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Elektroniczna rewolucja w edukacji. 
Ale jaka? 

 
„Świat stoi u progu rewolucji, jakiej nie było od czasu, 

 gdy pięćset lat temu z prasy drukarskiej Gutenberga zeszła pierwsza Biblia.” 
(Gilbert Wong, cyt. za: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000) 

Wprowadzenie 

Jak dotąd nie panuje powszechna zgoda co do znaczenia terminu e-learning. Pod tą nazwą kryje się bowiem 
zbyt wiele edukacyjnych zdarzeń takich, jak: nauczanie z wykorzystaniem komputera (Computer Based 
Training, CBT), nauczanie przez Internet (Web Based Training, WBT), nauczanie przy użyciu technologii 
mobilnych (mobile learning, m-learning), nauczanie zdalne lub po prostu, kształcenie na odległość (distance 
education). Wszystkie one odwołują się jednak wprost do roli nowoczesnych technologii teleinformatycznych w 
kojarzeniu dostawcy wiedzy z jej odbiorcą. 

My jednak chcielibyśmy na użytek tego tekstu posługiwać się terminem e-edukacja, jako terminem już 
ugruntowanym w polskiej literaturze przedmiotu, a jednocześnie terminem obejmującym wszystkie aspekty 
nauczania z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. Przez e-edukację rozumiemy taki system 
edukacyjny, czyli całość instytucji, osób i czynności — a więc instytucje, prawo, metodykę nauczania, proces 
nauczania oraz jego organizację i wreszcie relacje między uczestnikami tego procesu — które prowadzą do 
zdobycia przez studenta nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji przy użyciu nowoczesnych technologii 
informacyjnych.1 Przez nauczanie rozumiemy zaś proces zarówno przekazywania wiedzy przez nauczyciela, 
jak i proces przyswajania jej przez studenta oraz samodzielnego zdobywania przez niego nowych umiejętności.2 

E-edukacji przeciwstawiamy nauczanie tradycyjne. Tym terminem obejmujemy wszelkiego typu procesy 
dydaktyczne, w których występuje jedność miejsca i czasu uczestników procesu, prowadzone klasycznymi 
metodami dydaktycznymi z zachowaniem obowiązujących reguł instytucji, która taki proces organizuje.3 

Wokół e-edukacji narosło w Polsce zbyt wiele mitów, by nie powiedzieć stereotypów. Naszym zdaniem wynikają 
one przede wszystkim z niezrozumienia istoty nauczania jako takiego, a nadto z braku rozeznania w 
funkcjonalnościach technologii informacyjnej, która wciąż w naszym społeczeństwie, a na pewno w 
środowiskach szkolnych i akademickich nie jest ani rozpowszechniona ani w pełni wykorzystywana. 

Dlatego pytaniem, które chcielibyśmy postawić przede wszystkim, jest pytanie o istotę dokonującej się na 
naszych oczach rewolucji edukacyjnej. Czy e-edukacja niesie w sobie zarzewie takiej rewolucji, czy raczej jest 
to jedynie zmiana w zakresie środków przekazu wiedzy, których zastosowanie nie ma większego wpływu na 
samą istotę nauczania? A zakładając, że taka rewolucja faktycznie ma miejsce, to czy rzeczywiście w dającej 
się przewidywać przyszłości masowo będziemy uczyć się i pracować przed ekranami swoich osobistych 
komputerów, palmtopów lub telefonów komórkowych? Być może jednak będziemy mieli do czynienia z łagodną, 
ewolucyjną zmianą w zakresie form i metod edukacji? A może, jak to w życiu bywa, e-edukacja opanuje tylko 
niektóre obszary nauczania? Jeśli tak, to interesująca byłaby dla nas odpowiedź na pytanie, które z dziedzin 
wiedzy są najbardziej do tego predestynowane. I wreszcie: czy e-edukacja wymaga zmian formalno-prawnych i 
organizacyjnych instytucji edukacyjnych? A jeśli tak, to jakich? 

                                                 
1 J. Mischke 2003: Nie ma jednego e-learningu niezależnie od przedmiotu i uczelni, 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/wazniejsze_publikacje_i_opracowania_odl/nie_ma_jednego_e-learningu.doc. 
2 A.K. Stanisławska 2003: Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie tradycyjne,. 
http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[id]=0&P[aid]=293. 
3 A.K. Stanisławska 2003: Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie tradycyjne, op. cit. 
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Mity i stereotypy e-edukacji 

System edukacyjny oddziałuje na proces nauczania w pięciu obszarach, które uszeregowaliśmy w kolejności 
malejącej istotności: 

1. Bezpośrednie wspomaganie procesu przyswajania wiedzy, a mianowicie: 

 Zbieranie, porządkowanie i selekcja oraz przetwarzanie informacji istniejących w postaci 
słów, liczb, obrazów oraz dźwięków. 

 Przedstawianie informacji w postaci tekstu, obrazu, filmu, modelu teoretycznego, symulacji, 
dźwięku itp., ułatwiających jej zrozumienie oraz zwiększających szybkość i trwałość 
procesów przyswajania nowej wiedzy. 

 Projektowanie nowych przedmiotów, zdarzeń bądź procesów. 

2. Komunikacja między nauczycielem a studentem. 

3. Samokontrola i kontrola postępów kształcenia. 

4. Wspomaganie zarządzania procesem dydaktycznym na poziomie administracyjno-
organizacyjnym. 

5. Dostarczenie studentowi kompletu materiałów kursu za pośrednictwem Internetu bądź innych 
mediów elektronicznych, najlepiej w formule just-in-time, a zatem materiałów skrojonych na miarę 
potrzeb studenta i w czasie dla niego dogodnym. 

W każdym z wymienionych wyżej obszarów zagnieździło się po kilka mitów dotyczących e-edukacji i rewolucji 
edukacyjnej w ogóle. My chcielibyśmy tutaj wskazać jedynie niektóre, naszym zdaniem, istotne z punktu widzenia 
pytań, które zadaliśmy wcześniej. Oto siedem mitów, które bierzemy w naszych rozważaniach pod uwagę: 

1. E-edukacja występuje zawsze, gdy w grę wchodzi elektroniczne wspomaganie wiedzy 
(elektroniczne źródła wiedzy, narzędzia teleinformatyczne itp.). 

2. E-edukacja stanie się niebawem powszechnie obowiązującym sposobem zdobywania wiedzy. 

3. E-edukacja zapewnia nieograniczony dostęp do wiedzy za pośrednictwem Internetu 24 godziny 7 
dni w tygodniu. 

4. E-edukacja pozwala na daleko posuniętą (w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym) 
indywidualizację nauczania, połączoną ze swobodą w zakresie reguł uczenia się. 

5. E-edukacja jest łatwiejsza, ponieważ kładzie większy nacisk na samo-sprawdzanie postępów niż 
na egzaminy w tradycyjnym rozumieniu, zmniejszając tym samym psychiczne obciążenie studenta 
i dostosowując się automatycznie do jego stylu uczenia się. 

6. E-edukacja ex definitione powinna być masowa i powierzchowna, a przeto jej efektywność 
nauczania jest dużo mniejsza od efektywności edukacji tradycyjnej. 

7. E-edukacja jest szczególnie przydatna dla osób fizycznie, socjalnie lub cywilizacyjne 
upośledzonych. 

W naszym przekonaniu wszystkie te przekonania są po pierwsze mało spójne, a po drugie nie zostały poddane 
rzetelnej weryfikacji. Dlatego należy je poddać procedurom falsyfikacji jak najszybciej, by móc tym samym 
przygotować grunt pod przyszłą zmianę edukacyjną. 

Elektroniczna i tradycyjna edukacja różnią się od siebie przede wszystkim elementami struktury istotnymi z punktu 
widzenia procesu dydaktycznego. I bynajmniej nie jest to różnica polegająca na stopniu wykorzystania technologii 
informacyjnej w nauczaniu. Wszak zarówno elektroniczna, jak i tradycyjna edukacja używają jej od dawna do 
wspomagania pracy nauczyciela i studenta. Każda jednak czyni to w swoim zakresie i z innych przyczyn. 

Naszym zadaniem jest więc raczej skupienie uwagi na najważniejszych elementach systemu dydaktycznego w 
celu obserwacji zmian zachodzących w edukacji jako takiej. Porównanie ich przedstawiamy w przygotowanym 
przez nas zestawieniu.4 Dodajmy tu jednak od razu, że system dydaktyczny rozumiemy w sensie B. Niemierko 
jako celowy układ sytuacji dydaktycznych (na razie bez uwzględnienia podziału na jego typy: autorytarny, 
humanistyczny, technologiczny, nauczycielski).5 

                                                 
4 Więcej w A.K. Stanisławska 2003: Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie 
tradycyjne, op. cit. 
5 B. Niemierko 1999: Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. 
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Tabela 1. Porównanie elementów strukturalnych procesów edukacyjnych w „starym” i „nowym” systemie 

Miejsce i organizacja procesu edukacyjnego 

tradycyjna edukacja e-edukacja 

Siedziba szkoły. 
Klasa rozumiana jako grupa studentów dobranych 
według kryterium rówieśniczego, rzadziej celu 
edukacyjnego, pracująca pod bezpośrednim nadzorem 
nauczyciela. 
Sztywna organizacja procesu nauczania zależna od 
instytucji edukacyjnej, w której ów proces się odbywa. 

Cyber-przestrzeń. 
Klasa wirtualna rozumiana z jednej strony jako grupa 
osób o podobnym celu edukacyjnym, z drugiej zaś jako 
środowisko informatyczne pozwalające na zdalną pracę 
grupową i komunikację online. 
Nauczyciel pełni w takiej grupie raczej rolę doradczą niż 
kierowniczą. 
Elastyczna organizacja procesu nauczania dostosowana 
do potrzeb studenta, nauczyciela i potencjalnie – rynku 
pracy. 

Wspomaganie procesu uczenia się 

tradycyjna edukacja e-edukacja 

Osobowościowe cechy nauczyciela i jego styl nauczania 
determinują proces nauczania. 
Bezpośredni i ograniczony jednością miejsca oraz czasu 
kontakt nauczyciela ze studentami. 
Mowa ciała i demonstracja nauczanych umiejętności. 
Pismo i obraz tworzony na oczach studenta. Nauczanie 
odbywa się „na żywo”, spontanicznie. Doświadczanie 
wiedzy. 
Mowa, obraz, dźwięk jako narzędzia przekazu wiedzy, a 
jednocześnie narzędzia ekspresji studenta. 
Zestaw podręczników z tekstem liniowym. 

Dokładnie zaplanowany i sprawdzony zestaw środków 
dydaktycznych, dostosowanych do zdolności 
percepcyjnych ucznia. 
Nieograniczony do konkretnego miejsca i czasu kontakt 
nauczyciela i studentów, umożliwiający asynchroniczną 
pracę zarówno studenta, jak i nauczyciela – 
przygotowanie wypowiedzi sprzyja namysłowi i refleksji. 
Kontakt między nauczycielem a studentami „techniczny”. 
Wirtualne, więc bezpieczne i powtarzalne, środowisko 
doświadczania wiedzy. 
Komputer wraz z oprogramowaniem pośredniczący w 
przekazie wiedzy i w tworzeniu tekstu, obrazu oraz 
dźwięku jako narzędzi ekspresji nauczyciela i studenta, 
dodatkowo eliminujący znaczą część uciążliwych 
czynności przygotowania narzędzi ekspresji. 
Podręcznik multimedialny pozwalający na nieliniową 
interakcję studenta z materiałem kursu. 

Kontrola procesu nauczania 

tradycyjna edukacja e-edukacja 

Proces uczenia się jest planowany, kierowany i 
kontrolowany przez nauczyciela i instytucję edukacyjną, 
której jest on przedstawicielem. Rolą studenta jest 
„pobieranie nauk”.  
Postępy są wymuszane przez nauczyciela. 

Proces uczenia jest planowany, w dużej mierze 
kierowany, a także kontrolowany przez studenta. 
Rolą nauczyciela jest pomoc studentowi w opanowaniu 
wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem 
treściowym kursu. 
Postępy w nauce są w większym stopniu zależne od 
wysiłku i woli uczącego się. 

Edukacja i e-edukacja: różnice i podobieństwa metod uczenia się 

Z powyższej analizy struktury procesu edukacyjnego wyprowadzić można cztery podstawowe różnice między 
uczeniem się w modelu tradycyjnym i elektronicznym. 
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Tabela 2. Cechy uczenia się w modelu tradycyjnym i elektronicznym 

Tradycyjna edukacja e-edukacja 

W procesie uczenia się student może biernie się 
poddawać działaniom nauczyciela. 

W procesie e-edukacji student powinien być aktywny i 
narzucać nauczycielowi sposób oraz intensywność jego 
działań nauczycielskich.6 

W tradycyjnym procesie uczenia student ma łatwość 
podjęcia prób wykonania czynności poprzez powtórzenie 
jej za przykładem nauczyciela. 

W e-uczeniu student musi wyobrazić sobie, jak wykonać 
zadaną czynność lub w najlepszym przypadku 
zrealizować ją w sztucznym środowisku symulatora. 

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się 
wieloma narzędziami (niekiedy musi być w pewnej 
mierze twórcą przedmiotów). 

W e-uczeniu student może posługiwać się jednym tylko 
narzędziem – komputerem (staje się twórcą nie tyle 
przedmiotów, co pojęć).7 

Kontakt uczestników zajęć jest fizyczny i nie ogranicza 
się tylko do przedmiotu studiów. 

Kontakt z członkami grupy jest intelektualny i najczęściej 
ogranicza się wyłącznie do przedmiotu studiów. 

Reasumując, e-edukacja wymaga od studenta większych predyspozycji intelektualnych, bogatszej 
wyobraźni i silniejszego charakteru. Jednakże skuteczność nauczania czynności w porównaniu z 
systemem tradycyjnym jest w e-edukacji znacznie ograniczona. W edukacji tradycyjnej łatwiej ich uczyć 
(np. jazdy na nartach), trudniej natomiast uczyć rozumienia czytanego tekstu. Leniwy uczeń ma się w 
lepiej w tradycyjnej szkole, a nauczyciel znajduje się w bardziej komfortowej sytuacji, dysponując 
większą swobodą planowania, realizacji i ewaluacji procesu nauczania. 

Edukacja i e-edukacja: różnice i podobieństwa oceny efektywności 

W praktyce europejskiej mamy obecnie do czynienia z trzema typami instytucji edukacyjnych na poziomie 
szkolnictwa wyższego: szkoły tradycyjne, szkoły nauczające w modelu mieszanym (blended-learning) oraz 
szkoły wirtualne. 

W Polsce przykładem pierwszej grupy są wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Do grupy trzeciej można 
zaliczyć Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.edu.pl), studia na Politechnice Warszawskiej (www.okno.pw.edu.pl) 
oraz Wyższą Szkołę Informatyki Milla College (www.mila.edu.pl). Jednak o przykłady systemowego stosowania 
nauczania mieszanego znacznie trudniej. Zdarza się co prawda, że w niektórych szkołach prowadzi się kursy 
systemem zdalnym lub niektórzy nauczyciele w większym bądź mniejszym stopniu eksperymentują z technologią 
informacyjnych dla uatrakcyjnienia przekazu prowadzonych przez siebie zajęć, lecz nie są to działania na skalę 
instytucjonalną. Świadczą one raczej o osobistym zaangażowaniu nauczycieli akademickich w unowocześnianie 
warsztatu dydaktycznego, nie mają jednak one zbyt wiele wspólnego z e-edukacją.8 

Instytucje nauczające w systemie mieszanym są najmłodszą historycznie grupą instytucji edukacyjnych, która 
charakteryzuje się obecnie dużą dynamiką rozszerzania obszaru swego działania. Jej pojawienie wydaje się być 
skutkiem zdobytych doświadczeń w trakcie wielu podjętych prób wprowadzania systemów całkowicie zdalnych, 
opartych wyłącznie o rozwiązania technologii internetowej i innych mediów telekomunikacyjnych.9 Np. Open 
University w Wielkiej Brytanii (www.open.ac.uk) czy Centre Nationale d’Enseignement à Distance we Francji 
(www.cned.fr) starają się dziś w coraz większym stopniu łączyć elementy nauczania tradycyjnego i 
elektronicznego, obierając drogę blended learning.10 

Każdy z wymienionych typów instytucji edukacyjnych charakteryzuje się różnym poziomem efektywności 
nauczania, mierzonej zarówno w zakresie postępów nauczania, jak i ponoszonych na edukację kosztów. W tym 
                                                 
6 T. Chudak 2002: Uczeń online, http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[aid]=274. 
7 „Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez ucznia narzędziem 
wspomagającym naukę”, Cyt. Pat Nolan, za: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000, s. 420. 
8 J. Mischke 2002: Kto pełni rolę właściciela uczelni?, 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/wazniejsze_publikacje_i_opracowania_odl/kto_pelni_role_wlasciciela.doc. 
9 J. Mischke 2000: Szanse otwartego kształcenia na odległość na poziomie wyższym, 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/wazniejsze_publikacje_i_opracowania_odl/szanse_otwartego_ksztalcenia_na.doc. 
10 Dowodem istnienia tego trendu jest stopniowy zanik zwyczaju akcentowania sposobu kontaktu ze studentem w tradycyjnych 
uczelniach. Posługiwanie się narzędziami teleinformatycznymi przestaje być uważane za niestandardowe. 
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ostatnim aspekcie w niektórych przypadkach kształcenie w systemie e-edukacji może on być nawet o 30 do 
50% niższy w porównaniu do nauczaniem tradycyjnym.11 

Niewątpliwie koszty edukacji należy mierzyć zarówno w aspekcie instytucji ją oferującej, jak i studenta. Bariera 
wejścia szkoły na rynek usług e-edukacyjnych jest bardzo wysoka. Koszty te związane są przede wszystkim z 
kosztami zakupu technologii, a także z przygotowaniem odpowiedniej organizacji pracy zespołów 
produkcyjnych, opracowujących materiały edukacyjne. e-Kurs wymaga nie tylko atrakcyjnie podanej treści12, ale 
oprócz zaplecza informatycznego także zaplecza kadrowego, umożliwiającego projektowanie aktywności 
uczenia się studenta i/lub zdalnej pracy grupowej. 

Od strony studenta rzecz ujmując, należy stwierdzić, iż koszty przezeń ponoszone są związane przede 
wszystkim z infrastrukturą techniczną, jaką powinien dysponować, by korzystać z e-kursów. To jest jednak z 
reguły jednorazowy zakup. W Polsce znacznie ważniejszą sprawą jest sprawa kosztów połączeń internetowych, 
które stanowią gros wydatków e-studenta na edukację. Niemniej na pewno jednocześnie minimalizowane są 
koszty dojazdów na zajęcia do szkoły oraz w pewnym sensie koszty podręczników. 

Ważniejszą jednak kwestią do rozważenia w kontekście myślenia o przyszłości edukacji w Polsce wydaje się 
problem efektywności kształcenia w nowym modelu. 

W chwili obecnej nie dysponujemy w Polsce kompleksowo przeprowadzonymi porównawczymi badaniami 
skuteczności nauczania. Co więcej, jak się wydaje, nie istnieją projekty tego typu badań. Te, do których mamy 
dostęp, z reguły posiadają bardzo ograniczony zasięg i są jedynie (a może aż!) badaniami jakościowymi, 
opartymi głównie o obserwację uczestniczącą i wyrywkowy pomiar ankietowy. 

Z dostępnych danych, np. wynikających z doświadczeń Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, można 
wnioskować, że przy zachowaniu koniecznej dyscypliny realizacji programu „wydajność” e-nauczania 
sprowadza się do większej intensywności tego procesu, a zatem skrócenia czasu jego trwania o ok. 1/3. Jednak 
wobec ewidentnej zależności efektywności procesu dydaktycznego od treści nauczania podana różnica 
dotyczyć zawsze będzie kursów, mających porównywalną łatwość przekazu zarówno w wersji tradycyjnej, jak i 
elektronicznej. 

Porównując zatem skuteczność nauczania w systemie tradycyjnym i elektronicznym należy zaprojektować 
badania na co najmniej dwóch reprezentatywnych próbach studentów o zbliżonej charakterystyce (motywacji, 
podobnym rozkładzie stylów percepcji, myślenia i uczenia się, zaangażowaniu w naukę itp.). Każda z badanych 
grup powinna być całkowicie „zanurzona” w środowisku organizacyjnym właściwym dla każdego z systemów 
edukacyjnych. Badanie powinno być długookresowe. Co więcej, należy stworzyć na użytek warunków polskich 
odpowiednią metodologię przeprowadzania tego typu badań. Dlatego już samo przygotowanie wstępnych 
warunków takiego projektu badawczego nie jest ani łatwe organizacyjnie ani tanie. 

Wnioski, czyli rewolucja w praktyce 

Odpowiadając na zadane na początku pytania, jesteśmy skłonni postawić tezę, że zmiana narzędzi przekazu 
wiedzy z tradycyjnych na elektroniczne nie wpływa zasadniczo na istotę procesu nauczania, modyfikując ją 
jedynie w ograniczonym zakresie i to raczej w zakresie jakości realizacji. 

Naszym zdaniem, problem rewolucji edukacyjnej nie tkwi tyle w konieczności dokonania istotnych zmian w 
metodach i technikach nauczania, ile raczej w konieczności powzięcia zdecydowanych i szybkich kroków 
zmieniających organizację procesów edukacyjnych. Zmiany te powinny z jednej strony dotyczyć kwestii 
formalno-prawnych, z drugiej zaś reorganizacji samych instytucji edukacyjnych.13 

Nie można zapominać, że edukacja (wiedza, umiejętność, czy nawet tylko informacja) nabiera coraz 
wyraźniejszych cech towaru. Nie należy, więc powtarzać błędu polskiej XVIII- i XIX-wiecznej szlachty, która 
miała zwyczaj pozostawiania stanowi trzeciemu brudnych spraw związanych z zarabianiem pieniędzy. Jaki był 
tego skutek, wszyscyśmy się w szkołach uczyli. 

Zatem, dobrze funkcjonująca instytucja edukacyjna powinna być efektywna. Powinna praktykować wszystkie 
trzy rodzaje technik nauczania, dobierając model kształcenia do specyfiki przedmiotu, potrzeb studenta oraz 

                                                 
11J. Mischke 2001: Efektywność kształcenia, 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/wazniejsze_publikacje_i_opracowania_odl/efektywnosc_ksztalcenia.doc. 
12 Atrakcyjna forma przekazu jest konieczna, „ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące, nudne i 
emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane”. Cyt. Launa Ellison, za: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja w 
uczeniu, Poznań 2000, s. 306. 
13 J. Mischke 2003: Adaptation of education process to terms of information society, 
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/wazniejsze_publikacje_i_opracowania_odl/przystosowanie_systemu_wyzszej_edukacj.d
oc. 
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wymagań rynku pracy, jednocześnie dostosowując go do już posiadanej przez siebie infrastruktury 
technologicznej i kadry nauczycielskiej. 

Co to oznacza w praktyce? 

Rewolucji podlega przede wszystkim proces projektowania dydaktycznego. Zacznijmy od programu studiów, czyli 
doboru kursów prowadzących do uzyskania przez studenta określonego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

Już na tym etapie pojawia się zasadnicza nowość. W tradycyjnej szkole to nauczyciel opracowywał cele 
edukacyjne oraz wybierał podręczniki dopasowując je do swojej wizji sylwetki absolwenta. Taki jest wszak 
obowiązujący dziś paradygmat uniwersytetu i roli w nim nauczyciela – mistrza. 

W systemie e-edukacji jeden kurs projektuje kilkuosobowy zespół projektowy, w którego skład wchodzą oprócz autora 
materiałów dydaktycznych, także metodycy e-nauczania i specjaliści ds. multimediów. Cele nauczania oraz program 
zajęć tworzy się, biorąc pod uwagę przede wszystkim wiedzę o uczestniku kursu oraz stanie rynku edukacyjnego. 

Materiały kursu nie powinny być li tylko elektroniczną wersją tradycyjnego podręcznika. Powinny stanowić 
zestaw atrakcyjnie zaprojektowanych, celowych i logicznie ze sobą powiązanych obiektów uczących (learning 
object), mających motywować studenta do rozwiązywania problemów w rzeczywistych lub symulowanych 
kontekstach.14 W e-nauczaniu wymaga się zatem stosowania modelu nauczania problemowego, każdorazowo 
dostosowując go do celów i zakresu treściowego danego przedmiotu.15 

Tak przygotowane materiały to tylko część e-kursu. Jego istotę stanowi wszak obrana przez zespół projektowy 
metoda i techniki przekazywania wiedzy. Tutaj niewiele się zmienia. W e-kursach można właściwie stosować 
wszystkie bez wyjątku aktywizujące metody nauczania, nie pomijając przy tym tradycyjnego wykładu.16 

W przypadku kursu udostępnianego przez Internet, ogromną rolę odgrywa także osobowość nauczyciela 
prowadzącego zajęcia online, a także wielkość i charakterystyka grupy uczącej się.17 W przypadku kursu 
dostępnego jedynie na nośniku cyfrowym większego znaczenia nabiera natomiast ścieżka edukacyjna z 
wbudowanym systemem kontroli i oceny wyników nauczania. Dobrze, kiedy jest ona strukturą dynamiczną 
pozwalającą studentowi z jednej strony na pewną swobodę w doborze treści, a z drugiej wskazującą mu najlepszy 
dla przedmiotu schemat nauki. 

Jednym słowem, rewolucją w edukacji jest niewątpliwie zmiana systemu organizacji pracy nauczyciela. Do tej 
nowej organizacji musi zostać dopasowana infrastruktura oraz prawne i finansowe otoczenie instytucji edukacyjnej. 

A jaki wpływ na życie studenta może mieć rewolucja procesu edukacyjnego? Teraz to on powinien grać 
pierwsze skrzypce. Płacąc za usługę edukacyjną, nie musi już widzieć potrzeby wydawania pieniędzy na 
fanaberie uczonych. Jednak wraz z szybkimi zmianami wiedzy w obszarze wybranej dziedziny i tak będzie 
wielokrotnie wracał na uniwersytet i akademię, by poddać się procesowi dokształcania. Zatem w jednej szkole 
będą współstudiowali ludzie w różnym wieku i o różnym doświadczeniu zawodowym oraz różnym stopniu 
posiadanych umiejętności metapoznawczych. Ten fakt powinien być więc wzięty pod uwagę przy projektowaniu 
programów nauczania. Studia i kursy doszkalające powinny odmierzać dawki wiedzy tak, by student zdobył 
pożądane kompetencje za możliwie najrozsądniejszą cenę czasu i pieniędzy. To znów kieruje naszą uwagę na 
organizację studiów, nie zaś na rewolucję w uczeniu się jako takim! 

Wreszcie trzeci element nadchodzącej (już funkcjonującej?) tzw. cywilizacji wiedzy – technologie informacyjne. 
Dostarczają nam one nowych narzędzi ekspresji. Jest ich bardzo wiele. Począwszy od już przez nas 
oswojonych, takich jak: edytory tekstu, encyklopedie multimedialne, applety Java, pakiety multimedialne, 
programy prezentacyjne itp., do zupełnie nowych lub miej rozpowszechnionych, takich jak: programy grafiki 
dynamicznej i internetowej, języki programowania symbolicznego w matematyce, narzędzia obliczeń 
numerycznych, translatory, symulatory (np. pilotażu). 

Wybór właściwej technologii, umożliwiającej realizację celów edukacyjnych, nie powinien pozostawać jedynie w 
kompetencji i przeświadczeniach, a często i stereotypach oraz przesądach autora kursu. Czy jest możliwe by 
tradycyjny nauczyciel, zajęty przecież wieloma istotnymi sprawami swego posłannictwa, był w stanie prawidłowo 
ocenić, czy np. w konkretnym przypadku lepiej, tzn. szybciej i efektywniej, jest użyć pakietu Mathematica do 
rozwiązania zadania, czy polecić studentowi „odręczne” przygotowanie odpowiedzi? Wcześniej zwracaliśmy 

                                                 
14 Wszak „motywacja i wydajność błyskawicznie wzrastają, kiedy uczniowie osiągają wyznaczone cele”. Cyt. Bestie B. 
Youngs, za: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000, s. 288. 
15 A.K. Stanisławska 2002: W poszukiwaniu optymalnego modelu kształcenia przez Internet. Metody projektowania kursów 
zdalnych, http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[id]=0&P[aid]=271. 
16 A.K. Stanisławska 2002: W poszukiwaniu optymalnego modelu kształcenia przez Internet. Metody projektowania kursów 
zdalnych, op. cit. 
17 A.K. Stanisławska 2002: Uczyć w Internecie uczenia się. Kilka wybranych problemów prowadzenia kursów online metodą 
projektu. Por. także: A.K. Stanisławska 2002.: Nauczać w Internecie. Kilka uwag na temat projektowania i prowadzenia kursów 
zdalnych oraz T. Chudak 2003: Nauczyciel online – materiał do refleksji. cz. 1, 
http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[aid]=279, T. Chudak 2003: Nauczyciel online – materiał do refleksji. cz. 2, 
http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[id]=0&P[aid]=288. 
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uwagę na fakt, że różnych przedmiotów, a właściwie różnych zestawów kompetencji, by uczyć wydajnie, trzeba 
uczyć inaczej! Optymalny wybór metod i narzędzi nauczania możliwy jest tylko przy wykorzystaniu sprzężenia 
zwrotnego, polegającego na jednoczesnym badaniu efektywności każdego z zastosowanych rozwiązań 
metodycznych i technologicznych. Pamiętajmy wszak, że „ludzie dorośli w swoim życiu i pracy zawodowej nigdy 
nie zgodziliby się na zakładany [dziś] przez szkoły współczynnik niepowodzeń”18. 

Świadomość tej konieczności jest dość powszechna, lecz realizacja nadal ogromnie nieprofesjonalna. Zgodnie z 
odziedziczonym po poprzednim ustroju lekceważącym stosunku do „nieproduktywnej” pracy umysłowej 
obowiązek badania efektywności składa się na barki nauczycieli. Jest to jednak droga całkowicie błędna i 
nieskuteczna. Po pierwsze dlatego, że nauczyciel staje się sędzią we własnej sprawie, po drugie zaś dlatego, że 
stosuje się przy tym najczęściej metody przypadkowe i raczej niesprawdzone. I wreszcie po trzecie dlatego, 
nauczyciele tracą na takie badanie czas przeznaczony na zupełnie co innego. Jeśli ewaluacja wewnętrzna (self-
evaluation) ma być wykonywana, to powinna być realizowana profesjonalnie przy pomocy znanych metod 
pomiaru dydaktycznego rozumianych jako uściślone sprawdzanie i ocenianie osiągnięć studentów w stosunku 
do wybranego programu nauczania. Jednak Autoewaluacja powinna stanowić jedynie uzupełnienie ewaluacji 
zewnętrznej. Obie metody sprawdzenia jakości kształcenia wydają się być bowiem z konieczności 
komplementarne.19 

A zatem po raz kolejny powracamy do problemu organizacji systemu edukacyjnego. Tym razem od strony analizy 
efektywności i kontroli jakości kształcenia. Tego typu nadzór procesu dydaktycznego powinien dotyczyć zarówno 
e-edukacji, jak i edukacji. Jest on po prostu niezbędny w każdym kompletnym i profesjonalnie prowadzonym 
procesie kształcenia. Tak jak badanie efektywności edukacji nie powinno przebiegać wyłącznie w oparciu o metody 
jakościowe, tak też badanie skuteczności e-edukacji nie powinno być zorientowane jedynie na badania ilościowe i 
numeryczne. Oba modele pomiaru ewaluacyjnego – ilościowy i jakościowy – oraz oba typy ewaluacji – wewnętrzna 
i zewnętrzna – mogą i powinny znaleźć zastosowanie do kontroli jakości treści i form nauczania. 

Kończąc powyższe rozważania, zdajemy sobie sprawę, że nie odpowiedzieliśmy wyczerpująco i nie 
uzasadniliśmy wszystkich przedstawionych tu odpowiedzi na zadane we wstępie pytania. Jednak kluczowe, w 
naszym mniemaniu, zagadnienie dotyczące istoty zaczynającej się właśnie rewolucji edukacyjnej, zostało 
zaprezentowane i udokumentowane. I tak naprawdę o to nam przede wszystkim chodziło. 
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