zinterpretowanie uzyskanych ocen. Taki system 
informacji zwrotnej nasuwa pytanie o celowość umieszczania w zestawieniu wszystkich 
ocen, w tym elementów autoewaluacji. Wydawać by się mogło, iż aktywności służące do 
samodzielnego sprawdzenia wiedzy nie powinny znajdować się w dzienniczku ocen studenta 
(z założenia powinien on dostarczać podstawowe informacje o zaliczeniu przedmiotu). 
Jednakże w przypadku dużej liczby modułów tematycznych, wyposażonych każdorazowo 
w kilka autotestów, student nie ma możliwości uzyskania pełnej informacji o wynikach 
całościowych z poszczególnych modułów. Może jedynie, klikając na poszczególne testy, 
otrzymać jednostkowy wynik każdego z nich. To ograniczenie nie tylko nakłada konieczność 
uwzględnienia autotestów w dzienniczku ocen studenta, ale także wymusza zgrupowanie 
testów we wspomnianej wcześniej kategorii.

Rysunek 1. Fragment dziennika ocen z podświetlonymi ocenami: pozytywnymi, negatywnymi i ręcznie 
edytowanymi

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 2. Widok dzienniczka ucznia z ocenami podzielonymi na kategorie, w zależności od modułu 
i aktywności

Źródło: opracowanie własne

Możliwość powiązania poszczególnych elementów ewaluacji w kategorie nie tylko po-
zwala prowadzącemu na łatwe i czytelne wyświetlenie ocen, ale także dostarcza studentowi 
informację zwrotną z poszczególnych modułów zajęć. Logiczne powiązanie elementów 
ewaluacji ze względu na weryfikowane treści jest celowym, ale nie jedynym sposobem 
wyświetlania ocen. W sytuacji weryfikowania nie tylko wiedzy, ale i umiejętności, możliwe 
jest pogrupowanie aktywności w zależności od ich typu. Połączenie zadań, aktywności na 
forum czy quizów w odrębne kategorie lub podkategorie pozwala ocenić każdy typ osobno, 
ustalając jednostkowy udział każdej z nich w ocenie sumującej. Takie możliwości konfiguracji 
pozwalają na uwzględnienie w dzienniczku ocen autotestów, które (poprzez przyporządko-
wanie do kategorii odpowiadających poszczególnym modułom) dają studentowi informację 
o stopniu opanowania kolejnych partii materiału. Jednocześnie pełnią funkcję motywacyjną 
(student widzi te elementy, które pominął, a powinien był zrobić) i dostarczają zbiorczą in-
formację o przyswojonej wiedzy i umiejętnościach, a docelowo o przygotowaniu studenta do 
zaliczenia testu końcowego. Paradoksalne jest jedynie to, że słowna informacja zwrotna jest 
wyświetlana tylko po teście, ale nie pokazuje się w ocenach. Tabela ocen (pomimo obecności 
odpowiedniej kolumny) pozostaje pusta, wyświetlając wyłącznie komentarze wpisywane przez 
prowadzącego przy ocenie zadań.

Zastosowanie kategorii przyczynia się do czytelności wyświetlanych ocen – zarówno 
dla studenta, jak i dla prowadzącego, tym bardziej że pozwala na wieloaspektowe uję-
cie tych samych wyników: w postaci liczby punktów, oceny słownej oraz procentowej. 
W zależności od wymagań autora i specyfiki przedmiotu pozwala to na tworzenie roz-
budowanego systemu oceniania. Znacznym ułatwieniem jest możliwość konstruowania 
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własnych skal ocen opisowych, które pozwalają zastosować tradycyjną metodę zaliczenia 
bez oceny lub dowolnie  rozbudowane ocenianie słowne. Należy zaznaczyć, że nie stanie 
się to bynajmniej ograniczeniem w kalkulowaniu wyników, gdyż platforma, w zależności od 
kolejności wpisywanych ocen, przypisze każdej z nich wartość liczbową, np. zastosowanie 
skali „niezaliczone” lub „zaliczone” spowoduje przypisanie do oceny „niezaliczone” wartości 
1, a „zaliczone” wartości 2, co pozwoli ustalić pułap zaliczenia od 2. Dodatkowo możliwe 
jest waloryzowanie wybranej oceny poprzez dodanie wskazanej liczby punktów do każdej 
kategorii ocen lub ustalenie dla każdej z nich indywidualnego mnożnika. Właściwość ta 
może znaleźć zastosowanie w przypadku położenia nacisku na jedną z ocenianych kategorii, 
na przykład aktywności na forum lub zastosowania średniej ważonej ocen.

Największym udogodnieniem wersji 1.9.5 jest kalkulator (dostępny przy każdej katego-
rii), który pozwala na sformułowanie nawet najbardziej skomplikowanego systemu oceniania 
w postaci równania matematycznego. Dzięki niemu, gdy tylko jedna z kilku wymaganych 
aktywności zostanie niezaliczona, student nie będzie mógł otrzymać pozytywnej oceny 
końcowej. Nie jest już także wymagane tworzenie obszaru dla egzaminów poprawkowych, 
które mogą zostać ocenione w tym samym kursie, a nawet w tej samej kategorii testów. 
Poprzez wybór najwyższej otrzymanej oceny z obu testów student uzyskuje zaliczenie z testu 
podstawowego lub poprawkowego, a wykładowca natychmiastową informację, o który 
z nich chodzi. Pojawienie się kategorii otworzyło zatem drogę do bardziej rozbudowanego 
i pełnego systemu oceniania.

Ograniczeniem pozostają, niestety, nazwy stopni. Moodle oferuje możliwość zdefi-
niowania przedziałów procentowych wraz z oceną słowną i stosowanie ich do wybranej 
aktywności w kursie. Wydaje się, że autorzy platformy sugerują użycie jednolitej skali stopni, 
która wyrażona jest w procentach. Czym bowiem tłumaczyć można konieczność zaznaczenia 
opcji: Nadpisz ustawienia domyślne witryny każdorazowo przed zdefiniowaniem własnych 
przedziałów ocen? Oczywiście proponowana unifikacja mogłaby się idealnie sprawdzić 
w oświacie, gdzie przedmiotowe systemy oceniania konstruowane są w ścisłej zgodności 
ze szkolnym systemem oceniania, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Tymczasem 
specyfika szkolnictwa wyższego wymaga możliwości zdefiniowania zarówno zaliczenia na 
ocenę, jak i bez niej – w zależności od wymogów nauczanego przedmiotu oraz samej formy 
zajęć (seminarium, laboratorium, konwersatorium czy wykład). Jednorodna skala oceniania 
jest w tej sytuacji niepożądana. Ilustracją ograniczenia może być choćby konieczność zasto-
sowania innej skali dla zaliczenia poprawkowego, co – niezależnie od poziomu kształcenia 
– staje się na Moodle niemożliwe. Dodatkowo należy pamiętać, iż skala ocen pozwala na 
definiowanie wyłącznie przedziałów procentowych, bez miejsc dziesiętnych. O ile platforma 

Rysunek 3. Dzienniczek ucznia z informacjami zwrotnymi w postaci komentarzy prowadzącego

Źródło: opracowanie własne

Agnieszka Wierzbicka, Mirosław Marchlewski
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Moodle w wersji 1.8 pozwalała na samodzielne określenie wartości przedziału do dwóch 
miejsc po przecinku, o tyle w wersji 1.9 wszystkie wartości dolne zyskują po przecinku 
automatycznie wartość 0, natomiast górne – 99.

Wspomniane ułatwienie staje się tym samym kłopotliwe przy ustalaniu z autorami zajęć 
zasad oceniania i nakłada konieczność informowania ich o pełnych przedziałach procento-
wych, a co się tym wiąże – automatycznego przeliczania punktów za oceniane aktywności 
ze wskazaną dokładnością.

Wnioski
Wybierając metody i narzędzia oceniania w e-edukacji, należy opierać się na wielu 

przesłankach – nie tylko związanych z samym procesem dydaktycznym, ale także uwzględ-
niających środowisko uczenia się (stale doskonalone). Platforma edukacyjna Moodle to nie 
tylko szereg nowych narzędzi i możliwości, jakich nie dają tradycyjne formy ewaluacji – to 
także miejsce przekazywania oceny formułowanej indywidualnie przez nauczyciela (co 
oczywiście jest procesem złożonym, bardziej czasochłonnym i wymagającym większego 
nakładu pracy). Ważne jest także pamiętanie o tym, że zmiana ustawień (zamierzona czy 
przypadkowa) jakiegokolwiek elementu sprawdzającego na platformie (zadań otwartych czy 
zamkniętych) podczas trwania zajęć może spowodować znaczące zachwianie istniejącego 
systemu, co w konsekwencji prowadzić może do nieporozumień, frustracji studentów, 
podważenia autorytetu wykładowcy i w efekcie do niepowodzenia całego procesu dydak-
tycznego. Stąd tak ważne staje się nie tylko zgłębienie dydaktycznych aspektów pomiaru 
dydaktycznego, ale również złożonych funkcji środowiska nauczania, jakim jest platforma 
Moodle 1.9.5.
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Rysunek 4. Przykładowa skala stopni

Źródło: opracowanie własne
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 Abstract
The article deals with evaluation of e-learning process in its full scope – from preparing the classes 

to their realization in an online environment. Elaborating a good grading system becomes quite often 
a challenge both for the authors and for the instructional designers. They need to think in a very creative 
way and construct complicated equations (Moodle’s tools). The article describes strengths and weaknesses 
of online evaluation (didactic view) and also some technical aspects related to the tools used for grading 
purposes (Moodle 1.9.5).
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Indywidualizacja procesu kształcenia leży obecnie w centrum zainteresowania twórców systemów 
e-learningowych. Uwzględnianie w tym procesie indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika 
oraz zastosowanie odpowiednich do tych potrzeb metod nauczania daje nadzieję na osiągnięcie 
lepszych wyników nauczania i uczenia się. W Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, 
na studiach drugiego stopnia, realizowany jest przedmiot Inteligentne multimedialne systemy 
uczące, którego celem jest zapoznanie studentów z ideą takich systemów oraz umożliwienie im 
nabycia umiejętności budowania prostych aplikacji, realizujących dobór strategii kształcenia do 
rozpoznanego stylu uczenia się. W opracowaniu zostaną zaprezentowane wybrane wyniki prac stu-
denckich z tego zakresu oraz podstawy teoretyczne zastosowanych rozwiązań dydaktycznych.

Style uczenia się
Pojęcie „styl uczenia się” możemy zdefiniować jako czynności i procesy myślowe, które 

warunkują dobre wyniki uczenia się1. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele klasyfi-
kacji stylów uczenia się. Jedną z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych jest klasyfikacja 
D. Kolba (Kolb Learning Style Inventory, LSI).

David Kolb – profesor w Organizational Development at Case Western Reserve University 
(Cleveland, USA) – opracował teorię dotyczącą uczenia się i wyróżnił w oparciu o nią cztery 
style:

 diverging (odczuwanie i obserwowanie), 
 assimilating (obserwowanie i myślenie),
 converging (działanie i myślenie), 
 accommodating (działanie i odczuwanie). 

Odczuwanie jest tu skontrastowane z myśleniem, zaś obserwowanie – z działaniem. Takie 
podejście daje istotną wskazówkę, jak budować strategię nauczania odpowiadającą danemu 
stylowi uczenia się.

Inną znaną klasyfikacją stylów uczenia się (aczkolwiek z zupełnie innego punktu widzenia) 
jest klasyfikacja VAK, zaproponowana około 1920 roku przez takich pedagogów, jak Fernald, 
Keller, Orton, Gillingham, Stillman oraz Montessori:

1 R.I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Anna Rybak
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 visual perception – uczenie się poprzez patrzenie i czytanie,
 auditory learning – uczenie się przez słuchanie i mówienie,
 kinesthetic learning – uczenie się poprzez dotykanie i działanie2.

Kolejną, znaną klasyfikacją, często uwzględnianą przy budowie zindywidualizowanych 
środowisk uczenia się, jest klasyfikacja Richarda Feldera (profesora w Chemical Engineering 
North Carolina State University) i Barbary Soloman (koordynatora doradztwa w First Year Col-
lege North Carolina State University). Wyróżnili oni cztery poziomy działania osoby uczącej 
się, a w każdym poziomie dwa style:

 poziom: działanie – style uczenia się: aktywny i refleksyjny,
 poziom: percepcja (postrzeganie) – style: odbiorczy i intuicyjny,
 poziom: odbiór – style: wizualny i werbalny,
 poziom: rozumienie – style: sekwencyjny i globalny3.

Przytoczone klasyfikacje nie wyczerpują oczywiście tematyki. Należy wspomnieć, że w inter-
necie dostępnych jest wiele ankiet pozwalających określić własny dominujący styl uczenia się.

Podczas budowania systemów uczących, „wrażliwych” na styl uczenia się użytkownika, 
studenci Instytutu Informatyki UwB korzystali z teorii kształcenia wielostronnego W. Okonia i za-
proponowanej przez niego klasyfikacji modeli uczenia się, w której wyróżnia on uczenie się przez:

 przyswajanie,
 odkrywanie,
 działanie,
 przeżywanie.

Klasyfikacja ta jest zbieżna z innymi klasyfikacjami przytaczanymi w literaturze, a jedno-
cześnie jest łatwa w interpretacji i zrozumiała także dla studentów, którzy nie mają w programie 
przedmiotów pedagogicznych. Spośród zaproponowanych przez W. Okonia czterech modeli 
uczenia się wybrane zostały do wykorzystania w budowanych systemach trzy modele – zgrupo-
wane w dwóch kategoriach: uczenie się przez przyswajanie (w którym to stylu osoba ucząca się 
preferuje przyswajanie wiedzy z gotowych źródeł) oraz uczenie się przez odkrywanie i działanie 
(w których to stylach osoby uczące się preferują samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez 
rozwiązywanie problemów: praktycznych w przypadku działania, teoretycznych w przypadku 
odkrywania). Jako druga „warstwa” została rozpatrzona klasyfikacja VAK (również w okrojonej 
formie: wzrokowiec – słuchowiec). W ten sposób powstało drzewo wyznaczające klasyfikację 
stylów uczenia się na potrzeby budowanych systemów:

uczenie si  przez 

przyswajanie odkrywanie/dzia anie

wzrokowiec s uchowiec wzrokowiec s uchowiec

Przyjęto tak uproszczoną klasyfikację, ponieważ w przypadku dwóch stylów uczenia się 
łatwe jest zaprogramowanie zmiany strategii nauczania dostosowanej do stylu, jeśli np. styl 

2 A. Chapman, Howard Gardner’s multiple intelligence theories model, free multiple intelligences tests, and VAK learning 
styles, based on the original concept of Howard Gardner, www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.
htm, 2005, [20.10.2009].
3 R.M. Felder, B.A. Soloman, Learning Styles and Strategies, 2004.
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został nieprawidłowo rozpoznany i respektowanie go nie przynosi odpowiednio pozytywnych 
wyników nauczania.

Strategie nauczania
Strategia nauczania może być definiowana jako zbiór metod i narzędzi, które są stosowane 

w procesie edukacyjnym w celu podniesienia jego efektywności. „Metody” oznaczają tutaj zasady 
i sposoby organizacji wiedzy, zaś „narzędzia” to media służące reprezentacji i przekazywaniu 
wiedzy4. Ponieważ efektywność kształcenia jest ściśle związana z właściwym wykorzystaniem 
potencjału intelektualnego osoby uczącej się, strategia nauczania musi respektować indywidualne 
preferencje ucznia odnośnie sposobu uczenia się. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć opisy różnych podejść do strategii nauczania, 
jednak nie wszystkie z nich są zgodne z rozumieniem metod nauczania w ujęciu dydaktycznym 
właściwym naszej tradycji edukacyjnej. Dlatego też studenci UwB określili (w drodze dyskusji 
z udziałem osoby prowadzącej przedmiot Inteligentne multimedialne systemy uczące) własne 
ujęcie strategii nauczania. Przyjęto, że każda lekcja składa się z takich samych elementów: 

 wprowadzenia nowej wiedzy,
 przykładów wykorzystania nowej wiedzy,
 zadań i problemów do rozwiązania,
 testu.

Jako strategię nauczania określono kolejność występowania tych elementów podczas 
lekcji.

W przypadku uczenia się przez przyswajanie pierwszym elementem lekcji jest zaprezen-
towanie nowej wiedzy, a dalsze elementy występują według wymienionego wyżej porządku. 
Natomiast w przypadku uczenia się przez odkrywanie i działanie wprowadzenie nowej wiedzy 
następuje na drodze stworzenia uczniowi sytuacji problemowej (postawienie problemu teore-
tycznego lub praktycznego), w trakcie rozwiązywania którego uczeń konstruuje nową wiedzę. 
Następnie występują:

 przykłady wykorzystania nowej wiedzy,
 sformułowanie skonstruowanej przez ucznia wiedzy w poprawnym języku dzie-

dziny,
 zadania i problemy do rozwiązania,
 test.

Przykłady rozwiązań w systemach
Narzędzie rozpoznawania stylu uczenia się użytkownika
Punktem wyjścia w każdym systemie jest ankieta, którą użytkownik musi wypełnić, w celu 

rozpoznania przez system jego stylu uczenia się. Zawiera ona pytania, które pozwalają odróż-
nić wzrokowca od słuchowca oraz osobę uczącą się przez przyswajanie od osoby uczącej się 
przez odkrywanie lub działanie. W internecie można znaleźć wiele ankiet diagnozujących styl 
uczenia się. Przykładowe adresy to:

4 E. Kukla, Strategie nauczania w multimedialnych systemach edukacyjnych, http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/
referat23.htm, [20.10.2009].

Przykłady systemów zdalnej edukacji, realizujących dobór strategii nauczania do stylu uczenia się użytkownika
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 http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html,
 http://www.oswego.edu/plsi/plsi48a.htm,
 http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.asp,
 http://www.uni.opole.pl/chemia/vark/ankieta.htm.

Niektóre ankiety można wypełnić w trybie online (zwłaszcza te w języku angielskim) i otrzy-
mać natychmiastową diagnozę. Jeżeli tworzymy własną ankietę lub adaptujemy już istniejącą, 
ważne jest, aby zawierała ona pytania dotyczące zagadnień bliskich osobie odpowiadającej, 
niewymagające posiadania dogłębnej wiedzy merytorycznej z wybranych dziedzin.

W tworzonych systemach studenci Instytutu Informatyki UwB jako narzędzie rozpoznawania 
stylu uczenia się użytkownika wykorzystywali najczęściej ankiety podobne do tej, która dostępna 
jest pod adresem: http://www.uni.opole.pl/chemia/vark/ankieta.htm. Jednocześnie rozpoznawali 
swoje style uczenia się, korzystając z różnych ankiet dostępnych w internecie.

Odpowiednio zaprogramowana analiza udzielonych odpowiedzi pozwala przyporządkować 
ucznia do jednej z czterech kategorii:

 przyswajanie – wzrokowiec,
 przyswajanie – słuchowiec,
 odkrywanie/działanie – wzrokowiec,
 odkrywanie/działanie – słuchowiec.

W wyniku badania własnego stylu uczenia się studenci Instytutu Informatyki najczęściej 
otrzymywali wynik: przyswajanie – wzrokowiec.

Budowa lekcji
Wiedza dziedzinowa została podzielona na „obiekty wiedzy wielokrotnego użytku” 

(twierdzenia, wykresy, ilustracje, przykłady, zadania), które zostały zawarte w niewielkich pli-
kach tekstowych, graficznych i dźwiękowych. Z tych elementów zostały zbudowane lekcje dla 
każdego ze stylów uczenia się.

Poniżej przedstawione zostały zrzuty ekranów z przykładowego systemu poświęconego 
wykresom funkcji na poziomie gimnazjum. 

Rysunek 1. Interfejs użytkownika

Źródło: system uczący utworzony w UwB

Anna Rybak
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Po wypełnieniu ankiety uczeń otrzymuje krótki opis profilu słuchowca lub wzrokowca 
(w zależności od rozpoznanego stylu). Materiał lekcji zbudowany jest zgodnie z rozpoznanym 
stylem uczenia się. Warto również zauważyć, że następna lekcja udostępniana jest dopiero po 
zaliczeniu testu z lekcji poprzedniej.

Rysunek 2. Materiał dla słuchowca 

Źródło: system uczący utworzony w UwB

Rysunek 3. Materiał dla osoby uczącej się przez przyswajanie 

Źródło: system uczący utworzony w UwB

W utworzonych systemach wiele elementów lekcji jest animowanych bądź interaktywnych. 
Oczywiście nie każda dziedzina wiedzy w równej mierze nadaje się do zgłębiania przez działa-
nie, zatem rodzaje postawionych problemów oraz nasycenie kursu samodzielnymi twórczymi 
działaniami zależą również od tematyki.

Przykłady systemów zdalnej edukacji, realizujących dobór strategii nauczania do stylu uczenia się użytkownika
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Uczenie się przez przyswajanie a uczenie się przez działanie
lub odkrywanie – implikacje dla budowy lekcji 
Różnicę w organizowaniu lekcji dla uczniów uczących się zgodnie ze stylami wymienionymi 

w śródtytule dobrze widać na przykładzie systemu Układ krwionośny człowieka.
Dla uczących się przez przyswajanie zorganizowany został następujący proces uczenia 

się:
 Lekcja 1. O układzie krwionośnym.
 Lekcja 2. Jak to działa?
 Lekcja 3. Budowa układu.
 Lekcja 4. Serce.
 Lekcja 5. Skurcze serca i ich częstotliwość.
 Lekcja 6. Zastawki.
 Lekcja 7. Puls.

Dla uczących się przez działanie zorganizowany jest natomiast następujący proces:
 Lekcja 1. Puls. Czy wiesz, co to jest i jak go zbadać?
 Lekcja 2. Pompowanie krwi. Czy wiesz, ile razy serce uderza w ciągu 80-letniego 

życia?
 Lekcja 3. Pompowanie krwi. Czy wiesz, ile krwi jest pompowanej podczas jednego 

uderzenia serca?
 Lekcja 4. Bicie serca. Czy wiesz, jak bije twoje serce?
 Lekcja 5. Jak działa ten system?
 Lekcja 6. Części układu krwionośnego.
 Lekcja 7. Serce.
 Lekcja 8. Skurcze serca i ich częstotliwość.
 Lekcja 9. Zastawki serca.

Jak widać, już w samych tytułach lekcji sformułowane zostały problemy, zaś lekcje są pełne 
zadań do wykonania, prowadzących do konstruowania wiedzy (za przykład służy prezentacja 
na rysunku 4)

Rysunek 4. Uczymy się przez działanie

Źródło: system uczący utworzony w UwB
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Podsumowanie
Zaprezentowane systemy są proste. Dotychczas studenci osiągnęli świadomość różnorodności 

stylów uczenia się, zbadali własne style, uświadomili sobie, że nie dla każdego ucznia ta sama 
metoda nauczania przynosi dobre efekty. Obserwacje pracy studentów nad systemami wrażliwy-
mi na preferencje użytkowników wskazują, że zrozumienie istoty takich systemów jest dla nich 
trudne, więc zorganizowanie odpowiedniej nawigacji jest już sukcesem. Istnieją również większe 
osiągnięcia: w lipcu 2009 roku w Instytucie Informatyki UwB została obroniona praca magisterska 
pt. Doradczy system ekspertowy określający strategię nauczania dla rozpoznanego stylu uczenia się, 
zaś obecnie powstaje praca Diagnostyczny system ekspertowy określający styl uczenia się osoby.

Prace nad tego rodzaju systemami powinny być kontynuowane, gdyż indywidualizacja 
procesu kształcenia w systemach komputerowych jest teraz jednym z głównych obszarów za-
interesowań twórców komputerowych systemów uczących. Technologia daje w tym względzie 
możliwości, które są praktycznie niemożliwe do zrealizowania w systemach edukacji tradycyjnej.
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 Abstract
Each person learns in his/her individual style, but in the classroom teacher usually uses only one 

strategy of teaching, common for all the students. Probably it is the main reason for educational failures 
– the transfer of knowledge is not adjusted to the style of the recipient’s learning. It is very difficult (if not 
practically impossible) to arrange teaching process with respect to individual style of each student in the 
classroom, where one teacher has to teach 30 learners, when time of teaching and human capabilities are 
limited, but it is possible in e-learning courses, especially those based on a system as a tutor. The paper 
presents the examples of adaptable tutoring systems elaborated by the students of Computer Science 
Department at the University of Bialystok. 

 Nota o autorce
Autorka jest adiunktem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w 

multimedialnym wspomaganiu kształcenia oraz indywidualizacji procesów kształcenia. Prowadzi wykłady 
m.in. z przedmiotów Systemy edukacyjne na odległość 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. 

Przykłady systemów zdalnej edukacji, realizujących dobór strategii nauczania do stylu uczenia się użytkownika
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W niniejszym opracowaniu poruszona została tematyka repozytoriów wiedzy wielokrotnego 
użytku. Obiekty wiedzy to stosunkowo małe elementy treści, które mogą zostać użyte w róż-
nych kontekstach nauczania. W ostatnich latach można zaobserwować rozbudowę istniejących 
i powstawanie wielu nowych repozytoriów, a badania nad nimi stają się samodzielną dziedziną. 
W pracy zostały porównane wybrane repozytoria pod względem dostępnych funkcjonalności 
repozytoriów, rodzaju treści, budowy metadanych oraz dostępności. Omawiane repozytoria 
to między innymi: ARIADNE, EdnA, SMETE, GEM, MERLOT, LearnAlberta. 

W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność metod nauczania 
z wykorzystaniem komputera, głównie przy użyciu internetu. Przygotowanie materiałów do 
kursów i szkoleń jest jednym z najważniejszych aspektów, pochłaniającym ogromną część 
kosztów przeznaczonych na działania instytucji w zakresie e-learningu. Dzieje się tak pomi-
mo prowadzenia w różnych ośrodkach akademickich podobnych przedmiotów, opartych 
najczęściej na tych samych standardach kształcenia. Dlatego w środowisku osób związanych 
z e-learningiem modne stało się pojęcie tzw. knowledge objects (learning objects), czyli 
„obiektów wiedzy”. Intuicyjnie rzecz biorąc, są to małe obiekty, różnego typu, zawierające 
niewielką porcję informacji1. Podstawową cechą czyniącą je atrakcyjnymi dla osób tworzących 
szkolenia elektroniczne jest możliwość wielokrotnego wykorzystania, w zależności od potrzeb 
osób uczących się. Teoretycznie, wykorzystanie obiektów wiedzy pozwala uniknąć nudnego 
procesu tworzenia wielokrotnie tych samych treści dla różnych kursów.

1 W. Horton, Designing knowledge object – Crafting reusable component for teaching, communicating, and entertain-
ing, William Horton Consulting, 2001.

Joanna Wójcik
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Obiekty wiedzy wielokrotnego użytku
– przegląd istniejących repozytoriów

Rozdział 16
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Repozytoria obiektów wiedzy
Repozytorium, według definicji słownikowej, to miejsce uporządkowanego przechowy-

wania dokumentów, przeznaczonych do udostępniania, zaprojektowane w taki sposób, aby 
dostęp do wszystkich jego zasobów był jak najbardziej efektywny.

Repozytoria wiedzy LOR (Learning Object Repository) zawierają obiekty wiedzy lub refe-
rencje do nich, jak i metadane bazujące na określonych standardach LOM (Learning Object 
Metadata). Repozytoria powstały w odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie na materiały 
edukacyjne dobrej jakości, które są ogólnie dostępne i możliwe do wielokrotnego użytku. 
Każde repozytorium powinno również zawierać dodatkowe mechanizmy ułatwiające m.in. 
dostęp do informacji i (lub) syntezę dodatkowych informacji na bazie treści przechowywanych 
dokumentów, jak też ułatwiające pobieranie treści. Metadane przypisane do każdego z obiektów 
charakteryzują zarówno jego treść, jak i potencjalne zastosowanie. Najbardziej rozpowszech-
niony standard tworzenia metadanych został opracowany przez IEEE2 i dostępny jest na stronie 
internetowej Instytutu3. Inny popularny standard tworzenia metadanych to Dublin Core. Jest to 
15-elementowy format metadanych – ustalony na podstawie międzynarodowego konsensusu 
– które dodatkowo mogą być uszczegóławiane przez tzw. kwalifikatory. Jest to minimalny opis 
zasobów informacyjnych. Format ten jest mniej szczegółowy niż IEEE – znajduje zastosowanie 
głównie w bibliotekach cyfrowych. Standard IEEE jest powszechnie wykorzystywany w dziedzi-
nie e-learningu. Część repozytoriów, chcąc zapewnić efektywne wyszukiwanie, przechowuje 
metadane w obydwu standardach.

W LOR obiekty wiedzy i metadane są przechowywane razem, bądź w postaci repozytorium 
łączonego z dwóch rozdzielnych zbiorów. LOR pozwalają użytkownikom na przeszukiwanie 
i pobieranie obiektów wiedzy. W większości repozytoriów dostępne są opcje zarówno prostego, 
jak i zaawansowanego wyszukiwania oraz przeszukiwania repozytorium poprzez dziedzinę nauki, 
temat lub autora. W przypadku prostego zapytania słowo kluczowe podane przez użytkownika 
jest dopasowywane do wszystkich elementów metadanych obiektów znajdujących się w bazie. 
W przypadku zapytań złożonych możliwe jest określenie przez użytkownika poszczególnych 
elementów metadanych (np. poziomu trudności, oceny materiałów, typu plików itp.) oraz logicz-
nej kombinacji warunków wyszukiwania. Przeszukiwanie repozytorium najczęściej pozwala na 
wyświetlenie rezultatów w postaci struktury drzewiastej, dającej ogólny obraz liczby dostępnych 
elementów w poszczególnych dziedzinach i tematach.

Kryteria porównawcze
Celem niniejszego opracowania nie jest wybranie najlepszego repozytorium (ponieważ 

byłoby to niemożliwe), lecz przeanalizowanie wybranych repozytoriów pod kątem celu ich 
powstania  oraz przyjętej grupy docelowej. Ten sposób prezentacji może być użyteczny dla 
osób zajmujących się edukacją i chcących uzyskać szybki wgląd w możliwości i treści oferowane 
przez wiodące na świecie repozytoria.

2 Institute of Electrical and Electronics Engineers. Jednym z podstawowych zadań organizacji jest ustalanie standardów 
dla urządzeń i formatów komputerowych.
3 Draft Standard for Learning Object Metadata, http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf, 
[02.11.2009].

Obiekty wiedzy wielokrotnego użytku – przegląd istniejących repozytoriów
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Podstawowe cechy, które charakteryzują repozytoria, to: tematyka zbiorów, zastosowany 
schemat metadanych oraz liczba dostępnych obiektów wiedzy. Inną cechą, niezwiązaną 
z architekturą repozytoriów, jest występowanie udogodnień dla użytkowników w postaci 
dostępnych serwisów. Prostym przykładem takich usług jest udostępnienie przestrzeni robo-
czej, możliwość definiowania zakładek, czy też tworzenia własnego portfolio z pobranych 
obiektów. Bardziej zaawansowanym przykładem jest system, który pamięta wcześniejszą 
aktywność użytkownika oraz pobrane przez niego obiekty wiedzy i dopasowuje wyniki do 
profilu w momencie wpisania nowego żądania, wyświetlając je w kolejności od potencjalnie 
najbardziej interesującego. W niektórych repozytoriach możliwe jest również tworzenie 
osobistych szablonów metadanych dla wprowadzanych przez siebie obiektów wiedzy.

Wśród najbardziej interesujących cech repozytoriów należy wymienić cechy związane 
bezpośrednio z ich architekturą. Podstawowy podział repozytoriów obejmuje architektury 
oparte na modelu:

 klient–serwer – umożliwiającym rozdzielenie pewnych funkcjonalności w celu 
zwiększenia elastyczności i ułatwienia wprowadzania zmian w każdej części 
repozytorium; 

 peer-to-peer – gwarantującym obydwu stronom równorzędne prawa (w prze-
ciwieństwie do modelu klient–serwer). W sieciach P2P każdy komputer może 
jednocześnie pełnić zarówno funkcję klienta, jak i serwera.

Zaletą repozytoriów typu klient–serwer jest łatwość w implementowaniu i utrzymaniu 
repozytorium oraz jego kopii bezpieczeństwa. Repozytoria oparte na architekturze peer-
to-peer są przeważnie mniej wydajne pod względem wyszukiwania, za to ich zaletą jest 
doskonała skalowalność. W przypadku przekroczenia zakładanej liczby użytkowników re-
pozytoria klient–serwer wymagają zainstalowania dodatkowego serwera, co może wymagać 
nieco czasu.

W opracowaniu zostaną omówione tylko repozytoria pierwszego typu. Ze względu na spo-
sób organizacji repozytorium możemy wyodrębnić dwie podstawowe podkategorie.  Istnieją 
repozytoria, które na jednym serwerze gromadzą obiekty wiedzy i metadane albo odwołania 
do tych dokumentów oraz repozytoria rozproszone. W takiej sytuacji obiekty wiedzy i me-
tadane są rozrzucone po różnorakich serwerach, które kooperują ze sobą w wyszukiwaniu 
potrzebnych informacji. Bardzo istotnym pytaniem jest to, w jakim formacie przechowywane 
są metadane i czy możliwe jest wyszukiwanie łączone w repozytoriach, które posiadają różny 
schemat metadanych.

Następnym problemem, wyłaniającym się przy wyborze modelu klient–serwer, jest 
udostępnianie materiałów. Istotna jest zatem kwestia, czy repozytorium pozwala na repliko-
wanie dokumentów i metadanych, jeśli są to materiały objęte prawem autorskim. Jednym 
z rozwiązań jest możliwość kopiowania tylko metadanych, a nie właściwego dokumentu. 
W wielu dostępnych repozytoriach przyjęto również rozwiązanie niereplikowania żadnych 
obiektów, tylko implementacji wyszukiwania łączonego we współpracujących repozytoriach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na problemy, które mogą się pojawić przy wyszukiwaniu, jeśli 
ten sam obiekt będzie dostępny w różnych repozytoriach jako właściwy dokument lub same 
metadane. Problemem może być również wyłączenie części repozytoriów, spowodowane 
kłopotami technicznymi lub brakiem finansowania.

Joanna Wójcik
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Wiodące repozytoria
Poniżej zostały scharakteryzowane wiodące repozytoria obiektów wiedzy (stan na listopad 2009 

roku). 

Tabela 1. Charakterystyka podstawowych repozytoriów

ARIADNE

ARIADNE to organizacja mająca na celu propagowanie nauki i dbanie 
o międzynarodową współpracę w obszarze edukacji. Organizacja zajmuje 
się upowszechnianiem nauki przez internet. Stworzyła własny system do 
zapisu kursów i nauczania na odległość. Obiekty wiedzy w repozytorium 
podlegają walidacji. Jest to jedno z największych repozytoriów zawierające 
materiały z wszystkich dziedzin nauki.

SMETE

Organizacja została utworzona w celu promowania nauczania i uczenia się 
nauk ścisłych, matematyki, inżynierii i technologii na wszystkich poziomach 
edukacji. Repozytorium oferuje użytkownikowi utworzenie osobistego pro-
filu i tworzenia zakładek do obiektów wiedzy. Można dodawać własne ko-
mentarze i oceniać zamieszczone materiały. 

MERLOT

Repozytorium zawiera recenzowane materiały z wszystkich dyscyplin na 
poziomie szkolnictwa wyższego. Jego zaletą jest możliwość dołączenia 
do społeczności naukowców różnych dyscyplin, zebranych na specjali-
stycznych grupach (osobne portale). Materiały zawarte w repozytorium 
są recenzowane przez specjalistów z tej samej dziedziny nauki i oceniane 
w oparciu o trzy kryteria: jakość materiałów, łatwość użycia i potencjalną 
efektywność.

GEM Gateway to Educational 
Materials

Repozytorium zapewnia nauczycielom szybki i łatwy dostęp do tysięcy za-
sobów (dotyczących nauczania w USA). GEM zawiera głównie materiały 
edukacyjne wykorzystywane na lekcjach w szkołach: plany lekcji, progra-
my nauczania, propozycje testów.

LearnAlberta

Repozytorium zostało zaprojektowane w celu udostępnienia materiałów 
edukacyjnych nauczycielom z kanadyjskiej prowincji Alberta. Zawiera za-
soby od poziomu przedszkola do poziomu K-12. Materiały umieszczane 
w tym repozytorium muszą przejść walidację ze strony departamentu edu-
kacji prowincji Alberta.

EdNa

EdNa gromadzi odnośniki do tysięcy stron internetowych zawierających 
materiały edukacyjne, szkoleniowe i badawcze. Zaletą repozytorium jest 
wcześniejsza walidacja wysyłanych treści przez specjalistów z danej dzie-
dziny, co pozwala uniknąć przeglądania nieużytecznych treści. 

OER Commons

Repozytorium udostępnia wiele użytecznych funkcji, takich jak: doda-
wanie własnych zasobów edukacyjnych, ocena materiałów, dodawanie 
notatek, tworzenie własnego portfolio. OER działa na zasadzie Web 2.0, 
wykorzystując tworzenie społeczności osób, które dzielą się swoimi do-
świadczeniami i wiedzą.

OpenDOAR

Jedną z ciekawszych inicjatyw związanych z tematyką repozytoriów (lecz 
nie repozytorium w ścisłym znaczeniu tego słowa ) jest strona OpenDO-
AR. Jest to wyszukiwarka repozytoriów obiektów wiedzy z całego świata. 
Strona zawiera pogrupowaną według kontynentów i krajów listę ogólnie 
dostępnych repozytoriów o tematyce naukowej. Użytkownik ma również 
możliwość wyszukiwania konkretnych treści poprzez wykorzystanie w wy-
szukiwarce silnika Google (Custom Search Engine).

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych

Obiekty wiedzy wielokrotnego użytku – przegląd istniejących repozytoriów
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Podsumowanie
Po przedstawieniu cech charakterystycznych wiodących repozytoriów wiedzy rozważmy, 

z jakimi dylematami spotyka się organizacja pragnąca zbudować własne repozytorium, jakie są 
zalety i wady wybieranych rozwiązań. Pierwszą decyzją, która musi zostać podjęta, jest określenie 
schematu metadanych. Adaptacja gotowego standardu może w znaczący sposób przyśpieszyć 
prace nad repozytorium, jednak w przypadku rozproszonych tematycznie obiektów może 
również okazać się niewystarczająca. Innym, niezwykle istotnym problemem jest respektowa-
nie praw autorskich – czy do wszystkich obiektów będzie wolny dostęp, czy też część będzie 
jednak płatna. Poniżej została przedstawiona lista pożądanych cech, które powinny zawierać 
takie zbiory, z pominięciem fundamentalnych zagadnień związanych z budową repozytorium 
(tabela 3). 

Tabela 3. Cechy wzorcowego repozytorium

Podstawowe funkcje 
Wyszukiwanie proste i złożone (możliwość określania poszczególnych pól me-
tadanych), przeszukiwanie konkretnych dziedzin (pozwala początkującemu 
użytkownikowi szybko zapoznać się ze zbiorami).

Recenzja materiałów

Recenzja ułatwia użytkownikowi znalezienie materiałów dobrej jakości – re-
cenzowanie materiałów jest czynnością czasochłonną, wymagającą wiedzy 
eksperckiej oraz kosztowną. Pożądaną cechą byłaby również możliwość do-
dawania komentarzy i oceny materiałów przez pojedynczych użytkowników 
repozytorium. Takie rozwiązanie pozwala na niezależne wyszukiwanie mate-
riałów  najlepszych, zarówno w opinii ekspertów, jak i zarejestrowanych użyt-
kowników (jak wiadomo opnie tych dwóch grup nie zawsze są zbieżne). 

Osobista przestrzeń 
użytkownika 

Ułatwia zapisywanie obiektów z repozytorium i zarządzanie nimi, w bardziej 
zaawansowanych systemach istnieje możliwość śledzenia preferencji użytkow-
nika i powiadamiania o nowych, potencjalnie użytecznych materiałach. Do-
datkowo użytkownicy powinni mieć możliwość pracy w grupie ekspertów z tej 
samej dziedziny, udziału w czacie, forum dyskusyjnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Neven, E. Duval, Reusable learning objects: a survey of LOM-based 
repositories, Proceedings of the tenth ACM international conference on Multimedia, 2002

Aby repozytorium było chętnie odwiedzane przez użytkowników, musi również zawierać 
odpowiednią liczbę obiektów. Przedstawione w niniejszym opracowaniu repozytoria w pełni 
spełniają to kryterium.

Bibliografia
Draft Standard for Learning Object Metadata, IEEE Learning Technology Standardization Committee, 

2001.
W. Horton, Designing knowledge object – crafting reusable component for teaching, communicating and 

entertaining, William Horton Consulting, 2001.
M.D. Merill, ID2 Research Team, Instructional Transaction Theory: Knowledge Relationships Among 

Processes, Entities and Activities, „Educational Technology” 1993, nr 33 (4).
F. Neven, E. Duval, Reusable learning objects: a survey of LOM-based repositories, Proceedings of the 

tenth ACM international conference on Multimedia, 2002.
M. Zając, K. Wójcik, Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do indywidualizacji procesu nauczania, 

„Informatyka Teoretyczna i Stosowana” 2003, nr 4.

Joanna Wójcik



141

Netografia
ARIADNE, http://www.ariadne-eu.org. 
EdNA, http://www.edna.edu.au. 
GEM Gateway to Educational Materials, http://www.thegateway.org. 
Learn Alberta, http://www.learnalberta.ca. 
MERLOT, http://www.merlot.org.
OER Commons, http://www.oercommons.org. 
SMETE, http://www.smete.org. 

 Abstract
The article deals with the concept of Learning Objects and their Repositories. Learning objects are the 

relatively small components of content that can be used in different learning contexts. In recent years, the 
expansion of existing and creation of new repositories can be observed. The work presents comparison 
of functionalities offered by a couple of chosen repositories, types of their content, metadata structure 
and accessibility. The list of repositories being compared includes: ARIADNE, EdNA, SMETE, MERLOT, 
Learn-Alberta, OER Commons.

 Nota o autorce
Autorka jest absolwentką Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. Pracuje jako asystentka w Samodzielnym Zakładzie Ekonomii Matematycznej i e-Biznesu 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pełni również funkcję zastępcy kierownika 
ds. e-learningu oraz koordynatora międzynarodowych projektów. Jest autorką opracowań kilkudzie-
sięciu kursów e-learningowych. Jej zainteresowania dotyczą szeroko pojętej tematyki nauczania na 
odległość. 
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W opracowaniu przedstawiono pokrótce cechy portfolio i e-porfolio oraz korzyści stosowania ich 
w praktyce edukacyjnej. Omówiono także założenia i najistotniejsze cechy szczególnego rodzaju 
e-portfolio, za jakie można uznać autorską koncepcję zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy 
– hipertekstowych, wielowymiarowych struktur multimedialnych notatek, odnośników sieciowych 
i większych dokumentów. Ukazano potencjalne korzyści edukacyjne wynikające z tworzenia 
ZRSW jako realizacji idei u-learningu.

W zorganizowanych systemach edukacyjnych wprowadzono, od początku ich istnienia, 
mniej lub bardziej subiektywny pomiar postępów w nauce, wyrażany poprzez oceny. Ukończenie 
etapu kształcenia potwierdzone ocenami na świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie, 
utożsamiano z opanowaniem przez absolwenta określonej programem wiedzy i umiejętności, 
w stopniu wyrażonym oceną. Przemiany cywilizacyjne, wzrost złożoności pracy i idący za tym 
wzrost wymagań wobec zatrudnianych osób – zaczęły stopniowo uświadamiać wszystkim złud-
ność wyników na świadectwach i powiększający się rozdźwięk pomiędzy ocenami uzyskiwanymi 
z testów i egzaminów a rzeczywistą wiedzą lub raczej jej niedoborami.

Rozwój psychologii i pedagogiki, badających procesy poznawcze oraz mechanizmy 
i uwarunkowania procesów uczenia się, doprowadził równolegle do sformułowania, a następnie 
zaakceptowania przez praktykę edukacyjną nowych koncepcji: kognitywnej, konstruktywizmu 
edukacyjnego, umiejscowionego uczenia się oraz – w konsekwencji – do coraz częstszego 
odrzucania (lub, jak mówi J.S. Bruner1, „zastąpienia”) behawioryzmu oraz, bazujących na tej 
koncepcji, tradycyjnych metod nauczania i ewaluacji efektów uczenia się. Coraz częściej zaczyna 
się rozumieć, że to nie proces nauczania (dla ucznia i studenta – proces bycia nauczanym), ale 
indywidualnie zróżnicowane i wielorako uwarunkowane procesy uczenia się są kluczowe dla 
konstruowania przez uczącego się trwałej i funkcjonalnej wiedzy. Osobiste konstrukty poznawcze2 
i rzeczywista wiedza nie poddają się bowiem łatwej weryfikacji poprzez testy ulubione przez 
behawioryzm, a polegające najczęściej na oczekiwaniu prostych odpowiedzi i porównywaniu 
ich z kluczem.

1 J.S. Bruner, Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge 1990, s. 3; por.  także: J.S. Bruner, Kultura edukacji, 
Universitas, Kraków 2006, s. 82–98. 
2 G.A. Kelly, A Theory of Personality. The Psychology of Personal Constructs, W.W. Norton & Company, Nowy Jork, 
Londyn 1963.
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Pojawiła się więc potrzeba wprowadzenia bardziej naturalnych metod ewaluacji procesu 
i efektów uczenia się. Poza wzrostem znaczenia obserwacji indywidualnej aktywności, a także 
współpracy uczących się, zaczęto wykorzystywać (szczególnie na amerykańskich uczelniach) 
metodę portfolio – zarówno jako narzędzie organizacji, jak i dokumentowania przebiegu oraz 
efektów uczenia się. W literaturze anglojęzycznej, dla odróżnienia takiego zastosowania od 
portfolio stanowiącego zbiór prac lub projektów: fotografa, designera lub architekta, przyjęło się 
używanie określenia learning portfolio. Ze względu na niezbyt zręczne polskie tłumaczenie tego 
terminu jako „portfolio uczenia się” autor używa w tym znaczeniu samego słowa „portfolio”.

Czym jest portfolio?
Najprościej można je zdefiniować, odwołując się do L. Annis i C. Jones3, jako: wielowy-

miarowy, udokumentowany i zorganizowany zbiór wytworów pracy studenta, obejmujący 
także refleksyjną dyskusję nad materiałami portfolio i procesem uczenia się towarzyszącym 
ich tworzeniu.

John Zubizarreta proponuje, aby definiować  portfolio bardziej jako: elastyczne, bazują-
ce na dowodach [pracach studenta] narzędzie, angażujące studenta w proces ciągłej refleksji 
i kolaboracyjnej analizy uczenia się. Jako pisany tekst, elektroniczne prezentacje lub inne twórcze 
projekty, portfolio pozwala uchwycić: zakres, bogactwo i doniosłość uczenia się studenta. Portfolio 
ogniskuje się na refleksjach i dowodach [pracach] wybranych celowo i we współpracy, służących 
wzbogaceniu i ocenie uczenia się studenta4.

Portfolio nie tylko umożliwia przeprowadzenie znacznie lepszej oceny wysiłków i efektów 
uczenia się, ale także niesie ze sobą dodatkowe, znacznie ważniejsze dla uczącego się, korzyści. 
Wymieńmy najistotniejsze z nich, odwołując się do opinii samych studentów, przywołanych przez 
P. Seldina5 w przedmowie do książki J. Zubizarrety oraz do niego samego i innych autorów6. 
Tworzenie portfolio przynosi uczącym się szereg korzyści, a mianowicie: 

 umożliwia uchwycenie istoty poznawanych zagadnień, pogłębione uczenie się 
i ewaluację procesu;

 wspiera rozwój, demonstrowanie i wartościową ocenę szeregu osobistych, profe-
sjonalnych i akademickich możliwości uczącego się;

 zachęca uczącego się do wchodzenia w nową rolę w dokumentowaniu, obserwacji 
i rekapitulacji własnego uczenia się;

 wspiera integrowanie uczenia się różnych zagadnień kursu i programu studiów;
 zwiększa możliwość osobistego wartościowania efektów uczenia się, zamiast 

polegania wyłącznie na ocenie innych;
 tak angażuje uczącego się w materię przedmiotu, że łatwiej zachodzi przetwarzanie 

i internalizacja nowych zagadnień;
 umożliwia analizę postępów edukacyjnych poprzez przegląd kolejnych kroków 

na drodze do wiedzy;

3 L. Annis (Ferrill), C. Jones, Student portfolios: Their objetives, development, and use, [w:] P. Seldin & Associates, 
Improving college teaching, Anker, Bolton 1995 s. 181–190, [za:] J. Zubizarreta, The Learning Portfolios, Anker Publishing 
Company Inc., San Francisco 2004, s. 15.
4 J. Zubizarreta, dz.cyt., s. 16.
5 Tamże, s. 11.
6 B.L. Cambridge, S. Kahn, D.P. Tompkins, K.B. Yancey (red.), Electronic Portfolios: Emerging practices in student, faculty 
and institutional learning, AAHE, Stylus Publishing, Waszyngton 2005.
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 umożliwia pogłębioną analizę poznawanych faktów i zagadnień, będącą następ-
stwem głębszej refleksji.

Wszyscy autorzy, podkreślając znaczenie pogłębionej refleksji (por. J. Moon7), zwracają 
także uwagę na to, iż proces tworzenia portfolio powoduje, że artefakty, jakimi są zapisy towa-
rzyszące uczeniu się, umożliwiają pełniejsze uświadamianie sobie wiedzy poprzez konwersję 
– przechodzenie od wiedzy ukrytej8 do wiedzy jawnej. Warto tutaj przywołać B.L. Cambridge9, 
która podkreśla znaczenie refleksji w uczeniu się towarzyszącym różnego rodzaju aktywnościom 
studenta, związanym z wykonywaną pracą – np. w trakcie wolontariatu, praktyk zawodowych 
itp. Można dobrze wykonywać pracę i w trakcie niewiele się nauczyć. Można jednak, dzięki 
refleksji nad własnym działaniem, wykorzystywać wiedzę zdobywaną w trakcie studiów na po-
trzeby praktyki zawodowej. Tworzenie portfolio dokumentującego praktykę stymulować będzie 
zarówno refleksję, jak i będącą jej następstwem, wspomnianą wyżej, konwersję wiedzy.

Stymulowanie refleksji może się odbywać poprzez zapisywanie w specjalnym bloku lub 
module portfolio odpowiedzi na pytania, jakie uczący się powinien sobie zadać, a które opisy-
wać będą własne uczenie się. Pytania te powinny być powiązane z: celami, treścią, formami, 
procesem oraz ewaluacją uczenia się. 

Kathleen Blake Yancey10 sugeruje uczącym się formułowanie odpowiedzi na takie pytania, 
jak: czego nauczyłem się na tym kursie, czy to jest to, czego zamierzałem się nauczyć, czego 
jeszcze powinienem się nauczyć, co mogę zrobić, aby się tego nauczyć? John Zubizarreta, do-
konując pewnych uogólnień pytań sformułowanych przez G. Claywell11, proponuje uczącemu 
się także refleksję nad uczeniem i tworzeniem portfolio poprzez następujące pytania:

 Jak portfolio będzie wykorzystywane? Kto będzie odbiorcą portfolio? Jaka jest rola 
tych odbiorców? 

 Czego nowego się nauczyłeś, o czym wcześniej nie wiedziałeś? Czego nowego 
dowiedziałeś się o swoim stylu uczenia się?

 Co jest najlepszym przykładem twojej pracy nad tym projektem? Co najgorszym? 
Dlaczego?

 W jakim stopniu części i całość portfolio odzwierciedlają twoje uczenie się?
 Jakie nowe przyjęte przez ciebie strategie uczenia się wynikają z pracy nad port-

folio? 
 Jakie etapy pracy były szczególnie trudne? Dlaczego?
 W jaki sposób twoja refleksja ujawniła to, co czyni twoje portfolio wyjątkowym? 
 Jakie specyficzne cechy kursu sprzyjały twojemu uczeniu się?
 Jak poszerzyła się twoja wiedza?
 Co miało największe znaczenie w procesie tworzenia portfolio?

7 J. Moon, A Handbook of Reflective and Experiential Learning. Theory and Practice, RoutledgeFalmer, Londyn, Nowy 
Jork 2005.
8 Tacit knowledge – por. M. Polanyi, The Tacit Dimension, Doubleday & Co, 1966; przedruk P. Smith, Gloucester, 
Mass 1983, rozdz. 1.
9 B.L. Cambridge, Electronic Portfolios as Knowledge Builders, [w:] B.L. Cambridge, S. Kahn, D.P. Tompkins, K.B. Yancey 
(red.), Electronic Portfolios: Emerging practices in student, faculty and institutional learning, AAHE, Stylus Publishing, 
Waszyngton 2005, s. 3.
10 K.B. Yancey, Teacher portfolios: Lessons in resistance, readiness, and reflection, [w:] K.B. Yancey, I. Weiser (red.), 
Situating portfolios: Four perspectives, Utah State University Press, Logan 1997, s. 244–262; [za:] J. Zubizarreta, 
dz.cyt., s. 10.  
11 G. Claywell, The Allyn and Bacon guide to writing portfolios, Allyn and Bacon, Boston 2001; [za:] J. Zubizaretta, 
dz.cyt., s. 10–11.
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Stymulowanie refleksji uczącego się nad procesem tworzenia zasobów portfolio, spro-
wadzone do udzielenia przez niego odpowiedzi na przytoczony zbiór pytań, należy uznać za 
bardzo sformalizowane. Takie portfolio, którego utworzenie i przedstawienie do analizy wspólnie 
z tutorem i weryfikacji przez niego jest wymogiem zaliczenia kursu, staje się dla studenta swego 
rodzaju zadaniem do odrobienia. 

John Zubizarreta zdaje się dostrzegać ułomność takiego ograniczonego traktowania port-
folio, ponieważ przytacza myśl K.B. Yancey12, że jeśli myślimy o portfolio [tylko] jako o profesjo-
nalnym tekście, tracimy szansę na uczenie się  [z niego] tego, czego mogłoby nas nauczyć [...], 
a dopuszczenie swobody byłoby sposobem na wsłuchanie się w głos studenta. Większa swoboda 
w wyborze formy i mniej sformalizowanych struktur portfolio mogłaby w większym stopniu 
wyzwolić autentyczną kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność uczącego się. 

Ten sam autor, analizując model portfolio, opiera go na trzech fundamentalnych, jak pisze, 
składnikach: refleksji, dokumentacji i współpracy13. Portfolio w takim rozumieniu staje się więc 
głównie zbiorem prac, które choć mają być źródłem osobistej refleksji nad własnym procesem 
uczenia się, są jednak tworzone w celu zewnętrznej weryfikacji, bądź to przez współuczących 
się, bądź (najczęściej jednak przede wszystkim) przez tutora.

Za najistotniejszą cechę portfolio J. Zubizarreta uważa zwartość zbioru notatek, prowa-
dzonych tak, aby były one możliwie łatwe do zarządzania przez autora i do przeglądania 
– weryfikacji przez tutora.

W przypadku e-portfolio J. Zubizarreta przestrzega przed zbyt dużą liczebnością stron 
i hiperlinków. Cechą charakterystyczną takiego portfolio staje się liniowa struktura zbioru prac 
– głownie, jeśli nie wyłącznie, tekstowych. Zwraca on szczególną uwagę na znaczenie pisania 
oraz edycji tekstu jako stymulatorów refleksji, przywołując za J. Moon14 m.in. następujące ko-
rzyści płynące z tworzenia tekstów w portfolio: 

 pisanie wymusza na uczących się czas na refleksję;
 pisanie wymusza organizację i porządkowanie myślenia w formę linearną, a ten 

sposób służy pogłębianiu zrozumienia;
 pisanie powoduje, że uczący się musi skupić swoją uwagę i w ten sposób aktywizuje 

myślenie;
 pisanie wspomaga uświadomienie sobie przez uczącego się (piszącego), co rozu-

mie, a czego nie – jeśli nie potrafi czegoś wyjaśnić słowami, to zapewne tego nie 
rozumie;

 pisanie dostarcza sprzężenia zwrotnego i pozwala uchwycić myśli do dalszego 
rozważania;

 tempo pisania spowalnia tempo myślenia i dlatego zwiększa jego efektywność.
Choć autor zgadza się całkowicie z rolą tekstu jako wiodącej formy komunikatu, służącej 

ekonomice myślenia i syntezie własnej wiedzy, to jednak uwzględnianie znacznie szerzej innych 
form komunikatu w e-portfolio, takich jak rysunek, fotografia, zapis audio i wideo (szczególnie 
w związku z dostępnością narzędzi IT do ich zapisu i przetwarzania), wydaje się być niedo-
ceniane, szczególnie ze względu na ich znaczenie w uruchamianiu odpamiętywania sytuacji, 
doświadczania i treści uczenia się oraz uruchamiania refleksji nad jego przebiegiem. 

12 K.B. Yancey, dz.cyt., s. 19, 259.
13 J. Zubizarreta, dz.cyt. s. 20.
14 J. Moon, Learning journals: A handbook for academics, students and professional development, Kogan Page, Londyn 
1999, s. 31 [za:] J. Zubizarreta, dz.cyt., s. 22.
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E-portfolio 
Upowszechnienie narzędzi i metod IT umożliwiło tworzenie elektronicznych wersji portfolio, 

których celem ma być rejestrowanie i efektywne przedstawianie ciągłego przebiegu i postępu 
procesu edukacyjnego15. Do cech charakteryzujących portfolio w tradycyjnej (papierowej) wersji 
można, w odniesieniu do e-portfolio, dopisać kilka kolejnych (por. J. Zubizarreta16), wynikających 
głównie ze stosowania technologii cyfrowych: 

 są łatwo dostępne poprzez sieć i łatwo uaktualniane; 
 umożliwiają zapisywanie treści w różnych formach medialnych;
 umożliwiają tworzenie powiązań referencyjnych pomiędzy różnymi fragmentami 

zawartych w portfolio prac.
Dodatkowe możliwości łączenia prac studenta w swego rodzaju e-portfolio stwarzają, 

używane już powszechnie, narzędzia i platformy kształcenia zdalnego. Dzięki możliwościom 
grupowania logów, wypowiedzi i wszelkich innych prac studenta pozwalają one na prawie 
zautomatyzowane tworzenie specyficznego e-portfolio, umożliwiając równocześnie tutorowi 
bieżące śledzenie przebiegu edukacyjnej aktywności każdego studenta. Za pewną adaptację 
e-portfolio można uznać webfolio, które często tworzone jest według szablonu udostępnianego 
studentom w sieci i stanowiącego element kształcenia zdalnego (por. D. Reiss17).

Zewnętrzne Reprezentacje Struktur Wiedzy
Koncepcję budowania Zewnętrznych Reprezentacji Struktur Wiedzy (ZRSW)18 można uznać 

za szczególny rodzaj e-porfolio, ponieważ posiadając wszystkie cechy charakteryzujące portfolio, 
stwarza szereg całkowicie nowych możliwości wspomagania procesu uczenia się. Podstawowym 
założeniem jest to, że ZRSW mogą być tworzone i służyć uczącemu się nie tylko w odniesieniu 
do wybranego kursu lub etapu edukacji, ale wspomagać go w realizacji indywidualnych strategii 
uczenia przez całe życie.

Istotą ZRSW jest stymulowanie refleksji we wszystkich sytuacjach uczenia się, poprzez two-
rzenie multimedialnych notatek i (co najistotniejsze) łączenie ich w wielowymiarowe struktury 
hipermedialne. Pogłębiona refleksja uruchamiająca i wspomagająca proces uczenia się przez 
całe życie jest związana:

 ze stymulowaniem dostrzegania i uświadomienia sobie sytuacji uczenia się;
 z tworzeniem notatki dokumentującej sytuację i poznawane zjawisko bądź zagadnie-

nie (treści uczenia się) w wybranej formie medialnej (m.in. tekst odręczny, mówiony, 
obraz, audio, wideo) – optymalnej dla treści i preferencji uczącego się (jego cech 
indywidualnych); notatka może oczywiście być bardziej obszerną pracą lub zapisem 
refleksji nad przebiegiem uczenia się – tak jak w klasycznym portfolio;

15 Por. http://www.educationalportfolio.com/capabilities.html.
16 J. Zubizarreta, dz.cyt. s 40.
17 D. Reiss, Reflective Webfolios in a Humanities Course, [w:] B.L. Cambridge, S. Kahn, D.P. Tompkins, K.B. Yancey 
(red.), Electronic Portfolios: Emerging practices in student, faculty and institutional learning, AAHE, Stylus Publishing, 
Waszyngton 2005, s. 31–36.
18 M. Kąkolewicz, Zewnętrzne struktury wiedzy - nowa strategia uczenia się, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), 
Media i Edukacja w dobie integracji, eMPi2, Poznań, 2002, s. 184–196; teksty na temat ZRSW można znaleźć także 
w materiałach konferencji: w Toruniu – 2003, Enschede (Holandia) – 2006, Krakowie – 2007, Honolulu (Hawaje, 
USA) – 2008.
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 ze stymulowaniem namysłu i dostrzegania relacji pomiędzy nową notatką, repre-
zentującą cząstkę nowej dla podmiotu wiedzy, a wcześniej dokonanymi notat-
kami włączonymi już w hiperstrukturę i tworzeniem nowych powiązań (linków) 
pomiędzy notatkami;

 z umożliwieniem przeglądania, uaktualniania i modyfikacji zarówno poszczegól-
nych notatek odpowiadającym cząstkom wiedzy (schematom poznawczym), jak 
i powiązań – linków wzbogacających hiperstrukturę notatek (którą można uznać 
za uproszczoną reprezentację struktur wiedzy podmiotu);

 z umożliwieniem bezprzewodowego dostępu do dowolnych zasobów dziedzictwa 
wiedzy i kultury w zasobach globalnej sieci (np. tekstów prasowych, książek, na-
grań wykładów, fotografii, muzyki, filmów, programów radiowych i telewizyjnych, 
blogów, zapisów w portalach społecznościowych) wraz z możliwością zapisania 
w ZRSW linku do sieciowego adresu komunikatu źródłowego lub wręcz kopii 
komunikatu, przy zachowaniu praw autorów;

 z umożliwieniem dołączania, w warstwie nałożonej na stronę WWW (lub inną 
cudzą notatkę), osobistych uwag, komentarzy i refleksji; notatka taka – tworzona na 
zewnętrznej warstwie komunikatu źródłowego – może być przypisana do: miejsca 
w tekście lub ramce obrazu, miejsca na skali czasu dla komunikatu dźwiękowego, 
miejsca na skali czasu i miejsca w kadrze dla komunikatu audiowizualnego;

 z umożliwieniem współpracy w tworzeniu, analizowaniu, weryfikowaniu i mo-
dyfikowaniu notatek oraz ich struktur z innymi współuczącymi się (np. w pracy 
grupowej), co uwzględnia społeczny kontekst nabywania wiedzy;

 z umożliwieniem łatwego wyszukania (przy użyciu Google) dowolnej notatki 
z hiperstruktury ZRSW lub informacji z internetu;

 z wprowadzeniem wielowymiarowości hiperstruktury, co oznacza możliwość 
tworzenia wewnętrznych podstruktur, odpowiadających notatkom powiązanym 
z: nową wiedzą, osobistymi komentarzami, źródłami zewnętrznymi, komentarzami 
współuczących się i tutora, rejestrowaniem osobistych przeżyć emocjonalnych itp. 
(podstruktury mogą być identyfikowane np. z kolorem notatek lub linków oraz 
zabezpieczane hasłami dostępu);  

 z wykorzystaniem przeglądania notatek w ZRSW do prowokowania tzw. uczenia 
się na własnej wiedzy oraz refleksji nad własnymi procesami poznawczymi i prze-
żywanymi qualiami, co wspomaga dochodzenie do metawiedzy;

 z urzeczywistnieniem wprost idei Life Long Learning, a także koncepcji Brunera: 
spiralnego rozbudowywania struktur poznawczych oraz tzw. wychodzenia poza 
dostarczone informacje;

 z umożliwieniem zdalnego tworzenia i zapisywania hiperstruktur notatek na 
zewnętrznym serwerze (z kopiami bezpieczeństwa) oraz z uwzględnieniem auto-
matycznej aktualizacji nośników i formatów zapisu wraz z rozwojem narzędzi IT 
w przyszłości.

Biorąc to wszystko pod uwagę, autor przyjmuje dwie główne hipotezy, konstytuujące 
koncepcję ZRSW, a mianowicie:

 proces tworzenia i przetwarzania hipertekstowych struktur multimedialnych 
notatek, towarzyszący nowym sytuacjom uczenia się (a także późniejsze anali-
zowanie, uzupełnianie i przetwarzanie notatek oraz struktur), stymuluje proces 
refleksyjnego uczenia się i konstruowania holistycznej wiedzy (dzięki budowaniu 
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powiązań pomiędzy zagadnieniami – notatkami z różnych dziedzin wiedzy), 
stanowiąc równocześnie jej swoiste odzwierciedlenie i dokumentację procesów 
uczenia się;

 późniejsze przeglądanie struktur notatek uruchamia i wspomaga procesy odpamię-
tywania, umożliwiając odświeżanie i rekonstrukcję wiedzy poprzez dostarczanie 
bodźców aktywujących ślady pamięciowe – zarówno te, które odpowiadają samej 
wiedzy, jak i te powiązane z pozytywnymi (autor zakłada, że tak jest) emocjami 
przeżywanymi podczas wcześniejszych procesów uczenia się i tworzenia nota-
tek. Świadoma refleksja towarzysząca procesom odpamiętywania stanowić może 
równocześnie kolejny pretekst do dalszego przetwarzania, uzupełniania notatek, 
a dzięki pobudzaniu nowych skojarzeń, także uzupełniania powiązań wewnątrz 
struktury. 

Choć koncepcja ZRSW została sformułowana przez autora na początku 2002 roku, to jej 
praktyczna weryfikacja i realizacja wymaga upowszechnienia szerokopasmowego i bezprze-
wodowego dostępu do sieci, komputerów typu PDA/tablet-PC oraz opracowania specjalnego 
oprogramowania. Koncepcja ZRSW, odwołując się do technologii i możliwości u-computing19, 
posiada wszystkie cechy u-learningu20, czyli wszechobecnego uczenia się, takie jak: 

 permanentność – uczący się nigdy nie traci efektów i wyników swojej pracy, 
wszystkie elementy procesu uczenia się mogą być codziennie rejestrowane; 

 dostępność – uczący się ma dostęp do swoich dokumentów, danych i wideo 
w dowolnym miejscu; zaangażowanie w uczenie się jest samosterowne;

 natychmiastowość – informacja jest dostępna natychmiast w dowolnym miejscu; 
uczący się może szybko rozwiązywać problemy i szukać odpowiedzi; 

 interaktywność – uczący się może wchodzić w interakcje z ekspertami, nauczy-
cielami i kolegami, komunikując się z nimi synchronicznie lub asynchronicznie; 
eksperci stają się łatwiej osiągalni, a wiedza bardziej dostępna;

 umiejscowienie – uczenie się może być osadzone w rzeczywistych sytuacjach, 
w codziennym życiu i pracy; napotykane problemy oraz niezbędna wiedza są 
przedstawiane w naturalnej i autentycznej formie – pomaga to uczącym się 
dostrzegać cechy sytuacji problemowych i podejmować odpowiednie do nich 
działania;

 adaptacyjność – uczący się może uzyskać właściwą informację we właściwym 
miejscu i we właściwy sposób (we właściwej formie); u-learning może być kom-
puterowo wspomaganym uczeniem się we współpracy. 

Podstawowym walorem edukacyjnym koncepcji ZRSW może być, zdaniem autora, moż-
liwość tworzenia notatek dokumentujących konstruowanie wiedzy w każdej sytuacji życiowej, 
ponieważ umiejętność dostrzegania we wszystkich ludzkich działaniach pretekstu do uczenia 
się i zdolność do refleksji nad nimi wydaje się być podstawowym źródłem wiedzy. 

19 U-computing (ubiquitous computing) – wszechobecna komputeryzacja.
20 Y.S. Chen, T.C. Kao, J.P. Sheu, C.Y. Chiang, A Mobile Scaffolding-Aid-Based Bird-Watching Learning System, 
Proceeding of IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technolgies in Education (WMTE’02), IEEE 
Computer Society Press, 2002, s. 15–22. M. Curtis, K. Luchini, W. Bobrowsky, C. Quontana, E. Soloway, Handheld 
Use in K-12: A Descriptive Account, Proceeding of IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technolgies 
in Education (WMTE’02), IEEE Computer Society Press, 2002, s. 23–30.
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 Abstract
The paper presents some features of portfolio and e-portfolio, as well as their potential for educa-

tional practice. It also deals with the principles and features of „external representations of knowledge 
structures” – multidimensional, hypermedia structure of multimedia notes, which can be considered as 
specific type of e-portfolio. Some advantages regarding application of ERKS concept in u-learning are also 
the part of the work. 
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medialną. Od dwóch lat wykorzystuje platformę Moodle w systemie blended learning. Jest autorem 
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Łukasz Tomczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Graficzny interfejs użytkownika 
w internetowych platformach 
edukacyjnych dla seniorów

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie zasad projektowania przyjaznych i wydajnych 
internetowych platform edukacyjnych dla użytkowników w wieku powyżej 55. roku życia. Tekst 
składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały teoretyczne zasady konstruowa-
nia efektywnych graficznych interfejsów użytkownika (GUI), druga uwzględnia uwarunkowania 
tworzenia GUI dla platform e-learningowych dedykowanych seniorom. 

Seniorzy w świecie nowych mediów
W Polsce rośnie podział cyfrowy, czyli różnice pomiędzy osobami korzystającymi z dobro-

dziejstw nowych mediów (głównie młodymi, lepiej wykształconymi i mieszkającymi w dużych 
miastach) a grupami pozbawionymi dostępu do sieci lub nieposiadającymi kompetencji pozwa-
lających na obsługę nowych mediów1. Analizując zbiorowość ludzką w aspekcie wykorzystania 
cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, można podzielić ją na cztery grupy: 
korzystających (społeczeństwo cyfrowe), korzystających sporadycznie, dla których sieć nie 
posiada bogatej oferty (kształtujące się społeczeństwo cyfrowe), niekorzystających z powodu 
różnorodnych uwarunkowań (wykluczeni cyfrowo), niekorzystający z braku potrzeby (społeczeń-
stwo analogowe). Wśród grupy senioralnej2 dominuje ostatni typ zbiorowości, na co wskazują 
wyniki badań Diagnozy społecznej3, Diagnozy Internetu4 czy też Głównego Urzędu Statystycz-
nego5. Niskie kompetencje lub ich brak są złożoną pochodną m.in.: nieposiadania informacji 
o możliwościach narzędzi informatycznych, niewystarczającej edukacji całożyciowej, szybkiego 
rozwoju technologii cyfrowych, nastawienia mentalnego wobec nowych mediów, jak również 
braku możliwości technicznych oraz finansowych pośród jednostek z grupy wykluczonych 
cyfrowo. Stan ten wpływa znacząco na nieharmonijny rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
a także powoduje, iż technologie cyfrowe stają się istotnym czynnikiem różnicującym.

1 M. Boni (red.), Polska 2030 wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, 
s. 152–153.
2 Osób powyżej 65. roku życia.
3 D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza 
społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 290.
4 K. Krejtz, Diagnoza Internetu, WAiP, Warszawa 2009.
5 W. Tkaczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 
2008, s. 143.
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Polscy seniorzy, z racji potencjału tkwiącego w ich liczebności, są ważnym klientem 
wszelakich usług, w tym również realizowanych poprzez internet. Niestety, z racji niskiego 
odsetka użytkowników nowych mediów w tej grupie wiekowej rozwój e-usług dedykowa-
nych (np. sklepy, portale społecznościowe, bankowość) przebiega, w porównaniu z innymi 
zbiorowościami internautów, w powolnym tempie.

E-nauczanie zdobyło w relatywnie krótkim czasie znaczącą popularność – jako uzupełnienie 
lub samodzielna forma pozyskiwania wiedzy. Upowszechnienie kursów w trybie online dotyczy 
głównie obszaru szkolnictwa wyższego, a niższych stopni kształcenia w znacznie mniejszym 
zakresie. Podobnie,  zainteresowanie wykorzystaniem nowych mediów w nauczaniu zdalnym 
wśród pedagogów i badaczy nie jest jednakowe w odniesieniu do wszystkich grup społecznych, 
co jest widoczne  zarówno w dostępnej literaturze,  jak i liczbie oferowanych e-kursów. Pośród 
wielu aspektów, które można zaliczyć do „białych plam” kształcenia wspomaganego technologią 
informacyjną znajduje się zagadnienie przygotowywania oraz wdrażania e-edukacji dedykowanej 
seniorom. W celu efektywnego tworzenia spotkań edukacyjnych w sieci, należy uwzględniać 
wskazania samych zainteresowanych na ten temat, a także prowadzić szczegółowe analizy 
elementarnych składowych kształcenia zdalnego, ponieważ poszczególne fragmenty złożonej 
platformy są odpowiedzialne za jej wydajnościowy wymiar6.

Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika
Współcześnie idea e-learningu wdrożona w praktykę edukacyjną wyznacza nowe pola 

poszukiwań związanych m.in. ze skutecznością tejże metody, służącej zdobywaniu wiedzy oraz 
umiejętności. W obszarze tym mieszczą się również zagadnienia efektywności przekazywania 
informacji poprzez projektowanie odpowiednio dopasowanych graficznych interfejsów użytkow-
nika (GUI). Proces ten w swej istocie jest czynnością złożoną, ponieważ wymaga uwzględnienia 
poszczególnych składowych, które zawierają się w różnych, często niezależnych od siebie, 
dyscyplinach. Przy tworzeniu GUI pożądane staje się wykorzystanie dorobku takich dziedzin 
nauk teoretycznych i praktycznych, jak m.in.: projektowanie systemów informatycznych, psy-
chologia, pedagogika (dydaktyka nauczania na odległość, pedagogika medialna, andragogika), 
grafika komputerowa7.

Dwa podstawowe aspekty każdego kursu online to jego wymiar merytoryczny (jakość 
przekazywanej wiedzy, dobór materiału, wykorzystanie ćwiczeń utrwalających) oraz warstwa 
prezentacyjna, czyli graficzny interfejs użytkownika (GUI). Proces projektowania części odpo-
wiedzialnej za przesyłanie komunikatów wiąże się z występowaniem pewnych zależnych od 
siebie etapów, które w sposób zalgorytmizowany prowadzą do określonego celu, jakim jest 
utworzenie optymalnie działającego systemu dedykowanego konkretnej grupie odbiorców. 
Można wskazać następujące etapy:

1. Analiza użytkowników – typowy użytkownik postrzega całościowo system z kilku 
punktów widzenia: atrakcyjności, dostępności, wartości merytorycznej oraz przez 
pryzmat jego interfejsu. Prawidłowo skonstruowany interfejs minimalizuje czas 
potrzebny na nauczenie się obsługi systemu, jak również eliminuje nadmiarowość 

6 Ł. Tomczyk, E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, „e-mentor” 2009, nr 30, 
s. 72.
7 Ł. Tomczyk, Graphical User Interface in E-Learning Systems Dedicated for Seniors, [w:] E. Smyrnova-Trybulska (red.), 
Theoretical and Pracitcal Aspects of Distance Learning, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn 2009, s. 252–253.
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dokumentacji dla użytkownika lub konieczność przeprowadzania wstępnych szko-
leń stacjonarnych. Optymalnie zaprojektowany interfejs charakteryzuje się tym, iż 
reaguje w sposób zgodny z oczekiwaniami użytkowników8. Konstruując system, 
na wstępie należy uwzględnić cechy użytkowników, zwracając szczególną uwagę 
na ich możliwości fizyczne (np. koordynacja wzrokowo-ruchowa) uwarunkowania 
psychiczne (inteligencja, wykształcenie, zdolność do przyswajania nowych wia-
domości i umiejętności, postawa wobec technologii informacyjnej), umiejętności 
językowe, wiedzę na temat podobnych systemów oraz przewidywaną częstość 
użytkowania. Istotne staje się również dostosowanie platform pod względem bie-
głości użytkowników w dziedzinie korzystania z przeglądarki internetowej oraz 
systemu operacyjnego;

2. Analiza zadań – ma na celu zbieranie informacji o zadaniach wykonywanych 
przez podmioty uczestniczące w zdobywaniu wiedzy. Bezpośrednim celem jest 
określenie i rozdzielenie operacji wykonywanych przez system oraz użytkownika. 
Podstawowym kryterium jest sporządzenie listy zadań, które wykonuje użytkownik. 
Analityk konstruujący kurs musi uwzględnić ograniczenia czasu realizacji wykonania 
czynności, a także powiązania z innymi zadaniami i użytkownikami;

3. Określenie kryteriów przydatności – w zagadnieniu tym zawierają się takie cechy 
systemu, jak: szybkość działania, łatwość użytkowania, elastyczność oraz łatwość 
uczenia się obsługi, wyrażana w czasie, jaki potrzebuje użytkownik na sprawne 
posługiwanie się platformą. Łatwość obsługi określa się na podstawie szybkości 
wykonywania zadań przez użytkowników, a także liczby błędów popełnianych 
w tym czasie. Nastawienie do systemu jest subiektywne, jednak znacząco decyduje 
o jego przydatności. Elastyczność zaś ujmowana jest jako czas i stopień modyfiko-
walności platformy;

4. Dobór odpowiedniego stylu interakcji – polega przede wszystkim na wybraniu 
rodzaju interfejsu pomiędzy modelem graficznym a znakowym, w odpowiednich 
proporcjach. Każda z wymienionych odmian posiada wady i zalety, stąd projektant 
zobligowany jest do poznania wszystkich właściwości. W oknach systemowych 
platformy poszczególne obiekty reprezentowane są najczęściej poprzez ikony 
będące odzwierciedleniem funkcji. Zatem istnieje konieczność kreowania ikon 
jednoznacznych w interpretacji, gdyż niewłaściwy dobór może prowadzić do 
kłopotów w rozpoznawaniu, a w konsekwencji do błędów. Jak pokazuje doświad-
czenie, dobór ikon dla pojęć i opcji definiowanych przy użyciu rzeczowników nie 
sprawia większych trudności, natomiast problemy pojawiają się wraz z potrzebą 
rozpoznawania czasowników; 

5. Prototypowanie i ocena interfejsu przez użytkownika powinny powstać już w fazie 
określania wymagań przez podmioty uczestniczące w zajęciach prowadzonych 
zdalnie. Na etapie tworzenia systemu ważne jest zebranie jak największej liczby 
opinii od potencjalnych użytkowników9.

8 W tym kontekście należy zaznaczyć, iż wymagania użytkowników o relatywnie niskich kompetencjach z dziedziny 
technologii informacyjnej nie są zbyt skomplikowane, gdyż podmioty korzystające z dobrodziejstw nowych mediów 
wybierają proste rozwiązania. 
9 G. Billewicz, Interfejs użytkownika a rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] C.M. Olszak, Społeczeństwo infor-
macyjne, tom I, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2004, s. 33–37.
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W trakcie projektowania systemów edukacyjnych dla seniorów pod kątem formy przeka-
zywania treści istotne jest zastosowanie kolorów dla wyświetlanych elementów – z uwzględnie-
niem treści psychologicznych, jakie ze sobą niosą, wielkości czcionek z możliwością prostego 
ich zwiększania i zmniejszania oraz dobierania czytelnych krojów, a także rozmieszczenia po-
szczególnych wyświetlanych elementów (nawigacji, animacji, obrazów statycznych, przycisków 
funkcyjnych) w sposób harmonijny.

Problemy wynikające z obsługi nowych narzędzi oraz technologii często są efektem igno-
rowania przez projektantów realnych potrzeb użytkowników. Warto w tym aspekcie podkreślić, 
iż nie każdy użytkownik posiada potencjał poszukiwacza, a większość osób oczekuje od da-
nego systemu rozwiązań intuicyjnych i łatwych do przewidzenia. Niestosowanie się do zasad 
ergonomii (definiujących stanowisko pracy zgodne z uwarunkowaniami psychofizycznymi) 
wielokrotnie utrudnia odbiór aplikacji opartych na technologiach sieciowych. Zdarza się także, 
że twórcy rozwiązań e-learningowych, chcąc zgromadzić i przekazać jak najwięcej informacji, 
łamią wszelkie reguły teorii przekazu, estetyki, czy też ergotroniki (zasad dostosowania kana-
łów przekazu do treści)10. Zatem w tworzeniu wydajnych GUI, dedykowanych poszczególnym 
grupom wiekowym, społecznym lub zawodowym, ważne jest ustalenie zasad gwarantujących 
przekaz zoptymalizowany pod kątem jasności, efektywności oraz jednoznaczności interpretacji 
na danym etapie zdobywania wiedzy i umiejętności Poważny błąd, wynikający z nadmiaru in-
formacji na określonej przestrzeni, opiera się na fałszywym przekonaniu, iż redundancja służy 
podniesieniu wydajności. Badania prowadzone w dziedzinie wydajności odbierania informacji 
z mediów cyfrowych wykazały, iż największym problemem osób słabo znających zasady korzy-
stania ze stron WWW jest szum informacyjny, brak kategoryzacji treści oraz niedostosowanie 
komunikatu do sensu wiadomości11. W początkowym etapie korzystania z e-usług (np. serwisy 
informacyjne, bankowość, nauczanie, zakupy) przez seniorów z niskim poziomem kompetencji 
w zakresie technologii informacyjnej na dalszy plan schodzi istota danej czynności, a zaintere-
sowanie skupia się na obsłudze danej platformy. 

W projektowaniu wydajnych i łatwych w użytkowaniu platform internetowych przezna-
czonych dla osób w „złotym wieku” konieczne staje się wypracowanie uniwersalnego modelu, 
korzystnego i implementowanego we wszystkich systemach edukacji zdalnej. Proces ten nie 
jest łatwy i wymaga wielowątkowej analizy. Jednakże istnieje zbiór reguł pomocnych w tym 
działaniu, tkwiących w różnorodnych koncepcjach wydajnego zagospodarowania przestrzeni. 
Wśród dorobku w tej dziedzinie istotny jest zbiór zasad J. Maeda z Massachusetts Institute of 
Technology, dotyczący dziesięciu praw prostoty, warunkujących skuteczność podejmowanych 
działań i projektów, zaprezentowanych w poniższych punktach: 

1. Ograniczaj. Najprostszym sposobem na osiągnięcie prostoty jest przemyślane 
ograniczanie. Jednak w tym względzie pojawia się dylemat, gdyż z jednej strony 
chcemy, aby z wyrobu bądź usług korzystało się w sposób łatwy, natomiast z dru-
giej, by dawały nam one wszystko, co zaplanowaliśmy. Proces ten oscyluje zatem 
pomiędzy tym, jak bardzo można uprościć pewne rozwiązanie, a tym, jak bardzo 
musi być ono złożone pod względem dostępnych funkcji; 

2. Organizuj. Organizacja sprawia, że w systemie „wiele” wydaje się „małą ilością”. 
Ukrycie ogromu możliwości, ich przerzedzenie bądź podpięcie w menu jako 

10 Nauka odnosząca się do ustalania zasad tworzenia odpowiednio dopasowanych kanałów przekazu treści.
11 Z. Wiśniewski, Ergonomia interfejsów, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. 
Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom I, 2/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s. 217–221.
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opcji dodatkowych jest mało subtelnym posunięciem. Rozwiązaniem problemu 
tej kategorii jest prawo ograniczenia, w którym zawierają się czynności porząd-
kowania np. poprzez nadawanie wyższych priorytetów opcjom nadrzędnym, 
nazywania oraz scalania w grupy elementów do siebie podobnych. Uzupełnieniem 
powyższych działań jest określenie pierwszeństwa, tak aby elementy wymagające 
największej uwagi zostały należycie uwidocznione. W podejmowaniu tego typu 
działań niezawodna jest reguła V. Pareto, mówiąca o tym, iż w każdym zbiorze 
danych na ogół 80 proc. stanowią elementy mniej ważne, zaś 20 proc. najważ-
niejsze; 

3. Czas. Oszczędność czasu odczuwa się jako prostotę. Uciekający czas w trakcie 
ładowania się usługi jest dokuczliwy i może powodować frustrację podmiotów 
korzystających z niej. Skrócenie czasu poświęconego na uruchomienie usługi 
(rejestracja, przesyłanie danych, uczenie się obsługi systemu) pozwoli użytkowni-
kowi przeznaczyć ten czas na inną sferę aktywności, np. na dłuższe korzystanie 
z platformy. W aspekcie tym kryje się również zagadnienie ukrywania i uwypuklania 
faktu upływającego czasu. Przykładowo, w trakcie badań nad odbiorem i percepcją 
czasu w ramach użytkowania nowych mediów zauważono, iż graficzny wskaźnik 
upływu wykonywania zadania, tzw. „pasek postępu” istotnie warunkuje spostrze-
żenia użytkownika, gdyż w systemach, gdzie został on zaimplementowany badani 
zauważali, że zadania wykonują się szybciej niż wtedy, kiedy ten sam element był 
ukryty. Pokazywanie kursantom, ile czasu muszą jeszcze oczekiwać, to element 
humanizujący interakcję człowieka z medium elektronicznym;

4. Ucz się. Wiedza powoduje, że wszystko jest prostsze. Ciągłe doskonalenie się 
po obu stronach (odbiorcy i projektanci) ma na celu zdobywanie wiedzy, która 
powinna służyć pozytywnej ewolucji danego produktu. Najlepiej uczymy się, gdy 
pragniemy zdobyć konkretną wiedzę lub jakąś namacalną nagrodę, np. certyfikat, 
świadectwo ukończenia kursu. Niezależnie od rodzaju motywacji, wewnętrznej 
lub zewnętrznej, konieczne jest uwypuklenie korzyści wynikających z uczestnictwa 
w danym przedsięwzięciu. Punkt ten dotyczy również zagadnienia zaskakiwania 
(myślenia transgresyjnego), u podstaw którego leży pozytywny wymiar wszelkiej 
ewolucji. Przed utworzeniem GUI normą był pojedynczy ekran z kratą, na któ-
rym znajdowało się 80 znaków tekstu w 24 linijkach. Naukowcy z firmy Xerox, 
wykorzystując wtedy analogię pomiędzy biurkiem pracowniczym a aplikacją 
komputerową, opracowali, wykorzystywany do dnia dzisiejszego, GUI. Zadania 
trudne do wykonania wydają się łatwiejsze do zrealizowania, jeśli użytkownik 
posiada pewne minimum wiedzy przed przystąpieniem do danej czynności; 

5. Różnice. Prostota i złożoność są dla siebie nawzajem niezbędne. Bez kontrapunktu 
w postaci złożoności nie sposób poznać prostoty. Wzrok i pozostałe zmysły rea-
gują bardzo intensywnie, gdy mają do czynienia ze zróżnicowaniem. Im więcej 
złożoności na rynku, tym bardziej uwidacznia się prostota. Zatem w sytuacji, gdy 
technika staje się skomplikowana, przyjęcie strategii prostoty uwidacznia produkt, 
co daje wyraźną korzyść ekonomiczną. Wywołanie wrażenia prostoty w całym 
produkcie wymaga świadomego utrudnienia pod innym względem. Zależność ta 
może występować w obrębie jednego przedmiotu czy doznania lub w zestawieniu 
z inną usługą w tej samej kategorii. Osiągnięcie stanu, w którym różnice uwydat-
niają się lecz nie wykluczają wzajemnie jest bardzo wysublimowaną sztuką; 
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6. Okoliczności. To, co znajduje się na marginesie prostoty, stanowczo nie jest mar-
ginalne. Szóste prawo podkreśla znaczenie tego, co można stracić w procesie 
projektowania, ponieważ to, co istotne, może nie być aż tak ważne w porównaniu 
ze wszystkim dookoła. Przykładowo w aspekcie tworzenia GUI wątki dobrze znane 
mogą być odbierane pozytywnie – jako oczywiste, natomiast u niektórych użyt-
kowników (bardziej zaawansowanych) wywoływać wrażenie monotonii. Z kolei 
to, co zbyt mało znane, może powodować poczucie niepewności;

7. Emocje. Lepiej, gdy emocji jest więcej niż mniej. Z racjonalnego punktu widzenia 
prostota przynosi w swej naturze wymierne korzyści ekonomiczne, ponieważ 
przedmioty proste są łatwiejsze i mniej kosztowne w produkcji. Jednakże nie 
podlega wątpliwości, iż najbardziej szablonowo dobrany layout strony intrenetowej 
nie jest w stanie wywołać tylu emocji oraz pytań, co graficzny projekt zasługujący 
na rangę sztuki;

8. Ufność. W prostocie pokładamy ufność. Im więcej system o nas wie, tym mniej 
musimy myśleć. Prawo to odnosi się również do sytuacji odwrotnej: im więcej 
wiemy o systemie, tym bardziej nad nim panujemy. Wobec czego zagadnienie to 
odnosi się do wypracowania optymalnego rozwiązania wynikającego z odpowiedzi 
na pytania: w jakim zakresie użytkownik musi posiadać wiedzę o systemie, by 
sprawnie z niego korzystać oraz ile system powinien „wiedzieć” o użytkowniku, 
by być dla niego przyjaznym;

9. Niepowodzenie. Niektórych rzeczy nie da się nigdy uprościć. Poszukiwanie pro-
stoty, a zatem i wydajności, wiąże się z występowaniem niepowodzeń. Jednakże 
z działań tych zawsze wynika pewnego rodzaju zysk w postaci wiedzy o tym, jak 
nie należy wykonywać danych działań; 

10. Jedność. Dążenie do prostoty skutkuje pominięciem tego, co oczywiste oraz 
dodaniem tego, co znaczące. Całość działań służących osiągnięciu sukcesu, 
np. w projektowaniu GUI, wynika dodatkowo z uwzględnienia utrzymywania 
niezawodnej łączności i dostępu, otwartości oznaczającej bezpłatny dostęp12. 
Wobec czego nie tylko sfera wizualna decyduje o funkcjonalności danego systemu 
kształcenia zdalnego, lecz także szybkość pobierania danych elementów graficz-
nych oraz tekstowych. W wielu przypadkach pomimo niekorzystnego projektu 
GUI sam kurs online, za sprawą wysokiej wartości merytorycznej, odbierany jest 
przez użytkownika końcowego jako efektywny. 

W tworzeniu wydajnych kursów online, nie tylko tych dedykowanych seniorom, koniecz-
ne jest uwzględnienie uniwersalnych reguł, do których zalicza się m.in.: umieszczenie przed 
rozpoczęciem kursu wprowadzenia, pozwalającego użytkownikowi na zrozumienie zasad 
poruszania się (nawigacji, komunikacji z prowadzącymi). Prezentowane materiały powinny być 
ukazane w atrakcyjnej formie i wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne, a elementy 
umieszczone na  poszczególnych stronach internetowych wyświetlane bez konieczności insta-
lowania dodatkowych aplikacji. Kurs koniecznie powinien zostać sprawdzony pod względem 
funkcjonalności wszystkich elementów (linków, płynności animacji, kolejności występowania). 
Dodatkowe uzupełnienie prezentowanej treści możliwe jest poprzez zastosowanie odsyłaczy do 
innych sprawdzonych stron WWW. Sposób prezentowania materiałów dydaktycznych i treści 

12 J. Maeda, Prawa prostoty, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 9–88.
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nauczania powinny być dopasowane do stylów uczenia się osób uczestniczących w e-zajęciach, 
a materiały należy prezentować na zasadzie logicznego wynikania. Bezwzględnie konieczna jest 
również koncentracja uwagi i zainteresowania uczącego się na treściach nauczania, co wiąże 
się z zastosowaniem działań aktywizujących (quizy, ćwiczenia). Konieczne jest, by wyświetlane 
strony ładowały się relatywnie szybko, bez pominięcia jakiegokolwiek elementu, natomiast 
treści i materiały powinny być skonstruowane w ten sposób, aby mogły być uruchamiane przy 
użyciu różnych systemów operacyjnych13.

Podsumowanie
Omówione powyżej kwestie dotyczące generowania odpowiednio ukształtowanego inter-

fejsu użytkownika oraz innych ważnych elementów tworzących wirtualne środowisko nauczania 
powinny być w dalszym ciągu poddawane badaniom, których wyniki ukażą, jakie czynniki 
i w jakim stopniu warunkują skuteczne zdobywanie wiedzy oraz umiejętności. Należy również 
podejmować kolejne próby integrujące doświadczenie dydaktyczne z teorią kształcenia online, 
ukazując poprzez to skuteczność oddziaływania wybranych interfejsów (platform) na poszcze-
gólne grupy wiekowe i zawodowe. Analizy te pozwolą na dopasowanie technik przedstawiania 
treści do uwarunkowań psychologicznych i społecznych osób kształcących się w trybie online 
(seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni, osoby o niskich kompetencjach z dziedziny technologii 
informacyjnych)14.

Obecnie implementacja systemów e-learningowych nie sprawia podmiotom zajmu-
jącym się tego typu działalnością większych problemów, gdyż istnieją platformy oferujące 
kompleksowe rozwiązania, częstokroć oparte na licencjach umożliwiających ich bezpłatne 
wykorzystywanie. Jednakże z racji swoistych cech poszczególnych odbiorców usług kształcenia 
zdalnego, takich jak osoby z ograniczoną sprawnością narządów wzrokowych, słuchowych, 
czy też z obniżoną zdolnością odbierania informacji z cyfrowych mediów, istnieje koniecz-
ność tworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań wielokrotnie determinowanych 
właściwościami psychofizjologicznymi. W tym przypadku ogólnodostępne rozwiązania apli-
kacyjne wymagają radykalnych zmian przystosowawczych bądź tworzenia nowych, „szytych 
na miarę” e-usług. Wobec tych faktów trafne staje się przytoczenie słów J. Maeda (autora 
10 praw prostoty), że im więcej jest ograniczeń, tym lepsze znajdujemy rozwiązania, ponieważ 
dane zagadnienie wymaga wielostronnej analizy, przynoszącej efekt w postaci przemyślanych 
koncepcji teoretyczno-praktycznych.
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Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych oraz szerokopasmowego dostępu do globalnej 
sieci komputerowej zaowocowały w ostatnich latach uruchomieniem wielu internetowych por-
tali wideo poświęconych różnorodnej tematyce. W dobie YouTube nikogo nie dziwi już fakt, że 
współczesne strony internetowe są nie tylko miejscem publikowania materiałów tekstowych, zdjęć 
czy animacji, ale coraz częściej umożliwiają też łatwy dostęp do nagrań filmowych – ostatnio 
również w jakości High Definition.

Na taką właśnie formę nowoczesnej edukacji, opartą m.in. na internetowym przekazie 
wideo, zdecydowano się ponad trzy lata temu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W efekcie blisko dwuletnich prac działa dzisiaj na UMK rozbudowany System Telewizji Interne-
towej1, który nie tylko ułatwia publikowanie w sieci materiałów wideo, ale umożliwia również 
realizację transmisji na żywo. Co więcej, w ostatnich miesiącach system został zintegrowany 
z uczelnianymi platformami Moodle, co zaowocowało przeprowadzeniem pierwszych na UMK 
zajęć dydaktycznych realizowanych wyłącznie w formie internetowego przekazu wideo.

Przekaz wideo w dydaktyce
Wykorzystanie przekazu telewizyjnego w dydaktyce nie jest już dzisiaj niczym nowym ani 

rewolucyjnym. Już w 1945 roku Uniwersytet stanu Iowa przeprowadził jeden z pierwszych 
na świecie eksperymentów, polegający na wprowadzeniu przekazu audio-wideo do procesu 
nauczania. Ówczesne rozwiązania technologiczne pozwalały już zarówno na przekaz bierny, 
polegający jedynie na wyświetlaniu słuchaczom przygotowanych wcześniej nagrań wideo, jak 
i czynny. W tym drugim przypadku uczestnicy zajęć mogli się nawzajem jednocześnie widzieć 
oraz słyszeć – tak wyglądał początek współczesnych przekazów wideokonferencyjnych. 

Niestety, jedną z największych barier takiej formy kształcenia była jego bardzo duża – jak 
na tamte czasy – kosztowność. Wyposażenie profesjonalnego studia telewizyjnego wymagało 
olbrzymich nakładów finansowych, na które nie było stać większości uczelni wyższych, nie 
mówiąc o szkołach podstawowych czy gimnazjalnych. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że 
uczniowie, chcąc uczestniczyć w takich zajęciach, musieli spotykać się o określonym czasie, 
w specjalnych studiach telewizyjnych, a to nadal było dalekie od swobodnej, interaktywnej 
edukacji na odległość.

1 http://tv.umk.pl.
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Mogłoby się wydawać, że spora część tych barier zaczęła się sukcesywnie zmniejszać wraz 
z coraz bardziej dynamicznie rozwijającym się powszechnym dostępem do szerokopasmowego 
internetu. W dobie portalu YouTube, podcastów, Skype’a oraz wielu innych dobrodziejstw 
dzisiejszej techniki nikogo nie zachwyca już możliwość szybkiego dotarcia do informacji 
multimedialnej, która stała się codziennością każdego współczesnego internauty. Czy można 
jednak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że obecne rozwiązania informatyczne osiągnęły 
wreszcie dostateczną dojrzałość, pozwalającą na powszechne wykorzystanie przekazu wideo 
w procesie kształcenia? To pytanie zadano sobie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
blisko trzy lata temu, kiedy to podjęto próbę uruchomienia nowoczesnego, zaawansowanego 
technologicznie systemu interaktywnej telewizji edukacyjnej. 

Telewizja internetowa Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Początki
Na przestrzeni ostatnich trzech lat system uniwersyteckiej telewizji internetowej (UMK TV) 

doczekał się już trzech różnych odsłon. Pierwsza wersja aplikacji została utworzona wspólnie ze 
studentami Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu, którzy w ramach przedmiotu Progra-
mowanie zespołowe podjęli się próby zaprogramowania podstawowych elementów systemu. Jak 
się później okazało, gotowa aplikacja, mimo że niemal w pełni funkcjonalna, nigdy tak naprawdę 
nie została zastosowana. Zaistniały dwa powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, serwer stru-
mieniujący materiały wideo (Helix Server), na bazie którego został utworzony ówczesny system, 
szybko okazał się niewystarczający, niewydolny, wręcz przestarzały technologicznie i źle wypadł 
na tle konkurencyjnych, dynamicznie rozwijających się produktów, takich jak np. Adobe Flash 
Media Server czy też Windows Media Services. Po drugie, projekt ówczesnego systemu zakładał, 
że materiały wideo będą nadawane w pewnej, z góry ustalonej, ramówce, o ściśle określonych 
godzinach – podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej telewizji. Bardzo szybko okazało 
się jednak, że takie założenie było kompletnie chybione, bo przecież istotą telewizji internetowej 
powinna być właśnie niezależność czasu oraz miejsca odtwarzania zgromadzonych materiałów, 
tak jak ma to miejsce w innych internetowych serwisach wideo, np. w serwisie YouTube.

Rozwój
Wnioski, które wyciągnięto z tamtych prac, miały jednak dla projektantów bardzo duże 

znaczenie i stanowiły podstawę drugiej, tym razem już udostępnionej publicznie, odsłony sy-
stemu UMK TV, która została uruchomiona 19 lutego 2008 roku, w dniu Święta Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Tym razem u podstaw technologicznych systemu znalazł się zupełnie inny 
serwer mediów – Adobe Flash Media Server 2 – a sama aplikacja kliencka została napisana 
w języku PHP, z wykorzystaniem biblioteki XAJAX. 

W tamtym okresie system uniwersyteckiej telewizji internetowej UMK pełnił zasadniczo 
dwie funkcje. Z jednej strony, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, umożliwiał nadawanie 
na żywo przekazów wideo z dowolnego miejsca uczelni, miasta czy wręcz globu. Jedynym wa-
runkiem był dostęp do internetu w miejscu, z którego miała być nadawana transmisja. Pierwszy 
historyczny przekaz w tej formie został przeprowadzony właśnie z uroczystości Święta Uczelni, 
która miała miejsce w Auli Uniwersyteckiej. 
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Telewizja internetowa w kształceniu na odległość

Jednak mając na uwadze wcześniejsze niepowodzenia, nie ograniczono funkcjonalności 
nowego systemu wyłącznie do przekazów na żywo. Prawdę mówiąc, stanowiły one jedynie 
pewien dodatek do całej aplikacji, który – nie da się ukryć – wyróżniał UMK TV na tle pozo-
stałych tego typu systemów dostępnych w internecie. Głównym zadaniem nowej telewizji było 
udostępnianie zgromadzonych materiałów wideo w formie, która umożliwiała swobodny dostęp 
do nagrań o dowolnej porze dnia i nocy, czyli tzw. wideo na żądanie (Video On Demand). Dzięki 
temu użytkownicy nie byli ograniczeni w żaden sposób poprzez z góry przygotowaną ramówkę 
i mogli przeglądać zgromadzone nagrania, kiedy tylko mieli na to ochotę. Jak się później okazało, 
taka forma zdecydowanie lepiej sprawdzała się w praktyce. 

Niezwykle ciepłe przyjęcie systemu UMK TV przez lokalną społeczność akademicką 
przyczyniło się do tego, że już od pierwszych dni jego funkcjonowania zapoczątkowane 
zostały kolejne prace programistyczne, mające na celu poszerzenie jego funkcjonalności. Po 
sukcesie uniwersyteckiej telewizji internetowej jako narzędzia promocyjnego i informacyjnego 
przyszedł czas na jej wykorzystanie również w edukacji. Wymagało to jednak wprowadzenia 
(ponownie) pewnych zmian w sposobie myślenia o modelu dostarczania treści multimedial-
nych drogą internetową, a co za tym idzie – również w sposobie funkcjonowania samego 
systemu. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działały przecież już od dłuższego czasu 
platformy zdalnego nauczania Moodle, które do dnia dzisiejszego stanowią w Toruniu pod-
stawę nowoczesnej edukacji elektronicznej. Oprócz tego projektanci musieli mieć na uwadze 
problem praw autorskich do zgromadzonych nagrań wideo, które w przypadku wykładów 
akademickich były szczególnie istotne. Dogłębna analiza tych potrzeb zmusiła programistów  
do pogodzenia się z myślą, że działająca wówczas wersja systemu posiadała pewne braki, 
które wymagały doszlifowania, a momentami nawet kompletnego przebudowania. Jakby tego 
było mało, technologia leżąca u podstaw UMK TV rozwijała się coraz bardziej dynamicznie, 
powodując że nowoczesny, jak na tamte czasy, system telewizji internetowej zaczynał się 
ponownie starzeć. 

Po kolejnym etapie intensywnych prac – równo rok od startu pierwszej publicznej wersji 
systemu – została oddana do użytku kolejna, mocno przebudowana Telewizja Internetowa UMK. 
Jako podstawa technologiczna został wykorzystany ten sam serwer – tyle że w nowej odsłonie 
(Adobe Flash Media Interactive Server 3) – który dawał dużo większe możliwości zarówno 
podczas samej transmisji wideo, jak i w zakresie bezpieczeństwa zgromadzonych nagrań. Sama 
aplikacja kliencka została w całości przepisana, tym razem w języku Action Script 3 (Adobe Flex), 
który zdecydowanie lepiej nadaje się do tworzenia multimedialnych aplikacji internetowych 
niż język PHP, nawet z zastosowaniem technologii AJAX.

Najnowsza odsłona UMK TV, oprócz istotnych usprawnień w interfejsie, została wreszcie 
lepiej przystosowana do potrzeb kształcenia na odległość. Do aplikacji został dodany moduł 
czatu, który umożliwia rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami wykładów 
internetowych. Dzięki temu – tak naprawdę dopiero od tego momentu – UMK TV stała się 
kompletną telewizją interaktywną (funkcje Video On Demand oraz tworzenia własnych ramówek, 
tzw. list odtwarzania, były już dostępne w poprzedniej odsłonie). 

Integracja z Moodle
Jednak, co istotniejsze, system został zintegrowany z platformą zdalnego nauczania Moodle, 

z której korzystają do dzisiaj niemal wszystkie wydziały toruńskiej uczelni. Na czym polega ta 
integracja? W dużym skrócie można powiedzieć, że wraz z nową odsłoną systemu UMK TV 
część zgromadzonych w nim materiałów wideo została wyłączona z publicznego użytku. Od tej 
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pory każdy wykład wideo mógł być na życzenie prowadzącego dostępny wyłącznie dla wąskiego 
grona odbiorców, którzy mieli do tego odpowiednie uprawnienia. W praktyce oznacza to tyle, że 
wybrane nagrania wideo mogą być przypisywane do odpowiednich kursów z platformy Moodle, 
dzięki czemu mają do nich dostęp wyłącznie osoby zapisane na dane zajęcia.

Oprócz tego, równolegle z nową wersją UMK TV, został przygotowany przez toruńskich 
programistów autorski moduł Moodle (na razie w wersji beta), który umożliwia nauczycielom 
akademickim samodzielne przeprowadzanie wykładów wideo na żywo za pośrednictwem syste-
mu telewizji internetowej (przy zachowaniu kompletnej kontroli dostępu do kursów, o której była 
mowa). Do tej pory każda transmisja na żywo wiązała się z transportem dużej liczby profesjonal-
nego sprzętu, wieloma godzinami przygotowań oraz koniecznością zaangażowania grona osób. 
Integracja Telewizji z Moodle uprościła te transmisje, a do ich realizacji nauczyciele potrzebują 
dzisiaj wyłącznie komputera z dostępem do sieci oraz zwykłej kamery internetowej.

Tuż po wspomnianej integracji, w semestrze letnim 2008/2009, podjęto się na UMK próby 
zorganizowania pierwszego kompletnego wykładu w formie wideo. Wykład był realizowany 
w ramach obowiązkowego przedmiotu i dotyczył tematyki ochrony własności intelektual-
nej. Zajęcia zostały zrealizowane przez Wydział Prawa i Administracji UMK, przy wsparciu 
technicznym Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, które jest 
odpowiedzialne za rozwój Moodle oraz UMK TV. Materiały do zajęć składały się zarówno 
z wykładów nagranych w studiu telewizji uniwersyteckiej (w sumie dziewięć filmów), jak 
i z dodatkowych pomocy dydaktycznych opublikowanych na platformie Moodle. Na studen-
tów czekały też testy online, które stanowiły podstawę zaliczenia przedmiotu. 

Opinie studentów
W samych zajęciach wzięło udział w sumie ponad sto osób – głównie studiujących na kie-

runkach technicznych. Z uwagi na fakt, że była to całkowicie pilotażowa, a nawet – co należy 
podkreślić – eksperymentalna, jak na realia UMK, forma prowadzenia obowiązkowych wy-
kładów, chcąc poznać opinie oraz uwagi biorących w nim udział studentów, poproszono ich 
o wypełnienie krótkiej ankiety po zakończeniu zajęć. Okazało się, że zdecydowana większość 
(85 proc.) wyraziła swoje zadowolenie i poparcie dla takiej formy prowadzenia wykładów. 
Co bardziej istotne, 95 proc. słuchaczy przyznało, że nie miało problemów z przyswojeniem 
omawianych treści, a 75 proc. ankietowanych osób uznało, że tradycyjna forma nie pomogłaby 
im w żadnym stopniu w lepszym zrozumieniu przedmiotu. Wart podkreślenia jest również fakt, 
iż podobny odsetek studentów sugerował, że zdecydowanie więcej przedmiotów powinno być 
prowadzonych w podobnej formie.

Podsumowanie
Powyższa, bardzo krótka i niewątpliwie pobieżna analiza tego, w jaki sposób ewoluował 

system uniwersyteckiej telewizji internetowej na UMK pokazuje, jak długą drogę przeszła 
w ostatnich latach toruńska uczelnia w zakresie powszechnego wykorzystywania multimediów 
w edukacji. Jeszcze nie tak dawno jedyną szansą zastosowania przekazu wideo w dydaktyce 
było użycie odtwarzacza VHS lub DVD w sali wykładowej. Dzisiaj wszyscy studenci oraz pra-
cownicy mogą korzystać z nowoczesnego narzędzia informatycznego, które umożliwia łatwy 
dostęp do dowolnych nagrań wideo. Jeżeli dodać do tego integrację z platformami Moodle, 
można zaryzykować stwierdzenie, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dysponuje 

Maciej Pańka



165

kompletnym, w pełni multimedialnym środowiskiem, przeznaczonym do prowadzenia zajęć 
w formie kształcenia na odległość. 

Jak będzie wyglądała przyszłość systemu UMK TV? Analizując jej dotychczasowy rozwój,  
można zakładać, że obecna wersja za jakiś czas okaże się ponownie niewystarczająca, a jej 
twórcy będą zmuszeni do prowadzenia nieustannych prac programistycznych nad jej rozwojem. 
Tym bardziej, że nie ma chyba jeszcze gotowych recept na sukces w zdalnym nauczaniu, mimo 
wielu badań prowadzonych w tym zakresie. Wszyscy przecież tak naprawdę dopiero uczą się 
tej nowej formy organizowania zajęć dydaktycznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika kilka lat 
temu dołączył do tego grona i sukcesywnie rozwija własną wizję nowoczesnej edukacji, która 
– miejmy nadzieję – będzie stanowiła istotne uzupełnienie pozostałych osiągnięć i odkryć 
dokonywanych na tym polu.

 Abstract
In the last few years we can observe a rapid growth of internet video portals, covering various topics. 

Thousands of YouTube like applications, that are currently available world wide, are probably the main 
reason why contemporary internet users are fully familiar not only with web graphics and animations, 
but with web videos as well – even in High Definition standard recently. Creating a video portal was 
exactly the path, which Nicolaus Copernicus University from Torun decided to follow more than three 
years ago, when it started looking for a modern distance education solution. After two years of tests and 
experiments, a group of programmers from Torun’s university has successfully finished its own internet 
video application, called University Internet Television System. From that moment UMK TV not only is the 
place for publishing all kind of educational movies, but linked to the Moodle platform it became the base 
of all university’s e-learning processes.

 Nota o autorze
Autor jest pracownikiem Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Od ponad trzech lat zajmuje się problematyką kształcenia na odległość, zarówno 
w kontekście technicznym, jak i metodycznym. W centrum jego zainteresowań znajduje się rola nowo-
czesnych mediów w nauczaniu, w tym przede wszystkim internetowego przekazu wideo. Zajmuje się 
również projektowaniem i programowaniem aplikacji komputerowych wykorzystywanych w procesach 
kształcenia na odległość. 

Telewizja internetowa w kształceniu na odległość
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Tematem opracowania jest sytuacja edukacyjna, opisywana w kontekście zjawisk zachodzących 
podczas nauczania online w środowisku otwartym. Celem opracowania jest przedstawienie 
procesu nauczania w środowisku elektronicznym ze szczególnym uwzględnieniem jego 
odmienności w stosunku do procesu tradycyjnego nauczania. Tematyka ma swój począ-
tek w problematyce filozoficznej – wynika z rozróżnienia rzeczywistości świata fizycznego 
i elektronicznego.

Celem opracowania jest zarysowanie charakterystyk procesu edukacyjnego online, 
przez co należy rozumieć równoczesne (synchroniczne) uczestnictwo prowadzącego i słu-
chaczy w otwartym środowisku elektronicznym. Autor ma na uwadze głównie dydaktykę 
w środowisku elektronicznym 3D, takim jak np. Second Life. Zainteresowanie tym tematem 
płynie z przekonania o wzrastającej roli tego rodzaju środowiska nie tylko dla dydaktyki, 
ale także dla całego nurtu powstawania w takim środowisku ośrodków akademickich. 
Znaczenie ma również aspekt szerszego zainteresowania środowiskiem elektronicznym, 
co wpływa na rozumienie tego, co można nazwać kontaktem elektronicznym. W miarę 
udostępniania przez technologię możliwości implementacji przez człowieka różnych treści 
do sieci, przestaje być ona traktowana jedynie jako narzędzie, podobnie jak zjawiska tam 
zachodzące wyrastają ponad pojęcie komunikacji lub informacji. Sieć może być traktowa-
na jako rodzaj środowiska (lub rzeczywistość), do którego człowiek przenosi coraz więcej 
swojej aktywności – w tym edukację – co powoduje, że zyskuje ona na treści i bogactwie, 
a człowiek się zmienia.

Warstwy opisu edukacji
w środowisku elektronicznym
Autor przyjmuje trzy warstwy opisu edukacji w środowisku elektronicznym: filozoficzną, 

formalno-prawną i technologiczną. Warstwa filozoficzna dotyczy rozumienia takich pojęć, jak 
„rzeczywistość” lub „realność” i związanego z tym nastawienia do rzeczywistości elektronicznej, 
a przy tym czasami jej wartościowania. Nastawienie takie wyraża się w sformułowaniach typu: 
„w prawdziwym świecie…”, przez co rozumie się świat realny (fizyczny), a to z kolei może 
budzić konsternację dla realnego zaistnienia procesu edukacji i prawdziwego  wartościowania 
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aktywności w środowisku elektronicznym. W tej warstwie mieszczą się również zagadnienia 
dotyczące tworzenia się relacji uczeń–mistrz, z tym że relacja ta znajduje także opis na gruncie 
psychologii lub socjologii. 

Druga warstwa dotyczy grupy zagadnień związanych z formalno-prawnym umocowa-
niem e-learningu, czyli np. zasad, na których może opierać się kurs prowadzony w sieci, ze 
względu na status naukowy prowadzącego i przepisy uczelni oraz sposób finansowania kursu. 
Pozostaje tu także kwestia organizacji studiów związana z kursami – należy rozstrzygnąć, 
które z nich potraktować jako uzupełniające, a które jako obowiązkowe, w jaki sposób mają 
być zinstytucjonalizowane takie studia oraz dyplom której uczelni uzyska student. Być może 
rozwiązaniem jest całościowy system edukacji zdalnej.

Istotne wydaje się łączenie kursów w środowisku elektronicznym i świecie fizycznym, 
co wyłania ograniczenia dla e-learningu. Autor ma na myśli konieczność dzielenia godzin 
zajęć na te, które mogą się odbywać w sieci oraz te, które muszą odbywać się w świecie 
fizycznym. Może być to traktowane jako zaprzeczenie idei e-learningu i uniemożliwianie jej 
rozwoju. Konieczność przeprowadzania zajęć w świecie fizycznym – w ramach e-learningu 
– jest nienaturalnym stanem rzeczy, wynikającym z potraktowania edukacji zdalnej jako rodzaju 
edukacji w świecie fizycznym, a nie wytworzenia systemu całościowego, przeznaczonego od 
samego początku dla edukacji zdalnej. 

Trzecią warstwę tworzy technologia. Warstwa ta, będąc z oczywistych powodów podsta-
wową, z perspektywy dwóch pozostałych ma dla autora opracowania najmniejsze znaczenie. 
Ciągły rozwój technologii praktycznie uniemożliwia dookreślenie jakichś systemów, które 
miałyby ustanawiać sposób edukacji pod kątem wybranej w danym czasie technologii. Zda-
niem autora to raczej edukacja ustanawia technologię, tzn. korzysta się np. z wielu technologii 
równocześnie. Dochodzi do tego dodatkowy aspekt – edukacja w sieci niekoniecznie wygląda 
tak, jak ją sobie dzisiaj wyobrażamy, ale tak, jak determinuje ją technologia. 

Ważna jest przy tym kwestia związana z zadbaniem o możliwości techniczne słuchaczy. 
Zabezpieczenie techniczne uczestników edukacji w sieci ma podobny wydźwięk jak świa-
domość wartości przechowywania i kopiowania danych, wynikająca z możliwości ich utraty 
– stąd odpowiedzialność za zabezpieczenie techniczne mogłaby zostać przeniesiona na 
słuchaczy. Warunki techniczne, będąc podstawą wszelkiego działania w ramach e-learningu, 
nie mogą skupiać na sobie zbytniej uwagi ani stać się rodzajem usprawiedliwienia. Chodzi tu 
raczej o stwierdzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach, co pozostaje w gestii słuchaczy. 
Czym innym jest rozmowa o technologii czy zakres znajomości interfejsu, a czym innym ich 
użycie. Po pierwsze, e-learning jest procesem adaptacji oprogramowania przez użytkownika, 
na takiej samej zasadzie jak każdego innego programu, po drugie wiąże się z edukacją de-
terminowaną technologią w szerszym sensie, tj. w aspekcie dwóch wcześniej wymienionych 
warstw, w tym głównie filozoficznej.

Autor skupia się na pierwszej warstwie – filozoficznej, która z jednej strony wydaje się 
ważna, a z drugiej nie zwraca na siebie uwagi (w powszechnym mniemaniu) w takim stopniu 
jak zagadnienia prawne lub techniczne. Poruszana tematyka została podjęta z perspektywy 
filozofa „uprawiającego” nauczanie online w Second Life i w tym znaczeniu uznawana jest 
za istotną w kontekście dydaktyki zdalnej.

Autor posługuje się pojęciem „sytuacja edukacyjna”, przez co rozumie głównie dwa 
elementy występujące w nauczaniu online, w otwartym środowisku elektronicznym. Sytuacja 
edukacyjna charakteryzuje się odmienną ontologią, jeśli weźmie się pod uwagę spotkanie 
w immaterialnym środowisku sieci, jak również odmienną aktywnością uczestników procesu 



168

nauczania, w tym np. relacją na różnych poziomach zaangażowania i dynamiką uczestnictwa. 
Dwa zasadnicze elementy charakteryzujące sytuację edukacyjną to zdaniem autora:

 przeniesienie nauczania do środowiska alternatywnego w stosunku do świata 
fizycznego, czyli do środowiska elektronicznego, 

 uczestnictwo online, tj. sytuacja w nauczaniu, w której podczas zajęć z sieci ko-
rzystają równocześnie prowadzący oraz słuchacze. 

Pierwsza z wymienionych charakterystyk łączy się z „odfizycznieniem” procesu edukacji, 
co może przekładać się w praktyce dydaktycznej online na sposób budowania relacji pomię-
dzy prowadzącym i słuchaczami. Druga ma wymiar poznawczy – łączy się z równorzędnym 
dostępem do umieszczonej w sieci „części” wiedzy. 

Nauczanie online autor opisuje dwojako. Po pierwsze, jako dokonujące się w systemie za-
mkniętym, gdzie słuchacze tworzą zamkniętą grupę, po drugie, w środowisku otwartym, gdzie 
zajęcia są dostępne dla każdego słuchacza. W przypadku obu systemów znaczenie ma zapośred-
niczenie, czyli równoczesne użycie sieci przez prowadzącego i słuchaczy, determinujące proces 
edukacji, zarówno zdalnej, jak i prowadzonej w świecie fizycznym. Mówiąc ogólnie, różnica 
wynikająca z zapośredniczenia dotyczy sytuacji, gdy studenci, przysłuchując się treściom wypo-
wiadanym przez prowadzącego, pracują na swoich komputerach (podłączonych do internetu). 

Przeniesienie nauczania
do środowiska elektronicznego
Autor ma na uwadze zmianę fundamentu procesów nauczania z fizycznego i linearnego 

na immaterialny i alinearny. W tym sensie mówimy o dwóch rodzajach nauczania, wskazując 
przyczynę o charakterystyce filozoficznej. Chodzi tu o zmianę w procesie nauczania osób 
tworzących sytuację edukacyjną, np. powstawanie relacji uczeń–mistrz – w tym kształtowanie 
autorytetu, potwierdzanie i weryfikowanie wiedzy, otwartość nauczyciela na doświadczenie 
wiedzy, jaką zdobywają podopieczni lub zdolność asymilacji nowości i zmienności. Są to cechy 
procesu nauczania, które ujawniają się w edukacji online, szczególnie w środowisku otwartym. 
Zmiany, jakim podlega nauczyciel – wynikające z przeniesienia edukacji do sieci – charakteryzują 
się odmiennością i mogą albo wpływać na chęć powielenia metod ze świata fizycznego, albo 
powodować trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji edukacyjnej. Zmiany te mają podłoże 
filozoficzne – pewne procesy zachodzą inaczej w środowisku elektronicznym niż w świecie fizycz-
nym, a dzieje się tak ze względu na odmienność rzeczywistości, w jakiej się dokonują, podobnie 
jak zmienia się komunikacja, informacja lub rynek, w momencie przeniesienia do sieci.

Jak wspomniano wcześniej, chodzi np. o użycie terminu „wirtualny”, który najczęściej jest 
alternatywą w stosunku do pojęcia „realny” i dodatkowo niejako naznaczony sensem „nierealny”, 
„sztuczny”, „nieprawdziwy”, „nierzeczywisty”. Czy edukacyjne działania w sieci są w tym sensie 
gorsze od tych w świecie fizycznym? Jest oczywiste, że edukacja zarówno w świecie fizycznym, 
jak i w środowisku elektronicznym – jest tym samym w znaczeniu jej istotności i realizowania ide-
ałów nauki – różnica polega na tym, że dokonuje się w dwóch rodzajach rzeczywistości: fizycznej 
lub elektronicznej. Dlatego należy zrezygnować ze stosowania opozycyjnych pojęć, takich jak: 
„wirtualny” – „realny” lub „prawdziwy” – „sztuczny”, na rzecz jednego pojęcia: „rzeczywistość”, 
którego autor używa zarówno w stosunku do rzeczywistości fizycznej, jak i elektronicznej. Sposób 
ich istnienia jest odmienny, ale wartość działań mających w nich miejsce taka sama. Mamy dwie 
sfery bytu, w których zachodzi równie wartościowy proces nauczania, z tym że dzięki zmianie 
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podstawy ontologicznej dla procesów nauczania, czyli rodzajowości każdej z rzeczywistości, mamy 
do czynienia z odmiennością procesów, jakie w nich zachodzą, w tym procesów dydaktycznych.

Zrozumienie różnic w procesach edukacyjnych ze względu na podłoże filozoficzne, rodzaj 
rzeczywistości, daje możliwość tworzenia edukacji, która z natury nie jest przeznaczona do 
istnienia w przestrzeni świata fizycznego. Wiąże się z tym uwiarygodnienie wszelkich działań 
edukacyjnych w sieci w połączeniu z zaakceptowaniem ich odmienności. Podejście, które 
wyłania aspekt filozoficzny, nie traktuje sieci jako narzędzia, lecz jako medium. Nie stara się 
dostosować sieci do zachowań lub potrzeb edukacji znanej ze świata fizycznego, czego przy-
kładem jest tworzenie łączonych zajęć w rzeczywistości fizycznej, jak i elektronicznej – tak 
jakby chodziło o jakąś niepewność związaną z edukacją zdalną. Można nawet dodać, że dzia-
łania takie zaprzeczają rozwojowi mechanizmów edukacji zdalnej, hamując jej powstawanie. 
Tendencję do zachowania nauczania w warunkach świata fizycznego można by zastępować 
całościowymi formami edukacji elektronicznej. Ma to podłoże w odmienności rzeczywistości, 
w jakiej funkcjonuje edukacja – gdzie poszukiwanie jest bardziej odkrywaniem niż stosowaniem 
czegoś znanego. Edukacja online może zaskakiwać odmiennością kontaktów z podopiecznymi 
oraz bogactwem treści, jakie się w jej trakcie pojawiają, stając się przedmiotem dyskusji – stąd 
w pewnych sytuacjach może rodzić się poczucie obcości lub braku akceptacji dla zjawisk, 
w których człowiek uczestniczy, a z którymi nie miał do czynienia.

Wiedzieć a uczyć
Drugim zasadniczym elementem sytuacji edukacyjnej jest zapośredniczenie, czyli dostęp 

do sieci, a tym samym dostęp do wiedzy (która w przypadku nauczyciela „powstaje” w wyni-
ku wieloletniej edukacji, aktywności i samokształcenia). Wiedza, np. w znaczeniu informacji 
– zwłaszcza w edukacji online – przestaje być domeną nauczyciela, stając się wspólną domeną 
nauczyciela i ucznia. 

Nigdy wcześniej uczeń i nauczyciel nie mieli tak łatwego i równorzędnego dostępu do 
wiedzy – zwłaszcza podczas zajęć. Na sytuację edukacyjną mają wpływ zasoby wiedzy z sieci, 
weryfikowanej i uzupełnianej na bieżąco podczas wykładu. Podobnie jest z systemem naucza-
nia, który do pewnego stopnia określa technologia. Zmieniają się zarówno sposoby prezentacji, 
jak i asymilacji wiedzy – czego przykładem mogą być materiały dostarczane przez słuchaczy 
w trakcie zajęć1. 

Sposób dostępu do wiedzy powoduje, że część przekazywanych przez nauczyciela treści 
może swoją zmiennością przewyższać jego zdolność do ich asymilacji. Dzisiejszy nauczyciel 
przestaje być jedynym źródłem, jak i kryterium, wiedzy – takim, za jakiego był uznawany 
dawniej – w edukacji tradycyjnej, gdzie wiedza koncentrowała się wokół niego. Wraz z roz-
wojem sieci rola nauczyciela coraz bardziej się zmienia. Niezmienny jest tylko fakt, że bycie 
nauczycielem jest wyróżnieniem – można powiedzieć, że dzisiejszy pedagog powinien dawać 
sobie radę z coraz bardziej skomplikowaną sytuacją, w jakiej się znalazł, gdzie jego działania 
mogą być „prześwietlane” przez słuchaczy. Rola nauczyciela w sytuacji edukacyjnej online łączy 

1 Autor opracowania miał podczas zajęć przypadek, gdy prezentując tematykę formy na podstawie malarstwa 
D. Velasqueza i P. Picassa, studentka przywołała kolejny przykład dzieła sztuki – Las Meninas, autorstwa S. Dali. Inny 
student za pomocą komórki połączył się z siecią i ściągnął kopię wspomnianego obrazu w postaci pliku jpg. Nauczyciel 
skopiował obraz do swojego komputera, a następnie wyświetlił jako kolejny przykład. Wykład został uzupełniony 
dzięki dostępowi do sieci, co potwierdziło wartość zapośredniczenia.
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się np. z odpowiedzialnością za potwierdzanie lub odrzucanie przekonań (intuicji) w zakresie 
wiedzy, jaką się zajmuje oraz ukierunkowywania ucznia na świadome poruszanie się w danej 
dyscyplinie. Może się okazać, że nauczyciel jest potrzebny uczniowi bardziej jako filar dla 
jego własnych poszukiwań niż źródło wiedzy w takim stopniu, jak ma to miejsce w edukacji 
niezapośredniczonej online. 

Uczeń jest poszukiwaczem, a nauczyciel stabilnym, wyraźnym punktem odniesienia – może 
sprawdzać, służyć własną wiedzą i doświadczeniem. Powszechny dostęp do faktów weryfiku-
jących wypowiedź nauczyciela sprawia, że wypowiedź ta w zasadniczej części może zyskiwać 
na obiektywności i pewności, gdyż prowadzący ma poczucie potwierdzania przez słuchaczy na 
bieżąco tego, o czym mówi. W takiej sytuacji może się okazać, że łatwiej stawia się tezy (i broni 
ich), które mają stać się zasadniczym przekazem. Dyskurs staje się wspólnym zobowiązaniem, 
a nie jedynie obowiązkiem nauczyciela. Z zapośredniczenia wynika wielowątkowy proces, 
dzięki któremu powstaje wartość edukacji oraz rzeczywista treść, niemożliwa do wyłonienia 
w świecie fizycznym.

Zdaniem autora edukacja online może przynieść najlepsze efekty, gdy angażuje słuchaczy 
na kilku poziomach percepcji. W ten sposób skupia uwagę na poruszanej tematyce i inspiruje 
samodzielną aktywność poznawczą. Dzięki temu, że pojawiają się oczywiste możliwości argu-
mentacji, zwiększa się jej potrzeba. 

W przypadku edukacji online zachodzi przeformułowanie sposobów budowania szacunku 
dla profesora, co wynika zarówno z posiadanej wiedzy (będącej warunkiem koniecznym), jak 
i ze zdolności korzystania z niej, w tym również jej poszerzania. Autorytet buduje się w sytuacji 
edukacyjnej zarówno dzięki wiedzy nauczyciela, jak i poprzez przyjęcie otwartej postawy po-
znawczej, na pewien czas wspólnej z podopiecznym. Można to nazwać wspólnym doświadcza-
niem wiedzy, podobnym do takiego w świecie fizycznym, gdy nauczycielowi udaje się wciągnąć 
w dyskurs studentów, wspólnie przeżywając w ten sposób świat nauki, doświadczając podobnych 
intuicji poznawczych, a następnie wpływając na dalsze zróżnicowania zainteresowań. 

W procesie nauczania online, szczególnie w środowisku otwartym, wartość edukacji 
powstaje częściowo w wyniku alinearnej wymiany poglądów, zaistnienia treści – zbiorowej, 
wytwarzanej wspólnym wysiłkiem zainteresowanych: pedagogów, studentów, specjalistów lub 
fascynatów. Ta sytuacja stawia nauczyciela i ucznia w relacji uczeń–mistrz, w której mamy do 
czynienia z ciągłym poszukiwaniem nowych treści i ich weryfikacją. Nauka i edukacja rozgrywają 
się bezpośrednio w kontekście zobiektywizowanych, wciąż aktualizowanych, dostępnych treści, 
przez co zobowiązanie nauczyciela w stosunku do jego roli może się okazać trudniejsze niż 
w świecie fizycznym. Zapośredniczenie odsłania wiedzę jako tę, w której nauczyciel powinien 
uwzględniać taką formę komunikowania się nie tylko z podopiecznymi, ale także samego siebie 
ze światem nauki. Zdolność adaptacji treści w sytuacji edukacyjnej online jest nieuniknionym 
efektem użycia sieci lub prowadzenia edukacji w środowisku otwartym. 

Myślenie sieciowe i metafizyka edukacji
W trakcie procesu edukacji online powstają warunki umożliwiające kreowanie wartości 

niespotykanej w przypadku tradycyjnej edukacji. Słuchacze komunikują się równocześnie 
ze sobą, jak i z nauczycielem, a dzieje się to na różnych poziomach zaangażowania. Sytuacja 
edukacyjna może wywoływać zmianę nastawienia do wiedzy jako bogactwa ludzkiej myśli, nigdy 
wcześniej w taki sposób człowiekowi nie udostępnionej. Przez to edukacja staje się rzeczywista, 
gdyż weryfikacja pojawia się błyskawicznie. 
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Użycie sieci w dydaktyce wprowadza tzw. myślenie sieciowe, które wynika z zetknięcia 
z wiedzą, jaką udostępnia edukacja online, i idącego za tym określenia własnych granic – połą-
czonego z umiejętnością opisu poruszanych zjawisk z perspektywy własnej dziedziny. Myślenie 
sieciowe dotyczy nie tylko dostępnych treści oraz kategorii poznawczych wynikających z pro-
cesu edukacji w świecie fizycznym, ale również pojmowania wiedzy i dydaktyki w kategoriach 
wielości treści odnajdywanych w sieci oraz ich zmienności. 

Sytuacja edukacyjna skłania do myślenia sieciowego, czyli przyjęcia postawy, w której 
nauczyciel i podopieczni nie zwracają się jedynie do siebie nawzajem, ale również do innych 
użytkowników sieci. Relacja uczeń–nauczyciel zmienia się w relację uczeń–nauczyciel–sieć. 
Zapośredniczenie sprawia, że wspólna uwaga i odpowiedzialność za proces edukacyjny mogą 
się zwiększać, gdyż sieć staje się źródłem dla pojawiających się treści. 

Na koniec powróćmy do filozofii, rozumianej tutaj jako metafizyka nauczania. Z tej per-
spektywy filozofia może być traktowana jako narzędzie służące do zrozumienia, w jaki sposób 
wyłaniają się treści w wyniku zastosowania edukacji online. W przypadku otwartego środowiska 
myślenie sieciowe tym bardziej staje się wyraziste, gdyż odnosi się do uczestnictwa specjalistów 
z różnych lub pokrewnych dyscyplin naukowych. Taka sytuacja z jednej strony może stwarzać 
poczucie niepewności, z drugiej jednak okazuje się wsparciem, gdyż wypowiedzi takiej osoby 
najczęściej stają się potwierdzającym poszerzeniem, np. na czacie – z czym autor opracowania 
spotyka się w Academia Electronica w Second Life. Umiejętność dookreślenia tematyki z własnej 
perspektywy badawczej daje pole dla wypowiedzi innych specjalistów, przez co wykład – do 
pewnego stopnia – staje się wielogłosową wypowiedzią, zawierającą treści zgodne z programem 
nauczania.

Zapośredniczenie może formatować działania nauczyciela, z kolei myślenie sieciowe na-
uczyciela może formatować proces dydaktyczny. Myślenie sieciowe już samo w sobie tworzy 
format dla dydaktyki, ale brak myślenia sieciowego może zniweczyć nauczanie online. Polega to 
na dostosowaniu procesu nauczania do warunków dydaktyki w epoce technologii. Oddziałuje 
to nie tylko na proces dydaktyczny, ale także na prowadzącego i słuchaczy. Proces dydaktyczny 
staje się transparentny, otwiera się na wartości, takie jak: odpowiedzialność za zmienność nauki, 
pozostawanie wzorem do naśladowania w każdej sytuacji, rzetelność i prawdziwość, które są 
wciąż potwierdzane. 

Może się okazać, że sytuacja edukacyjna jest powiązana z metafizyką nauczania – chodzi 
o to, że poprzez zapośredniczenie i otwartość treści nauczania zaczynają istnieć nie tylko 
w połączeniu z prowadzącym, ale przez to, że są intersubiektywizowane w sieci, zyskują ze-
wnętrzny fundament, to jest trzeci człon triady: uczeń–nauczyciel–sieć. Chodzi o to, że wiedza 
udostępniana w systemach zamkniętych podlega ontologii wynikającej z tradycyjnej edukacji 
– gdzie jej podstawę zasadniczo tworzy nauczyciel, przez co proces nauczania mógłby być 
opisany w pewnych sytuacjach jako autoteliczny. W sytuacji edukacyjnej przekracza on sferę 
fizyczności, transcenduje do środowiska elektronicznego, do sieci, a odnajdując tam potwier-
dzenie, zyskuje wymiar metafizyczny. Jego treści stają się potwierdzone, a przez to proces 
nauczania staje się urzeczywistniony poza systemem zamkniętym. Zdaniem autora opracowa-
nia proces nauczania, który nie dokonuje się w triadzie: nauczyciel–uczeń–sieć, nie ma takiej 
mocnej podstawy ontologicznej. Chodzi o nastawienie do metafizycznego wymiaru edukacji, 
jej urzeczywistnianie się dzięki zapośredniczeniu. Problem ten jest bardziej złożony, niż został 
w zarysie przedstawiony w niniejszym opracowaniu. Wynika to z potrzeby uzgodnienia po-
wyższych treści z przedstawicielami innych dyscyplin, takich jak: pedagogika lub psychologia, 
gdzie ogólna perspektywa nakierowana byłaby na zjawiska cyberkulturowe. 

Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online
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 Abstract
Presented paper refers to the “educational situation” and to phenomena that arise during online 

teaching in an open environment. Its main objective is to present learning process in electronic environment 
with special emphasis on those aspects that distinguish it from traditional on campus learning. 

The concept of educational situation attempts to describe the teaching process in an electronic 
environment as to some extent different from the teaching process in the physical world. The problem 
originates in the philosophical issues that arise from the distinction between the reality of the physical 
and electronic worlds.

 Nota o autorze
Autor jest samodzielnym pracownikiem naukowym w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego oraz współpracuje z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Jego zainteresowania 
dotyczą estetyki i sztuki elektronicznej, zjawisk zachodzących w środowisku elektronicznym oraz 
edukacji w sieci. Od 2007 roku działa w Academia Electronica w Second Life, tj. niezinstytucjo-
nalizowanej placówce o charakterze akademickim, gdzie prowadzi kurs Środowisko elektroniczne 
jako rzeczywistość człowieka. Jest autorem wielu monografii i artykułów oraz redaktorem prac m.in. 
z zakresu estetyki i filozofii sieci.
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Rozwój polskiego e-learningu
w Second Life

1

Projekty e-learningowe realizowane są za pośrednictwem różnorodnych środków. Popularność 
zyskuje również zastosowanie w procesie edukacji trójwymiarowych światów. Niniejsze opraco-
wanie służy przedstawieniu konkretnych przykładów rozwijającej się polskiej działalności w sferze 
edukacji w elektronicznym środowisku Second Life.

Wiele znanych uczelni i organizacji edukacyjnych na całym świecie wykorzystuje Second 
Life (w skrócie SL) w swoich projektach edukacyjnych. Uniwersytety, takie jak Princeton, Ohio, 
Edinburgh, Stanford czy Harvard2, to tylko kilka spośród wielu uczelni, które wdrożyły programy 
szkół w elektronicznym środowisku SL. Polska społeczność (około 50 tys. zarejestrowanych kont) 
również nie pozostaje bierna wobec możliwości rozwoju e-learningu w Second Life. Swoje 
projekty w SL prowadziły do tej pory m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie3, 
Szkoła Języków Lingualand czy Uniwersytet Jagielloński. Powstał również niezależny projekt 
Academia Electronica (AE), który uzyskał akceptację UJ na prowadzenie aktywności e-learnin-
gowej. W wyniku tych działań powstało polskie Centrum E-Edukacji – inicjatywa, która zrzesza 
polskich rezydentów zainteresowanych ideą e-learningu w Second Life.

Co to jest Second Life?
W 2003 roku amerykańska firma Linden Lab udostępniła do użytku publicznego częściowo 

płatny, trójwymiarowy, wirtualny świat, w którym użytkownicy, zwani również rezydentami mogą 
samodzielnie tworzyć swoje środowisko. Hasłem przewodnim stały się słowa Your World, Your 
Imagination – Twój świat, twoja wyobraźnia. Zgodnie z tą ideą użytkownicy kreują wygląd swojej 
postaci zwanej awatarem (która może przybrać dowolną formę – nie tylko ludzką), a następnie 
tworzą osobistą sieć kontaktów społecznych poprzez nawiązywanie nowych znajomości lub 
zapraszanie do Second Life swoich przyjaciół. 

1 Second Life jest nazwą zastrzeżoną przez Linden Lab.
2 Źródło: http://secondlifegrid.net/slfe/education-use-virtual-world, [02.11.2009].
3 Opis eksperymentu UMCS: A. Wodecki, R. Moczadło, Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life – relacja 
z eksperymentu, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf, 
[02.11.2009].
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Środowisko SL zapewnia możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez tekstowy 
lub głosowy czat, który może być prowadzony z indywidualnymi jednostkami lub całymi gru-
pami. Mieszkańcy prowadzą rozmowy prywatne – tzw. IM – Instant Messages oraz uczestniczą 
w ogólnodostępnych lokalnych czatach regionów. 

W elektronicznym świecie Second Life powstają miejsca zainspirowane rzeczywistością 
(miasta – np. Dublin czy Tokio, a do niedawna również polskie, jak Kraków czy Wrocław), 
a także zakątki wykreowane wyłącznie w oparciu o wyobraźnię ich twórców. W trójwymiarowej 
przestrzeni można poruszać się, wykorzystując różne pojazdy, podróżując pieszo lub latając, 
a także teleportując się w wybrane miejsca. 

Użytkownicy zakładają grupy oparte na wspólnych zainteresowaniach, budują domy, sklepy, 
centra biznesu i kultury. A co za tym idzie, również ośrodki edukacji. Każdy zainteresowany 
ma możliwość uczestnictwa w dowolnych wydarzeniach organizowanych w Second Life – od 
zawodów sportowych czy koncertów po wykłady i konferencje. Odwiedzanie muzeów, wy-
staw artystycznych, spektakli teatralnych to tylko kilka propozycji dla miłośników kulturalnych 
wrażeń. Second Life sprzyja również rozwojowi biznesu. Posiada własną wewnętrzną walutę 
Linden Dollars, która podlega wymianie na pieniądze w realnym świecie. Rezydenci mogą 
rozpocząć własną działalność ekonomiczno-gospodarczą, przyjmować role pracodawców lub 
pracowników. 

Second Life sprzyja rozwijaniu współpracy w ramach licznych projektów, a w edukacji 
odkrywa nowe możliwości dla e-learningu. Wirtualne klasy umożliwiają współpracę online 
i prowadzą do efektywnych rozwiązań w nauczaniu na odległość4.

Jednak zanim użytkownicy rozpoczną realizację swoich projektów w SL, muszą zapoznać się 
w interfejsem tego trójwymiarowego środowiska. Aby umożliwić nowym rezydentom łatwiejszy 
start, w 2009 roku w miejsce dotychczasowych Help Islands, zaczęły powstawać Wyspy Star-
towe zakładane przez przedstawicieli różnych krajów. Firma Linden Lab udostępniła również 
oficjalny spis takich wysp – Gateway Communities, do którego od marca 2009 należy również 
Polska Wyspa Startowa – Polish Community.

Projekt na dobry początek – Polish Community
Polish Community jest projektem typu non profit, rozwijanym przez osoby prywatne, nasta-

wionym na tworzenie społeczności, w szczególności spośród polskich rezydentów. Jego twórcy 
i współpracownicy opracowali polską wersję klienta Second Life, z której korzysta obecnie około 
5 proc. Rezydentów Second Life. Polska Wyspa Startowa rozpoczęła swoją działalność pod koniec 
marca 2009 roku. Została podzielona na dwie części – Podstawową i Zaawansowaną. 

Część Podstawowa, oddzielona górami, jest miejscem, gdzie logują się nowi rezydenci 
– zaczynają swoją wędrówkę i poznają możliwości funkcjonowania w Second Life. Na specjalnie 
przygotowanej ścieżce edukacyjnej umieszczono wiele informacji dotyczących obsługi interfejsu 
SL oraz porad odnoszących się do zachowania rezydenta w środowisku elektronicznym. Nowy 
użytkownik, który uważnie przejdzie całą ścieżkę, zdobędzie umiejętności pozwalające mu na 
korzystanie z podstawowych funkcji interfejsu, takich jak: zmiana ustawień językowych, różne 
formy komunikacji, dodawanie nowych kontaktów, dołączanie do grup tematycznych, możli-
wości poruszania się, zmiany wyglądu oraz ubioru, zarabiania pieniędzy, teleportacji. 

4 Second Life, http://secondlife.com/whatis/?lang=en-US, [02.11.2009].
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Pierwszymi osobami, z którymi ma kontakt nowy rezydent, są wolontariusze z grupy Polish 
Community Mentors. Tworzą ją specjalnie przeszkoleni ochotnicy, których zadaniem jest nie 
tylko niesienie pomocy nowym rezydentom, ale też dbałość o jak najlepsze wrażenia związane 
z pierwszą wizytą w SL. Wolontariusze są pogotowiem ratunkowym w sytuacjach, w których 
rezydenci (nie tylko nowi) nie mogą sobie poradzić, stoją na straży przestrzegania TOS-u i zasad 
Wielkiej Szóstki5, gdy komuś zdarzy się zapomnieć o ich istnieniu6.

W części zaawansowanej użytkownik wkracza już samodzielnie w elektroniczną rzeczywi-
stość, ale przez 30 dni od momentu rejestracji ma możliwość powrotu na ścieżkę edukacyjną. 
Po drugiej stronie gór Polish Community prowadzi wiele inicjatyw, m.in.:

 Szkołę Budowania, której zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a prowadzący 
instruktorzy-wolontariusze uczą i pomagają w poznawaniu tajników kreowania 
przedmiotów w Second Life;

 Klub Dyskusyjny, organizujący cotygodniowe moderowane spotkania, podczas 
których poruszane są różnorodne tematy dotyczące życia w Second Life;

 Select Club, Kalejdoskop Cafe, gdzie odbywają się przedsięwzięcia kulturalno-
rozrywkowe;

 Magazyn Welcome Back – periodyk, wydawany przez Polish Community w dwóch 
wersjach językowych – polskiej i angielskiej, zawierający wywiady, reportaże oraz 
referaty dotyczące różnorodnej tematyki związanej z Second Life;

 Academia Electronica oraz Centrum E-Edukacji, które zostaną szerzej omówione 
w dalszej części opracowania.

Centrum E-Edukacji w Second Life
W lipcu 2009 roku na terenie polskiej wyspy startowej Polish Community powołane zo-

stało do życia Centrum E-Edukacji (CEE) – inicjatywa, która ma za zadanie zgromadzić osoby 
zainteresowane tematem edukacji i wspomagać polskie projekty edukacyjne w SL. 

Założenia i cele
Nadrzędnym celem Centrum E-Edukacji jest aktywna promocja edukacji w SL. Organi-

zowane cyklicznie spotkania mają za zadanie przybliżyć ich uczestnikom szeroki wachlarz 
edukacyjnych możliwości, którymi dysponuje środowisko Second Life. 

Dyskusje i warsztaty prowadzone przez osoby zaangażowane w prace Centrum obejmują 
swą tematyką m.in. ścieżki edukacyjne Second Life, analizę korzyści i problemów występują-
cych w środowisku SL, sposoby pomocy obecnym i przyszłym edukatorom SL czy poznawanie 
organizacji edukacyjnych funkcjonujących w Second Life. 

Usytuowanie siedziby CEE na wyspie startowej Polish Community pozwala zintegrować 
nowych i obecnych rezydentów, których zainteresowania dotyczą e-learningu.

5 TOS oraz zasady Wielskiej Szóstki to zbiór norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie tworzonym w Second Life. 
Pełną wersję tych zasad można znaleźć pod adresem: http://secondlife.com/corporate/tos.php oraz http://secondlife.
com/corporate/cs.php, [02.11.2009].
6 Polish Community, http://www.polishcommunity.eu/, [02.11.2009].

Rozwój polskiego e-learningu w Second Life
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Osiągnięcia i plany
Podczas czteromiesięcznej działalności Centrum przewodnicząca Derka Polik (sieciowe 

imię autorki opracowania) wraz z inicjatorką przedsięwzięcia Identity Euler zorganizowały kilka 
spotkań, m.in.:

 wizytę w siedzibie International Society for Technology in Education (ISTE) 
w Second Life, 

 spotkanie z zaproszonym gościem – AgileBillem Firehawkiem, przedstawicielem 
Rockcliffe University, 

 dyskusje skupione wokół tematów znaczenia edukacji w SL oraz sposobów pomocy 
nowym edukatorom w SL,

 warsztaty dotyczące wykorzystania SLOODLE7 w działalności edukacyjnej 
w Second Life.

Realizacja opisanego powyżej przedsięwzięcia jest procesem długoterminowym. Należy 
bowiem mieć na uwadze trudności, jakie pojawiają się ze względu na prowadzenie projektu 
w wirtualnej rzeczywistości. Z pewnością jedną z barier może okazać się technologia, która 
wymaga określonych umiejętności pozwalających na działanie w Second Life. Dlatego Centrum 
E-Edukacji współpracuje z grupą Polish Community Mentors, której członkowie mają za zadanie 
pomagać nowym rezydentom w SL.

Inicjatywa CEE ciągle się rozwija. Poszukiwane i kształtowane są nowe ścieżki dla polskiej 
edukacji w Second Life. Współpraca i wspomaganie nowych polskich projektów edukacyjnych 
w SL to priorytetowy plan na przyszłość, który będzie się rozwijał w miarę potrzeb i zaintere-
sowania rezydentów.

Przykłady polskich projektów edukacyjnych 
w Second Life

Academia Electronica
Academia Electronica (AE) została powołana w październiku 2007 roku. Na podstawie poro-

zumienia z deweloperem Second Poland jej pierwsza siedziba znajdowała się w Second Kraków. 
Uczelnia jest interdyscyplinarną, niezinstytucjonalizowaną, otwartą placówką o charakterze 
akademickim, zorientowaną na wieloaspektowy ogląd (dokonywany z perspektywy filozofii, 
kulturoznawstwa, socjologii, psychologii oraz innych dyscyplin) problematyki środowiska elek-
tronicznego potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. Tak zdefiniowany profil w sposób 
szczególny nakierowuje obserwację i rozważania na fenomeny związane z egzystencją ludzi 
w świecie Second Life. Celem Academii jest utworzenie cyklu otwartych wykładów i moderowa-
nych dyskusji poświęconych następującej tematyce:

– postępującej implementacji człowieka w środowisko elektroniczne, w którym 
odnajduje on pełnię swojej egzystencji,

7 Projekt typu open source zintegrowany z wirtualnym środowiskiem Second Life, będący odpowiednikiem platformy 
e-learningowej Moodle, umożliwiający synchronizację czatu in-world w SL z czatem wbudowanym w platformę, 
a także przesyłanie obrazów i filmów do SL oraz tworzenie sondaży i interpretację ich wyników za pomocą trójwy-
miarowych wykresów.

Anna Jakubiec
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– przemianom, jakim w środowisku elektronicznym podlega język oraz sposobom jego 
użycia, nowym strategiom komunikacyjnym, jakie wyłaniają się w elektronicznym 
świecie,

– analizie złożonej sieci relacji, jakie wiążą człowieka i technologię8.
Jej działalność ma charakter non-profit i odbywa się z akceptacją władz Uniwersytetu Ja-

giellońskiego9.
Na początku swojej działalności Academia była miejscem prowadzenia otwartych wykła-

dów i dyskusji. Jednak w roku akademickim 2008/2009 przeobraziły się one w pierwszy wśród 
polskiej społeczności Second Life 30-godzinny kurs uniwersytecki, zatytułowany: Środowisko 
elektroniczne jako rzeczywistość człowieka, prowadzony w ramach projektu Międzyuczelnia-
nych kursów w Sieci10. Dziesięcioro absolwentów pochodzących z trzech różnych ośrodków 
akademickich, po pozytywnym zaopiniowaniu pracy pisemnej przez Patrona Academii – Sideya 
Myoo (dr hab. Michał Ostrowicki), otrzymało wpisy do fizycznych indeksów. Kilkoro słuchaczy 
wygłosiło w ramach kursu własne referaty. Autorka opracowania jest pierwszą absolwentką 
Academii, będącą jednocześnie studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach 
kursu w AE poprowadziła warsztaty Nauczyć się żyć, czyli ścieżki edukacyjne w elektronicznej 
rzeczywistości. 

Obecnie Academia Electronica zmieniła swoją siedzibę. Ze względu na wstrzymanie pro-
jektu Second Poland AE została przeniesiona na wyspę Polish Community, na której – z woli 
inicjatorów – podejmowane są działania proedukacyjne. W październiku 2009 r. ruszyła kolejna 
edycja kursu Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. Na kurs zostało przyjętych 
ponad 30 studentów z różnych uczelni. Wzrasta też liczba referatów wygłaszanych przez samych 
studentów pod kierunkiem merytorycznym Patrona Academii. Projekt rozwija się i zdobywa 
coraz większe zainteresowanie. Dzięki lokalizacji w pobliżu polskiej wyspy startowej możliwa 
jest zarówno współpraca z grupą Polish Community Mentors, jak i bliski kontakt z Centrum
E-Edukacji oraz innymi formami aktywności polskiej społeczności w obrębie Polish Community.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Second Life
Projekt UMCS w Second Life zrodził się również w 2007 roku. Badania oraz prowadzony 

eksperyment miały na celu weryfikację użyteczności Second Life jako platformy edukacyjnej 
i prowadzone były wielotorowo. Wyniki oraz szczegółowa analiza przydatności projektu zostały 
zaprezentowane na V Konferencji z cyklu Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie 
wyższym w 2008 roku. 

Po wstępnym rozpoznaniu edukacyjnych możliwości SL w kolejnym roku akademickim 
projekt UMCS przeszedł w fazę praktycznego wykorzystania środowiska Second Life w działa-
niach edukacyjnych. Głównymi użytkownikami stali się pracownicy i studenci Instytutu Kulturo-
znawstwa. Obecnie w Second UMCS odbywają się wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty, 
będące wynikiem realizacji kilku projektów. Są to m.in.:

 wykłady i ćwiczenia dla studentów UMCS prowadzone w ramach przedmiotu 
Historia kultury przez prof. dr. hab. Andrzeja Radomskiego;

8 Academia Electronica, http://www.secondlife.waw.pl/news.php, [02.11.2009].
9 M. Ostrowicki, Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D, „e-mentor” 2009, nr 1, http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul_v2.php?numer=28&id=614, [02.11.2009].
10 Informacja o kursie została zawarta w Katalogu kursów Instytutu Filozofii UJ, http://www.iphils.uj.edu.pl/
?l=pl&p=2&r=17&s=6&k=438, [02.11.2009].
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 seminaria doktorskie i otwarte panele dyskusyjne odbywające się mniej więcej raz 
w miesiącu11;

 projekt Nauka w Second Life prowadzony wraz z serwisem Wiedza i Edukacja, 
którego celem jest propagowanie idei nauki w sieci oraz wykorzystywania na co 
dzień nowoczesnych technologii informatycznych, telekomunikacyjnych itp. 
Podczas spotkań organizowanych w ramach projektu (również z zaproszonymi 
gośćmi) poruszana jest głównie tematyka Nauki 2.0, gier komputerowych czy prawa 
obowiązującego w internecie.

Twórcy i obecni działacze projektu UMCS w SL planują również rozpocząć nowatorski 
program edukacyjny w Second Life, w którym będą uczestniczyli studenci. Celem będzie re-
zygnacja z tradycyjnego nauczania na rzecz realizacji określonych projektów, np. organizacji 
imprez kulturalnych w SL, a studenckie projekty będą dostępne online. 

Podsumowanie
Przedstawione w opracowaniu przykłady pokazują zasadność działalności polskiej społecz-

ności w Second Life na rzecz rozwoju e-learningu. Wraz ze wzrostem liczebności rezydentów 
rodzą się potrzeby dostosowania projektów realizowanych w elektronicznym środowisku do 
zainteresowań nowych grup społecznych, które stale pojawiają się w SL. Ze względu na tzw. 
„pokolenie cyfrowe”, które w edukacji korzysta z różnorodnych źródeł i posługuje się wieloma 
narzędziami, warto tworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju nowych gałęzi e-edukacji.
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 Abstract
The E-learning projects are realized with the use of different resources. Among them, the virtual 

worlds are gaining more and more popularity in the field of education. This paper presents the examples 
of activities undertaken by some Polish educators in an electronic collaborative environment called the 
Second Life.

 Nota o autorce
Autorka jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, a obecnie studentką Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach oraz nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego 
im. M. Reja w Bielsku-Białej. Od półtora roku zajmuje się tematyką e-learningu w wirtualnym świecie 
Second Life. Pod sieciowym imieniem Derka Polik jest przewodniczącą Centrum E-Edukacji oraz należy 
do grupy Polish Community Mentors w Second Life. Jest też pierwszą absolwentką kursu organizowa-
nego w roku akademickim 2008/2009 przez Academia Electronica – Środowisko elektroniczne jako 
rzeczywistość człowieka.
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Mobilny e-learning (m-learning) jest fascynującą sztuką stosowania technologii sieci bezprze-
wodowych do wzbogacania wiedzy uczących się jednostek i grup. Stanowi naturalną konse-
kwencję rozwoju metod zdalnego kształcenia, począwszy od asynchronicznych metod kore-
spondencyjnych, poprzez coraz częściej synchroniczny e-learning, aż do możliwości realizacji 
supersynchronicznej edukacji w dowolnym czasie i miejscu. Obserwowany w ostatnich latach 
dynamiczny rozwój tej dziedziny wymaga refleksji i zastanowienia się nad głównymi kierunkami 
badań i rozwoju. Z jednej strony chodzi o postęp w dziedzinie sprzętu mobilnego – od małych 
netbooków przystosowanych do celów edukacyjnych do multimedialnych telefonów komór-
kowych lub zegarków korzystających z sieci bezprzewodowych. Z drugiej strony interesujący 
jest rozwój przystosowanego do takich urządzeń oprogramowania, które nadaje się do celów 
edukacyjnych lub wręcz w tym celu zostało utworzone. Nie bez znaczenia jest również trzeci 
aspekt zagadnienia, obejmujący metodykę mobilnego, zdalnego nauczania (m-teaching) oraz 
problematykę zarządzania nauczaniem. Postępy obserwowane są także wdziedzinie zarządza-
nia wiedzą, co stwarza możliwość korzystania z baz wiedzy w dowolnym momencie i rysuje 
perspektywę wszechobecnej edukacji przez całe życie.

Bezprzewodowy dostęp do sieci stwarza bardzo atrakcyjne środowisko dydaktyczne, 
w którym małe netbooki, PDA lub zaawansowane telefony komórkowe stają się alterna-
tywą dla normalnego komputera, a nawet potrafią go całkowicie zastąpić1. Zwiększa się 
funkcjonalność sprzętu mobilnego, a coraz mniejsze urządzenia potrafią realizować coraz 
więcej funkcji2. Postępująca miniaturyzacja prowadzi do scenariusza, w którym komputery 
– połączone w sieć – będą wszechobecne3. Idea wszechobecnego uczenia się (ubiquitous 
learning), określana też jako u-learning, prowadzić będzie do szeregu przeobrażeń społecz-
nych, a także do szybszego i bardziej trafnego przyswajania wiedzy i umiejętności. Okazuje 
się przy tym, że zastosowanie sieci bezprzewodowych i technik m-learningu – szczególnie 

1 A. Demb, D. Erickson, S. Hawkins-Wilding, The laptop alternative: Student reactions and strategic implications, 
„Computers and Education” 43 (2004), s. 383–401.
2 J. Stratmann, Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule, Waxmann, Münster 
2007, s. 23.
3 A. Zerdick, A. Picot, K. Schrape, E-Merging Media. Communication and the Media Economy of the Future, Springer, 
Berlin 2004, s. 153.
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w powiązaniu z kooperatywnymi formami uczenia się – znakomicie poprawia skuteczność 
nauczania i uczenia się4.

Znane są koncepcje wykorzystania sieci bezprzewodowych oraz mobilnych urządzeń 
komputerowych w kształceniu uczniów lub studentów5. Proponowane są przy tym konkretne 
scenariusze wykorzystania laptopów do obserwacji wykładów, uczestnictwa w wykładach 
i seminariach oraz do realizacji zadań laboratoryjnych6. Podobne badania prowadzone są 
w zakresie określenia możliwości i skuteczności małych urządzeń mobilnych, w szczególności 
typu PDA7. Szereg projektów przewiduje wsparcie procesów dydaktycznych przez takie urządze-
nia. Wymienia się przede wszystkim takie działania, jak: dostęp do materiałów dydaktycznych, 
kontrola nauczania, komunikacja ze studentami i nauczycielem, przekaz informacji o kursach 
i zajęciach, zapisywanie się na kursy, logowanie, rezerwowanie zasobów, książek w bibliotec8. 
Nowsze prace prezentują osiągnięcia w zakresie nowych technologii mobilnych, przydatnych 
w edukacji, sieciowego oprogramowania dla nowych urządzeń oraz w obszarze metodyki 
nauczania we współczesnych warunkach mobilnej edukacji.

Technologie mobilne
Szybko rozwijające się sieci bezprzewodowe wykorzystywane są coraz powszechniej do 

celów edukacyjnych9. W nauczaniu, zamiast kabli, stosuje się podczerwień w paśmie 900 MHz 
(GSM), a także mikrofale w pasmach 1,8 i 1,9 (GSM) oraz (WiFi) 2,4 i 5 GHz (Gast, 2005). Sieci 
te w optymalnych warunkach mogą zapewnić transmisję materiałów edukacyjnych (niekiedy 
nawet bardzo dobrej jakości), osiągając w standardzie 802.11 wartość transmisji 300 Mbit/s 
i więcej10. Jednak z drugiej strony należy zauważyć gwałtowny spadek parametrów transmisji 
wprzypadku występowania zakłóceń lub przy odległym źródle sygnału. Dlatego poprawne sesje 
zdalnej edukacji możliwe są tylko w warunkach zastosowania właściwej infrastruktury sieciowej 
oraz wykorzystania odpowiedniej do tego celu technologii.

W pierwszych zastosowaniach edukacyjnych wymieniano chętnie technologię WAP, która 
– uwzględniając ograniczenia urządzeń mobilnych – pozwalała na dostęp do niektórych usług 
internetowych. Jednak dopiero WAP 2.0 został dostosowany do szerszej obsługi protokołów 
internetowych typu TCP, IP lub HTTP. Współczesne rozwiązania urządzeń mobilnych bez prob-
lemu radzą sobie z większością protokołów w internecie, bez względu na to, czy transmisja 
odbywa się poprzez telefonię GSM, czy też poprzez sieci WLAN. 

Najpopularniejszym rozwiązaniem w zakresie łączności bezprzewodowej jest obecnie 
standard GSM. Według GSM Association11 w drugim kwartale 2009 r. na świecie działało 
3,5 miliarda unikatowych numerów abonenckich GSM, a wzajemne umowy pomiędzy róż-
nymi operatorami pozwalają na swobodne korzystanie z usług tego systemu niemal na całym 

4 G. Zurita, M. Nussbaum, Computer supported collaborative learning using wirelessly interconnected handheld com-
puters, „Computers and Education” 42 (2004), s. 289–314.
5 J. Stratmann, dz.cyt.
6 D. Tavangarian, Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Notebooks in Lehre und Ausbildung an Hochschulen, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2001.
7 H. Nösekabel, Mobile Education, GITO-Verlag, Berlin, 2005 s. 142.
8 H. Nösekabel, dz.cyt., s. 164.
9 T. Eggers, Evaluierung beispielhafter Geschäftsmodelle für das mobile Internet. Auf Basis von Marktbetrachtungen und 
technologischen Gegebenheiten, Peter Lang, Frankfurt 2005, s. 54.
10 J. Davies, Drahtlose Netzwerke mit Microsoft Window, Microsoft Press, Unterschleißheim 2004, s. 5.
11 http://www.gsmworld.com/newsroom/market-data/market_data_summary.htm, [02.11.2009].
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świecie. W przypadku GSM mówi się zazwyczaj o telefonii drugiej generacji (2G), reprezen-
tującej rozwiązania cyfrowe, w odróżnieniu od analogowej telefonii pierwszej generacji (1G). 
Technologia telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) umożliwia nie tylko przekaz głosowy, 
ale także obrazowy, z odtwarzaniem wideo lub telewizji (np. edukacyjnej). Przekaz obrazu 
daje olbrzymie możliwości w zakresie prezentacji dydaktycznej. Telefonia czwartej generacji 
(4G) pozwala na oparcie różnego rodzaju usług bezpośrednio na internetowym protokole IP. 
W ten sposób praktycznie wszystkie usługi internetowe będą mogły zostać przeniesione do 
środowiska małych urządzeń mobilnych, a jedynym ograniczeniem może być tutaj wyłącznie 
wielkość ekranu. 

Obok technologii GSM coraz większą popularność zdobywają sieci bezprzewodowe WLAN, 
bazujące na zestawie standardów 802.11, określanych potocznie jako „wi-fi”. Sieci te dają bez-
pośredni dostęp do protokołu internetowego TCP/IP, co pozwala na korzystanie z wielu usług 
edukacyjnych. Zaletą takiego rozwiązania mogą być niskie koszty. Wiele uczelni buduje dla 
swoich studentów kompleksową sieć bezprzewodową, dostępną np. we wszystkich budynkach 
uniwersytetu. Należy też zwrócić uwagę na zazwyczaj wysokie pasmo transmisyjne, co pozwala 
na przykład na zdalny udział w wykładzie, jego obserwację, a nawet zadawanie pytań.

Pomimo wzrostu możliwości transmisyjnych i sprzętowych wiele uwagi poświęca się wska-
zywaniu ograniczeń mobilnej edukacji. Wymienia się takie cechy, jak: mały rozmiar ekranu, 
nieergonomiczne metody komunikacji z urządzeniem, wolny procesor, ograniczona pamięć, 
ograniczona pojemność akumulatora, niekompatybilne systemy operacyjne (np. Symbian i Win-
dows Mobile) i zazwyczaj niskie pasmo przenoszenia. Trzeba jednak zauważyć, że przy postępie 
technologii niektóre z tych ograniczeń – np. częstotliwość taktowania procesora lub wielkość 
pamięci – wkrótce po prostu przestaną istnieć. Powstają też nowe technologie typu: ekran pro-
jekcyjny, obsługa głosem oraz metody transmisji 4G, które mogą całkowicie zniwelować obecnie 
istniejące ograniczenia12. Rozwój technologii mobilnych, chociaż coraz częściej stymulowany 
oczekiwaniami edukacyjnymi, odbywa się zazwyczaj niezależnie od rozwoju edukacji. Stąd też 
coraz częściej w badaniach edukacyjnych odchodzi się od zagadnień sprzętowych, a zwraca się 
uwagę na te komponenty m-learningu, które decydują o przebiegu procesów dydaktycznych. 
Do kluczowych zagadnień należy tutaj zastosowane oprogramowanie.

Oprogramowanie
Podstawowym oprogramowaniem, zapewniającym dostęp do treści edukacyjnych, są mo-

bilne przeglądarki internetowe. Najpopularniejszą przeglądarką jest Opera, ale wykorzystywany 
jest również Internet Explorer, a ostatnio także Mozilla – wszystkie w wersji mobile. W zasadzie 
– poza rozmiarem ekranu – nie ma dzisiaj większych ograniczeń w mobilnym przeglądaniu treści 
internetowych. Można korzystać m.in. z aktywnych stron internetowych lub często stosowanej 
w edukacji technologii Java. Od czasu utworzenia w roku 2004 nakładki Flash Lite możliwe jest 
także przeglądanie animacji obrazujących różne procesy w świecie fizycznym i w codziennym 
życiu. Również utworzenie strony internetowej w wersji mobile nie stanowi dzisiaj problemu. 
W sieci znajdziemy specjalistyczne narzędzia do przygotowania stron edukacyjnych13. 

12 D.M. Kennedy, D. Kogel, Improving the Flexibility of Learning Environments: Developing Application for Wired and 
Wireless Use, [w:] J.Filipe, J.Cordeiro (red.), Web Information Systems and Technologies, Springer, Berlin, Heidelberg 
2008, s. 327−337.
13 Winksite, http://winksite.com/.
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Drugą ważną kategorią oprogramowania są programy do przeglądania grafiki, odtwarzania 
nagrań filmowych lub dźwiękowych. Właściwie wszystkie popularne programy do odtwarzania 
mediów, np. Windows Media Player, Acrobat Reader, ACDSee, dostępne są również w wersji 
mobilnej. Rozwijane są programy do prezentacji obrazów, grafiki i slajdów, które potrafią współ-
pracować np. z projektorem multimedialnym – co w przypadku zastosowań edukacyjnych może 
mieć pierwszorzędne znaczenie14. W dydaktyce przydatne mogą być także programy rozpozna-
jące i odczytujące tekst, współpracujące z syntezatorami mowy. Takie rozwiązania dostarczają 
uczącemu się dodatkowy czas na uczenie się, gdyż teksty pisane mogą być odsłuchiwane np. 
w czasie jazdy autobusem.

Próbuje się wykorzystać do celów edukacyjnych wiele innych rozwiązań. Dość wyraźnym 
trendem jest dążenie do obniżenia kosztów mobilnej komunikacji, bowiem standardowe 
połączenie konferencyjne w sieci telefonii GSM (np. na okres 45-minutowego seminarium) 
będzie prawdopodobnie za drogie dla młodego człowieka. Dlatego proponuje się utworzenie 
komunikacji głosowej poprzez protokół SIP15. Telefonia (lub głos poprzez protokół IP – VoIP), 
wykorzystująca protokół SIP, staje się niskobudżetową alternatywą dla pierwotnych rozwiązań 
mobilnych lub stacjonarnych i dostarcza wiele nowych możliwości, np. wirtualny faks do prze-
kazu drukowanych materiałów dydaktycznych. 

Jednak kluczowym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania m-learningu są platformy 
mobilnej edukacji, które korzystają z wymienionych wyżej rozwiązań. W podstawowej war-
stwie odzwierciedlają one tradycyjną, dostępną w wielu jednostkach edukacyjnych, platformę 
nauczania-uczenia się16. Jednak z reguły mniejszy rozmiar i rozdzielczość ekranu przeglądarki 
internetowej wymusza takie uproszczenia, aby treści edukacyjne były dostępne w całości na 
ekranie. Pod względem funkcjonalności platformy z reguły nie odbiegają od swoich „stacjo-
narnych” rówieśników, jednak treści przez nie prezentowane, jak również organizacja zajęć 
w przestrzeni mobilnej, muszą mieć odmienny charakter. Niektóre platformy dedykowane są 
wręcz dla zastosowań mobilnych. 

Ciekawym rozwiązaniem może być platforma mCLEV-R, pozwalająca na prezentacje dydak-
tyczne w przestrzeni 3D17. Uczący się przyjmuje postać avatara, który pełni określoną rolę w ota-
czającej przestrzeni. Przestrzeń 3D, prezentująca szereg treści dydaktycznych, może być odwie-
dzana przez wiele avatarów. W ten sposób uczymy się określonych zachowań w społeczeństwie, 
a więc obok wiedzy wynosimy także kompetencje, nie wykluczając kompetencji społecznych.

Często w literaturze zwraca się uwagę na zagadnienie personalizacji kształcenia. Przez to 
pojęcie rozumie się przede wszystkim zapewnienie kontekstowej pomocy uczącemu się. Jednak 
pomoc ta może zależeć od wielu czynników – jednym z nich będzie lokalizacja urządzenia 
mobilnego, a tym samym lokalizacja uczącej się osoby18. W tym celu może zostać wykorzystany 

14 H. Nösekabel, dz.cyt, s. 197.
15 S. Fan, J. Fan, Y. Zhang, Z. He, An Optimized Scheme for Mobile Learning on IP-Based Network Using SIP, [w:] F. Li, 
J. Zhao, T. Shih, R. Lau, Q. Li, D. McLeod (red.), 2008, Advances in Web Based Learning – ICWL 2008: 7th International 
Conference, Jinhua, Chiny, 20−22 sierpnia 2008, Proceedings, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, s. 541−551.
16 Z. Meger, Platformy nauczania-uczenia się w Europie i na świecie, [w:] IX konferencja Uniwersytet Wirtualny, CD, 
PJWSTK, Warszawa 2009.
17 G. McArdle, T. Monahan, M. Bertolotto, Introducing Communities to e-Learning, [w:] J. Filipe, J. Cordeiro, (red.), 
Web Information Systems and Technologies: Third International Conference, Webist 2007, Barcelona, Spain, March 3–6, 
2007, Revised Selected Papers, Springer, Berlin 2008.
18 R. Klamma, M. Spaniol, Y. Cao, Community Aware Content Adaptation for Mobile Technology Enhanced Learning, 
[w:] Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing. First European Conference on Technolgy Enhancded 
Learning, EC-TEL 2006, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 227−241.
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moduł GPS. W zależności od swojego miejsca pobytu uczący się otrzymuje pomoc kontekstową, 
np. w zakresie obsługi katalogu w bibliotece czy zasad pracy dziekanatu lub przypomnienie 
ostatniego wykładu, który miał miejsce w sali wykładowej, do której się aktualnie udaje. Roz-
wój w zakresie technologii GPS, bazującej na nowym systemie satelitarnym lub wspomaganej 
lokalizatorami GSM bądź systemami żyroskopowymi, pozwoli w przyszłości na prawidłowe 
lokalizowanie urządzeń mobilnych, nawet wewnątrz pomieszczeń.

Okazuje się, że zarządzanie takim systemem, który potrafi adaptować się do warunków 
uczenia, może być bardzo skomplikowane, szczególnie w kontekście ciągle zmieniającej się 
lokalizacji. Kontekst adaptacji może dotyczyć także czasu i stosowanych urządzeń. Ważny jest 
również rodzaj aktywności uczącego się. Tworzy to w warunkach m-learningu odmienne zasady 
zarządzania systemem w porównaniu z tradycyjnym, „stacjonarnym” e-learningiem, jednak 
prace w tym zakresie są już prowadzone19. 

Nowe oprogramowanie i środowisko pracy tworzą warunki do wprowadzania nowych 
rozwiązań, a w niektórych przypadkach wręcz wymuszają takie rozwiązania. Jednak rozwią-
zania programowe muszą być wspomagane przez nową metodykę nauczania. Dla utrzymania 
aktywności uczących się osób, która jest warunkiem skutecznego przyswajania wiedzy, należy 
stosować odmienne od dotychczasowych modele i techniki nauczania.

M-teaching
M-teaching – w odróżnieniu od m-learningu – dotyczy sfery nauczania (a nie uczenia się) 

w edukacji mobilnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o organizację procesu edukacyjnego, 
który przecież – w porównaniu z tradycyjnymi formami kształcenia – zachodzi w całkowicie 
odmiennych warunkach. Istotną rolę odgrywają tutaj metody transferu wiedzy, które muszą 
być na tyle skuteczne, aby uczący się mógł aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się. 

Organizacyjna forma edukacji mobilnej obejmuje przede wszystkim indywidualne ucze-
nie się z podanego materiału tekstowego, obrazowego lub multimedialnego. Możliwe jest 
jednak również uczenie kooperatywne w grupach współdziałających studentów, uczenie się 
w grupach seminaryjnych pod nadzorem nauczyciela, jak też uczenie się w dużych grupach 
– np. obserwacja lub słuchanie wykładu20. Wszystkie te formy wymagają od uczącego się 
rezerwacji odpowiedniej ilości czasu, aczkolwiek w zakresie wyboru miejsca istnieje daleko 
idąca dowolność. 

Wymienione formy edukacji mobilnej właściwie powielają formy znane w e-learningu. 
Należy jednak zwrócić uwagę na występującą zazwyczaj skłonność uczących się do więk-
szego rozpraszania się na inne tematy, co może być związane z otoczeniem. Dlatego należy 
wybierać takie metody seminaryjne, które intensywnie angażują uczące się osoby. Można do 
tego celu stosować komponenty afektywne21 lub też stawiać ciekawe zadania intelektualne.

19 E. Martin, R.M. Carro, P. Rodrígues, A Mechanism to Support Context-Based Adaptation in M-Learning, [w:] W. Nejdl, 
K. Tochtermann, Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing. First European Conference on Technology 
Enhanced Learning, EC-TEL 2006, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 302−315.
20 C. Meier, Gestaltungsfelder und Perspectiven für mobiles Lernen in der Hochschule, [w:] D. Euler, S. Seufert, E-Learning 
in Hochschulen und Bildungszentren, Oldenburg, Monachium, Wiedeń, s. 405−422.
21 Z. Meger, Czynniki afektywne w zdalnej edukacji, „e-mentor” 2008, nr 3 (25), s. 24−30.
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Jednak wydaje się, że podejście do edukacji mobilnej musi być całkowicie odmienne i po-
winno zależeć od bieżących potrzeb w zakresie przyswajania wiedzy, a także od kontekstu 
i od warunków jej pozyskiwania.

Obok problematyki mobilnego uczenia się (m-learning) oraz mobilnego nauczania 
(e-teaching) coraz więcej uwagi poświęca się zarządzaniu nauczaniem mobilnym22. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku systemów automatycznie adaptujących się do oczekiwań 
uczącego się i kontekstu jego działań. Szczegółowa analiza zagadnienia wskazuje na liczne 
implikacje i powiązania pomiędzy komponentami wpływającymi na skuteczność procesu 
edukacji mobilnej23.

Wielość czynników edukacji mobilnej wymaga opracowania specjalnej teorii uczenia się 
w wieku mobilnym24. Teoria ta zauważa związek pomiędzy towarzyszącą nam technologią 
a edukacją. Uczenie się jest w tym ujęciu procesem konwersacji, który zachodzi przez całe 
życie, a konwersacja taka może być sterowana przez człowieka lub maszynę. Technologia wspo-
maga procesy konwersacji, przekazując potencjał i siłę mobilnej edukacji. Nie bez znaczenia 
są procesy kooperatywne, wpływające na współpracę ludzi w sieciach komputerowych, które 
prowadzone są w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Takie podejście jest z kolei podsta-
wą teorii konektywizmu25 i pozwala wyjaśnić powiązanie pomiędzy procesami społecznymi 
i edukacyjnymi. Uwzględnienie przy tym podstaw psychologii kształcenia może doprowadzić 
do szeregu przydatnych wniosków do prowadzenia edukacji mobilnej.

Wnioski
M-learning stanowi nowoczesną, prężnie rozwijającą się gałąź edukacji na odległość. 

Obserwujemy naturalny krok w rozwoju – od asynchronicznej edukacji korespondencyjnej 
poprzez coraz bardziej synchroniczny e-learning do nowoczesnej postaci super-synchronicznego 
m-learningu. Technologia synchronicznej komunikacji należy tutaj do zagadnień w pierwszym 
rzędzie fascynujących badaczy, którzy jednocześnie dostrzegają ciągłe niedoskonałości. O ile 
wcześniejsze badania koncentrowały się wokół ograniczeń m-learningu, nowe prace starają 
się dać odpowiedź na pytanie, jak ukształtować środowisko dydaktyczne mobilnej edukacji26. 
Zwraca się uwagę na możliwości współczesnego oprogramowania, jednak coraz większą rolę 
odgrywają publikacje prezentujące zagadnienia metodyki nauczania. 

Z prezentowanych prac można wnioskować o ciągłej niedoskonałości edukacji mobilnej, 
chociaż w mniejszym stopniu dotyczy to sfery technologicznej, a w większym organizacji iza-
rządzania procesem nauczania, w którym kluczową rolę pełni mobilna platforma nauczania-
uczenia się. Wszystko wskazuje na to, że w tym zakresie należy oczekiwać dalszych prac, a ich 
wyniki mogą przynieść jeszcze wiele niespodzianek.

22 H. Nösekabel, dz.cyt., s. 118.
23 A. Agostini, C. Bettini, C. Cesa-Bianchi i in., Towards highly adaptative services for mobile computing, [w:] E. Law-
rence, B. Pernici, J. Krogstie, Mobile Information Systems, Springer, 2005.
24 M. Sharples, J. Taylor, G. Vavoula, A Theory of Learning for the Mobile Age, [w:] R. Andrews, C. Haythornthwaite, 
The SAGE Handbook of E-learning Research, Sage, Londyn 2007, s. 221−247.
25 G. Siemens, Connectivism: A Learning Theory for Digital Age, 2005, http://www.elearnspace.org/Articles/connectiv-
ism.htm, [2.11.2009].
26 D.M. Kennedy, D. Kogel, dz. cyt.
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 Abstract
Mobile e-learning (m-learning) is a fascinating art of using wireless network technologies to enrich 

knowledge possessed both by individuals and groups. It constitutes a natural consequence of e-learning 
methods development starting from asynchronous methods of correspondence through more common 
nowadays synchronous e-learning and ending with the possibility of super-synchronic education and 
its implementation at any place and any time. Dynamic development of this field, observed in recent 
years, requires reflection with regard to the main directions of research and development. On the one 
hand, the progress in the field of mobile equipment ranging from small size notebooks adapted to the 
educational needs, multimedia mobile phones or watches using wireless network is really impressive. 
At the same time the development of educational software suitable for such mobile devices is interesting. 
Finally, the third aspect of the following notion, that should not be omitted encompasses the methodo-
logy of mobile teaching (m-teaching) as well as the issue of teaching management. Advances observed 
in the field of knowledge management also create the possibilities of using knowledge databases at any 
given moment and open up new vista for ubiquitous and lifelong education.

 Nota o autorze
Autor od 25 lat zajmuje się zagadnieniami edukacji wspomaganej komputerem i zdalnego nauczania. 

W pionierskiej pracy doktorskiej (obronionej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie) przedstawił projekt 
i działanie zintegrowanego systemu nauczania, który we współczesnej postaci przyjął nazwę platformy 
nauczania-uczenia się. W kolejnych kilkudziesięciu pracach prezentuje technologie dydaktyczne i spo-
łeczne aspekty e-learningu. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Słupsku Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. 
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Kształtowanie postaw marketingowych, obejmujące wszystkich pracowników, nie tylko bezpośred-
nio związanych z marketingiem, jest szczególnie ważne dla organizacji ukierunkowanej na rozwój 
rynkowy i jakościowy. Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania metod 
e-edukacji w tym przykładowym zakresie kształcenia, jakim jest zarządzanie marketingowe.

Możliwości i ograniczenia e-learningu
w kształtowaniu postaw i zachowań
Proces doskonalenia pracowników obejmuje: przekaz wiedzy teoretycznej, rozwijanie 

umiejętności praktycznych oraz formowanie postaw. Dwie pierwsze płaszczyzny zostaną pomi-
nięte. Formowanie postaw i zachowań to proces wychowawczy, który stanowi istotny element 
każdego działania dydaktycznego. W praktyce, odnoszącej się szczególnie do osób dorosłych, 
jest on często pomijany lub bagatelizowany. 

Postawa jest względnie trwałą oceną ludzi, przedmiotów, faktów lub idei, wyrażaną w reakcji 
i stosunku człowieka wobec przedmiotu postawy. Tworzy ją: komponent poznawczy, emocjonalny, 
behawioralny i komponent zachowania1.

Zachowanie to ogół złożonych i celowych reakcji, występujących pod wpływem bodźców 
pochodzących z otoczenia lub czynników wewnętrznych organizmu. Z socjologicznego punktu 
widzenia zachowanie jest świadomym działaniem człowieka, regulującym jego stosunek do 
społeczeństwa w obrębie wytworzonej przez niego kultury, norm, wzorców osobowych i kontroli 
społecznej2.

Psychologowie społeczni są zgodni co do tego, że postawy wewnętrzne są źródłem zewnętrz-
nego zachowania i odwrotnie. Połączenie w procesie dydaktycznym postaw i zachowań jest 
istotne ze względu na to, iż postawy wyrażają się w zachowaniach. Samo formowanie postaw, 
które nie generują pożądanych zachowań, stanie się czysto teoretycznym procesem. 

Rozbieżność postaw i zachowań negatywnie wpływa na organizację. Przykładem może 
być problem korupcji w sytuacji, gdy osoba deklarująca postawę antykorupcyjną jednocześnie 

1 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 192.
2 J. Podgórecki, Kształtowanie postaw, „Materiały i studia opolskie” 1989, zeszyt 66, s. 54.

Jarosław Szandurski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
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przyjmuje lub daje łapówki.  Prowadzi to do osłabienia kultury organizacyjnej i obniża poziom za-
rządzania wiedzą (np. decyzje są uzależnione od łapówki, a nie od racjonalnych przesłanek).

Wdrożenie e-learnigu w organizacji wymaga wcześniejszego uformowania postaw, takich jak: 
otwartość na kształcenie i samokształcenie, wiara w siebie, pozytywne nastawienie do uczenia 
się i zdobywania wiedzy. Oprócz tego istotna jest umiejętność kompetentnego i swobodnego 
korzystania ze środków komunikacji teleinformatycznej (interaktywności), czyli dialogu z syste-
mem nauczania oraz umiejętność wspólnej nauki i współpracy z innymi3.

W. Domachowski4 zauważa, że postaw uczymy się podobnie jak wszelkich innych umiejęt-
ności, a szczególną rolę w tym procesie odgrywają wzmocnienie i naśladowanie. Powtarzające 
się tego samego rodzaju doświadczenia z danymi obiektami powodują, że uczymy się poprzez 
wzmocnienie. Zostaje w ten sposób ukształtowany emocjonalny komponent postaw, który dalej 
wpływa na powstanie komponentu poznawczego oraz zachowania. Naśladowanie występuje 
w trakcie uczenia się od innych. W procesie zdalnego nauczania istnieje możliwość powtarzania 
doświadczeń edukacyjnych, a kontakt z mentorem lub trenerem prowadzi do naśladowania 
prezentowanych przez niego postaw.

W procesach kształtowania postaw i zachowań możliwe jest wykorzystanie e-learningu ze 
względu na jego cechy systemowe i procesowe oraz na stosowane narzędzia. 

Cechy systemu e-learningowego wymienione przez A. Stecyka5 sprzyjają kształtowaniu 
postaw i zachowań, ponieważ:

 elastyczność miejsca i czasu kształcenia sprzyja rozwijaniu samodzielności doboru 
najbardziej efektywnych warunków doskonalenia;

 indywidualne tempo nauki wzmacnia akceptację własnej drogi rozwoju;
 szybka dystrybucja wiedzy oraz jej stabilna absorpcja rozwija sprawność indywi-

dualnej akceptacji zmian; 
 nieprzerwane rozpowszechnianie wiedzy i zasobów dydaktycznych w całej orga-

nizacji sprzyja rozwojowi kultury organizacji, opartej na wymianie wiedzy dedy-
kowanej;

 możliwość standaryzacji szkolenia wspomaga wdrażanie jakościowego systemu 
zarządzania własnym rozwojem; 

 bieżący dostęp do szczegółowych informacji o postępie i efektywności realizacji 
szkolenia rozwija osobisty monitoring procesu doskonalenia.

Procesowe ujęcie współpracy w e-learningu sprzyja, bezpośrednio i pośrednio, kształtowaniu 
oczekiwanych postaw i zachowań poprzez: 

 zadania wdrożeniowe – wymagające od osoby szkolonej odejścia od komputera, wy-
konania konkretnego działania i przedyskutowania go z przełożonym lub trenerem;

 wspieranie wirtualnych społeczności (czat, lista dyskusyjna), które pod nadzorem 
szkoleniowca mogą stać się forum wymiany wiedzy, doświadczeń lub wspólnego 
rozwiązywania zadań;

 grupową komunikację (audio- i wideokonferencje, wirtualne tablice, konferencje 
internetowe) i współdziałanie na odległość (ćwiczenia, zadania), co umożliwia 
prezentację problemu i jego rozwiązania na forum grupy6.

3 A. Clarke, e-learning nauka na odległość, WKŁ, Warszawa 2007, s. 15.
4 W. Domachowski, Przewodnik po psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1998, s. 115.
5 A. Stecyk, Abc eLearningu, Difin, Warszawa 2008, s. 20.
6 Tamże, s. 208.
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Narzędzia e-learningowe są wykorzystywane w procesie formowania postaw i zachowań 
w następującym zakresie:

 ćwiczenia i testy służą formowaniu postawy obiektywizacji postępu dydaktycznego;
 gry i symulacje pozwalają odgrywać określone role w warunkach laboratoryjnych, 

zbliżonych do rzeczywistych;
 pliki tekstowe, prezentacje multimedialne, hiperlinki, leksykony – rozwijają 

umiejętność krytycznego i problemowego postrzegania poszczególnych obszarów 
wiedzy;

 elementy graficzne, animacje, nagrania dźwiękowe, filmy – przekonują, że to, co 
trudne, nie musi być nudne, czyli rozwijają umiejętność łączenia efektywności 
z efektownością. 

Ogólnopolskie badania przeprowadzone w 2007 r. w ramach projektu Postawy pracownicze 
wskazują, że tylko około 13 proc. organizacji aktywnie zarządza doskonaleniem pracowników 
w zakresie kształtowania pożądanych postaw7.

Z kolei badania przeprowadzone w 2006 roku w dużych spółkach (Polkomtel SA, Teleko-
munikacja Polska SA, Bank BPH SA, Fortis Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, Kredyt Bank 
SA), pokazują że e-learning jest najczęściej stosowany do pogłębiania wiedzy, a najmniejsze 
zastosowanie znajduje w formowaniu postaw. Badane firmy postrzegają e-edukację jako metodę 
związaną z transferem wiedzy, która umożliwia rozwój konkretnych, specjalistycznych umiejęt-
ności8. Potwierdza to ograniczenie procesu doskonalenia do rozwijania wiedzy, ewentualnie do 
rozwijania umiejętności zawodowych, z pominięciem płaszczyzny wychowawczej.

Ograniczeniem e-edukacji pozostaje niemożność bezpośredniego dawania przykładu 
w zakresie określonych postaw, np. uprzejmości, zrozumienia, życzliwości, a także brak 
możliwości bezpośredniego rozwijania więzi interpersonalnych, które silnie stymulują proces 
rozwoju oczekiwanych postaw i zachowań. Zjawiska te częściowo dają się wyeliminować przez 
wprowadzanie formy blended learning.

Badania i obserwacje pokazują, że głównym problemem jest pomijanie płaszczyzny wy-
chowawczej w procesie doskonalenia pracowników (problem ten dotyczy zarówno kształcenia 
tradycyjnego, jak i e-learningowego) oraz że barierą wdrażania systemu e-learningowego jest 
duży koszt jego przygotowania, który – szczególnie w małych organizacjach – znacznie prze-
wyższa koszty nauczania tradycyjnego. 

Charakterystyka postaw w zakresie zarządzania 
marketingowego
Z zarządzaniem marketingowym mamy do czynienia wówczas, gdy traktujemy je jako 

formę zarządzania przez cele, w której występuje możliwie maksymalne i wszechstronne 
wykorzystanie marketingowych metod i narzędzi, a misja przedsiębiorstwa, cele operacyjne 
– w tym także maksymalizacja zysku oraz sposoby zachowania firmy w otoczeniu rynkowym 
– pozostają pod decydującym wpływem marketingowego sposobu myślenia. Przyjęcie formuły 

7 http://www.hrk.pl/Wydarzenia/Default.aspx?art=3272, [12.11.2009].
8 A. Leszczyńska, Zastosowanie e-learningu w rozwoju kompetencji, http://www.estakada.pl/pdf/m_kbadania_e-
learning_w_polskich_korpo.pdf, [12.11.2009].
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zarządzania marketingowego oznacza, że wszyscy członkowie zarządu firmy i wszystkie komórki 
organizacyjne traktują pryncypia i metody marketingowe jako podstawę działań strategicznych 
i operacyjnych9. 

Transfer wiedzy i rozwijanie konkretnych umiejętności obejmuje tylko pracowników bez-
pośrednio związanych z marketingiem. Kształtowanie postaw i zachowań dotyczy bezpośred-
nio całej kadry zatrudnionej w danej organizacji, a także może obejmować osoby powiązane 
z organizacją.

Wspominany marketingowy sposób myślenia (orientacja marketingowa) powinien kształ-
tować, m.in. następujące postawy:

 traktowanie marketingu jako centralnej funkcji przedsiębiorstwa (integracja wokół 
marketingu),

 integrowanie szczegółowych funkcji marketingowych ze strategiami i działaniami 
menedżerów (integracja czynności marketingowych wewnątrz firmy),

 troskę o uzyskanie i wykorzystywanie zadowolenia klientów (integracja wokół 
potrzeb klienta). 

Zarządzanie marketingowe stanowi ramy podmiotowe (wszyscy pracownicy) i przedmio-
towe (orientacja marketingowa) procesu kształtowania postaw i zachowań. Specyfika postaw 
i zachowań pracowników jest determinowana przez koncepcję marketingu partnerskiego 
– ukierunkowanego na zewnętrz organizacji oraz marketingu personalnego – zorientowanego 
wewnętrznie. 

Marketing partnerski to przekształcenie filozofii ukierunkowanej na produkt („zrobić 
i sprzedać”) w filozofię zorientowaną na klienta („zrozumieć i zareagować”). Philip Kotler pod-
kreśla, że w koncepcji marketingu zorientowanego na klienta uwaga powinna być skierowana 
na metody osiągnięcia zysku dzięki zadowoleniu klienta10. 

Postawy i zachowania charakterystyczne dla marketingu partnerskiego to przede wszystkim:
 dążenie do możliwie najlepszego zaspokajania potrzeb klientów, ze zwróceniem 

uwagi na zysk, który jednak jest mniej ważny niż zadowolenie klientów i tworzona 
przez nich opinia o firmie;

 dążenie do wytwarzania lub dostarczania (w handlu) towarów możliwie lepszych 
od oferowanych przez konkurencję, co wspiera postęp techniczny i organizacyjny, 
umożliwiając stałe podnoszenie poziomu jakości produktów, obsługi nabywców 
i serwisu;

 przestrzeganie zasad etyki biznesu i marketingu, ze zwróceniem uwagi na odpo-
wiedzialność przedsiębiorstwa jako pracodawcy i dostawcy towarów lub usług 
potrzebnych społeczeństwu i często niezbędnych dla jego rozwoju11.

Marketing personalny wg T. Listwana to system postępowania i zachowania firmy, zorien-
towany na interesy i oczekiwania zatrudnionych oraz potencjalnych pracowników, traktujący 
ich w sposób podmiotowy. Taka koncepcja zawiera orientację etyczną i jest zbliżona do strate-
gicznego zarządzania kadrami12.

9 T. Wojciechowski, Encyklopedyczne podstawy marketingu, Placet, Warszawa 2009, s. 241.
10 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 20.
11 T. Wojciechowski, dz.cyt., s. 75.
12 T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 79.
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Postawy i zachowania charakterystyczne dla marketingu personalnego to przede 
wszystkim:

 postrzeganie wszystkich pracowników firmy jako jej klientów,
 otwartość firmy, jako całości, na potrzeby, interesy i oczekiwania pracowni-

ków,
 kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i dbanie o jej rozwój przez we-

wnętrznych klientów firmy, będących członkami wspólnoty pracowniczej,
 troska o potencjalnych klientów, czyli przyszłych pracowników13.

Podstawową cechą postawy w obszarze marketingu personalnego jest przede wszystkim 
traktowanie każdego pracownika – zarówno w relacjach hierarchicznych, jak i równoległych 
– jako osoby wartościowej, bez względu na jej „przydatność” w organizacji. Postawy i za-
chowania charakterystyczne dla marketingu personalnego tworzą kulturę dobrych stosunków 
międzyludzkich oraz wysokiego stopnia identyfikacji pracowników z organizacją.

Kształtowanie powyższych postaw marketingu partnerskiego i personalnego wśród 
wszystkich pracowników jest permanentnym procesem, w którym e-edukacja może zostać 
w pełni wykorzystana. Jej wybór uzasadniają argumenty przytoczone w punkcie dotyczącym 
możliwości wykorzystania e-learningu w kształtowaniu postaw i zachowań.

Z praktyki gospodarczej wynika, iż znaczącą barierą – nie do pokonania dla wielu pod-
miotów gospodarczych, które zdecydowały się wdrożyć zasady zarządzania marketingowego 
– jest zmiana toku myślenia personelu firmy. Wykorzystanie w procesie doskonalenia metod 
e-learningowych (fora dyskusyjne i prezentacje doświadczeń benchmarkingowych) sprzyja 
nowoczesnemu, szerokiemu postrzeganiu organizacji jako systemu zorientowanego marke-
tingowo oraz pokonywaniu powyższych barier.

Korzyści z wykorzystania e-learningu w formowaniu 
postaw i zachowań marketingowych pracowników
W modelu pomiaru efektywności szkoleń Kirkpatricka trzeci poziom dotyczy ewaluacji 

zachowań na stanowisku pracy w wyniku nabytej wiedzy, umiejętności i postaw, rozwijanych 
podczas procesu doskonalenia. Na kolejnym poziomie dokonuje się analizy efektów, jakie 
zmiana zachowań przynosi dla firmy14. W związku z tym należy przyjąć, że celem procesu 
kształcenia jest nie tylko subiektywna ocena i obiektywna ewaluacja (poziom pierwszy i drugi), 
ale także rozwijanie postaw, które powodują zmianę zachowań. Zmiana ta przyczyni się do 
wzrostu efektywności, która stanowi realną i wymierną korzyść organizacji. Zatem efektyw-
ność procesu doskonalenia to wartość dodana organizacji. Model Kirkpatricka można w pełni 
wykorzystywać do oceny efektywności procesu kształcenia e-learningowego. 

Zdalna edukacja umożliwia zarządzanie umiejętnościami, kompetencjami oraz ocze-
kiwanymi zachowaniami pracowników, także w zakresie orientacji marketingowej, przez 
co wpływa na efektywne rozwijanie i wykorzystanie kapitałów: ludzkiego, organizacyjnego 
i klienckiego. 

13 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny, czyli jak rządzić pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa 1996, 
s. 16.

14 M. Łaguna, Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004, s. 123–124.
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Kształtowanie postaw i zachowań w procesie e-edukacji przynosi wymierne korzyści 
zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji:

 traktowanie podmiotowe w kształceniu e-learningowym daje pracownikom po-
czucie wartości, które przyczynia się do wzrostu ich zaangażowania w obszarze 
zarządzania marketingowego;

 zgodnie z koncepcją marketingu personalnego e-learning, poprzez swoją elastycz-
ność (czasową, przestrzenną) oraz indywidualizację procesu szkoleń, przyczynia 
się do optymalizacji procesu doskonalenia pracowników, który gwarantuje wysoką 
efektywność na każdym stanowisku pracy;

 zgodnie z założeniami marketingu personalnego środowisko zdalnego nauczania 
umożliwia menedżerom lepsze zrozumienie podwładnych i odwrotnie oraz 
poprawę komunikacji, która zwiększa sprawność zarządzania;

 poprzez uczestnictwo w grach, symulacjach i zadaniach e-learningowych moż-
liwe jest poznanie potencjału każdego pracownika w zakresie innowacji marke-
tingowych, co daje możliwość kreowania i wdrażania nowych pomysłów oraz 
przyczynia się bezpośrednio do rozwoju kapitału intelektualnego organizacji;

 rozwiązania e-learningowe pozwalają poznać luki kompetencyjne oraz umożli-
wiają dostosowanie programu szkoleń do indywidualnych możliwości, ograniczeń 
i potrzeb zarówno poszczególnych pracowników, jak i organizacji;

 w organizacjach rozproszonych e-learning (a w szczególności rozwiązania 
klasy LCS – Live Communication System) może być sprawnym mechanizmem 
komunikowania oraz propagowania wiedzy o charakterze strategicznym (m.in. 
marketingowej i personalnej)15.

Nauczanie na odległość, poprzez zapewnienie jednolitego procesu dydaktycznego, bu-
duje standardy zachowań korporacyjnych i komunikacyjnych oraz wpływa w istotny sposób 
na prorozwojową kulturę organizacyjną. Niejednokrotnie generuje jej zmianę, prowadząc 
do pozytywnych postaw w kontekście postrzegania biznesu, ze szczególnym akcentem na 
orientację marketingową oraz na zarządzanie wiedzą.

Podsumowanie
Analiza kształcenia e-learningowego w ujęciu systemowym, procesowym i narzędziowym 

potwierdza, że może ono wspierać sprawne i efektywne kształtowanie postaw i zachowań 
pracowniczych w każdej organizacji, która uwzględnia płaszczyznę wychowawczą w proce-
sach edukacyjnych. Pożądane postawy i zachowania w zakresie marketingu partnerskiego 
i personalnego są przykładem możliwości wykorzystania zdalnego nauczania. Blended learning 
wspomaga tworzenie oraz rozwój kultury integrującej pracowników i kadrę menedżerską wokół 
koncepcji zarządzania marketingowego, dzięki uzupełnieniu zdalnej edukacji bezpośrednimi 
kontaktami interpersonalnymi.

15 Opracowanie własne na podstawie: M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, ABC Wolters Kluwer Business, Kraków 
2007, s. 35–37.
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 Abstract
Shaping the proper attitude towards marketing among the employees is a vital task for all the companies 

oriented on market and quality development.  E-education, especially in the form of blended learning, 
may constitute an effective process that shapes marketing attitudes and behaviours of employees, both 
directly and indirectly. The purpose of this paper is to review possible e-learning methods supporting 
marketing management education.

 Nota o autorze
Autor jest adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zajmuje się prob-

lematyką zarządzania kadrami w administracji publicznej, marketingiem personalnym i wykorzystaniem 
e-learningu w procesach doskonalenia kadr.
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W opracowaniu przedstawiono pierwsze doświadczenia polskiego partnera związane 
z wdrażaniem e-learningu w ramach koordynowanego przez Uniwersytet w Limerick (Irlandia) 
projektu „Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością” („European Educational Fra-
mework for Quality Management”). Projekt finansowany jest z programu „Leonardo da Vinci”, 
będącego częścią europejskiego „Lifelong Learning Programme”. Zaprezentowano główne 
cele i dotychczasowy ogólny przebieg projektu. Przedstawiono przyjętą metodologię walidacji 
na trzech poziomach: ekspertów e-nauczycieli, uczestników kursu oraz zatrudniających ich 
przedsiębiorstw z grupy MŚP. Dotyczy ona kursu e-learningowego opracowanego w ramach 
projektu, wprowadzającego do tematyki tzw. szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing) 
oraz jego typowych narzędzi. Omówiono wypracowane narzędzia ankietowe oraz trudności 
z opracowaniem szczupłych, merytorycznie nośnych formularzy ankiet dla wymienionych 
trzech poziomów. Odwołano się do wstępnych doświadczeń polskich z oceny wersji testowej 
wybranych lekcji, dokonanej przez potencjalnych użytkowników oraz ekspertów. Implementacja 
podstaw teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu szczupłego wytwarzania 
– stanowiących także bazę szerzej rozumianego szczupłego zarządzania (Lean Management) 
– ma znaczenie dla poprawy wyników ekonomicznych i konkurencyjności, co uzasadniono 
przykładami zaczerpniętymi z przedsiębiorstw działających w Polsce.

Cele i organizacja projektu Europejskie ramy 
edukacyjne dla zarządzania jakością
Projekt Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością (European Educational Frame-

work for Quality Management – w skrócie EEFQuality Management lub EEFQM1), finansowany 
z europejskiego Lifelong Learning Programme, zaplanowany został na okres dwóch lat, a jego 
realizację rozpoczęto w styczniu 2008 roku. Głównym celem projektu jest opracowanie

1 Numer ref. 134477-LLP-2007-IE-Leonardo_LMP; European Comission, Life Long Learning Programme – Leonardo 
da Vinci Sub-Programme – Selection year 2007 – New Projects Presentation cards, http://eacea.ec.europa.eu/llp/
results/2007/documents/2007-leonardo-compendia.pdf, [29.10.2009].
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europejskich ram2 dla szeroko rozumianego zarządzania jakością, zogniskowanego na uzna-
nych metodach ciągłego doskonalenia. Docelowym produktem projektu EEFQM jest modułowe 
szkolenie e-learningowe, skierowane do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Z założenia szkolenie to ma umożliwiać im zdobywanie nowych kwalifikacji zawo-
dowych, poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem praktycznych umiejętności 
(stosowanych bezpośrednio w ich miejscu pracy) w obszarze szeroko rozumianego zarządzania 
jakością (ZJ), a także być krokiem na drodze do uzyskania dyplomu akademickiego. 

W projekcie bierze udział osiem partnerskich instytucji z pięciu krajów:
 Uniwersytet w Limerick (Irlandia) – pomysłodawca i koordynator projektu,
 Uniwersytet w Linköping (Szwecja),
 Politechnika Wrocławska – Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (Polska),
 Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (Polska),
 Politechnika Katalońska w Barcelonie (Hiszpania),
 Azertia (obecnie: Indra) – firma z branży IT (Hiszpania),
 Uniwersytet w Pireusie (Grecja),
 ACH Consulting – firma konsultingowa (Grecja).

Dodatkowo realizację projektu wspierał zewnętrzny ewaluator –  firma Almir Bussiness 
Ltd (Irlandia).

W ramach projektu przewidziano realizację dziewięciu pakietów zadań (workpackages, WP), 
mających doprowadzić do osiągnięcia przyjętego celu. Zaplanowany harmonogram realizacji 
kolejnych pakietów zadań przedstawiono na rysunku 1, a syntetyczny opis przypisanych im 
aktywności wraz z nazwami partnerów wiodących (lead partner, LP) – na rysunku 2.

Rysunek 1. Harmonogram projektu EEFQM

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy projektu EEFQM

2 Więcej o koncepcji europejskich ram kwalifikacyjnych w edukacji na różnych poziomach, patrz np.: Komisja 
Europejska, Europejskie ramy kwalifikacyjne dla uczenia się przez całe życie, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, Luksemburg 2008, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_pl.pdf, [31.10.2009]; 
P. Wyrozębski, Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia oraz E. Chmielecka, M. Taras, 
Proces Boloński – co nowego po Leuven? Relacja z konferencji Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych,
„e-mentor” 2009, nr 30, http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor30.pdf, [23.10.2009].
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Rysunek 2. Pakiety zadań w projekcie EEFQM

*Ogólnie o koncepcji waloryzacji projektu oraz jej znaczeniu w programie Lifelong Learning  patrz strona internetowa 
programu, zakładka Waloryzacja: http://waloryzacja.llp.org.pl/.

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy projektu EEFQM oraz doświadczeń z uczestnictwa 
w projekcie
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Zapotrzebowanie na e-learning w świetle wyników 
badań w projekcie EEFQM
W ramach WP1, przeprowadzono w krajach partnerów badania3, stosując anonimowe 

ankiety oraz indywidualne wywiady ustne. Ich celem była identyfikacja potrzeb i barier eduka-
cyjnych istniejących w MŚP w odniesieniu do szeroko rozumianego zarządzania jakością oraz 
oczekiwanych cech eksperta w dziedzinie jakości. Polskie wyniki4 wskazywały, że z wymienionych 
w ankiecie metod i narzędzi szeroko rozumianego ZJ (w tym szczupłego wytwarzania) niewiele 
jest znanych, a jeszcze mniej – używanych w praktyce MŚP. Jednocześnie ankietowani dekla-
rowali chęć uczestniczenia w szkoleniach z tej tematyki, oczekując zwłaszcza ich pozytywnego 
wpływu na funkcjonowanie organizacji i na jakość dostarczanych przez nią wyrobów czy usług, 
stworzenia możliwości ciągłego pogłębiania wiedzy i świadomości jakościowej oraz zwiększania 
motywacji pracowników przedsiębiorstw do działań projakościowych. Podkreślano, jak bardzo 
istotna jest umiejętność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy oraz nauka oparta na 
analizie rzeczywistych przykładów. Do głównych barier opóźniających, czy powstrzymujących, 
wdrażanie w MŚP systemu szkoleniowego na rzecz zarządzania jakością ankietowani zaliczyli 
ograniczone możliwości czasowe, uniemożliwiające wzięcie udziału w odpowiednim kursie oraz 
brak wiedzy o korzyściach wynikających z zastosowania metod i narzędzi szeroko rozumianego 
ZJ (w tym szczupłego wytwarzania). Wyniki te potwierdzały istnienie w MŚP potencjalnego 
zapotrzebowania na e-learningowe kształcenie w zakresie zarządzania jakością, zogniskowane 
na uznanych narzędziach ciągłego doskonalenia.

Następnie, w ramach WP2, w krajach partnerów zbadano dostępne oferty szkoleniowe 
w zakresie szeroko rozumianego ZJ oraz dokonano ich przeglądu porównawczego5. W Polsce, 
podobnie jak w Szwecji, Hiszpanii i Grecji, nie stwierdzono istnienia kursów e-learningowych 
spełniających założenia sformułowane w projekcie, z uwzględnieniem wymagań MŚP. Tym samym 
uznano, iż w wymienionych krajach brakuje – cytując sformułowanie użyte na początku tej 
pracy – modułowego szkolenia e-learningowego, skierowanego do pracowników małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP), umożliwiającego im zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, 
poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem praktycznych umiejętności (stosowanych 
bezpośrednio w ich miejscu pracy) w obszarze szeroko rozumianego zarządzania jakością (ZJ), 
na drodze do uzyskania dyplomu akademickiego.

3 Część wyników opublikowano w pracy: M. Fitzpatrick i in., Equipping the future quality practitioner given expert 
characteristics and future manufacturing and e learning developments, [w:] Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard 
(red.), Quality management and organizational development attaining sustainability from organizational excellence 
to sustainable excellence, 11th QMOD Conference, Helsingborg, 20–22 sierpnia 2008, Linköping University Electronic 
Press, httt://www.ep.liu.se/ecp/033/059/ecp0803359.pdf, [11.11.2009].
4 Wyniki polskiej części badań przedstawiono w publikacji: B. Sujak-Cyrul, M. Olejnik, A. Jednoróg, Z. Sierzchuła, 
Badanie uświadomionych potrzeb i barier edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakością 
w celu ustalenia europejskiego standardu edukacji menedżera jakości w systemie studiów niestacjonarnych – analiza 
polskich doświadczeń i wyników badań, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Nr 31: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 118–148.
5 Wyniki omówiono w referacie: M. Fitzpatrick i in., Quality Training in Europe: Current Situation, Future Challenges 
and e-Learning Opportunities, wygłoszonym na konferencji: 12th International QMOD and Toulon-Verona Conference 
on Quality and Service Sciences (ICQSS), 27–29.08.2009, Werona, Włochy.
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Prototypowy moduł szkoleniowy jako obiekt 
walidacji
W ramach WP3, zgodnie z zaprojektowaną metodyką nauczania ZJ oraz uzgodnionymi ce-

lami kształcenia dla poszczególnych kursów, opracowano jeden prototypowy moduł szkoleniowy. 
Zadanie to wykonał koordynator projektu, a zarazem partner wiodący w WP3 – Uniwersytet 
w Limerick. Obszarem tematycznym prototypowego modułu są zagadnienia związane z tzw. 
szczupłym wytwarzaniem (Lean Manufacturing – w skrócie LM), uznanym za istotny aspekt 
szeroko rozumianego zarządzania jakością. Wybór takiej tematyki ma głębokie uzasadnienie 
– zastosowanie metod i narzędzi LM w praktyce przynosi przedsiębiorstwom znakomite efekty 
organizacyjne i ekonomiczne. Na przykład działające w Polsce duże przedsiębiorstwa, repre-
zentujące różne branże – zarówno produkcyjne, jak i usługowe – po wdrożeniu elementów 
LM do swojej praktyki odnotowują takie korzyści, jak: wzrost wydajności z dotychczasowych 
10–20 proc.6 do ponad 60 proc.7, redukcję zapasów nawet rzędu 70 proc.8, redukcję potrzebnej 
powierzchni produkcyjnej nawet o ponad 60 proc.9, a także skrócenie czasu realizacji wyrobu 
o 40 proc.10, 50 proc.11 czy nawet o ponad 70 procent12. Takie rezultaty przekładają się na 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, znajdując odzwierciedlenie m.in. w kosztach zapasów 
(które ulegają zmniejszeniu nawet o 95 proc.13), czy też w kosztach godzinowych produkcji 
(zmniejszanych o ponad 40 procent14).

Opracowany w ramach WP3 moduł szkoleniowy dotyczący metod i narzędzi szczupłego 
wytwarzania, nazwany Szczupłe myślenie i narzędzia (Lean Thinking and Tools), został podzielony 
na dwie części, z których pierwsza składa się z ośmiu, a druga z dziewięciu jednostek lekcyjnych 
(rysunek 3). Każda lekcja posiada indywidualny tytuł, sprecyzowane cele (określone jako umie-
jętności do osiągnięcia), treść merytoryczną ustrukturyzowaną w logicznie wydzielone i nazwane 
elementarne części wraz z przykładami z praktyki gospodarczej, krótkie podsumowanie treści 
merytorycznej oraz odnośniki do literatury z zakresu LM.

6 B. Franczuk, K. Wachowicz, Obniżanie zapasów w General Electric Power Control Kłodzko, [w:] T. Koch (red.), 
IV Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
2004, s. 83–93.
7 Ł. Wawrzyniak, Wdrażanie systemu produkcyjnego MAN Pojazdy Użytkowe w fabryce autobusów MAN Star Truck 
& Buses Sp. z o.o., [w:] T. Koch (red.), VIII Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, Lean Enterprise 
Institute Polska, Wrocław 2008, s. 101–118.
8 M. Bożek, M. Biesiada, E. Majka, I. Rutkowska, Doświadczenia z wdrażania systemu produkcyjnego Aesculapa 
w Asculap CHIFA, [w:] T. Koch (red.), VI Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, Ofic. Wyd. Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 83–97.
9 J. Szostak, A. Bielewski, Lean Manufacturing w Remy Automotive Poland. Osiągnięcia i problemy, [w:] T. Koch (red.), 
VI Konferencja Lean…, dz. cyt., s. 183–198.
10 P. Głowacki, B. Łoś, Dążenie do szczupłej produkcji w fabryce kuchenek Whirlpool we Wrocławiu, [w:] T. Koch 
(red.), VII Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2007, s. 106–120.
11 P. Morfopoulos, G. Józwiak, R. Malinowski, M. Pastwa, K. Bąk, Praktyczna nauka z sukcesów i błędów przy wdra-
żaniu Lean w dwóch zakładach, [w:] T. Koch (red.), IX Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, Lean 
Enterprise Institute Polska, Wrocław 2009, s. 93–113.
12 U. Horlacher, A. Plewniak, Value Stream Improvement on an Example Kitchen Product Line, [w:] T. Koch (red.), 
VI Konferencja Lean…, dz. cyt., s. 155–169.
13 A. Bielewski, Doświadczenia ELMOT DR we wdrażaniu Lean Manufacturing w systemach produkcyjnych, [w:] T. Koch 
(red.), II Konferencja Lean Manufacturing. Materiały konferencyjne, WCTT, Wrocław 2002, s. 55–72.
14 R. Kozikowski, Lean Manufacturing w Eaton Tczew – przegląd i omówienie wyników wdrożenia, [w:] T. Koch (red.), 
IV Konferencja Lean…, dz. cyt., s. 105–116.
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Planując kształcenie o charakterze mieszanym (blended learning) z aktywnym udziałem
e-nauczyciela, docelowo założono wykorzystanie – oprócz podstawowych materiałów w wersji 
elektronicznej – także indywidualnych notatek prowadzącego (dostarczanych w formie wydruko-
wanej lub w postaci plików przeznaczonych do samodzielnego wydruku), forum dyskusyjnego, 
pytań kontrolnych i (lub) zadań do wykonania, projektu LM praktycznie realizowanego przez 
uczestnika w zatrudniającym go przedsiębiorstwie, seminariów „twarzą w twarz” oraz egzaminu 
końcowego służącego ocenie wiedzy uczestnika.

Rysunek 3. Podstawowe elementy struktury modułu Szczupłe myślenie i narzędzia

   Lekcja 1: Wprowadzenie do modułu

Część I

(LT1) 

Moduł

„Szczupłe myślenie i narzędzia”

   Lekcja 1 : Wprowadzenie do modułu

Część II

(LT2) 

   Lekcja 2: Wstęp do Lean Management

  Lekcja 3 : Mapowanie strumienia wartości

   Lekcja 4: Wytwarzanie w komórkach

   Lekcja 5: Standaryzacja miejsca pracy
i praca standaryzowana 

   Lekcja 6: Systemy ssące

   Lekcja 7: SMED i 5s 

   Lekcja 8: Kaizen

   Lekcja 2 : Szczupły łańcuch dostaw

   Lekcja 3 : Zarządzanie wizualne

   Lekcja 4 : Całkowita efektywność sprzętu oraz
totalne produktywne utrzymanie ruchu

   Lekcja 5: Jidoka, Zero Quality Control
i Poka -Yoke 

   Lekcja 6 : Wartość dla klienta

   Lekcja 7 : Szczupłe przedsiębiorstwo – Lean
poza działami produkcyjnymi 

   Lekcja 8: Szczupły rozwój produktu

   Lekcja 9: Rozwinięcie strategii i kultura Lean

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Uniwersytetu z Limerick i ich tłumaczeń na język polski 
oraz doświadczeń z uczestnictwa w projekcie

W ramach WP4 partnerzy projektu przetłumaczyli zawartość modułu na języki narodowe 
i dokonali niezbędnych adaptacji lokalnych, a następnie – do celów walidacji (przeprowa-
dzanej w ramach WP5) – wspólnie wybrali trzy pierwsze lekcje kursu dotyczące zagadnień 
merytorycznych (lekcje 2–4). Dodatkowo do testowania udostępniono lekcję wprowadzającą 
do modułu (lekcja 1), przedstawiającą niezbędne zagadnienia organizacyjne. Ogólną strukturę 
wybranych lekcji wraz z określonymi dla każdej z nich celami do osiągnięcia przedstawiono 
na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Struktura i cele wybranych lekcji z modułu Szczupłe myślenie i narzędzia

Struktura lekcji 2.

Wprowadzenie do Lean Management

2.1  Wprowadzenie
2.2 Cele lekcji

2.3 Wstęp i historia Lean

2.4 System produkcyjny Toyoty
2.5 Zasady Lean

2.6 Przegląd lekcji
2.7 Literatura

Struktura lekcji 3.

Mapowanie Strumienia Wartości 

3.1 Wprowadzenie
3.2 Cele lekcji

3.3 Wprowadzenie do Mapowania

      Strumienia Wartości (VSM)
3.4 Dlaczego VSM

3.5 Wybór rodziny produktów
3.6 Mapowanie stanu obecnego VSM

3.7 Opracowywanie idealnego stanu

      przyszłego VSM
3.8 Mapowanie stanu przyszłego VSM

3.9 Osiąganie stanu przyszłego VSM 
3.10 Powtórzenie lekcji

3.11 Pytania kontrolne

3.12 Sugerowane odpowiedzi na pytania

        do samooceny
3.13 Bibliografia

Struktura lekcji 4.

Wytwarzanie w komórkach 

4.1 Wprowadzenie

4.2 Cele lekcji
4.3 Przegląd wytwarzania w komórkach

4.4 Praca w komórkach
4.5 Plan wykorzystania przestrzeni

w komórce 

4.6 Inne zagadnienia związane

z projektowaniem komórki 
4.7 Przegląd lekcji
4.8 Literatura

Cele – osiągnięcie umiejętności: 

� opisania ewolucji Lean,

� wyjaśnienia głównych różnic pomiędzy tradycyjną 

produkcją masową a Lean,

� wymienienia najważniejszych elementów 

Systemu produkcyjnego Toyoty

� odróżnienia działań dodających wartości od 

niedodających wartości,

� opisania różnych rodzajów marnotrawstwa,

� wymienienia i opisania 5 zasad Lean. 

Cele – osiągnięcie umiejętności: 

� opisania, dlaczego VSM jest tak istotnym 
narzędziem Lean,

� opisania i objaśnienia kluczowych korzyści VSM,

� objaśnienia głównych kroków i wymogów 

niezbędnych by wykonać Mapy Strumienia 
Wartości dla stanu bieżącego, idealnego 

i przyszłego,

� opisania i zaplanowania sesji VSM,
� rozwijania planu implementacji stanu przyszłego 

VSM.

Cele – osiągnięcie umiejętności:  

� wymienienia cech wyróżniających wytwarzanie 

w komórkach,

� opisania roli i istotnego znaczenia komórek 

produkcyjnych w tworzeniu przepływu jednej 

sztuki oraz osiąganiu dużej różnorodności 

produkcji,

� wymienienia zalet komórek produkcyjnych,

� wymienienia kluczowych wymagań dla 

pomyślnego wytwarzania w komórkach 
produkcyjnych,

� wymienienia kluczowych wymagań i czynników 

dla pomyślnego projektowania komórki 

produkcyjnej,

� wskazania różnic między poszczególnymi 

wariantami planowania komórek produkcyjnych,

� opisania różnych innych, niezwiązanych  

z rozmieszczeniem przestrzennym, aspektów 

projektowania komórki produkcyjnej,

� opisania kluczowych etapów i czynników dla 
pomyślnego planowania i wdrażania komórek 

produkcyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Uniwersytetu z Limerick i ich tłumaczeń na język polski 
oraz doświadczeń z uczestnictwa w projekcie

E-learning w projekcie Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością



202

Opracowana metoda walidacji kursu
e-learningowego
Ogólny plan projektu EEFQM przewiduje doprowadzenie w ramach WP5 do walidacji 

zawartości prototypowego modułu (na przykładzie i w zakresie jego wybranych lekcji), celem 
wyciągnięcia wniosków co do ewentualnych niezbędnych zmian i możliwych udoskonaleń 
zawartości ostatecznej wersji modułu. Plan zakłada jedynie, że walidacja zawartości prototy-
powego modułu ma odnosić się do ustalonych celów kształcenia oraz być przeprowadzona, 
przy udziale reprezentantów małych i średnich przedsiębiorstw z krajów partnerskich projektu. 
Tak pomyślana walidacja wymaga wypracowania zarówno metody jej przeprowadzenia, jak 
i narzędzi możliwych do zastosowania przez wszystkich partnerów projektu, wychodząc od 
przyjęcia jednej definicji walidacji jako wspólnej podstawy.

W literaturze przedmiotu spotyka się niejednorodne definiowanie i rozumienie pojęcia 
walidacji, często zależne od rodzaju walidowanego „obiektu”. Na przykład w odniesieniu 
do wiedzy walidacją nazwano zbiór metod określania aktualności, kompletności, spójności 
i adekwatności wiedzy15, natomiast w odniesieniu do systemów informatycznych: pojęcie wali-
dacji interpretowane jest jako proces budowania odpowiedniego systemu oraz walidacja określa 
poziom, na jakim dany system jest odwzorowaniem zadanej rzeczywistości16. Pojęcie walidacji 
nie wszędzie jest używane wprost (np. SEA w opisie rozbudowanych kryteriów oceny kursu 
internetowego17, dotyczących także etapu opracowania kursu oraz w informacji wstępnej do 
tych kryteriów, obywa się bez słowa „walidacja”), a niektórzy używają tylko ogólnego określenia 
„testowanie”18. Także wśród partnerów uczestniczących w projekcie EEFQM rozumienie pojęcia 
walidacji rodziło różne wątpliwości i dyskusje przed przyjęciem do stosowania opisanej poniżej 
metody walidacji.

W niniejszej pracy – wychodząc od stosowanej w znormalizowanych systemach zarzą-
dzania jakością definicji uniwersalnej (sformułowanej w sposób pozwalający odnieść ją do 
każdego rodzaju „obiektu”), określającej walidację jako: potwierdzenie, przez przedstawienie 
dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego 
użycia lub zastosowania19, w odróżnieniu od weryfikacji rozumianej jako: potwierdzenie, przez 
przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania20 
– przyjęto, że proces walidacji kursu e-learningowego powinien być procesem ukierunkowa-
nym na zebranie dowodów potwierdzających osiąganie lub możliwość osiągania w procesie 

15 K. Hauke, Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wykładów online, referat z IV ogólnopolskiej konferencji Rozwój 
e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, http://e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_IIa/09_e-edukacja.
pdf, [20.10.2009].
16 P. Różewski, E. Kusztina, O. Zaikin, Modele i metody zarządzania procesem Otwartego nauczania zdalnego, Instytut 
Badań Systemowych PAN, Warszawa–Szczecin 2008, s. 222.
17 Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, Kryteria oceny kursu internetowego, http://www.sea.edu.pl/kryteria/, 
[05.05.2009]; W. Zieliński, Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), 
E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008, 
http://www.e-edukacja.net/czwarta/e-edukacja_4.pdf, [05.05.2009].
18 M. Helenowska-Peschke, Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji – propozycje autorskie, 
[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredy-
tacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf, [20.10.2009].
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, 
Warszawa 2006, s. 43 i 63; norma krajowa jest identyczna z normą europejską EN ISO 9001:2005 oraz normą 
międzynarodową ISO 9001:2005.
20 Tamże.
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e-szkolenia ściśle określonych wcześniej celów kształcenia. W przypadku zebrania dowodów 
zaprzeczających możliwości osiągania tych celów ujemny wynik procesu walidacji powinien 
być podstawą do uruchomienia właściwych działań korygujących. Powinny one obejmo-
wać: wyciągnięcie wniosków co do przyczyn tego stanu, określenie na tej podstawie zmian 
koniecznych do wprowadzenia w kursie e-learningowym, wdrożenie tych zmian, sprawdze-
nie ich skuteczności w eliminowaniu wcześniej zidentyfikowanych przyczyn. Dodatkowo 
udoskonalony kurs e-learningowy, zmieniony w wyniku skutecznie zrealizowanych działań 
korygujących, powinien zostać poddany  powtórnej walidacji .

Opracowaną metodę walidacji prototypowego modułu kursu e-learningowego (na przy-
kładzie i w zakresie jego wybranych lekcji) oparto na następujących założeniach: 

 Walidacja musi zostać przeprowadzona na wszystkich trzech poziomach użyt-
kowników (beneficjentów), tj.: ekspertów i e-nauczycieli, uczestników kursu 
oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw z grupy MŚP.

 Obiektywnymi dowodami potwierdzającymi osiągnięcie lub potencjalną możli-
wość osiągnięcia celów kształcenia, a także spełnienie lub potencjalną możliwość 
spełnienia innych wymagań dotyczących konkretnego zamierzonego zastoso-
wania (jak np. osiągnięcie wymiernych korzyści przez przedsiębiorstwo z grupy 
MŚP), będą wyrażone na ten temat pozytywne opinie przedstawicieli ww. grup  
użytkowników (beneficjentów).

 Zebranie i udokumentowanie przedmiotowych opinii przedstawicieli wszystkich  
trzech grup użytkowników (beneficjentów) należy zrealizować przy użyciu spe-
cjalnie w tym celu wypracowanych narzędzi ankietowych.

 Narzędzia ankietowe przeznaczone odpowiednio dla ekspertów i e-nauczycieli, 
dla uczestników kursu oraz dla zatrudniających ich przedsiębiorstw z grupy MŚP 
należy zróżnicować tak, by zakres zagadnień ocenianych przez ankietowanego, 
pochodzącego z danej grupy, uwzględniał charakterystyczny dla tej grupy po-
ziom wiedzy z zakresu LM, pełnione funkcje i doświadczenia w „użytkowaniu” 
walidowanego kursu e-learningowego oraz potencjalne różnice w punktach 
widzenia na korzyści oczekiwane po zrealizowaniu modułu szkoleniowego przez 
uczestniczącego w szkoleniu pracownika MŚP.

 Wypracowane narzędzia ankietowe powinny być w miarę możliwości szczup-
łe, merytorycznie nośne oraz ogólnie odnosić się do zakresu przewidzianych 
w module metod dydaktycznych i lokalnych adaptacji.

W rezultacie wypracowano i ustalono (w burzliwej dyskusji z partnerami z pozostałych 
krajów oraz z zewnętrznym ewaluatorem, wspierającym realizację projektu) ostateczny kształt 
trzech formularzy ankietowych, stanowiących narzędzia walidacji EEFQM: 

 A01 – Ocena uczestnika (Learner survey),
 A02 – Przegląd treści materiału przez eksperta/wykładowcę prowadzącego (Ma-

terial Content review by Expert/Lecturer), 
 A03 – Przegląd na szczeblu przedsiębiorstwa MŚP (SME Level review).

Wszystkie formularze rozpoczynają się od części informacyjnej – pytań mających na 
celu zebranie podstawowych danych odpowiednio: o osobie uczestniczącej w szkoleniu 
(A01), o ekspercie (wykładowcy) prowadzącym szkolenie (A02) oraz o przedsiębiorstwie 
zatrudniającym uczestnika szkolenia (A03 i A01). Dane te mają dać m.in. pogląd na ogólne 
doświadczenie danego uczestnika, eksperta, jak i całego przedsiębiorstwa w zakresie ZJ, 
a zwłaszcza w zakresie LM oraz znormalizowanych systemów ZJ (jako potencjalnie najczęściej 
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znanych i stosowanych modeli ZJ). W dalszej kolejności każdy z formularzy zawiera dwie 
merytorycznie istotne części:

 przegląd szczegółowy – część odnoszącą się szczegółowo do każdej z wybranych 
lekcji, ich poszczególnych celów kształcenia oraz zawartości merytorycznej;

 przegląd ogólny – część odnoszącą się głównie do ogólnych efektów i zmian wy-
wołanych udziałem uczestnika w szkoleniu jako całości, z założenia niewymagającą 
przebudowy przy  zwiększaniu liczby lekcji podlegających walidacji.

Częściowo zakres tematyczny zagadnień opiniowanych przez ankietowanych, pochodzących 
z wyżej wymienionych grup oraz sposób ich sformułowania w formularzach A01, A02 i A03 
jest taki sam lub mocno zbliżony (patrz tabela 1), co docelowo pozwala na łatwe porównanie 
ocen wystawionych przez ankietowanych uczestników, ekspertów oraz reprezentantów wypo-
wiadających się w imieniu przedsiębiorstw z grupy MŚP.

Tabela 1. Porównanie zakresu tematycznego zagadnień w ankietach A01, A02, A03

Lp. Zakres tematyczny pytania/oceny/opinii
Wyrażający ocenę/opinię

Uczestnik
w A01

Ekspert
w A02

MŚP
w A03

C
zę

ść
 in

fo
rm

ac
yj

na 1.
Charakterystyka MŚP (produkt, branża, wielkość, wiek przed-
siębiorstwa, eksport)

+ +

2. Doświadczenie MŚP w znormalizowanych systemach ZJ + +

3.
Doświadczenie ankietowanego w ogólnym ZJ, LM i znormalizo-
wanych systemach ZJ

+ +

4. Dane kontaktowe ankietowanego (podawane według uznania) + + +

Pr
ze

gl
ąd

 s
zc

ze
gó

ło
w

y

5.
W rezultacie ukończenia lekcji – uczestnik potrafi to, co określo-
no w poszczególnym celu kształcenia dla tej lekcji (patrz rys. 3)

+ +

6.
Zawartość lekcji – jest odpowiednia i kompletna w stosunku do 
celów kształcenia ustalonych dla tej lekcji

+ +

7.
Język użyty w lekcji jest jasny i odpowiedni do osiągnięcia usta-
lonych celów tej lekcji

+ +

8

Przegląd praktycznego zastosowania Mapowania Strumienia 
Wartości w obszarze pracy uczestnika (pytania otwarte dot. 
poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających zastosowanie 
w miejscu pracy oraz wpływu zastosowania na pracowników, 
na postrzeganie funkcjonowania procesów i miejsc ukrywania 
w nich zapasów oraz miejsc istnienia marnotrawstwa)

+

Pr
ze

gl
ąd

 o
gó

ln
y

9.
Zaangażowanie uczestnika w lekcje (trwale opanowujący wie-
dzę i umiejętności, kompetentny, zainteresowany, wdrażający)

+

10. Chęć rekomendowania szkolenia innym uczestnikom + +

11.
Chęć rekomendowania szkolenia innym przedsiębiorstwom 
z grupy MŚP ze względu na faktyczny, wyraźnie pozytywny 
wpływ szkolenia na ankietowane przedsiębiorstwo

+

12.
Ewaluacja uczestnictwa w lekcjach (uczestnicy osiągnęli korzyści 
ze szkolenia, są przygotowani do zastosowania nabytych umie-
jętności i wiedzy, są w stanie zastosować to w swojej pracy)

+

13. Przekonanie o ogólnych korzyściach, jakie kurs przyniesie MŚP +

14.
Metody dydaktyczne (forum dyskusyjne, zadania, projekt w przed-
siębiorstwie, seminaria „twarzą w twarz”) przydatne dla zastoso-
wania nabytej wiedzy i umiejętności bezpośrednio w pracy

+
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Pr
ze

gl
ąd

 o
gó

ln
y

15.
Materiały i notatki szkoleniowe przydatne dla zastosowania  na-
bytej wiedzy i umiejętności bezpośrednio w pracy

+

16. Zmiana w wiedzy, umiejętnościach i postawie uczestnika +

17.
Ogólna wiedza, umiejętności i postawy uczestników osiągnęły 
wymagany poziom

+

18. 
Zastosowanie wiedzy i umiejętności z kursu przyniesie MŚP 
korzyści finansowe, zmiany procedur, ulepszenia procesu, po-
prawę jakości

+ + +

19. 
Zastosowanie wiedzy i umiejętności z kursu przyniesie zmianę 
stosunku do LM i kursów doskonalących

+ + +

20. 

Problemy przy wdrażaniu w pracy wiedzy i umiejętności wy-
niesionych z kursu (wiedza nieprzydatna, niewystarczająca 
ilość czasu, niewystarczające zainteresowanie kolegów lub wy-
kładowcy, brak organizacyjnego sposobu na włączenie wiedzy/
umiejętności do pracy, brak związku z wykonywaną pracą)

+

21.
Elementy LM faktycznie zastosowane w MŚP przez pracowni-
ków uczestniczących w kursie

+

22.
Przewidywanie szerokiego stosowania LM w MŚP dzięki wiedzy 
i umiejętnościom wyniesionym z kursu

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie wypracowanych formularzy ankiet A01, A02, A03, 
z uwzględnieniem uzgodnień pomiędzy partnerami projektu EEFQM

Ponieważ we wcześniejszych badaniach w kilku krajach zaobserwowano wyraźną awer-
sję ankietowanych do wypełniania długich formularzy oraz niechęć do pytań otwartych, 
z reguły wymagających od ankietowanych głębszego namysłu oraz poświęcenia dłuższej 
chwili na udzielenie odpowiedzi, wypracowane ankiety zawierają głównie pytania zamknięte 
(z zaznaczonym wyjątkiem tematyki określonej w punkcie 8 w tabeli 1. Swoją opinię, co do 
zamieszczonych w ankiecie stwierdzeń, ankietowany może wyrazić w typowej skali Likerta, 
poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi: 

 zdecydowanie TAK,
 raczej TAK,
 ani TAK, ani NIE,
 raczej NIE,
 zdecydowanie NIE.

Gdy ankietowany udzieli odpowiedzi „raczej NIE” lub „zdecydowanie NIE”, jest za-
chęcany dodatkowym pytaniem w formularzu do krótkiego opisania głównych przyczyn 
wyrażonej opinii, istotnych dla ustalenia niezbędnych zmian i udoskonaleń na drodze do 
ukształtowania ostatecznej wersji modułu szkolenia e-learningowego. Ankiety odpowiednio 
zawierają od około 60 do około 25 stwierdzeń (w tym ostatnim przypadku uzupełnionych 
przez 6 pytań otwartych), co pozwala na ich wypełnienie w ciągu paru minut. Jednak nie-
znający zagadnień LM uczestnik szkolenia najpierw potrzebuje około dwu do trzech tygodni 
na zapoznanie się z materiałem wybranych lekcji prototypowego modułu szkoleniowego, 
a przy przerabianiu wszystkich zaleconych zadań, zrealizowaniu projektu w przedsiębior-
stwie oraz przy aktywnym udziale w forum dyskusyjnym czas ten może wydłużyć się do 
dwóch, trzech miesięcy.

cd. tabeli 1
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Jak się wydaje, można uznać wypracowane narzędzia ankietowe za udany kompromis 
pomiędzy szczupłością narzędzia a niezbędnymi treściami merytorycznych stwierdzeń i pytań 
w nim zawartych. Ustalenie zakresu oraz treści stwierdzeń i pytań było żmudne i wywoływało 
liczne dyskusje. Niektórzy uczestnicy projektu nadal optują za skróceniem wypracowanych 
formularzy dla uczestników szkoleń oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw z grupy MŚP. 
Jednak większość partnerów projektu informuje o pozyskiwaniu znacznej liczby ankiet od 
uczestniczących w procesie walidacji przedstawicieli tych grup. Wstępnie założono, że podstawą 
walidacji będzie uzyskanie przynajmniej 100 wypowiedzi ankietowych od uczestników szkolenia 
(co najmniej 20 z każdego z pięciu krajów), 50 wypowiedzi ankietowych od przedsiębiorstw ich 
zatrudniających (co najmniej 10 z każdego z pięciu krajów) oraz przynajmniej 15 wypowiedzi 
ekspertów (co najmniej 3 z każdego z pięciu krajów).

Wstępne wyniki walidacji
Pierwsze pozyskiwane wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pozwalają stwierdzić, 

że zarówno eksperci, jak i uczestnicy kursu pozytywnie oceniają opracowany prototypowy moduł 
szkoleniowy. Wśród komentarzy uczestników kursu pojawiają się opinie, że oferowana wiedza 
jest bardzo szeroka i ma istotne znaczenie dla uczestników oraz ich przedsiębiorstw. Jednocześ-
nie zwracają oni uwagę na niedosyt praktycznego zastosowania prezentowanych zagadnień, 
przez co ograniczone są możliwości zdobycia umiejętności wykorzystania poznawanych metod 
i narzędzi. Uwagi te potwierdzają słuszność założenia o konieczności połączenia dostarczanej 
wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem w przedsiębiorstwie, poczynionego 
na etapie projektowania kursu. Element praktyczny pominięto jednak  częściowo na etapie 
testowania kursu, z uwagi na ograniczenia czasowe projektu.
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 Abstract
The paper presents the first experiences of a Polish partner linked to the implementation of e-learning 

in the scope of project entitled: European Educational Framework for Quality Management. The project is 
coordinated by University of Limerick (Ireland) and financed in the frame of European Leonardo da Vinci 
Programme, which is a part of Lifelong Learning Programme. The general concept of the project and its main 
goals are presented. The methodology of validation of the e-learning course, which has been developed 
in the project, is introduced. The course subject is Lean Manufacturing and its typical tools. The validation 
methodology refers to three levels: e-teacher, the course participants and companies (SMEs employing 
the participants) levels. Developed tools as well as difficulties faced while trying to work out lean, concise 
questionnaires for three levels mentioned above are discussed. Preliminary Polish experiences from the 
validation of mock version of chosen lessons, carried out by potential users and experts, are referred to. 
Implementation of basic theoretical knowledge and practical skills regarding Lean Manufacturing – which is 
also a base for broader Lean Management concept – is significant for the improvement of economical results 
and competitiveness, what has been justified by the examples from companies operating in Poland.
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Niniejsze opracowanie prezentuje założenia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
w zakresie systemowego rozwoju nowych form kształcenia akademickiego. Jego autorzy – człon-
kowie zespołu Centrum e-Learningu UEK – stawiają także pierwszą diagnozę na podstawie 
widocznych rezultatów wprowadzonych zmian.

Wprowadzenie – słuszne przeczucia
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która 

zdecydowała się na modernizację dydaktyki za pomocą nowoczesnych technologii interneto-
wych. Można nawet powiedzieć, że Uniwersytet nieco „zaspał”. Mimo to od samego początku 
inicjatorzy projektu e-UEK (nazwanego tak na użytek tego opracowania) wiedzieli, co chcą 
osiągnąć i działali świadomie, w oparciu o pięć następujących zasad1:

1. zasadę równoprawności e-nauczania względem tradycyjnej dydaktyki, w myśl któ-
rej celem strategicznym UEK jest uznanie e-edukacji za perspektywiczny kierunek 
rozwoju uczelni oraz uczynienie z e-zajęć pełnoprawnej formy kształcenia uniwer-
syteckiego;

2. zasadę spójności systemu e-kształcenia, która obliguje władze uczelni do ustalenia 
reguł funkcjonowania e-zajęć w programie studiów, stworzenia katalogu dopusz-
czalnych jego form oraz metod rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli;

3. zasadę metodyczności i systemowości działania, która głosi, że podejmowane 
na uczelni inicjatywy e-edukacyjne są realizowane jako projekty z określonymi 
celami, priorytetami i działaniami oraz weryfikowane zgodnie z metodyką oceny 
efektywności projektów2;

4. zasadę zapewniania jakości, która stanowi, iż e-edukacyjne projekty przyjmowa-
ne do realizacji mają spełniać uczelniane standardy jakości (których weryfikacja 
następuje ex ante i ex post);

1 J.T. Skrzypek, Model wdrożenia strategii e-learningowej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2006–2008, 
Kraków 2006 [materiały wewnętrzne].
2 J.T. Skrzypek, Symulacyjny model oceny ekonomicznej efektywności projektów e-learningowych, [w:] M. Dąbrowski, 
M. Zając (red.), E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 
Warszawa 2008, s. 114–123, także: http://www.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_IIIa/17_e-edukacja.pdf, 
[20.10.2009].
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5. zasadę centralizmu projektów e-edukacyjnych, co oznacza, że projekty inicjowane 
na uczelni są koordynowane lub realizowane przez specjalną jednostkę, tj. Centrum 
e-Learningu (CeL).

Krótka historia e-UEK, czyli przeciwności
i szanse od losu
Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. e-Edukacji (2005 roku) oraz organizacja Centrum 

e-Learningu (2006 r.), podległego Prorektorowi ds. studenckich, w kompetencjach którego leży 
m.in. organizacja i rozwój dydaktyki, stanowiły pierwszy odnotowany etap projektu.

Prawne i techniczne uwarunkowania projektu
Zgodnie z najlepszą praktyką pierwsza strategia UEK w zakresie rozwoju e-kształcenia została 

opracowana z pomocą eksperta zewnętrznego3. Zakładano w niej, że docelowym modelem 
dydaktycznym uniwersytetu będzie kształcenie komplementarne (blended learning), uzupełnio-
ne w przyszłości o bibliotekę otwartych e-szkoleń, dających uprawnienia zawodowe biorącym 
w nich udział studentom oraz o e-studia na wszystkich poziomach (I i II stopnia oraz studiach 
doktoranckich i podyplomowych). Dokument zawierał również rekomendacje dotyczące planu 
osiągnięcia wszystkich zakładanych celów.

W pierwszej fazie projektu Centrum funkcjonuje i przez jakiś czas będzie jeszcze funk-
cjonowało jako jednostka niegenerująca przychodów i nieposiadająca możliwości planowania 
finansowego projektu (najpierw jako jednostka administracyjna, a z dniem 1 listopada 2009 
roku – międzywydziałowa, o charakterze naukowo-dydaktycznym). Zakłada się, że w chwili 
stabilizacji projektu możliwe będzie podjęcie decyzji, czy CeL będzie „centrum kosztów”, czy 
raczej „centrum zysków” dla uniwersytetu. Wówczas łatwiej będzie o planowanie inwestowa-
nia, zarówno w kadrę (nowe etaty, udział w konferencjach), jak i rozwój technologii (np. zakup 
licencji, sprzętu czy profesjonalne szkolenia).

Barierą dla projektu jest również wciąż niepełna integracja systemów informatycznych 
funkcjonujących na uniwersytecie. Obecnie (mimo pewnego postępu prac) zarówno studenci, 
jak i nauczyciele zmuszeni są do korzystania z wielu systemów obsługi klienta, które na dodatek 
nie zawsze mają jednolity system autoryzacji4.

Dążąc do zachowania spójności działań e-edukacyjnych oraz tradycji uniwersytetu, zdecy-
dowano, że architektura e-Platformy będzie odzwierciedlała w stopniu 1:1 strukturę jednostek 
UEK. W konsekwencji system jest klarowny i dla każdego zrozumiały (e-UEK – wydziały – ka-
tedry (jednostki dydaktyczne) – kategorie indywidualne). Oznacza to, że wszyscy pracownicy 
dydaktyczni dysponują własnym „fragmentem” systemu (kategorią), posiadając pełnię uprawnień 
w zakresie zarządzania kursami. Tym samym mają prawa porównywalne z tymi, jakie posiadają 
w klasycznej strukturze uniwersytetu.

3 A. Wodecki, Strategia wdrożenia systemu e-learning w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Lublin 2006 [materiały 
wewnętrzne].
4 Studenci i nauczyciele korzystają z wirtualnego dziekanatu, systemu obsługującego listy studentów, protokoły eg-
zaminacyjne oraz recenzje, internetowego planu zajęć, wydziałowych systemów zgłaszania i zapisów na zajęcia do 
wyboru, dwóch instalacji e-Platfomy oraz systemu antyplagiatowego, a także z uniwersyteckiej poczty elektronicznej. 
Jesienią 2008 r. rozpoczęto jednak działania mające na celu stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, 
w ramach którego optymalnie funkcjonowałaby także platforma zdalnego nauczania.
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Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 
2007 r. – w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 
mogły być prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (znowelizo-
wanego następnie 31 października 2007 oraz 9 maja 2008 r.) dało asumpt do podjęcia przez 
Centrum kolejnych inicjatyw, mających na celu przekonanie wykładowców UEK o przydatności 
internetu w pracy dydaktycznej:

 zimą 2007 roku zarządzeniem Rektora UEK wprowadzono możliwość realizacji 
50 proc. konsultacji przez internet;

 zaś rok później – obowiązek posiadania przez wszystkich nauczycieli akademickich 
UEK internetowych wizytówek w systemie Moodle (tj. kursów podstawowych 
zawierających służbowe informacje teleadresowe oraz terminy konsultacji).

Jednak dopiero 2009 rok okazał się dla kluczowy projektu e-UEK. Po pierwsze, opracowano 
drugą strategię rozwoju e-kształcenia na lata 2008–2012 oraz doprowadzono do jej przyjęcia 
w dniu 25 maja 2009 r. (uchwałą Senatu). Nowa strategia nie tylko podtrzymuje wcześniej 
przyjęte ogólne cele wdrożenia, ale także – co należy uznać za sukces – dość dokładnie opi-
suje model funkcjonowania e-dydaktyki w tradycyjnym i obowiązującym dotychczas systemie 
nauczania UEK. 

Po drugie, e-Platforma UEK powoli staje się, planowanym jeszcze w 2006 roku, Wirtual-
nym Kampusem, w skład którego – obok kursów prowadzonych przez nauczycieli – wchodzi 
także kilka serwisów administrowanych przez Centrum e-Learningu oraz inne strategiczne dla 
uczelni jednostki, mające wpływ na dydaktykę – takie jak: Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Ja-
kości Kształcenia, Biblioteka Główna czy Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego. 
Co więcej, system zyskał ostatnio zupełnie nową tożsamość wizualną.

Organizacyjne i kulturowe uwarunkowania projektu
UEK jest jedną z większych ekonomicznych uczelni publicznych w kraju – obecnie zatrudnia 

ponad 700 nauczycieli akademickich oraz kształci prawie 21 tysięcy studentów. Na uczelni funk-
cjonują cztery wydziały (Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Finansów, Zarządzania oraz 
Towaroznawstwa), a także siedem ośrodków zamiejscowych, prowadzących studia niestacjonarne 
na terenie Małopolski i Podkarpacia oraz międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Studium 
Wychowania Fizycznego i dwie pozawydziałowe jednostki dydaktyczne, tj. Krakowska Szkoła 
Biznesu i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, prowadzące studia podyplomowe, w tym 
program MBA. Mimo pozornej zwartości organizacyjnej uczelni, poszczególne jednostki (wydziały 
i katedry) działają – podobnie jak na innych polskich uczelniach – autonomicznie, wychodząc 
często z ciekawymi, ale niewspierającymi się nawzajem, inicjatywami. Mówiąc wprost – są kate-
dry, które w sposób planowany podejmują wspólne prace rozwojowe – często realizowane pod 
patronatem ich kierowników, ale i takie, które zupełnie nie interesują się e-nauczaniem, a nawet 
jawnie je ignorują, pomimo nieśmiało podejmowanych prób pojedynczych osób. Niestety, na razie 
trudno o skuteczną metodę przenoszenia dobrych praktyk z jednej jednostki do drugiej.

Dlatego też samo Centrum podejmuje współpracę z innymi komórkami organizacyjny-
mi, których obszary działania są do siebie zbliżone, tj. z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości 
Kształcenia, Pełnomocnikiem ds. Uczelnianego Systemu Antyplagiatowego, Biblioteką Główną, 
Centrum Informatyki, Działem Nauczania, Inspektoratem BHP i PPoż, czy Biurem Projektów 
Zagranicznych – odpowiedzialnym za realizację studiów w języku angielskim dla studentów 
polskich i zagranicznych (English Track) oraz za wymianę studentów w ramach różnych progra-
mów Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.
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Podobnie jak na innych uczelniach w Polsce, również w przypadku UEK niełatwo idzie 
wprowadzanie systemowych rozwiązań, a przecież na obecnym etapie rozwoju e-learningu 
zdecydowanie nie wystarcza już ani poparcie władz i korzystne uregulowania prawne, ani nawet 
zaangażowanie pojedynczych nauczycieli. Wydaje się, że nadszedł czas, by nastąpiły poważne 
zmiany o charakterze organizacyjnym i kulturowym.

Jest to tym ważniejsze, że począwszy od roku akademickiego 2007/2008 obserwuje się 
na UEK wiele pozytywnych działań e-edukacyjnych. Przy czym są osoby, które na co dzień 
współpracują z Centrum, ale jest też znaczna grupa nauczycieli zainteresowanych wykorzysta-
niem narzędzi e-Platformy, eksperymentująca na własną rękę i korzystająca z pomocy Centrum 
w przypadku problemów, których nie jest w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Z drugiej 
jednak strony wciąż problemem jest nierzadko irracjonalna niechęć do innowacji oraz mało 
sprawny uczelniany system motywacyjny nauczycieli akademickich (szczególnie młodszych). 
Dlatego CeL stara się tak prowadzić projekt e-UEK, aby nie tylko studenci, ale także pracownicy 
osiągnęli maksimum korzyści z udziału w nim.

„Tajemnica lasu”, czyli model e-learningu na UEK
Sekret projektu e-UEK leży, jak się wydaje, w zdeterminowanym, rozłożonym na lata, 

dążeniu do wprowadzania systemowych – tj. planowanych oraz realizowanych metodycznie 
– zmian oraz unikaniu chaotycznych i powierzchownych działań (choć rzecz jasna nie zawsze 
się to udaje).

Co i komu wolno w akademickim internecie?
Na podstawie wcześniej przytoczonej Uchwały Senatu UEK z maja 2009 r. – począwszy od 

roku akademickiego 2009/2010 – pewna, z góry określona część każdych zajęć akademickich 
może się odbywać w internecie. O tym, w jakim wymiarze realne i potrzebne jest nasycenie 
zajęć akademickich działaniami online decydują sami wykładowcy oraz kierownicy jednostek 
prowadzących konkretne przedmioty. Uchwała precyzuje jedynie kategorie e-zajęć dopusz-
czalnych na UEK, które można opisać jako:

 wspierające zajęcia tradycyjne, gdy kursy internetowe obejmują 20 proc. ogólnej 
liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem zajęć,

 uzupełniające zajęcia tradycyjne, gdy kursy internetowe stanowią 40 proc. ogólnej 
liczby godzin dydaktycznych,

 komplementarne, gdy zajęcia dydaktyczne odbywają się w proporcji 60:40 
proc.,

 w pełni zdalne (100 proc.).
Wymienione typy e-zajęć mogą być realizowane w czterech następujących formach dy-

daktycznych, tj. jako: e-wykłady, e-ćwiczenia, e-lektoraty (tylko do 40 proc. przez internet) oraz 
e-seminaria (podobnie jak lektorat wyłącznie w proporcji 20:80 proc. i 40:60 proc.).

E-zajęcia – niezależnie od ich formy oraz typu – należy traktować jako wcześniej zapla-
nowany oraz określony w czasie proces dydaktyczny, odbywający się w sieci pod kierunkiem 
nauczyciela. Nie mogą być zatem działaniem podejmowanym spontanicznie i bez wcześniejszego 
ustalenia reguł oraz wymagań obowiązujących tak studentów, jak i osoby prowadzące kursy.

Czas trwania e-zajęć musi być ściśle określony i powinny wyznaczać go terminy wynikające 
z aktualnego harmonogramu zajęć. Wybrane przedmioty oraz liczba godzin programowych, które będą 
realizowane jako e-zajęcia, muszą być wykazane w planie obciążeń katedr oraz w planie zajęć.
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Kursy internetowe – wspomagające, uzupełniające lub komplementarne względem zajęć 
tradycyjnych – powinny dawać studentom możliwość realizacji przez internet określonej liczby 
indywidualnych i (lub) grupowych aktywności oraz dostęp do autorskich i (lub) nieautorskich 
materiałów dydaktycznych, dobranych przez prowadzącego zajęcia (tj. skryptów, podręczników, 
artykułów, przykładów, raportów z badań, ilustracji, modeli, map, symulacji, filmów wideo, 
odnośników do polecanych serwisów internetowych). Powinny również zapewniać sprawną 
komunikację między nauczycielem a grupą studentów.

Ponieważ e-zajęcia odbywające się zgodnie z ustalonymi procedurami wynikającymi z ww. 
uchwały stanowią odpowiednik zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej, ich zaliczenie nie 
wymaga dodatkowych działań ani ze strony studenta, ani prowadzącego. Przekształcenie zajęć 
tradycyjnych w e-zajęcia nie wpływa również na pensum oraz wynagrodzenie nauczyciela 
akademickiego.

Sukces tkwi w szczegółach
Warto podkreślić, że na UEK wprowadzony został w życie system zarządzania jakością

ex ante, polegający na wewnętrznej certyfikacji zajęć dydaktycznych realizowanych w nowej 
formule, w ramach której potwierdza się ich formalną zgodność z wytycznymi ww. uchwały oraz 
zakładaną w modelu e-UEK jakość (bazującą zresztą na systemie oceny kursów internetowych 
stworzonym przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego5).

Pełna procedura ewaluacji kursów ex ante obejmuje:
 merytoryczną ocenę projektu planowanych e-zajęć, której dokonuje kierownik 

katedry na podstawie projektu dostarczonego przez nauczyciela; 
 ocenę formalną gotowych e-zajęć, która polega na ocenie przez Centrum metodycz-

nej i technicznej poprawności kursu w zależności od kategorii i rodzaju e-zajęć;
 ostateczne potwierdzenie przez Centrum gotowości kursu do realizacji (tzw. cer-

tyfikacja).
Zadania CeL w zakresie zapewniania jakości nie sprowadzają się jednak wyłącznie do 

monitoringu działań dydaktycznych nauczycieli i studentów UEK. Swoją rolę widzi ono przede 
wszystkim w obszarze szeroko pojętego wsparcia tychże i to na każdym etapie tworzenia oraz 
prowadzenia e-zajęć. Oprócz administrowania systemem informatycznym umożliwiającym 
e-nauczanie Centrum pełni również inne funkcje:

 prowadzi szkolenia i e-szkolenia z metodyki i technologii e-nauczania;
 świadczy indywidualną pomoc przy planowaniu i podczas przygotowania e-kur-

sów;
 współpracuje z katedrami zainteresowanymi nowymi technologiami nauczania;
 udziela pomocy w ewaluacji e-zajęć we współpracy z kierownikami jednostek 

dydaktycznych oraz jednostką odpowiedzialną na UEK za jakość kształcenia;
 na bieżąco wspiera nauczycieli prowadzących e-zajęcia;
 popularyzuje nowoczesne metody uczenia się i nauczania, m.in: organizując ogól-

nopolskie warsztaty, prowadząc specjalistyczne serwisy internetowe dla nauczycieli 
i studentów UEK oraz organizując od siedmiu lat ogólnopolski internetowy konkurs 
menedżerski dla młodzieży ponadgimnazjalnej;

 prowadzi badania w zakresie e-learningu.

5 Strona Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego – kryteria oceny kursu internetowego, http://www.sea.edu.
pl/kryteria. Centrum miało zresztą swój czynny udział w projekcie SEA.
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Pierwsze obserwowalne efekty wprowadzonych 
zmian
Warto w tym miejscu przedstawić dane liczbowe, które są albo powodem do satysfakcji 

albo do zmartwień – w zależności od punktu widzenia.
System zdalnego nauczania na UEK oparty jest na technologii Moodle i – jak już wspomniano 

– częściowo zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi uczelni, zarządzającymi 
danymi osobowymi studentów i pracowników (przede wszystkim z systemem dziekanatu oraz 
bazami danych Biura Programów Zagranicznych).

Obecnie6 z e-Platformy UEK korzysta łącznie ponad 22 tys. użytkowników, w tym: około 
21 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz prawie 750 wykładowców. 
Kursów (aktywnych i nieaktywnych, także tylko testowych) jest około 2 tysiące. Liczba odsłon 
w każdym tygodniu (zwykłym, a nie np. przed sesją) waha się w granicach od 5 do prawie 
11 tys., natomiast liczba unikalnych wejść od 2,5 do 6 tys. dziennie.

e-Wizytówki
Projekt e-Wizytówki rozwija się zaskakująco dobrze. Aż 95 proc. nauczycieli posiada takie 

indywidualne strony internetowe, a w nich aktualne dane dotyczące miejsca pracy i terminów 
konsultacji, niejednokrotnie fotografie i na bieżąco wykorzystywaną tablicę ogłoszeń. Studenci 
bardzo chwalą tę funkcjonalność platformy.

e-Konsultacje
Nauczyciele akademiccy UEK od dawna komunikują się ze studentami za pomocą poczty 

elektronicznej, nie tylko odpowiadając na zadawane im pytania, ale także dystrybuując w ten 
sposób materiały dydaktyczne. Jednak od kilku miesięcy około 5 proc. wykładowców zmienia 
swoje przyzwyczajenia, wykorzystując forum dyskusyjne (rzadziej czat) do indywidualnej pracy 
ze studentami.

Wydaje się, że przyczyn wciąż małej popularności e-konsultacji upatrywać można 
w tym, że:

 tradycyjne konsultacje na polskich uczelniach wyższych najczęściej wykorzysty-
wane są przez studentów do załatwiania spraw organizacyjnych (np. uzyskania 
zaległego wpisu do indeksu czy protokołu egzaminacyjnego, przepisania się do 
innej grupy ćwiczeniowej), ponieważ oczywiście większości tego typu spraw nie 
da się załatwić przez internet;

 część konsultacji tradycyjnych nie odbywa się, więc nie ma potrzeby zamiany ich 
na konsultacje internetowe;

 wielu wykładowców UEK uważa, że e-konsultacje nie spełniają swojego zadania, 
ponieważ nie umożliwiają bezpośredniego kontaktu ze studentem;

 niekiedy nauczyciele akademiccy nie mają wprawy w używaniu takich narzędzi 
jak forum dyskusyjne czy czat;

 zarządzenie Rektora UEK o wprowadzeniu możliwości odbywania konsultacji 
przez internet obowiązuje dopiero drugi semestr.

6 Stan na dzień 26 października 2009 roku.
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e-Zajęcia
Coraz większa liczba nauczycieli UEK wspiera swoje zajęcia różnorodnymi aktywnościami 

związanymi z zastosowaniem internetu, aczkolwiek najczęściej platforma służy im jedynie jako 
miejsce tworzenia bibliotek materiałów i pomocy dydaktycznych i (lub) udostępniania zadań 
(najczęściej ćwiczeniowych lub poprawkowych). Widać już jednak pierwsze oznaki chęci 
tworzenia profesjonalnych e-kursów i to zarówno na potrzeby przedmiotów wykładowych, jak 
i seminariów czy lektoratów.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2009/2010 pierwsi wykładowcy zdecydowali się 
przystąpić do procedury certyfikacyjnej i ośmioro z nich uzyskało akceptację na prowadzenie 
e-zajęć w wybranej przez siebie kategorii. W sumie w tym semestrze w nowy sposób zajęcia 
odbywa grupa około 1,5 tysiąca studentów.

Obowiązkowe i dodatkowe e-szkolenia dla studentów
i kadry dydaktycznej
W celu ułatwienia realizacji obowiązkowych szkoleń studenci I roku odbywają szkolenie 

internetowe z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie biblioteczne7, a pracownicy 
naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni – okresowe szkolenia BHP.

Staramy się również dystrybuować bezpłatne (sponsorowane) e-szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. Studenci UEK od pięciu lat z powodzeniem biorą również udział 
w programie econet (www.econet.pl), zgłaszając się (w ramach puli przedmiotów do wyboru) 
na wykłady realizowane przez internet przez pięć uczelni ekonomicznych w kraju.

Inicjatywy specjalne
Wirtualna kafejka dla nauczycieli, czyli Café Moodle
Café Moodle to powstały jesienią 2007 roku wirtualny „pokój nauczycielski”, czyli takie 

miejsce na e-Platformie, w którym każdy wykładowca UEK ma dostęp do harmonogramu szko-
leń i innych inicjatyw Centrum, porad dotyczących obsługi e-Platformy, informacji na temat 
e-dydaktyki oraz działającego bez przerwy helpdesku (w ramach którego udało się stworzyć 
sieć samopomocy użytkowników).

Wszystko o szkoleniach, czyli serwis szkoleniowy dla nauczycieli
Ponieważ Centrum prowadzi regularne szkolenia tradycyjne oraz na bieżąco publikuje 

e-szkolenia (o charakterze samoobsługowych instruktaży) służące doraźną pomocą nauczycie-
lom próbującym odnaleźć się wśród e-edukacyjnych innowacji proponowanych przez CeL, 
uruchomiono internetowy serwis szkoleniowy, gdzie wszyscy zainteresowani mają szansę 
zapoznać się z aktualną ofertą programową i semestralnym planem szkoleń CeL, zarejestrować 
się na wybrany warsztat lub skorzystać z potrzebnego e-szkolenia.

ZaUEK studencki, czyli moodlePark
W dniu inauguracji roku akademickiego 2009/2010 Centrum e-Learningu uruchomiło 

nowy, przygotowany specjalnie dla studentów UEK, portal informacyjny o nazwie moodlePark, 
do którego dostępu nie mają ani wykładowcy, ani rektor UEK. 

7 W tym przypadku istnieje możliwość wyboru formy szkolenia – można je odbyć tradycyjnie albo przez internet.
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W różnych zaułkach tego obszaru – Strefie dla Studentów I roku, Strefie Wiedzy i Strefie 
„Po zajęciach” studenci znajdują użyteczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po uczel-
nianej biurokracji, korzystanie ze wszystkich udogodnień wynikających ze statusu studenta 
oraz otrzymują aktualne informacje o ciekawych wydarzeniach naukowych, kulturalnych 
i innych, odbywających się zarówno na uniwersytecie, jak i w innych miejscach w Krakowie. 
Dodatkowym atutem moodlePark jest z pewnością jego nowoczesny projekt platformy, do-
stosowany do najnowszej wersji systemu Moodle oraz potrzeb niezwykle wymagającej grupy 
docelowej, jaką niewątpliwie są studenci UEK.

Wnioski płynące z doświadczeń
Centrum e-Learningu UEK postawiło na systemowe wdrożenie autorskiego modelu 

wykorzystania nowych technologii w dydaktyce i wydaje się, że było to dobre posunięcie. 
Musi się jednak liczyć z koniecznością przeprowadzenia całego uniwersytetu przez poważną 
zmianę organizacyjną. Jej początkiem było dostosowanie uczelnianego prawa (statutu uczelni, 
regulaminu studiów, regulaminu organizacyjnego, planu zajęć) oraz zakup i wdrożenie nowego 
oprogramowania. Teraz jednak przyszedł czas na konsekwentne wprowadzenie nowych reguł 
w życie, w ekonomicznie opłacalnej skali.

Taka konsekwencja możliwa jest jedynie wówczas, gdy opiera się na jasno wytyczonych 
celach strategicznych oraz zaangażowaniu i systematycznej pracy zespołu odpowiedzialne-
go za realizację projektu. Dlatego tak ważna jest dbałość o stały rozwój zawodowy zespołu 
odpowiedzialnego za wdrożenie8. Ograniczenie jego składu jedynie do osób zatrudnionych 
przypadkowo lub na krótko (np. studentów) nie pozwala w sposób efektywny zarządzać 
wiedzą w organizacji, co jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Równie istotne jest prowadzenie 
badań i prac rozwojowych, przede wszystkim w zakresie technologii, metodyki i organizacji 
e-edukacji9.

Model e-learningu realizowany na wyższej uczelni musi zaspokajać potrzeby wszystkich 
interesariuszy projektu – uczelni (np. utrzymanie prestiżu marki), nauczycieli (np. lepsza or-
ganizacja pracy) oraz studentów (dostępność i elastyczność studiów). Ogromne znaczenie dla 
projektów, takich jak e-UEK, ma sprawnie działający system zarządzania jakością e-dydaktyki. 
Na UEK wdrożono już procedury zapewniania jakości ex ante, zaś procedury umożliwiające 
ewaluację ex post – w formie systematycznie prowadzonego pomiaru efektywności projektu 
(zarówno z punktu widzenia studentów, jak i prowadzących zajęcia) – są prawie gotowe.

UEK jest uczelnią nietypową, ponieważ posiadając status uniwersytetu, jednocześnie spe-
cjalizuje się w praktycznych dziedzinach wiedzy, jakimi są nauki ekonomiczne. Nastawiony jest 
więc na maksymalnie pragmatyczne kształcenie przyszłych kadr dla biznesu oraz administracji 
publicznej, a zdecydowanie mniej na zróżnicowany rozwój intelektualny i społeczny studen-
tów. Z jednej strony mamy do czynienia z naciskiem polegającym na domaganiu się wiedzy 

8 Por. J.M. Mischke, A.K. Stanisławska: Rozwój, czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem w przedsię-
wzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s. 135–144, http://www.e-edukacja.
net/_referaty/20_e-edukacja.pdf, [20.10.2009].
9 J.M. Mischke, A.K. Stanisławska: Jak prowadzić badania naukowe e-edukacji? Pierwsze dwa przybliżenia, [w:] Infor-
matyka stosowana, „Zeszyty Naukowe WSG”, tom 5/2007, nr 2, s. 43–54; A.K. Stanisławska- Mischke: Czy potrzebne 
są katedry e-edukacji?, [w:] L. Rudak (red.),Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 2009, s. 38–46.
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o charakterze praktycznym – podanej skutecznie i w sposób nieskomplikowany, z drugiej 
zaś – z daleko posuniętą specjalizacją zawodową pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Konsekwencją jest szerokie stosowanie możliwie najprostszych metod przekazywania wiedzy 
i umiejętności, takich jak np. wykłady.

Tymczasem system, który nie kształci kompetencji (ujętych w bogate, różnorodne port-
folio wiedzy oraz umiejętności poznawczych, metapoznawczych i praktycznych), z natury 
rzeczy traktuje e-nauczanie utylitarnie – jako najtańszy i najszybszy sposób na dostarczenie 
studentom jedynie potrzebnych i jak najbardziej skondensowanych treści dydaktycznych. 
Zatem niewielu nauczycieli ma świadomość możliwości wykorzystania nowych technologii 
do monitoringu i kontroli postępów studentów również w zakresie: analizy tekstu naukowego, 
pracy w grupie, samodzielnego planowania i prowadzenia badań, interpretacji uzyskanych 
wyników lub wyciągania wniosków o charakterze interdyscyplinarnym. A przecież trudno 
praktykom e-edukacji nie zgodzić się z twierdzeniem, że choć z łatwością można zaprząc 
technologię do kształcenia zawodowego, to jednak jego główną siłą jest wpływ na poczucie 
odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi. Z tego powodu coraz częściej 
zadaniem Centrum jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie e-dydaktyki, co czyni ono 
nie tylko poprzez codzienną „pracę u podstaw”, ale także przez organizowane od 2006 roku 
ogólnopolskie warsztaty, w trakcie których wykładowcy i studenci UEK mają szansę spotkać 
się z ekspertami i praktykami e-edukacji spoza uczelni.

Ważna jest również dbałość o względną spójność kultury akademickiej. Dlatego zacho-
wano tradycyjny patronat kierownika katedry w aspekcie dbałości o odpowiedni poziom 
kształcenia, kompetencje certyfikacji e-zajęć (a także zezwoleń na prowadzenie e-konsulta-
cji), dzieląc odpowiedzialność pomiędzy wykładowców, kierowników katedr oraz Centrum 
e-Learningu i precyzując zakres obowiązków każdego z nich.

W przypadku e-nauczania mamy do czynienia z koniecznością powszechnego użycia 
techniki, wiele więc zależy od postawy, przekonań, nawyków oraz zwyczajów panujących 
na uniwersytecie (i nie chodzi tu wyłącznie o sprawność w posługiwaniu się komputerem). 
Z doświadczenia wynika, że bariery kulturowe i społeczne nie ograniczają się jedynie do 
naturalnego, wynikającego z wieku lub pozycji, oporu przed zmianami. Spotykamy bowiem 
pozytywne przykłady osób starszych i obciążonych licznymi obowiązkami, które z ogromną 
zręcznością i zapałem przeprojektowują swoje zajęcia. Z drugiej strony widać wielu młodych 
stażem i wiekiem wykładowców, którzy nigdy chyba nie pozbędą się sceptycyzmu względem 
e-nauczania. Wsparcie zmian modernizacyjnych ze strony Centrum musi więc polegać na 
propagowaniu pozytywnego do nich nastawienia.

Kolejnym problemem jest kwestia zaufania (i szerzej – perspektywy etycznej), a raczej 
jego niedostatku, bez którego współpraca na odległość nigdy nie będzie efektywna. To także 
problem przeciwdziałania możliwym nadużyciom i traktowania e-learningu jako furtki do 
obniżania standardów uniwersyteckich.

Czerpiąc z dotychczasowego doświadczenia, można mieć nadzieję, że rozpoczęta na 
uniwersytecie zmiana paradygmatu kształcenia akademickiego okaże się zmianą w dobrym 
kierunku. Osiągnięcie korzyści z niej wypływających będzie jednak możliwe tylko w przypadku 
harmonijnego połączenia czterech filarów dobrej akademii – perspektywicznej polityki legis-
lacyjnej, kodyfikacji elastycznych typów i form e-zajęć, skutecznych metod oceny ich jakości 
oraz systemu wsparcia uczestniczących w projekcie nauczycieli i studentów, połączonych 
ze sprawnie działającym systemem profesjonalizacji badań i kształcenia, w tym także badań 
i praktyki e-edukacyjnej.
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Dziesięć lat e-nauczania
na Uniwersytecie Warszawskim

Opracowanie prezentuje syntezę doświadczeń w upowszechnianiu e-nauczania na Uniwersytecie 
Warszawskim w kontekście historii rozwoju COME – jako jednostki organizacyjnej UW odpowie-
dzialnej za ten proces. W okresie 10 lat działalności COME e-nauczanie na UW przekształciło się 
z nielicznie wykorzystywanej formy nauczania w akceptowany rodzaj studiowania na większości 
wydziałów Uniwersytetu. Nadal jednak e-nauczanie nie jest stosowane w odniesieniu do naj-
ważniejszych przedmiotów kierunkowych nauczanych na UW.

Za początek procesu wdrażania e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim należy uznać 
1999 rok, kiedy to przekształcono istniejące Studium Kształcenia Otwartego (SKO) w Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). COME – międzywydziałowa jednostka UW, 
odpowiedzialna za upowszechnianie nowych form edukacji na największej polskiej uczelni 
– zaczynało, jak wiele szkół wyższych w Polsce i na świecie, od eksperymentowania i badania 
możliwości e-nauczania. Dorobek COME w dziedzinie upowszechniania tej formy można już 
uznać za na tyle znaczący, że warto przekazać go innym, zwłaszcza że e-nauczanie w polskim 
systemie kształcenia jest ciągle nowością, budzącą nieufność, fałszywe wyobrażenia i opór1. 
Dziesięcioletnia perspektywa czasowa i zdobyte przez nas doświadczenie oraz osiągnięte 
efekty wydają się być wystarczającym uzasadnieniem do dokonania syntezy tego zjawiska, jak 
i pogłębionych analiz, podsumowań oraz próby sformułowania wniosków na temat miejsca 
i roli e-nauczania jako narzędzia zmian na wyższej uczelni. 

Proces implementacji e-nauczania na największej, publicznej uczelni wyższej zostanie 
przedstawiony w tym opracowaniu w szerszym kontekście istotnych problemów, z jakimi zmaga 
się Uniwersytet Warszawski w dobie masowości kształcenia. 

Przedstawiając przebieg procesu wdrażania nowej formy kształcenia na UW i jego efekty, 
autorka zwraca uwagę na czynniki sprzyjające i utrudniające rozwój e-nauczania. Próbuje za-
stanowić się nad tym, czy to, co udało się osiągnąć na UW dzięki e-nauczaniu, można uznać 
już za na tyle trwały element, wpisany w ład uczelni, że ma on szansę stać się rzeczywistym 
i znaczącym narzędziem dynamizującym proces zmian w kształceniu uniwersyteckim.

1 M. Wilkin, E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych?, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-edukacja – analiza dokonań 
i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009.
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Uniwersytet Warszawski
– między tradycją a nowoczesnością
Ostatnio wiele się mówi o roli kapitału intelektualnego w rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy, akcentując przy tym wzrastające znaczenie uniwersytetów i innych uczelni wyższych 
w tworzeniu tego kapitału2. Uczelnie wyższe, a zwłaszcza uniwersytety, aby sprostać tym wy-
zwaniom i kształcić elitę intelektualną, muszą się dostosować do dynamicznie zmieniającego 
się świata. Tymczasem uniwersytet jest w swej istocie instytucją zachowawczą, która ma stać na 
straży ukształtowanej i utrwalanej przez wieki misji, z jej trzema ponadczasowymi elementami: 
badaniami, nauczaniem i służbą społeczną oraz pielęgnowania akademickiego etosu, na który 
składają się trzy podstawowe wartości: prawda, dobro (wspólne) i piękno3. Ten typ uczelni jest 
również jednym z najbardziej złożonych tworów społecznych, pamiątką po czasach niezwykłej, 
niespotykanej wcześniej ani później harmonii społecznej. Jakże często bywając czynnikiem po-
stępu i kuźnią nowych idei, zachowywał uniwersytet przez wieki swoją tradycyjną, wywodzącą 
się ze średniowiecznych korporacji zawodowych strukturę społeczną. I ta właśnie struktura jest 
jednym z najważniejszych elementów dziejowej ciągłości i społecznej tożsamości uniwersytetu4. 
W tej trwałości, zachowawczości i złożoności tkwi siła, a jednocześnie słabość uniwersytetu jako 
instytucji konserwatywnej, opornej na nowinki i mody, bardzo wolno poddającej się radykalnym 
przekształceniom. Jak wyjść z tego swoistego dysonansu i dokonać wielu koniecznych zmian 
w tak trudnej materii? Jak tego dokonać w dobie masowości kształcenia, wieloetatowości i innych 
negatywnych zjawisk polskiej rzeczywistości edukacyjnej? Czy da się to zrobić, wykorzystując 
e-nauczanie w środowisku, w którym zdecydowanie przeważa tradycyjna postawa wobec 
sposobów nauczania? W jaki sposób osiągnąć dostrzegalne efekty? Autorka opracowania stara 
się odpowiedzieć na te pytania, wykorzystując przykład Uniwersytetu Warszawskiego, który jest 
dużą, publiczną uczelnią wyższą o ustalonej od lat renomie, zmagającą się nie tylko z wieloma 
problemami wspólnymi dla innych polskich szkół wyższych, ale również z własnymi, tylko dla 
niej specyficznymi.  

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią interdyscyplinarną, składającą się z 44 jednostek 
uprawiających różne dziedziny wiedzy i usytuowanych w 93 budynkach, które rozlokowane są 
w różnych, znacznie od siebie oddalonych częściach Warszawy. Aż 19 jednostek posiada status 
wydziałów o stosunkowo dużej autonomii, oferujących trzy poziomy kształcenia i mających 
uprawnienia do nadawania wszystkich stopni i tytułów naukowych. To rozproszenie terytorialne 
i dziedzinowe wydziałów, wzmocnione znaczną autonomią w połączeniu z obowiązującym syste-
mem finansowania uczelni publicznej, utrwala wzrastającą izolację wydziałów względem siebie. 
Narusza to podstawową ideę uniwersytetu jako instytucji kształcącej w sposób wszechstronny 
i szeroki, utrudniając oraz spowalniając tempo zmian koniecznych do realizacji tej idei.

Na UW kształci się ponad 60 tys. studentów i ponad 2000 doktorantów, którzy mają do 
dyspozycji 242 kierunki i specjalności w zakresie nauk społeczno-humanistycznych i matema-
tyczno-przyrodniczych. 44,5 proc. ogółu studentów stanowią studiujący w trybie niestacjonarnym 
(26 proc. to studenci „zaoczni”, a 18 proc. – wieczorowi), a więc płacący za studia. Ta ogromna 

2 M. Boni (red.),  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, War-
szawa 2009; J.K. Thieme, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa USA, Difin, Warszawa 2009.
3 K. Sowa, Gdy myślę uniwersytet, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
4 Tamże, s. 39.
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rzesza studentów jest uczona przez prawie 3200 zatrudnionych nauczycieli akademickich. 
W tym miejscu warto dodać, że w ciągu 9 lat (1998–2008) systematycznego i znaczącego 
wzrostu liczby studentów liczba nauczycieli akademickich zwiększyła się o około 22 proc. i jest 
to proporcjonalnie znacznie mniejszy wzrost niż wyniósł w tym czasie przyrost liczby studentów 
wszystkich typów studiów5.

Uniwersytet Warszawski, zgodnie ze swoją misją, stara się zapewnić studentom możliwość 
zdobycia wszechstronnego, akademickiego wykształcenia, a nie tylko wąskiego, kierunkowego 
i specjalistycznego. Realizacja tych celów wymaga wielu zmian organizacyjnych na uczelni, 
zmierzających do rozszerzenia oferty dydaktycznej, poprawy jej dostępności, zwiększenia in-
terdyscyplinarności i jakości studiów oraz większej elastyczności studiowania. Władze uczelni, 
poszukując skutecznych sposobów rozwiązania wymienionych problemów, coraz bardziej 
doceniają i wspierają e-nauczanie. Czy dostatecznie? Pokaże to poniższa analiza. 

Proces wdrażania e-nauczania na Uniwersytecie 
Warszawskim
Warunkiem skutecznego upowszechnienia i sprawnego funkcjonowania e-nauczania 

w tradycyjnym typie uczelni są takie rozwiązania systemowe, które skłaniają do współpracy 
i swobodnego przenikania się obu sposobów kształcenia: stacjonarnego i zdalnego. Ale zanim 
tak się stanie, potrzebny jest czas na rozpoznanie możliwości stosowania nowej formy, przekony-
wanie do niej i oswajanie się z nią. Specjaliści doradzają, aby uniwersytety wdrażały e-nauczanie 
ewolucyjnie w kilku etapach6, ponieważ wtedy istnieje gwarancja, że po okresie eksperymento-
wania i zgłębiania tajników tego sposobu nauczania, forma ta znajdzie najlepsze zastosowanie 
dla danej uczelni i stanie się rzeczywistym narzędziem zmian. Słuszność tej rady potwierdzają 
doświadczenia Uniwersytetu Warszawskiego, który w ten właśnie ewolucyjny sposób od 10 lat 
wdraża z pozytywnymi skutkami nowe formy nauczania z wykorzystaniem internetu. 

Od eksperymentowania do wypracowania modelu e-nauczania
Pierwsze lata działalności Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji to okres ważny 

i trudny zarazem, w którym otrzymywało ono dotację finansową z budżetu centralnego na 
zatrudnienie pięciu osób (z dyrektorem włącznie i jedną osobą w niepełnym wymiarze godzin) 
oraz prowadzenie biura. Bez dodatkowych środków, bazując na entuzjastach, podjęło próbę 
poszukiwania nowych możliwości rozszerzenia i ułatwienia dostępu do oferty dydaktycznej 
UW, jednocześnie badając gotowość przyjęcia i wprowadzenia zmian w sposobie i organizacji 
prowadzenia zajęć. W ramach pierwszych prób testowania tych możliwości prowadzono ot-
warte stacjonarne sesje wakacyjne z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców (Warsaw 
International Summer Education), kursy wideokonferencyjne dla studentów UW i studentów 
School of Eastern European and Slavonic Studies (SEESS) w Londynie oraz kursy przez internet 
(pierwszy taki kurs na własnej platformie, z udziałem 35 nauczycieli z całej Polski, został zrea-
lizowany w 2000 roku). 

5 Dane zaczerpnięte z: Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2008, Warszawa 2009, 
dostępne również na stronie: http://www.uw.edu.pl/o_uw/dok/spraw2008/spis_tresci.html.
6 Wywiad z Tonym Batesem – E-learningu  należy używać strategicznie, a nie jako zwykłego narzędzia ogólnego użyt-
ku, www.elearningeuropa.info, [19.10.2009]; A.W. Bates, Managing Technological Change. Strategies for College and 
University Leaders, Jossey-Bass, 2000.
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Z doświadczeń tego okresu wynikało jednoznacznie, że jedynie e-nauczanie może w zna-
czący sposób rozszerzyć dostęp do edukacji, ponieważ znosi nie tylko barierę geograficzną, 
ale i czasową. COME skoncentrowało się więc na rozwijaniu tej formy nauczania. Kursy przez 
internet (w większości płatne, a więc niewchodzące w program studiów UW) i studia podyplo-
mowe powstały we współpracy z innymi jednostkami dydaktycznymi UW (głównie z Wydzia-
łem Psychologii, Instytutem Studiów Społecznych i Centrum Europejskim), zyskując aprobatę 
i wzrost zainteresowania władz uczelni dokonaniami COME. Zainteresowanie to znalazło swój 
wyraz w przyznaniu środków nie tylko na utrzymanie zwiększonego (do 8 osób) zespołu, ale 
i w dotacjach celowych na zakup serwera, na uczestnictwo studentów UW w powstałych w tym 
czasie dwóch kursach językowych przez internet (Pisanie streszczeń po angielsku; Dyskutowanie 
po angielsku) oraz przygotowanie kursu online Szkolenie biblioteczne.

Wymiernym i znaczącym efektem tego okresu, testowania, eksperymentowania i pozna-
wania tajników e-nauczania, było wypracowanie własnego modelu edukacji przez internet, 
którego założenia zostały opisane w publikacji pt. E-learning na Uniwersytecie Warszawskim, 
w dodatku do kwartalnika „Uniwersytet Warszawski” (2004 r.), a następnie sformułowane 
w postaci tzw. dekalogu7.

Udział w dydaktyce uczelni
Momentem przełomowym w działalności COME był rok 2005, kiedy to na mocy rozporzą-

dzenia rektora w sprawie wspierania ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez internet 
nastąpił zasadniczy zwrot w organizacji e-nauczania na UW: z edukacji otwartej, skierowanej 
przede wszystkim poza uniwersytet (gdzie tylko nieliczne kursy były dostępne dla studentów 
UW), do dydaktyki uniwersyteckiej (nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowano z kursów 
otwartych). Powstała wtedy Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich (IBIZA) 
– autorski projekt prof. Grażyny Wieczorkowskiej, pierwszej dyrektor Centrum. Projekt ten miał 
pomóc w rozwiązaniu problemu rozproszonej terytorialnie i dziedzinowo uczelni: wzbogacić 
ofertę tzw. zajęć ogólnouniwersyteckich (przedmiotów niezwiązanych z realizowanym przez 
studenta UW kierunkiem studiów) i ułatwić dostępność do takich zajęć. Jest on finansowany 
z budżetu centralnego uczelni, w związku z tym w kwalifikowaniu kursów do oferty i ich oce-
nie po każdej z przeprowadzonych edycji bierze udział prorektor ds. studenckich, który jest 
przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej. Realizację tego projektu regulują szczegółowe zasady 
organizacyjne, stale doskonalone8.

IBIZA to oferta e-kursów, które mają umożliwić studentom i doktorantom UW poznanie 
innych dziedzin wiedzy, niezwiązanych z wybranym i realizowanym przez nich kierunkiem 
studiów. W tej ofercie studenci mogą znaleźć przede wszystkim wprowadzenia do poszczegól-
nych dyscyplin naukowych, np. Wprowadzenie do makro i mikroekonomii, Wprowadzenie do 
psychologii, Prawo dla nie prawników, Podstawy wiedzy o klimacie, Matematyka dla humanistów, 
a także tematy z pogranicza różnych dziedzin (Ekonomia rozwoju, Studia nad globalizacją, Wy-
brane zagadnienia współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce) i uniwersalne narzędzia 
(Poprawna polszczyzna, Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych). 

7 G. Wieczorkowska, J. Madey, Dekalog edukacji internetowej, [w:] VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, 
narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, s. 10−17; dostępne również na stronie: http://www.
come.uw.edu.pl/?q=pl/node/51.
8 D. Sidor, L. Rudak, IBIZA – E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w Uniwersytecie Warszawskim, [w:] H. Krawczyk (red.), 
Technologie informacyjne, „Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej” 2009, s. 181−188.
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Zajęcia w ramach projektu IBIZA są prowadzone na platformie edukacyjnej COME 
(www.kampus.edu.pl), ale kończą się zaliczeniem stacjonarnym i są równoważne zajęciom 
stacjonarnym. Może je prowadzić nauczyciel akademicki UW z tytułem co najmniej doktora 
lub doktorant – we współpracy z opiekunem merytorycznym. 

W roku akademickim 2009–2010 rozpoczął się 9. semestr ogólnouniwersyteckich zajęć 
przez internet. W ofercie znalazło się 35 e-kursów udostępnianych przez 14 wydziałów (z 19 ist-
niejących na UW) i 4 jednostki naukowo-dydaktyczne, które nie mają statusu wydziału. 

Dotychczas odbyły się 93 e-kursy (o różnej tematyce) w 253 edycjach. Wzięło w nich udział 
około 15 000 studentów z wszystkich jednostek dydaktycznych UW, którzy dobrze oceniają tę 
formę zajęć (średnia ocena tych zajęć wystawiona przez studentów w ankietach ewaluacyjnych 
to 4,2, a 82 proc.  uczestniczących osób deklaruje, że zapisze się na kolejny kurs przez internet). 
Najwięcej e-zajęć (powyżej czterech różnych przedmiotów) zaoferowały: Wydział Psychologii, 
Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Neofilologii, Instytut Studiów Społecznych, Instytut 
Ameryk i Europy, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, ale niekwestionowanym liderem 
jest Wydział Psychologii, i nie jest to przypadek. Z tym wydziałem związana była prof. Wieczor-
kowska i to dzięki jej autorytetowi i kontaktom właśnie w tym środowisku, w najtrudniejszym, 
eksperymentatorskim okresie udało się zachęcić do współpracy z COME najwięcej osób.

Po czterech latach realizowanego z powodzeniem projektu można śmiało powiedzieć, że 
ogólnouniwersyteckie zajęcia przez internet są już trwałym elementem oferty dydaktycznej UW, 
pomocnym w zwiększeniu interdyscyplinarności kształcenia studentów i rozwiązaniu istotnych 
problemów uczelni. Nie ulega też wątpliwości, że istotną rolę w dynamizowaniu rozwoju e-na-
uczania odegrało wspomniane wcześniej rozporządzenie rektora, które uprawomocniło zajęcia 
przez internet. Władze przekonały się, że e-nauczanie można z powodzeniem wykorzystać 
do rozwiązania innych problemów uczelni i z coraz większym przekonaniem i determinacją 
wykorzystują je jako narzędzie zmian. Dzięki temu możliwy był dalszy rozwój tej formy naucza-
nia. Oferta zajęć przez internet na UW stale się rozszerza. W roku akademickim 2009–2010 
obejmuje już następujące kategorie zajęć: 

 szkolenia dla studentów I roku – Szkolenie biblioteczne (również w angielskiej wersji 
językowej dla obcokrajowców), Szkolenie BHP (w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej) oraz Podstawy ochrony własności intelektualnej; 

 e-nauczanie języków obcych, organizowane w ścisłej współpracy ze Szkołą Języków 
Obcych (SZJO), w formie łączącej zajęcia stacjonarne z zajęciami przez internet 
(blended learning) – dostępne na platformie http://www.jezyki.uw.edu.pl. Na tej 
platformie od roku akademickiego 2006–2007 jest już dostępny obowiązkowy, 
automatycznie sprawdzany test poziomujący dla sześciu podstawowych języków 
obcych, na podstawie którego studenci UW określają swój poziom zaawansowa-
nia znajomości języka. Dopiero potem mogą zapisać się na stacjonarne lektoraty 
z wybranego języka, a od roku akademickiego 2009–2010 również na kursy języka 
angielskiego na różnym poziomie zaawansowania w wersji łączonej, z przewagą 
zajęć przez internet (w proporcji 3:1) – jest to początek procesu porządkowania 
dostępu do nauki języków dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Z lek-
toratów oferowanych przez 19 wydziałów w 50 różnych językach obcych korzysta 
rocznie 12 tys. studentów UW i są to głównie studenci stacjonarni. Niestacjonarni, 
z powodu trybu studiów, mieli ograniczone możliwości rozwijania umiejętności 
językowych i e-nauczanie ma to w istotny sposób zmienić. Fundusze unijne, które 
uzyskał Uniwersytet Warszawski na ten projekt, dają szansę na przyspieszenie 
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rozwoju e-lektoratów. Po e-lektoratach z języka czeskiego (na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym) oraz angielskiego (na różnym poziomie zaawansowania) 
dostępnych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2009–2010 dla 15 grup 
stacjonarnych i 31 niestacjonarnych, planowane jest przygotowanie e-zajęć z języka 
niemieckiego9;

 wspomaganie stacjonarnych zajęć wykładowców z różnych jednostek UW. Z tej 
możliwości korzysta po kilku nauczycieli z każdej spośród 22 jednostek dydaktycz-
nych uniwersytetu i są to głównie materiały uzupełniające do wykładów, ćwiczenia 
oraz dyskusje;

 kursy otwarte (płatne) – adresowane do szerokiego grona odbiorców, którzy chcą 
się dokształcać a z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowa-
dzonych stacjonarnie.

Projekty zewnętrzne i badania
Znaczącą rolę w zdynamizowaniu procesu rozwoju e-nauczania na UW i upowszechnianiu 

tej formy nauki w Polsce oraz w nawiązaniu współpracy z innymi uczelniami spełniły projekty 
zewnętrzne, dofinansowane z funduszy unijnych, które COME pozyskało dzięki zaangażowaniu 
dr. Tomasza Krawczyka, wicedyrektora Centrum. Do najważniejszych projektów koordynowa-
nych przez COME, które, oprócz wymienionych wyżej, przyniosły wymierne korzyści finansowe 
uczelni należą:

1. Przeprowadzenie badań i analiza potrzeb, opracowanie metodologii oraz programów 
do kształcenia na odległość – projekt realizowany we współpracy z pracownikami 
czterech jednostek UW: Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału 
Psychologii, Instytutu Studiów Społecznych, Biura Informacji i Promocji UW oraz 
(w części badawczej) z pracownikami SGGW, PUW, WSHE Łódź;

2. opracowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych do kształcenia na 
odległość na kierunku Informatyka10. Partnerami w projekcie, oprócz Uniwersytetu 
Warszawskiego, były trzy uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika 
Warszawska i Politechnika Poznańska) przodujące w kształceniu i badaniach w 
zakresie informatyki. Integralną część projektu stanowiło przygotowanie e-kursów 
z języka angielskiego. COME opracowało wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim 
pilotażową wersję czterech bazowych, 60-godzinnych e-kursów z języka angiel-
skiego, które docelowo pozwalają studentom na osiągnięcie biegłości językowej 
na czterech poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego. Przygotowane w ramach tego projektu e-kursy stały się podstawą 
projektu E-nauczanie języków obcych, o którym mowa wyżej;  

3. trzy projekty szkoleniowe: 
 studia podyplomowe dla nauczycieli drugiego przedmiotu (dwie edycje 

dla ponad 3000 nauczycieli). Pierwszą edycję realizowało konsorcjum 
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Zielonogórski oraz firma 
szkoleniowa Combidata) na 15 kierunkach. Druga edycja była realizowana 

9 I. Bednarczyk, T. Krawczyk, E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] H. Krawczyk, dz.cyt., 
s. 21–28.
10 Materiały dostępne na stronie: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna. 
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na 17 kierunkach przez 12 jednostek organizacyjnych UW we współpracy 
z AWF i Uniwersytetem  Zielonogórskim; 

 studia podyplomowe przygotowujące do kształcenia na odległość dla 1200 
nauczycieli z całej Polski, zrealizowane we współpracy z pięcioma uczelniami: 
Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem 
Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej; 

 szkolenie dla konstruktorów zadań egzaminacyjnych zlecone przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną dla 600 osób. 

Głównymi partnerami COME przy realizacji projektów zewnętrznych były wydziały: Ma-
tematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Psychologii. W pracach nad projektami wzięło udział 
18 wydziałów i jednostek UW oraz 7 uczelni (około 800 osób pracujących przy realizacji), 
a w studiach podyplomowych prowadzonych na UW w ramach ww. projektów uczestniczyło 
ponad 4200 nauczycieli. 

Przy podsumowaniu dorobku COME nie można pominąć działalności badawczej, która 
w ostatnich latach znacznie się rozwinęła, co potwierdza liczba publikacji i wystąpień na 
konferencjach krajowych i zagranicznych (których autorami lub współautorami są pracownicy 
COME)11. 

Rozwój platformy e-nauczania i przygotowanie kadry
Prowadzenie dydaktyki zdalnej z wykorzystaniem nowych technologii wymaga nie tylko 

odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, ale przede wszystkim nauczycieli przygotowanych 
do prowadzenia zajęć w diametralnie odmiennych warunkach.

W pierwszych latach działalności COME wykorzystywało rozwiązania wykonane samodziel-
nie. Wynikało to ze słabej oferty dostępnych platform zdalnej edukacji. Platformy darmowe miały 
małą funkcjonalność, nie były również satysfakcjonujące pod względem oferowanych możli-
wości, a komercyjne były bardzo drogie. Z czasem sytuacja uległa zmianie – oczekiwania UW 
(zwłaszcza te wynikające ze zwiększającej się liczby zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 
internet) zaczęła spełniać popularna na świecie platforma Moodle. Stąd w 2004 roku podjęto 
decyzję o przejściu na tę platformę – zaczęto dostosowywać ją do potrzeb wykładowców UW 
oraz integrować z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Platforma ta jest stale 
modyfikowana przez zespół techniczny COME pod kątem potrzeb jej użytkowników, autorów 
kursów oraz integracji z systemami informatycznymi uczelni. Szczególnie istotny jest ten ostatni 
element, bowiem pozwala na organizację kursów ogólnouniwersyteckich, szkoleń BHP, testów 
poziomujących czy elektronicznych lektoratów z języków obcych. Wykorzystanie centralnego 
serwera uwierzytelniania ułatwia pracę studentom, gdyż dostęp do platformy odbywa się w ten 
sam sposób, jak do innych systemów IT uniwersytetu

Od momentu przejścia na platformę Moodle COME szkoli nauczycieli akademickich 
w zakresie jej obsługi. Regularne, stacjonarne szkolenia (na poziomie podstawowym i za-
awansowanym) w pracowni komputerowej zostały wprowadzone w 2007 roku. Od tego 
momentu przeszkolono 371 osób, głównie adiunktów lub doktorantów, i jest to zaledwie 
11,6 proc. zatrudnionych na UW nauczycieli akademickich. Realnie ten procent jest jeszcze 
niższy, ponieważ wśród szkolących się osób jest wielu doktorantów. Może to oznaczać, że 

11 Lista publikacji jest dostępna na stronie: http://come.uw.edu.pl/?q=pl/node/487. 
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zdecydowana większość wykładowców nie została zaznajomiona z działalnością COME 
(informacja o szkoleniach znajduje się na stronie internetowej) lub nie jest zainteresowana 
nowymi formami prowadzenia zajęć. Ci, którzy chcieliby prowadzić zajęcia przez internet 
albo ci, którzy już je prowadzą, mogą uczestniczyć w kursie online Kształcenie przez internet 
(KPI), który jest praktycznym wprowadzeniem do specyfiki e-nauczania.

Rola i miejsce e-nauczania w procesie zmian 
tradycyjnej uczelni publicznej
Z powyższych rozważań wynika, że rację mają ci, którzy doradzają uniwersytetom stop-

niowy, ewolucyjny sposób wdrażania e-nauczania. Uniwersytet Warszawski, który wybrał taką 
właśnie drogę, osiągnął wiele. Po kilku latach eksperymentowania i budowania własnego mode-
lu nauczania przez internet COME na tyle trafnie wskazało sposób wykorzystania e-nauczania 
w dydaktyce uczelni, że na efekty nie trzeba było długo czekać. W pierwszym, pilotażowym 
semestrze realizacji projektu IBIZA na oferowane przedmioty, przy minimalnych zabiegach 
informacyjnych, w ciągu paru dni zapisało się 1056 studentów z 26 jednostek UW12. Ten fakt 
przekonał władze uczelni, że e-nauczanie jest doskonałym narzędziem modernizacyjnym, 
przydatnym do rozwiązania problemu dostępności i jakości różnego rodzaju zajęć ogólnych 
(takich jak: przedmioty ogólnouniwersyteckie, języki obce, czy szkolenia pomocnicze), które 
studenci muszą odbyć i zaliczyć niezależnie od kierunku studiów czy wybranej specjalności. 
W dalszym zdynamizowaniu rozwoju e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim pomogły 
fundusze unijne. Liczba użytkowników platformy obsługiwanej przez COME z roku na rok 
systematycznie wzrasta: z 12,5 tys. w roku 2006 po 42 111 w roku 2007, 58 518 w roku 
2008 do 69 480 na początku roku akademickiego 2009/2010.

Taki etapowy sposób implementacji innowacji, jaką bez wątpienia jest e-nauczanie 
– w kraju, który nie ma tradycji w nauczaniu na odległość – jest równoznaczny w przyjęciem 
empiryczno-racjonalnej strategii wprowadzania zmian – jedynej, która wydaje się możliwa 
do przyjęcia w środowisku uniwersyteckim. Strategia ta zakłada, że ludzie kierują się rozsąd-
kiem i są podatni na logiczne argumenty. Jeśli argumenty przekonają odbiorców innowacji, 
że zmiana leży w ich interesie, chętnie jej dokonają. Strategia ta zakłada również, że głów-
ny opór wobec zmian może wynikać z niewiedzy i stereotypów13, co – w odniesieniu do
e-nauczania – potwierdziły doświadczenia wynikające z prowadzenia zajęć przez internet 
na UW, jak również badania przeprowadzone przez COME UW w 2008 roku14. Z przyto-
czonych danych wynika co prawda, że liczba użytkowników platformy rośnie, ale dzieje się 
to za sprawą olbrzymiej rzeszy studentów UW (ponad 60 tys.), którym zdalnie prowadzone 
zajęcia znacznie ułatwiają studiowanie. 

Liczba nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie zajęć przez internet rośnie natomiast 
bardzo wolno. Nie wystarczy bowiem pokazać, jak przebiega nauka z wykorzystaniem no-
wych technologii, żeby nauczyciele akademiccy zechcieli zaakceptować odmienny sposób 

12 M. Wilkin, A. Mieszkowska, T. Krawczyk, Rozwój e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1999–2005, 
[w:] VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, 
s. 290−300.
13 R. Chin, K.D. Benne, General strategies for effecting changes in human systems, [w:] W.G Bennis, K.D. Benne, R. Chin, 
K.E. Corey (red.), The Planning of Change, wyd. 3, Holt, Rinehart and Winston, Nowy Jork 1976.
14 M. Wilkin, E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych?, dz.cyt.
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nauczania. I chociaż ludzie rozumieją, dlaczego powinni się zmieniać, często z różnych 
powodów odkładają to na później, ponieważ mają inne priorytety bądź też nie mają ochoty 
na dokonywanie tak diametralnych zmian. Pochłonięci pracą na wielu etatach nauczyciele 
akademiccy nie mają też czasu na zaangażowanie się w proces zmiany nawyków i przyzwy-
czajeń związanych z tradycyjnym sposobem nauczania. 

Dziesięcioletnia działalność COME sprawiła, że e-nauczanie ma już swoje określone 
miejsce w dydaktyce UW. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że ta forma nauczania 
wprowadzona została jedynie do zajęć dodatkowych (i to nie wszystkich, ponieważ rozwią-
zywanie problemu dostępności e-elektoratów znajduje się na wstępnym etapie realizacji), 
które nie są umiejscowione w głównym nurcie dydaktyki UW, nie mówiąc już o kształceniu 
ustawicznym (tylko dwa kierunki studiów podyplomowych prowadzone są w części przez 
internet, a kursy otwarte, oferowane przez Uniwersytet Otwarty UW, są wyłącznie stacjonarne). 
To pokazuje, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia.

Wnioski
Dziesięcioletnie doświadczenie COME we wdrażaniu e-nauczania w tradycyjnej, dużej 

uczelni skłania do kilku ważnych wniosków:
 choć e-nauczanie na UW ma już ściśle określone miejsce (ponieważ zostało włą-

czone w proces rozwiązywania konkretnych problemów uczelni), nadal jest ono 
marginalnym elementem w dydaktyce tej wielkiej instytucji;

 swoista izolacja wydziałów UW względem siebie narusza podstawową ideę uni-
wersytetu, który powinien kształcić w sposób wszechstronny i szeroki – jest istotną 
barierą w upowszechnianiu zmian inicjowanych centralnie;

 wdrażanie e-nauczania na uniwersytetach to trudny, żmudny, powolny i długotrwały 
proces, który powinien przebiegać etapowo; 

 e-nauczanie ma szansę stać się równoprawnym i trwałym elementem systemu 
edukacyjnego tylko wtedy, gdy zostanie zastosowane w sposób przemyślany 
i celowy do rozwiązania konkretnych problemów, specyficznych dla danej insty-
tucji edukacyjnej. Tylko wtedy ludzie dostrzegą sens angażowania się w zmianę 
dotychczasowego sposobu nauczania i będą gotowi zaakceptować ten nowatorski 
sposób organizacji i prowadzenia zajęć.
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 Abstract
This paper presents a short history of the Centre for Open and Multimedia Education (COME), which 

is an organizational unit at the University of Warsaw, responsible for promotion and implementation of
e- learning. During the past ten years e-learning at UW has been transferred from rarely used, experimental 
form of learning to accepted way of studying at the majority of university faculties. However, e-learning is 
still not used as a form of learning for core courses at UW.
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Metody i narzędzia wykorzystywane 
przy wdrażaniu dużego projektu
e-learningowego

Rosnące oczekiwania coraz bardziej wymagającego rynku pracy powodują konieczność dostoso-
wania oferty edukacyjnej i kompetencji kadry do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. E-learning 
jest tu narzucającym się rozwiązaniem, zwłaszcza że mało elastyczna forma tradycyjnej edukacji 
nie ułatwia studiowania osobom niepełnosprawnych ruchowo, czy też osobom z obszarów 
wiejskich i słabo zurbanizowanych. Nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania 
ICT w nauczaniu sugerują, że może to być efektywna forma realizacji zasady równych szans 
w szkolnictwie wyższym. Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego (wraz z uczelniami partnerskimi) rozpoczęła w 2009 roku wdrażanie 
dużego projektu e-learningowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jednym z efek-
tów projektu będzie utworzenie kierunku e-rolnictwo. W niniejszym opracowaniu omówiono 
różnorodne metody i narzędzia, mające zastosowanie w realizacji zadań projektu (zarówno 
w aspekcie metodologicznym, jak i technologicznym). Przedstawiono także analizę SWOT całego 
przedsięwzięcia oraz przedyskutowano napotkane trudności.

W ciągu ostatnich kilku lat można było obserwować zmieniające się trendy w nauczaniu 
zdalnym. Było to spowodowane coraz bardziej nowatorskim podejściem zmieniającym sposób 
przygotowywania materiałów, jak również wpływającym na czas potrzebny do zapoznania się 
z nimi. W najnowszej odsłonie e-learningu materiały są przygotowywane w dużej mierze przez 
samych zainteresowanych. Wpłynęło na to pojawienie się po 2001 roku trendu WEB 2.0, czyli 
serwisów uzupełnianych głównie przez samych użytkowników. Dodatkowo zmiana paradygmatu 
interakcji użytkownik–autor wymusiła wykorzystanie nowszych technik generowania zawar-
tości stron internetowych, takich jak: RSS, Ajax, XHTML. Warto dodać, że podczas ewolucji 
e-learningu pojawiły się (i będą się pojawiać) różne jego typy i formy, w tym: rapid e-learning1, 
blended learning2, m-learning3.

1 W. Kubera, Rapid eLearning – trwała tendencja czy efemeryda?, „Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Ma-
tematycznych”, 1/2009, seria ABC.IT, nr 11, s. 33–40.
2 W. Żukowski, J. Baron, Blended learning w nauczaniu przedmiotów na studiach stacjonarnych, [w:] zespół OKNO 
PW (red.), Postępy e-edukacji, Politechnika Warszawska, Warszawa 2008, s. 93–102.
3 E. Lubina, M-learning – marzenia szaleńców czy długie ramię e-learningu, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.),
e-edukacja.net, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 173–179.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami (Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Rolni-
czym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Instytu-
tem Maszyn Matematycznych w Warszawie), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, postanowiła 
dokonać pilotażowego wdrożenia technik e-learningowych, a dokładniej uruchomienia kierunku 
e-rolnictwo na studiach zaocznych na Wydziale Rolnictwa i Biologii. W tym celu przygotowano 
projekt Program unowocześniania kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz 
wysokiej kompetencji absolwentów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on 
pozytywnie zaopiniowany i aktualnie jest w trakcie realizacji. Posunięcie to było spowodowane 
chęcią zwiększenia potencjału rozwoju uczelni w kierunku zastosowania technologii ICT i dosto-
sowania kształcenia do potrzeb studentów, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt 
ten zakłada również podniesie kompetencji kadry akademickiej, wdrożenie dobrych praktyk 
z wiodących uczelni zagranicznych, udział partnerów we wdrażaniu kształcenia na odległość oraz 
podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przy opracowywaniu programów nauczania. 

Rozpoczęcie realizacji projektu pokryło się w czasie z publikacją przez Departament Edu-
kacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej raportu4, z którego wynika, że e-learning daje 
co najmniej takie same wyniki edukacyjne jak klasyczny model nauczania.

Metody i narzędzia zastosowane w projekcie
Kursy w tym projekcie wykonywane będą za pomocą pakietu Articulate Studio’09, który 

pozwala zamienić zwykłą, statyczną prezentację w interaktywną, zachęcającą do przeglądania 
treści. W jego skład wchodzą aplikacje: Presenter’09, Quizmaker’09 i Engage’09. 

Pierwsza z nich po zainstalowaniu integruje się z programem MS Power Point, umożliwiając 
tworzenie prezentacji w formacie flash. Dzięki tej aplikacji dodawanie adnotacji do slajdów oraz 
ich synchronizacja z dźwiękiem stają się bardzo intuicyjne. Dodatkową zaletą tego rozszerzenia 
jest możliwość tworzenia wielopoziomowej nawigacji pomiędzy slajdami. Dzięki niej w bardzo 
prosty sposób można utworzyć kurs będący pewnego rodzaju grą decyzyjną.

Quizmaker’09, jak sama nazwa wskazuje, pozwala tworzyć testy, które następnie można 
publikować osobno lub dodawać do prezentacji tworzonej w aplikacji Presenter’09. Autor testu 
na początku definiuje, czy ma się on zakończyć wystawieniem oceny, czy też nie. Następnie 
tworzy pytania na bazie kilku zdefiniowanych szablonów, począwszy od najprostszych (jedno-
krotnego wyboru), poprzez uzupełnianie luk, kończąc na hotspotach (pytaniach zmuszających 
do zaznaczenia odpowiedniego fragmentu obrazka). Ciekawostką jest fakt, iż niektóre szablony 
pytań posiadają kilka wersji, np. przyporządkowanie odpowiedzi pomiędzy dwoma zbiorami 
może odbyć się za pomocą przeciągania elementów lub wyboru z rozwijanego menu (rysu-
nek 1). Dodatkowo każde z nich można w pewnym zakresie edytować poprzez dodanie zdjęcia, 
dźwięku, a nawet filmu. Oczywiście program ten udostępnia również możliwość grupowania 
pytań oraz definiowania sposobu wyboru (losowanie, kolejność utworzenia), jak i liczby pytań 
z danej grupy, mających wchodzić w skład pojedynczego testu. Umożliwia on również definio-
wanie informacji zwrotnych na bazie liczby uzyskanych punktów oraz kierowanie uczestnika 
do różnych pytań – w zależności od uprzednio udzielonych odpowiedzi.

4 Raport Amerykańskiego Departamentu Edukacji Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-
Analysis and Review of Online Learning Studies, 2009, http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/
finalreport.pdf, [04.11.2009].
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Rysunek 1. Quizmaker’09, pytanie typu „Matching Drop-down”

Źródło: opracowanie własne

Ostatni z programów, Engage’09, umożliwia zamianę statycznych slajdów w interaktywne 
materiały dydaktyczne. Podobnie jak w przypadku aplikacji Quizmaker’09 autor ma możliwość 
wyboru jednej z kilku zdefiniowanych form interakcji. Pozwalają one na analizę poszczególnych 
elementów obrazu w celu ich lepszego zrozumienia, dodawanie interaktywnych diagramów 
umożliwiających badanie hierarchicznej zależności pomiędzy powiązanymi elementami, jak 
również na tworzenie słownika pojęć i zwrotów oraz aktywności Labeled Graphic, pozwala-
jącej na naniesienie na obrazek punktów, po kliknięciu których otwiera się okno z informacją 
dotyczącą wskazanego elementu (rysunek 2). Na uwagę zasługuje możliwość dołączania do 
każdej interaktywności plików multimedialnych, podobnie jak w programie Quizmaker’09. 
Dodatkową zaletą tego programu jest umożliwienie tworzenia własnych interakcji za pomocą 
odpowiedniego środowiska, dostępnego na stronie: http://www.articulate.com/. 

Rysunek 2. Engage’09, aktywność typu „Labeled Graphic”

Źródło: opracowanie własne
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W celu poprawy efektów nauczania, w materiałach przygotowywanych za pomocą pakietu 
Articulate’09 zostanie użyty profesjonalny syntezator mowy Ivona. Narzędzie to udostępnia 
w sumie siedem głosów zaprojektowanych do odczytywania polskiego, angielskiego i rumuń-
skiego tekstu. Posiada ono szeroki zakres zastosowań – począwszy od telekomunikacji, poprzez 
wykorzystanie w urządzeniach mobilnych i aplikacjach, a kończąc na multimediach. Dzięki 
niemu osoba przeglądająca treści otrzyma bogatszy, lepiej przyswajalny materiał szkoleniowy. 
Wszystkie kursy utworzone w Articulate Studio’09 będą publikowane na platformie Moodle. 
System ten został wybrany, ponieważ jest oparty na licencji open source, zgodnej z GNU GPL. 
Dodatkowo, już od kilku lat jest wykorzystywany jako narzędzie wspomagające pracę wykła-
dowców w SGGW5 oraz na innych polskich uczelniach. 

Jedną z barier napotykanych przy próbie wdrożenia e-learningu jest koszt profesjonalnego 
oprogramowania, mimo iż jego ceny zaczęły ostatnio spadać. Dlatego powstają coraz lepsze 
narzędzia autorskie, niejednokrotnie potrafiące przewyższyć w niektórych aspektach działania 
swoje komercyjne odpowiedniki. Jednym z nich jest Xerte6. 

Program ten pozornie wydaje się dość trudny w użytkowaniu, jednakże już po kilku mi-
nutach pracy użytkownik przyzwyczaja się do jego funkcjonalności. Aplikacja ta udostępnia 
– podobnie jak Engage’09 i Quizmaker’09 – szereg ciekawych funkcjonalności (w tym kilka 
niedostępnych w pakiecie Articulate’09), takich jak: proste narzędzie graficzne (rysunek 3), 
umożliwiające rysowanie na dołączonych do prezentacji grafikach, powiększanie dowolnej 
części obrazka, możliwość tworzenia wykresów, czy też aktywności umożliwiające przeciąganie 
podpisów bezpośrednio na odpowiednie miejsca na obrazku (rysunek 4). 

Rysunek 3. Xerte – narzędzie „Drawing Editor”

Źródło: opracowanie własne

5 Z. Binderman, B. Borkowski, A. Jakubiec, W. Karwowski, T. Minkowski, A. Orłowski, M. Rusek, Blended learning na plat-
formie Moodle – doświadczenia z nauczania przedmiotów ekonomicznych i informatycznych, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając 
(red.), e-edukacja.net, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 64–74.
6 M. Rusek, A. Orłowski, Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w Internecie, prezentacja wygło-
szona na IX Konferencji Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka, 17–19.06.2009, http://www.slideshare.
net/rusek/vu2009, [04.11.2009].
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Rysunek 4. Xerte – aktywność typu „Drag and Drop Labelling”

Źródło: opracowanie własne

Wstępna analiza SWOT
Analiza SWOT jest często stosowaną metodą szybkiej oceny sytuacji strategicznej firmy lub 

projektu, opartą na przejrzystej klasyfikacji posiadanych przez analizującego informacji dotyczą-
cych danego zagadnienia7. W literaturze przedmiotu istnieją różne podejścia do interpretacji 
czterech czynników analizy SWOT. W niniejszym opracowaniu przyjmujemy, że mocne strony 
(atuty, przewagi, zalety) i słabe strony (niedociągnięcia, wady, bariery) dotyczą sytuacji obecnej, 
natomiast szanse i zagrożenia związane są z oczekiwanymi zmianami. Niektóre wypunktowane 
przez nas słabe i mocne strony wiążą się bezpośrednio z samym e-learningiem8, a nie tylko 
omawianym w tej pracy projektem.

Mocne strony
Niewątpliwie mocną stroną omawianego projektu jest kadra zarządzająca: organizatorzy, 

koordynatorzy i kierownicy poszczególnych zadań – osoby mające doświadczenie w realizacji 
dużych projektów. W przypadku projektu SGGW bogate doświadczenie kadry kierowniczej, 
zdobyte umiejętności i certyfikaty w zakresie zarządzania projektami przynoszą oczekiwany 
efekt. Mocną stroną jest także jakość uczestniczącej w projekcie kadry dydaktycznej: dobre 
przygotowanie merytoryczne osób zaangażowanych do opracowywania materiałów dydak-
tycznych, doskonale znających zagadnienia swojego przedmiotu i dobrze współpracujących 
z osobami ze wsparcia technicznego.

Dodatkowymi atutami, którymi może się poszczycić uczelnia, są doskonale wyposażone 
sale laboratoryjne, komputerowe, wykładowe i ćwiczeniowe. Były to elementy niezbędne 
w prowadzeniu szkoleń dla grup ponad stuosobowych. Elementy infrastruktury mogą zade-
cydować o powodzeniu projektu, szczególnie gdy chodzi o projekt e-learningowy, który jest 

7 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2009.
8 H.J. Bremmers, A SWOT analysis of e-(distance) learning, [w:] A. Orłowski (red.), E-learning in modern education, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 7–20.
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zależny od liczby i jakości posiadanych komputerów, jakości łącz internetowych oraz dostępności 
odpowiedniego oprogramowania.

Słabe strony
W przypadku projektu SGGW istotnym słabym punktem jest niewystarczające doświad-

czenie w przygotowywaniu materiałów do szkoleń e-learningowych przez część dydaktyków. 
Niektórzy, skądinąd bardzo kompetentni, nauczyciele akademiccy, nie zawsze potrafią przełożyć 
swoją wiedzę na format odpowiedni do prowadzenia zajęć e-learningowych. Nowe metody 
nauczania mogą także budzić niepokój, a nawet niechęć pracowników – problemem jest zmiana 
nastawienia i przekonanie do nowej formy nauczania. Właśnie dlatego w założeniach projektu 
przewidziano szkolenia dla kadry dydaktycznej na co dzień prowadzącej zajęcia stacjonarne. 
W pewnym stopniu niweluje to zagrożenie wynikające z małego doświadczenia w przekazy-
waniu wiedzy online.

Szanse
Jak w każdym dużym projekcie, ważną sprawą jest tutaj prestiż, jaki zyskuje jednostka 

(w tym przypadku uczelnia) poprzez rozwój i zastosowanie nowych metod kształcenia. Pro-
jekt pozwala na zdobycie środków na zabezpieczenie inwestycji i zakup sprzętu, który potem 
służy przez wiele lat. Uczelnia staje się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla przyszłych 
studentów. Także know-how wypracowane w trakcie realizacji projektu będzie wykorzystane 
w przyszłości, co istotnie podniesie jakość oferty dydaktycznej. Cenna jest również wiedza na 
temat e-learningu pozyskana przez pracowników związanych z projektem – stanowi ona szansę 
dalszego rozwijania w jednostce dydaktycznej nauczania na odległość. 

Samo zastosowanie nowych technik nauczania i praktyczne zapoznanie się z nimi ułatwi 
studentom i absolwentom wejście na rynek pracy. Młodzież jest pozytywnie nastawiona do no-
winek technicznych, zwłaszcza o charakterze multimedialnym9, co stanowi szansę dla rozwoju 
tych technik w nauczaniu.

Zagrożenia
Zagrożenia zaobserwowane w dużym projekcie realizowanym przez uczelnię wyższą są 

związane z pracami administracyjnymi i brakiem możliwości przyspieszenia pewnych procedur. 
Przykładem mogą być utrudnione realizacje zakupów i towarzyszące im opóźnienia, związane 
z respektowaniem ustawy o zamówieniach publicznych (do czego uczelnia jest zobowiązana). 
Procedury takie są pracochłonne i czasochłonne – nie można ich pominąć, a mogą spowodo-
wać, że projekt przestanie się mieścić w założonych ramach czasowych. Na etapie planowania 
trzeba uwzględniać takie zagrożenie, chociaż – jak wynika z naszych doświadczeń – nie ma 
możliwości jego całkowitej eliminacji.

Dużym zagrożeniem mogą stać się również opóźnienia w rozliczaniu wniosków o płatność, 
skutkujące przesunięciami w przekazywaniu kolejnych transz na dofinansowanie projektu, 
co może powodować utratę płynności finansowej. Mogą także następować częste zmiany wy-
tycznych dotyczące kwalifikowania wydatków w PO KL, czego nie da się z góry przewidzieć. 

Warto także wymienić zagrożenie związane z zebraniem pełnej grupy docelowej. Założenia 
projektu przewidują zawsze określoną liczbę osób szkolących się przez internet, które muszą 

9 A. Orłowski, Rola projektów eTwinning w edukacji matematyczno-przyrodniczej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Warszawa 2009 [w druku].
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zostać zrekrutowane i odbyć pełne szkolenie. Również osoby odpowiedzialne za szkolenie 
studentów i tworzenie materiału merytorycznego powinny zostać odpowiednio przeszkolone. 
Zwykle, z różnych przyczyn, osoby zgłoszone „wykruszają się”. Założenia projektu powinny być 
więc odpowiednio rozpowszechnione i udostępnione wszystkim zainteresowanym. Umożliwi to 
rekrutowanie osób na listy rezerwowe, z których będzie można czerpać, gdy grupa podstawowa 
zostanie pomniejszona o osoby rezygnujące. 

Podsumowanie
Nie da się uniknąć wszystkich niedociągnięć i wad projektów e-learningowych, ale można 

je eliminować i minimalizować, tak by sprawiały jak najmniej problemów w trakcie realizacji 
zadań projektowych. Samo aktywne oswajanie społeczności akademickiej z nową formą na-
uczania jest już doskonałym środkiem zaradczym. 

Korzyści z realizacji tego typu projektów oczywiście rekompensują podejmowane ryzyko. 
Trzeba jednak zawsze pamiętać (już na etapie planowania) o wszystkich możliwych słabych 
stronach i zagrożeniach. Dobrze przygotowany projekt, uwzględniający szersze ramy czasowe 
(szczególnie na zadania obarczone dużym ryzykiem), nie powinien nastręczać wielu kłopotów 
w procesie wdrażania i ma duże szanse zakończyć się sukcesem. Udział w takich projektach 
pozwala na pozyskanie dodatkowych dużych środków na rozwój e-edukacji w szkołach wyższych 
oraz na dalsze doskonalenie tych form kształcenia. Pośrednio przyczynia się także do poprawy 
jakości kształcenia prowadzonego metodami tradycyjnymi.
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 Abstract
The growing expectations of an increasingly demanding job market make it necessary to adapt the 

educational offer and staff competence to the needs of knowledge-based economy. E-learning seems to 
be one of the best solutions, especially that the rigid form of traditional education does not facilitate the 
study of physically disabled persons or persons from rural and poorly urbanized areas. Our experiences in 
the ICT applications to education suggest that this may be an effective way to conform to the principle of 
equal opportunities in higher education. To meet the challenges of modern education, Warsaw University 
of Life Sciences – SGGW (with its partner Universities) began in 2009 implementation of an e-learning 
project financed by the European Union. One of the effects of the project will be creation of e-agriculture 
specialization. In this publication several methods and tools applicable to the various project tasks will 
be discussed (both in methodological and technological aspect). Also elementary SWOT analysis of the 
project will be presented and some of encountered difficulties will be characterized.

 Nota o autorach
Piotr Mazur jest doktorantem w Katedrze Informatyki SGGW. 
Luiza Ochnio jest pracownikiem technicznym Katedry Informatyki SGGW i ogólnouczelnianego 

Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW. 
Arkadiusz Orłowski jest profesorem w kierowanej przez siebie Katedrze Informatyki SGGW oraz 

dyrektorem ogólnouczelnianego Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW. W omawianym projekcie 
koordynuje wdrażanie technologii e-learningowych. 

Marian Rusek jest adiunktem w Katedrze Informatyki SGGW i pracownikiem ogólnouczelnianego 
Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW, w omawianym projekcie pełni funkcję zastępcy kierownika 
ds. merytorycznych. 

Mirosław Woźniakowski jest adiunktem w Katedrze Informatyki SGGW i pracownikiem ogól-
nouczelnianego Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW oraz kierownikiem projektu omawianego 
w niniejszym opracowaniu. Wszyscy współautorzy mają na swym koncie liczne osiągnięcia i publikacje 
z zakresu e-learningu.

Arkadiusz Orłowski, Piotr Mazur, Luiza Ochnio, Marian Rusek, Mirosław Woźniakowski



239

Tadeusz A. Grzeszczyk
Politechnika Warszawska

Rozwój zdalnego nauczania
na Wydziale Zarządzania
Politechniki Warszawskiej

Przedmiotem opracowania jest problematyka funkcjonowania i rozwoju systemu zdalnego 
nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Scharakteryzowano dotychcza-
sowe dokonania dotyczące procesu elektronizacji nauczania oraz przedyskutowano czynniki 
wpływające na jakość tego systemu. Na zakończenie zarysowano perspektywy oraz możliwości 
jego dalszego rozwoju.

W większości polskich uczelni są stosowane różnego rodzaju systemy multimedialne do 
wspomagania procesu dydaktycznego1. W ich ramach wyróżnia się systemy kształcenia na 
odległość, które zazwyczaj stanowią istotne uzupełnienie dla konwencjonalnych technik sto-
sowanych w nauczaniu zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Przyczyniają 
się do zwiększania efektywności szkoleń oraz zmniejszania ich kosztów2.

System zdalnego nauczania jest rozwijany na Politechnice Warszawskiej od wielu lat. Na 
poszczególnych wydziałach tej uczelni powstają platformy studiów internetowych. Są one 
wykorzystywane do udostępniania studentom materiałów dydaktycznych, realizacji testów 
i koordynacji projektów. Studia internetowe na Wydziale Zarządzania PW kojarzą się przede 
wszystkim z platformą eLecturer3, której wcześniejsze wersje funkcjonowały od 2003 roku. 
W przyszłości prawdopodobnie powstanie system studiów internetowych, stanowiący alterna-
tywę dla klasycznych form studiowania. 

Ze względu na rosnące znaczenie wspomagania nauczania z wykorzystaniem komputera 
prowadzone są prace nad opracowaniem koncepcji rozwiązań przyszłościowych, związanych 
z rozwojem systemów zdalnego nauczania. Jednym z głosów w dyskusji związanej z tym 
problemem są rozważania zaprezentowane w tym opracowaniu. W kolejnym jego punkcie 
zaprezentowano występujące obecnie nurty rozwoju studiów internetowych na Wydziale 
Zarządzania PW.

1 T.A. Grzeszczyk, Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji, PWN–MIKOM, 
Warszawa 2003, s. 189.
2 M. Plebańska, Systemy kształcenia na odległość (e-learning), [w:] tejże, Informatyka gospodarcza, Wydawnictwo 
Beck [w druku]. 
3 eLecturer, www.electurer.edu.pl, [02.11.2009].
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Nurty rozwoju elektronicznego wspomagania 
nauczania
Tradycje Wydziału Zarządzania PW sięgają wielu dziesięcioleci, jednak z różnych wzglę-

dów w obecnej formie istnieje on od niedawna. Ostatnio obchodzono pierwszą rocznicę jego 
powstania. 

Wśród zadań pracowników Wydziału znajduje się zadbanie o tworzenie i rozwój nowo-
czesnych rozwiązań w zakresie komputerowego wspomagania nauczania. Wykorzystywane są 
przy tym m.in. doświadczenia z systemem eLecturer, utworzonym jeszcze przed powołaniem 
do życia obecnego Wydziału (w ramach Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW). 
Można wyróżnić następujące trzy nurty działań związanych z rozwojem systemów zdalnego 
nauczania na Wydziale Zarządzania PW:

 ponadwydziałowy – realizowany w ramach Ośrodka Kształcenia na Odległość 
(OKNO) Politechniki Warszawskiej4,

 lokalny – polegający na wykorzystaniu systemu eLecturer,
 przyszłościowy – związany z nowymi koncepcjami rozwoju systemów zdalnego 

nauczania, rozważanymi m.in. w tym opracowaniu.
Pracownicy Wydziału Zarządzania PW uczestniczą w przygotowywaniu podręczników 

multimedialnych, planowanych do wykorzystania na studiach podyplomowych informatyka 
w przedsiębiorstwie, profil: informatyka gospodarcza. Powstają m.in. podręczniki do następują-
cych przedmiotów: Systemy wspomagania podejmowania decyzji; Narzędzia informatyki zarzą-
dzania; Gospodarka oparta na wiedzy; Informatyka gospodarcza; Techniki e-biznesu; Marketing 
internetowy; Symulacja kierowania przedsiębiorstwem. Tak zaawansowane działania są możliwe 
dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu europejskiego.

Skromniejsze działania (zapoczątkowane jeszcze w innej jednostce organizacyjnej uczelni) 
są realizowane raczej lokalnie, nie licząc doświadczeń związanych z zastosowaniem systemu 
eLecturer na innych wydziałach PW oraz na innych uczelniach warszawskich. Wielu pracowni-
ków Wydziału jest zaangażowanych w doskonalenie elektronicznego wspomagania nauczania 
prowadzonego tradycyjnymi metodami (blended learning). Materiały przygotowywane przez 
poszczególnych pracowników są różnorodne – jedne z nich charakteryzują się stosunkowo dużą 
złożonością, inne są raczej proste. Ich jakość zależy od inwencji i chęci poszczególnych osób 
zaangażowanych w proces ich tworzenia. 

W kolejnym punkcie scharakteryzowano platformę eLecturer wykorzystywaną do 
publikowania materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania na Wydziale 
Zarządzania PW. 

4 Studia internetowe na odległość – Politechnika Warszawska, www.okno.pw.edu.pl, [02.11.2009].
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Wykorzystanie systemu eLecturer
Jedno z pierwszych rozwiązań dotyczących elektronicznego wspomagania procesu dy-

daktycznego, związanego z nauczaniem zarządzania na Politechnice Warszawskiej, stanowiła 
sieć Wirtualnych Ośrodków Internetowych, funkcjonujących w ramach platformy Edukacji 
Otwartych Źródeł5. Ta inicjatywa akademicka powstała jeszcze na Wydziale Inżynierii Pro-
dukcji PW (w ramach Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych), którego ówczesna 
kadra akademicka stanowi obecnie fundament Wydziału Zarządzania PW. 

Materiały dydaktyczne opublikowane na platformie eLecturer są dostępne po zalogowa-
niu się za pomocą identyfikatora właściwego dla danej jednostki organizacyjnej uczelni.

Internetowa platforma eLecturer może być wykorzystywana zarówno w niepłatnej 
działalności edukacyjnej, jak również w ramach komercyjnych szkoleń realizowanych na 
zlecenie przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. W związku z tym istnieją licencje 
publiczne oraz komercyjne.

Wirtualne Ośrodki Studiów Internetowych – w ramach platformy eLecturer – są two-
rzone przez koordynatorów oraz grupy wykładowców odpowiedzialnych za opracowanie 
programów przedmiotów i powiązanych z nimi materiałów dydaktycznych. Zasoby tech-
nologiczne platformy wykorzystuje się do zdalnego zarządzania studiami internetowymi 
oraz tworzenia płaszczyzny kontaktów wykładowców ze studentami. 

Funkcjonowanie platformy eLecturer (analogicznie do poprzednio występującej plat-
formy eStudent) bazuje na następujących pięciu perspektywach6:

 organizacyjnej – związanej z podziałem kompetencji na: administratora, ko-
ordynatora, wykładowcę oraz studenta;

 operacyjnej – dotyczącej bieżącej obsługi, która umożliwia realizację proce-
su dydaktycznego. Administrator definiuje dostępność funkcjonalności dla 
koordynatora oraz wykładowców, a ci ostatni odpowiadają za poszczególne 
przedmioty udostępniane studentom. Największe uprawnienia ma oczywiście 
administrator, który może realizować wszystkie funkcje. Koordynatorzy są 
uprawnieni do zastępowania wykładowców, którzy z kolei są odpowiedzialni 
za tworzenie podstaw swoich przedmiotów (rysunek 1); 

 redakcyjnej – polegającej na redagowaniu tekstów oraz dodawaniu edukacyj-
nych plików multimedialnych;

 dydaktycznej – dotyczącej struktury przedmiotów składających się z poszcze-
gólnych tematów; 

 komunikacyjnej – związanej ze wspomaganiem procesu wymiany informacji 
między wykładowcą a studentem. Może się ona odbywać np. za pomocą 
tablicy ogłoszeń, czatu lub wideokonferencji.

Studenci uczestniczący w zajęciach w ramach platformy eLecturer mają: uprawnienia 
do zapisywania się przez internet na odpowiednie przedmioty, dostęp do związanych 
z tymi przedmiotami materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z istniejących 

5 T. Krupa, Edukacja Otwartych Źródeł – koncepcja, projekt i wykonanie, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rozwój 
e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 
2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa 2005, s. 177–183.
6 Tamże, s. 180.
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form elektronicznego kształcenia oferowanego w ramach platformy. Materiały dydaktyczne 
podlegają ograniczeniom, jeśli chodzi o ich kopiowanie – co wynika z zasad ochrony praw 
autorskich.

Wykładowcy mają możliwość zdalnego określania struktury i treści przedmiotu, publi-
kowania oraz zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Ich uprawnienia dotyczą także 
wymiany informacji ze studentami w trybie off-line oraz online. Wykładowcy mogą umiesz-
czać na platformie własne materiały dydaktyczne lub przygotowane przez innych autorów, 
ale tylko wtedy, gdy uzyskano zgodę na ich publikację. Szkolenia wykładowców w zakresie 
pracy na platformie zdalnego nauczania przeprowadzają koordynatorzy w porozumieniu 
z administratorem systemu.

Perspektywy rozwoju systemów zdalnego 
nauczania na Wydziale Zarządzania PW
Rozwój systemu zdalnego nauczania odbywa się w większości przypadków zgodnie 

z zasadami non profit. Platforma eLecturer jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich studentów 
Wydziału Zarządzania oraz pozostałych użytkowników znających prosty identyfikator, konieczny 
do zalogowania się do systemu. Część kosztów związanych z funkcjonowaniem platformy jest 
pokrywana dzięki wpływom z płatnych studiów i kursów. Jednak największy wkład w rozwój 
systemu ma niemała grupa pasjonatów wspierających działania z nim związane ze szlachetnych 
pobudek. Stanowi to niewątpliwie silną stronę tego przedsięwzięcia. Określa także jego słabości 
ograniczające w znacznym stopniu perspektywy rozwoju.

W ramach systemu eLecturer wykorzystywane są mechanizmy komunikacji nauczyciela 
ze studentem – przede wszystkim do przekazywania informacji dotyczących ocen ze spraw-
dzianów. Wielu wykładowców (szczególnie z Zakładu Informatyki Gospodarczej) publikuje 
ciekawe interaktywne materiały, stanowiące uzupełnienie treści prezentowanych na wykładzie. 

Rysunek1. Przykładowe przedmioty dostępne w systemie zdalnego nauczania

Źródło: eLecturer, www.electurer.edu.pl, [02.11.2009]
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Niekiedy są to prezentacje wyświetlane podczas zajęć. Niestety, dotychczas nie są stosowane 
bardziej zaawansowane narzędzia wspomagające zajęcia prowadzone w laboratoriach kom-
puterowych. Na razie nie ma również wirtualnych laboratoriów. 

Niektórzy wykładowcy zamieszczają pliki do pobrania ułatwiające prowadzenie ćwiczeń 
(np. szablony arkuszy kalkulacyjnych, baz danych). Niestety, w większości przypadków publikują 
oni materiały jednorazowo oraz nie dostosowują ich do tematyki aktualnie prowadzonych zajęć. 
Tylko nieliczni sprawdzają, czy studenci zapoznali się z bieżącymi materiałami oraz uzależniają 
wysokość cząstkowych ocen z ćwiczeń od aktywności na platformie edukacyjnej. 

W związku z wymienionymi problemami dążeniem osób zaangażowanych w implementację 
systemu zdalnego nauczania jest włączenie jak największej liczby wykładowców do aktywnego 
korzystania z platformy oraz zachęcenie ich do pełnego wspomagania procesów dydaktycz-
nych związanych z danymi przedmiotami. Obecnie w większości przypadków tylko określone 
fragmenty tego procesu są wspomagane elektronicznym nauczaniem. Konieczna jest również 
większa aktywizacja studentów. Poprawa w tym zakresie nastąpi prawdopodobnie w przypadku 
zmobilizowania do działania pracowników dotychczas niewystarczająco wykorzystujących nowe 
technologie w swoich procesach dydaktycznych. Z doświadczenia wiadomo, że jeżeli studenci 
uzyskują atrakcyjne i aktualne materiały dydaktyczne, ich aktywność na internetowej platformie 
edukacyjnej zdecydowanie się zwiększa. 

Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, udostępnianych bezpłatnie studentom, jest 
zgodne z misją publicznej uczelni akademickiej. Jej pracownicy powinni prowadzić badania 
naukowe oraz upowszechniać wiedzę z nich wynikającą. Publikowane na platformie materiały 
powinny wspierać rozwój zdolności studentów do samokształcenia i uczenia ustawicznego (Life 
Long Learning) przy zastosowaniu technologii informacyjnych.

Podsumowanie
Na wielu uczelniach podejmowane są działania zmierzające do uproszczenia i usprawnienia 

procesu dydaktycznego. Wykorzystywane oraz planowane do implementacji systemy i technolo-
gie informacyjne mają za zadanie dostarczyć informatyczne narzędzia ułatwiające komunikację 
pomiędzy nauczycielem a uczniem. Narzędzia te powinny być intuicyjne i proste w obsłudze. 
Łatwość ich wykorzystywania powinna dotyczyć zarówno przygotowywania materiałów, jak 
również korzystania z nich przez kursantów. W przyszłości zapewne większość tego typu sy-
stemów kształcenia będzie działała na zasadzie nieograniczonego dostępu do profesjonalnej 
wiedzy, udostępnianej w ramach platform utworzonych na użytek szkół średnich i wyższych 
oraz kursów doskonalenia zawodowego.

Na Politechnice Warszawskiej obecnie kształcenie na odległość jest realizowane głównie 
w formie udostępniania materiałów dydaktycznych na dyskach optycznych (w ramach ośrodka 
OKNO). Na Wydziale Zarządzania planuje się wprowadzenie w przyszłości zaawansowanych 
i profesjonalnych szkoleń realizowanych pod nadzorem instruktorów – bazujących na laborato-
riach komputerowych. W dalszej perspektywie rozważa się ewentualność implementacji systemu 
zdalnego nauczania, umożliwiającego samodzielne studiowanie kursantów zlokalizowanych 
w dowolnym miejscu, z dostępem do szerokopasmowego łącza internetowego. 

Udostępniane bezpłatnie materiały w wersji elektronicznej są dla studentów interesującą 
alternatywą wobec książek, za które trzeba zapłacić. Niechęć do ponoszenia wydatków na 
podręczniki wiąże się niekiedy z niewielką zamożnością studentów. Bezpłatne elektroniczne 
materiały stanowią zatem możliwość wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej 
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z różnych środowisk. Coraz większego znaczenia nabiera więc rozwój wszelkich form Otwartych 
Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources). 

Otwarte pozostaje także pytanie, kto i na jakich zasadach miałby przygotowywać materiały 
edukacyjne w ramach tych bezpłatnych zasobów. Pewną szansę w tym zakresie stanowią fundu-
sze Unii Europejskiej, dzięki którym można uruchamiać projekty finansujące przygotowywanie 
podręczników multimedialnych, udostępnianych następnie za darmo w internecie7. Jedną 
z tego typu inicjatyw jest projekt europejski realizowany obecnie na Politechnice Warszawskiej 
w ramach działalności ośrodka OKNO. Wykładowcy przygotowujący podręczniki multimedialne 
uzyskują wynagrodzenie pochodzące z budżetu projektu. Zawartość tych podręczników ma 
być w przyszłości udostępniona bezpłatnie dla każdego w internecie.
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Metodyka e-learningu akademickiego 
w warunkach powszechnego 
wdrażania – rozwój czy skostnienie?

W ostatnim czasie w sposób zauważalny wzrosło zainteresowanie wielu uczelni organizacją 
kształcenia zdalnego na różnych kierunkach studiów. Niestety, nie towarzyszy temu wzrost 
aprobaty ze strony nauczycieli akademickich – w najlepszym razie mamy do czynienia z milczącą 
zgodą. Sytuacja ta przekłada się na sposób kreowania e-learningu akademickiego. Pod względem 
metodycznym kursy przedmiotowe są na ogół bardzo schematyczne. Opierają się na prostym 
modelu podawczym i tradycyjnym pomiarze dydaktycznym. 

Istnieje wiele powodów rezygnacji z wprowadzania zaawansowanych rozwiązań meto-
dycznych – celem niniejszego opracowania jest dokonanie ich przeglądu. Jednocześnie daje się 
zauważyć, że wymagania stawiane nowoczesnym uczelniom przez rynek pracy i samych studen-
tów (wynikające np. z odniesienia do kompetencji kluczowych) nie znajdują odzwierciedlenia 
w metodyce kształcenia zdalnego. Warto zatem prześledzić tendencje utrwalające się w metodyce 
e-learningu i zwrócić uwagę na niekorzystne skutki, które z nich wynikają.

Dynamika rozwoju metodyki e-learningu
Podstawą analizy sytuacji stał się przegląd kursów realizowanych w różnych kręgach, głównie 

w środowisku akademickim, ale także w środowisku nauczania języków obcych (w kształceniu 
otwartym). Interesujące spostrzeżenia wiążą się również z e-learningiem korporacyjnym, sto-
sowanym w środowisku o nieco innej charakterystyce. Również szkolnictwo niższego szczebla 
podejmuje ostatnio ambitne próby wykorzystania w nauczaniu edukacyjnych platform inter-
netowych i kroczy własną drogą rozwoju.

Kursy realizowane w tak zróżnicowanych środowiskach wykorzystują metodykę nauczania 
w różny sposób – choćby ze względu na konieczność dostosowania sposobów pracy do potrzeb 
grupy docelowej. Wydawać by się mogło, że dzięki tej różnorodności metodyka będzie się roz-
wijać w wielu kierunkach i pojawią się ciekawe rozwiązania. Tymczasem można zaobserwować, 
że stosowane w większości kursów korporacyjnych, językowych i akademickich rozwiązania 
metodyczne raczej nie odbiegają od jednego schematu. Są ukierunkowane na nauczanie 
dużych grup uczestników i opierają się na typowych formach aktywności oraz technikach po-
miaru efektywności kształcenia, wspomaganych przez automatyczne ocenianie, wbudowane 
w platformę internetową.

Taka ocena sytuacji zapewne mogłaby wydać się zbyt jednostronna, gdyby nie uwzględnić 
rozmaitych eksperymentów metodycznych, często realizowanych w środowisku akademickim, 
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których autorami są najczęściej młodzi i ambitni wykładowcy, będący u progu kariery akade-
mickiej. Eksperymentują także nauczyciele szkół niższego szczebla. Próby te nie mieszczą się 
w systemie klasowo-lekcyjnym i są podejmowane wyłącznie na zasadzie dobrowolności, dlatego 
nie podlegają ocenie formalnej, ograniczającej kreatywność. 

W ten sposób zarysowuje się przestrzeń, w której metodyka nauczania przez internet ma 
dobre warunki do rozwoju. Jednak przedsięwzięcia o nietypowym charakterze, cieszące się 
życzliwym zainteresowaniem, nie są kierowane do realizacji masowej. Dzieje się tak ze szkodą 
dla rozwoju e-learningu, dla rozwoju dydaktyki w ogóle, jak też ze szkodą dla realizacji celów 
kształcenia wykraczających poza tzw. czystą wiedzę teoretyczną.

Czynniki ograniczające rozwój metodyki nauczania
Przyzwyczajenie do rozwiązań tradycyjnych
Metody nauczania, które dominują w organizacji kursów e-learningowych, opierają się 

na stosunkowo prostym schemacie postępowania, wywodzącym się z tradycyjnej metodyki 
nauczania. Schemat ten – najprościej rzecz ujmując – ma strukturę trójdzielną:

1. część podawcza,
2. część ćwiczeniowa,
3. cześć sprawdzająca.
Dla różnych przedmiotów podział ten może pojawiać się w różnych proporcjach – niekiedy 

więcej czasu i energii osoba ucząca się musi przeznaczyć na przyswojenie informacji, w innym 
przypadku punkt ciężkości spoczywa na części ćwiczeniowej. Natomiast część sprawdzająca 
zawsze stanowi ukoronowanie kursu, który musi zakończyć się zaliczeniem przedmiotu.

Przyczyn sięgania do takich strategii można upatrywać w przyzwyczajeniu do tradycyjnej 
metodyki nauczania1, dominującym w środowisku polskich nauczycieli i wykładowców. Bardzo 
duże znaczenie dla wyboru strategii mają również przyzwyczajenia osób uczących się – uczniów 
i studentów wychowanych w określonym schemacie i nie oczekujących zmiany. Jak wiadomo, 
przyzwyczajenie do znanych i sprawdzonych sposobów postępowania ma bardzo dużą siłę 
oddziaływania. Człowiek chętniej podejmuje aktywności mieszczące się w przestrzeni, którą 
zna i rozumie, niż w przestrzeni nieznanej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy posiada informacje, 
że działanie w przestrzeni nieznanej może przynieść wartościowe efekty i satysfakcję. 

Pośrednią przyczyną są również formalne wymagania kształcenia akademickiego2, które 
preferują przekaz wiedzy teoretycznej. Oczekiwania odnoszące się do kompetencji praktycznych 
są rzecz jasna opisane w standardach kształcenia, ale wyraźnie widać, że nie stanowią priory-
tetu, a raczej pewien margines wymagań (pomimo że W. Okoń mocno podkreśla konieczność 
zachowania równowagi w rozwoju wszystkich aspektów osoby3). Metodyka podawcza, stoso-
wana w kursach e-learningowych, znakomicie wpisuje się w te standardy. W tej sytuacji brakuje 
formalnej motywacji do podejmowania prób wzbogacenia warsztatu metodycznego e-learningu 
(podobnie zresztą jak i warsztatu metodycznego tradycyjnych zajęć akademickich).

1 Teoretyczne podstawy tej metodyki nauczania obszernie opisano w publikacjach Wincentego Okonia i Czesława 
Kupisiewicza.
2 Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layou
t=1&page=text, [30.10.2009].
3 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.
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Brak wiedzy i doświadczenia metodycznego 
Niewielu wykładowców wykorzystuje w e-learningu metody nauczania inne niż podawcze. 

Zdecydowana większość z nich nie eksperymentuje, dlatego że nie zna innych metod. Zapytani 
o metody aktywizujące, rozwijające kreatywność i uruchamiające mechanizmy zapamiętywania, 
wymieniają jedynie dyskusję na forum i komunikację wśród uczestników. A możliwości jest 
o wiele więcej. Powstają one w chwili, gdy metody aktywizujące stosowane w nauczaniu tra-
dycyjnym zostaną zaadoptowane do środowiska internetowej platformy edukacyjnej. Działanie 
takie wymaga odejścia wykładowcy od schematycznego myślenia, ale także obycia ze specyfiką 
metodyki nauczania przedmiotu. 

Zwiększenie nakładów czasu i pracy
Koszty realizacji kursów e-learningowych to kolejna przyczyna, dla której organizatorzy 

i wykładowcy nie decydują się na poszukiwanie nowocześniejszych rozwiązań metodycznych. 
Zaawansowane rozwiązania są zwykle czaso- i pracochłonne. Nie zawsze są to koszty infrastruk-
tury – obecnie znacznie częściej koszty pracy wykładowcy, który musi poświęcić dużo więcej 
czasu i uwagi osobom uczącym się. Jak powszechnie wiadomo, na efektywność rozwiązań 
metodycznych znacząco wpływa indywidualizacja pracy i osobisty kontakt pomiędzy mentorem 
a uczniem. Innym czynnikiem wspomagającym jest aktywizacja społeczności uczącej się, a więc 
działania stymulujące pracę grupową. Przy zastosowaniu bardziej zaawansowanej metodyki 
nauczania (na przykład włączaniu metod konstruktywistycznych na poziomie indywidualnym 
i zespołowym) rośnie liczba godzin pracy wykładowcy.  

Zwiększenie nakładów pracy i poświęconego czasu przekłada się na koszty realizacji 
kursów. W obecnych warunkach organizacyjnych nakłady czasowe związane z prowadzeniem 
kursu metodami konstruktywistycznymi i metodami opartymi na aktywizacji społecznej są 
duże, a rzadko kiedy odpowiednio opłacane. Nauczycielom-eksperymentatorom przeważnie 
wystarcza jedynie satysfakcja. Kursy oparte na schemacie podawczym są zwykle dla prowadzą-
cego mniej absorbujące, a sposób rozliczenia godzin pracy oczywisty. Dlatego organizatorzy 
nie patrzą zbyt przychylnym okiem na eksperymentatorów dążących do unowocześnienia 
metodyki nauczania. 

Stabilizujący wpływ standardów i kontroli
Wpływ na kształtowanie się metodyki nauczania ma również standaryzacja. Polskie stan-

dardy, opracowane w ramach projektu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, obejmują 
szerokie spektrum składowych procesu nauczania przez internet. Uwzględniają różne aspekty: 
techniczne, pedagogiczne, organizacyjne i praktyczne. Jednym z celów ich opracowania jest 
dostarczenie wskazówek, jak poprawnie tworzyć kursy e-learningowe. Warto jednak zauwa-
żyć, że – paradoksalnie – standaryzacja nie sprzyja rozwojowi kreatywności metodycznej 
ani poszukiwaniu nowych rozwiązań, promuje natomiast mechaniczne powielanie dobrych 
skądinąd wzorców i usztywnia myślenie. W stosunkowo krótkim czasie od opublikowania 
wspomnianych standardów część wykładowców prowadzących kursy e-learningowe zaczęła 
obawiać się, że jeśli wprowadzą coś, czego nie ma w standardach, zostaną posądzeni o nie-
kompetencję (dotyczy to zwłaszcza wykładowców pracujących w środowiskach akademickich, 
w których prowadzi się formalny lub nieformalny wewnętrzny nadzór jakościowy). W ten 
sposób działanie, które powinno służyć podnoszeniu jakości procesu nauczania, wywiera 
jednocześnie hamujący wpływ na jego rozwój. Standaryzacja staje się w ten sposób mie-
czem obosiecznym. Wskazuje na kryteria jakościowe, dając tym samym narzędzie wszelkim 
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organom kontroli, co skutkuje naturalnym wzrostem niepokoju wykładowców, że ich praca 
nie zostanie zaakceptowana. 

Czynniki wspierające tendencje rozwojowe
w metodyce e-learningu
Aktywność i kreatywność prekursorów e-learningu
Znaczącą siłą napędową rozwoju metodyki e-learningu są ci wykładowcy, którzy jako pierwsi 

podjęli trud wdrożenia nauczania przez internet. Jako że od początku zmagali się z brakiem 
aprobaty dla kształcenia zdalnego, obecnie nie mają oporów przed wprowadzaniem ulepszeń, 
traktując je jako swoiste wyzwanie. Nie odczuwają również niepokoju, że ich eksperymenty 
mogą wykraczać poza dotychczasowe doświadczenia i być poddane krytyce, ponieważ są 
świadomi, że to jedyna droga do rozwoju. 

Poszukiwania prowadzone przez tę grupę wykładowców mają zwykle dość wyraźną motywa-
cję – stanowią sposób na przezwyciężenie rutyny i monotonii pracy nauczycielskiej. Taka osobista 
motywacja ma bardzo duży wpływ wspomagający poszukiwania rozwiązań metodycznych coraz 
lepiej dostosowanych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań uczących się osób.

Nieukierunkowana aktywność przy braku rozwiązań systemowych
Paradoksalnie rozwojowi metodyki nauczania całkiem dobrze służy pozostawienie wy-

kładowcom swobody działania na tych uczelniach, w których brakuje koncepcji systemowego 
wdrażania kształcenia przez internet. W takich ośrodkach konstytuuje się grupa inicjatywna, 
która staje się lokalnym kołem napędowym, a jej członkowie z pożytkiem wykorzystują indy-
widualną energię na wypracowanie własnego stylu uczenia. 

Ryzyko takiego działania jest jednakże dosyć duże. Nawet jeśli w jednostkowych sytuacjach 
powstają warunki do tego, aby tworzyć nowe rozwiązania, to trzeba się także liczyć z tym, że 
sporo czasu i zaangażowania pochłoną działania przypadkowe, powielające cudze (niekonieczne 
dobre) doświadczenia.

Eksperymenty młodej kadry
Bardzo obiecujący jest potencjał, który tkwi w aktywności młodej kadry wykładowców 

i nauczycieli szkolnych. Osoby te z zainteresowaniem śledzą rozwój e-learningu. Młoda stażem 
i wiekiem kadra nauczycielska ma do medium, jakim jest internet, stosunek szczególny. Na ogół 
w pełni z niego korzysta i doskonale rozumie jego wartość, a jednocześnie wciąż jeszcze jest 
zaciekawiona, do czego można byłoby internet wykorzystać. To właśnie ta grupa jest zaintereso-
wana podejmowaniem eksperymentów i prawdopodobnie byłaby gotowa realizować je nawet 
bez gratyfikacji finansowej, kierując się potrzebą zaspokojenia ciekawości poznawczej.

Oczekiwania użytkowników portali społecznościowych
Specyficzną sytuację motywującą do podejmowania poszukiwań metodycznych tworzy 

wszechobecna moda na portale społecznościowe. Okazuje się, że doświadczenia użytkowników 
tych portali skutkują wypracowaniem określonych zachowań, oczekiwań i przyzwyczajeń. Takie 
osoby źle odnajdują się w środowisku schematycznego e-learningu, w związku z czym efektyw-
ność ich uczenia się jest na znacznie niższym poziomie. E-learning w schemacie tradycyjnym 
uważają oni za nudny i nieatrakcyjny. 
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Dostosowanie metod pracy do tej grupy odbiorców wymaga zatem uwzględnienia w więk-
szym stopniu społecznościowych aspektów uczenia się i budowania metodyki angażującej 
uczestników w sposób najbardziej dla nich atrakcyjny. Chodzi o metodykę opartą na dialogu4 
i na budowaniu wspólnoty dydaktycznej, w której następuje uspołecznienie motywacji do 
uczenia się5. Jednocześnie trzeba zauważyć, że swoista samodzielność i dobrowolność udzia-
łu, które są atutem środowisk społecznościowych, musi tu zostać zastąpiona przez aktywne 
moderowanie (jest to element podnoszący koszty kursu).  

Szkoda, że eksperymenty edukacyjne, wykorzystujące społeczne aspekty uczenia się, są 
podejmowane stosunkowo rzadko. Korzystny wpływ mechanizmów społecznych na proces 
uczenia się, a szczególnie nabywania umiejętności kluczowych i praktycznych, jest już od 
dawna opisany w literaturze przedmiotu6 i nie pozostawia wątpliwości, że ludzie w każdym 
wieku najefektywniej uczą się wtedy, gdy funkcjonują w dynamicznym i opartym na współ-
pracy środowisku edukacyjnym. Również wtedy, gdy jest to środowisko internetowe, w którym 
mechanizmy wewnątrzgrupowe działają tak samo jak w życiu codziennym.

Podsumowanie
Gdyby poszukiwać prostego sposobu opisania sytuacji, w której metodyka nauczania 

przez internet znalazła się obecnie, to można byłoby wyeksponować dwie przeciwstawne 
tendencje:

 dominującą tendencję ostrożnego oczekiwania i obserwowania,
 stały nurt poszukiwań nowych rozwiązań i zastosowań edukacyjnych dla nowości 

technicznych.
Pierwsza tendencja jest bardziej powszechna i znacznie silniejsza niż druga. Natomiast 

poszukiwanie nowych rozwiązań to trend raczej marginesowy, ponieważ napędzają go pa-
sjonaci – osoby, które łączą zainteresowania technologią z zainteresowaniami dydaktyką. 
W świecie wykładowców jest to raczej środowisko niszowe.

Niestety, trzeba zauważyć, że kwestie organizacyjne i schematy administracyjne ogranicza-
ją rozwój metodyki e-learningu. Zrozumienie dla aspektów psychospołecznych i pedagogicz-
nych kształcenia przez internet jest niewielkie i zdominowane przez czynniki ekonomiczne. 
Natomiast to, na co z całą pewnością można liczyć, to ciekawość poznawcza środowiska 
nauczycielskiego i gotowość do realizacji przedsięwzięć, które nie są nastawione na zysk. Jest 
to tendencja, która nastraja optymistycznie i pozwala wierzyć, że nawet w warunkach ze-
wnętrznych ograniczeń (które zresztą zawsze towarzyszyły polskiemu e-learningowi) metodyka 
nauczania przez internet będzie się nadal rozwijać – jednak nie tak szybko, jak by mogła.

4 W. Wróblewska, Dialog w procesie autoedukacji studentów, [w:] E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. 
Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2009, s. 391.
5 B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2009, s. 206.
6 J. Dewey, Education and Experience, Nowy Jork 1958; J. Dewey, Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do 
filozofii wychowania, Ossolineum, Wrocław 1972.
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 Abstract
In recent years a lot of universities have been widely interested in different kind of studies. Unfor-

tunately, it does not often meet with academic teachers’  approval – most frequently it is only a silent 
agreement. Similar attitude applies to e-learning. In general, the e-learning courses have the same structure 
as on campus teaching, enhanced only by the use of technology. This is because the courses  have been 
based on a simple “passing model” and traditional ways of assessment. 

At the same time we can observe that the requirements for modern universities as a result of expecta-
tions from the labour market and students are not reflected in e-learning methodology. A couple of reasons 
for not applying methodologically advanced solutions can be indicated. In the paper its author  makes an 
effort in order to show the trends in development of e-learning methods and some unfavourable effects, 
which resulted from it.

 Nota o autorce
Autorka jest adiunktem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zajmuje się prob-

lematyką wykorzystania e-learningu w kształceniu akademickim i doskonaleniu zawodowym dorosłych. 
Szczególnie interesują ją psychologiczne i pedagogiczne aspekty kształcenia zdalnego. Jest członkiem 
Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.
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Postawy i oczekiwania studentów UEP 
wobec kształcenia tradycyjnego
i e-learningu

Poziom i jakość dydaktyki akademickiej we wszystkich typach szkół wyższych, a wobec przemian 
gospodarczych w sposób szczególny na uczelniach o profilu ekonomicznym, stają się kluczowym 
problemem. Wiedza na temat oczekiwań studentów pozwala na lepsze diagnozowanie zadań, 
jakie stoją przed uczelnią w zakresie organizowania procesu kształcenia. 

W opracowaniu przedstawione zostaną wyniki badania postaw studentów UEP wobec zajęć 
i wykładowców, szczególnie w obszarze organizacji zajęć i komunikowania. Przeprowadzone 
badania, stanowiące jedynie wycinek większego projektu empirycznego, nie obejmowały dotąd 
zagadnienia postaw i oczekiwań studentów wobec wykorzystywania platformy e-learningowej 
Moodle. Jednakże w obliczu zmian, jakie wprowadziły władze uczelni (w roku akademickim 
2009/2010) w zakresie obowiązkowego wykorzystywania platformy Moodle przez nauczycieli, 
co w zasadniczy sposób zmienia realizację dydaktyki, postanowiono rozszerzyć dotychczasowe 
badania. W związku z tym w opracowaniu zostaną uwzględnione założenia dotyczące wykorzy-
stania platformy Moodle w realizacji zajęć dydaktycznych, w oparciu o strategię UEP oraz zosta-
nie zasygnalizowana koncepcja planowanych badań w zakresie postaw i oczekiwań studentów 
wobec nowych form realizacji zajęć dydaktycznych. Autorka zakłada, że zarówno wyniki badań 
odnoszące się do dydaktyki tradycyjnej, jak i założenia metodologiczne projektowanych badań 
odnośnie wdrażania e-learningu, mogą być przydatne w optymalizacji procesu kształcenia na 
wszystkich uczelniach ekonomicznych.

Postawy i oczekiwania studentów UEP
wobec kształcenia tradycyjnego i e-learningu
W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy, rzutujących na wymagania wobec pra-

cowników, niezwykle istotna wydaje się dbałość o kształcenie ludzi, których profil kompetencji 
będzie nie tylko odpowiadał współczesnym standardom, ale stanie się także konkurencyjny. 
Rozwój kompetencji wyróżniających absolwenta na rynku pracy1 jest jednym z celów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co niewątpliwie w sposób szczególny ma związek zarówno 
z przygotowaniem merytorycznym, jak i metodycznym, nauczycieli akademickich UEP oraz 

1 Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2009–2012, Poznań 2009.
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poziomem i jakością prowadzonych przez nich zajęć. Wspomniana strategia ilustruje dążenia 
uczelni także w tym obszarze, wskazując potrzebę stworzenia sytemu doskonalenia kwalifikacji 
pracowników naukowo-dydaktycznych, zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników 
czy poprawę funkcjonowania systemu oceny jakości kształcenia2. Analizując Strategię UEP na lata 
2009–2012, trudno nie zwrócić uwagi na cele uczelni dotyczące metodyki kształcenia, gdzie 
szczególnie zaakcentowany został: rozwój form elektronicznego wspomagania zajęć dydaktycz-
nych3, nawiązujący między innymi do wykorzystywanej przez nauczycieli platformy Moodle. 
W realizacji strategicznych celów uczelni w zakresie dydaktyki, trudno pominąć stanowisko 
głównych beneficjentów procesu edukacyjnego. Postawy studentów (ich opinie, odczucia 
i zachowania wobec wykładowców i prowadzonych zajęć) są cennym źródłem informacji, 
pozwalając na lepsze, pełniejsze diagnozowanie zadań, jakie stoją przed uczelnią w zakresie 
organizowania procesu kształcenia. 

W opracowaniu z jednej strony zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących postaw 
i oczekiwań studentów wobec kształcenia tradycyjnego, z drugiej zaś (w kontekście strategii 
UEP i zobowiązań nałożonych na nauczycieli przez władze uczelni w zakresie wspomagania 
zajęć platformą Moodle) zostanie przedstawiona koncepcja rozszerzenia dotychczas przepro-
wadzonych badań o zagadnienia związane z e-learningiem.

Postawy i oczekiwania studentów UEP
wobec zajęć dydaktycznych i wykładowców
Prezentowane wyniki badań są „wycinkiem” większego projektu empirycznego4, w ramach 

którego jesienią 2007 roku przebadano 554 studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej ówczesnej Aka-
demii Ekonomicznej, próbując zdiagnozować ich postawy i oczekiwania wobec uczelni wyższej. 
Interesujące wydało się między innymi poznanie motywacji studentów i celów, jakie sobie stawiają. 
W postępowaniu badawczym wyłoniono różne grupy postaw i oczekiwań studentów, odnoszących 
się do zdobywania wiedzy, sposobu organizacji uczelni, prowadzonych zajęć oraz wykładowców. 
Badaniu podlegały także postawy studentów wobec kolegów i koleżanek, postawy wobec samego 
siebie, postawy obywatelskie oraz postawy wobec własnej przyszłości zawodowej. 

W grupie postaw zwracających szczególną uwagę, zwłaszcza w kontekście wcześniej 
wspomnianej strategii UEP w zakresie wyposażania studenta w niezbędne, a nawet wyróżnia-
jące się kompetencje na rynku pracy, znajdują się postawy i oczekiwania studentów wobec 
prowadzonych zajęć i wykładowców – jako osób odpowiedzialnych za organizację procesu 
dydaktycznego i jakość dostarczanych usług edukacyjnych. Poziom realizacji zajęć akade-
mickich ma ogromne znaczenie i przełożenie na jakość całego procesu studiowania. Udział 
w zajęciach dydaktycznych jest bowiem punktem wyjścia do innych aktywności studiowania, 
podstawą pracy własnej w domu, w bibliotece, udziału w fakultatywnych zajęciach, wykładach 
otwartych, uczestniczenia w kołach i seminariach naukowych. Jakość dydaktyki zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i metodycznym, oraz relacje interpersonalne z wykładowcami 

2 Tamże.
3 Tamże.
4 Badanie Postawy i oczekiwania studentów I roku wobec AEP, prowadzone przez pracowników Katedry Edukacji 
i Rozwoju Kadr, pod kierunkiem dr hab. Aldony Andrzejczak  (prof. UEP).
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kształtują kierunki rozwoju studenta w ramach profilu kompetencji, jakie powinien uzyskać 
w trakcie realizowanych studiów. 

W przeprowadzonych badaniach szczegółowo pytano studentów o ich opinie na temat 
przydatności uczęszczania na zajęcia oraz sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 
nauczycieli akademickich. Podjęto zagadnienie otwartości studentów na zajęciach w relacji 
z wykładowcą. Zbadano także opinie studentów na temat ich potrzeb w zakresie kontaktowania 
się z opiekunem roku oraz zapytano o potrzebę komunikowania się wykładowców ze studentami 
za pomocą poczty elektronicznej.

Przydatność uczęszczania na zajęcia dydaktyczne
W prowadzonych badaniach aspekt przydatności uczęszczania na zajęcia został wysoko 

oceniony. Aż 84,8 proc. odpowiedziało, że warto i raczej warto uczęszczać na zajęcia, argu-
mentując, iż udział w nich jest pomocny w procesie studiowania. Takie przekonanie było nieco 
wyższe u kobiet (89 proc.) aniżeli w grupie mężczyzn (79,9 proc.). Na korzyści wynikające 
z udziału w zajęciach dydaktycznych w największym stopniu wskazali studenci rodziców po-
siadających wykształcenie zasadnicze i zawodowe (około 90 proc.) oraz pochodzący z mniej-
szych miejscowości, dla których najprawdopodobniej uczestnictwo w zajęciach jest jednym 
z ważniejszych sposobów zdobywania wiedzy, poszerzania własnych kompetencji. Najbardziej 
udział w zajęciach cenią jednak studenci studiów niestacjonarnych (89,6 proc.), którzy z racji 
trybu studiów mają ograniczoną liczbę godzin dydaktycznych, a i ich kontakt z wykładowcami 
ma charakter incydentalny.

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia zajęć, który jest kolejnym elementem w omawianej 

grupie postaw, studenci deklarują jako preferowany taki model, który pozostawia im duży sto-
pień swobody i niezależności (61,1 proc.), co szczególnie podkreślali mężczyźni. Jednocześnie 
studenci oczekują dokładnych wskazówek co do zaliczeń i stawianych im zadań. Podejście 
instruktażowe ceni prawie 77 proc. ankietowanych, zwłaszcza kobiety (nieco ponad 80 proc.) 
oraz studenci pochodzący ze wsi i małych miast (84 proc.). Z jednej strony studenci oczekują 
zadań wymagających i pozostawiających uczącemu się wiele inwencji twórczej i swobody 
w działaniu, z drugiej zaś deklarują potrzebę określania przez nauczycieli kolejnych kroków 
postępowania. Wydaje się, że studenci chcieliby pracować bardziej niezależnie, z drugiej strony 
być może obawiają się mało elastycznego podejścia wykładowcy, wolą dokładnie upewnić się 
co do zakresu wymagań i preferowanych przez wykładowców sposobów uczenia się. 

Umiejętność prowadzenia zajęć w interesujący i przystępny sposób jest ważniejszą cechą 
nauczyciela aniżeli jego zasób wiedzy. Takie opinie uzyskano w badaniach od 63 proc. stu-
dentów. W pytaniu sprawdzającym aż 76 proc. studentów wskazało, iż najważniejszą cechą 
nauczyciela akademickiego jest nie tyle jego rozległa wiedza, co sposób jej przekazania. 
Umiejętności metodyczne nauczyciela doceniają zwłaszcza studenci studiów stacjonarnych 
– 79,7 proc., następnie studiów niestacjonarnych (sobotnio-niedzielnych) – 69,9 proc. oraz 
studiów niestacjonarnych (wieczorowych) – 64,7 procent. Wysokie uznanie dla metodyki 
prezentuje także aż 86 proc. studentów studiujących na drugim kierunku studiów, których 
zdanie jest o tyle ważne, że są to studenci bardziej doświadczeni, bo biorący wcześniej 
udział w zajęciach na innych wydziałach czy uczelniach. Doceniają zatem najbardziej zna-
czenie dobrej organizacji i przebiegu procesu kształcenia. Na szczególną uwagę w opinii 
studentów zasługują zajęcia, podczas których można z prowadzącym otwarcie dyskutować 
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(80,9 proc.), na co wskazywali zwłaszcza studenci pochodzących z większych miast, którzy 
prawdopodobnie otrzymali dotychczas lepsze wykształcenie, w związku z czym cechują się 
wyższą świadomością własnych kompetencji i nie obawiają się dyskusji z prowadzącymi 
zajęcia. Ponadto być może rozumieją, chociażby intuicyjnie, znaczenie tej metody pracy dla 
własnego rozwoju intelektualnego.

Otwartość studentów na zajęciach w relacji z wykładowcą
Kolejnym badanym aspektem była otwartość oraz swoboda w zadawaniu pytań podczas 

prowadzonych dyskusji. Często niwelowanie barier komunikacyjnych oraz kreowanie atmosfery 
swobody i zaufania należy właśnie do podstawowych zadań wykładowcy, który z racji pozycji 
wyznacza wzorce i granice komunikacyjne w trakcie prowadzonych zajęć. Autorytarny czy 
demokratyczny styl prowadzenia zajęć decyduje o tym, czy studenci mają odwagę i ochotę 
zadawać pytania i dyskutować. Niestety, wyniki przeprowadzonych badań nie są zbyt optymi-
styczne i wskazują, że tylko 28 proc. studentów czuje się w miarę swobodnie w zadawaniu pytań, 
wówczas gdy pojawiają się niejasności w przekazywaniu treści. Ponad połowa ankietowanych 
czuje dyskomfort, a nieco ponad 40 proc. studentów (z czego prawie 60 proc. kobiet) wskazało, 
iż na zajęciach dydaktycznych woli się nie odzywać, nawet wtedy, gdy ma spore wątpliwości 
natury merytorycznej.

Kontakty studentów z opiekunem grupy lub roku
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że studenci są przekonani, iż w razie potrze-

by powinni kontaktować się z opiekunem roku. Z takim stwierdzeniem zidentyfikowało się 
83,6 proc. studentów. Największą potrzebę kontaktu z opiekunem roku przejawiają studenci 
rodziców z wykształceniem średnim (około 85 proc.) oraz wykształceniem zasadniczym i pod-
stawowym (ponad 84 proc.). Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że studenci ze słabiej 
wykształconych rodzin nie mają pewności, czy poradzą sobie w sytuacjach trudnych, zatem 
oczekują wsparcia i pomocy ze strony osób do tego powołanych. Najwięcej wskazań pojawiło 
się też ze strony studentów studiów niestacjonarnych (sobotnio-niedzielnych) – 90,7 proc., 
najmniejsze zapotrzebowanie na tego typu kontakty widzą studenci studiów niestacjonarnych 
(wieczorowych) – 76,4 procent. Jeśli chodzi o regularność spotkań z opiekunem roku, to 
oczekiwania studentów są bardzo zróżnicowane. Prawie 30 proc. z nich nie ma zdania w tym 
zakresie, natomiast prawie 50 proc. udzieliło odpowiedzi pozytywnej, jednak bez większego 
przekonania. Na bardziej regularny kontakt z opiekunem liczą studenci, dla których jest to 
pierwszy kierunek studiów (59,3 proc.), natomiast tylko 40 proc. spośród studentów studiu-
jących na drugim kierunku studiów widzi potrzebę regularnych spotkań i aż 26 proc. z nich 
zadeklarowało, że regularne spotkania z opiekunem roku są raczej niepotrzebne. Ich postawa 
jest zapewne wypadkową dotychczasowych doświadczeń, wynikających ze studiowania na 
innym kierunku oraz doświadczeń w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Elektroniczne komunikowanie się studentów z wykładowcami
Wypowiadając się na tematy dotyczące zajęć i wykładowców, poruszono także zagadnie-

nie komunikacji studentów z prowadzącymi za pomocą poczty elektronicznej. Współcześnie, 
poza tradycyjnymi godzinami konsultacji wyznaczanymi przez nauczycieli akademickich, coraz 
częściej wykorzystywane są do komunikacji usługi sieci, zwłaszcza poczta elektroniczna. Wyniki 
przeprowadzonych badań wskazują, że ponad 91 proc. studentów uważa, iż wykładowcy powin-
ni pozostawać ze studentami w stałym kontakcie drogą elektroniczną. Szczególnie przekonani 
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są o tym studenci starsi, zwłaszcza dzieci rodziców z niższym wykształceniem (90 proc.) oraz 
studenci studiów niestacjonarnych wieczorowych (100 proc. wskazań). 

Podsumowując, u większości badanych studentów dominują raczej pasywne postawy wo-
bec zajęć i wykładowców. Wniosek, jaki nasuwa się po analizie i interpretacji wyników badań, 
jest jednoznaczny w zakresie korzyści, jakie studenci upatrują w fakcie uczęszczania na zajęcia 
dydaktyczne. Studenci deklarują, że preferują sposób prowadzenia zajęć, który pozostawia im 
dużo swobody działania, przy jednoczesnym dokładnym określeniu zasad, warunków i kroków 
postępowania. W zdecydowanej większości ankietowani wskazali na preferowany bardziej 
instruktażowy charakter pracy, co szczególnie podkreślali studenci pochodzący ze wsi, małych 
miast i gorzej wykształconych rodzin. Z drugiej strony studenci cenią sobie możliwość dysku-
towania na zajęciach i wchodzenie w interakcję z innymi studentami i wykładowcą, jednakże 
w większości nie czują się swobodnie w trakcie prowadzonych zajęć. Wyrazili oni także potrzebę 
kontaktu z opiekunem roku, jednak w badanej grupie nie było zgodności co do cykliczności 
tego typu spotkań. Uznali również, że komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej 
z wykładowcami powinno być zwyczajem praktykowanym na co dzień.

Strategia UEP w zakresie wdrażania rozwiązań
e-learningowych a postawy i oczekiwania 
studentów
Prowadzone badania na temat postaw studentów wobec zajęć dydaktycznych i wykła-

dowców, w tym wyniki wysokiej gotowości studentów w zakresie komunikowania się z kadrą 
akademicką za pomocą poczty elektronicznej oraz zalecenia i zarządzenia władz uczelni 
w zakresie rozwiązań e-learningowych wynikających ze strategii UEP na lata 2009–2012, wy-
kazały potrzebę poszerzenia dotychczas prowadzonych badań. Interesujące wydaje się zatem 
określenie postaw i oczekiwań studentów wobec kształcenia przez internet z wykorzystaniem 
platformy Moodle. 

Platforma Moodle (obecnie wersja 1.9.5+), pełniąca rolę portalu dydaktycznego UEP, wy-
korzystywana jest w poznańskiej uczelni od 2006 roku, głównie jako środowisko wspomagające 
realizację tradycyjnie odbywanych zajęć dydaktycznych. Do tej pory jej narzędzia stosowane 
były fakultatywnie przez nauczycieli akademickich, którzy zgodnie z potrzebami wykorzystywali 
ją w mniejszym lub większym stopniu. Dla wielu platforma pełniła funkcję tablicy informacyjnej 
i miejsca udostępniania elektronicznych wersji materiałów dydaktycznych. Inni wykorzystywali 
także bardziej zaawansowane usługi, takie jak: fora dyskusyjne, quizy, testy, przekazując studentom 
informacje zwrotne, wystawiając oceny za wykonane prace. Obecnie, zgodnie z zarządzeniem 
nr 30/2009 Rektora UEP z dniem 15 września 2009 roku, będącym następstwem strategii uczelni 
na najbliższe lata, wszyscy nauczyciele akademiccy zostali zobligowani do wykorzystywania 
w toku działalności dydaktycznej możliwości wynikających z platformy Moodle, w szczególności 
do rozpisania zajęć dydaktycznych na platformie Moodle na poszczególne tematy oraz uzupełnie-
nia ich o materiały dydaktyczne, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich5. W związku 
z obowiązkiem wykorzystywania zasobów platformy przez nauczycieli zaproponowano szkolenia 

5 Zarządzenie nr 30/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie 
obowiązku wspierania dydaktyki przez wykorzystanie platformy Moodle.
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dla kadry akademickiej, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, w których 
w sumie wzięło udział około 300 osób. Kolejnym krokiem, propozycją Centrum Informatyki 
UEP, jest przygotowanie szkoleń metodycznych, wskazujących możliwości wykorzystania po-
tencjału drzemiącego w usługach platformy w realizacji konkretnych przedmiotów. Propozycje 
dydaktyczne spotkają się zapewne z zainteresowaniem wielu wykładowców.

Celem dotychczasowej inicjatywy jest przede wszystkim przygotowanie nauczycieli do 
wykorzystywania chociażby najskromniejszych możliwości platformy, by tym samym metodą 
małych kroków wdrażać ich do wykorzystywania bardziej zaawansowanych narzędzi wspomaga-
jących organizację procesu dydaktycznego. Dla wielu z nich stosowanie bardziej urozmaiconych 
metod realizacji zajęć online może być przydatne już w bieżącym roku akademickim. Mowa 
tutaj o niektórych wykładowcach prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych. Od roku 
akademickiego 2008–2009 na Wydziale Zarządzania, a od roku 2009–2010 na pozostałych 
wydziałach UEP, mniej niż 10 proc.6 zajęć odbywa się bez bezpośredniego uczestnictwa na-
uczyciela akademickiego. Do częściowej realizacji zajęć za pomocą platformy Moodle zostały 
wybrane tylko te przedmioty, których wymiar godzinowy w planie studiów jest relatywnie wy-
soki, zwłaszcza biorąc pod uwagę niestacjonarny tryb studiów. Za przykład takiego rozwiązania 
może posłużyć kierunek ekonomia (I rok studiów licencjackich), gdzie w trybie blended learning 
realizowane są takie przedmioty, jak: 

 matematyka: 60 godzin, z czego 12 godzin za pomocą platformy,
 makroekonomia: 60 godzin z czego 12 godzin za pomocą platformy,
 makroekonomia: 60 godzin z czego 16 godzin za pomocą platformy,
 podstawy zarządzania: 30 godzin, z czego 10 godzin za pomocą platformy,
 rachunkowość finansowa: 20 godzin, z czego 8 godzin za pomocą platformy. 

W tym przypadku platforma Moodle traktowana jest nie tylko jako środowisko wspierające 
tradycyjną realizację procesu edukacyjnego, ale równolegle jako wirtualne środowisko organizacji 
procesu kształcenia. Być może model hybrydowy, obowiązujący tylko w realizacji wybranych 
przedmiotów, z czasem zostanie rozszerzony. Być może niektóre przedmioty w przyszłości 
będą prowadzone w czystej postaci kształcenia przez internet. Już dzisiaj takie inicjatywy są 
udziałem UEP, który od roku akademickiego 2005–2006 uczestniczy w projekcie mającym 
na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych 
w Polsce. Za pomocą platformy e-learningowej econet.pl realizowanych jest zdalnie pięć wy-
kładów przygotowanych przez pięć partnerskich uczelni7.

Obowiązek wykorzystywania platformy Moodle póki co zaowocował wzrostem liczby kur-
sów i nauczycieli korzystających z usług portalu e-UEP. Obecnie zarejestrowanych jest prawie 
1100 kursów (zajęć), prowadzonych przez prawie 400 spośród 500 nauczycieli akademickich, 
zarówno na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, studiach I, II i III stop-
nia. Kolejnym krokiem wydaje się ocena jakości prowadzonych kursów (zajęć, przedmiotów) 
– w tym np. zbadanie postaw i oczekiwań studentów (jako głównych beneficjentów procesu 
dydaktycznego) wobec stosowanych rozwiązań e-learningowych. 

W projektowanych badaniach można byłoby poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące 
pytania:

 Jaki jest zakres wykorzystywania narzędzi platformy w realizacji e-zajęć?
 Jakie modele zajęć realizowane są za pomocą platformy? 

6 Plany studiów I i II stopnia w roku akademickim 2009−2010 wszystkich wydziałów UEP.
7 Wirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii Ekonomicznych, http://www.econet.pl, [28.10.2009].
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 Jakie metody pracy wykorzystywane są w organizowaniu e-zajęć?
 Jakie walory e-zajęć dostrzegają studenci?
 Jakie słabe strony rozwiązań e-learningowych stosowanych na UEP wskazują stu-

denci? Czy proponowane rozwiązania aktywizują studenta i pozwalają na uczenie 
się w interakcji z innymi?

 Jakie są oczekiwania studentów w zakresie stosowanych metod i form kształcenia 
online?

 Jaka jest „dostępność” nauczyciela w e-kształceniu? Jakie są oczekiwania studentów 
w tym zakresie?

 Jakie odczucia wśród studentów budzi zdobywanie wiedzy za pośrednictwem 
platformy Moodle w UEP?

Powyższe problemy badawcze nie wyczerpują listy propozycji w tym zakresie. Uzyskanie 
opinii studentów, obrazujących ich postawy i oczekiwania, pozwoli na zoptymalizowanie 
e-kształcenia. Proponowane badania wpisują się także w założenia strategii UEP, zgodnie 
z którymi badanie poziomu satysfakcji studentów8 jest jednym z mierników realizacji celów 
Uczelni. Innym postulatem merytorycznie związanym z poruszanym zagadnieniem w zakresie 
oferty studiów jest monitorowanie rozwiązań organizacyjnych i popytu w zakresie e-kształcenia9. 
Dobre praktyki, skutkujące zadowoleniem studentów i nauczycieli, przełożą się zapewne na 
wzrost zainteresowania tą formą edukacji.
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 Abstract
The level and the quality of teaching process in all types of universities are becoming an important 

issue nowadays. The knowledge about students’ expectations in this area allows for improving educational 
system and better organizing the learning process. 

The research results, concerning University of Economics students’ opinions and attitudes towards 
the teachers, especially with regard to designing and organizing educational process, including commu-
nication aspects, are presented in this paper. Additionally, the dynamic development of distance learn-
ing, and new university regulations regarding the application of Moodle as a supportive virtual learning 
environment, imply the necessity to expand the research on e-learning. The general idea of such research 
is also presented in the paper.

8 Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2009–2012, Poznań 2009.
9 Tamże.
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 Nota o autorce
Autorka jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentką m.in. 

studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu, pracuje jako adiunkt w Katedrze Edukacji 
i Rozwoju Kadr UEP. Komunikowaniem w kształceniu przez internet i innymi psychopedago-
gicznymi aspektami e-learningu zajmuje się od 10 lat. Obecnie w obszarze jej zainteresowań 
naukowych znajdują się zagadnienia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, szczególnie nowe 
instrumenty i możliwości w tym zakresie, takie jak szkolenia e-learningowe. 
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Książka jest bardzo ciekawa i ujmuje wiele wątków, które są istotne dla rozwoju 
e-edukacji oraz jej zastosowań. Autorzy zawartych w niej opracowań wskazują, 
jak tworzyć w gospodarce oraz w społeczności szkolnej i na uczelniach warunki 
niezbędne do właściwego i optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników 
przy zastosowaniu metod opartych na e-nauczaniu. Jak tworzyć klimat w organizacji, 
który pozwala pokonywać zachowania rutynowe, zachowawcze, niestety zbyt często 
funkcjonujące w scentralizowanych strukturach organizacyjnych, czy niesprawnym 
systemie informacyjno-decyzyjnym, spotykanym nie tylko w warunkach polskich. […] 
Należy zadbać o właściwą edukację, w tym e-edukację, która ma być dostosowana 
do potrzeb rynkowych, nie tylko bieżących, ale także do nadchodzącej (coraz trud-
niejszej) rzeczywistości funkcjonowania w warunkach globalizacji. […] A zatem pow-
staje przesłanie, które dotyczy wszystkich publikacji tej serii - każda uczelnia wyższa 
oraz szkoła musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki model e-kształcenia wybrać, 
aby osiągnąć najwyższą efektywność i skuteczność nauczania? 

prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

Bardzo wysoko oceniam niniejszą publikację. Szczególnie podobają mi się, co jest 
oczywiście oceną subiektywną, praktyczne przykłady wdrożeń i realizacji projektów 
e-learningowych w szkolnictwie oraz opisanie problemów, jakie towarzyszą pracy 
osób zaangażowanych w te procesy. Należy też podkreślić, a czynię to przy okazji 
lektury każdej książki z recenzowanej serii, że w środowisku akademickim powstały 
liczne i prężnie działające społeczności internetowe, których aktywność wpływa na 
kształt oraz formę edukacji wyższej.

prof. dr hab. Jan Goliński




