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E-LEARNING WE WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYCE 
AKADEMICKIEJ. UJĘCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE

E-LEARNING IN CONTEMPORARY ACADEMIC 
DIDACTIC. CONSTRUCTIVE SHOT

Streszczenie: Wdrażanie systemów kształcenia zdalnego ciągle stanowi poważne wyzwanie dla 
organizatorów tej formy kształcenia. Wymaga głębokiej analizy struktury oraz zasad organizacji. 
Jednym z warunków decydujących o skuteczności edukacji na odległość jest możliwość dosto-
sowania przyjętych rozwiązań do indywidualnych preferencji poznawczych i  potrzeb eduka-
cyjnych uczących się. Kluczowe znaczenie ma również organizacja społeczności uczących się, 
współdzielących się wiedzą i aktywnie współpracujących w trakcie rozwiązywania problemów.
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Abstract: The implementation of remote education systems is still a serious challenge for the 
organizers of this form of education. It requires a deep analysis of the organization’s structu-
re and principles. One of the conditions determining the effectiveness of distance education 
is the ability to adapt the adopted solutions to individual cognitive preferences and educa-
tional needs of learners. The organization of learning communities, sharing knowledge and 
actively cooperating in problem solving is also of key importance.

Keywords: civilization change, education, academic e-learning

Wstęp

Obserwowane przemiany cywilizacyjne związane z rozwojem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych wywierają coraz większy wpływ na egzystencję współ-
czesnego człowieka. Systematycznej modyfikacji ulegają dotychczas stosowane stra-
tegie działania, w tym uczenie się. Współczesna szkoła wyższa musi uwzględniać 
te zmiany, zapewniając studentom warunki do rozwoju niezbędnych współcześnie 
kompetencji kluczowych1, których posiadanie będzie decydowało o  jakości życia. 
Działania te wydają się zupełnie naturalne z kilku powodów:

−	 dynamika zmian związana z rozwojem poszczególnych dziedzin informatyki 
i  ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa są tak duże, że istnieje konieczność 
adaptacji do nowej, zmieniającej się rzeczywistości i wykształcenie świadomości i kul-
tury informatycznej społeczeństwa, pozwalającej na racjonalne, uzasadnione dobrem 
jednostki i społeczeństwa stosowanie zdobyczy nauki i techniki w codziennym życiu,

−	 zmienił się współczesny rynek pracy, który oczekuje od młodych ludzi 
sprawnego posługiwania się metodami i technikami informatycznymi oraz umie-
jętności aktywnego działania, rozwiązywania problemów, kreatywności i współpra-
cy z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych, a także umiejętno-
ści permanentnej aktualizacji wiedzy,

−	 obserwowana na co dzień aktywność współczesnego młodego pokolenia 
ma związek z funkcjonowaniem w sieci, nowymi sposobami komunikowania się, 
preferencjami dotyczącymi prezentacji i korzystania z zasobów informacji, 

−	 procesy globalizacji i  coraz większa mobilność współczesnego człowieka 
wywoduje potrzebę korzystania z elastycznych, sieciowych form kształcenia i do-
skonalenia2.

Wiek XXI to czas rozwoju nowoczesnej edukacji. Zadaniem uczelni jest 
uwzględnienie tej przesłanki w sposobie organizacji dydaktyki i zapewnienie stu-
dentom wykształcenia umożliwiającego sprawne radzenie sobie w  sytuacjach 

1  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczo-
wych w procesie uczenia się przez całe życie (PE-CONS 3650/1/06) Bruksela.
2  D. Morańska, Szanse i dylematy cyfrowego świata, [w:] M. Biedroń, J. Kędzior, B. Krawiec, A. Mitrę-
ga (red.), Imaginarium interakcji społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2017.
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problemowych, nieprzewidywalnych, wymagających aktywności i  innowacyjno-
ści. Oznacza to przygotowanie młodych pokoleń do realizacji zadań zawodowych 
w nieznanej jeszcze dzisiaj cyfrowej rzeczywistości3. 

1. Współczesna dydaktyka akademicka – ujęcie konstruktywistyczne

Nowe oczekiwania wobec systemu edukacji wymagają przyjęcia nowego paradyg-
matu kształcenia. Współcześnie, ze względu na potrzebę kształtowania nowych kom-
petencji kluczowych, na organizację kształcenia bardzo duży wpływ wywiera teoria 
konstruktywistyczna wywodząca się z psychologii kognitywnej4. Konstruktywizm to 
filozofia uczenia się, która zakłada, że własny sposób postrzegania świata, w którym 
żyjemy, konstruujemy poprzez analizę osobistych doświadczeń zdobywanych w ciągu 
całego życia, także w procesie uczenia się. Każdy student indywidualnie, ale w kontek-
ście społecznym, tworzy w procesie uczenia się pewien system znaczeń. W konstruk-
tywistycznym modelu procesu kształcenia uczenie się polega na aktywnym budo-
waniu struktur wiedzy w umyśle uczącego się poprzez proces adaptacji i organizacji 
nowych informacji. Ułatwieniem dla tego procesu jest umieszczanie nowych infor-
macji w szerszym kontekście, od ogółu do szczegółu, zaczynając od struktur elemen-
tarnych, systematycznie uzupełnianych w trakcie nauki. Powstające struktury wiedzy 
powinny być pełne, skorelowane ze sobą. Powinny odnosić się do całej otaczającej 
rzeczywistości. Poszczególne elementy powinny być rozumiane w kontekście całości. 
Stąd konieczność postrzegania faktów w odniesieniu do całych koncepcji5. 

Dbając o jakość procesu kształcenia, przy projektowaniu procesu kształcenia zgod-
nie z zasadami konstruktywistycznymi należy przestrzegać kilku ważnych zasad. To:

−	 udostępnianie studentom nowych treści kształcenia w nawiązaniu do ich 
wstępnej wiedzy (wiedzy uprzedniej), w efekcie ułatwia to rozbudowywanie posia-
danych struktur wiedzy oraz umożliwia indywidualizację procesu uczenia się, 

−	 stosowanie spiralnego układu treści kształcenia, umożliwiając w ten sposób 
uczącym się połączenie nowych informacji z  wiedzą wcześniej zdobytą, zgodnie 
z zasadą rozbudowy i uzupełniania struktury,

−	 stosowanie związków przyczynowo-skutkowych w układzie treści kształce-
nia, sprzyjających stymulowaniu procesu rozumowania u uczących się, posługiwa-
nie się wizualizacją w postaci wykresów, schematów, tabel,

−	 dostarczanie uczącemu się wiedzy powiązanej z realnie otaczającym świa-
tem, wiedzy stanowiącej reprezentację rzeczywistości za pomocą różnorodnych, 
zróżnicowanych form przekazu, 

3  D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.
4  J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966.
5  S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, www.cen.uni.wroc.
pl/teksty/konstrukcja.pdf [dostęp: 9.10.2018].



196 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

−	 stosowanie w prezentowanych materiałach dydaktycznych zawsze, gdy to 
tylko możliwe, metod uczenia się polegających na rozwiązywaniu problemów po-
przez samodzielne dochodzenie do wiedzy, wymagających podjęcia działań o cha-
rakterze intelektualnym,

−	 monitorowanie przebiegu procesu uczenia się, polegające na analizie dzia-
łań podejmowanych przez uczącego się i na tej podstawie kontrolowanie i ocenianie 
jego postępów; sprawdzanie stopnia opanowania treści kształcenia powinno się re-
alizować w odniesieniu do wyższych celów kształcenia6,

−	 umożliwienie realizacji społecznego kontekstu procesu uczenia się poprzez 
zapewnienie możliwości wszechstronnej komunikacji z  wszystkimi uczestnikami 
procesu kształcenia w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, ponieważ ciągłe zada-
wanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi stymuluje wyższy poziom myślenia,

−	 realizacja zajęć dydaktycznych wymagających aktywności praktycznej, ciągłe 
doświadczanie oraz kształtowanie określonych umiejętności, nierozerwalnie związa-
nych z poznawaną dziedziną wiedzy. 

W edukacji kluczową rolę odgrywają procesy emocjonalno-motywacyjne związa-
ne z procesami informacyjnymi. Motywacja wewnętrzna i pozytywne emocje, które 
pojawiają się w trakcie przetwarzania informacji, pełnią bardzo ważną rolę w procesie 
kształcenia i wpływają na jakość tego procesu7. 

Realizacja założeń psychologii poznawczej nakłada na organizatorów procesu dy-
daktycznego i samokształcenia określone obowiązki polegające na traktowaniu uczą-
cego się jako samodzielnego podmiotu, silnie umotywowanego, „formułującego sa-
mego siebie według własnego projektu”. Proces dydaktyczny powinien być procesem 
badawczym8, dlatego należy „stawiać studenta w sytuacji zadaniowej i problemowej, 
a  następnie tworzyć warunki intelektualne i  materialne do swoistego prowadzenia 
badań”. Rozwój Internetu stworzył nowe możliwości realizacji założeń teorii poznaw-
czej. Wykorzystanie sieci rozległej stało się bardzo w tym względzie pożyteczne. 

Zaprojektowanie sytuacji edukacyjnych uwzględniających taki model uczenia sta-
nowi poważne wyzwanie dla wykładowców – dzisiejszych trenerów i mentorów. Do-
datkowo należy przyjąć, że zgodnie z obowiązującą współcześnie koncepcją uczenie 
się polega na aktywnym budowaniu wiedzy poprzez integrację z otoczeniem i poprzez 
reorganizację swojej dotychczasowej struktury umysłowej9. Zgodnie z przyjętym za-
łożeniem proces dydaktyczny powinien wspomagać u uczących się konstruktywne 
procesy sprzyjające budowaniu osobistej wiedzy. Opisane kryteria odnoszą się do ca-
łego procesu dydaktycznego, zatem w przypadku włączenia zajęć e-learningowych do 
realizacji dydaktyki akademickiej obowiązują w tym samym zakresie.

6  B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002, s. 29-51.
7  D. Morańska, E-competences as a condition of the development of information society, “Forum Scien-
tiae Oeconomia” 2016, Vol. 4, Special Issue No. 2.
8  J.S. Bruner, H. Haste, Making sense. The child’s construction of the world, Methuen, New York 1987.
9  B. Gofron, Konstruktywistyczne ujęcie procesu uczenia się, „Periodyk Naukowy Akademii Polonij-
nej” 2013, nr 1(7).
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2. E-learning w strategii uczelni

Obserwowany od wielu lat postęp w obszarze technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych otworzył przed kształceniem zdalnym nowe możliwości. Stało się tak 
dzięki rozwojowi Internetu, który stworzył wirtualną przestrzeń w pełni umożli-
wiają realizację idei interaktywnej nauki. Poprzez edukację zdalną należy rozumieć 
proces kształcenia odbywający się w sytuacji, gdy jego uczestników dzieli dystans 
przestrzenny, a komunikacja odbywa się w sposób pośredni. Najważniejszym atu-
tem sieci, który zdecydował o jej szczególnej przydatności w rozwoju kształcenia na 
odległość, jest szybkość i swoboda dostępu do zasobów informacji, niezależnie od 
miejsca pobytu i pory dnia przez siedem dni w tygodniu. Dzięki elastyczności, która 
nie ogranicza człowieka ani terytorialnie, ani czasowo, każdy może realizować cele 
i zaspokajać aspiracje edukacyjne. Dodatkowym atutem jest responsywność w do-
stępie do przygotowanych materiałów. Okazuje się, że ze względu na swoje cechy 
i możliwości realizacji współczesna edukacja zdalna wzbudza coraz większe zain-
teresowanie wśród osób poszukujących alternatywnych form kształcenia. Może też 
stanowić uzupełnienie procesu kształcenia realizowanego tradycyjnie.

Termin „kształcenie zdalne” doczekał się wielu synonimów, wśród których naj-
częściej można spotkać określenia: e-edukacja, edukacja zdalna, e-kształcenie, ele-
arning, teaching by network i wiele innych. Pojęcia te, mimo że można dopatrywać 
się w nich różnic znaczeniowych, w całości dotyczą procesu dydaktycznego prowa-
dzonego za pomocą sieci. 

Wprowadzenie do strategii szkoły wyższej zajęć powadzonych zdalnie wyma-
ga zdefiniowania tego zadania jako jednego z celów strategicznych. Współcześnie 
oczekuje się, by decyzje dotyczące włączenia e-learningu do systemu kształcenia 
były zgodne nie tylko z zapisami ustawy o szkolnictwie wyższym, ale również by 
były zbieżne z  obowiązującym i  wdrożonym na uczelni paradygmatem kształce-
nia, nawiązującym do założeń konstruktywistycznych, zgodnie z zasadą „aktywny 
nauczyciel – aktywny student”. Współcześnie edukacja zdalna powinna stanowić 
immanentny element procesu dydaktycznego prowadzonego na uczelni, przy zało-
żeniu dbałości o wysoką jakość kształcenia. Spełnienie postulatu aktywnego ucze-
nia się we współpracy stanowi kluczowe wyzwanie dla e-learningu akademickiego.

R.S. Kaplan i D.P. Norton10 opracowali Strategiczną Kartę Wyników (Balanced 
Scorecard) opisującą mierniki efektywności i rozwoju, które można zastosować na 
uczelni. Strategiczna Karta Wyników wdrożyła system e-learningowy, a  mierniki 
wyznaczają kryteria stanowiące standardowe perspektywy:

−	 finansową (uwzględniającą wskaźnik stosunku całkowitych wydatków 
przeznaczonych na realizację zadań e-learningowych do całkowitych wydatków 

10  R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, 
Warszawa 2018.
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uczelni, stosunku przychodów i innych mierzalnych korzyści wynikających z reali-
zacji zajęć w formule e-learning do całkowitych przychodów uczelni),

−	 klienta (wskaźnik liczby studentów korzystających z  edukacji zdalnej do 
całkowitej populacji studentów studiujących na uczelni, wskaźnik nauczycieli 
akademickich stosujących e-learning do całkowitej liczby nauczycieli na uczelni, 
wskaźnik przedmiotów realizowanych z zastosowaniem e-learningu do całkowitej 
liczby przedmiotów, liczby usług oferowanych studentom oraz nauczycielom dodat-
kowo (komplementarnych z e-learningiem),

−	 procesów wewnętrznych (kompatybilność modelu zarządzania e-learnin-
giem z  przyjętą w  uczelni strategią kształcenia, jakość kształcenia w  kontekście 
macierzy efektów kształcenia, responsywność, dostępna infrastruktura do realiza-
cji e-learningu, mierzona w ujęciu wielości rozwiązań i zmiany, np. zespołu zarzą-
dzającego zadaniami e-learningowymi, przepustowość sieci, serwery oraz poziom 
satysfakcji studentów i pracowników korzystających z elearningu), 

−	 rozwoju (udział pracowników uczelni w wydarzeniach związanych z elear-
ningiem, liczba projektów e-learningowych krajowych i zagranicznych realizowa-
nych przez uczelnię, liczba partnerstw związanych z e-learningiem z organizacjami 
sektora prywatnego i  publicznego, krajowych i międzynarodowych).

Każdy projekt e-learningowy realizowany na uczelni można również przedsta-
wiać w trzech uzupełniających się aspektach: 

•	 organizacji procesu dydaktycznego – m.in. miejsce w strategii uczelni, przy-
jęty model realizacji, procedury i regulaminy, szkolenia wykładowców i studentów, 
procedury zapewnienia jakości, integracja z systemem dziekanatowym, monitoring 
i zasady realizacji zajęć e-learningowych,

•	 zapewnienia infrastruktury technicznej – urządzenia serwerowe, zapew-
nienie odpowiedniej przepustowości łącza internetowego, charakterystyka platfor-
my elearningowej,

•	 zarządzania wiedzą – administrowanie platformą, zarządzanie zasobami 
w postaci e-kursów, przyjęcie określonego modelu e-kursów w zależności od typu 
zajęć akademickich, przestrzeganie prawa autorskiego (prawa wykładowców i pra-
wa uczelni), tworzenie biblioteki zasobów, współpraca z innymi ośrodkami nauko-
wymi, promocja, ewaluacja efektów kształcenia. 

Podjęcie decyzji o  włączeniu e-learningu do dydaktyki szkoły wyższej wymaga 
opracowania założeń wstępnych (np. studium wykonalności) uwzględniających specy-
ficzne warunki realizacji projektu istniejące na uczelni. Ich określenie stanowi o ade-
kwatności przyjętych rozwiązań i podnosi prawdopodobieństwo powodzenia podjętych 
rozwiązań. Projekt e-learningowy realizowany na uczelni jest projektem złożonym. Do 
realizacji zadań projektowych konieczne jest powołanie zespołu odpowiedzialnego za 
realizację zadań we wszystkich obszarach. Wdrożenie e-learningu zmienia funkcjono-
wanie uczelni, zatem osobą odpowiedzialną za jego wdrożenie i realizację powinien być 
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pełnomocnik rektora, posiadający uprawnienia pozwalające na koordynację działań po-
szczególnych działów uczelni. Ważne jest, aby oprócz wiedzy związanej z zarządzaniem 
projektem posiadał wiedzę pedagogiczną, pomagającą we właściwym zaplanowaniu 
i realizacji przebiegu zajęć e-learningowych w kontekście współczesnych teorii kształce-
nia. Kadra zespołu, którego zadaniem będzie konsekwentne realizowanie ustalonych ce-
lów projektu w obszarze organizacyjnym, technicznym i w zakresie zarządzania wiedzą, 
powinna zapewniać odpowiednią jakość wdrożenia. W zespole, oprócz pełnomocnika 
rektora, powinni się znaleźć: administrator platformy e-learningowej, metodyk e-lear-
ningu, grafik komputerowy. Zespół ten stanowi minimalny skład, który może zostać 
poszerzany w zależności od potrzeb, zapewniając sprawne funkcjonowanie e-learningu. 

Przez zajęcia zdalne prowadzone na uczelni rozumie się współcześnie zarówno kur-
sy realizowane wyłącznie drogą online (100% e-learning), jak i blended learning oraz 
web enhanced learning (WEL), czyli realizacja przedmiotu kształcenia wzbogacona o e-
-kursy zawierające materiały umieszczone w sieci (wspomaganie procesu kształcenia).

Każda z tych form kształcenia może zostać wdrożona pod warunkiem gwaran-
cji jakości kształcenia. W związku z tym kursy w pełni e-learningowe są stosowane 
najczęściej, jeśli studenci mają zostać zapoznani z określonymi zasadami postępo-
wania i wykazać się po zakończeniu e-kursu ich znajomością. Kursy tego typu uży-
wane są najczęściej do szkoleń bibliotecznych, BHP.

Przy użyciu rozwiązań e-learningowych współczesną dydaktykę akademicką re-
alizuje się najczęściej w formule blended learning. Połączenie zajęć prowadzonych 
tradycyjnie na uczelni w  powiązaniu z  zajęciami e-learningowymi zapewnia wy-
kładowcy pełną kontrolę nad przebiegiem procesu kształcenia studentów i spraw-
ne zarządzanie tym procesem. Umożliwia również studentom włączenie tej formy 
kształcenia do spektrum metod służących uczeniu się. 

Kluczową rolę w dobrym zarządzaniu e-learningiem ma systematyczna współ-
praca zespołu wdrażającego tę formę kształcenia na uczelni z władzami uczelni. Doty-
czy to szczególnie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej, czyli pełnomocnika rektora. 
Bieżąca kontrola podejmowanych działań, ich efektów, wspólne poszukiwanie możli-
wie najlepszych rozwiązań, ustalanie strategii i akceptacja proponowanych rozwiązań 
w znaczący sposób wpływa na jakość realizowanych przez zespół zadań. Pozwala tak-
że na lepsze zrozumienie przez kadrę zarządzającą idei e-learningu akademickiego. 

Ze względu na zakres ingerencji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem elearningu 
w proces dydaktyczny uczelni pełnomocnik rektora ds. wdrażania elearningu powinien 
na stałe wchodzić w skład komisji jakości kształcenia funkcjonującej na uczelni.

3. Idee konstruktywistyczne w edukacji zdalnej

Zgodnie z przyjętym paradygmatem konstruktywistycznym zajęcia dydaktyczne pro-
wadzone na uczelni wymagają od nauczyciela akademickiego umiejętności organizowa-
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nia i zarządzania procesem uczenia się studentów. Uzyskane efekty kształcenia w postaci 
osiągnięcia umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w sytuacjach problemowych 
zależą od poziomu zrozumienia i umiejętności operowania poznawaną wiedzą. W proce-
sie kształcenia, tak jak w procesie komunikowania, celem jest wywołanie zmiany w wiedzy 
i świadomości odbiorcy i skłonienie go do podjęcia określonego działania. Zadaniem na-
uczyciela nie jest zatem wyłącznie przekazanie nowej wiedzy, ale spowodowanie, aby była 
ona dobrze zrozumiana i umiejętnie stosowania. Nauczyciel akademicki nie jest już zatem 
wykładowcą w klasycznym rozumieniu, ale jego działalność polega na organizacji sytuacji 
edukacyjnych. Kluczowym elementem procesu kształcenia jest motywowanie studentów 
do czynnego udziału w procesie konstruowania wiedzy poprzez wzbudzanie potrzeby jej 
posiadania (atrakcyjność i przydatność poznawanych treści kształcenia). Ważnym zada-
niem organizatorów procesu uczenia się studentów jest wywołanie możliwie największego 
zaangażowania zmysłów studenta i skupienie jego uwagi na poznawanej wiedzy. Ważne 
zatem jest posiadanie wiedzy na temat preferencji poznawczych studentów i uwzględnie-
nie tej wiedzy w trakcie planowania działań edukacyjnych. 

Do najważniejszych danych dotyczących uczących się, niezbędnych do plano-
wania działań edukacyjnych, należą: 

•	 informacje ogólne (np. wiek, płeć, spójność grupy podejmującej naukę),
•	 potrzeby (czyli motywy uczestnictwa w  zajęciach, pozycja zawodowa 

i oczekiwania uczącego się, poziom motywacji),
•	 właściwości (dotychczasowa wiedza, tzw. wiedza uprzednia, dotychcza-

sowe wykształcenie, doświadczenie, znajomość poruszanej tematyki), szczególnie 
w ekursach możliwość indywidualizacji kształcenia. 

Przygotowanie i organizacja zajęć dydaktycznych na uczelni, także zajęć zdal-
nych, powinny uwzględniać kilka istotnych warunków, w tym:

−	 sformułowanie wprowadzenia – wzbudzenie motywacji mającej wpływ na 
poziom zaangażowania studentów w proces uczenia się,

−	 podzielenie poznawanych treści kształcenia na dawki ok. 15 - 20 min, po-
zwalając tym samym na podtrzymanie możliwie wysokiego poziomu percepcji 
studentów, po tym okresie powinno nastąpić podsumowanie, zwracające uwagę na 
najistotniejsze kwestie,

−	 jasne, logiczne formułowanie komunikatów, ich przejrzysty układ oraz spo-
sób prezentacji przez skupienie się na meritum,

−	 przedstawianie treści kształcenia w sposób najbardziej odpowiadający ich 
charakterowi, różnorodność w ich prezentacji, zastosowanie obrazu i przekazu mul-
timedialnego, w kształceniu zdalnym zastosowanie screencastów i podcastów, 

−	 odwołanie się do praktyki, zastosowanie metody problemowej i zaprojektowa-
nie odpowiednich aktywności umożliwiających współpracę i dyskusję nad optymalny-
mi rozwiązaniami (interaktywny wykład problemowy, studium przypadku, projekty), 
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−	 wprowadzenie interakcji na wykładach, ćwiczeniach i  seminariach, odej-
ście od dydaktyki pamięci na rzecz dydaktyki myślenia, wywoływanie pogłębionej 
refleksji, inspirowanie do własnych przemyśleń (w edukacji zdalnej: fora proble-
mowe, warsztat, webinaria i inne) umożliwiające aktywną i wielostronną wymianę 
informacji pomiędzy podmiotami procesu kształcenia, 

−	 jasne i przejrzyste zasady oceniania, kontrola bieżąca i końcowa. 
Planowanie pracy w formule blended learning wymaga dużej dyscypliny pracy 

nauczyciela akademickiego i  studentów. Zajęcia e-learningowe nie są planowane 
w planie zajęć. Obowiązkiem prowadzącego jest ustalenie dokładnego harmonogra-
mu obejmującego okres realizacji zadań na platformie elearningowej. Z doświad-
czenia wynika, że zarządzanie czasem stanowi dla studentów duży problem i wyma-
ga stałej kontroli ze strony prowadzącego. 

W  kursie e-learningowym kluczową osobą, odpowiedzialną za organizację 
pracy uczestników, jest osoba prowadząca e-kurs, którą zazwyczaj jest nauczyciel 
akademicki. Od jego kompetencji metodycznych w znacznym stopniu zależy spo-
sób realizacji zajęć zdalnych przez studentów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
wykonanie e-kursu, stanowiącego część realizowanych w ramach przedmiotu zajęć 
dydaktycznych, wymaga od nauczycieli akademickich permanentnego doskonale-
nia warsztatu metodycznego, przy współpracy z metodykiem e-learningu i admini-
stratorem platformy.

Istotną kwestią jest kontrola czasu i  zakresu działań podejmowanych przez 
uczestników procesu uczenia się (nauczycieli akademickich i studentów) na plat-
formie przez administratorów platformy. Możliwość ta daje podstawę do oceny za-
angażowania wszystkich podmiotów w realizację zajęć dydaktycznych. 

Należy podkreślić, że wprowadzenie e-learningu do procesu kształcenia 
w uczelni jest procesem niezwykle złożonym i wymagającym szczególnego zaanga-
żowania i rozważnych działań. 

Zmiana sposobu realizacji zajęć oraz specyfika narzędzia, jakim jest platforma 
e-learningowa, wymaga od nauczycieli akademickich dodatkowego zaangażowania 
w  uzyskanie nowych kompetencji w  zakresie przygotowania i  prowadzenia zajęć 
zdalnych. Stanowi to znaczący czynnik, często demotywujący do podjęcia tego 
wyzwania, tym bardziej że często władze uczelni właśnie we wprowadzeniu zajęć 
zdalnych widzą możliwość wprowadzenia oszczędności. Sytuacja ta wynika najczę-
ściej z braku osobistego zaangażowania władz w realizację zajęć e-learningowych. 
Znaczącą trudność stanowi zrozumienie istoty zmian w sposobie prowadzenia za-
jęć dydaktycznych, uwzględniających założenia poznawczo-konstruktywistyczne. 
Nauczyciele uczestniczący w realizacji zajęć elearningowych wyraźnie podkreślają 
czasochłonność i pracochłonność tak realizowanego procesu kształcenia, oczekując 
dodatkowej gratyfikacji. Największe oczekiwania formułowali w stosunku do działu 
uczelni, stanowiącego dla nich wsparcie organizacyjno-metodyczno-techniczne. 
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Podsumowanie

Realizacja zajęć e-learningowych wymaga planowania strategicznego, ponieważ sta-
nowi istotny element dydaktyki akademickiej. Od jakości zajęć prowadzonych w e-lear-
ningu, podobnie jak w przypadku zajęć stacjonarnych, zależy jakość kształcenia w uczel-
ni. Wdrożenie i doskonalenie tej formy kształcenia poszerza znacznie ofertę edukacyjną 
uczelni. Dostosowuje ją też do współczesnych oczekiwań uczących się, którzy w elastycz-
ności e-learningu widzą dla siebie szansę edukacyjną. Na zmianę postrzegania dydaktyki 
akademickiej wpłynął również rozwój technologii mobilnych. Upowszechnienie się m-le-
arningu (Mobile learning), zwiększyło zainteresowanie uczelni wszelkimi internetowymi 
formami kształcenia. Ważniejsze jest jednak kształtowanie u uczestników procesu kształ-
cenia zdalnego nowych kompetencji w zakresie nauczania i uczenia się. 

Niestety, ze względu na nowość przyjętych rozwiązań metodycznych oraz specyfikę 
e-learningu, a także wymagania, jakie musi spełnić ta forma kształcenia, do tej pory nie 
spotkała się ona z entuzjastycznym przyjęciem środowiska akademickiego. Jest to nieko-
rzystna sytuacja, ponieważ oczekiwania wobec procesu kształcenia realizowanego za po-
mocą sieci oraz przewidywania dotyczące dalszego rozwoju kształcenia w oparciu o Inter-
net wyraźnie wskazują na potrzebę poszerzania zakresu stosowania tej formy kształcenia11. 

Współczesna dydaktyka akademicka zmienia się. Jej realizacja wymaga modyfikacji 
w zakresie form i metod kształcenia w kontekście współczesnych celów kształcenia. Re-
ceptą może okazać się zastosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych, takich jak 
kształcenie wyprzedzające, Game-based learning, Problem-based learning (WebQuest, 
case-study, Design Thinking) itp., które sprzyjają zwiększeniu zaangażowania studen-
tów w proces uczenia się, motywują, uczą współpracy i zdrowej rywalizacji, sprzyjają 
autorefleksji i samodoskonaleniu. Mogą być one stosowane zarówno w edukacji trady-
cyjnej, jak i  w trakcie realizacji e-kursów.

Należy podkreślić z  całą odpowiedzialnością, iż nakład i  zakres pracy, którą 
trzeba włożyć w przygotowanie dobrego e-kursu, w zgodzie z przyjętymi standar-
dami, wymaga pracy wieloosobowego zespołu specjalistów. Błędem jest postrzega-
nie kursu wyłącznie w postaci materiału, który trzeba przejrzeć i wykazać się jego 
znajomością w postaci rozwiązanego testu. 

Jakość dydaktyki akademickiej realizowanej zdalnie zależy od wielu uwarunko-
wań. Jednym z nich są kwestie organizacyjne, wśród których najistotniejsze są proce-
dury funkcjonowania e-learningu na uczelni, odpowiedzialność poszczególnych osób 
zaangażowanych w proces realizacji zajęć zdalnych, systemy motywacyjne, kontrola 
przebiegu procesów realizowanych zgodnie z przyjętą strategią i wielostronna ewalu-
acja. Rozwój e-learningu na uczelni wymaga również systematycznych działań inno-
wacyjnych, polepszających możliwości realizacji celów edukacyjnych. 

11  D. Morańska, E-competences as a condition…
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Można zaryzykować twierdzenie, że różnorodność rozwiązań z zastosowaniem no-
woczesnych technologii pozwala na skupienie uwagi na celach dydaktycznych (efektach 
kształcenia) i dobranie takich metod i narzędzi, które umożliwią ich osiągnięcie, przy 
intencjonalnym uwzględnianiu aktywności przejawianych przez studentów w sieci. Wy-
mienione warunki determinują wybór struktury kursu oraz sposób jego realizacji. 

Można zatem określić główne obszary wpływające na jakość e-learningu akade-
mickiego. Należą do nich:

−	 dobór platformy e-learningowej umożliwiającej sprawną realizację celów 
edukacyjnych,

−	 elastyczność form kształcenia zdalnego przyjętych do realizacji w uczelni 
i zintegrowanych z tradycyjnymi formami kształcenia akademickiego,

−	 dojrzałość i  różnorodność metodyczna; permanentne doskonalenie na-
uczycieli akademickich w zakresie znajomości nowoczesnych rozwiązań metodycz-
nych (w nawiązaniu do teorii konstruktywistycznej), 

−	 uwzględnienie w e-kursach zróżnicowanych form komunikacji w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w mediach społecznościowych; czerpanie z pomysłowości 
i inwencji uczestników procesu kształcenia,

−	 zarządzanie procesami uczenia na odległość; opracowanie i zastosowanie 
procedur ewaluacyjnych, systematyczne monitorowanie uczenia się. 

Już dawno odeszliśmy od kształcenia wspomaganego komputerem, realizowa-
nego w oparciu o schematy nauczania programowanego. Nowe technologie stwo-
rzyły zupełnie inne możliwości realizacji procesu kształcenia studentów. To, w jaki 
sposób zostaną one włączone do realizacji zajęć dydaktycznych, zależy od postrze-
gania roli zajęć e-learningowych w uczelni i od ekompetencji kadry zarządzającej 
i wykładowców. Badania potwierdzają12, że studenci tego właśnie oczekują. Oczeku-
ją też, że proponowane zajęcia elearningowe będą spełniały standardy, do których 
przyzwyczaili się, codziennie korzystając z Internetu.
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