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E-learning − nieodkryte terytorium

Duża grupa ludzi (w Polsce więcej niż 25% spośród tych, którzy deklarują chęć
podnoszenia swoich kwalifikacji) odrzuca możliwość uczenia się przez internet. Wydaje się, że
jedynym działaniem mogącym zmienić ich nastawienia do e-nauczania jest przeprowadzenie
szkoleń w zakresie wykorzystania tej formy uczenia się. W artykule zaproponowano założenia
takiego kursu., Składa się on z trzech części i powinien być realizowany w trybie mieszanym,
zaczynając się od spotkań bezpośrednich. Część pierwsza, stacjonarna, dotyczy kompetencji
koniecznych dla e-studenta. Druga część, także oparta na bezpośrednich spotkaniach
z nauczycielem, winna być poświęcona symulacji e-kursu prowadzonego w pracowni
komputerowej pod opieką instruktora. Trzecia część, krótki kurs online, odnosi się do
praktycznego wykorzystywania nabytych wcześniej umiejętności.
Ogólnopolskie badania dotycz ce oczekiwa
ustawicznego, przeprowadzone na wiosn

spo ecznych w zakresie kszta cenia

2008 roku przez Uniwersytet Warszawski na

zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowane przez EFS, wykaza y, e spo ród
doros ych osób, które deklarowa y ch
preferowan

form
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podnoszenia swoich kwalifikacji, 68,6 % jako

kszta cenia wskaza o zaj cia tradycyjne (prowadzone w sali przez

wyk adowc ) , a 25,1% w ród badanych respondentów wyrazi o niech

wobec mo liwo ci

kszta cenia si przez internet2. Jednocze nie ze zgromadzonych danych wynika, e prawie
wszyscy respondenci niech tni do korzystania z e-learningu nie mieli wcze niejszych
do wiadcze w edukacji za po rednictwem sieci komputerowej. Stwierdzono równie , e ju
niewielka praktyka w zdalnym uczeniu si za pomoc komputera wystarcza, aby wzbudzi
ch

1

do dalszego wykorzystywania takiej formy zdobywania wiedzy, nawet gdy
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do wiadczenia dotycz

tylko pracy z samouczkami (uczenie si

bez nauczyciela

i komunikacji z innymi studentami)3.
W

wietle wyników tych bada

wydaje si ,

e popularyzowanie edukacyjnego

wykorzystania internetu nale y rozpoczyna od tradycyjnych, stacjonarnych (przynajmniej
w cz ci pocz tkowej) kursów uczenia si online, przybli aj cych odbiorcom zarówno ide
e-nauczania, jak i stosowane narz dzie (platform

e-nauczania). Potwierdzaj

to

do wiadczenia COME UW, wynikaj ce z przeprowadzonych, w ramach wielu projektów,
ró nych rodzajów e-kursów. Poni ej przedstawione zosta y przyk ady dwóch odmiennych
rozwi za merytorycznych i organizacyjnych, maj cych na celu przygotowanie do uczenia si
przez internet, które stanowi y inspiracj

do opracowania za o e

dla proponowanego

szkolenia.
Obserwacje
Przypadek CKE
W 2008 roku COME UW prowadzi o, na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
kurs dla autorów zada egzaminacyjnych. Zaj cia odbywa y si

w dwóch trybach:

po 60 godzin stacjonarnie i online. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali podstawowe
umiej tno ci pos ugiwania si

komputerem i korzystania z internetu, nie mieli jednak

wcze niejszych e-learningowych do wiadcze . Nauka rozpocz a si spotkaniem, w ramach
którego przeprowadzono 4-godzinne szkolenie z zakresu pos ugiwania si

platform

e-nauczania (Moodle – platforma wykorzystywana w UW) i podstaw uczenia si przez
internet. Zakres szkolenia obj

zagadnienia techniczne dotycz ce: u ytkowania platformy

e-nauczania, komunikacji za pomoc

sieci, sposobów opracowywania i przesy ania

elektronicznych dokumentów. Zaj cia szkoleniowe odby y si w pracowni komputerowej
(ka dy uczestnik pracowa na oddzielnym stanowisku z dost pem do internetu) pod
kierunkiem instruktorów COME.
Cz

internetowa zosta a tak skonstruowana, aby na efektywne opanowanie materia u

i wykonanie wszystkich wymaganych zada

potrzeba by o nie wi cej ni

5 godzin

tygodniowo. Twórcom programu, do wiadczonym e-edukatorom, wydawa o si , e ta liczba
godzin nie jest du ym obci eniem, nawet dla aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy
stanowili wi kszo

odbiorców w omawianym projekcie. Wbrew oczekiwaniom, dane

z ankiet ewaluacyjnych (monitorowany by ka dy blok tematyczny) wykaza y, e uczestnicy
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oceniali zaj cia internetowe jako szczególnie trudne, uci liwe i bardzo absorbuj ce
– znacznie bardziej ni realizowane w formie tradycyjnej. Nauczyciele niech tnie anga owali
si w aktywno ci w sieci, wykonywali tylko prace obowi zkowe, niezb dne do uzyskania
zaliczenia, a komunikacja na forach ogranicza a si

jedynie do nielicznych pyta

organizacyjnych lub technicznych. Jednocze nie obserwowana, ponad 90% obecno
zaj ciach stacjonarnych nie pozwala przyj ,

na

e zniech cenie dotyczy o ca ego kursu

(z sukcesem ukoczy o go 94% uczestników).
Do

negatywny odbiór zaj

online mo e wynika z braku umiej tno ci uczenia si

za pomoc komputera. Podczas stacjonarnego szkolenia wprowadzaj cego skoncentrowano
si

przede wszystkim na u ytkowaniu narz dzia (platformy e-nauczania, przegl darka

internetowa i edytor tekstu) pomijaj c metody uczenia si

za po rednictwem internetu.

Uczestnicy nie wiedzieli, czego oczekiwa od takiej formy nauki, nie rozumieli jej specyfiki.
Przyk adowo oczekiwali od organizatorów dostarczenia wydrukowanych materia ów, cho
te znajdowa y si na platformie; nie przysy ali rozwi za zada za po rednictwem platformy,
ale oddawali je w czasie zaj

stacjonarnych zapisane na p ytach CD lub innych no nikach.

Wyra nie widoczny by brak zaufania do tej metody kszta cenia w pocz tkowej fazie kursu.
Wraz z nabywaniem do wiadczenia w uczeniu si
nastawienie, co potwierdzaj
uczestników oceni o cz

online, wiele osób zmienia o swoje

wyniki kocowej ankiety ewaluacyjnej, w której 58,3%

internetow kursu dobrze i bardzo dobrze, a tylko 16,7 % uzna o j

za niesatysfakcjonuj c .
Przypadek KMP
W latach 2005–2008 COME wielokrotnie prowadzi o, w trybie online, kurs
Komunikacja medialna dla studentów Wydzia u Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem tego szkolenia (o nietrafnej nazwie) by o przygotowanie uczestników do korzystania
w przysz o ci z e-kursów. Ze wzgl du na to, e studenci s przedstawicielami pokolenia
korzystaj cego na co dzie z komputerów i internetu, a st udiowanie na UW wymusza prac
w sieci (np. do rejestracji na zaj cia i komunikacji z wyk adowcami) nie uwzgl dniono
w programie tych zaj

wst pnego szkolenia z u ytkowania platformy e-nauczania.

Informacje zwrotne od prowadz cych, otrzymywane w ró nych latach,
o powtarzaj cych si przypadkach, gdy nieumiej tno
efektywne uczenie si . Przyk adowo, nieznajomo

wiadcz

pracy z platform uniemo liwia a

zasad korzystania z forum dyskusyjnego

na kursie powodowa a, e studenci potrafi cy podczas konsultacji bezpo rednich dyskutowa
na odpowiednim poziomie merytorycznym,

wiadcz cym o znajomo ci poruszanych

zagadnie, mieli powa ne trudno ci z komunikacj asynchroniczn online. Zbyt du o czasu
i uwagi po wi cali na opanowanie narz dzia, przez co nie byli w stanie skoncentrowa si na
zdobywaniu przekazywanej im w ramach kursu wiedzy dotycz cej specyfiki e-learningu.
Niska

sprawno

techniczna

blokowa a

mo liwo

praktycznego

zastosowania

przyswojonych wiadomo ci.
Wnioski
Sama umiej tno

pos ugiwania si

narz dziem e-learningu, bez znajomo ci

rodowiska, w którym jest osadzone, nie pozwala na skuteczne wykorzystanie kursu online
(przypadek CKE). Jednocze nie, atwo przewidzie (przypadek KMP), e poznanie zasad
pracy w sieci, nie wspierane kompetencjami technicznymi, równie utrudnia, a czasem wr cz
uniemo liwia, opanowanie wiedzy przekazywanej za po rednictwem internetu. W celu
osi gni cia sukcesu w kursie, prowadzonym w trybie online lub z wykorzystaniem blended
learning, którego uczestnicy nie maj do wiadczenia w uczeniu si przez internet (tak jak
w opisanych przyk adach), trzeba zacz
uczenia si . Nie wystarcz

od dobrego przygotowania studentów do zdalnego

tylko umiej tno ci techniczne ani podr cznik u ytkownika.

Niezb dne jest tak e przekazanie odpowiedniej wiedzy o idei i metodzie nauczania zdalnego.
Konieczno

wprowadzania studentów w sposoby e-uczenia si postulowana jest przez

wielu autorów4 i od lat realizowana w ró nych

rodowiskach5. Oferta skierowana

do potencjalnych u ytkowników e-kursów wymaga zwykle pracy w sieci, a tym samym
adresowana jest przede wszystkim do entuzjastów takiej formy pracy. W ten sposób
pomini te zostaj

osoby, które nie znaj

e-learningu lub s

do niego nieprzyja nie

nastawione, a stanowi w ród spo eczno ci, do których adresowane jest zdalne nauczanie,
znacz c grup , o czym wiadcz wyniki bada wspomnianych na wst pie. Wskazane jest
zatem, aby zaj cia dotycz ce kwestii: jak uczy si w sieci, obejmuj ce nie tylko nauk
u ytkowania e-narz dzia, ale równie sposoby uczenia si online, prowadzone by y w trybie
mieszanym. Nauka powinna rozpocz

si od stacjonarnych spotka z nauczycielem, podczas

których przysz y e-student pozna ró nice mi dzy uczeniem si

w tradycyjnej szkole

a zdalnym studiowaniem z wykorzystaniem wspó czesnych

rodków technicznych,

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

zasad

asynchronicznej

komunikacji

internetowej.

Jednocze nie, w pracowni informatycznej instruktor winien przeszkoli przysz ego e-studenta
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w zakresie u ywania aplikacji komputerowych w e-nauczaniu. Stacjonarne wprowadzenie
w e-nauczanie nie wystarczy zapewne, by zmieni niech tn postaw uczestników wobec tej
formy zdobywania wiedzy, dlatego nale y poprowadzi ich dalej. Nast pnym krokiem mo e
by symulacja procesu nauczania przez intern

• Techniki e-uczenia si :
− praca z tekstem: analiza i krytyka przeczytanego materia u,
− wyszukiwanie i filtrowanie informacji w sieci internet,
− autoweryfikacja poziomu opanowania tre ci.
Rozkład materiału
Ramowy rozk ad materia u zak ada jego podzia na trzy etapy realizowane w podanej
kolejno ci. Struktur hierarchiczn narzucaj tre ci przekazywane potencjalnym e-studentom
w poszczególnych etapach. Etap I stanowi podstaw dla wiedzy i umiej tno ci niezb dnych
w nast pnych fazach, natomiast etap II ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego nastawienia
do pracy online. Etap III jest doskonaleniem kompetencji zwi zanych z e-studiowaniem.
• Etap I – stacjonarny:
− wst p do uczenia si online – wyk ad,
− nabywanie umiej tno ci technicznych – zaj cia w pracowni komputerowej,
− komunikacja i techniki uczenia si – warsztaty.
Komentarz: ka de pojedyncze spotkanie powinno sk ada si z wyk adu, warsztatów oraz
zaj

w pracowni informatycznej, a wi c zawiera tre ci ze wszystkich rekomendowanych

grup tematycznych.
• Etap II – stacjonarny (sala wyposa ona w stanowiska komputerowe dla ka dego
uczestnika)

symulacja pracy wykonywanej przez e-studenta: logowanie na kurs,

otwieranie plików, komunikacja z prowadz cym oraz innymi u ytkownikami
(budowanie poprawnej oraz kulturalnej wypowiedzi), rozwi zywanie testów,
przesy anie za po rednictwem platformy e-nauczania zada domowych, pos ugiwanie
si

forum (rozpoczynanie nowych w tków tematycznych, dodawanie postów

do dyskusji ju istniej cych, podkre lanie emocji).
• Etap III – mini kurs online:
− realizacja zada technicznych ( wykonaj na platformie, znajdź w internecie, prześlij
rozwiązanie) w przyk adowym kursie,
− praktyczne wiczenia komunikacyjne (weź udział w dyskusji, napisz i prześlij
krótką wypowiedź, skomentuj pracę innych),
− techniki uczenia si (wyszukaj, porównaj i skomentuj wiadomości na określony
temat).

Podsumowanie
Spo eczestwo

informacyjne

wymaga,

aby

ludzie

ci gle

zdobywali

nowe

umiej tno ci, poznawali nowe dzia y wiedzy. Proces nieustannego uczenia si bardzo trudno
zrealizowa

w trybie tradycyjnych kursów. Wymaga to du ych nak adów

zarówno

czasowych, jak i finansowych. Dlatego nauczanie za pomoc komputera przy czonego
do sieci powinno sta si g ównym trybem pozyskiwania nowych kompetencji. Jednak w ród
osób starszych, ale jeszcze czynnych zawodowo, obserwuje si

niech

wzgl dem

wykorzystania tego medium do nauki. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy nie
pos ugiwali si komputerem w procesie edukacji i przyuczenia do zawodu. Osoby takie
ch tnie wyg aszaj przekonania o niskiej jako ci kszta cenia za pomoc internetu, cho
nie maj

adnych do wiadcze z tak

form uczenia si . Jedyn drog przezwyci enia

niech ci do korzystania z e-kursów jest, jak si wydaje, zapoznanie tych ludzi z procesem
edukacyjnym prowadzonym przez internet oraz przygotowanie ich do e-uczenia si ,
co stanowi cel zaprezentowanych w artykule za o e kursu.
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Abstract
Many people (in Poland more than 25% of those. who declare the readiness to extend
already possessed qualifications) do not want to learn online. To change their attitudes
towards online learning it is necessary to conduct a course on e-learning for them. However,
it should be a blended learning course with its first part performed in a face to face mode. It
is suggested that such a course should consist of three parts. We propose that the first part
would take place in a classroom and should deal with all skills necessary for e-student. The
second part, also in a face-to-face mode, should be dedicated to simulation of the e-course but
performed in a computer room with an instructor. The third part is aimed at practicing and it
should be a short but real online course.
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Instytutu Studiów

Spo ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat wspó pracuje z Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji UW jako koordynator projektów oraz prowadz cy kursy
internetowe, dotycz ce nie tylko zagadnie psychologicznych, ale tak e dydaktyki i edukacji
internetowej.
Leszek Rudak, doktor matematyki, Zast pca Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej
Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacj zdaln zajmuje si od 8 lat. Wiele lat
wyk ada na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Jest autorem kilkunastu
prac naukowych z matematyki wy szej i dydaktyki e-nauczania oraz wielu artyku ów dla
nauczycieli, dotycz cych edukacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, artyku ów
popularyzuj cych matematyk

i informatyk . Jest tak e wspó autorem podr czników

do matematyki dla liceów ogólnokszta c cych.

