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E-learning w pracy nauczyciela akademickiego – wymaganie cywilizacyjne 

 
Wprowadzenie. Przyspieszone tempo przemian ekonomicznych i technologicznych, 

jakie jest udziałem polskiej gospodarki wymaga dostosowania kształcenia na wszystkich 

poziomach edukacyjnych, a szczególnie w szkolnictwie wyŜszym. Istotne jest zarówno 

powiązanie edukacji z rynkiem pracy, jak i potrzeba rozwijania kwalifikacji i umiejętności 

studentów w sposób odpowiadający wymogom społeczeństwa opartego na wiedzy. 

W raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, który ma charakter  tzw. zielonej księgi, 

przygotowanym przez zespół doradców strategicznych premiera Donalda Tuska zawarto 

wytyczne do opracowania długookresowej strategii rozwoju kraju. Dokument zwraca uwagę 

na najwaŜniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polską w najbliŜszych dwóch dziesięcioleciach,  

a wśród nich jest  Gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego [5]. 

Warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego, stanowiącego punkt 

wyjścia dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, która szybko ulega dezaktualizacji, istotną 

rolę odgrywa obecnie  edukacja permanentna. Aby mogło nastąpić przełoŜenie edukacji 

ustawicznej na rzeczywiste efekty konieczne jest zapewnienie sprawnie działającego systemu 

kształcenia. Ponadto coraz bardziej docenia się równieŜ rolę tzw. edukacji nieformalnej, 

zwykle bardziej elastycznej – w efekcie czego wiedza moŜe być dostarczona w dowolnym 

miejscu i czasie, kiedy jest najbardziej potrzebna. Przykładem moŜe być e-learning, czy 

wymiana informacji przy pomocy Sieci - coraz bardziej dostępna dla kaŜdego.  

Ukoronowaniem tej idei jest Web 2.0 ze swym bogactwem grup społecznościowych, blogów 

i innych form sprawnej wymiany informacji.  Wszystko to wpływa na sposób nauczania, 

a tym samy na e-nauczanie. 

E- nauczanie. E-nauczanie to idea, która zdobyła w stosunkowo krótkim czasie 

znaczącą popularność i  odgrywa coraz większą rolę we współczesnym systemie 

edukacyjnym. Tym bardziej, Ŝe w dobie szybkich zmian i konieczności ciągłego przyswajania 

nowych partii informacji stosowanie metody behawiorystycznej jest juŜ niewystarczające 

i wręcz przestarzałe. Przeciwstawia się jej podejście konstruktywistyczne, w którym uczący 

się jest aktywnym konstruktorem swojej wiedzy i tworzy indywidualne środowisko 

edukacyjne, w duŜej mierze oparte o nieformalną edukację.  



Chodzi o takie modelowanie środowiska, aby jak najlepiej odpowiadało ono koncepcji 

samodzielnego tworzenia obrazu rzeczywistości w umyśle uczącej się osoby [4]. Istotną rolę 

w tym względzie odgrywa w głównej mierze: 

- poznawczy charakter procesów dydaktycznych, 

- samodzielne określanie obszarów poznawczych, 

- weryfikacja przyswajanej wiedzy [6]. 

Autorzy Horizon Report, który  jest waŜnym głosem ekspertów na temat zmian 

zachodzących w edukacji pod wpływem nowych technologii, zwracają uwagę na kluczowe 

tendencje wpływające na praktykę nauczania i uczenia się, oraz rozwiązania technologiczne, 

które ich zdaniem mają istotny wpływ na rozwój technik nauczania i uczenia się 

w szkolnictwie wyŜszym w najbliŜszych kilku latach. Wśród priorytetów wymieniają rosnącą 

globalizację, która wpływa na sposób pracy i komunikowania, telefonię komórkową, pojęcie 

zbiorowej inteligencji, łączenie rozrywki z edukacją (Edutainment), narzędzia do wizualizacji 

[3]. DuŜym wyzwaniem dla edukatorów jest więc tworzenie społeczności osób uczących się, 

która powstaje na platformach edukacyjnych. Jest ona sterowana przez nauczyciela-

moderatora, a jej efektywne funkcjonowanie uwarunkowane jest poprzez tworzenie swoistego 

rodzaju więzi. 

Web 2.0 daje nową jakość interakcji w Internecie oraz nową formę wykorzystania 

istniejących zasobów. Zjawisko to kładzie nacisk na tworzenie treści przez uŜytkowników 

Internetu, dotąd biernie korzystających z zasobów sieci. Chodzi nie tylko o generowanie 

treści, ale równieŜ o współpracę przy jej tworzeniu oraz współdzielenie się zasobami. Tym 

celom słuŜą technologie i usługi społecznościowe, umoŜliwiające nowe formy 

interakcji z zastosowaniem aplikacji internetowych. Takim przykładem są blogi, które 

zapewniają dwukierunkową komunikację pomiędzy ich autorami a uŜytkownikami na 

niespotykaną dotąd skalę. Stanowią centra wiedzy w zdalnym nauczaniu i definitywnie 

zasługują na większe wykorzystanie w procesie nauczania akademickiego [1].  

Wzmacnianie aktywności uŜytkownika Internetu przejawiać się moŜe równieŜ 

udostępnianiem szerokich moŜliwości personalizacji kursów e-learning. Ten nowy trend dąŜy 

do jak najpełniejszego definiowania kategorii informacji prezentowanych poszczególnym 

uŜytkownikom serwisu oraz dopasowanie materiałów dydaktycznych do indywidualnych 

potrzeb i moŜliwości uŜytkowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: dostępne treści, 

ich prezentację, nawigację, interakcję. 

Warto więc zadbać, Ŝeby uczelnie zapewniały kaŜdemu studentowi moŜliwość 

efektywnego wykorzystania swojego naukowego potencjału. Nowe metody kształcenia 



powinny kłaść nacisk na uŜyteczność przekazywanego materiału oraz dopasowanie go do 

stylu uczenia się konkretnej osoby. Powiększające się stale zasoby edukacyjne dostępne 

w Sieci, coraz lepsza infrastruktura komputerowa, powszechność urządzeń łączących się 

z Internetem i coraz lepszy dostęp do sieci, sprawiają, Ŝe zwiększa się zainteresowanie tą 

formą nauki. Dodatkowo biorąc pod uwagę doświadczenia szkolnictwa wyŜszego innych 

krajów moŜna przypuszczać, Ŝe choć dziś e-learning jeszcze nie odgrywa powaŜnej roli 

w systemie szkolnictwa wyŜszego w naszym kraju, zapewne zmieni się to w przyszłości 

i powaŜna część nauczania będzie odbywać się z wykorzystaniem przynajmniej metody 

mieszanej (blended learning). Powinniśmy być tego świadomi i powoli do tego stanu się 

przygotowywać. 

Tymczasem współcześni nauczyciele, takŜe akademiccy często przyzwyczajeni są do 

swojego stylu, uczą przez wiele lat w ten sam sposób, niezaleŜnie od zmian społecznych 

i cywilizacyjnych zachodzących wokół nich. Nie zauwaŜają, Ŝe pod wpływem nowych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych nasz świat znacznie się poszerzył, a przy tym 

większą rolę odgrywa juŜ nie tyle ilość ale i jakość informacji docierającej do uŜytkownika. 

Stan ten wymaga zmiany sposobu pracy nauczyciela i konieczności wypracowania nowej 

formy kontaktu ze studentami. Komunikacja elektroniczna, podstawowa dla edukacji zdalnej, 

powoduje wykształcanie się nowych mechanizmów rządzących procesem komunikowania 

się. Podczas porozumiewania się wzajemnie ze sobą czy studentami, nauczyciele najczęściej 

wykorzystują e-mail, gdy tymczasem całe bogactwo środków nowych technologii 

komunikacyjnych umoŜliwia efektywne wykorzystanie ich w procesie nauczania.    

Celem zwiększenia efektywności działań edukacyjnych potrzebne jest zatem 

dopasowanie nie tylko czasu uczenia się, ale przede wszystkim formy przekazu wiedzy 

i warunków, w jakich jest ona przyswajana przez indywidualnego uŜytkownika. Nastawienie 

na bierny odbiór treści eksponowanych przez róŜne ich źródła nie spełnia norm i warunków 

kształcenia. Dobrym punktem wyjścia jest tutaj wspomniane wcześniej podejście 

konstruktywistyczne, które dopuszcza niekonwencjonalne rozwiązania i pomaga tak 

planować pracę, aby skłonić studenta do samodzielnego, a jednocześnie skutecznego 

poszukiwania rozwiązań i nabywania umiejętności.  

Wszystko to wymaga jednak od nauczycieli i edukatorów zarówno umiejętności 

korzystania z róŜnych form i metod nauczania, stałego poszukiwania innowacyjnych 

rozwiązań, dzięki którym będzie moŜna skutecznie dotrzeć do ucznia czy studenta, wzbudzić 

i utrzymać zainteresowanie oraz aktywność w danej społeczności osób uczących się, jak 

równieŜ  permanentnego doskonalenia się. Nieustanne bowiem zmiany kanonu 



obowiązujących trendów, kompetencji oraz wiedzy, determinowanych w znaczącym stopniu 

przez technikę, mogą powodować - w przypadku jego zaniechania - uniemoŜliwienie 

swobodnego odnalezienia się w płynnej rzeczywistości. Nauczyciel zatem powinien 

wykorzystywać w nauczaniu nowoczesne narzędzia technologiczne i być otwarty na 

innowacje w edukacji.  

 Opinia nauczycieli na temat e-learningu. Nowe technologie powinny niewątpliwie 

przyczyniać się do postępu, rozpowszechniania wiedzy, swobodnego przepływu myśli 

i wiadomości oraz edukacji na wszystkich jej etapach. Nauczyciel pracujący na odległość 

musi być - w znacznie większym stopniu, niŜ pracujący tradycyjnie - specjalistą w zakresie 

metodyki kształcenia. Wiadomo, Ŝe  wiedza zdobyta w przeszłości jest obecnie 

niewystarczająca, aby móc w pełni wykorzystywać nowe technologie, zatem niezbędne jest 

kontynuowanie nauki oraz zdobywanie kolejnych doświadczeń. Tym bardziej, Ŝe oczekiwania 

studentów, otwartych na wszelkiego rodzaju nowości technologiczne, rosną w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w nauczaniu. Czy są one jednak 

skorelowane z opinią na ten temat edukatorów?  

PoniŜej przedstawiono ogólne wnioski wynikające z ankiety przeprowadzonej wśród 

15 nauczycieli akademickich z trzech ośrodków akademickich: Politechniki Radomskiej, 

Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Badani reprezentowali trzy 

dyscypliny naukowe: informatykę, pedagogikę i mechanikę. Celem badań było określenie 

zakresu wykorzystania przez nauczycieli zasobów Internetu w nauczaniu i samokształceniu, 

ich przygotowania do nauczania on-line i opinii na temat personalizacji kursów e-learning. 

 Na uwagę zasługuje, iŜ wszyscy badani posiadają własny komputer z dostępem do 

Internetu. Jako główne źródło informacji - 100% badanych upatruje w ksiąŜkach 

i podręcznikach akademickich. W poszukiwaniu materiałów źródłowych do pracy 

ankietowani najczęściej korzystają  z elektronicznych źródeł informacji. Wśród nich 

największym powodzeniem cieszą się e-czasopisma, korzysta z nich 93% badanych oraz 

wyszukiwarki internetowe – uŜywa ich 87% badanych. W dalszej kolejności uplasowały się 

e-ksiąŜki i edukacyjne portale internetowe – zaznaczyło je 67% ankietowanych, e-bazy 

danych zyskały wśród badanych 53% - towe uznanie. Najmniejsze zastosowanie w opinii 

badanych mają blogi, listy i fora dyskusyjne – 40%. Zatem zasugerowane w artykule 

włączenie usług blogowania do kultury edukacyjnej nie odnalazło odzewu w odpowiedziach 

respondentów.  100% badanych widzi natomiast sens wykorzystania e-learningu jako 

uzupełnienie tradycyjnej nauki, utrwalenie materiału lub dodatkową formę dokształcania 

zawodowego. W opinii większości taki sposób edukacji ułatwia dostęp do materiałów 



edukacyjnych, czy kursów kształcących przede wszystkim osobom mieszkającym 

w mniejszych miejscowościach lub takim, którym praca zawodowa lub stan zdrowia nie 

pozwala na uczęszczanie na klasyczne zajęcia dokształcające. Ponad 80% badanych jest 

zdania, Ŝe ta forma edukacji ma przyszłość, ale nie powinna zastąpić tradycyjnego procesu 

nauczania. Jednocześnie 87% ankietowanych nauczycieli widzi potrzebę doskonalenia 

w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w tym e-learningu. 

Ponadto 60% uznaje sens personalizacji kursów on-line.  

Posiadanie własnej strony internetowej zadeklarowało 40% badanych, natomiast 20% 

ma zamiar stworzyć ją w niedalekiej przyszłości. Pozostali badani, jak na razie, nie widzą 

potrzeby udostępniania materiałów drogą on-line. 

Jaka jest zatem potrzeba i świadomość, a przede wszystkim przygotowanie nauczycieli 

do kształcenia zdalnego? 

Podsumowanie. Obecność elektronicznych form komunikacji i oddziaływań społecznych 

stała się na tyle powszechna w ciągu ostatnich lat, Ŝe moŜna odnieść wraŜenie, iŜ wszyscy juŜ 

dobrze je znają. Z duŜym prawdopodobieństwem moŜna wręcz załoŜyć, Ŝe w niedalekiej 

przyszłości technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem Ŝycia prywatnego 

i zawodowego większości osób. Pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie informacji 

stanie się częścią typowych codziennych działań. 

Źle byłoby, gdyby okazało się iŜ w szkolnictwie wyŜszym,  barierą do prowadzenia 

edukacji przez Internet nie jest brak sprzętu komputerowego o odpowiednich parametrach, 

tylko brak kwalifikacji pracowników uniemoŜliwiający przygotowanie potrzebnych 

materiałów dydaktycznych. Dlatego priorytetowym zadaniem uczelni powinno być 

umoŜliwienie szkoleń nauczycielom akademickim, aby poznali specyfikę nauczania na 

odległość, stosowane metody i techniki pracy, sposoby komunikacji, a takŜe metodykę 

nauczania zdalnego, znacznie róŜniącą się w stosunku do nauczania tradycyjnego.  

Jak potwierdziły przeprowadzone badania ankietowe nauczyciele widzą konieczność 

ciągłego rozwijania swoich kwalifikacji i modernizowania warsztatu pracy, a tym samym 

potrzebę doskonalenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych 

w tym e-learningu.. W obecnej sytuacji jest to nieodzowne, z tego względu, Ŝe szkolenia takie 

prowadzone są juŜ od lat dla nauczycieli niŜszych szczebli edukacyjnych w ramach róŜnych 

projektów. Są to najczęściej szkolenia darmowe dotyczące między innymi wzrostu 

kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania 

w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz wskazania moŜliwości 

i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. 



Przykładem takiego szkolenia jest realizowane np. w tym roku w ramach Projektu „e-Belfer – 

przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” 

współfinansowane przez Unię Europejską [2]. 

Warto równieŜ zaznaczyć, Ŝe częściej zauwaŜa się zmianę nastawienia nauczycieli 

z postawy – „na co mi to, przecieŜ i tak nie będę tego na co dzień uŜywać” na podejście „jak 

mogę te metody, te techniki zastosować w swoim przedmiocie” [6]. 
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E-learning in the work of academic teachers – civilization requirements 

Summary 

The progress of civilization forces using IT in modern education. This article presents 

the results of the survey and underlines the role of the non-formal education and the need for 

training teachers in the field of distance learning. 

 


