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Od redakcji
Mam przyjemnoæ zaprezentowaæ Pañstwu 3 numer
dwumiesiêcznika e-mentor. Nasze pismo rozwija siê. Zakres tematyczny e-mentora  nauczanie przez internet,
kszta³cenie ustawiczne, metody, formy i programy kszta³cenia  zosta³ wzbogacony o problematykê e-biznesu oraz
zarz¹dzania wiedz¹. Mam nadziejê, i¿ tak rozbudowany
tematycznie e-mentor spotka siê z jeszcze lepszym odbiorem i zainteresowaniem.
Pocz¹tek 2004 roku przyniós³ nam równie¿ zmiany
organizacyjne. Istotn¹ nowoci¹ dla autorów i czytelników pisma jest wprowadzenie procedury recenzowania
artyku³ów. Wszystkie artyku³y, pocz¹wszy od zawartych
w tym wydaniu, s¹ recenzowane przez cz³onków Rady
Programowej e-mentora, a tak¿e przez ekspertów spoza
tego grona. W styczniu br. wspó³wydawc¹ naszego pisma zosta³a Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych zajmuj¹ca siê m.in. promocj¹ wysokiej
jakoci kszta³cenia na kierunkach ekonomicznych, standardów nauczania oraz prowadzeniem rodowiskowych
postêpowañ akredytacyjnych. Wspó³praca ta, jak równie¿ miêdzynarodowy i miêdzyinstytucjonalny charakter Rady Programowej, recenzowanie artyku³ów, rozszerzenie zakresu tematycznego e-mentora, to kolejny krok
w budowie profesjonalnego pisma o szerokim zasiêgu.
Materia³y zawarte w bie¿¹cym numerze e-mentora kompleksowo ujmuj¹ problematykê kszta³cenia. Pozwalaj¹ siê
z ni¹ zapoznaæ ju¿ pierwsze artyku³y dotycz¹ce perspektyw rozwoju rynku edukacji oraz wyzwañ, jakie w XXI
wieku stoj¹ przed edukacj¹ mened¿ersk¹. Równie¿ dalsze teksty, podejmuj¹ce zagadnienia zwi¹zane z asertywnoci¹, analiz¹ funkcjonowania formalnych i nieformalnych grup studenckich, a tak¿e aktywnoci¹ w grupach
rówieniczych prezentuj¹ aktualne problemy zwi¹zane
z t¹ dziedzin¹.
Premiera dwóch nowych dzia³ów w e-mentorze to artyku³y wprowadzaj¹ce w zagadnienia e-biznesu oraz zarz¹dzania wiedz¹. Praktyczn¹ stronê stosowania rozwi¹zañ
charakterystycznych dla biznesu elektronicznego prezentuje Micha³ Macierzyñski, doktorant SGH. Jest to materia³ relacjonuj¹cy historiê powstania pierwszego internetowego banku w Polsce.
Gor¹co polecam liczne artyku³y z zakresu e-learningu,
dzia³alnoci krajowych i zagranicznych orodków, a tak¿e dowiadczeñ ekspertów na tym polu. Dr Maria Zaj¹c
z Akademii Pedagogicznej w Krakowie przedstawia koncepcjê bardzo efektywnego przygotowywania materia³ów

do kszta³cenia online poprzez tworzenie Obiektów Wiedzy (Reusable Learning Objects), które mog¹ byæ wielokrotnie u¿yte w ró¿nych kursach.
Kolejny raz mamy mo¿liwoæ zapoznania z dzia³alnoci¹ Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, swoimi dowiadczeniami z ponad rocznej pracy nad rozwojem PUW
dzieli siê Wojciech Zieliñski. Zaprezentowane zosta³y równie¿ relacje i dowiadczenia dwóch uczelni w zakresie
wykorzystania technologii internetowej w kszta³ceniu,
tak¿e na kierunku humanistycznym.
Numer zamyka dzia³ e-learning na wiecie, w którym
mo¿na znaleæ artyku³y przedstawiaj¹ce dwa bardzo wartociowe projekty realizowane w Europie oraz opis procesu wdra¿ania systemu nauczania przez internet, na
przyk³adzie prac Szwajcarskiego Centrum Innowacji
w Nauczaniu.
Bardzo wa¿n¹ grup¹ czytelników s¹ dla nas studenci.
Otwieramy siê równie¿ na dzia³alnoæ publikacyjn¹ tej
grupy. Serdecznie zapraszamy studentów, ko³a naukowe
i organizacje studenckie do wspó³pracy. W tym numerze
mog¹ Pañstwo zapoznaæ siê z opiniami studentów na temat zajêæ realizowanych z wykorzystaniem metod kszta³cenia na odleg³oæ. Zbigniew Misiak, student SGH, dzieli
siê swoimi, oraz zebranymi poprzez ankietê, dowiadczeniami innych studentów, którzy brali udzia³ w pe³nym
wyk³adzie online, prowadzonym na platformie e-sgh.pl.
Publikujemy równie¿ wyniki ankiety przeprowadzonej
przez dr. Janusza Kurowskiego wród studentów studiów
zaocznych SGH. Studenci oceniali mo¿liwoci, jakie daje
uzupe³nianie zajêæ z makroekonomii materia³ami i interaktywnymi zadaniami umieszczonymi na platformie
e-sgh. Zamieszczamy tak¿e wyniki kolejnej sondy e-sgh,
badaj¹cej chêæ uczestnictwa w studiach podyplomowych
organizowanych przez internet.
Chcia³bym zachêciæ wszystkich do dyskusji na temat
problematyki poruszanej na ³amach e-mentora na forum
znajduj¹cym siê na stronie www.e-mentor.edu.pl, a tak¿e
na forum dyskusyjnym platformy e-sgh.pl, gdzie powsta³
specjalny pokój: e-learning.
Dziêkujê czytelnikom za opinie dotycz¹ce pisma oraz
liczne wizyty na stronie internetowej e-mentora. Internetow¹ wersjê czasopisma od 14 padziernika 2003 r. do
10 lutego br. odwiedzi³o ponad 5400 osób.
Marcin D¹browski
redaktor naczelny

Z ogromnym ¿alem informujemy
Szanownych Czytelników
o mierci

dr. Micha³a Piskiewicza
 cz³onka Rady Programowej i wspó³twórcy e-mentora
Rada Programowa i Redakcja
padziernik 2003
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Perspektywy rozwoju
rynku edukacji
Ma³gorzata Sulmicka
Today the evidence suggests that knowledge is more
important
to peoples well-being than capital, labor, and the other
factors that make our economies grow.
J. Linn, World Bank vice president
W dobie gospodarki opartej na wiedzy mo¿liwoci rozwojowe gospodarek zale¿¹ bardziej ni¿ kiedykolwiek od
jakoci kapita³u ludzkiego, jego kreatywnoci, innowacyjnych zdolnoci i adaptacji do nowoci. Wspó³czenie jakoæ
ta formu³owana jest w decyduj¹cym stopniu w procesie
kszta³cenia. Potencja³ edukacyjny spo³eczeñstwa stanowi
w coraz wiêkszym stopniu czynnik decyduj¹cy o konkurencyjnoci kraju. Poniewa¿ wiedzy i umiejêtnoci nie mo¿na
odziedziczyæ, trafne wydaje siê przewidywanie, ¿e okrelenie spo³eczeñstwo konsumpcyjne, charakteryzuj¹ce spo³eczeñstwa krajów rozwiniêtych w drugiej po³owie XX wieku, zast¹pi w niedalekiej przysz³oci okrelenie: spo³eczeñstwo ucz¹ce siê. Wyranie bowiem wyd³u¿a siê redni okres
nauki formalnej, a w zwi¹zku z szybkim tempem zmian dla
coraz wiêkszej czêci spo³eczeñstwa uczenie siê staje siê
procesem permanentnym trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie. To
z kolei powoduje, ¿e gwa³townie rosn¹ zwi¹zane z tym nak³ady. W latach 90. prawie we wszystkich krajach OECD wydatki na edukacjê (zarówno publiczne, jak i prywatne) ros³y
szybciej ani¿eli PKB, przy czym najszybciej ros³y wydatki prywatne na poziomie szkolnictwa wy¿szego1. Równoczenie
nowoczesne technologie informacyjne poprzez rozwój
e-learningu, stwarzaj¹ nieistniej¹ce wczeniej mo¿liwoci zaspokajania rosn¹cego popytu na edukacjê na skalê masow¹.
Jest w zwi¹zku z tym prawdopodobne, ¿e rynek edukacji
mo¿e staæ siê jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê rynków XXI wieku. Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie
uwarunkowañ rozwoju rynku edukacji zarówno od strony
popytowej, jak i poda¿owej. Ponadto globalizacja powoduje, ¿e tak¿e rynek edukacji staje siê rynkiem globalnym,
z czym  jak przy wszystkich aspektach procesu globalizacji
 wi¹¿¹ siê zarówno szanse, jak i zagro¿enia.

Czynniki wzrostu popytu na edukacjê
Do czynników zwiêkszaj¹cych popyt na edukacjê nale¿y zaliczyæ przede wszystkim:
 rosn¹c¹ wiadomoæ wartoci wykszta³cenia,
 wzrost popytu na pracowników o wy¿szym poziomie wykszta³cenia,
 nasilenie konkurencji na rynku pracy zwi¹zane z dominuj¹cym pracooszczêdnym wzrostem gospodarczym,
 dokonuj¹c¹ siê zmianê modelu zatrudnienia w kierunku rosn¹cego udzia³u elastycznych niestandardowych form,
 wyd³u¿enie redniej d³ugoci trwania ludzkiego
¿ycia,
 skrócenie czasu ¿ycia firm.
Jednym z efektów tzw. nowej gospodarki jest powszechny wzrost wiadomoci wartoci wykszta³cenia. Jest
to widoczne zarówno na poziomie ugrupowañ integracyjnych, pañstw, firm, jak i jednostek. W³adze ugrupowañ integracyjnych i rz¹dy poszczególnych pañstw dostrzegaj¹
przede wszystkim strategiczne znaczenie edukacji  w tym
zw³aszcza e-learningu  dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia, firmy  wy¿szej konkurencyjnoci, za ludzie  wiêkszych szans znalezienia zatrudnienia, lepszych zarobków i wy¿szego statusu spo³ecznego.
Unia Europejska realizuje przyjêty przez Komisjê Europejsk¹ program eLearning: Designing tommorrows education, maj¹cy na celu upowszechnienie w systemie szkolnictwa krajów cz³onkowskich nowych multimedialnych
technologii oraz internetu. Trudno by³oby dzi znaleæ program wyborczy, w którym nie obiecywano by poprawy istniej¹cego w danym kraju systemu nauczania2. W d³ugookresowej strategii rozwoju Polski do roku 2025 stwierdza siê m.in.: We wspó³czesnym rozwoju spo³eczno gospodarczym, w krajach tworz¹cych cywilizacjê i gospodarkê opart¹ na wiedzy, nowego znaczenia nabiera cz³owiek;

Education at a Glance, OECD 2000, s. 43.
Znamiennym przyk³adem s¹ tu zadeklarowane przez Tony Blairea s³ynne trzy priorytety jego rz¹du: Edukacja, edukacja,
edukacja.
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cz³owiek staje siê nonikiem wiedzy  wykszta³cony cz³owiek jest w spo³eczeñstwie wiedzy symbolem tego spo³eczeñstwa. (...) W warunkach cywilizacji informacyjnej oraz
gospodarki opartej na wiedzy, wiedza i informacja zdobywana w wyniku badañ naukowych i przekazywana w procesie kszta³cenia  staje siê najwa¿niejszym zasobem gospodarki3.
Wzrost popytu na edukacjê, wynikaj¹cy z rosn¹cej wiadomoci koniecznoci kszta³cenia wymownie ilustruje przyk³ad Polski, gdzie w latach 90. powsta³o 110 wy¿szych uczelni prywatnych, a liczba studentów w tym czasie wzros³a
czterokrotnie. Ludzie chc¹ siê uczyæ, bowiem powszechnie znane statystyki zatrudnienia na ca³ym wiecie pokazuj¹, ¿e im wy¿szy poziom edukacji, tym wy¿szy poziom
aktywizacji zawodowej, ni¿sze bezrobocie i wy¿sze zarobki.
Wyniki badañ wykazuj¹, ¿e stanowi¹ce jeden z najtrudniejszych problemów spo³ecznych  bezrobocie d³ugookresowe, wi¹¿e siê z regu³y z niskim poziomem wykszta³cenia i kwalifikacji. Badania wykazuj¹ te¿, ¿e poziom wykszta³cenia jest dodatnio skorelowany z poziomem mobilnoci
przestrzennej, która staje siê konieczna w dostosowywaniu siê do konsekwencji szybkich zmian na rynku pracy
i której brak jest jedn¹ z przyczyn wysokiego bezrobocia
strukturalnego. Szkolenia uwa¿ane s¹ za jedn¹ z najbardziej efektywnych form aktywnej interwencji pañstwa na
rynku pracy.
Szybkie tempo zmian wywo³ywanych upowszechnianiem siê nowych technologii powoduje zmiany w strukturze popytu na pracowników. Maleje udzia³ robotników,
którzy kwalifikacje zawodowe zdobywali g³ównie poprzez
pracê, ronie natomiast zatrudnienie tzw. pracowników
wiedzy (knowledge workers). Ich pracê zawodow¹ poprzedza d³ugi okres nauki w formalnych systemach szkolnych,
charakter pracy wymaga za uzupe³niania wiedzy przez ca³e
¿ycie. Mówi siê, ¿e rynek pracy zastêpuje rynek wiedzy. Ronie przeciêtny poziom wykszta³cenia  w krajach
rozwiniêtych wykszta³cenie rednie staje siê coraz czêciej
minimalnym kryterium wejcia na rynek pracy, zw³aszcza
do jego drugiego segmentu, a wiêc do prac lepiej p³atnych, o wy¿szym presti¿u spo³ecznym, stwarzaj¹cych mo¿liwoci awansu. Przesuniêcie popytu w stronê wykwalifikowanych pracowników wiedzy (skilled knowledge workers)
jest jednym z najbardziej widocznych symptomów przejcia do gospodarki opartej na wiedzy. Odnosi siê to nie
tylko do grup zawodowych tradycyjnie uwa¿anych za wysoko wykwalifikowane, ale przede wszystkim do najszybciej rosn¹cej obecnie grupy zawodowej, któr¹ okrela siê
jako technicy wiedzy (knowlegde technologist), np. laboranci, programici itp. Przewiduje siê, ¿e ten typ pracy ju¿
w niedalekiej przysz³oci bêdzie w krajach rozwiniêtych
dominuj¹cym segmentem w strukturze zatrudnienia. W Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 20 lat udzia³
tej grupy zawodowej przewy¿szy³ zatrudnienie najwiêkszej do niedawna grupy  robotników przemys³owych.
Robotnicy przemys³owi stanowi¹ obecnie zaledwie 15%

zatrudnionych (poziom z pocz¹tku XXI wieku), za skilled
knowledge workers  wykwalifikowani pracownicy wiedzy 
oko³o 30%. Wprawdzie udzia³ ten zale¿y w pewnym stopniu od sposobu ewidencji statystycznej, ale tendencja wzrostowa jest bezdyskusyjna4.
Koniecznoæ podnoszenia i zmiany kwalifikacji  nierzadko kilkukrotnej  jest te¿ konsekwencj¹ faktu, ¿e stale
ronie rednia d³ugoæ ¿ycia, a w konsekwencji tak¿e redni okres aktywnoci zawodowej. Obecnie w krajach wysoko rozwiniêtych wynosi on przeciêtnie oko³o 50 lat. Jest
to okres zbyt d³ugi na to, aby przy obecnym tempie zmian
otoczenia, nabyty u progu ¿ycia zawodowego rodzaj wykszta³cenia i kwalifikacji wystarczy³y na ca³e ¿ycie. Jest to
kolejna przyczyna, która powoduje, ¿e o ile w przesz³oci
faza nauki poprzedza³a fazê pracy, to w przysz³oci, nauka
i praca bêd¹ coraz bardziej powi¹zane i wspó³zale¿ne.
Zarazem mamy do czynienia z innym nowym zjawiskiem
potêguj¹cym potrzebê kszta³cenia ustawicznego: skrócenie ¿ycia firm. Pod wp³ywem postêpu technicznego i globalizacji nasila siê konkurencja. Powoduje to, ¿e niewiele
firm funkcjonuje obecnie d³u¿ej ni¿ trwa okres aktywnoci
zawodowej ich pracowników. Upadek, zmiana profilu firmy lub czêste obecnie fuzje i przejêcia, oznaczaj¹ dla sporej liczby pracowników koniecznoæ zmiany pracy i zwi¹zanego z tym uzupe³nienia kwalifikacji.
Kolejnym czynnikiem zwiêkszaj¹cym popyt na us³ugi
edukacyjne jest wzrost udzia³u elastycznych form zatrudnienia. Przewiduje siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 2025 lat
oko³o po³owa pracowników w krajach wysoko rozwiniêtych nie bêdzie pracowa³a w dominuj¹cym obecnie systemie pe³noetatowego trwa³ego zatrudnienia. Nast¹pi wzrost
liczby zatrudnionych na umowy okresowe, zlecenia czy kontrakty. Takie formy daj¹ tej grupie pracowników do wykorzystania na naukê i podnoszenie kwalifikacji tê czêæ czasu, która nie jest przeznaczona na pracê.
Typowy dla obecnej fazy rozwoju ekonomicznego pracooszczêdny, a czêsto nawet bezzatrudnieniowy wzrost
gospodarczy (tzw. jobless growth)5 powoduje, ¿e na kurcz¹cym siê rynku pracy narasta konkurencja. Jest to kolejna
przyczyna, dla której kszta³cenie ustawiczne staje siê koniecznoci¹ dla coraz wiêkszej grupy pracowników. Z punktu widzenia rz¹dów borykaj¹cych siê z bezrobociem powodowanym pracooszczêdnym wzrostem gospodarczym,
przed³u¿anie okresu kszta³cenia stanowi jedn¹ z form ³agodzenia tego problemu.
Wzrost popytu na edukacjê i jej urynkowienie nasila
problem róde³ finansowania zarówno podnoszenia dotychczasowych kwalifikacji pracowników, jak i ich zmiany.
W miarê uelastyczniania rynku pracy przejawiaj¹cego siê
m.in. zwiêkszaniem udzia³u pracowników zatrudnionych
w systemie umów okresowych i na zlecenia, nasila siê tendencja do przerzucania kosztów zdobywania i podwy¿szania kwalifikacji na pracowników. O ile w przesz³oci, kiedy
dominowa³y formy sta³ego zatrudnienia, koszty doskonalenia kwalifikacji pracowników ponosi³y zwykle firmy, to

Polska 2025, D³ugookresowa strategia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, RCSS, Warszawa 2000, s. 48.
P. Drucker, The next society, The Economist, listopad 2001 r.
5
Taki charakter wzrostu jest obecnie typowy nie tylko dla krajów wysokorozwiniêtych. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy mia³ np. miejsce w Polsce w latach 90., kiedy PKB rós³ a zatrudnienie mala³o.
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obecnie firmy zatrudniaj¹ce pracowników w ramach elastycznych form zatrudnienia, szukaj¹ osób ju¿ dysponuj¹cych wymaganymi przez nie kwalifikacjami. W praktyce
oznacza to koniecznoæ sfinansowania dodatkowej nauki
przez samych pracobiorców. Sytuacja taka wymaga wspierania przez pañstwo mo¿liwoci zdobywania potrzebnych
kwalifikacji, np. poprzez odpowiednie rozwi¹zania w sferze podatków. W odpowiedzi na nowe wyzwania pojawiaj¹ siê alternatywne rozwi¹zania finansowania edukacji, np.
w postaci osobistych kont edukacyjnych, bêd¹cych now¹
propozycj¹ finansowania kszta³cenia ustawicznego. Celem
edukacyjnych kont osobistych jest m.in. motywowanie jednostek do oszczêdzania na cele edukacyjne oraz inwestowania w wykszta³cenie, a zarazem zwiêkszanie popytu edukacyjnego, co z kolei  poprzez korzyci skali  powinno
prowadziæ do obni¿ania kosztów edukacji6.
Pos³ugiwanie siê internetem wymusza znajomoæ jêzyka angielskiego. Oko³o 80% przekazów internetowych jest
w tym jêzyku. Dominuj¹cy w internecie jêzyk angielski
spowodowa³, ¿e liczba osób na wiecie pos³uguj¹cym siê
nim, dla których nie jest on jêzykiem rodzimym, przewy¿szy³a ju¿ liczbê native speakers. Stwarza to m.in. ogromny
popyt na kursy jêzykowe.

Nowe technologie informacyjne jako
ród³o poda¿y us³ug edukacyjnych
Równoczenie z rosn¹cym popytem na edukacjê, dokonuje siê w tej dziedzinie prze³om w zakresie technik
pozyskiwania wiedzy. Sytuacjê od strony poda¿y us³ug edukacyjnych radykalnie zmienia postêp w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, który po raz
pierwszy w historii umo¿liwia masowy dostêp do wiedzy
i edukacji. Komputery i internet rewolucjonizuj¹ zarówno
naukê, jak i nauczanie. Stawia to nowe zadania przed systemami edukacji. Tradycyjne  sformalizowane, sztywne,
w wiêkszoci finansowane przez pañstwo  systemy edukacji bêd¹ musia³y szybko reagowaæ na pojawiaj¹ce siê potrzeby rynku edukacyjnego. Wzrost popytu na dostêp do
edukacji spowoduje powstanie znacznie bardziej zdywersyfikowanego i elastycznego systemu kszta³cenia. Szkolnictwo publiczne  choæ nadal stanowiæ bêdzie jego trzon,
w znacznym stopniu zmieni formy przekazywania wiedzy.
Szko³a przestaje byæ jedynym miejscem zdobywania wiedzy, a staje siê coraz bardziej instytucj¹ ucz¹c¹. Powstaje
rynek edukacji oferuj¹cy nietradycyjne formy nabywania
wiedzy, pocz¹wszy od weekendowych seminariów po kursy online, adresowane do ró¿nych grup spo³ecznych, dzia³aj¹ce w ró¿nych miejscach  od uniwersytetów po naukê
w domu.
Mimo ewidentnych korzyci, jakie z inwestycji w kapita³
ludzki odnosi zwykle ca³e spo³eczeñstwo  korzyci ogólnospo³eczne s¹ bowiem w tym przypadku wiêksze ani¿eli
wynika to z prywatnego punktu widzenia  wyasygnowanie
na cele edukacyjne odpowiednio du¿ych rodków bud¿etowych zwykle napotyka w praktyce na powa¿ne trudnoci.

Jedn¹ z przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne fakt, ¿e
istnieje znaczne opónienie czasowe pomiêdzy inwestycjami w edukacjê a wymiernymi tego efektami. Natomiast politycy podejmuj¹cy decyzje dzia³aj¹ z regu³y w znacznie krótszym horyzoncie w³asnej kadencji. W sytuacji ograniczenia
rodków i pod naporem bie¿¹cych krótkookresowych potrzeb, nie reprezentowane przez wp³ywowe grupy nacisku
inwestycje edukacyjne z regu³y przegrywaj¹ w dostêpie do
rodków bud¿etowych. Tak¿e wiêc z tego wzglêdu rosn¹cy
popyt na edukacjê wymagaæ bêdzie zwiêkszenia poda¿y komercyjnych us³ug edukacyjnych.
Istnieje szereg przyczyn, dla których mo¿na spodziewaæ siê ogromnego wzrostu wykorzystania nowych technologii uczenia siê. I tak:
 nowe technologie informacyjne oferuj¹ praktyczne
rozwi¹zanie rozszerzonego dostêpu do edukacji dla
ludnoci w ci¹gu ca³ego ¿ycia;
 technologie te obni¿aj¹ koszty nauczania poprzez
korzyci skali, których tradycyjne pracoch³onne
metody nauczania nie posiadaj¹. Koszty szeregu
szkoleñ zawodowych przy du¿ej liczbie u¿ytkowników mo¿na bardzo obni¿yæ poprzez prowadzenie
ich w warunkach wirtualnej symulacji (np. szkolenie
pilotów). Nowe ogromne mo¿liwoci otwiera tu
zw³aszcza rozwój technologii trójwymiarowych (3D);
 umo¿liwiaj¹ szybk¹ aktualizacjê treci nauczania;
 nowe interaktywne technologie umo¿liwiaj¹ udoskonalanie zarówno metod nauczania, jak i polepszanie jego wyników. Punkt ciê¿koci przesuwa siê
od systemu, w którym centrum procesu nauczania
stanowi³ nauczyciel, do systemu skoncentrowanego na osobie ucz¹cej siê. Obie strony, tj. nauczyciel
i ucz¹cy siê robi¹ u¿ytek z nowych technologii nauczania. Firmy dostarczaj¹ce materia³y do nauki,
dostarczaj¹ te¿ know-how nauczycielom, proponuj¹c sposoby i plany prowadzenia zajêæ;
 nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych daje uczniom szanse korzystania z lekcji prowadzonych przez najlepszych nauczycieli i wyk³adów profesorów z renomowanych
uczelni;
 nauczanie mo¿e odbywaæ siê ju¿ nie tylko w dowolnym czasie, ale dziêki technologiom bezprzewodowym  tak¿e w dowolnym miejscu.
Jednak¿e po to, aby technologie informacyjne mog³y
byæ odpowiednio wykorzystywane i przynieæ spodziewane efekty, potrzebne s¹ kosztowne inwestycje w budowê
nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej (podobnie
jak w przesz³oci inwestowano w elektryfikacjê i telefonizacjê) oraz powszechny dostêp do internetu. Historia gospodarcza pokazuje, ¿e ci, którzy w porê nie zaadaptuj¹
nowych rozwi¹zañ, zwykle znajduj¹ siê potem w trudnej
do odrobienia pozycji, trac¹c w miêdzynarodowym podziale pracy. Wyranie widaæ, ¿e mimo generalnie liberalnej
orientacji, polityka gospodarcza wiêkszoci pañstw nastawiona jest na aktywne wspieranie rozwoju ITC.

Wspomniana innowacja edukacyjno-finansowa w postaci osobistych kont edukacyjnych pojawi³a siê w Wielkiej Brytanii
i USA. Szerzej na ten temat pisz¹ P. Bielecki, A. Kamierczak, Edukacyjne konta osobiste. Alternatywny mechanizm finansowania
edukacji ustawicznej i szkolnictwa wy¿szego, SGH, 2002.
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Perspektywy rozwoju rynku edukacji
Internet w Stanach Zjednoczonych powsta³ i rozwin¹³
siê przy decyduj¹cym udziale pañstwa. Mimo osi¹gniêtej
przewagi, kraj ten ci¹gle znajduje siê czo³ówce pod wzglêdem nak³adów na rozwój sektora IT. Konkurencja pomiêdzy Ameryk¹ i Europ¹ przyczynia siê do tego, ¿e kraje Unii
Europejskiej uzna³y upowszechnianie IT (Information Technology) jako priorytet rozwojowy i stawiaj¹ pañstwu okrelone zadania, maj¹ce na celu rozwój technologii informacyjnych.
Kraje wysoko rozwiniête zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e
w nowej gospodarce ryzyko spo³ecznej marginalizacji jest
jeszcze wiêksze ni¿ w tradycyjnej. Przeznaczaj¹ wiêc znaczne fundusze na programy, które maj¹ temu zapobiegaæ.
Z raportu sporz¹dzonego przez amerykañski Departament
Handlu wynika, ¿e w spo³eczeñstwie amerykañskim, gdzie
zarówno komputery, jak i internet s¹ relatywnie najtañsze
i najbardziej dostêpne, tzw. luka cyfrowa, czyli niemo¿noæ korzystania z ITC z powodu braku dostêpu lub umiejêtnoci korzystania z nowych technologii istnieje wyranie pomiêdzy ludmi zamo¿nymi i ubogimi, bia³ymi i kolorowymi, wykszta³conymi i niewykszta³conymi7. W krajach
Unii Europejskiej, gdzie luka ta jest najbardziej wyrana
w podziale na m³odszych i starszych pracowników, prowadzone s¹ programy powszechnych bezp³atnych szkoleñ,
w zakresie pos³ugiwania siê technikami wieku cyfrowego
dla doros³ych, którzy wiêkszoæ kariery zawodowej prze¿yli w wiecie technologii analogowych. Stwarza to realne
podstawy jeli nie do wyeliminowania, to przynajmniej wydatnego zmniejszenia luki cyfrowej, bêd¹cej jedn¹ z istotnych przeszkód w wykorzystywaniu mo¿liwoci stwarzanych przez ITC8.
Jako przyk³ad spektakularnego sukcesu w dziedzinie
skutecznej interwencji pañstwa w proces promowania rozwoju nowej gospodarki podawana jest zwykle Irlandia.
Dziêki prowadzonej tam polityce pañstwa m.in. ukierunkowuj¹cej edukacjê na informatykê, kraj licz¹cy 1% ludnoci UE dostarcza obecnie 30% u¿ytkowanych w UE komputerów PC oraz 60% oprogramowania.
Bardzo aktywn¹ politykê wspierania rozwoju i upowszechniania nowych technologii informacyjnych prowadz¹ rz¹dy szybko rozwijaj¹cych siê krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej. Rz¹d Korei sporz¹dzi³ wieloletni plan popierania rozwoju i wprowadzania w ¿ycie technologii informacyjnych, obejmuj¹cy kluczowe ogniwa: od edukacji,
przez ustawodawstwo, zachêty proeksportowe do rozwi¹zañ podatkowych. Rz¹d Singapuru, kraju przoduj¹cego
w wiecie w tworzeniu i wykorzystaniu IT m.in. wyasygnowa³ 80 mln USD na trzyletni program przeszkolenia 500
tys. niskowykwalifikowanych pracowników na potrzeby
sektora technologii informacyjnych9.
W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
wprowadzi³o w ramach dzia³añ w zakresie edukacji informatycznej, obowi¹zek kszta³cenia nauczycieli w zakresie

wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w czasie zajêæ. W Strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego do roku 2010 przewiduje siê te¿ m.in. upowszechnienie programów dla doros³ych, uzupe³niaj¹cych ich kompetencje dotycz¹ce technologii informatycznych, wyposa¿enie szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe w bazê technodydaktyczn¹ oraz przygotowanie
bazy i obudowy dydaktycznej kszta³cenia na odleg³oæ,
w tym e-learningu. W Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej  ePolska Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
do dzia³añ o najwy¿szym priorytecie zaliczono m.in. zapewnienie wszystkim szko³om szerokopasmowego dostêpu do internetu oraz rozwój akademickich sieci komputerowych. Zgodnie z ustalonymi priorytetami dwóch kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej: eEuropa i eLearning,
w Polsce promuje siê wdra¿anie do edukacji technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój e-learningu
m.in. w ramach programów wspólnotowych Leonardo da
Vinci i SOCRATES (MINERWA).

G³ówne segmenty rynku edukacji
elektronicznej
Na rynek edukacji elektronicznej sk³adaj¹ siê cztery
g³ówne segmenty:
 odbiorcy indywidualni,
 szko³y,
 uczelnie wy¿sze,
 firmy i instytucje.
Tworz¹ one ³¹cznie potencjalny, bardzo ch³onny rynek
na dostarczane elektronicznie materia³y do nauki. Zarówno ju¿ dzia³aj¹ce na rynku firmy specjalizuj¹ce siê w dostarczaniu materia³ów edukacyjnych, jak i nowopowstaj¹ce firmy softwareowe tworz¹ i zwiêkszaj¹ poda¿ elektronicznych programów edukacyjnych. Sprzyja temu  po
pierwsze  b³yskawicznie rosn¹ca liczba komputerów osobistych w domach, za po drugie  powszechniejszy dostêp do internetu, co zapewnia sta³y wzrost popytu na te
produkty.
Przoduj¹ce w dziedzinie upowszechniania technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych Stany Zjednoczone, bez wahania zainwestowa³y w udostêpnienie internetu wszystkim szko³om. Dziêki realizacji rz¹dowego programu e-Rate ju¿ pod koniec 2000 r. 95% szkó³ i 63% klas
mia³o pod³¹czenie do sieci10, zwiêkszaj¹c tym samym mo¿liwoci powszechnego kszta³cenia w oparciu o dostêp do
najlepszych materia³ów i róde³. Jednym z celów realizowanych na wczesnym etapie kszta³cenia, jest wyrabianie
nawyku i opanowanie nowych metod ustawicznego uczenia siê w przysz³oci (np. koncepcja just-intime learning,
zgodnie z któr¹ kluczowa bêdzie umiejêtnoæ znalezienia
w odpowiednim momencie potrzebnych wiadomoci i informacji). Podobny program uchwalony w Lizbonie

Governement and the Internet, The Economist, 24.06.2000 r.
O problemie luki cyfrowej pisze m.in. B. Jung w opracowaniu pt. Rozwój zrównowa¿ony a luka cyfrowa i J. Kordos 
Potrzeba budowy nowego systemu informacji dla sterowania rozwojem zrównowa¿onym w: Rozwój zrównowa¿ony wyzwaniem XXI
wieku, IGS, 2000.
9
A new economy for Singapure, Business Week, 24.04.2000 r.
10
Online education. Lessons of a virtual timetable, The Economist, luty 2001 r., s. 81.
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kszta³cenie
i skonkretyzowany w ramach wspomnianego planu upowszechniania edukacji elektronicznej w krajach cz³onkowskich UE eLearning: Designing tommorows education
realizuj¹ kraje tego ugrupowania. Zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami, do 2003 r. wiêkszoæ szkó³ w krajach cz³onkowskich Unii powinna uzyskaæ dostêp do internetu. Plan
ten zak³ada te¿ m.in. osi¹gniêcie odpowiednich wskaników wyposa¿enia szkó³ w komputery multimedialne oraz
przygotowanie nauczycieli do ich wykorzystywania. Ten
ostatni aspekt ma szczególne znaczenie, bowiem rozwój
szkolnego rynku edukacji ogranicza m.in. brak przygotowania do pracy w nowym systemie czêci nauczycieli oraz
ich sceptycyzm co do wartoci nauczania internetowego.
Rynek ten bêdzie systematycznie rós³ w miarê tego, jak
do pracy przychodziæ bêd¹ nowe pokolenia nauczycieli
z generacji, które od dzieciñstwa mia³y dostêp do komputerów i internetu, a w zwi¹zku z bêd¹ tym lepiej przygotowane i bardziej chêtne do jego wykorzystywania
w procesie nauczania11.
Kolejnym segmentem rynku edukacyjnego s¹ wy¿sze
uczelnie. Internet zwiêkszy liczbê odbiorców programów
edukacyjnych na tym poziomie g³ównie poprzez fakt, ¿e
uczelnie bêd¹ u¿ywa³y go do rozszerzenia swojego geograficznego zasiêgu, co z kolei bardzo zwiêkszy w przysz³oci wykorzystanie sieci. Oczywist¹ korzyci¹ edukacji
online jest mo¿liwoæ indywidualizacji tempa i czasu nauki oraz to, ¿e nauczanie mo¿e odbywaæ siê w dowolnym
czasie przez 24 godziny na dobê. Z tego wzglêdu internet
stanowi szczególnie atrakcyjn¹ formê studiowania dla osób
pracuj¹cych.12 Natomiast mankamentem wirtualnego systemu kszta³cenia jest brak bardzo istotnego elementu dla
cz³owieka jako istoty spo³ecznej, tj. bezporedniego kontaktu z ludmi  innymi studentami i profesorami. O tym,
¿e jest to element istotny wiadczy fakt, ¿e na uniwersytetach amerykañskich, gdzie profesorowie udostêpniaj¹ ca³y
materia³ prezentowany na wyk³adach w sieci, studenci nadal chodz¹ na te wyk³ady. Jednak wiele uczelni stosuje
metodê kombinowan¹: ucz¹c czêciowo w sposób tradycyjny i w³¹czaj¹c w tok nauki kursy online, które wybierane s¹ g³ównie przez studentów pracuj¹cych. W Polsce rozwi¹zanie takie stosuje m.in. Miêdzynarodowa Szko³a Bankowoci i Finansów, ³¹cz¹c tradycyjne metody nauczania
z e-learningiem. Ka¿dy kurs sk³ada siê z dwóch czêci: szkolenia internetowego, które ma przekazaæ wiedzê z danego
tematu oraz ze szkolenia stacjonarnego, w trakcie którego w oparciu o zdobyt¹ wczeniej wiedzê æwiczone s¹ praktyczne umiejêtnoci.
Obecnie w USA edukacjê uniwersyteck¹ poza murami
kampusów zdobywa ponad 2 mln studentów. Wyró¿nia siê
tu zw³aszcza University of Phoenix  najwiêkszy prywatny
uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, którego oddzia³

nauczania na odleg³oæ (distance learning education division) kszta³ci ok. 40 tys. studentów. W Chinach Tsinghua
University oferuje internetowe kursy dostêpne w ca³ym
kraju. W Indiach Indira Ghandi National University rozszerzy³ swój techniczny potencja³ w dziedzinie komunikacji
w celu przekazywania przez internet programów kszta³cenia ustawicznego i szkoleñ, adresowanych zw³aszcza do
ludzi mieszkaj¹cych w odleg³ych rejonach wiejskich. Poprzez sieæ dostarcza on ogóln¹ informacjê dotycz¹c¹ studiów oraz materia³y do nauki z zakresu poszczególnych
programów.
Na razie studiuj¹cy w systemie internetowym wybieraj¹ przede wszystkim kursy zawodowe. Postêpuj¹ce urynkowianie edukacji rodzi niebezpieczeñstwo stopniowego
odchodzenia od poszerzaj¹cego horyzonty modelu kszta³cenia ogólnego, na rzecz nauki zawodowych umiejêtnoci, które na rynku pracy przynios¹ szybki zwrot rodków
zainwestowanych w kszta³cenie. W przysz³oci rozwinie
siê te¿ zapewne segment kszta³cenia nastawiony nie bezporednio na potrzeby zawodowe, ale raczej na ogólny
rozwój intelektualny. By³by to segment rynku programów
edukacyjnych adresowanych zw³aszcza do doros³ych, którzy nie maj¹c w m³odoci odpowiednich mo¿liwoci, chcieliby uzupe³niæ wykszta³cenie w interesuj¹cych ich dziedzinach. Sprzyjaæ temu bêdzie zmieniaj¹ca siê struktura demograficzna spo³eczeñstw krajów rozwiniêtych, gdzie stale
ronie udzia³ starszych generacji osób. Widaæ to na przyk³adzie Japonii, kraju o najd³u¿szym na wiecie przeciêtnym okresie trwania ¿ycia. Rz¹d japoñski w ramach programu polityki spo³ecznej obejmuj¹cego dzia³ania na rzecz
ludzi w podesz³ym wieku, gwarantuje im np. mo¿liwoci
zdobywania wiedzy. W ramach tego kierunku realizowany
jest m.in. program kursów komputerowych dla osób w wieku 55 lat i starszych, prowadzony lokalnie przez wy¿sze
uczelnie.
Rozwój elektronicznych form nauczania wymaga nie
tylko softwareu, ale i hardwareu, przez co sektor edukacji tworzy popyt na sprzêt komputerowy. W niedalekiej
przysz³oci laptopy bêd¹ równie popularne, jak obecnie
kalkulatory. Chocia¿ aktualnie przemys³ komputerowy prze¿ywa spadek popytu na swoje wyroby  co zwi¹zane jest
zarówno z recesj¹, jak i z osi¹gniêciem przez firmy stanu
nasycenia sprzêtem, jak twierdz¹ niektórzy, jest to po prostu dojcie do stanu normalnoci  to zmodyfikowany
sektor edukacji bêdzie w przysz³oci jednym z najbardziej
licz¹cych siê odbiorców jego produkcji.
Ostatni segment sporód wymienionych stanowi¹ szkolenia dla firm i instytucji oraz us³ugi konsultingowe na
potrzeby biznesu. W spo³eczeñstwie informacyjnym presja konkurencji powoduje, ¿e zarówno jednostki, jak i firmy musz¹ skoncentrowaæ siê na utrzymaniu i zwiêkszaniu

11
Choæ wydaje siê, ¿e sceptycy s³usznie zwracaj¹ uwagê, i¿ nie nale¿y myliæ oczywistej potrzeby uczenia siê obs³ugi i u¿ytkowania komputerów z mniej oczywist¹ potrzeb¹ uczenia siê wszystkiego ponadto przez komputer.
12
Niektórzy martwi¹ siê o reputacjê uniwersytetów, któr¹ mo¿e nadszarpn¹æ rosn¹ca liczba studentów, jeli nie otrzymaj¹
oni poziomu nauczania, który dot¹d budowa³ presti¿ danej uczelni. Aby unikn¹æ takiego ryzyka, grupa najbardziej znanych
uniwersytetów amerykañskich i angielskich (m.in. Stanford w Kalifornii, Columbia w Nowym Yorku, Carneggie Mellon w Pittsburgu i London School of Economics) rozpoczê³a realizacjê projektu nauczania internetowego na poziomie uniwersyteckim, adresowanego g³ównie do osób pracuj¹cych pod nazw¹ Cardean University. Z kolei inne nowopowstaj¹ce uniwersytety
internetowe staraj¹ siê zdobyæ markê w³anie dziêki postawieniu wy³¹cznie na tê formê kszta³cenia.
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Perspektywy rozwoju rynku edukacji
swojego najcenniejszego aktywu  kapita³u wiedzy. Rosn¹ca
rola wiedzy oraz szybkoæ dokonuj¹cych siê na tym polu
zmian powoduj¹, ¿e doszkalanie pracowników jest nieuniknione13. Pracodawcy stwierdzaj¹ istnienie luki pomiêdzy
kwalifikacjami posiadanymi przez zatrudnionych a potrzebnymi im obecnie w pracy. Tradycyjne kursy doszkalaj¹ce
organizowane poza miejscem pracy s¹ kosztowne  skierowani na nie pracownicy s¹ przez pewien czas nieobecni
w pracy, oprócz kosztu samego kursu firma ponosi koszty
biletów i hoteli. Maj¹c tego wiadomoæ, rosn¹ca liczba
firm przygotowuj¹cych materia³y szkoleniowe oferuje kursy
doszkalaj¹ce online, które mo¿na odbyæ nie opuszczaj¹c
miejsca pracy.
O rozmiarach i tempie wzrostu tego segmentu rynku
edukacji elektronicznej wiadcz¹ dane publikowane przez
International Data Corporation (IDC). Wed³ug IDC wartoæ
obrotów na rynku szkoleñ dla korporacji wzros³a z 1,8 mld
USD w 1999 r. do 5,2 mld w 2001 r., 13 mld USD w 2002 r.
i ma wzrosn¹æ do 23 mld USD w 2004 r. Rysunek 1 pokazuje, i¿ wyranie przoduje na tym polu Ameryka Pó³nocna,
co bardziej ni¿ jakikolwiek inny wskanik potwierdza supremacjê tego obszaru w dziedzinie IT. W USA, gdzie kszta³cenie ustawiczne jest swego rodzaju mantr¹ w biznesie,
ponad 52% pracuj¹cych doros³ych uczestniczy w ró¿nego
rodzaju kursach.
Firmy, które w minionych latach masowo inwestowa³y
w sprzêt komputerowy i oprogramowanie, obecnie zainteresowane s¹ efektywnym jego wykorzystaniem w celu
uzyskania jak najwy¿szej rentownoci tych inwestycji.
O skali zwi¹zanych z tym mo¿liwoci wiadczy przyk³ad
Rys. 1 Geograficzna struktura dochodów ze szkoleñ
pracowników w systemie kszta³cenia elektronicznego
(Worldwide corporate elearning revenue shares by
region)

ród³o: Financial Times, 5.04.2002 r.

IBM, gdzie w 2000 r. uzyskano oszczêdnoci 200 mln USD,
wprowadzaj¹c e-learning na miejsce tradycyjnych form
szkoleñ pracowników. Poniewa¿ firmy prowadz¹ znaczn¹
i szybko rosn¹c¹ czêæ interesów poprzez internet, a tak¿e w coraz wiêkszym stopniu u¿ywaj¹ sieci komputerowych na potrzeby komunikacji wewnêtrznej (intranet), s¹
od strony technicznej dobrze przygotowane do wykorzystania internetu i intranetu do szkolenia swoich pracowników14. Ci za przede wszystkim sami bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu zainteresowani wykorzystywaniem dogodnej mo¿liwoci podnoszenia swoich kwalifikacji na coraz
trudniejszym i niestabilnym rynku pracy.
Nieuchronne wyd³u¿enie czasu nauki, zarówno liczby
godzin spêdzanych w bezruchu przed monitorami komputerów, jak i czasu przeznaczanego na kszta³cenie przez
ca³e ¿ycie, oznaczaæ bêdzie postêpuj¹c¹ redukcjê niezbêdnego do zdrowego ¿ycia wysi³ku fizycznego. Dlatego mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e jednym z ubocznych efektów rozwoju
edukacji komputerowej, bêdzie te¿ zapewne dalszy szybki rozwój rynku us³ug oferuj¹cych mo¿liwoci rekreacji
fizycznej (kluby fitness, si³ownie), podtrzymuj¹cych zagro¿on¹ atrofi¹ sprawnoæ fizyczn¹ spo³eczeñstwa informacyjnego.

Globalizacja a rynek edukacji
Panuje rozbie¿noæ pogl¹dów, czy internet oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne po³¹cz¹
czy jeszcze bardziej podziel¹ kraje biedne i bogate na tych,
co maj¹ i wiedz¹ oraz na tych, co nie maj¹ i nie wiedz¹.
Trudno obecnie przes¹dziæ, jaki ostatecznie wp³yw na losy
krajów ubogich bêd¹ mia³y zmiany technologiczne dokonuj¹ce siê obecnie, rysuje siê tu bowiem zarówno wiele
szans jak i zagro¿eñ. Jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ubogie kraje Trzeciego wiata, gdzie wed³ug szacunków ONZ
840 mln ludzi jest wci¹¿ analfabetami, a 250 mln dzieci
w wieku szkolnym nie chodzi do szkó³, stanowi¹ ogromny
potencjalny rynek komputerowych programów edukacyjnych. Wprawdzie sceptycy twierdz¹, ¿e nie ma sensu wydawanie milionów dolarów na po³¹czenia internetowe wiosek, w których wiêkszoæ ludzi nie umie czytaæ i pisaæ,
jednak byæ mo¿e w³anie dziêki temu mo¿liwe stanie siê
zlikwidowanie analfabetyzmu. Nowe bezprzewodowe technologie, choæ oczywicie wymagaj¹ nak³adów, to jednak
wymagaj¹ mniej trwa³ych inwestycji i konserwacji ni¿ technologie tradycyjne, wymagaj¹ce doprowadzenia kabli. Dziêki temu s¹ one bardziej efektywne, zw³aszcza w regionach,
gdzie jest ma³e zaludnienie i trudnodostêpny teren. £¹cznoæ satelitarna umo¿liwia po³¹czenia komunikacyjne obszarów, gdzie doprowadzenie kabli zajê³oby dziesi¹tki lat,

13
Maj¹c tego wiadomoæ Komisja Europejska rozpoczê³a w 2002 r. analizowaæ sytuacjê w dziedzinie szkoleñ prowadzonych
przez firmy w krajach UE i krajach kandydackich. Udzia³ firm prowadz¹cych szkolenia dla pracowników waha³ siê w UE od
22% w Portugalii do 96% w Danii, za w krajach kandyduj¹cych do UE od 11% w Rumunii do 69% w Czechach. Continuing
vocational training in enterprises (CTVS), Statistics in focus, Eurostat, Theme 3  2/2002.
14
Szkolenia w internecie i poprzez intranet to tzw. szkolenia online, za szkolenia m.in. z u¿yciem noników typu CD ROM
 to szkolenia off-line. Wybór internetu lub intranetu daje mo¿liwoæ ³atwego aktualizowania treci, utrudnia jednak wykorzystywanie ciê¿kich plików jakimi s¹ np. filmy. W przypadku szkoleñ dystrybuowanych na CD sytuacja jest odmienna.
W sytuacji kiedy szkolenie musi byæ czêsto aktualizowane i zawiera bardzo obszerne pliki, mo¿liwe jest tak¿e wykorzystanie
mediów ³¹czonych.
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kszta³cenie
daj¹c szanse dostêpu do korzystania z globalnych zasobów wiedzy w nawet najbardziej odleg³ych wioskach.
Stwarza ona szko³om, które w przesz³oci nawet nie posiada³y ksi¹¿ek, mo¿liwoæ dostêpu do zbiorów najlepszych bibliotek.
Internet oferuje dostêp do ogromnych wiatowych zasobów informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Ich wykorzystanie choæby tylko w zakresie takim jak metody uprawy rolin, kontrola urodzin czy opieka medyczna, mog¹
szybko i odczuwalnie poprawiæ sytuacjê ludnoci w krajach Trzeciego wiata. Na niekorzyæ spo³eczeñstw krajów
rozwijaj¹cych siê dzia³a w tym przypadku typowy mechanizm zaklêtego ko³a ubóstwa. Ceny us³ug internetowych
zale¿¹ g³ównie od liczby u¿ytkowników. U¿ytkownicy sieci w krajach rozwijaj¹cych, których jest znacznie mniej ni¿
w krajach rozwiniêtych, p³ac¹ znacznie dro¿ej za dostêp
do sieci, co z kolei jest hamulcem w upowszechnieniu korzystania z internetu. Z pomoc¹ przychodz¹, maj¹ce tego
wiadomoæ, instytucje miêdzynarodowe. Bank wiatowy
rozpocz¹³ realizacjê projektu pod nazw¹ Distance Learning
Project, którego celem jest zwiêkszenie dostêpu do najlepszej jakociowo aktualnej wiedzy w krajach Trzeciego wiata poprzez budowê i wyposa¿enie nowoczesnych obiektów zdalnego nauczania przy wykorzystaniu transmisji satelitarnych. Wspó³finansowany przez Bank wiatowy Afrykañski Uniwersytet Wirtualny u¿ywa transmisji satelitarnych do prowadzenia kursów w 15 krajach afrykañskich.
Studenci komunikuj¹ siê z nauczycielami przez e-mail, fax
i telefon. Edukacja zwiêksza zdolnoæ spo³eczeñstwa do
absorpcji wiedzy, która choæ zawsze by³a wa¿na, to obecnie staje siê niezbêdna dla sprawnego funkcjonowania
w globalnym wiecie.
Dobrze prosperuj¹cy w krajach wysokorozwiniêtych
rynek edukacji zaspokaja potrzeby spo³eczeñstw i gospodarek tych krajów, z czego generalnie wszyscy jego uczestnicy odnosz¹ korzyci. Jednak w skali wiatowej rosn¹cy
popyt na edukacjê niekoniecznie oznacza, ¿e wszyscy, którzy ponosz¹ nak³ady na ten cel, uczestnicz¹ w p³yn¹cych
z tego korzyciach. Globalizacja nasili³a i przyspieszy³a
bowiem trwaj¹cy od lat proces drena¿u mózgów. Przepisy migracyjne pañstw wysokorozwiniêtych, restrykcyjne wobec pracowników niewykwalifikowanych z krajów
rozwijaj¹cych siê, wyranie faworyzuj¹ osoby o wysokich
i poszukiwanych kwalifikacjach. Nie ukrywa siê, ¿e ten
kierunek polityki migracyjnej bêdzie kontynuowany. Mimo
bowiem stosunkowo wysokiego, ponad 8% poziomu bezrobocia w strefie euro, dzia³aj¹ce na tym obszarze firmy
maj¹ k³opoty z naborem pracowników, zw³aszcza o wy¿szych kwalifikacjach. Kraje rozwiniête, które stawiaj¹ na

przyspieszenie rozwoju rynku IT, w zwi¹zku z d³ugim
okresem i wysokimi kosztami kszta³cenia specjalistów
w tej dziedzinie, odczuwaj¹ ich du¿y niedobór. Deficyt
specjalistów z dziedziny IT szacowany jest na oko³o 850
tys. osób na rynku amerykañskim i na ok. 2 mln osób
w Europie Zachodniej15. Stany Zjednoczone ju¿ w po³owie 2000 r. wykorzysta³y limit imigracyjny na ten rok na
import profesjonalistów z dziedziny technologii informacyjnych  g³ównie z Indii, a nastêpnie z Meksyku, Brazylii, Argentyny i Filipin16. Szacuje siê, ¿e redni koszt wykszta³cenia ka¿dego z 90 tys. wysoko wykwalifikowanych
specjalistów z dziedziny IT, którzy w latach 90. osiedlili
siê na sta³e w Stanach Zjednoczonych, wyniós³ ok. 20 tys.
USD. £¹cznie oznacza to stratê w wysokoci 1,8 mld USD,
któr¹ ponios³y kraje rozwijaj¹ce siê tylko na rzecz tego
jednego kraju17. Migracja specjalistów z krajów rozwijaj¹cych siê do krajów rozwiniêtych powoduje, ¿e kraje bogate nie tylko przejmuj¹ najwartociowsz¹ czêæ potencja³u ludzkiego krajów rozwijaj¹cych siê18, ale te¿ nastêpuje w zwi¹zku z tym de facto przep³yw kapita³u z krajów
biednych do bogatych, które nie ponosz¹c kosztów kszta³cenia przejmuj¹ z niego korzyci. Jednoczenie kraje rozwijaj¹ce siê czêsto nie s¹ w stanie zatrudniæ w swoim
kraju w sposób efektywny znacznej czêci wykszta³conych specjalistów (problem ten niebawem mo¿e staæ siê
tak¿e naszym problemem). W tej sytuacji coraz czêciej
mówi siê, ¿e w dobie globalizacji, ³atwa technicznie emigracja specjalistów powinna byæ przekszta³cona w dochodowy eksport us³ug, pod warunkiem, ¿e kraje eksportuj¹ce uzyskiwa³yby powiêkszony o mar¿ê zwrot kosztów ponoszonych w zwi¹zku kszta³ceniem specjalistów.
Ma to uzasadnienie tym bardziej, ¿e uniwersytety w krajach rozwijaj¹cych siê, finansowane w wiêkszoci z bud¿etów i wykorzystuj¹ce znaczn¹ czêæ rodków przeznaczanych na edukacjê, czêsto wrêcz kszta³c¹ pod k¹tem potrzeb rynku pracy krajów rozwiniêtych. Przekszta³cenie sytuacji, w której kraje ubogie subsydiuj¹ kraje bogate, w dochodowy biznes edukacyjny dla krajów rozwijaj¹cych siê, by³oby mo¿liwe np. przez wprowadzenie podatków od dochodów emigruj¹cych specjalistów, co powinno byæ uzupe³nione o odpowiednie miêdzynarodowe
regulacje prawne zapewniaj¹ce im nieograniczony akces
do rynków krajów rozwiniêtych na zasadach podobnych
do tych, na jakich kapita³ z krajów rozwiniêtych nap³ywa
do krajów rozwijaj¹cych siê. Sytuacja taka, choæ nie tak
korzystna dla krajów rozwiniêtych jak obecna, by³aby jednak nadal op³acalna, bowiem trzeba braæ pod uwagê rzadko akcentowany aspekt, ¿e zdolnoci w spo³eczeñstwie
s¹ roz³o¿one nierównomiernie. Popularna koncepcja

Trends in International Migration, OECD, SOPEMI, 2000 r., s. 23.
Battle for brains, Financial Times, 12/13, sierpieñ 2000 r.
17
P. Stalker, Workers without Frontiers, The Impact of Globalization on International Migration, ILO, 2000, s. 78
18
Wiele wa¿nych odkryæ naukowych dokonanych zosta³o przez naukowców pochodz¹cych z krajów ubogich pracuj¹cych
w laboratoriach i instytutach naukowo-badawczych krajów bogatych. Znacz¹cy wk³ad w sukces s³ynnej Doliny Krzemowej
wnios³o ponad 50 tys. przyby³ych tam naukowców hinduskich i chiñskich. Cierpi¹ce zarówno na dotkliwy brak kapita³u, jak
i wykwalifikowanych kadr kraje Afryki Subsaharyjskiej w latach 198590 straci³y z powodu emigracji oko³o 60 tys. mened¿erów redniego i wy¿szego szczebla. Szacuje siê, ¿e oko³o 30 tys. Afrykañczyków z tytu³em doktora wyjecha³o do krajów
wysoko rozwiniêtych, podczas gdy na kontynencie afrykañskim przypada 1 naukowiec na 100 tys. mieszkañców. Human
Development Report, UNDP, 1999, s. 32.
15
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Perspektywy rozwoju rynku edukacji
kszta³cenia w³asnych bezrobotnych w celu u³atwienia im
znalezienia pracy w gospodarce informacyjnej jako alternatywa dla imigracji specjalistów z zewn¹trz jest z tego
punktu widzenia utopijna.
O tym, ¿e edukacja w warunkach spo³eczeñstwa informacyjnego mo¿e staæ siê ród³em znacz¹cych dochodów
tak¿e dla krajów rozwijaj¹cych siê wiadczy przypadek Indii. S³ynny jest przyk³ad okrêgu Bangalore, który sta³ siê zag³êbiem tanich us³ug informatycznych wiadczonych przez
internet dla firm z krajów wysokorozwiniêtych. Internet
spowodowa³ bowiem, ¿e pojawi³y siê nowe mo¿liwoci zatrudniania pracowników bez ich fizycznego przemieszczania. Poniewa¿ w przypadku tzw. telepracy, czyli pracy wykonywanej poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, czynnik odleg³oci pracownika od miejsca pracy traci praktycznie znaczenie, praca tego typu wykonywana jest przez pracowników
zlokalizowanych na ca³ym wiecie. Charakterystyczny dla
nowej gospodarki rozwój outsourcingu sprzyjaæ bêdzie
zwiêkszaniu rozmiarów wirtualnej migracji. Tym samym
powstaje szansa umo¿liwiaj¹ca krajom rozwijaj¹cym siê na
korzystanie w wiêkszym stopniu z renty, z nak³adów ponoszonych przez nie na edukacjê. Tak wiêc istniej¹ przes³anki
ku temu, ¿e nie tylko rynek finansowy i towarowy, ale tak¿e
rynek edukacji nabierze w niedalekiej przysz³oci globalnego charakteru. Jednak podobnie jak w przypadku przep³ywów kapita³u i towarów, po to aby korzyci z globalizacji
tego rynku dzielone by³y sprawiedliwie, konieczne s¹ odpowiednie miêdzynarodowe regulacje dotycz¹ce zasad jego

funkcjonowania, w tym zw³aszcza zmian zasad dotychczasowego modelu migracji specjalistów z krajów rozwijaj¹cych siê do pañstw wysoko rozwiniêtych.
Reasumuj¹c przedstawione w artykule rozwa¿ania, wydaje siê, i¿ uzasadniaj¹ one postawion¹ na wstêpie tezê,
i¿ rynek edukacji ma przed sob¹ obiecuj¹c¹ przysz³oæ.
Warto mo¿e w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w dotychczasowym okresie transformacji w Polsce w³anie rozwój rynku edukacyjnego  szczególnie na poziomie szkolnictwa
wy¿szego  mia³o mo¿na uznaæ za sukces transformacji
ustrojowej. Jednak¿e okolicznoci, w których dzia³amy
zmieniaj¹ siê niezwykle szybko i znacz¹co, tak wiêc podmioty dzia³aj¹ce na tym rynku, aby utrzymaæ swoj¹ pozycje, bêd¹ musia³y dostosowaæ siê do tych zmian (choæby
do zmiany sytuacji demograficznej w postaci ni¿u demograficznego, co radykalnie zmniejszy bazê rekrutacyjn¹
studentów czy nasilenia konkurencji ze strony uczelni zagranicznych po przyst¹pieniu do UE). Wydaje siê, ¿e szans¹ na dalszy rozwój, ale te¿ i koniecznoci¹ dla tego rynku jest rozwój e-learningu, wychodz¹cego naprzeciw nasilaj¹cej siê potrzebie masowego kszta³cenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy.
W artykule zawarto fragmenty opracowania pt. Rynek
edukacji w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego i globalizacji autorstwa M. Sulmickiej, wydanego w publikacji Kszta³cenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego pod. red. A. Zbierzchowskiej, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002 r.
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Wyzwania
XXI wieku
dla edukacji
mened¿erskiej
Piotr P³oszajski

Beata Mierzejewska

Szko³y zarz¹dzania, chc¹c przygotowaæ swoich studentów
do osi¹gania sukcesów w dalszej zawodowej karierze, musz¹
nie tylko przekazaæ im najwy¿szej jakoci wiedzê, ale tak¿e
wykszta³ciæ w nich okrelone umiejêtnoci, które pozwol¹ absolwentom sprostaæ wyzwaniom stawianym im przez gospodarkê XXI wieku. Jak zrealizowaæ te ambitne cele?
Obserwuj¹c kariery zawodowe absolwentów szkó³
biznesu, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêksze sukcesy osi¹gaj¹ osoby, które podczas studiów pozyska³y nie tylko
wiedzê teoretyczn¹ przewidzian¹ minimum programowym, ale tak¿e odznacza³y siê szczególnie aktywn¹ postaw¹ w rozwijaniu swoich umiejêtnoci poprzez inne
formy kszta³cenia, do których mo¿emy zaliczyæ praktyki zawodowe, treningi umiejêtnoci, seminaria i konferencje, zagraniczne stypendia, sesje z praktykami zarz¹dzania itp. W szczególnej sytuacji s¹ za ci, którzy dodatkowo spotkali na swojej studenckiej drodze prawdziwego guru  wizjonera, który nauczy³ ich mylenia
w kategoriach ca³ych systemów, dostrzegania ca³oci
w czêci i czêci w ca³oci.
Dziêki wymienionym formom kszta³cenia studenci nabywaj¹ zdolnoci szybszego podejmowania decyzji, interdyscyplinarnego patrzenia na problemy, pracy w grupie, komunikowania siê i dzia³ania w miêdzynarodowym
otoczeniu, poznaj¹ realne sytuacje biznesowe. Czêsto
tak¿e ³atwiej przychodzi im znaleæ rozwi¹zanie zaistnia³ych problemów. Staj¹ siê równie¿ bardziej elastyczni
w dostosowywaniu siê do zmieniaj¹cych siê okolicznoci, ucz¹ siê dostrzegaæ ró¿ne aspekty przedstawionych
problemów, rozwijaj¹c jednoczenie umiejêtnoci syntezy. Wszystkie te czynniki sprawiaj¹, ¿e ju¿ na pocz¹tku
swojej kariery zawodowej s¹ oni znacznie bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców, ani¿eli ich koledzy
 byæ mo¿e prymusi na egzaminach, ale wynosz¹cy
z uczelni zazwyczaj szablonow¹ wiedzê teoretyczn¹.

Pogl¹d ten potwierdzaj¹ tak¿e badania sonda¿owe1
przeprowadzone przez Monster.com  wirtualn¹ firmê
porednictwa pracy. Monster.com zada³ swoim klientom
nastêpuj¹ce pytanie:  Jak dobrze, twoim zdaniem, twoja edukacja wy¿sza przygotowa³a ciê do ¿ycia zawodowego? Wyniki nie by³y pozytywne. Sporód ponad 40
tysiêcy respondentów, a¿ 62% odpowiedzia³o: Niczego
z tego, co powinienem wiedzieæ nie nauczy³em siê w collegeu2.
Równie¿ wród pracodawców krytyka szkó³ biznesu
jest niekiedy ostra, zarzucaj¹ca im lansowanie eleganckich, ale nierealistycznych modeli i unifikacjê rzeczywistoci organizacyjnej. Wyniki przytoczonego badania
potwierdzaj¹ tê opiniê  nie wiêcej, ni¿ 10% szkolnej
wiedzy jest faktycznie przydatne; reszta, to praktyka
i douczanie w trakcie pracy.
Jak, w takim razie, uczelnia ma zapewniæ studentom mo¿liwoæ zdobycia  niezwykle cennej, ale jednoczenie trudnej do przekazania w formie tradycyjnego, akademickiego kszta³cenia  wiedzy? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest tyle¿ trudne, co niezbêdne dla organizacji, chc¹cej konkurowaæ w przysz³oci na rynku.
Sytuacja szkó³ biznesu staje siê w ostatnich latach
jeszcze trudniejsza, gdy¿ trudniejsze sta³o siê samo zarz¹dzanie. Przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w tym jakociowo ró¿nym wiecie wymaga, po
pierwsze, wczeniejszego zrozumienia go przez samych
nauczycieli, a po drugie, gruntownej reformy sposobu
nauczania tego rozumienia.

Organizacje w XXI wieku
wiat organizacyjny podlega dzi g³êbokim, wielowymiarowym zmianom, w efekcie których wy³ania siê
rzeczywistoæ, któr¹ trudno analizowaæ i opisywaæ, wy-

Badania przeprowadzone w 1998 r. przez Monster.com  wirtualn¹ firmê porednictwa pracy http://midcareer.monster.com/
poll.asp?pollid=143.
2
P. P³oszajski, Teraniejszoæ czasu przysz³ego: 11 problemów edukacji mened¿erskiej, ref. na konferencji pt.: Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejêtnoci i wiedzy przysz³ych mened¿erów, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód, 56 padziernika 1999 r.
1
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Wyzwania XXI wieku dla edukacji mened¿erskiej
korzystuj¹c dotychczas stosowane pojêcia i instrumenty teoretyczne.
Obserwuje siê przede wszystkim wiele nowych trendów charakterystycznych dla rozwoju gospodarki. Ten
nowy model kreowany jest w³anie w wyniku interakcji ró¿nych zmian w niej zachodz¹cych. Transformacje
systemów politycznych, powstawanie wirtualnych, ponadnarodowych sieci wp³ywów, rosn¹ca konkurencyjnoæ rynkowa prowadz¹ca do fali wielkich po³¹czeñ
firm, zacienianie wspó³pracy miêdzy dotychczasowymi konkurentami (co-opetition), jakociowo nowe oczekiwania konsumentów, nieporównanie szybszy proces
rozwoju i umierania produktów, burzliwy rozwój sektora us³ugowego itp., to tylko niektóre przyk³ady kierunku zmian wyró¿niaj¹cych dzisiejsz¹ rzeczywistoæ.
Firmy walcz¹ o prze¿ycie, stosuj¹c wszelkie dostêpne
metody i narzêdzia: reorientacjê strategiczn¹, reengineering, downsizing, odchudzanie, outsourcing, dzia³alnoæ lobbystyczn¹ itp. Skutki tych dzia³añ nie zawsze,
lub raczej rzadko, s¹ wprost proporcjonalne do nak³adów.
Coraz czêciej znane, dot¹d dobrze prosperuj¹ce,
przedsiêbiorstwa popadaj¹ w k³opoty. I nie chodzi tu
jedynie o patologiczne przypadki jak znana wszystkim,
spektakularna afera Enronu, poci¹gaj¹ca za sob¹ upadek Andersena. W 1969 r. 11 z 500 najwiêkszych wiatowych firm z listy FORTUNE odnotowa³o straty.
W 1985 r. by³o ich 70, a w 1992 r.  149.
Wobec niezwyk³ej z³o¿onoci i zmiennoci otoczenia b³êdy mened¿erskie bêd¹ teraz ujawniaæ swoje skutki nieporównanie szybciej ni¿ dawniej.
Prawie 20 lat samozadowolenia z Modelu T potrzebne by³o Fordowi, by doprowadziæ firmê na skraj kryzysu
w latach 20. Ju¿ tylko po³owa tego czasu wystarczy³a
amerykañskim producentom opon w latach 70. dla utraty
wiatowego prymatu na rzecz francuskich i japoñskich
opon radialnych, d³ugo ignorowanych przez Amerykanów. Jeszcze na pocz¹tku lat 80. IBM uparcie utrzymywa³, ¿e prawdziwe firmy komputerowe nie robi¹ zabawek
PC, by ju¿ 2 lata póniej szczerze tego ¿a³owaæ.
Nie wydaje siê jednak, aby w przysz³oci nawet najlepsze organizacje zdo³a³y uchroniæ siê od systematycznego pope³niania szkolnych b³êdów. W globalnej gospodarce b³êdy mened¿erskie bêd¹ groziæ globalnymi konsekwencjami, st¹d waga dobrego przygotowania przysz³ych decydentów niepomiernie wzrasta.
Bezprecedensowa z³o¿onoæ i niepewnoæ dzisiejszego otoczenia biznesu, w po³¹czeniu z burzliwym rozwojem technologii informacyjnych powoduj¹, ¿e zmiany wymaga ca³e podejcie do sposobu generowania
wyborów strategicznych. W przesz³oci odpowiedni¹,
u¿ywan¹ przez nauczycieli metafor¹ by³a tu (i ci¹gle jest)
gra w szachy, gdzie przeciwnik jest znany oraz ma du¿¹
wprawdzie, ale ograniczon¹ liczbê i zestaw ruchów.
Obecnie budowanie strategii organizacyjnych musi bardziej przypominaæ interaktywn¹, globaln¹ grê kompu-
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terow¹, gdzie potencjalny przeciwnik i arsena³ jego potencjalnych ruchów jest nieznany3.
Dok³adne cechy tego nowego ³adu s¹ ci¹gle jeszcze
niejasne, ale z tego, co ju¿ siê dzieje w rodowisku firm
i instytucji wiadomo jednak, ¿e organizacje nowego typu
bêd¹ odchudzone, w wiêkszym stopniu oparte na pracy zespo³ów, bardziej zwi¹zane z klientami i dostawcami, o p³askiej strukturze, elastyczne, dbaj¹ce o jakoæ
produktu i us³ug, o globalnym zasiêgu.
Niektóre, prostsze elementy tego obrazu s¹ nawet
doæ wyraziste:
Po pierwsze, bêd¹ to z pewnoci¹ organizacje typu
posthierarchicznego, o horyzontalnej (a nie wertykalnej) strukturze sk³adaj¹cej siê z grup zadaniowych.
Po drugie, nie tylko organizacje, ale i systemy gospodarcze przybior¹ postaæ i bêd¹ dzia³aæ wed³ug modelu heterarchicznego, a nie hierarchicznego. W heterarchii brak jest dominuj¹cego ogniwa. System jest regulowany przez ró¿ne swoje elementy, w ró¿nych momentach czasowych, czêsto przez sieci oddzia³ywañ
miêdzy elementami raczej, ni¿ przez który z nich
z osobna.
Po trzecie, wraz z dalszym upowszechnianiem siê,
opartych na zasadzie heterarchii struktur macierzowych
straci sens wiêkszoæ dylematów wczorajszej teorii
i praktyki zarz¹dzania takich jak: sztab czy linia, centralizacja czy decentralizacja, zadania czy ludzie, koszt czy
jakoæ, specjalizacja, czy integracja itp.
Po czwarte, na rynku rozszerzaæ siê bêdzie rewolucja mass customizing, a sympatycznoæ firmy stanie
siê wa¿nym, pi¹tym elementem marketing mixu.
Po pi¹te, wiat gospodarczy i organizacyjny wytworzy i bêdzie energicznie rozbudowywa³ zupe³nie nowy
poziom swojego funkcjonowania  poziom wirtualny.
Przed szko³ami biznesu coraz czêciej stawia siê zadanie przygotowywania mened¿erów zdolnych pracowaæ w organizacjach nowego typu. K³opot szkó³ polega
jednak na tym, ¿e wszyscy wprawdzie przeczuwaj¹ nadchodz¹c¹ rewolucjê organizacyjn¹, ale nikt nie wie, jak
organizacje XXI wieku bêd¹ naprawdê wygl¹daæ. Mia³
racjê Graucho Marx mówi¹c, ¿e Przewidywanie jest trudne, szczególnie na temat przysz³oci.

Akademia sztuki, szkó³ka
niedzielna czy zawodówka?
Coraz liczniejsze i bardziej powszechne niepowodzenia nawet dobrych, skutecznie dotychczas funkcjonuj¹cych firm próbuje siê usprawiedliwiaæ na ró¿ne sposoby. Jednym z najwygodniejszych, po który siêga siê sys-
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kszta³cenie
tematycznie jest obwinianie uczelni kszta³c¹cych kierowników ¿ycia spo³ecznego.
W odpowiedzi na zmieniaj¹c¹ siê gospodarcz¹ i spo³eczn¹ rzeczywistoæ, a co za tym idzie tak¿e wymagania stawiane przed uczelniami przez wszystkich interesariuszy, coraz wiêcej szkó³ biznesu dokonuje zmiany
stosowanego modelu kszta³cenia. Zmiany te w niektórych przypadkach ograniczaj¹ siê wprawdzie do modyfikacji programu, jednak¿e nierzadko oznaczaj¹ rewolucjê w trybie i metodach kszta³cenia.
Najbardziej widocznym i powszechnym ich skutkiem
jest przesuniêcie akcentów w ofercie programowej
z problematyki wewn¹trzorganizacyjnej i otoczenia
bezporedniego, czyli tradycyjnych domen edukacji mened¿erskiej, w kierunku otoczenia ogólnego. Analiza
sukcesów i pora¿ek firm wskazuje bowiem dok³adnie,
¿e ród³o du¿ej ich czêci le¿y bezporednio, lub porednio, w³anie m.in. w falowaniu wiatowych megatrendów, rodzeniu siê i umieraniu subkultur i mód,
procesach politycznych, nowych technologiach, zmianach demograficznych itp. Zjawiska te uwa¿ano natomiast czêsto za odleg³e, rozmyte i nieistotne dla w³asnej, lokalnej firmy, st¹d niedostatecznie je rozumiano
i ledzono.
Reakcj¹ na te potrzeby s¹ próby reformowania curriculum w kierunku podejcia globalnego i wiêkszego nacisku na wykszta³cenie humanistyczne. W rezultacie
w programach jest relatywnie mniej ekonomii w kszta³ceniu ekonomistów i mniej klasycznej nauki o zarz¹dzaniu w kszta³ceniu biznesmenów. Tyle ¿e modna, jak
i wa¿na globalizacja programów nie oznacza, jak mo¿na by s¹dziæ, wy³¹cznie w³¹czenia do
nich problematyki transnarodowej
i transkulturowej. Chodzi w niej
przede wszystkim o globalne nauczanie  to jest takie, które próbuje przekazywaæ wiedzê nie sekwencyjnie, czy w postaci równoleg³ych strumieni, ale przez pokazywanie ca³ych obszarów problemowych. Wymaga to du¿ych, zintegrowanych
kursów prowadzonych przez grupy nauczycieli, a nie pojedynczych wyk³adowców, a tak¿e nowych pomocy dydaktycznych.
Przede wszystkim zale¿y nam na tym, aby studentom raczej wskazywaæ drogê, ni¿ podawaæ gotowe algorytmy rozwi¹zañ. W turbulentnym otoczeniu trudno
bowiem spodziewaæ siê wystêpowania identycznych sytuacji decyzyjnych  we wspó³czesnej gospodarce bowiem nic dwa razy siê nie zdarza. St¹d interdyscyplinarne, globalne podejcie do kszta³cenia mened¿erów
 szczególnie pozwalaj¹ce im spojrzeæ na organizacjê
jako dynamiczny system, a na zaistnia³y problem nie
przez pryzmat w¹skiej specjalnoci, ale kompleksowo,
niejako z lotu ptaka, tym samym za zauwa¿yæ niuanse stanowi¹ce w zasadzie o istocie problemu  wydaje
siê byæ priorytetem wspó³czesnej edukacji mened¿erskiej.
4
5
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Zdaniem ekspertów OECD, przede wszystkim nowy
model kszta³cenia powinien przygotowywaæ studentów
do ¿ycia zawodowego, w którym uczenie siê poprzez
dzia³anie oraz interakcje z innymi nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. St¹d przesuniêcie punktu ciê¿koci
w edukacji mened¿erskiej z kszta³cenia specjalistów zarz¹dzania w w¹skim zakresie w kierunku ogólnie wykszta³conych wizjonerów, potrafi¹cych antycypowaæ
zmiany i umiej¹cych skutecznie siê do nich dostosowaæ.
Wa¿na jest tak¿e permanentna edukacja  w gospodarce opartej na wiedzy tylko sta³y rozwój wiedzy pozwoli osi¹gn¹æ sukces. Dlatego te¿ dokszta³canie siê
w okrelonych obszarach merytorycznych powinno byæ
niejako na sta³e wpisane w ¿yciorys mened¿era. Nie jest
mu zatem potrzebna tak bardzo wiedza specjalistyczna
w ró¿nych dziedzinach, a raczej istotniejsz¹ role odgrywaj¹ wartoci, jakimi bêdzie kierowa³ siê w dalszej karierze zawodowej. Wiedzê eksperck¹  o ile bêdzie mu
taka w przysz³oci potrzebna  zapewne zdobêdzie podczas kolejnego studium podyplomowego.
Co wiêcej, coraz wiêksze znaczenie ma wymiar
etyczny oraz tworzenie kapita³u spo³ecznego4. Ka¿da
z uczelni, chc¹c sprostaæ narastaj¹cej konkurencji, powinna tak dostosowaæ swój model dzia³ania, aby móc
odpowiedzieæ na te stawiane przed ni¹ wyzwania. Coraz istotniejsz¹ rolê odgrywa przekazywanie studentom
okrelonych wartoci, którymi bêd¹ oni kierowali siê
w dalszej karierze. Pracodawcy niejednokrotnie podkrelaj¹, ¿e w procesie rekrutacji coraz czêciej zwraca siê
uwagê nie tylko na wiedzê i kompetencje kandydatów,
ale tak¿e wartoci, którymi kieruj¹ siê w ¿yciu. Podejcie takie ma bardzo silne uzasadnienie w kszta³towaniu kultury organizacyjnej  znacznie trudniej jest
zmieniæ w pracowniku wartoci, ni¿
dokszta³ciæ go merytorycznie.
W obecnych warunkach coraz
bardziej doceniane powinny byæ nieformalne procesy uczenia siê zachodz¹ce poza szko³¹
 mog¹ one skutecznie wspomagaæ formalne systemy
nauczania.
Nowe programy zajêæ powinny wspomagaæ tzw. uczenie permanentne (lifelong learning), gdy¿ w gospodarce
wiedzy liczy siê przede wszystkim umiejêtnoæ uczenia
siê i zarz¹dzania w³asnym samorozwojem5.
Warto zwróciæ tak¿e uwagê na istotnoæ wspó³pracy
nauczycieli akademickich z praktykami  owocuje ona
przekazywaniem studentom wiedzy aktualnej, aplikowalnej w ich dalszej pracy.
W nowych warunkach gospodarczych, w spo³eczeñstwie wiedzy uniwersytety musz¹ zatem poszerzyæ swoje
metody uczenia siê, a pracodawcy pog³êbiæ zwi¹zki z uniwersytetami.
Badania OECD wykazuj¹ tak¿e, i¿ w kontekcie akademickim tworzenie i zastosowanie profesjonalnej wiedzy wa¿ne jest tak na poziomie indywidualnym, jak i systemowym. St¹d te¿ coraz wiêksza waga przywi¹zywana

Zarz¹dzanie wiedz¹ w spo³eczeñstwie ucz¹cym siê, OECD, 2000, s. 27.
Tam¿e, s. 35.
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Wyzwania XXI wieku dla edukacji mened¿erskiej
jest we wspó³czesnym systemie szkolnictwa do kooperacji, a tym samym wykorzystania sieci powi¹zañ dla
przekazywania wiedzy. W przypadku nauczycieli potrzebne jest zatem odejcie od pracy i nauki indywidualnej, gdy¿ rozwój zale¿y od interakcji z innymi osobami. Interakcje takie ³¹cz¹ siê nieodzownie z dzieleniem
siê wiedz¹. Zgodnie z modelem interaktywnym  tworzenie wiedzy wspólnie z innymi wyk³adowcami powinno staæ siê integralnym elementem pracy ka¿dego pedagoga.
Co wiêcej, umo¿liwienie studentom pasywnego uczenia siê w drodze formalnego kszta³cenia nie jest ju¿ wystarczaj¹ce. Niezbêdne jest, aby uczelnie tak kszta³towa³y swoje programy i metody nauczania, by w jak najwiêkszym stopniu wykorzystywane by³o uczenie siê studentów poprzez dzia³anie.
W uczelniach ekonomicznych coraz czêciej stosowany jest model wykorzystywania dowiadczeñ konkretnych firm w procesie kszta³cenia. Niejednokrotnie
nie sprowadza siê to jedynie do rozwi¹zywania studiów
przypadków na zajêciach (od czego zreszt¹ odchodz¹
ju¿ Harvard Business School czy IMD  kolebki tej
metody pracy ze studentami), ale coraz powszechniej
spotykamy siê z zajêciami prowadzonymi przez praktyków zarz¹dzania. Ten zachodni (g³ównie anglosaski)
model kszta³cenia, oparty w du¿ym stopniu na metodyce studiów Master of Business Administration, stosowany pocz¹tkowo w kszta³ceniu podyplomowym
coraz czêciej przenoszony jest w czo³owych uczelniach
do programu studiów stacjonarnych. Wynika to g³ównie z wymagañ, jakie stawiane s¹ przed nowym pokoleniem przysz³ych mened¿erów  powinni oni byæ przy-

gotowani do rozwi¹zywania konkretnych problemów
powierzonych im organizacji. Tradycyjny model kszta³cenia wy¿szego nie jest w stanie sprostaæ takim wyzwaniom. Uczenie siê czy przekazywanie wiedzy
w szkole ró¿ni siê bowiem znacznie od uczenia siê
w pracy (patrz Tab. 1). St¹d  by dostosowaæ wiedzê
i umiejêtnoci absolwentów uczelni do wymagañ pracodawców  niezbêdne jest w³¹czenie rodowisk biznesowych w proces kszta³cenia.
Nieodparcie nasuwa siê w tym miejscu pytanie:
a gdzie jest insight, czyli ta szczególna wiedza, decyduj¹ca o tym, ¿e Micha³ Anio³ by³ Micha³em Anio³em
a nie zwyk³ym rzebiarzem? Czy o tym, ¿e jeden mened¿er jest tylko skutecznym mened¿erem, za inny jest
prawdziwym wizjonerem i przywódc¹?
Nie znajdziemy jej ani w tradycyjnym, akademickim
przekazywaniu wiedzy, ani te¿ w procesie uczenia siê
w pracy. Stanowi ona raczej efekt synergii tych dwóch
ró¿nych sposobów kszta³cenia.
Niema³ym wyzwaniem dla uczelni jest tak po³¹czyæ
metody i rodzaje przekazywanej wiedzy, aby nie sta³a
siê ona ani szkó³k¹ niedzieln¹ wbijaj¹c¹ studentom
do g³owy definicje, formu³y czy puste slogany, ani zawodówk¹ produkuj¹c¹ w¹sko wyspecjalizowanych robotników zdolnych jedynie odtwarzaæ wyuczone algorytmy, ale akademi¹ sztuki zarz¹dzania kszta³c¹c¹ wizjonerów przysz³oci.
Jak spowodowaæ, by szko³y zarz¹dzania sta³y siê
w rzeczywistoci akademiami sztuki zarz¹dzania?
Jeli jednak mamy ambicjê kszta³cenia przywódców
gospodarki i biznesu, to przemylenia i dostosowania
wymagaj¹ m.in. takie kwestie, jak:

Tab. 1. Nauczanie w szkole a praktyka zawodowa

Tradycyjnie w szkole wiedza jest ...

W miejscu pracy wiedza jest ...











































Deklaratywna (fakty o...)
Zazwyczaj ujawniona
£atwa do wyra¿enia
Abstrakcyjna
Logiczna
W umyle
Wynikiem
Odleg³a od zastosowañ
Pozyskiwana sekwencyjnie
Przedstawiona w tekcie
Przechowywana w pamiêci semantycznej
Zazwyczaj fragmentaryczna
Jest rezerwuarem informacji
Czym do zapamiêtania
Szybko zapominana
Odtwarzana w czasie powtórek
Sprawdzana w czasie egzaminów
Procesem nabywania
Luno powi¹zana z to¿samoci¹
Zwi¹zana z nauczaniem

Jest to uczenie siê przed dzia³aniem

Proceduralna (jak zrobiæ ...)
Czêsto ukryta
£atwiejsza w demonstracji
Konkretna
Intuicyjna
Zakorzeniona w dzia³aniu
rodkiem
Bliska zastosowaniu
Pozyskiwana w ma³ych dawkach
Powi¹zana z osobami/wydarzeniami
Przechowywana w pamiêci epizodycznej
Zazwyczaj zintegrowana
Jest rezerwuarem dowiadczenia
Czym do zrozumienia
Zapominana powoli
Odtwarzana w praktyce
Weryfikowana wynikami pracy
Procesem zaanga¿owania
Silnie powi¹zana z to¿samoci¹
Zwi¹zana z trenowaniem

Jest to uczenie siê w trakcie dzia³ania

ród³o: Zarz¹dzanie wiedz¹ w spo³eczeñstwie ucz¹cym siê, OECD, 2000, s. 49.
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kszta³cenie
1. Odpowiednia konstrukcja curriculum w taki sposób, aby koncentrowaæ siê nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim na uczeniu wartoci, m.in. takich jak: zaanga¿owanie spo³eczne, etyka biznesu, samorozwój,
wiara w siebie itp.
2. Zaprojektowanie procedury rekrutacji w taki sposób, aby ju¿ wstêpna selekcja pozwala³a wychwyciæ potencjalnych utalentowanych przywódców,
a nie tylko dobrych uczniów znaj¹cych historiê
i jêzyki obce.
3. Szersze korzystanie z wybitnych praktyków
o umiejêtnociach dydaktycznych, jako sta³ych lub
d³ugoterminowych wyk³adowców. Wymaga³oby to
jednak radykalnej zmiany modelu tradycyjnej kariery naukowej.
Zauwa¿my, ¿e Lee Iacoca nie móg³by byæ legalnie profesorem polskiej szko³y wy¿szej. (Podobnie zreszt¹ Micha³ Anio³ nie mia³by obecnie uprawnieñ do prowadzenia pracowni w Akademii Sztuk Piêknych). Barokowy
system szczebli, stopni, wymogów publikacyjnych, de-

cyzji rad naukowych i Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych powoduje, ¿e praktycznie jedynym dopuszczalnym formalnie i akceptowanym
przez sam¹ spo³ecznoæ sposobem akademickiej kariery jest zapocz¹tkowanie jej bezporednio po studiach,
a nastêpnie ¿mudne, acz nieprzerwane zdobywanie kolejnych gwiazdek rankingowych.
Jedno w ka¿dym razie nie ulega w¹tpliwoci: rozumienie fundamentalnych regu³ rz¹dz¹cych widocznym porz¹dkiem rzadko rodzi siê w zatomizowanym procesie dydaktycznym automatycznie, jako naturalny efekt synergiczny. W takich przypadkach najlepsze, co mo¿na osi¹gn¹æ, to spowodowanie, ¿e student jest w stanie widzieæ
rzeczywistoæ gospodarcz¹, jako luno zwi¹zany zbiór ró¿norodnych mechanizmów uczonych na zajêciach z bankowoci, socjologii, czy marketingu.
Niekiedy tylko jaki natchniony wyk³adowca, lub taki,
który po prostu powiedzia³ co odpowiedniego w odpowiedniej chwili, jest w stanie uruchomiæ ten lawinowy proces uk³adania siê kawa³ków szkolnych puzzli w interakcyjny, dynamiczny, trójwymiarowy obraz.

Piotr P³oszajski. Autor jest absolwentem zarz¹dzania na Uniwersytecie £ódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The British Academy, CNRS w Pary¿u, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD,
RFN. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA.
W latach 19871991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
Od 1994 r. kierownik Katedry Teorii Zarz¹dzania SGH. Za³o¿yciel i dyrektor Polsko-Japoñskiego Centrum Zarz¹dzania i Dyrektor Akademicki Programu w SGH. Przewodnicz¹cy Rady Programowej Warsaw Executive MBA.
Autor ponad 180 publikacji, w tym kilku ksi¹¿ek w jêzyku angielskim. Ostatnio zajmuje siê Now¹ Ekonomi¹ i zarz¹dzaniem
sieciowym. Wyk³adowca i speaker na kilkudziesiêciu uniwersytetach i w centrach badawczych w Europie Zachodniej i Wschodniej, w USA i Japonii. Ekspert Komisji Europejskiej. Szef firmy doradczej New Man@gement Solutions.
Od 1996 r. Visiting Professor w Central European University, a od 2000 r.  Adjunct Professor in International Business
Studies at Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Cz³onek Rady Nadzorczej Banku Tokyo-Mitsubishi
(Polska).

Beata Mierzejewska. Autorka jest asystentem w Katedrze Teorii Zarz¹dzania SGH. Jest wspó³autork¹ pierwszych ogólnopolskich badañ nad zarz¹dzaniem wiedz¹: Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach: problemy teoretyczne i studia przypadków, wspó³pracowa³a tak¿e przy badaniach Strategiczna transformacja polskich przedsiêbiorstw w latach
19892000.
Jest równie¿ cz³onkiem pan-europejskiego zespo³u Knowledge Angels Network of Excellence powo³anego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badañ i wypracowania standardów z zakresu zarz¹dzania wiedz¹. Wspó³organizatorka ogólnopolskiej konferencji dla mened¿erów Zarz¹dzanie wiedz¹  strategie sukcesu oraz inicjatorka i organizatorka cyklu
spotkañ praktyków zarz¹dzania wiedz¹  Roundtable of Knowledge Champions.
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Asertywnoæ
 koniecznoæ
czy potrzeba?
Analiza motywacji studentów SGH
do uczenia siê zachowañ asertywnych
Ewa B¹k
Celem artyku³u jest prezentacja badañ przeprowadzonych
przeze mnie w 2002 r. dotycz¹cych bardzo popularnej i modnej obecnie w wielu dziedzinach ¿ycia szeroko rozumianej asertywnoci.
Analizuj¹c wnioski z badañ prowadzonych w latach
ubieg³ych1, zwraca uwagê fakt, ¿e w ró¿nych kontekstach pojawia siê pojêcie asertywnoæ. Najczêciej
osoby badane wspomina³y o asertywnoci, jako
o czym, co mo¿e byæ przydatne czy pomocne, np.
w sytuacjach konfliktowych jako cecha dobrego negocjatora (asertywnoæ pomaga rozwi¹zywaæ konflikty, pomaga trwaæ przy swoim stanowisku w negocjacjach),
w sytuacji poszukiwania pracy (asertywnoæ jest ceniona przez pracodawców), w konfrontacji z wymaganiami
stawianymi przez uczelniê (indywidualny tryb studiowania, autoprezentacje), w kontaktach interpersonalnych
(przynale¿noæ do grup, nawi¹zywanie znajomoci). Ponadto zmieniaj¹ce siê warunki na rynku pracy i przemiany spo³eczno-polityczne prowokuj¹ pewnego rodzaju zachowania. Dotycz¹ one umiejêtnoci autoprezentacji,
wyst¹pieñ publicznych, inicjatywy w kontaktach interpersonalnych, domagania siê swoich praw, stanowienia
swoich granic itp. Te w³anie umiejêtnoci wchodz¹ w zakres tzw. zachowañ asertywnych.
Studenci SGH maj¹ mo¿liwoæ uczenia siê i rozwijania
zachowañ asertywnych w ramach prowadzonych przez
pracowników Centrum Pedagogicznego zajêæ  Trening
Asertywnoci. Przeprowadzone przeze mnie badania maj¹
na celu odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Kto (cechy osobowoci) uczestniczy³ w zajêciach 
Trening Asertywnoci?
2. Dlaczego studenci bior¹ udzia³ w tych zajêciach?
3. Czego oczekuj¹ uczestnicy zajêæ?
4. Jak w przysz³oci uczestnicy zajêæ  zamierzaj¹ wykorzystaæ nabyte umiejêtnoci?
Zarówno w trakcie prowadzenia zajêæ, jak i przygotowuj¹c ankiety dla osób badanych, asertywnoæ definiujê
jako  zespó³ zachowañ interpersonalnych, wyra¿aj¹cych

uczucia, postawy, ¿yczenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezporedni, stanowczy i uczciwy, ale jednoczenie respektuj¹cy uczucia, postawy, ¿yczenia, opinie i prawa innych osób. Zachowanie asertywne mo¿e
obejmowaæ ekspresjê takich uczuæ jak: gniew, strach, zadowolenie, zaanga¿owanie, nadziejê, radoæ, rozpacz,
oburzenie, zak³opotanie itd., ale w ka¿dym z tych przypadków uczucia te s¹ wyra¿ane w taki sposób, który nie
narusza praw innych osób2. W trakcie prowadzenia zajêæ
zachowania asertywne prezentowane s¹ w nastêpuj¹cych
grupach: obrona swoich praw (odmawianie, domaganie
siê), inicjatywa w kontaktach spo³ecznych (autoprezentacja, wyst¹pienia publiczne), przyjmowanie ocen (informacje zwrotne), reagowanie na krytykê i atak oraz pochwa³y, wyra¿anie uczuæ (pozytywnych, negatywnych, zak³opotania), wyra¿anie opinii i przekonañ.
Poni¿ej zaprezentujê piêcioczynnikowy model osobowoci, który pos³u¿y³ mi do charakterystyki osób badanych. Jest to jedna z najbardziej popularnych wspó³czesnych koncepcji, ujmuj¹cych osobowoæ w kategoriach
cech. To model osobowoci w ujêciu Costy i McCrae, obejmuj¹cy piêæ g³ównych czynników czy wymiarów osobowoci: neurotycznoæ, ekstrawersjê, otwartoæ na dowiadczenia, ugodowoæ i sumiennoæ.
Neurotycznoæ to wymiar odzwierciedlaj¹cy przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównowa¿enie. Neurotycznoæ oznacza podatnoæ na dowiadczanie negatywnych emocji (strach, zmieszanie, niezadowolenie, gniew, poczucie winy) oraz wra¿liwoæ na stres psychologiczny. Osoby o wysokim poziomie neurotycznoci
czêciej s¹ sk³onne do irracjonalnego mylenia, stosunkowo ma³o zdolne do kontrolowania swoich emocji i radzenia sobie ze stresem. Osoby o niskiej neurotycznoci
s¹ emocjonalnie stabilne, spokojne, zrelaksowane, lepiej
radz¹ sobie ze stresem.
Ekstrawersja jest wymiarem charakteryzuj¹cym jakoæ
i iloæ interakcji spo³ecznych oraz poziom aktywnoci,
energii i zdolnoci do odczuwania pozytywnych emocji.

Por. E. B¹k, 1997; E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, A. Iwanow, 1998; E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, A. Iwanow, 1999;
E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, 2000; E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, 2001; A. Iwanow, M. Piskiewicz, R. Zaj¹c, 2001; S. Konarski, 2001.
2
Por. M. Król-Fijewska, 1993, 1996.
1
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Osoby ekstarawertywne s¹ przyjacielskie, rozmowne,
sk³onne do zabawy i poszukiwania stymulacji. Osoby introwertywne wykazuj¹ rezerwê w kontaktach spo³ecznych.
Otwartoæ na dowiadczenia opisuje tendencjê jednostki do poszukiwania i pozytywnego wartociowania dowiadczeñ ¿yciowych, tolerancjê wobec nowoci i ciekawoæ poznawcz¹.
Ugodowoæ jest wymiarem opisuj¹cym pozytywne versus negatywne nastawienie do innych ludzi, orientacjê interpersonaln¹ przejawiaj¹c¹ siê w altruizmie versus antagonizmie, dowiadczanych w uczuciach, mylach i dzia³aniu.
Sumiennoæ charakteryzuje stopieñ zaanga¿owania, wytrwa³oci i motywacji jednostki w dzia³aniach zorientowanych na cel, czy  inaczej mówi¹c  opisuje stosunek cz³owieka do pracy3.

Przebieg badania
Badaniem objêci zostali studenci zakwalifikowani na zajêcia  Trening Asertywnoci, prowadzone przeze mnie
w SGH, w roku akademickim 2001/2002, w semestrze letnim. Procedura kwalifikacyjna przebiega nastêpuj¹co: sporód osób, które wybra³y przedmiot losowo wybierana jest
okrelona liczba (wielokrotnoæ miejsc na trening) osób,
z którymi w nastêpnym etapie przeprowadzana jest rozmowa. Rozmowa ma na celu, g³ównie, sprawdzenie motywacji
studenta do uczestniczenia w zajêciach. Nastêpnie osoby
zakwalifikowane odbywaj¹ 30-godzinne zajêcia. Zajêcia prowadzone s¹ w formie treningu, co oznacza, ¿e poszczególne zagadnienia prezentowane s¹ przez osobê prowadz¹c¹
teoretycznie  opisywane, wyjaniane czy interpretowane.
Nastêpnie æwiczone s¹ poszczególne umiejêtnoci, prace
grupowe lub w formie odgrywanych scenek, do których
materia³ dostarcza prowadz¹cy lub sami uczestnicy. Po ka¿dym æwiczeniu odbywa siê szczegó³owe jego omówienie.
Na pocz¹tku zajêæ ka¿dy z uczestników pisemnie odpowiedzia³ na trzy pytania:
1. Dlaczego wybra³e/³a te zajêcia?
2. Czego siê po nich spodziewasz, jakie masz oczekiwania?
3. Z czym kojarzy ci siê s³owo asertywnoæ?
Osoby badane wype³nia³y te¿ ankietê Mapa Asertywnoci, pozwalaj¹c¹ okreliæ czy badani potrafi¹ zachowywaæ
siê asertywnie w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, czy te¿ nie
posiadaj¹ takich umiejêtnoci, oraz Inwentarz Osobowoci
NEOFFI pozwalaj¹cy sporz¹dziæ osobowociow¹ charakterystykê osób badanych.
Po odbytym treningu, studenci ponownie pisemnie odpowiadali na pytanie:
Które z umiejêtnoci asertywnych bêdziesz wykorzystywaæ w ¿yciu codziennym?
1. W kontakcie z przyjació³mi.
2. Na uczelni.
3. W rodzinie.
4. W przysz³ej pracy.

Charakterystyka badanej
grupy studentów SGH
W badaniu wziê³o udzia³ 11 uczestników4 zajêæ Trening
Asertywnoci, w tym 7 kobiet i 4 mê¿czyzn. W dalszej czêci mê¿czyni bêd¹ oznaczeni liter¹ M z indeksem od 1 do
4, kobiety liter¹ K z indeksem od 1 do 7. Poni¿sza tabela
opisuje osoby badane ze wzglêdu na wiek, kierunek studiów i umiejêtnoæ asertywnego zachowywania siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Tabela 1

Lp.

P³eæ

Wiek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
M1
M2
M3
M4

21 lat
21 lat
21 lat
21 lat
23 lata
21 lat
23 lata
21 lat
22 lata
20 lat
23 lata

Kierunek
studiów
ZIM II
FiB
SM
SM
ZIM I
FiB
ZIM I
SM
FiB , MISI
FiB , SM
FiB

Asertywnoæ
MA 8/20
MA 5/20
A 12/20
A 12/20
A 12/20
MA 5/20
A 11/20
MA 7/20
MA 9/20
MA 8/20
MA 10/20

ród³o: Ewa B¹k, badania w³asne 2002 r.
MA  osoba ma³o asertywna, tzn. w kwestionariuszu Mapa Asertywnoci na 20 stwierdzeñ mówi¹cych o zachowaniach asertywnych
tylko 10 lub mniej przypisa³a sobie.
A  osoba rednioasertywna, tzn. w kwestionariuszu Mapa Asertywnoci na 20 stwierdzeñ mówi¹cych o zachowaniach asertywnych
tylko 11 do 15 przypisa³a sobie.
A  osoba asertywna, tzn. w kwestionariuszu Mapa Asertywnoci na
20 stwierdzeñ mówi¹cych o zachowaniach asertywnych ponad 15 przypisa³a sobie.

Poni¿sza tabela prezentuje wyniki uzyskane przez osoby
badane w Inwentarzu Osobowoci NEOFFI, które by³y podstaw¹ do sporz¹dzenia charakterystyki osobowociowej
osób badanych.
Tabela 2

e u ro P³eæ tN
ycznoæ
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
M1
M2
M3
M4

17
32
22
33
14
25
12
25
23
15
16

Ekstrawersja
34
19
37
27
38
15
36
32
25
30
23

Otwartoæ
na
Ugodo dowiadwoæ
czenia
26
30
25
39
23
36
34
31
35
27
25
33
37
28
33
16
22
35
28
23
33

Sumiennoæ
21
39
31
30
33
12
39
21
38
10
41

ród³o: Ewa B¹k, badania w³asne 2002 r.

Por. B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepanik, Inwentarz osobowoci NEO  FFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych
PTP, Warszawa1998.
4
W zajêciach uczestniczy³o 13 osób, ale ankiety wype³nione przez dwoje z uczestników nie nadawa³y siê do analizy.
3
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Asertywnoæ  koniecznoæ czy potrzeba?
Analiza jakociowa wyników badania
Kto (cechy osobowoci) uczestniczy³
w zajêciach  Trening Asertywnoci?

Na zajêcia Trening Asertywnoci zosta³y zakwalifikowane osoby ma³o i rednioasertywne  co jest doæ zrozumia³e, gdy¿ tym osobom wydaje siê on najbardziej potrzebny.
S¹ to osoby, które chc¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoci w zakresie zachowañ asertywnych, b¹d chc¹ siê nauczyæ nowych.
Cech¹ wspóln¹ osób ma³o asertywnych jest ogólny spokój i zrównowa¿enie, choæ niekoniecznie emocjonalna stabilnoæ. S¹ one przeciêtnie towarzyskie ze sk³onnoci¹ do
wykazywania rezerwy w kontaktach spo³ecznych. S¹ praktyczne, ale te¿ miewaj¹ niekonwencjonalne zainteresowania. Ogólnie mi³e i przyjazne, potrafi¹ce te¿ rywalizowaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ raczej introwertywne.
Cech¹ wspóln¹ osób rednioasertywnych jest ciekawoæ
wiata wewnêtrznego (emocje, prze¿ycia) i zewnêtrznego
(dowiadczenia, obserwacje). S¹ to osoby przyjacielskie i serdeczne, towarzyskie. Aktywne ¿yciowo, sk³onne do udzielania pomocy inny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ raczej ekstrawertywne.

Dlaczego bior¹ udzia³ w zajêciach
 Trening Asertywnoci?

1. Chêæ bycia bardziej asertywnym  umieæ odmawiaæ
i prezentowaæ w³asne zdanie bez poczucia winy.
2. Poniewa¿ bycie studentem SGH wymaga choæ odrobiny asertywnoci
3. Ciekawoæ, na ile jestem asertywny lub nie jestem
asertywny.
4. Chêæ zmiany niektórych zachowañ nieasertywnych.
5. Chêæ rozwoju w³asnej osobowoci.
6. Chêæ rozwoju umiejêtnoci budowania relacji interpersonalnych.
7. Jest to jedna z ciekawszych pozycji na cie¿ce Kierowanie Ludmi w Organizacji.
8. Potrzeba rozwoju osobistego, bo tê sferê te¿ trzeba
kszta³ciæ.
9. Aby lepiej siê poczuæ z samym sob¹.
10. Chêæ nauczenia siê wyra¿ania siebie, otwartego komunikowania siê.
11. Chêæ nauczenia siê funkcjonowania w grupie.
12. Chêæ pracy nad samym sob¹, praca nad s³abociami,
które przeszkadzaj¹ w ¿yciu.
13. Poniewa¿ zajêcia poleci³ kolega.
14. Chêæ pokonania w³asnych ograniczeñ.
15. Przewiadczenie, ¿e bycie asertywnym przyda siê
w ¿yciu i pracy.
16. Opinia znajomych, którzy uczestniczyli w zajêciach
i byli z nich zadowoleni.
Motywy podawane przez osoby badane mo¿na podzieliæ na trzy grupy: zwi¹zane z rozwojem osobisty, uczeniem
siê konkretnych umiejêtnoci i dobr¹ opini¹ o zajêciach.

Czego oczekuj¹ uczestnicy zajêæ
 Trening Asertywnoci?

1. Naucz¹ siê, jak odmawiaæ.
2. Naucz¹ siê obrony w³asnego zdania, bez prze¿ywania poczucia winy i sprawiania innym przykroci.

3. Stan¹ siê bardziej pewni siebie.
4. Dowiedz¹ siê, jak zmieniæ swoje zachowania i w jakich sytuacjach mo¿na wykorzystywaæ nowe umiejêtnoci.
5. Naucz¹ siê wiêkszego dystansu w relacjach interpersonalnych.
6. Naucz¹ siê, jak wywieraæ wp³yw na innych i jednoczenie jak samemu nie ulegaæ takim wp³ywom.
7. Spodziewaj¹ siê, ¿e zajêcia bêd¹ pomocne przy zdobyciu pracy i budowaniu kontaktów profesjonalnych.
8. Dowiedz¹ siê, czym tak naprawdê jest asertywnoæ.
9. Naucz¹ siê równowagi pomiêdzy byciem egoist¹ a uleg³oci¹.
10. Naucz¹ siê lepiej organizowaæ swój czas, a co za tym
idzie i ¿ycie.
11. Poprzez æwiczenia nabior¹ odwagi do asertywnego
zachowywania siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
12. Naucz¹ siê pokonywaæ niemia³oæ.
13. Naucz¹ siê bardziej wiadomie reagowaæ w ró¿nych
sytuacjach ¿yciowych.
Oczekiwania badanych koncentruj¹ siê g³ównie na uczeniu siê nowych zachowañ i zdobywaniu wiedzy, wspominaj¹ równie¿ o rozwoju osobistym.

Jak w przysz³oci uczestnicy zajêæ
 Trening Asertywnoci zamierzaj¹
wykorzystaæ nabyte umiejêtnoci?

W kontakcie z przyjació³mi i znajomymi: odmawianie,
domaganie siê, reakcja na krytykê, atak i pochwa³ê, inicjatywa w kontaktach towarzyskich, wyra¿anie opinii i przekonañ, wyra¿anie uczuæ.
Na uczelni: domaganie siê, odmawianie, wyra¿anie uczuæ,
inicjatywa w kontaktach towarzyskich, wyst¹pienia publiczne, wyra¿anie i przyjmowanie informacji zwrotnych.
W rodzinie: odmawianie i domaganie siê, wyra¿anie
uczuæ, reagowanie na krytykê, informacje zwrotne, wyra¿anie opinii i przekonañ.
W przysz³ej pracy: odmawianie, domaganie siê, reakcja
na krytykê, atak i pochwa³ê, wyra¿anie uczuæ (informacje
zwrotne), wyra¿anie opinii, inicjatywa w kontaktach towarzyskich, wyst¹pienia publiczne.
Osoby badane wymieni³y wszystkie z prezentowanych
na zajêciach umiejêtnoci asertywnych, jako przydatne w ró¿nych sferach ¿ycia.

Wnioski
W zajêciach Trening Asertywnoci wziê³y udzia³ osoby
zarówno introwertywne, jak i ekstrawertywne o ma³ym
i rednim poziomie asertywnoci. S¹ to osoby z ró¿n¹ motywacj¹. Wród powodów, dla których zg³osi³y siê na zajêcia dominuj¹ motywy osobiste, dotycz¹ce chêci rozwoju osobistego, pracy nad sob¹, poprawy samopoczucia. Takie powody czêciej podawa³y osoby ma³o asertywne. Osoby rednioasertywne czêciej podawa³y motywy zwi¹zane z chêci¹
nauczenia siê konkretnych umiejêtnoci i zdobycia wiedzy.
Ponadto pojawia³y siê wypowiedzi mówi¹ce o tym, ¿e przy
wyborze zajêæ badani kierowali siê dobr¹ opini¹ o zajêciach.
Poniewa¿ osoby badane posiada³y wyobra¿enie, czym
jest asertywnoæ i pewn¹ wiedzê na ten temat, oczekiwa³y
g³ównie, ¿e w trakcie zajêæ naucz¹ siê konkretnych umiejêtnoci, ¿e bêd¹ æwiczyæ nowe zachowania, co pozwoli im
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wprowadziæ zmiany do dotychczasowego funkcjonowania.
Chcia³y te¿ dowiedzieæ siê wiêcej o asertywnoci, a szczególnie jakie mog¹ mieæ korzyci z nabytych w trakcie treningu umiejêtnoci w przysz³oci (np. w pracy). Oczekiwa³y równie¿, ¿e zajêcia pozwol¹ im bardziej wiadomie dzia³aæ i podejmowaæ decyzje.
Osoby badane widzia³y w swoim ¿yciu miejsce dla
wszystkich prezentowanych w trakcie zajêæ umiejêtnoci.
Potrafi³y precyzyjnie je nazywaæ i okreliæ ich przydatnoæ
w ró¿nych sferach swojego ¿ycia. Zwraca uwagê, ¿e badani dostrzegli wagê umiejêtnoci wyra¿ania uczuæ i przyjmowania ró¿nych informacji zwrotnych. Na pocz¹tku badania, pisz¹c o swoich skojarzeniach ze s³owem asertywnoæ, w wiêkszoci pisali o konkretnych typach zachowania  g³ównie by³o to odmawianie.

Podsumowanie
Od pocz¹tku mojej pracy na Uczelni przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne. W ich trakcie g³ównie k³adê nacisk na
sprawdzenie motywacji studentów. Zauwa¿y³am, ¿e w ci¹gu kilku lat (od 1998 do 2002 r.) uleg³a ona zmianie  obecnie studentami zainteresowanymi tymi zajêciami kieruje
zupe³nie inna motywacja ni¿ ich poprzednikami. Pocz¹tkowo dominowa³a chêæ zdobycia punktów, dobrej oceny, czy
odbycia w krótkim czasie (na co pozwala zblokowana  weekendowa forma zajêæ) przyjemnych zajêæ. Ponadto studenci mówili o chêci jakiej odmiany w trybie studiowania, chêci poznania nowych ludzi. Obecnie m³odzi ludzie coraz czêciej mówi¹ w trakcie rozmów kwalifikacyjnych o tym, ¿e
chc¹ dziêki tym zajêciom lepiej funkcjonowaæ, chc¹ poznaæ
siebie i dokonaæ zmian w swoim zachowaniu, czy bardziej
wiadomie funkcjonowaæ. Chc¹ siê nauczyæ czego, co mo¿e
przydaæ siê im w ¿yciu osobistym i w przysz³ej pracy. Czêæ
osób uczestnicz¹cych w zajêciach prosi o wydanie zawiadczenia, które mog³yby do³¹czyæ do C.V.

Mo¿na te¿ zaobserwowaæ zmianê postawy studentów
w trakcie zajêæ  od chêci mi³ego spêdzenia czasu i poznania nowych osób, do d¹¿enia, aby jak najwiêcej skorzystaæ  uczestniczyæ w æwiczeniach, wys³uchiwaæ informacji zwrotnych.
Trudno powiedzieæ, czy dokonuj¹ siê zmiany profilu osobowociowego. Forma kwalifikacji na zajêcia pozwala dobraæ osoby, którym takie zajêcia wydaj¹ siê byæ najbardziej
potrzebne, i te które najwiêcej z nich skorzystaj¹.
Du¿a popularnoæ zajêæ wród studentów (liczba osób
zainteresowanych wielokrotnie przekracza limit miejsc)
mo¿e byæ spowodowana m.in. tym, ¿e zaczynaj¹ oni dostrzegaæ znaczenie umiejêtnoci zachowywania siê asertywnie w ró¿nych sferach ¿ycia. Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badañ mo¿na przypuszczaæ, ¿e
asertywnoæ jest bardziej potrzeb¹ ni¿ koniecznoci¹.
Forma zajêæ (trening) pozwala studentom na pracê zarówno w sferze behawioralnej, intelektualnej, jak i emocjonalnej. Charakterystyka osobowociowa uczestników
zajêæ pokazuje, ¿e s¹ one wybierane przez ró¿ne osoby,
ka¿da z nich znajduje w trakcie zajêæ co dla siebie  elastycznoæ formu³y pozwala na dopasowywanie treci do
indywidualnych potrzeb.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom studentów, planuj¹c kolejne zajêcia, nale¿a³oby wiêkszy nacisk po³o¿yæ
na przydatnoæ poszczególnych umiejêtnoci asertywnego zachowywania siê w sferze zawodowej, np. przygotowuj¹c scenki z odpowiednim scenariuszem.
Mylê, ¿e przeprowadzone przeze mnie badania daj¹
jedynie czêciowy obraz zarówno uczestników zajêæ 
ich osobowoci, potrzeb, czy motywacji, jak i przydatnoci tego typu zajêæ. W przysz³oci warto by³oby zaprojektowaæ podobne badanie w formie eksperymentu sprawdzaj¹cego np. efektywnoæ formy zajêæ i realn¹, a nie tylko deklaratywn¹, przydatnoæ poszczególnych umiejêtnoci asertywnego zachowania.

Pe³ny raport z powy¿ej zaprezentowanych badañ zamieszczony zosta³ w wersji internetowej pisma
 www.e-mentor.edu.pl.
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Do czego potrzebna
jest grupa?
Katarzyna
Bobrowska-Jab³oñska
Ewa B¹k
Celem artyku³u jest prezentacja wyników badañ przeprowadzonych w 2001 r., dotycz¹cych przynale¿noci studentów
SGH do grup formalnych i nieformalnych. Przymierzaj¹c siê
do analizy nowego zjawiska, jakim jest wirtualna grupa,
chcemy przyjrzeæ siê, do czego studentom potrzebne s¹ grupy.
Cz³owiek jako istota spo³eczna na ró¿nych etapach swojego ¿ycia uczestniczy w ró¿nych grupach: rodzina, koledzy z podwórka, grupa przedszkolna czy szkolna, grono
znajomych, ko³a zainteresowañ itd. Grupy te mog¹ mieæ
charakter formalny (posiadaj¹ jasn¹ strukturê organizacyjn¹, przywódcê, normy, cel) b¹d nieformalny (bez jasnej
struktury organizacyjnej). Podobnie jest w czasie studiów,
w pracy zawodowej i pozosta³ych sferach doros³ego ¿ycia
 przynale¿noæ do jakiej grupy jest nieodzownym elementem naszego ¿ycia.
Zarówno w psychologii spo³ecznej, jak i socjologii istnieje wiele definicji grupy. Od bardzo szerokiego rozumienia grupy jako zbioru jednostek pozostaj¹cych ze sob¹
w pewnych stosunkach wzajemnej zale¿noci (D. Carwright, A. Zander; za: S. Mika, 1981), czy zbioru jednostek
pozostaj¹cych we wzajemnej zale¿noci i komunikuj¹cych
siê ze sob¹ (G. C. Homans; za: S. Mika, 1981), poprzez
próby coraz wiêkszego uszczegó³owiania, gdzie grupa to
zbiór jednostek, pozostaj¹cych ze sob¹ w pewnych stosunkach i komunikuj¹cych siê ze sob¹ na tyle czêsto, by
prowadzi³o to do identyfikacji cz³onków z grup¹ (R. K.
Merton; za: S. Mika, 1981); pozostaj¹cych ze sob¹ w pewnych stosunkach i komunikuj¹cych siê ze sob¹ na tyle
czêsto by prowadzi³o to do identyfikacji cz³onków z grup¹ i oddzielenia jej od innych wyran¹ zasad¹ odrêbnoci
(J. Szczepañski; za: S. Mika, 1981). Najbardziej szczegó³ow¹ definicjê grupy w rozumieniu psychologii spo³ecznej sformu³owa³ A. P. Hare (za: S. Mika, 1981). Jego zdaniem, aby o trzech lub wiêcej osobach mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e stanowi¹ grupê, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1. miêdzy osobami musi istnieæ wzajemna interakcja,
2. osoby te musz¹ mieæ wspólny cel,
3. w grupie musz¹ istnieæ normy,
4. grupa musi mieæ swoj¹ strukturê,
1
2

5. osoby stanowi¹ce grupê musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e
s¹ grup¹ odrêbn¹ od innych i wewnêtrznie spójn¹.
W Szkole G³ównej Handlowej od momentu wprowadzenia reformy, system studiowania zosta³ bardzo zindywidualizowany, zlikwidowano podzia³ na sta³e grupy (poza
grupami jêzykowymi). System taki k³adzie nacisk na samodzielnoæ. To od studenta zale¿y, czy i do jakiej grupy
bêdzie nale¿a³. Wymaga to niew¹tpliwie jego aktywnoci
i umiejêtnoci do³¹czenia do takiej grupy. Studenci, szczególnie ci, którzy uczêszczaj¹ na nasze zajêcia treningowe i zajêcia z psychologii narzekaj¹ na taki stan rzeczy.
Informuj¹ o trudnoci w nawi¹zywaniu kontaktów z innymi studentami na uczelni. Jako powody zg³aszaj¹ w³anie brak sta³ych grup, ci¹g³y popiech, pêdzenie z jednych zajêæ na drugie, czêsto do innego budynku. Fakt, ¿e
na ka¿dych zajêciach spotykaj¹ inne osoby, których nawet imion nie pamiêtaj¹, utrudnia niew¹tpliwie identyfikacjê i poczucie przynale¿noci do jakiej grupy.
W badaniach z poprzednich lat koncentrowa³ymy siê
na adaptacji studentów do wymagañ uczelni. Bada³ymy
czynniki, które mog³yby sprzyjaæ efektywnoci adaptacji.
Okaza³o siê, ¿e wa¿nym czynnikiem sprzyjaj¹cym efektywnej adaptacji by³o otrzymywane wsparcie spo³eczne.
Wyniki tych badañ pokaza³y, ¿e posiadanie wsparcia spo³ecznego pomaga w adaptacji do rodowiska  np. uczelni wy¿szej, oraz mo¿e ³agodziæ prze¿ywanie stresów.
Wsparcie spo³eczne mo¿e mieæ ró¿ny charakter  emocjonalny, instrumentalny i informacyjny  ka¿dego z tych
rodzajów wsparcia mo¿e dostarczaæ grupa1.
Wyniki naszych wczeniejszych badañ2 wskazuj¹ na to,
¿e studenci przypisuj¹ du¿e znaczenie dla przysz³ego
funkcjonowania zawodowego zarówno posiadanym przez
siebie kompetencjom spo³ecznym (w tym np. umiejêtnoci pracy w grupie), jak i indywidualnym predyspozycjom
osobowociowym.
To, czy cz³owiek decyduje siê przynale¿eæ do jakiej
grupy b¹d nie, jest zwi¹zane z cechami jego osobowoci. Jedn¹ z najbardziej popularnych wspó³czesnych koncepcji, ujmuj¹cych osobowoæ w kategoriach cech, jest
tzw. piêcioczynnikowy model osobowoci. Obejmuje on
nastêpuj¹ce czynniki czy wymiary osobowoci: neurotycz-

Por. E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, 2000.
Por. E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, A. Iwanow, 1998; E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, A. Iwanow, 1999.
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projekty i badania
noæ, ekstrawersjê, otwartoæ na dowiadczenia, ugodowoæ i sumiennoæ.
Bazuj¹c na wynikach naszych dotychczasowych badañ
oraz przytoczonych powy¿ej ramach teoretycznych, chcia³ymy poszukaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy i jakie zmienne osobowociowe maj¹ znaczenie przy wyborze grupy?
2. Jakie korzyci widz¹ studenci z przynale¿noci do
grupy, w tym dla przysz³ej pracy zawodowej?
3. Z czego  w grupie  studenci czerpi¹ satysfakcjê?
4. Ile czasu powiêcaj¹ grupie?

Charakterystyka studentów
nale¿¹cych do grup w oparciu
o wyniki badañ
1. Cz³onkowie grup formalnych  Europejskie Forum
Studentów (AEGEE), Ko³o TekwonDo, Sekcja sportowa LA, AZS SGH  sekcja pi³ki no¿nej, SKN Spraw
Zagranicznych, SKN Zarz¹dzania Strategicznego,
SKN Transakcji Terminowych, ConQuest Consulting,
ZSP, Forum, Klub turystyczny TRAMP3.
Wiêkszoæ osób przynale¿y do formalnej grupy od niespe³na roku. Czytaj¹c odpowiedzi osób badanych, mo¿na
wnioskowaæ, ¿e s¹ one dumne z przynale¿noci do swojej
grupy, podkrelaj¹ dobr¹ atmosferê, mo¿liwoæ spotkania
ciekawych ludzi oraz fakt, ¿e ka¿da osoba bêdzie mog³a
znaleæ to, czego szuka. Zaznaczy³ siê wyrany podzia³
pomiêdzy osobami, które nale¿¹ do sekcji sportowych,
a studentami nale¿¹cymi do kó³ naukowych czy ZSP. Pierwsi
podkrelaj¹, ¿e formu³uj¹ siê w grupy dla przyjemnoci
i nie chc¹ widzieæ swojej dzia³alnoci w kategoriach korzyci dla swojej przysz³ej pracy zawodowej. Inaczej ci, którzy nale¿¹ do ZSP, motywowani s¹ poprzez spostrzegane
dla siebie korzyci typu: wyjazdy zagraniczne czy kontakty
z firmami, mo¿liwoci doskonalenia swoich umiejêtnoci,
mo¿liwoci zapisania swojej dzia³alnoci w CV.
Kontakty z innymi ludmi maj¹ du¿e znaczenie i s¹
powodem zapisywania siê do takiej grupy i traktowane
s¹ przez studentów jako korzystne. Zastanawiaj¹ce jest,
jak niewiele negatywów podaj¹ osoby badane, wiêkszoæ
nie podaje ¿adnych. Ciekawe jest to, ¿e osoby deklaruj¹ce przynale¿noæ do grup formalnych zdecydowanie chêtniej i wiêcej pisz¹, odpowiadaj¹c na zadawane im pytania otwarte w ankiecie, wiêcej ni¿ osoby przynale¿¹ce do
grup nieformalnych.
2. Cz³onkowie grup nieformalnych  przyjaciele, grupa znajomych w akademiku, grupa jêzykowa, grupa dyskusyjna w internecie, grupa znajomych ze
szko³y redniej4.
Osoby z tej grupy akcentuj¹ emocjonalny charakter
korzyci wynikaj¹cych z przynale¿noci do grupy (zaufanie, wsparcie, poczucie bezpieczeñstwa, zrozumienie przez
innych), bardziej szczegó³owo opisuj¹ korzyci emocjonalne. Cz³onkowie grup formalnych mówili jedynie ogólnie
o mo¿liwoci kontaktu z innymi ludmi. Osoby te mniej

3
4

22

Do tych kó³ i organizacji nale¿eli badani studenci.
Wymienione przez badanych studentów grupy nieformalne.

e-mentor nr 1 (3)

chêtnie zachwala³y swoj¹ grupê. W porównaniu z osobami, które nale¿¹ do grup formalnych bardziej oszczêdnie
wypowiadaj¹ siê o grupie, korzyciach z przynale¿noci do
niej (byæ mo¿e ³atwiej opisywaæ zadaniowe grupy ni¿ grupy przyjacielskie, gdzie opis by³by bardziej emocjonalny).
Nie widz¹, nie opisuj¹ korzyci wynikaj¹cych z przynale¿noci do grupy dla przysz³ej pracy zawodowej, pytanie 
dlaczego?
Do tych grup studenci przynale¿¹ d³u¿ej ni¿ do grup
formalnych, nie precyzuj¹ dok³adnie czasu, raczej deklaruj¹, ¿e chc¹ spotykaæ siê jak najczêciej, brak czasu dla
grupy traktuj¹ jako minus. Wiêcej czasu powiêcaj¹ im
w ci¹gu tygodnia. Czêsto s¹ to grupy spoza uczelni, w du¿ym stopniu grupy powsta³e jeszcze w szkole redniej.
3. Cz³onkowie zarówno grup formalnych (AZS, Chór
SGH, SKN: Psychologii Zarz¹dzania, Informatyki,
Historii Gospodarczej i Spo³ecznej, Rachunkowoci,
Stosunków ze Wschodem, Geografii Gospodarczej,
ebiznesu, Bankowoci oraz ZSP, AIESEC, FORUM),
jak i nieformalnych (znajomi  z uczelni, z podwórka, z rodzinnego miasta, z akademika, ze szko³y redniej; grono osób graj¹cych w RPG).
Prezentowana powy¿ej grupa to osoby, które deklaruj¹
przynale¿noæ zarówno do grupy formalnej, jak i nieformalnej. Osoby te znaczn¹ czêæ swojego czasu przeznaczaj¹ na spotkania grupowe. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e ³¹cznie przeciêtnie ok. 20 godzin w tygodniu. 7 z 18 osób zadeklarowa³o przynale¿noæ do wiêcej ni¿ jednej organizacji formalnej. Osoby te maj¹ tendencje do bardziej obiektywnego opisu grupy, dostrzegaj¹ zarówno pozytywne, jak
i negatywne aspekty swojej grupy. Inna sytuacja mia³a miejsce w przypadku osób nale¿¹cych do jednej grupy. Byæ mo¿e
wynika to z wiêkszego dystansu, którego nabieraj¹ studenci przez przynale¿noæ do kilku grup.

Porównanie
Grupy formalne s¹ grupami o charakterze zadaniowym.
Badani ceni¹ w nich mi³¹ atmosferê, ale przede wszystkim mo¿liwoæ kszta³cenia i rozwoju konkretnych umiejêtnoci (p³ywanie, piewanie, organizowanie i realizacja
projektów, konferencji, praca zespo³owa itd.), czy zdobywanie wiedzy. Osoby nale¿¹ce do kó³ naukowych, niezale¿nie od pe³nionych w nich funkcji, maj¹ satysfakcjê z tego, ¿e s¹ ich cz³onkami. Podkrelaj¹ to, ¿e wiele siê w nich
ucz¹, a zdobywana wiedza i umiejêtnoci z pewnoci¹
bêd¹ przydatne w przysz³ej pracy. Fakt przynale¿noci do
ko³a naukowego jest atutem podczas starañ o pracê,
umo¿liwia te¿ nawi¹zywanie przydatnych w przysz³oci
kontaktów. Poza korzyciami zwi¹zanymi ze sfer¹ umys³ow¹ i ogólnorozwojow¹, badani wymieniaj¹ te¿ korzyci materialne, jakie maj¹ z przynale¿noci do grup formalnych  np. dostêp do finansów, mo¿liwoæ wyjazdów,
udzia³ w konferencjach, sta¿e.
Grupy nieformalne maj¹ charakter przyjacielski, kole¿eñski. Badani opisuj¹c te grupy, u¿ywaj¹ sformu³owañ
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okrelaj¹cych ró¿ne stany emocjonalne, np. lubiê tych
ludzi, bycie z nimi sprawia mi przyjemnoæ, dobrze
siê z nimi czujê, czujê siê z nimi bezpiecznie, mi³o
spêdzamy czas. Korzyci, jakie czerpi¹ z przynale¿noci
do nich maj¹ charakter osobistego rozwoju, zdobywania
dowiadczeñ ¿yciowych, uczenia siê tolerancji i funkcjonowania w grupie, relaksowania siê i odpoczynku.

I co siê okaza³o?
Najistotniejszym wynikiem badañ wydaje nam siê zaistnia³a prawid³owoæ  im wy¿szy rok studiów tym bardziej
sformalizowana grupa, do której nale¿¹ studenci. Jest to
zgodne z ogóln¹ teori¹ rozwoju grup. Wed³ug niej pocz¹tkowo grupa jest zbiorem jednostek, które w wyniku wzajemnych interakcji nawi¹zuj¹ wiêzi, ³¹cz¹ siê w podgrupy,
sympatyzuj¹. Dopiero na bazie tych relacji cz³onkowie grupy mog¹ rozpocz¹æ wspóln¹, konstruktywn¹ pracê. Traktuj¹c ca³¹ spo³ecznoæ studentów SGH jako grupê, mo¿na
rozumieæ, ¿e bêd¹c na I roku orientuj¹ siê, badaj¹ teren,
dowiaduj¹ siê, jak funkcjonuje uczelnia. Na I roku s¹ te¿
najbardziej obci¹¿eni zarówno zajêciami, jak i samym faktem bycia w nowej rzeczywistoci. Dla wielu z nich jest to
zupe³nie nowe miejsce  du¿e miasto. Czêsto jest te¿ tak,
¿e studia s¹ pierwszym etapem wchodzenia w doros³oæ
i samodzielnoæ, odnalezienie siê w tym wymaga czasu.
II rok to czas wzglêdnego spokoju. Studenci ju¿ dobrze czuj¹ siê w nowym rodowisku, znaj¹ je. To dobry
czas na nawi¹zywanie znajomoci, poznawanie ludzi.
Rodz¹ siê przyjanie. Tworz¹ siê grupy nieformalne o ró¿nym charakterze.
Na III, IV roku studenci maj¹ zwykle ju¿ sprecyzowane
zainteresowania dotycz¹ce specjalizacji. Czêæ z nich rozpoczyna sta¿e, a wielu nawet pracuje. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zaspokoili ju¿ swoje potrzeby bycia w grupie kole¿eñskiej, otrzymywania od niej wsparcia i zbierania dowiadczeñ. Teraz zaczynaj¹ organizowaæ siê w sposób bardziej sformalizowany. Stawiaj¹ sobie powa¿ne cele  zaczynaj¹ funkcjonowaæ podobnie jak w przysz³ej pracy.
Wyniki dotycz¹ce zró¿nicowania zwi¹zanego z osobowoci¹ pokazuj¹, ¿e osoby inicjuj¹ce kontakty spo³eczne, aktywne, kreatywne (cechuj¹ce siê wysokim poziomem ekstrawersji) uczestnicz¹ w grupach  szczególnie
formalnych. Jednoczenie cechuje je niski poziom neurotyzmu, tzn. s¹ stabilne, spokojne, radz¹ sobie ze stresem.
Potrafi¹ te¿ czerpaæ satysfakcjê z tego, co robi¹.
Ciekawe wyniki uzyska³ymy dokonuj¹c jakociowej
analizy danych. Okaza³o siê, ¿e studenci, którzy nale¿¹
do grup (formalnych czy nieformalnych) powiêcaj¹ im
stosunkowo du¿o czasu (od kilku do kilkunastu godzin
tygodniowo). Osoby nale¿¹ce do grup nieformalnych, towarzyskich narzekaj¹ na zbyt ma³¹ mo¿liwoæ spotkañ
i one przeznaczaj¹ na spotkania ze swoj¹ grup¹ wiêcej
czasu, ni¿ osoby nale¿¹ce do grup formalnych (organizacji studenckich, kó³ naukowych i sportowych). Okaza³o siê
równie¿, ¿e do nieformalnych grup studenci nale¿¹ d³u¿ej ni¿ do grup formalnych. Mo¿na zauwa¿yæ tendencjê,
¿e grupy nieformalne to grupy jeszcze z czasów szko³y
5

redniej, niekoniecznie osób zwi¹zanych z uczelni¹,
z miejsca pochodzenia, a grupy formalne pojawiaj¹ siê
ju¿ na uczelni w trakcie studiów.
Studenci dostrzegaj¹ i bardzo precyzyjnie opisuj¹ korzyci, jakie wynosz¹ z przynale¿noci do grup (zarówno
formalnych, jak i nieformalnych). Korzyci te s¹ trojakiego rodzaju:
■ Z jednej strony osoby badane wskazuj¹ na mo¿liwoæ zdobywania i rozwoju pewnych bardzo konkretnych umiejêtnoci typu: umiejêtnoæ wspó³pracy w grupie, realizacja ró¿norodnych projektów,
np. organizacja konferencji, zarz¹dzanie zespo³em
itp. Wymieniane przez studentów umiejêtnoci
mog¹ byæ wykorzystywane przez nich w przysz³ej
pracy zawodowej, studenci mog¹ pochwaliæ siê
nimi na rozmowie kwalifikacyjnej, staraj¹c siê o pracê. Studenci spostrzegaj¹ je równie¿ jako kompetencje przydatne w ich przysz³ej pracy zawodowej5.
■ Z drugiej strony uzyskuj¹ korzyci emocjonalne
typu: poznawanie ludzi, zdobywanie przyjació³,
identyfikacja z grup¹, wsparcie, poczucie bezpieczeñstwa.
■ Poza tym osoby badane mówi³y o korzyciach materialnych takich jak: mo¿liwoæ korzystania z zasobów danej organizacji, z komputera, internetu,
z pomieszczeñ organizacji. Zapisuj¹c siê do organizacji, studenci maj¹ nadziejê na ³atwiejszy dostêp do stypendiów i wyjazdów zagranicznych.
Studenci maj¹ wiadomoæ, ¿e to, co robi¹ w czasie
studiów, w ramach dzia³alnoci w organizacjach studenckich ma znaczenie dla przysz³ych pracodawców. Dlatego te¿ chêtnie zapisuj¹ siê do nich, szczególnie w ci¹gu
ostatnich lat studiów. To ostatnie chwile na wykazanie
siê, zdobycie dowiadczeñ, którymi mog¹ pochwaliæ siê
swoim przysz³ym pracodawcom, wpisaæ w CV, ale te¿
dobry moment, ¿eby na bezpiecznym gruncie praktycznie wykorzystaæ wiedzê teoretyczn¹ uzyskan¹ w trakcie
studiów na SGH. Organizacje studenckie swoim charakterem przypominaj¹ ma³e firmy, gdzie jest zarz¹d, rada
nadzorcza, prezesi, osoby zajmuj¹ce siê PR, czy finansami, realizowane s¹ liczne zadania. Oczywiste jest to, ¿e
takie dowiadczenie wiele uczy i konfrontacja z nowymi zadaniami, oczekiwaniami w pierwszej pracy zawodowej nie bêdzie ju¿ tak trudna. Pozostaje nam mo¿liwie w jak najwiêkszym stopniu wspieraæ takie organizacje i przyczyniaæ siê do tworzenia nowych. Studenci nale¿¹cy do grup nieformalnych, czy organizacji sportowych mniej chêtnie pisz¹ o korzyciach z przynale¿noci do grupy dla przysz³ej pracy zawodowej. Odpowiadaj¹, ¿e nie widz¹ takich korzyci albo ¿e nie nale¿¹ do
tej grupy z powodu chêci uzyskania korzyci dla celów
zawodowych. Pojawia siê pytanie, czy studenci rzeczywicie nie widz¹ korzyci, umiejêtnoci, które wynosz¹
z funkcjonowania w takiej grupie (niew¹tpliwie umiejêtnoci te zdobywaj¹ przez udzia³ w grupie), czy byæ
mo¿e pokazuj¹ w ten sposób, jak du¿e znaczenie ma
dla nich przynale¿noæ do tej grupy i traktuj¹ to osobicie, a nie w kategoriach zawodowych korzyci, czyli

Por. E. B¹k, K. Bobrowska-Jab³oñska, 2000.
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projekty i badania
w konsekwencji u¿ywania grupy, przynale¿noci w niej
do zawodowych celów?

Komentarz koñcowy
Nie powrócimy ju¿ z pewnoci¹ do systemu nauczania, który oferuje studentom przydzia³ do sta³ej grupy.
Ale mo¿emy wspieraæ system organizacji, kó³ naukowych,
inicjatyw studenckich. Mo¿emy dbaæ o lepsz¹ informacjê
na ten temat. Jednoczenie wydaje siê, ¿e wsparciem dla
tych, którym z ró¿nych powodów trudno jest zapisaæ siê
do jakiejkolwiek organizacji, znaleæ sobie grupê znajomych przyjació³ jest udzia³ w treningach integracyjnych,
interpersonalnych, asertywnoci. Treningi te prowadzone s¹ na naszej uczelni (m.in. przez pracowników Centrum Pedagogicznego) i ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Ale uczestnicz¹ w nich osoby z póniejszych
lat studiów, nie studenci pierwszego roku, którym byæ
mo¿e by³oby to najbardziej potrzebne.
W wietle uzyskanych wyników cenna wydaje nam
siê inicjatywa prowadzenia dla studentów pierwszego
roku zajêæ z tzw. Orientacji. Zajêcia te dostarczaj¹ konkretnych informacji, ale te¿ daj¹ poczucie bezpieczeñstwa  studenci nie s¹ pozostawieni sami sobie. Byæ

mo¿e warto by³oby do³¹czyæ do nich informacje na temat ró¿nych inicjatyw nie zwi¹zanych bezporednio z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych i sposobów studiowania w SGH. Przydatna mo¿e byæ informacja na temat istniej¹cych organizacji studenckich, kó³ naukowych
czy zajêæ treningowych.
Naszym zdaniem SGH jest jedn¹ z niewielu uczelni
daj¹cych mo¿liwoæ wszechstronnego przygotowania do
przysz³ej pracy zawodowej. Studenci mog¹ zdobyæ nie
tylko wiedze merytoryczn¹, ale te¿ praktyczne umiejêtnoci i dowiadczenia pracy w grupie (np. treningi). Zdobywanie wiedzy merytorycznej jest zagwarantowane
przez program studiów. Wiedzê dotycz¹c¹ tego, jak funkcjonowaæ w grupie i radziæ sobie z wynikaj¹cymi z tego
konsekwencjami zdobywaj¹ sami. Byæ mo¿e warto by³oby bardziej wyeksponowaæ mo¿liwoæ zdobywania tego
rodzaju wiedzy i dowiadczeñ.
Na uczelni pojawi³a siê te¿ nowa forma kszta³cenia
e-sgh, a co za tym idzie nowa forma grup  grupy wirtualne. S¹ one strukturalnie i jakociowo odmienne od grup
tradycyjnych, ale nadal s¹ grupami. Ciekawe wydaje siê
bli¿sze przyjrzenie tym grupom i próba odpowiedzi na
pytanie:  Jaki maj¹ one w sobie potencja³ i jakie niedogodnoci czy zagro¿enia ³¹cz¹ siê z nimi.

Pe³ny raport z powy¿ej zaprezentowanych badañ zamieszczony zosta³ w wersji internetowej pisma
 www.e-mentor.edu.pl.
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Aktywnoæ w grupie
rówieniczej jako
wa¿na cecha
absolwenta SGH
Grzegorz Myliwiec
Pawe³ Garczyñski
Czego oczekujemy od studenta i absolwenta Szko³y G³ównej Handlowej w zakresie kreatywnoci i aktywnoci podczas studiów, a póniej w pracy zawodowej? Czy dzia³anie
pedagoga nie jest zbyt ograniczone do werbalnego przekazu informacji przy zaniedbaniu sfery postaw i nawyków zawodowych? Pytania te s¹ trudne z wielu wzglêdów. Po pierwsze, sfera poznawcza daje siê lepiej kszta³towaæ i programowaæ. Za pomoc¹ testów mo¿na sukcesywnie sprawdzaæ
postêpy w przyswajaniu wiedzy. Natomiast za zmiany osobowociowe nie odpowiada ¿aden wyk³adowca czy asystent.
Trudno te¿ kontrolowaæ zmiany w sferze charakteru. S¹ one
zawsze wielk¹ niewiadom¹, w pewnym sensie nieprzewidywaln¹ wartoci¹ wynikow¹. ¯ycie akademickie powinno czêciowo wyrêczyæ kadrê z obowi¹zków wychowawczych, ale
ca³kiem ich nie zast¹pi.
Zawód ekonomisty w za³o¿eniu preferuje osoby wyró¿niaj¹ce siê. Taki te¿ ma byæ biznes, w którym pracuj¹ nasi
studenci. Absolwenci SGH staj¹ przed dodatkow¹ presj¹,
jako ¿e ukoñczyli znakomit¹ uczelniê ekonomiczn¹. rodowisko uczelni oczekuje od naszych studentów wyj¹tkowych cech: spontanicznoci, przebojowoci, inwencji, perfekcyjnoci, bezgranicznego zaanga¿owania i sukcesów.
W toku pracy dydaktycznej mamy do czynienia z ró¿nymi typami ludzkimi. S¹ to kujony, olewacze, leserzy,
naukowcy, dzia³acze. Ciekawy jest syndrom ucznia.
Polega on na tym, ¿e rozwój studenta jest nieproporcjonalny  przy du¿ych osi¹gniêciach w warstwie poznawczej,
cz³owiek ten zastyga w sferze osobowociowej na etapie
licealisty. Przejawia wzglêdnie ma³o inicjatywy, bo nastawiony jest na wykonywanie poleceñ. W indeksie na ogó³
znakomite oceny, a osobowociowo niemia³a uczennica. Inny typ osobowy to Europejczyk, czyli kto o zdecydowanie otwartej osobowoci, ci¹gle umiechniêty, zadowolony z siebie i wiata, nuc¹cy ostatnio us³yszan¹ melodiê, ciep³o witaj¹cy siê z ka¿dym, prawi¹cy komplementy.
Aktywnoæ danej osoby w grupie rówieników najlepiej
mo¿na dostrzec na zajêciach o charakterze warsztatowym.
Bezdyskusyjnie jest to bardzo przydatny sposób kszta³cenia studenta, w dziedzinach zwi¹zanych z negocjacjami,
komunikacj¹, nauk¹ o sztuce prezentacji, asertywnoci¹ itd.
Te obszary nauki i naszego codziennego ¿ycia raczej trudno jest prze³o¿yæ na jêzyk wyk³adu. Niew¹tpliwie mo¿na
to zrobiæ, ale o wiele lepiej jest pewne rzeczy pokazaæ,
przedstawiæ, przeæwiczyæ, a nastêpnie przedyskutowaæ.

Zajêcia warsztatowe s¹ bardziej przejrzyste ni¿ tradycyjny
wyk³ad zarówno dla osoby odgrywaj¹cej scenkê, jak i dla
obserwatorów.
Odegranie scenki, jak ju¿ zosta³o wspomniane, wymaga aktywnoci od studenta. I tu zaczynaj¹ siê schody. Zapraszaj¹c osobê do wziêcia udzia³u w przyk³adzie mo¿na
zauwa¿yæ na zajêciach, ¿e nie wszyscy ich uczestnicy pa³aj¹ tak¹ sam¹ ochot¹ do aktywnego w nich uczestnictwa.
Mimo, ¿e wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z faktu, i¿ bior¹c
udzia³ w przedmiocie o charakterze warsztatowym, s¹ oceniani na zajêciach, to aktywnoæ poszczególnych osób na
tle grupy jest zró¿nicowana. O ile wyst¹pienie publiczne
i odegranie danej sytuacji negocjacyjnej na forum studenckim mo¿e stanowiæ dla niektórych du¿e wyzwanie, to sytuacja jeszcze bardziej komplikuje siê, jeli na zajêciach
dysponujemy kamer¹ wideo. Obecnoæ kamery peszy wiele osób, rezygnuj¹ z udzia³u w scenkach, nawet kosztem
oceny. Zadajmy sobie jedno wa¿ne pytanie. Czym spowodowany jest taki stan rzeczy? Gdzie jest ta przebojowoæ,
spontanicznoæ, inwencja, zaanga¿owanie i chêæ odnoszenia sukcesu  wspomniane cechy, których oczekuje siê od
studentów naszej uczelni? Niew¹tpliwie strach przed skompromitowaniem siê w oczach ca³ej grupy parali¿uje, dotyczy to zw³aszcza osób niemia³ych.
Co ci ludzie sobie o mnie pomyl¹?, Przecie¿ ja nie potrafiê
zabieraæ g³osu na forum publicznym, a ju¿ przed kamer¹  to
tylko niektóre z przyk³adowych obaw, które mog¹ pojawiæ
siê w g³owie osoby poproszonej do wziêcia udzia³u w inscenizacji przyk³adu. Brak wiary we w³asne si³y, byæ mo¿e
wczeniejsze negatywne dowiadczenia zwi¹zane z wyst¹pieniami na forum publicznym, zw¹tpienie w swoje zdolnoci natury aktorskiej, obawa przed ocen¹ grupy  powody mo¿emy mno¿yæ. Te i inne czynniki wi¹¿¹ siê z niechêci¹ do uczestniczenia w warsztatach i inscenizacjach 
Niech lepiej pójdzie kto inny, lepszy ode mnie... ja pójdê nastêpnym razem mniemaj¹ uczestnicy zajêæ. Nie wykorzystuj¹
szansy, ale nastêpnego razu mo¿e ju¿ póniej nie byæ.
Zw³aszcza, jeli jest wiêcej osób, bior¹cych udzia³ w zajêciach. Mo¿na wyró¿niæ pewien typ uczestników, których
nazywamy widzami. Obserwuj¹, s¹ bardzo poprawni, nie
przejawiaj¹ ¿adnej kontestacji, zajmuj¹ raczej ostatnie rzêdy. W po³owie semestru zaczynaj¹ niemia³o zabieraæ g³os,
w 2/3 prze³amuj¹ siê i graj¹ swoj¹ pierwsz¹ scenkê, by
w koñcu semestru zdetronizowaæ liderów zajêæ.
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felieton
Publiczne wyst¹pienie, zw³aszcza w gronie kolegów
powoduje, ¿e wpadamy w panikê: Co oni sobie o mnie pomyl¹? Nie nale¿y siê tym przejmowaæ, wiele osób siê mieje,
ale czêæ mieje siê ¿yczliwie, niektórzy pocieszaj¹. Ka¿dy
nastêpny raz musi byæ ju¿ lepszy. Jako dowiadczony (mylê!?) dydaktyk mam zwyczaj odegraæ pierwszy swoj¹ w³asn¹ scenkê bez s³ów (tenisow¹), ¿eby m³odzie¿ akademicka zobaczy³a, ¿e powa¿ny facet, w wieku ich rodziców
potrafi byæ na luzie, nawet wyg³upiaæ siê przez 5 minut
i nic z³ego siê nie dzieje. A stwierdzenie Nie idê, bo jeszcze
pope³niê jakie faux-pas lepiej jest zast¹piæ sentencj¹ Jak nie
spróbujê, to siê nie nauczê. Mylenie o charakterze destruktywnym, uleganie stereotypom, trema, strach przed kompromitacj¹ - to wszystko zabija osobowoæ cz³owieka, jego

unikalnoæ. Zawód ekonomisty preferuje osoby wyró¿niaj¹ce siê, a co za tym idzie aktywne i to w szerokim tego
s³owa znaczeniu. Niew¹tpliwie podczas pracy dydaktycznej mamy do czynienia z ró¿nymi typami ludzkimi (zosta³y
one wymienione wczeniej na ³amach tego artyku³u). Jednak od ka¿dego z nich zarówno teraniejszoæ, jak i przysz³oæ  zwi¹zana z nieuchronnym podjêciem pracy zawodowej  wymaga aktywnoci. Nie czas ¿a³owaæ ró¿, kiedy
p³on¹ kolce powinien powiedzieæ student, który wybra³ siê
do inscenizacji przyk³adu i nagle zaczyna tego ¿a³owaæ (zacna sentencja zosta³a zaczerpniêta z filmu Stanis³awa Barei pt.: Nie ma ró¿y bez ognia). Podobnie zreszt¹ jak nie ma
wyró¿niania siê bez aktywnoci i otwartoci. Zarówno na
zajêciach, jak i w ¿yciu.

Grzegorz Myliwiec. Autor jest pracownikiem Centrum Pedagogicznego SGH. Specjalizuje siê w problematyce etyki i kultury pracy.
Pawe³ Garczyñski. Autor jest studentem IV-go roku w Szkole G³ównej Handlowej na kierunku Stosunki Miêdzynarodowe
Polityczne, a tak¿e Zarz¹dzanie i Marketing. Dzia³a³ w kilku uczelnianych organizacjach studenckich. Do obszaru zainteresowañ naukowych zalicza negocjacje i ich sk³adowe, osobowoæ cz³owieka, zagadnienia zwi¹zane ze stereotypem, przywództwem i zarz¹dzaniem ludmi w organizacji.

e-sgh

Wyniki ankiety przeprowadzonej wród studentów korzystaj¹cych z materia³ów uzupe³niaj¹cych
zamieszczonych na platformie nauczania przez internet e-sgh

Makroekonomia II, dr J. Kurowski, Tok XVII, studia magisterskie, SZ SGH

Ankieta ta odby³a siê 17 stycznia br. na zajêciach z makroekonomii, na zaocznych studiach uzupe³niaj¹cych w SGH.
Uczestniczy³o w niej 89 studentów. Ankieta zosta³a przeprowadzona przez dr. Janusza Kurowskiego.
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e-sgh
w oczach studenta
Zbigniew Misiak
Celem poni¿szego artyku³u jest prezentacja systemu nauczania przez internet Szko³y G³ównej Handlowej z punktu widzenia
odbiorcy treci w nim zawartych.
System nauczania przez internet Szko³y G³ównej Handlowej by³ ju¿ kilkakrotnie opisywany na ³amach e-mentora.
Do tej jednak pory opisy te wychodzi³y spod pióra twórców
platformy e-sgh, b¹d te¿ wyk³adowców korzystaj¹cych z systemu, a wiêc si³¹ rzeczy w mniejszym stopniu uwzglêdnia³y
one punkt widzenia odbiorców materia³ów online.
W poni¿szym artykule postaram siê przybli¿yæ osobom,
które nie mia³y dot¹d okazji zapoznaæ siê bli¿ej z platform¹
e-learningow¹ SGH, jak wygl¹da korzystanie z tego systemu
z punktu widzenia studenta. Co ró¿ni wyk³ady oferowane
przez internet od wyk³adów oferowanych w klasycznej formie oraz jakie s¹ opinie studentów na temat przedmiotów
oferowanych w taki sposób?
Moje dowiadczenia dotycz¹ce e-sgh, opieram na przyk³adzie wyk³adu Polityka Teleinformatyczna. W chwili obecnej jest on jedynym pe³nym wyk³adem dostêpnym online,
przeznaczonym dla studentów studiów dziennych. Nie jest
on prowadzony w tradycyjnej formie. Uczestniczy³em
w tym wyk³adzie w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/2004.

Krótki opis systemu e-sgh
Pocz¹tki systemu siêgaj¹ maja 2001 roku. Ju¿ po kilku
miesi¹cach prac zaoferowano pierwszy kurs internetowy
(komercyjny). W semestrze zimowym 2002/2003 w systemie pojawi³y siê pierwsze wyk³ady dla studiów stacjonarnych oraz materia³y uzupe³niaj¹ce do tradycyjnych wyk³adów.
Liczba wyk³adów (rozumianych jako przedmiot dziekanatowy, a nie jako pojedynczy temat) oferowanych obecnie za porednictwem platformy e-learningowej e-sgh wynosi 42, z czego 17 wyk³adów jest ogólnodostêpnych, a 25
to wyk³ady o ograniczonym dostêpie. Dodatkowo przez
e-sgh mo¿na wzi¹æ udzia³ w kilku kursach komercyjnych.

Wiêkszoæ wyk³adów oferowanych aktualnie w systemie
stanowi uzupe³nienie treci oferowanych studentom studiów
stacjonarnych. Wyk³ady e-learningowe sensu stricto ograniczaj¹ siê w zasadzie do kursów komercyjnych oraz wyk³adu
z Polityki Teleinformatycznej. E-sgh nie powinno byæ widziane jedynie jako system e-learningowy, ale jako czêæ szerzej
pojêtego systemu oferuj¹cego tzw. blended learning, czyli ³¹cz¹cego zalety kszta³cenia klasycznego oraz nauczania przez
internet. Blended learning jest uznawany obecnie za jedn¹ ze
skuteczniejszych nowoczesnych form edukacji.
System zbudowany jest w oparciu o technologie zapewniaj¹ce elastycznoæ w formatowaniu treci oraz du¿e mo¿liwoci ich ró¿norodnego prezentowania i wykorzystywania w procesie nauczania. Wyk³ady dostêpne s¹ niemal dla
wszystkich internautów, dziêki zgodnoci z wiêkszoci¹ przegl¹darek i systemami operacyjnymi.
System, oprócz podstawowej funkcji edukacyjnej (czyli
oferowania treci wyk³adów w postaci u³atwiaj¹cych percepcjê slajdów ekranowych), oferuje równie¿ takie udogodnienia jak m.in. mo¿liwoæ druku wybranych materia³ów,
wirtualne konsultacje, prowadzenie dyskusji na forum, mo¿liwoæ ods³uchania nagrañ wyk³adów oraz skorzystania z interaktywnych testów. Bardzo dobrze opracowano równie¿
stronê administracyjn¹ pozwalaj¹c¹ np. na informowanie
studentów o udostêpnianiu nowych wyk³adów.

Wyk³ad Polityka Teleinformatyczna
Wyk³ad z Polityki Teleinformatycznej (PT), prowadzony
przez dr. Krzysztofa Piecha, ma za zadanie zapoznaæ studentów z przemianami zachodz¹cymi w sektorze nowej gospodarki, a w szczególnoci z zagadnieniem polityki internetowej. Pocz¹tkowo by³ on prowadzony w formie klasycznego wyk³adu, ale w listopadzie 2002 r. zosta³ (jako pierwszy
wyk³ad dla studentów studiów stacjonarnych) przeniesiony
w ca³oci na platformê e-sgh, dziêki czemu studenci mog¹
w pe³ni korzystaæ z zalet nauczania asynchronicznego1.
Mimo swojej wyj¹tkowoci PT wystêpuje w Informatorze SGH jako normalny przedmiot, a zapisaæ siê na ten wy-

Czyli takiego w którym student i wyk³adowca nie musz¹ braæ udzia³u w procesie edukacyjnym w tym samym czasie. Kszta³cenie asynchroniczne zapewnia znacznie wiêksz¹ elastycznoæ dla odbiorcy treci edukacyjnych. Cytuj¹c brandon-hall.com
(jedn¹ z bardziej uznanych firm zajmuj¹cych siê tematyk¹ e-learningu) taki model promuje naukê, której miejsce i czas zale¿y
od decyzji studenta (learning at their own pace and at their own place).

1
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k³ad mo¿na, analogicznie jak na inne przedmioty, za porednictwem Wirtualnego Dziekanatu2. Paradoksalnie 
mimo swojej wirtualnoci wyk³ad ten potrafi w Wirtualnym Dziekanacie wykazaæ kolizjê czasow¹ z innym wyk³adem, tak wiêc studenci mog¹ korzystaæ z elastycznoci
oferowanej im przez system e-sgh tylko jeli uda im siê
odpowiednio ukszta³towaæ plan zajêæ w nieco mniej elastycznym systemie dziekanatowym.
Pierwsz¹ ró¿nic¹ w porównaniu z klasycznym wyk³adem
stacjonarnym jest dopiero powitalny e-mail, zapraszaj¹cy
przy okazji na spotkanie informacyjno-organizacyjne, który
to element nie wystêpuje w wypadku normalnego wyk³adu3. Dodatkowo e-mail ten dostarcza od razu informacje
konieczne do rozpoczêcia pracy w systemie4.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e wyk³ad Polityka Teleinformatyczna trwa pó³ semestru (przeliczeniowo), tak wiêc wyk³adowca dysponuje pewn¹ swobod¹ w kszta³towaniu organizacji
przedmiotu.
Samo spotkanie organizacyjne, poprzedzaj¹ce zajêcia, nie ró¿ni siê diametralnie od
podobnych dla przedmiotów oferowanych
studentom stacjonarnie oraz s¹ prowadzone w jaki niestandardowy sposób np. trwaj¹ w weekendy. Pewn¹ odmiennoci¹ jest jedynie mo¿liwoæ ustalenia sposobu, w jaki bêd¹
udostêpniane materia³y do PT na platformie e-sgh oraz zasad zaliczania przedmiotu.
W zasadzie umo¿liwienie studentom decydowania o organizacji przedmiotu nie ma bli¿szego zwi¹zku z e-learningiem i jedynie wiadczy o stosunku prowadz¹cego wyk³ad
do studentów. Mo¿na na to równie¿ spojrzeæ z perspektywy mo¿liwoci systemu, które pozwalaj¹ na bardzo elastyczne kszta³towanie oferowanych w nim wyk³adów.
Mo¿liwoci, jakie daje system e-sgh mo¿na nale¿ycie
oceniæ dopiero po rozpoczêciu korzystania z materia³ów
udostêpnianych na tej platformie. Oprócz wspomnianego
ju¿ wczeniej wprowadzaj¹cego e-maila, u³atwiaj¹cego rozpoczêcie nauki w systemie s¹ to, opisane dalej, e-maile informuj¹ce o kolejnych wyk³adach oraz przypominaj¹ce o zbli¿aj¹cym siê terminie egzaminu.
Najistotniejszym elementem systemu s¹ jednak same
wyk³ady, jako nonik wiedzy. W przypadku przedmiotów
oferowanych tradycyjnie w SGH transfer wiedzy dokonuje
siê za porednictwem wyk³adów maj¹cych zazwyczaj postaæ monologów wyk³adowcy wspomaganych przez podrêczniki. W systemie e-sgh odpowiednikiem wyk³adów s¹ modu³y edukacyjne w postaci slajdów ekranowych (w wersji
HTML lub te¿ Flash), zawieraj¹ce skondensowan¹ wiedzê

i odpowiadaj¹ce funkcjonalnie rozbudowanym notatkom
studenta5. System oferuje równie¿ studentom mo¿liwoæ ods³uchiwania wyk³adu w formie streamingu audio6 (choæ akurat ten element nie by³ wykorzystywany w PT). Kolejnym
elementem, który u³atwia naukê s¹ te¿ podrêczniki w postaci elektronicznej (pliki PDF). Bior¹c pod uwagê istniej¹ce
niekiedy problemy z uzyskaniem dostêpu do ksi¹¿ek w bibliotece, trudno nie doceniæ tego rozwi¹zania.
Jednym z wiêkszych zagro¿eñ dla skutecznoci procesu nauczania poprzez internet s¹ problemy z motywacj¹
do regularnej nauki. W przypadku wyk³adu PT czêciowo
rozwi¹zywa³o problem to, ¿e wiêkszoæ wyk³adów by³a ciekawa7, a o ich regularnym udostêpnianiu8 przypomina³y
e-maile generowane przez system. Ponadto, podczas gdy
w przypadku klasycznego wyk³adu uwagi studentów (o ile
w ogóle zostan¹ uwzglêdnione) znajduj¹ swoje odzwierciedlenie dopiero w kolejnym semestrze, w przypadku Polityki Teleinformatycznej kilkakrotnie zdarza³o siê, ¿e uwagi co do zawartoci merytorycznej wyra¿one na forum, b¹d via
e-mail by³y uwzglêdniane niemal natychmiast. Chyba nie trzeba mówiæ, jaki wp³yw na motywacjê
do dalszego uwa¿nego ledzenia kolejnych wyk³adów, mia³a
mo¿liwoæ ujrzenia fragmentów zmienionych po interwencji studenckiej, szczególnie jeli wemiemy pod uwagê
fakt, ¿e ludzie s¹ sk³onni do anga¿owania siê silniej w to,
co uznaj¹ za swoje. Na tym przyk³adzie widaæ wiêc po
raz kolejny, ¿e mo¿liwoci techniczne oferowane przez platformê e-sgh wywieraj¹ korzystny wp³yw na proces przyswajania wiedzy przez studentów.
Bardzo istotn¹ spraw¹ jest mo¿liwoæ kontaktu z wyk³adowc¹. W przypadku przedmiotów wyk³adanych na studiach
stacjonarnych kontakt ten jest naturalny, podczas wyk³adów
oraz konsultacji. Kontakt z prowadz¹cym zajêcia oferowane w systemie e-learningu nabiera szczególnej wagi, gdy¿
bezporednie relacje s¹ utrudnione. System e-sgh pozwala
na wykorzystanie w tym celu nastêpuj¹cych metod: e-maila
(ka¿dy wyk³adowca mo¿e otrzymaæ e-mail w domenie
e-sgh.pl, który jest dostêpny dla studentów w ka¿dym momencie korzystania z systemu), forum dyskusyjnego oraz
czatu (maj¹cego stanowiæ substytut konsultacji).
Najpopularniejsza jest poczta elektroniczna (w ten sposób np. mo¿na by³o oddawaæ prace domowe i zadawaæ pytania odnonie niejasnoci w wyk³adach), jednak du¿¹ rolê
odgrywa równie¿ forum dyskusyjne. W przypadku PT za jego
pomoc¹ mo¿na by³o wyra¿aæ swoje opinie na tematy zwi¹zane z wyk³adami, uzyskaæ odpowiedzi odnonie kwestii

W rezultacie potrafi to doprowadziæ do sytuacji, w której student zapisuj¹c siê na PT, nie zdaje sobie sprawy z tego,
w jaki sposób prowadzony jest przedmiot.
3
Abstrahuj¹c ju¿ od kwestii robienia w ten sposób dobrego wra¿enia na studentach, rolê e-maila powitalnego doceni¹
z pewnoci¹ ci wszyscy, którzy (z powodu b³êdów Wirtualnego Dziekanatu) dopiero w czasie sesji dowiaduj¹ siê o tym, ¿e s¹
zapisani w systemie na jaki wyk³ad.
4
W po³¹czeniu z jasnymi opisami funkcji systemu dostêpnymi na stronie e-sgh.pl sprawia to, ¿e student nie czuje siê zagubiony w nowej sytuacji i mo¿e stosunkowo ³atwo i bezbolenie rozpocz¹æ korzystanie z wyk³adu, nawet jeli nie mia³ wczeniejszych dowiadczeñ z e-learningiem.
5
Co ciekawe system pozwala na dodanie do slajdów w³asnych adnotacji, co dodatkowo zwiêksza ich u¿ytecznoæ.
6
Taka forma pozwala na s³uchanie dwiêku bez koniecznoci ci¹gania ca³ego pliku.
7
Nie jest to wy³¹cznie moje subiektywne zdanie. Tak¹ opiniê podzieli³a wiêkszoæ studentów, którzy wziêli udzia³ w badaniu
oceniaj¹cym wyk³ad.
8
Na wspomnianym wczeniej spotkaniu organizacyjnym ustalilimy w³anie taki model przekazywania treci, a nie udostêpnienie od razu wszystkich wyk³adów.
2
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e-sgh w oczach studenta
organizacyjnych oraz dyskutowaæ z pozosta³ymi studentami i z wyk³adowc¹. Co wa¿ne, nie tylko pozwala³o to na
szybkie uzyskanie odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania, ale
równie¿ do pewnego stopnia wype³nia³o pustkê wynikaj¹c¹
z tego, ¿e uczestnicy kursu nie mieli okazji poznaæ siê osobicie (poza spotkaniem organizacyjnym i egzaminem).
S¹dz¹c po wyk³adzie z PT mo¿na powiedzieæ, ¿e najmniej
popularnym sposobem komunikacji jest czat. Wynika to raczej z wymaganej przez niego synchronicznoci.

Opinie studentów
Opinie o wyk³adzie i propozycje zmian opisane poni¿ej
s¹ oparte na ankiecie dotycz¹cej oceny przedmiotu PT przeprowadzonej przez autora drog¹ e-mailow¹ wród uczestników wyk³adu oraz na rozmowach z osobami, które autor
mia³ okazjê poznaæ osobicie.
Pierwszym badanym elementem by³ wp³yw, jaki mia³ na
wybór przedmiotu fakt jego wirtualnoci. Okaza³o siê, ¿e
dla po³owy respondentów nie mia³o to znaczenia przy podejmowaniu wyboru, a dla pozosta³ych mo¿liwoæ nauki za
porednictwem e-sgh by³a czynnikiem przemawiaj¹cym za
zapisaniem siê na PT.
Kolejnym elementem by³a ocena stopnia, w jakim e-sgh
u³atwia naukê. Ponownie g³osy roz³o¿y³y siê równomiernie
miêdzy opcjami: e-sgh u³atwia odbiór treci przekazywanych w ramach wyk³adu z PT, a te same rezultaty da³oby
siê osi¹gn¹æ przy zastosowaniu klasycznych metod. Co ciekawe  zdarza³o siê, ¿e osoby, dla których e-sgh mia³o pozytywny wp³yw na decyzjê o zapisaniu siê na przedmiot, pomija³y jego rolê w u³atwianiu przyswajania wiedzy. Sugerowa³oby to, ¿e czynnikiem decyduj¹cym by³a w ich przypadku chêæ zapoznania siê z e-learningiem.
Nastêpn¹ kwesti¹ by³o wykorzystanie przez PT mo¿liwoci technicznych oferowanych przez e-sgh. Tym razem niemal wszyscy respondenci zgodzili siê, ¿e obecna forma wyk³adu jest w³aciwa i dodawanie bardziej zaawansowanych
funkcji dostêpnych w systemie (np. nagrania audio do wyk³adów oraz interaktywne testy) nie jest niezbêdne. Zapewne wynika to z faktu, ¿e te akurat funkcje wyd³u¿a³yby czas
korzystania z systemu, co nie jest obojêtne dla osób korzystaj¹cych z komputerów uczelnianych lub te¿ ³¹cz¹cych siê
przez modem. Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e w perspektywie
polepszaj¹cego siê dostêpu do internetu testy online, sprawdzaj¹ce stopieñ przyswojenia wiedzy po zakoñczeniu ka¿dego modu³u i oferuj¹ce poprawne odpowiedzi, s¹ jak najbardziej godne rozwa¿enia.
W ocenie badanych elementami najbardziej u³atwiaj¹cymi naukê przedmiotu by³y (co nie jest chyba specjaln¹ niespodziank¹) ³atwy i szybki dostêp do treci wyk³adów i mo¿liwoæ nauki w dowolnym czasie. Dobrze oceniano podrêcznik do wyk³adów w formie plików PDF (którego zawartoæ

obowi¹zuje na egzaminie) oraz w³aciwie skonstruowane
slajdy ekranowe (zawieraj¹ce najistotniejsze zagadnienia),
s³u¿¹ce jako substytut notatek z wyk³adów i u³atwiaj¹ce szybkie zorientowanie siê w tematyce wyk³adów.
Postulowane zmiany dotyczy³y w przewa¿aj¹cej wiêkszoci kwestii zawartoci merytorycznej wyk³adu (a w szczególnoci dba³oci o prezentowanie najnowszych, dostêpnych
danych). W zasadzie oczekiwania co do systemu, jako takiego skupia³y siê na dalszym u³atwieniu nawigacji, polepszeniu szybkoci dostêpu oraz zaproponowania wersji off-line
dla osób, dla których praca na ci¹gniêtym materiale by³aby
wygodniejsza (dotyczy to rzecz jasna przede wszystkim osób
³¹cz¹cych siê z internetem przez dial-up9).
Byæ mo¿e warte rozwa¿enia by³oby zmodyfikowanie funkcji systemu zwi¹zanych z forum pod k¹tem jego bardziej
intensywnego wykorzystania. Obecnie system automatycznie powiadamia osobê, która stworzy³a w¹tek na forum w
momencie, gdy kto doda komentarz w tym w¹tku. Jest to
bezapelacyjnie wietne rozwi¹zanie, gdy¿ nie trzeba siê logowaæ, aby sprawdzaæ czy np. kto odpowiedzia³ na pytanie, które zadalimy. Bior¹c jednak pod uwagê to, ¿e czêæ
studentów ogranicza siê do przegl¹dania slajdów z wyk³adami i czytania podrêczników (lub te¿ odk³ada i to na koniec semestru) nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, ¿e na forum
w³anie toczy siê o¿ywiona dyskusja, sensowne mog³oby siê
okazaæ wysy³anie np. tygodniowych digestów10, które pozwala³yby na pe³niejsze zapoznanie siê z tym co siê dzieje.
By³oby to o tyle cenne, ¿e forum potrzebuje nieco czasu,
aby siê rozkrêciæ, wiêc mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kto zajrzy
tam raz na pocz¹tku semestru, dojdzie do wniosku, ¿e nic
siê nie dzieje i ju¿ tam nie wróci pozbawiaj¹c siê mo¿liwoci pe³niejszego skorzystania z zajêæ.

Podsumowanie
Oceniaj¹c na podstawie wyk³adu Polityki Teleinformatycznej mo¿liwoci oferowane studentom przez system e-sgh,
trzeba stwierdziæ, ¿e nasza uczelnia potrafi wykorzystaæ
mo¿liwoci, jakie daje e-learning.
Wyk³ad oferowany w taki sposób potrafi byæ (co najmniej)
równie skuteczny, jak wyk³ad klasyczny, oferuj¹c dodatkowo studentom mo¿liwoæ planowania swojego czasu i samodzielnego decydowania o sposobie i tempie nauki.
Rzecz jasna nie ka¿dy wyk³ad da siê (i op³aca siê) przenieæ w ca³oci do systemu e-sgh, jednak¿e nawet dla tych
przedmiotów, które wymagaj¹ bezporedniego kontaktu studenta z wyk³adowc¹, e-sgh mo¿e byæ cennym uzupe³nieniem.
Dodatkowo umo¿liwienie studentom SGH korzystania
z rozwi¹zañ e-learningowych jest bardzo wa¿nym elementem kszta³cenia przez nasz¹ uczelniê fachowców umiej¹cych
korzystaæ z nowych technologii coraz powszechniej stosowanych w biznesie.

Autor jest studentem Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilociowe i Systemy Informacyjne
(MISI) oraz cz³onkiem Sekcji Biznesu Miêdzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzia³a te¿ w organizacji
studenckiej AIESEC w projekcie Centrum Wiedzy (www.centrumwiedzy.edu.pl).
Jak ³atwo siê domyliæ dla osób p³ac¹cych za ka¿dy impuls telefoniczny czas, który spêdzaj¹ w systemie jest bardzo istotn¹
kwesti¹.
10
Czyli e-maili zawieraj¹cych podsumowanie opinii zamieszczonych w zadanym czasie na forum.
9
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Biznes elektroniczny
 czyli jaki?
Dariusz Nojszewski
Artyku³ jest wprowadzeniem do tematyki biznesu elektronicznego. Opisuje podstawowe pojêcia zwi¹zane z e-biznesem,
przedstawia najwa¿niejsze relacje pomiêdzy podmiotami biznesu elektronicznego oraz omawia modele prowadzenia dzia³alnoci biznesowej w internecie.
Biznes elektroniczny ma ju¿ d³ug¹ historiê, i nie jest
ona bynajmniej zwi¹zana tylko z internetem. Tak¿e nowoczesne jego odmiany nie musz¹ byæ oparte na internecie.
Pod tym pojêciem kryj¹ siê ogromne po³acie wiedzy, technologii i mo¿liwoci. Rola internetu w rozwoju biznesu elektronicznego jest na pewno bardzo istotna. Do tego stopnia, ¿e biznes internetowy bywa uto¿samiany z biznesem
elektronicznym. Pojêcia te nale¿y wyranie rozgraniczyæ 
biznes internetowy jest tylko jedn¹ z form e-biznesu.

Historia biznesu elektronicznego,
czyli EDI w pigu³ce
Zanim nasta³a era biznesu internetowego, biznes elektroniczny rozwija³ siê w du¿ych firmach i korporacjach miêdzynarodowych od wielu lat pod postaci¹ EDI (Electronic
Data Interchange)  elektronicznej wymiany dokumentów.
Przyjmuj¹c najszersz¹ definicjê biznesu elektronicznego, komputery po raz pierwszy zosta³y komercyjnie wykorzystane ju¿ w latach 60. XX wieku. Wraz z wprowadzeniem przez banki systemu ERMA (the Electronic Recording Machine Accounting), dziêki zautomatyzowanym
funkcjom tego systemu, w Bank of America dziewiêciu
pracowników mog³o wykonaæ pracê, któr¹ wczeniej wykonywa³o piêædziesiêciu. Komercyjne wykorzystanie komputerów szybko rozprzestrzenia³o siê w firmach, pozwalaj¹c zautomatyzowaæ administrowanie p³acami, tworzyæ
raporty, czy planowaæ harmonogramy produkcji.
W latach 70. i 80. dzia³alnoæ biznesowa zaczê³a siê
rozszerzaæ o pierwsze formy komunikacji pomiêdzy firmami (partnerami handlowymi). Powsta³y pierwsze systemy wymiany dokumentów EDI1.
Sama idea elektronicznej wymiany dokumentów pochodzi z po³owy lat 60. W 1968 r. grupa przedsiêbiorstw kole1
2
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jowych, dbaj¹cych o jakoæ wymiany danych miêdzy przedsiêbiorstwami, formuje Transportation Data Coordinating
Committee. W tym samym okresie General Motors, Suer
Valu, Sears, K-Mart buduj¹ dla g³ównych partnerów w³asne
systemy elektroniczne.
W latach 70. powstaj¹ pierwsze przemys³owe standardy wymiany dokumentów: 1975 r.  pierwszy miêdzyprzemys³owy standard air, motor, ocean, rail & some banking
applications; 1979 r.  ANSI X12.
Podstawowe standardy EDI w chwili obecnej to: EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport) z 1985 r. oraz SWIFT dla instytucji finansowych.
Wraz z rozpowszechnieniem siê internetu rozpoczêto przenoszenie standardów EDI na jego grunt, wykorzystuj¹c w tym celu najczêciej jêzyk XML2.

Definicje
Biznes elektroniczny to okrelenie bardzo szerokie i ogólne. Ponadto ci¹g³e zmiany i nowe sposoby ujêcia poszczególnych zagadnieñ powoduj¹ du¿e rozbie¿noci w definiowaniu nawet podstawowych pojêæ z zakresu biznesu elektronicznego. Spróbujmy przedstawiæ najwa¿niejsze z tych
pojêæ. Uporz¹dkowanie podstawowych terminów zwi¹zanych z biznesem elektronicznym wydaje siê niezbêdne.
Z pojêciem biznesu elektronicznego (e-business) ³¹cz¹
siê zarówno bardziej ogólne zagadnienia: elektronicznego handlu (e-commerce), elektronicznego przedsiêbiorstwa (e-enterprise), elektronicznej gospodarki (e-economy), a nawet elektronicznego spo³eczeñstwa (e-society),
czy elektronicznego rz¹du (e-government), jak równie¿
bardziej szczegó³owe, takie jak: e-banking czy e-learning.
Jeszcze inny aspekt wirtualizacji procesów biznesowych kryje siê za pojêciem m-business gdzie nacisk k³adzie siê na kwestie przesy³ania informacji.
Zdefiniujmy najwa¿niejsze z tych pojêæ.
Nasz¹ analizê rozpoczniemy oczywicie od okrelenia
terminu e-biznes. Przytoczymy kilka jego definicji, pokazuj¹cych jak ró¿nie bywa on rozumiany.

http://www.ucs.mun.ca/%7Edgoudie/B8205/history.html 25.01.2004 r.
http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk23.php 29.01.2004 r.
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Biznes elektroniczny  czyli jaki?
Wed³ug pierwszej, najszerszej pojêciowo definicji: Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie. Od wielu lat jest g³ównym medium i czêci¹ procesów biznesu niemal w ka¿dej firmie. Biznes elektroniczny nie polega wy³¹cznie na przeprowadzeniu
transakcji elektronicznie, ale dotyczy takie wszystkich procesów prowadz¹cych do takiej transakcji3.
Mo¿na przyj¹æ, przy tak zdefiniowanym pojêciu, ¿e biznesem elektronicznym bêdzie ka¿de wykorzystanie technologii komputerowych. Poczynaj¹c ju¿ od pisania tekstu
w edytorze tekstów, wykonywania prostych obliczeñ za
pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego, czy obrabiania otrzymanego faksem dokumentu w komputerze.
Kolejna z definicji k³adzie nacisk na internetowy aspekt
dzia³alnoci gospodarczej: E-biznes (e-business): jakiekolwiek przedsiêwziêcie internetowe  taktyczne lub strategiczne  które przekszta³ca zale¿noci biznesowe, czy
bêd¹ to relacje business-to-consumer, business-to-business, powi¹zania w zakresie przedsiêbiorstw (intra-business), czy pomiêdzy konsumentami (consumer-to-consumer). Ka¿dy mened¿er, który postrzega e-biznes jako
sprzeda¿ produktów przez internet, nie ogarnia ca³oci
obrazu. E-biznes stanowi bowiem naprawdê nowe ród³o efektywnoci, szybkoci, innowacyjnoci i nowych
sposobów tworzenia wartoci w organizacji4.
Jeszcze inaczej zagadnienie to przedstawia prof. Wojciech Cellary w artykule Elektroniczny biznes, k³ad¹c
nacisk na zmianê formy komunikacji pomiêdzy podmiotami gospodarczymi z papierowej na elektroniczn¹: Elektroniczny biznes stanowi uogólnienie elektronicznego handlu. £atwo bowiem zauwa¿yæ, ¿e drog¹ elektroniczn¹ mo¿na realizowaæ nie tylko procesy biznesowe, zwi¹zane z handlem, lecz równie¿ wiele innych. U podstaw elektronicznego biznesu le¿y d¹¿enie do:
 zast¹pienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi
i zorganizowanie obrotu nimi na drodze elektronicznej;
 zorganizowanie interakcji miêdzyludzkich za pomoc¹ mediów elektronicznych zamiast bezporednich spotkañ5.
Z pojêciem e-biznesu bardzo mocno zwi¹zane s¹ terminy: e-commerce i e-economy. E-commerce traktowany
jest jako g³ówny element e-biznesu. Dotyczy on wê¿szego
zakresu dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z handlem
(sprzeda¿¹ dóbr i us³ug). Równie¿ w przypadku tego pojêcia zachodz¹ ró¿nice w jego definicji.
Wed³ug firmy International Data Corporation termin
ten oznacza elektronizacjê podstawowych transakcji
handlowych6.

A. Hartman, J. Sifonis i J. Kador przedstawiaj¹ za nastêpuj¹c¹ definicjê: E-handel (e-commerce): szczególny
rodzaj przedsiêwziêæ w zakresie e-biznesu skupiaj¹cy siê
wokó³ pojedynczych transakcji wykorzystuj¹cych sieæ jako
medium wymiany, obejmuj¹cy relacje pomiêdzy
przedsiêbiorstwami (business-to-business, B2B), jak i pomiêdzy przedsiêbiorstwem i konsumentem (business-toconsumer, B2C)7.
Z kolei prof. Wojciech Cellary o e-commerce wyra¿a siê
nastêpuj¹co: O handlu elektronicznym mówimy wówczas,
gdy zwi¹zane z nim procesy biznesowe s¹ realizowane
drog¹ elektroniczn¹. Przedmiot handlu mo¿e byæ cyfrowy
lub materialny. Równie¿ podmiot handlu  sprzedawca
i kupuj¹cy  mo¿e byæ fizyczny lub wirtualny. ( ) Handel
elektroniczny obejmuje cztery g³ówne procesy biznesowe:
 promocjê i marketing,
 zamówienia,
 p³atnoci,
 dostawy  oczywicie tylko w przypadku produktów cyfrowych8.
Natomiast e-economy jest pojêciem szerszym ni¿
e-biznes. E-gospodarka (e-economy) to wirtualna arena,
na której prowadzona jest dzia³alnoæ, przeprowadzane
s¹ transakcje, dochodzi do tworzenia oraz wymiany wartoci i gdzie dojrzewaj¹ bezporednie kontakty pomiêdzy jego uczestnikami. Procesy te mog¹ byæ powi¹zane
z podobnymi dzia³aniami zachodz¹cymi na tradycyjnym
rynku, pomimo ¿e s¹ od nich niezale¿ne. E-gospodarka
czasami jest nazywana gospodark¹ cyfrow¹ (digital economy) lub cyberekonomi¹. Terminu nowa gospodarka u¿ywa siê równie¿ jako przeciwieñstwo starej, tradycyjnej gospodarki.9
Definicjê elektronicznego (samo)rz¹du oraz spo³eczeñstwa informacyjnego (e-society) przytaczamy za
Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej. E-government (rz¹d w internecie, czyli e-administracja)  model dzia³ania instytucji
rz¹dowych i samorz¹dowych oparty na wykorzystaniu
nowoczesnych technologii komputerowych, internetu
i nowych rodków przekazu. Model ten realizuje siê
poprzez relacje zewnêtrzne (urz¹d-obywatel, urz¹d-firma, urz¹d-dostawca) oraz relacje wewnêtrzne (urz¹durz¹d, urz¹d-pracownicy)10.
Natomiast spo³eczeñstwo informacyjne (Information
society) to nowy system spo³eczeñstwa kszta³tuj¹cy siê
w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarz¹dzanie informacj¹, jej jakoæ, szybkoæ
przep³ywu s¹ zasadniczymi czynnikami konkurencyjnoci zarówno w przemyle, jak i w us³ugach, a stopieñ
rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadze-

Kontinuum elektronicznego biznesu z perspektywy u¿ytkownika, Infoman 1999, nr 7/8, s. 30.
A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Warszawa 2001, s. XVIII.
5
W. Cellary, Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna [Wydanie specjalne Net Forum] 2000, s. 8.
6
Kontinuum ..., op. cit., s. 30.
7
A. Hartman, Sifonis J., Kador J., op. cit., s. XVIII.
8
W. Cellary, op. cit., s. 7.
9
Hartman A., Sifonis J., Kador J., op. cit., s. XVIII.
10
http://www.centrumdoradztwa.pl/index2.php?idm=slo_m&idc=slo0_c, 31.01.2004 r.
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nia, przetwarzania, przekazywania i u¿ytkowania informacji11.
Wydaje siê, ¿e w chwili obecnej biznes elektroniczny
nale¿y ju¿ postrzegaæ w szerszym kontekcie gospodarki
elektronicznej. To ju¿ nie s¹ pojedyncze przedsiêwziêcia, lecz z³o¿one procesy biznesowe, zmieniaj¹ce sposób
funkcjonowania ca³ej gospodarki. Równie¿ w Polsce zaczynaj¹ powstawaæ zrêby gospodarki elektronicznej.

Relacje pomiêdzy podmiotami
biznesu elektronicznego
Biznes elektroniczny wykorzystywany jest przez coraz to nowsze podmioty na rynku. Do podstawowych relacji pomiêdzy najwa¿niejszymi (pierwotnymi) podmiotami nale¿¹:
 B2B (business-to-business)  relacja przedsiêbiorstwo-przedsiêbiorstwo polega na realizacji procesów biznesowych pomiêdzy dwoma firmami;
 B2C (business-to-consumer lub business-to-client)
 relacja przedsiêbiorstwo-klient to relacje realizuj¹ce transakcje miêdzy przedsiêbiorstwami
a konsumentami;
 intra-business (intranet)  elektroniczny biznes
wewn¹trz przedsiêbiorstwa polega na realizacji na
drodze elektronicznej wewnêtrznych procesów biznesowych przedsiêbiorstwa12.
Oprócz nich mo¿emy obecnie spotkaæ tak¿e relacje typu:
 C2C (consumer-to-consumer)  relacja konsumentkonsument okrela typ zale¿noci biznesowych
zachodz¹cych pomiêdzy koñcowymi konsumentami dobra, czy us³ugi;
 B2P (business-to-public)  to obszar e-biznesu, który obejmuje relacje miêdzy przedsiêbiorstwem, a jego
makrootoczeniem (g³ównie spo³ecznym)13;
 G2C (government-to-citizen)  czyli komunikacja:
instytucje publiczne-obywatel14;
 G2B (government-to-business)  mówi o relacjach
pomiêdzy instytucjami publicznymi a biznesem (gospodark¹);
 A2B (application-to-business)  relacja okrelaj¹ca
rodzaj prowadzenia dzia³alnoci biznesowej polegaj¹ca na wynajmowaniu programów, czy us³ug komputerowych firmom za porednictwem internetu.
Zapewne w niedalekiej przysz³oci bêdzie mo¿na wyró¿niæ kolejne typy relacji zachodz¹ce w nowo powstaj¹cych
zale¿nociach pomiêdzy podmiotami na rynku.

Modele biznesowe
Biznes internetowy rozwija siê, powstaj¹ nowe technologie. Rozwi¹zania biznesowe nawet sprzed kilku miesiêcy okazuj¹ siê czasami nieaktualne.

Aby oceniæ, czy dane nowatorskie przedsiêwziêcie ma
szansê powodzenia, nale¿y je wprowadziæ w ¿ycie oraz odczekaæ z ocenami pewien czas. Bez tego tworzenie modeli
biznesowych mo¿e byæ jedynie akademickim rozwa¿aniem
nie maj¹cym zastosowania w praktyce.
Mimo to pokusimy siê o przedstawienie modeli biznesowych (internetowych) funkcjonuj¹cych w gospodarce. W znakomitej wiêkszoci modele te dotyczyæ bêd¹
dzia³alnoci komercyjnej firm w krajach najwy¿ej rozwiniêtych pod wzglêdem technologicznym (internet, komputeryzacja, tanioæ i ³atwoæ dostêpu do rodków ³¹cznoci). Bêd¹ to oczywicie Stany Zjednoczone, Japonia
i Europa Zachodnia.
Przedstawmy klasyfikacjê modeli biznesowych wyró¿nianych przez kilku autorów publikuj¹cych na ten temat.
Bardzo ciekawe zestawienie zaprezentowa³ Artur Grudzieñ na ³amach czasopisma NetForum:
 elektroniczna witr yna i sklep internetowy
(e-shop)  to najprostszy z prezentowanych modeli biznesowych, s³u¿y do promowania firmy, jej towarów czy us³ug, czasem po³¹czony jest ze sklepem internetowym;
 elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement)  czyli elektroniczne sk³adanie ofert i zaopatrywanie
w towary i us³ugi. W przypadku towarów transport
odbywa siê ju¿ w formie tradycyjnej;
 elektroniczne centrum handlowe (e-mall)  odmiana sklepów internetowych, w najprostszej formie
sk³ada siê z wielu elektronicznych sklepów (prowadzonych przez niezale¿ne podmioty). Wspó³praca
miêdzy nimi mo¿e byæ rozszerzona o wspólne metody p³atnoci, dostawy towarów, itp.;
 aukcja elektroniczna (e-auction)  w podstawowym
zakresie oferuje elektroniczne mechanizmy prowadzenia licytacji. Aukcje elektroniczne s¹ najczêciej
odpowiednikami aukcji prowadzonych w sposób tradycyjny. Ze wzglêdu na ogromne mo¿liwoci internetu istnieje wiele odmian aukcji elektronicznych, np.
aukcja odwrócona;
 wirtualna spo³ecznoæ (virtual community)  bardziej
zjawisko internetowe wykorzystywane przez niektóre firmy w swojej dzia³alnoci ni¿ model biznesowy.
Jest to grupa osób (podmiotów) skupionych wokó³
okrelonego tematu czy sektora rynku, komunikuj¹ca siê za porednictwem us³ug dostêpnych w sieci
(tworz¹cych rodzaj portalu tematycznego, listy dyskusyjnej itp.);
 platforma wspó³pracy (collaboration platform)  dostarcza narzêdzia i rodowisko informatyczne
umo¿liwiaj¹ce wspó³pracê miêdzy firmami. Platforma taka najczêciej prowadzona jest przez niezale¿n¹ firmê, która wynajmuje j¹ innym podmiotom
gospodarczym;

ibidem.
W. Cellary, op. cit., s. 7.
13
http://vortal.blitz.pl/index.php?i=2&menu=ebiz&text=btxt/ebizbasics 30.01.2004 r.
14
http://www.alma.biz.pl/mp-bin/article?sid=2002/06/18/2661480 30.01.2004 r.
11
12

32

e-mentor nr 1 (3)

Biznes elektroniczny  czyli jaki?
 integrator i dostawca us³ug ³añcucha wartoci (valuechain integrator)  ten model biznesowy koncentruje siê na integracji ca³ego ³añcucha wartoci w pierwszym wypadku oraz dostarczaniu specyficznych us³ug
z ³añcucha wartoci (np. elektroniczne p³atnoci)
w przypadku drugim;
 porednictwo informacji (information brokerage) 
firmy tego typu oferuj¹ us³ugê wyszukiwania i dostarczania firmom po¿¹danych przez nie danych (informacji). Przyk³adowo mo¿e tu chodziæ o wyszukiwanie informacji w sieci, czy tworzenie profili klientów;
 us³ugi zaufania (trust services)  jest to podobny do
poprzedniego model biznesowy dostarczaj¹cy specyficznych informacji, gwarantuj¹cych zaufanie w procesach biznesowych pomiêdzy stronami sieci, najczêciej w postaci wydawania lub potwierdzania certyfikatów autentycznoci15.
Odmienn¹ klasyfikacjê modeli biznesowych podaj¹ N. Kirov, A. Kumierz i R. Rzadca w czasopimie PCKurier. Przedstawiaj¹ oni 8 modeli biznesowych, czêciowo tylko pokrywaj¹cych siê z poprzednimi:
 prosto do klienta  w modelu tym firma dostarcza
produkty i us³ugi bezporednio do klienta, pomijaj¹c
tradycyjne kana³y dystrybucji;
 dostawca z pe³nym zakresem us³ug  w tym modelu
producent nie ogranicza siê tylko do sprzeda¿y w³asnych towarów i/lub us³ug, ale buduje serwis (portal)
tematyczny, za pomoc¹ którego oferuje produkty innych firm. Firmy te oferuj¹ pokrewne produkty z tej
samej bran¿y, np. producent no¿y kuchennych oferuje tak¿e garnki, przyprawy itp. sprzedawane przez
inne firmy;
 wirtualna spo³ecznoæ  opisana wczeniej;
 dostawca treci  w tym modelu firma zostaje dostawc¹ treci dla wiêkszych (ogólniejszych) portali,
które p³ac¹ jej za produkty i informacje, aby udostêpniaæ je nastêpnie w³asnym klientom;

 wspólna infrastruktura  d¹¿¹c do redukcji kosztów,
firmy mog¹ stworzyæ wspóln¹ platformê do kontaktów z klientami;
 przedsiêbiorstwo  firma posiadaj¹ca wiele jednostek
biznesowych (zak³adów), gdzie ka¿da z nich dysponuje w³asnym produktem, tworzy jeden punkt kontaktu dla wszystkich produktów firmy. Serwis taki
u³atwia nawigowanie i wyszukiwanie produktów
klientom;
 integrator sieci wartoci  w modelu tym integrator
dzia³a wy³¹cznie w wirtualnym ³añcuchu wartoci, jego
atutem s¹ posiadane dane;
 porednik  cele, jakie stawia sobie porednik, to
udostêpnienie pojedynczego punktu kontaktu pomiêdzy sprzedaj¹cymi a kupuj¹cymi oraz koncentracja
informacji.16

Podsumowanie
Przewrotnie najwiêkszym problemem w zdefiniowaniu pojêcia biznesu elektronicznego jest szybkoæ rozwoju i zmiany w nim zachodz¹ce. Zwróæmy uwagê na
wieloæ definicji podstawowych pojêæ zwi¹zanych z biznesem elektronicznym. wiadczy ona dobitnie o wieloæ
interpretacji i s¹dów na temat istoty e-biznesu nawet
wród specjalistów.
Jako podsumowanie zacytujmy fragment artyku³u Józefa Samo³yka: E-business odzwierciedla ewolucjê od ca³kowicie rêcznego, opartego na papierowym dokumencie
prowadzenia interesów do w pe³ni elektronicznego, cyfrowego systemu, w znacznym stopniu automatyzuj¹cego
realizacjê procesów biznesowych. Wdro¿enie nowych, elektronicznych technologii komunikacji i zarz¹dzania informacj¹ diametralnie rozszerza mo¿liwoci, zmienia metody zarz¹dzania i sam¹ istotê uprawiania biznesu. Podstaw¹ jest niemal nieograniczona komunikacja informacyjna
poprzez kompletne zastosowanie nowych technologii.
Odnosi siê do wszystkich aspektów realizacji biznesu17.
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Historia powstania mBanku
 pierwszego wirtualnego
banku w Polsce
Micha³ Macierzyñski
W ci¹gu ostatnich kilku lat internet pokaza³ wszystkim
przedsiêbiorstwom, w tym bankom, jak szybko mo¿e siê
zmieniæ ich konkurencyjny krajobraz. Szybki rozwój internetu w zasadniczy sposób zmieni³ istniej¹cy do tej pory
model biznesu. Wed³ug danych Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 70% wzrostu gospodarczego osi¹ganego na wiecie ma zwi¹zek z internetem1. W skutek dzia³ania nowych czynników, bran¿a
us³ug finansowych, w tym bankowoæ, przechodzi bardzo
g³êbokie zmiany strukturalne. Wraz ze zmian¹ otoczenia konkurencyjnego, rozpocz¹³ siê inny bardzo wa¿ny proces  masowego rozpowszechniania siê nowych technologii. Komputery osobiste, telefony komórkowe i internet z dóbr luksusowych sta³y siê dobrami powszechnymi, na które mo¿e
pozwoliæ sobie praktycznie ka¿dy. W konsekwencji w ci¹gu
kilku ostatnich lat doprowadzi³o to na wielu rynkach do
powstania rynku elektronicznego. Produkty finansowe, ze
wzglêdu na sw¹ abstrakcyjnoæ, poddaj¹ siê dematerializacji i zwi¹zane s¹ g³ównie z wymian¹ informacji. Amerykañski ekonomista L. Downes, wspó³autor ksi¹¿ki Unleashing
the Killer App twierdzi, i¿ pieni¹dz  poza wyj¹tkowymi
sytuacjami  nie ma charakteru fizycznego i z up³ywem czasu jeszcze bardziej ten charakter straci2. Nie dziwi zatem
fakt, ¿e to w³anie sektor finansów by³ jednym z pierwszych,
który zacz¹³ intensywnie i w sposób komercyjny korzystaæ
z nowego rynku, tworz¹c podstawy bankowoci internetowej.
Zachodz¹ce zmiany nie ominê³y równie¿ polskiego rynku bankowego. W koñcu 2003 r. polskie banki prowadzi³y ponad 2,6 mln rachunków, które umo¿liwiaj¹ zarz¹dzanie przez sieæ. Ponad 30 % z takich kont obs³ugiwana
jest przez trzy banki wirtualne, dla których internet jest
g³ównym kana³em dystrybucji us³ug3. W ci¹gu nieca³ych
trzech lat wirtualnym instytucjom uda³o siê zmieniæ podejcie du¿ej czêci spo³eczeñstwa i przekonaæ, ¿e banki
elektroniczne to równie¿ instytucje zaufania publicznego i ¿e warto skorzystaæ z ich oferty lub przynajmniej to

rozwa¿yæ. Polska, z jednymi z najwy¿szych cen na po³¹czenia internetowe i du¿o poni¿ej redniej wiatowej penetracj¹ internetu, prze¿ywa szybki rozwój bankowoci
internetowej. Iloæ internautów obs³uguj¹cych swoje konta bankowe w sieci znacznie przewy¿szy³a nawet najbardziej optymistyczne prognozy ekspertów4. Tak dynamiczny rozwój ca³ego rynku bankowoci internetowej mo¿na
wi¹zaæ z pojawieniem siê banków wirtualnych, które wziê³y na siebie g³ówny ciê¿ar jego rozwoju. Do momentu
uruchomienia pod koniec 2000 r. mBanku, polskie instytucje finansowe prowadzi³y zaledwie ok. 53 tys. rachunków internetowych. Rok póniej liczba takich kont wzros³a ponad dziesiêciokrotnie5.
Powstanie i rozwój mBanku nierozerwalnie ³¹czy siê
z osob¹ absolwenta SGPiSu (obecnie SGH), S³awomira
Lachowskiego, obecnego wiceprezesa BRE Banku ds.
bankowoci detalicznej. Na pocz¹tku lat 90. porzuci³
karierê akademick¹ na rzecz biznesu. Doæ szybko, bo
w 1992 r., trafi³ do Powszechnego Banku Gospodarczego w £odzi, gdzie obj¹³ stanowisko dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i jednoczenie cz³onka zarz¹du.
Po kilku latach udanej kariery trafi³ do najwiêkszego
polskiego detalisty, banku PKO BP, gdzie kierowa³ zespo³em, który by³ odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie do oferty banku Superkonta. W maju 2000 r. trafi³
na obecne zajmowane stanowisko w BRE Banku. Jego
g³ównym zadaniem by³o stworzenie koncepcji i uruchomienie nowego projektu bankowoci detalicznej6.
BRE Bank zaliczany jest do czo³ówki polskich instytucji
finansowych. G³ównym obszarem dzia³alnoci banku jest
obs³uga du¿ych przedsiêbiorstw oraz rednich i ma³ych firm.
Oferta banku obejmuje szerok¹ gamê produktów i us³ug
bankowych, a dziêki wspó³pracy ze spó³kami grupy BRE 
tak¿e pe³en zakres us³ug finansowych. Od 1992 r. BRE Bank
notowany jest na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie, a jego strategicznym udzia³owcem i partnerem jest
niemiecki Commerzbank, który po przeprowadzonych pod

Ch.Doré, Nowy wspania³y e-wiat, Tygodnik Forum, nr 50/2003.
http://web.archive.org/web/20020806072917/http://www.banking.com/aba/tech_ecomm_0100.asp, 20.03.2001 r.
3
A. Myczkowska, Przybywa kont internetowych, Rzeczpospolita, 22.01.2004 r.
4
Przyk³adem na to mog¹ byæ prognozy Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ z 2002 roku, por. B. Lepczyñski, Bankowoæ
detaliczna. Perspektywy. Rekomendacje, CeDeWu, Warszawa 2002 r., s. 37.
5
Dane na podstawie Rady Bankowoci Elektronicznej, dzia³aj¹cej przy Zwi¹zku Banków Polskich.
6
M. Goc³owska, Maratoñczyk w banku, Rzeczpospolita, dodatek Moja Kariera, 29.10.2003 r.
1
2

34

e-mentor nr 1 (3)

Historia powstania mBanku  pierwszego wirtualnego banku w Polsce
koniec 2003 r. dwóch wezwaniach posiada 16.575.754 akcji, stanowi¹ce 72,16% kapita³u zak³adowego banku7.
BRE Bank, specjalizuj¹cy siê w obs³udze przedsiêbiorstw,
od kilku lat zainteresowany by³ wprowadzeniem produktów
dla klientów detalicznych. Do momentu uruchomienia mBanku, a potem MultiBanku, BRE zajmowa³ siê tylko private bankingiem, który obejmowa³ grupê kilkunastu tysiêcy klientów.
Jest to jednak doæ ograniczony segment, poniewa¿ wymagany dla niego próg minimalnych rodków ulokowanych
w banku wynosi 100 tys. z³. Bankowoæ detaliczna by³a dla
BRE Banku strategicznie niezbêdna do stabilizowania wahañ koniunktury, które negatywnie wp³ywaj¹ na bankowoæ
korporacyjn¹ i inwestycyjn¹. W 1999 r. w BRE
Banku powsta³ pomys³ stworzenia pionu bankowoci detalicznej. Uruchomiono projekt o
kodowej nazwie BRE7. Wybrano wówczas zintegrowany system bankowy  Altamirê (obecnie Alnova  z tego systemu
bêdzie korzysta³ w niedalekiej przysz³oci Bank PKO BP),
który kupiono wraz z kodem ród³owym i tzw. instrukcj¹
zmian od Andersen Consulting (obecnie Accenture) oraz platformê sprzêtow¹  komputer mainframe IBM S/390. Jeszcze
w tym samym roku zbudowano centrum danych i stworzono zespó³ informatyków pracuj¹cych na potrzeby projektu.
Prace nad uruchomieniem bankowoci skierowanej do
szerszej grupy klientów detalicznych, zosta³y na pewien czas
spowolnione na prze³omie lat 1999/2000, w okresie rozmów
z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. dotycz¹cych planów po³¹czenia obu banków. W strukturze BH istnia³ ju¿
pion bankowoci detalicznej  handlobank, dlatego w perspektywie przysz³ego maria¿u obu firm, dublowanie takiej
dzia³alnoci by³o niecelowe. Od³o¿one plany rozwoju bankowoci detalicznej BRE Banku przyspieszy³y tempa, po definitywnym fiasku rozmów z Bankiem Handlowym, który
ostatecznie zosta³ przejêty w 2000 r. przez Citibank. Opónienie uruchomienia pionu bankowoci dla klientów indywidualnych spowodowa³o, ¿e zrezygnowano z planów utworzenia banku detalicznego, na który sk³ada³aby siê sieæ ma³ych placówek detalicznych i us³ug elektronicznych (call center i internetu). W tym czasie bowiem inne polskie banki,
m.in. Millennium nale¿¹cy do ówczesnego BIG Banku Gdañskiego SA, szybko rozbudowa³y w³asne sieci detaliczne. Pojawi³ siê tak¿e nowy sposób dostêpu do konta z którym
wi¹zano wielkie nadzieje  WAP. Wszystkie te okolicznoci
wykorzysta³ S. Lachowski, który zaproponowa³ prezesowi
BRE Banku zupe³nie nowy pomys³ na bankowoæ detaliczn¹.
Pomys³ ten zosta³ szybko zatwierdzony przez radê nadzorcz¹. Ostatecznie zmieni³a siê zarówno koncepcja BRE7, jak
i kierownictwo ca³ego projektu8.
Obs³uga przedsiêbiorstw, które z regu³y zainteresowane
by³y ofert¹ kredytow¹, wymaga³a od BRE Banku wykorzystywania drogich rodków z rynku miêdzybankowego. Dlatego dobrym rozwi¹zaniem, które dodatkowo stabilizowa³o wahania koniunktury okazywa³ siê rynek klientów detalicznych. Jeszcze w maju 2000 r. w jednym z wywiadów S. La-

chowski stwierdzi³: Nie ma dobrych przyk³adów biznesowych bankowoci wy³¹cznie internetowej, która by³aby zdolna wyjæ poza rynki niszowe. Wci¹¿ liczy siê sieæ oddzia³ów
i bezporedni kontakt. Dlatego bêdziemy obecni fizycznie,
na ile bêdzie to konieczne i wirtualnie, na ile tylko bêdzie to
mo¿liwe9. Pierwotny projekt przewidywa³ stworzenie MultiBanku  instytucji dla bardziej wymagaj¹cych i zamo¿nych
klientów indywidualnych. Zgodnie z projektem mia³ to byæ
bank, który dzia³a³by w oparciu o innowacyjny model biznesowy i koncepcjê zintegrowanych kana³ów dystrybucji, gdzie
placówki bankowe pe³ni³yby centraln¹ rolê. Wed³ug koncepcji
S. Lachowskiego motorem rozwoju nowego banku mia³ byæ
internet oraz takie kana³y elektroniczne, jak
telefonia komórkowa wykorzystuj¹ca protokó³ WAP oraz interaktywna telewizja kablowa i satelitarna. Bank mia³ wykorzystaæ sieæ swoich dotychczasowych oddzia³ów, rozbudowan¹ o kolejne placówki,
szczególnie w du¿ych aglomeracjach. Wielkie nadzieje wi¹zano zw³aszcza z wykorzystaniem telefonów komórkowych,
gdy¿ liczba ich posiadaczy pod koniec 2000 r. trzykrotnie
przewy¿sza³a liczbê osób korzystaj¹cych z internetu. Pocz¹tkowa nazwa projektu BRE7 zosta³a wówczas oficjalnie zamieniona na MultiBank. Prace nad stworzeniem nowego banku detalicznego szybko ruszy³y do przodu. Oferta pionu detalicznego mia³a byæ skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i ma³ych przedsiêbiorstw. W zamierzeniu
bank kierowa³ j¹ do m³odych, ambitnych ludzi, aktywnie wykorzystuj¹cych nowoczesne kana³y komunikacji z perspektyw¹ wysokich dochodów w ci¹gu najbli¿szych 3 lat10.
W po³owie 2000 r. zespó³ pod kierownictwem S³awomira Lachowskiego robi³ szybkie postêpy w tworzeniu nowego banku. Wejcie na rynek MultiBanku mia³o stanowiæ du¿e
zaskoczenie dla konkurencji. W ci¹gu roku od uruchomienia nowego projektu BRE Bank zamierza³ zdobyæ co najmniej
150 tys. klientów11. Z planowanych w pierwszej fazie BRE7
100 placówek ostatecznie MultiBank mia³ posiadaæ sieæ oko³o
50 oddzia³ów umiejscowionych w najwiêkszych miastach
Polski. Podstawowym atutem mia³ byæ jednak najbardziej
zaawansowany na rynku kana³ internetowy, a zarazem niskie op³aty za prowadzenie konta. Bank nie myla³ wówczas
o tworzeniu banku wirtualnego. Podstawow¹ przeszkod¹
w planach rozwoju tego typu instytucji by³o w powszechnej
percepcji pozbawienie podstawowej racjonalnej cechy 
atrakcyjnoci kosztowej. Zaledwie 3,5% badanych w tym
okresie uwa¿a³o, ¿e bankowoæ elektroniczna mo¿e zapewniæ lepsze warunki finansowe12. Na zmianê decyzji wp³ynê³y
przeprowadzane w tym okresie w BRE Banku analizy i spotkanie z przysz³ymi twórcami Inteligo, którzy planowali stworzenie banku o podobnym profilu dzia³alnoci. S. Lachowski
obserwowa³ równie¿ w tym czasie udane wejcie i rozwój
na konkurencyjnym amerykañskim rynku banku ING Direct.
Podstawow¹ szans¹, która wówczas pozwala³a myleæ
o stworzeniu w Polsce takiej instytucji, mimo doæ niskiej
penetracji internetu, by³o utrzymuj¹ce siê w tamtym okre-

http://www.brebank.com.pl/inwestorzy/index.jhtml?context=1284, 15.01.2003 r.
D. Konowrocka, Tu nie ma ¿artów, Computerworld, 3.06.2002 r.
9
D. Konowrocka, BRE Bank zamierza uruchomiæ pion bankowoci detalicznej, Computerworld, 9.05.2000 r.
10
http://www.centrumdoradztwa.pl/index2.php?idm=slo_m&idc=slo0_c, 31.01.2004 r.
10
ibidem
11
W. Grzegorczyk, Ruszy³ MultiBank, Rzeczpospolita, 8.11.2001 r.
12
J. Stryczyñski., T. Zarzecki, Raport EDS. Bank ery gospodarki elektronicznej, Bank 09/2000.
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sie wysokie oprocentowanie depozytów miêdzybankowych13. BRE Bank zamiast po¿yczaæ pieni¹dze na rynku, móg³
w ³atwy i stosunkowo tani sposób zebraæ je od osób fizycznych. W koñcu wrzenia 2000 roku akcja kredytowa BRE
Banku osi¹gnê³a poziom 7,33 mld z³, podczas gdy depozyty
podmiotów niefinansowych wynosi³y 6,91 mld z³14. Bank od
dawna by³ g³ównym po¿yczkobiorc¹ na rynku miêdzybankowym. Uruchamiaj¹c projekt mBanku, BRE nie ukrywa³ zatem, ¿e bardzo liczy na pieni¹dze zebrane na rynku detalicznym. Podstaw¹ wiary w sukces wirtualnej instytucji nie
by³ bynajmniej internet, lecz przekonanie, ¿e klienci racjonalnie zarz¹dzaj¹ w³asnymi pieniêdzmi i nie bêd¹ tolerowaæ
sytuacji, kiedy bank zarabia 100% mar¿y na ich rodkach.
Mia³o to stanowiæ dostateczn¹ zachêtê dla klientów i spowodowaæ, ¿e bank bardzo szybko stanie siê przedsiêwziêciem dochodowym. Dodatkowy zarobek mia³o przynieæ
wprowadzenie mBanku na gie³dê, co by³o w tamtym okresie bardzo popularnym sposobem na zdobycie znacznych
rodków finansowych, dziêki wykorzystaniu panuj¹cej wówczas euforii internetowej. W chwili wejcia na rynek mBank
zapewnia³ oprocentowanie rodków od 15,5% do 16,5%, podczas gdy banki tradycyjne rednio tylko ok. 7% Nawet przy
takiej ofercie nowy bank móg³ zarabiaæ ok. 2% mar¿y finansowej.
Wed³ug panuj¹cej wówczas opinii tradycyjne banki zmuszone by³y do oferowania niskich stóp procentowych, poniewa¿ mia³y wysokie koszty dzia³ania, zwi¹zane m.in.
z utrzymaniem sieci placówek i liczn¹ za³og¹. W przypadku
mBanku problem ten nie istnia³, poniewa¿ wszystkie us³ugi
wiadczone by³y za porednictwem nowoczesnych kana³ów
dystrybucji, za zatrudnionych w banku mia³o byæ docelowo kilkadziesi¹t osób. Wed³ug oceny BRE Banku po wprowadzeniu mBanku na gie³dê zatrudnienie mia³o wynieæ zaledwie oko³o 40 osób. Samo uruchomienie mBanku by³o
postrzegane na rynku jako krok nierozwa¿ny i pozbawiony
przysz³oci, czego najdobitniejszym przyk³adem sta³y siê
s³owa by³ej prezes Banku Pekao S.A. W jednym z wywiadów
stwierdzi³a, ¿e rynek bankowoci internetowej jest zbyt p³ytki
ze wzglêdu na ograniczon¹ skalê potencjalnych u¿ytkowników w stosunku do koniecznych nak³adów finansowych,
które musi ponosiæ bank. Wed³ug jej opinii znacznie odk³ada³o to w czasie potencjalny zysk, a tym samym skazywa³o
projekt na pora¿kê. W podobnym tonie wypowiadali siê inni
bankowcy i dziennikarze, wskazuj¹c zw³aszcza na nierealne
ich zdaniem cele biznesowe nowego banku15.

Pierwotny model biznesowy mBanku zak³ada³, ¿e grupê docelow¹ stanowiæ bêd¹ klienci indywidualni. Docelowymi u¿ytkownikami mia³y byæ przede wszystkim osoby
posiadaj¹ce nadwy¿ki finansowe, a jednoczenie traktuj¹ce nowe rozwi¹zania technologiczne jako skuteczny i wygodny sposób komunikowania siê z bankiem. Powstaj¹cy
mBank mia³ byæ pierwszym w Polsce bankowym dyskontem, odpowiednikiem WalMartu w Stanach Zjednoczonych, dyskonta w handlu detalicznym. Analogia ta dotyczy³a równie¿ modelu biznesowego, który oparty by³ na
niespotykanym wczeniej w polskiej bankowoci za³o¿eniu, które polega³o na zaoferowaniu klientom ograniczonej liczby produktów wysokiej jakoci po bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach, a czêsto nawet bezp³atnie. Obecnie model ten ulega znacznemu przeobra¿eniu
w stronê banku pe³nozakresowego, pierwszego wyboru.
W biznesplanie nowego banku jako podstawowe parametry weryfikacji sukcesu projektu przyjêto otworzenie do koñca 2001 r. 150 tys. rachunków oraz zgromadzenie depozytów przekraczaj¹cych wartoæ 1 mld z³. Zamierzenia te ró¿ni³y siê jednak zasadniczo od podawanych w momencie startu banku i by³y od nich znacznie
ambitniejsze. Na pierwszej z licznych wówczas konferencji
prasowej prezes S. Lachowski informowa³, ¿e BRE Bank
liczy, i¿ dziêki mBankowi w ci¹gu 18 miesiêcy pozyska
ok. 150 tys. klientów (oko³o 1,5% rynku). Pod koniec
2000 r. na rachunku w polskich bankach znajdowa³o siê
przeciêtnie oko³o 2 tys. z³, dlatego na rynku uwa¿ano, ¿e
bank bêdzie chcia³ pozyskaæ w ten sposób oko³o 300 mln
z³ depozytów. Pierwsze tygodnie dzia³ania mBanku pokaza³y, ¿e zarówno przewidywania w zakresie liczby klientów jak i depozytów nale¿y zweryfikowaæ du¿o bardziej
optymistycznie16.
W nocy z 25 na 26 listopada 2000 r. mBank, Wydzia³
Bankowoci Elektronicznej BRE Banku rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ  100 dni od rozpoczêcia realizacji projektu17. Koszt
jego uruchomienia bez zakupu oprogramowania obliczono na 10 mln z³18. mBank jest pierwszym wirtualnym bankiem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie rodkowej. Data uruchomienia  z soboty na niedzielê  by³a wybrana celowo i symbolicznie wskazywa³a na zalety nowego banku. Obecnie z us³ug mBanku korzysta ponad 560
tys. klientów. Jak obliczaj¹ pracownicy banku19 w ci¹gu
trzech lat dzia³alnoci jego klienci zarobili ju¿ ponad 280
mln z³.

Autor jest absolwentem SGH, a tak¿e doktorantem tej¿e Uczelni w Kolegium Zarz¹dzania i Finansów. Specjalizuje siê
w marketingu i public relations bankowym oraz bankowoci elektronicznej. Autor wielu publikacji w prasie fachowej i w internecie. Jest ekspertem ds. bankowoci internetowej na Forum portalu Gazeta.pl (Agora), analitykiem wortalu Bankier.pl
ds. Finansów osobistych. Prowadzi niekomercyjny serwis internetowy powiêcony bankowoci elektronicznej i marketingowi bankowemu www.prnews.pl.
rednia wartoæ WIBOR 1M w okresie od 01.01.2000 r. do 01.12.2000 r. wynosi³a 18.47%.
P. Jab³oñski, Finanse osobiste. Pierwszy bank wirtualny, Rzeczpospolita, 15.11.2000 r.
15
M. Urbaniak, Czy moda mo¿e byæ elementem rozwoju?, Bank 05/2001.
16
ostatecznie bank zdoby³ 1 mld z³ depozytów 24 grudnia 2001 r., a barierê 150 tys. klientów osi¹gn¹³ 21 stycznia 2002 r.
17
M. Sitek, Internetowe rachunki w BRE Banku, Prawo i gospodarka, 27.11.2000 r.
18
M. Sitek, e-produkty BRE Banku, Prawo i gospodarka, 21.11.2000 r.
19
Komunikat prasowy mBanku, S. Midera, Trzy lata mBanku, £ód, 18.12.2003 r.
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Czym (nie) jest
zarz¹dzanie wiedz¹?
Beata Mierzejewska
Zarz¹dzanie wiedz¹ to jedynie
przejciowa moda w zarz¹dzaniu?
Nie sposób otworzyæ dzi Harvard Business Review, Businessman Magazine, czy Computerworld, by nie natkn¹æ siê
na artyku³ odwo³uj¹cy siê w swej treci do jednej z wspó³czesnych koncepcji zarz¹dzania  zarz¹dzania wiedz¹. Co
wiêcej, tysi¹ce adresów internetowych, dziesi¹tki konferencji oraz coraz to nowsze publikacje naukowe traktuj¹
o tym temacie. Korporacje inwestuj¹ miliony dolarów
w rozwój swoich systemów zarz¹dzania wiedz¹, gotowe
s¹ ponosiæ ogromne koszty doradztwa zewnêtrznego
w tym zakresie, wierz¹c, ¿e jest to kluczowy czynnik sukcesu w kszta³towaniu przewagi konkurencyjnej w nowej
rzeczywistoci gospodarczej.

nie baz wiedzy i usprawnianie komunikacji. Nie bez znaczenia jest te¿ globalizacja rynków pracy. Mobilnoæ pracowników i du¿a fluktuacja kadr mog¹ pozbawiæ firmê cennych zasobów wiedzy i umiejêtnoci.
Wykszta³ca siê tak¿e nowy typ organizacji  podczas,
gdy dotychczas kluczowa wiedza, stanowi¹ca o wyró¿nianiu siê organizacji, skoncentrowana by³a tylko na najwy¿szych szczeblach ich hierarchii, obecnie, zw³aszcza w warunkach organizacji sieciowych czy organizacji wiedzy
(knowledge company), praktycznie wszystkie jej elementy s¹
ród³em wiedzy.
Rysunek 1. Rewolucja modelu organizacji

W czym tkwi fenomen tego podejcia?

Wielu adwersarzy traktuje zarz¹dzanie wiedz¹ jako kolejny modny trend w zarz¹dzaniu  nietrwa³¹ modê, stymulowan¹ przez firmy konsultingowe. Modê, której zdaje
siê ulegaæ coraz wiêcej mened¿erów. Modê, która niewiele nowego wnosi do zarz¹dzania, systematyzuj¹c jedynie
dzia³ania od wieków obecne w wiecie biznesu. I w koñcu
modê, za któr¹ wcale nie trzeba pod¹¿aæ
Obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce we wspó³czesnej rzeczywistoci spo³eczno-gospodarczej, trudno jednak nie dostrzec istotnego wzrostu znaczenia wiedzy, która staje siê
si³¹ napêdow¹ wszelkich zmian w gospodarce.
Wiêkszoæ rynków podlega obecnie procesowi globalizacji (i to nie tylko w sensie transnarodowoci, ale tak¿e
wspó³zale¿noci i dynamiki systemów), co z jednej strony
oznacza poszerzenie potencjalnego zakresu oddzia³ywania, a z drugiej wzrost liczby potencjalnych graczy. Granice geograficzne nie stanowi¹ ju¿ kluczowej bariery w rozwijaniu biznesu. Nie oznacza to nic innego, jak tylko zmianê warunków konkurowania. Wymagaj¹cy konsument ¿¹da
coraz to lepszych produktów, a tym samym cykl ¿ycia danego wyrobu ulega skróceniu. Wymaga to od organizacji
umiejêtnoci szybkiego reagowania na zmiany, dok³adnej
wiedzy o potrzebach klienta, i to nie tylko klienta masowego, ale niemal ka¿dego z klientów. Postêp technologiczny z jednej strony zmusza firmy do ci¹g³ego unowoczeniania swoich produktów, a z drugiej umo¿liwia tworze-

ród³o: Opracowanie KPMG nt. zarz¹dzania wiedz¹, 1999 r.

Wiedza staje siê obecnie genomem organizacji  tak jak
zapis DNA decyduje o cechach, osobowoci, mo¿liwociach
cz³owieka, tak te¿ wiedza organizacji okrela jej kszta³t
w przysz³oci. Ale podobnie jak cz³owiek  nawet, gdy w jego genomie zapisany jest geniusz  bez odpowiedniego pokierowania, stymulacji warunków rozwoju mo¿e byæ tylko
jednym z tysiêcy fizyków, a nie kolejnym Einsteinem, tak
te¿ organizacja, której wiedza nie bêdzie wiadomie, w pe³ni, we w³aciwy sposób wykorzystywana, przekazywana czy
zachowywana, mo¿e przeoczyæ szanse, jakie przed ni¹ staj¹. Wszak zarz¹dzanie w XXI wieku to w wiêkszej mierze
antycypowanie czy nawet kreowanie szans dla organizacji,
w mniejszej za sama odpowied na nie. Wiedza p³yn¹ca
z otoczenia w po³¹czeniu z wiedz¹ wewn¹trz organizacji
oraz wiedz¹ indywidualn¹ mened¿erów pozwala im szybciej podejmowaæ bardziej trafne decyzje.
St¹d skuteczne zarz¹dzanie wiedz¹ decyduje ostatecznie o sukcesie organizacji.
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Czy zarz¹dzanie wiedz¹
to tylko akademicka abstrakcja?
Nowy model organizacji przypomina bardziej wirtualny splot kontraktów ni¿ tradycyjnie rozumian¹ firmê,
skupiaj¹c jedynie tymczasowo spo³ecznoæ organizacji i jednostek wokó³ realizacji okrelonych celów i zadañ; nie istniej¹ dla niej granice pañstw, ani bran¿. Jej
aktywami s¹ aktywa niematerialne  g³ównie wiedza
zawarta w procesach, systemach IT oraz g³owach pracowników. Dostarcza spersonalizowany, czêsto tak¿e
niefizyczny, innowacyjny produkt, nierzadko kreuj¹c
potrzeby swoich potencjalnych klientów, nie za jedynie odpowiadaj¹c na nie. Zatrudnia (i to te¿ nie zawsze!)
pracowników wykorzystuj¹cych w pracy nie si³ê miêni,
ale w³asny umys³ (pracowników wiedzy). I w koñcu antycypuje zmiany w otoczeniu i szybko siê do nich dostosowuje.
Jak zarz¹dzaæ takim tworem? Czy dotychczas stosowane w zarz¹dzaniu strategie mog¹ sprawdziæ siê w nowych warunkach?
Odpowiedzi¹ na te pytania jest strategia zarz¹dzania wiedz¹. Opieraj¹c siê na strategicznym zasobie, a zarazem g³ównym ródle kreowania wartoci, strategia zarz¹dzania wiedz¹ jest miejscem, gdzie zdefiniowany
jest sposób w jaki firma alokuje, wykorzystuje czy transferuje swoje istniej¹ce zasoby wiedzy i pozyskuje oraz
tworzy nowe. A tak¿e  podobnie jak dotychczas stosowane strategie  stanowi niejako mapê drogow¹ wskazuj¹c¹ mo¿liwe drogi dojcia organizacji do postawionego celu.
Tym, co decyduje o koniecznoci stworzenia takiej
strategii jest fakt, i¿ indywidualne i organizacyjne zdolnoci, wiedza o rynku i klientach oraz wiedza od klientów staj¹ siê w ostatniej dekadzie kluczowymi czynnikami determinuj¹cymi przewagê konkurencyjn¹ organizacji.
W efekcie, organizacje nie mog¹ sobie d³u¿ej pozwoliæ, aby procesy te zachodzi³y przypadkowo, aby ich zasoby by³y tylko zbiorem losowo zebranych i przetworzonych informacji. Strategia zarz¹dzania wiedz¹ w organizacji stanowi wiêc systematyczne podejcie, maj¹ce na
celu sta³e rozwijanie tych zasobów i takie usprawnianie
zachodz¹cych procesów, które prowadzi do przekszta³cenia tych zasobów i procesów w realn¹ wartoæ dla klientów i interesariuszy organizacji.
Jak zgodnie wskazuj¹ liczni autorzy zajmuj¹cy siê zarz¹dzaniem wiedz¹, strategia zarz¹dzania wiedz¹ powinna opieraæ siê na trzech podstawowych filarach:
 ludziach,
 technologii,
 procesach.
Kluczowym zadaniem przy budowie systemu zarz¹dzania wiedz¹ jest takie po³¹czenie tych trzech jego wymiarów, które pozwoli osi¹gn¹æ jak najwiêksze efekty
synergii.
Realizacja strategii zarz¹dzania wiedz¹ mo¿liwa jest dopiero wtedy, gdy poszczególne jej elementy w³¹czone zostan¹ w procesy biznesowe organizacji.
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Uwzglêdnienie perspektywy procesowej umo¿liwia
ukierunkowanie zarz¹dzania wiedz¹ na poprawianie dzia³alnoci organizacji na poziomie operacyjnym. Uwzglêdnienie w procesach czynnoci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
wiedz¹ jest konieczne nie tylko do ich usprawnienia, lecz
tak¿e by mieæ pewnoæ, ¿e bêd¹ one wykonywane przez
pracowników.
Pozwala tak¿e dok³adniej szacowaæ korzyci i koszty
zwi¹zane z implementacj¹ okrelonych narzêdzi. Dodatkowo, daje mo¿liwoæ dekompozycji strategii zarz¹dzania
wiedz¹ na okrelone czynnoci w ramach poszczególnych
procesów. Dopiero taka forma daje bowiem szansê osi¹gniêcia zamierzonych przez organizacjê celów.
Dla przyk³adu, jeli celem strategicznym firmy jest
wzrost satysfakcji klientów, wówczas jednym z celów zarz¹dzania wiedz¹ mo¿e byæ rozwój kompetencji organizacji w zakresie pozyskiwania wiedzy od klientów oraz wykorzystywania jej w celu tworzenia innowacyjnych rozwi¹zañ, które klientowi zapewnia sukces.
Zarz¹dzanie wiedz¹ nie jest wiêc jedynie sofistycznym
wytworem laboratoriów uniwersyteckich, ale adresuje realne problemy biznesowe, przed jakimi staj¹ wspó³czesne organizacje.

Czy zarz¹dzanie wiedz¹ to zarz¹dzanie
dokumentami i informacj¹?
Je¿eli wpiszemy w dowolnej wyszukiwarce internetowej has³o zarz¹dzanie wiedz¹, oka¿e siê, ¿e znaczna czêæ
wyników dotyczyæ bêdzie firm informatycznych oferuj¹cych systemy zarz¹dzania dokumentami i przep³ywem informacji, repozytoria i bazy wiedzy czy te¿ portale korporacyjne.
Czym zatem zarz¹dzanie wiedz¹ ró¿ni siê od zarz¹dzania danymi np. przy u¿yciu hurtowni danych czy te¿ od
systemów zarz¹dzania dokumentami?
Zarz¹dzanie wiedz¹  poza tym, i¿ stanowi podstawow¹ zasadê filozofii firmy  realizowane jest we wspomnianych wymiarach: procesowym, kulturowym oraz technologicznym. Jedynie ich wzajemne oddzia³ywanie mo¿e przynieæ nam oczekiwane efekty. Trudno wiêc sprowadziæ ca³¹
koncepcjê do jednego z tych wymiarów  technologii.
Odgrywa ona niew¹tpliwie wa¿n¹, acz wspieraj¹c¹ dla ca³ego procesu rolê.

Rysunek 2. Wymiary zarz¹dzania wiedz¹

ród³o: EIRMA, The Management of Corporate Knowledge, Pary¿,
1999 r.

Czym (nie) jest zarz¹dzanie wiedz¹?
Zarz¹dzanie wiedz¹ nie powinno byæ równie¿ uto¿samiane z wdro¿eniem intranetu czy portalu korporacyjnego. Podstawow¹ funkcj¹ tych narzêdzi jest bowiem dostarczanie szerokiego zakresu informacji oraz technologiczne wsparcie wspó³pracy czy pracy grupowej. Tymczasem zarz¹dzanie wiedz¹ polega bardziej na dostarczaniu
poszczególnym pracownikom konkretnej wiedzy, potrzebnej im do wykonywania zadañ, oprócz wymiany i przechowywania informacji obejmuje tak¿e dzielenie siê interpretacjami, wnioskami czy ideami.
Sprowadzenie ca³ej istoty zarz¹dzania wiedz¹ jedynie
do wdro¿enia odpowiedniego systemu informatycznego
wspieraj¹cego pewne procesy (m.in. przechowywanie wiedzy czy usprawnienie jej transferu) jest ewidentnym b³êdem. Wiedza  bardzo cile zwi¹zana z ludmi  nie mo¿e
byæ w pe³ni oderwana od czynnika ludzkiego to cz³owiek tworzy i wykorzystuje wiedzê.
Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e obecnie w z³o¿onych i turbulentnych warunkach gospodarczych nie sposób efektywnie i skutecznie realizowaæ pewnych procesów zarz¹dzania wiedz¹ bez odpowiedniego wsparcia ze strony coraz
bardziej zaawansowanej technologii. Podczas gdy konkurencja wymusza na organizacjach wycig z czasem, jedynie zastosowanie odpowiednich narzêdzi technologicznych
mo¿e usprawniæ (a nierzadko wrêcz umo¿liwiæ) realizacjê
niektórych procesów w obszarze zarz¹dzania wiedz¹.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ system informatyczny jest, obok
procesów i ludzi, jednym z trzech elementów zarz¹dzania wiedz¹. Nie powinien byæ spychany na margines, ale
nie mo¿e byæ jedynym punktem zainteresowania zarz¹dzaj¹cych wiedz¹.

Czy zarz¹dzanie wiedz¹
to komunikacja wewnêtrzna?
Mówi¹c o roli ludzi w nowym modelu organizacji, czêsto przywo³uje siê stwierdzenie, ¿e obecnie codziennie
o 17.00 najcenniejsze aktywa firmy, t³ocz¹c siê w windach, opuszczaj¹ jej mury, by nastêpnego dnia o 9.00 powróciæ. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e w tym czasie aktywa nie wypracowuj¹ wartoci firmy. Przeciwnie! Procesy uczenia siê, dzielenia siê wiedz¹ zachodz¹ niezale¿nie od tego, czy pracownik pozostaje na swoim stanowisku pracy. Nawet poza nim cz³owiek myli, rozmawia
o pracy i otoczeniu, a zatem zdobywa, tworzy, nierzadko
te¿ wykorzystuje wiedzê, przyczyniaj¹c siê tym samym
do wzrostu wartoci organizacji.
Sk¹d taka alegoria? W organizacjach wiedzy, zatrudniaj¹cych g³ównie pracowników wiedzy to w³anie oni stanowi¹ o wartoci organizacji. Dbanie o rozwój firmy to
w du¿ej mierze dbanie o rozwój pracowników. Inwestycje firm w znacznej czêci stanowi¹ inwestycje w ludzi 
od rekrutacji po liczne, ró¿norodne szkolenia. Niestety,
w takiej sytuacji odejcie pracownika oznacza dla firmy
dezinwestycjê, a w skrajnych przypadkach przejêcie przez
konkurencjê. Je¿eli z firmy odchodzi pracownik posiadaj¹cy kluczow¹ wiedzê, której na dodatek wczeniej nie
mia³ okazji (lub nie chcia³) nikomu przekazaæ, oznacza to
dla niej nierzadko znacz¹c¹ stratê.
St¹d dzielenie siê wiedz¹ jest jednym z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed zarz¹dzaniem wiedz¹,

zw³aszcza, ¿e wiedza jest tym szczególnym zasobem, który powiêksza siê w miarê dzielenia siê nim (knowledge
shared is knowledge doubled).
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e dzielenie siê wiedz¹ to nie
tylko komunikacja wewnêtrzna w firmie  to przede
wszystkim kwestia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, otwartoci, wspó³pracy i uczeniu siê. Wszystkie
te wartoci decyduj¹ o skutecznoci zarz¹dzania wiedz¹.
Mened¿erowie, dla których otwartoæ jest wa¿na, informuj¹ podw³adnych o powodach podjêcia decyzji oraz
czêsto pytaj¹ o informacjê zwrotn¹. Otwartoæ w zarz¹dzaniu firm¹ oznacza wprawdzie informowanie pracowników o wielu aspektach jej funkcjonowania, ale tak¿e
wi¹¿e siê z komunikacj¹ miêdzy pracownikami. Z badañ
nad procesami organizacyjnego uczenia siê wiadomo,
¿e efektywnoæ funkcjonowania w grupach i zespo³ach,
a z tych przecie¿ sk³adaæ siê bêdzie przede wszystkim
przysz³a organizacja, zale¿y w decyduj¹cym stopniu od
umiejêtnoci komunikacyjnych, tak pracowników, jak
i ich szefów.
Faktycznie, dzielenie siê wiedz¹ jest tym elementem
procesu zarz¹dzania wiedz¹, w którym aspekt ludzki odgrywa najwiêksze znaczenie  trudno bowiem wyobraziæ sobie, aby bez naszego udzia³u jakikolwiek transfer
wiedzy móg³ wyst¹piæ. Nie mo¿na jednak zapominaæ,
¿e zarz¹dzanie wiedz¹ nie sprowadza siê jedynie do jej
przekazywania. Aby wiedza rzeczywicie przyczynia³a
siê do realizacji celów strategicznych, musi byæ wykorzystywana.
Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e ludzie uczestnicz¹ w ka¿dym z elementów procesu zarz¹dzania wiedz¹ i choæ
transfer wiedzy wydaje siê staæ w centralnym miejscu
procesu, to jedynie ich aktywna obecnoæ na ka¿dym
z etapów procesu  pozyskiwania, tworzenia, transferu,
wykorzystywania i zachowywania wiedzy  mo¿e zapewniæ sukces organizacji.

Podsumowanie
Czym zatem jest ta nowa koncepcja zarz¹dzania, wzbudzaj¹ca wci¹¿ jeszcze ¿ywe dyskusje i polemiki? Skoro
nie jest tylko mod¹, nie jest te¿ now¹ teori¹ pozostaj¹c¹
jedynie w obszarze akademickich zainteresowañ, nie
mo¿na sprowadziæ jej do znanych ju¿ wczeniej obszarów dzia³alnoci organizacji  informatyki i komunikacji,
to jak nale¿y j¹ klasyfikowaæ?
Podobnie jak przedsiêbiorstwo przysz³oci trudno
opisaæ, wykorzystuj¹c jedynie znane dotychczas terminy i wymiary, tak te¿ zarz¹dzanie wiedz¹ trudno wt³oczyæ w jaki szablon. Podobnie jak zarz¹dzanie strategiczne  obejmuje organizacjê i jej otoczenie oraz koncentruje siê na kreowaniu przysz³oci; niczym strategie
funkcjonalne  obejmuje zagadnienia informatyczne
i ludzkie; podobnie jak zarz¹dzanie procesowe  burzy silosy organizacyjne i przebiega w poprzek tradycyjnych struktur; i w koñcu  jak wiele innych trendów w zarz¹dzaniu cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wród
praktyków zarz¹dzania. Jaka przysz³oæ czeka zarz¹dzanie wiedz¹? Idealnie by³oby osi¹gn¹æ sytuacjê, gdy
zarz¹dzanie wiedz¹ bêdzie oznacza³o po prostu dobre
zarz¹dzanie.
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Reusable Learning Objects

 czyli jak efektywnie przygotowywaæ
materia³y do kszta³cenia online
Maria Zaj¹c
W artykule chcia³abym zasygnalizowaæ pewne problemy
zwi¹zane z przygotowywaniem materia³ów dydaktycznych do
kszta³cenia online. Równoczenie przedstawiaj¹c ideê obiektów wiedzy wielokrotnego u¿ytku (Reusable Learning Objects),
chcê zasugerowaæ kierunek dzia³añ, który wydaje siê byæ bardzo obiecuj¹cy g³ównie poprzez mo¿liwoæ wykorzystania elektronicznych bibliotek (repozytoriów) wiedzy do szybkiego tworzenia nowych kursów i udostêpniania ich w dowolnym systemie LMS lub LCMS.
Uczestnicz¹c w prezentacjach platform e-learningowych,
jednym z pierwszych zwrotów, jakie s³yszymy jest zgodnoæ
ze standardami. Na pierwszym miejscu wymieniany jest
SCORM, a póniej pojawia siê ca³y ci¹g hase³ brzmi¹cych
równie m¹drze, co niejasno. W ubieg³ym roku bra³am udzia³
w spotkaniu, zorganizowanym przez w³adze Uniwersytetu
Gdañskiego, które zamierzaj¹c wprowadziæ nauczanie przez
internet w swojej uczelni, zaprosi³y szeæ ró¿nych firm oferuj¹cych komputerowe systemy do zdalnego nauczania. Prelegenci przecigali siê w wyliczaniu standardów, z którymi
zgodne s¹ ich produkty, a na s³uchaczach nie robi³o to ¿adnego wra¿enia.

Czym zatem s¹ owe tajemnicze
standardy i czy rzeczywicie maj¹
tak wielkie znaczenie?
Jak ju¿ wspomniano, najczêciej wymienianym standardem jest SCORM, czyli Sharable Courseware Object Reference Model opracowany przez ADL (Advanced Distributed
Learning), inicjatywê dzia³aj¹c¹ przy Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. W za³o¿eniu ma s³u¿yæ zapewnieniu przenoszenia materia³ów edukacyjnych pomiêdzy
ró¿nymi systemami LMS. Zalety takiego rozwi¹zania s¹ oczywiste. Ka¿dy, kto choæ trochê zetkn¹³ siê z problematyk¹
kszta³cenia online wie, ¿e najbardziej czasoch³onny i kosztowny jest w³anie proces przygotowania materia³ów w wersji elektronicznej. Jeli zatem by³oby mo¿liwe wykorzystanie tych samych treci w ró¿nych systemach, to rzeczywicie oszczêdnoci mog¹ byæ znacz¹ce.
Zgodnie ze standardem SCORM strukturê kursów e-learningowych opisuje siê poprzez trzy elementy sk³adowe:
1
2
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 asset  plik, który mo¿na obejrzeæ w przegl¹darce
internetowej (np. plik HTML, obraz typu gif lub jpg,
ró¿nego rodzaju aplikacje jak aplety Javy itp.);
 obiekt SCO (Sharable Content Object)  kolekcja assetów, z których przynajmniej jeden implementuje
zdefiniowany wczeniej interfejs z systemem LMS.
Obiekt SCO jest fragmentem wiedzy o najni¿szym poziomie rozdrobnienia;
 agregacja treci  struktura (np. tabela treci) przeznaczana do ustalania kolejnoci i nawigacji treciami kursu.
Z kolei Projekt IMS (Instructional Management Systems)
powsta³ w ramach konsorcjum instytucji edukacyjnych, firm
produkuj¹cych oprogramowanie oraz wydawców, które stawiaj¹ sobie za cel specyfikacjê zarówno rodowiska, jak i nauczanych treci w kszta³ceniu rozproszonym tak, aby umo¿liwiæ skuteczn¹ wspó³pracê wielu twórców. Cel tyle¿ szlachetny, co ogólny. W praktyce specyfikacja proponowana
przez IMS oznacza opisy grup mo¿liwych obiektów (np.
obiekt dane osobowe, dane grupy itd.) oraz regu³y tworzenia powi¹zañ pomiêdzy obiektami. Wskazuje siê równie¿ na koniecznoæ jednolitego opisu danych w obiektach,
jak i samych obiektów, podaj¹c za przyk³ad takie pojêcia
jak: stopieñ i ocena, które nie tylko mog¹ siê ró¿niæ nazw¹,
ale i sposobem zapisu (s³owo lub liczba).
Zamiast przytaczaæ tutaj opisy kolejnych inicjatyw takich
jak AICC1 czy LTSC,2 warto podkreliæ, ¿e zdefiniowane standardy dotycz¹ g³ównie regu³ technicznych, których nale¿y
przestrzegaæ tworz¹c materia³y w wersji elektronicznej. Jednolite zasady powinny umo¿liwiæ ³atwe przenoszenie ca³ych
kursów pomiêdzy ró¿nymi systemami wspomagaj¹cymi nauczanie.
Nasuwa siê pytanie  je¿eli istnieje kilka wersji standardów dotycz¹cych tego samego aspektu, to jak dany kurs
mo¿e byæ zgodny ze wszystkimi standardami równoczenie?
I kolejne, dlaczego w rzeczywistoci nie da siê przenosiæ
materia³ów pomiêdzy ró¿nymi systemami LMS? Czy tylko
dlatego, ¿eby klient musia³ kupiæ nowy produkt w postaci
kursu? Tu mo¿na siê spieraæ, jak dalekowzroczne s¹ strategie firm produkuj¹cych kursy i materia³y szkoleniowe. Czy
lepiej jest sprzedawaæ wiele wersji lekko zmodyfikowanego
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kursu, za ka¿dym razem wliczaj¹c koszty zwi¹zane z jego
dostosowaniem, czy te¿ dostarczyæ rzeczywicie uniwersalny produkt i dziêki du¿ej liczbie nabywców sprzedawaæ go
tanio? Inna rzecz, ile uczelni korzysta z gotowych produktów, a ile próbuje sk³oniæ swoich pracowników, aby we w³asnym zakresie przygotowywali potrzebne materia³y. To pytanie dotyka jednak zupe³nie innego aspektu wi¹¿¹cego siê
z koniecznoci¹ pewnych rozwi¹zañ dotycz¹cych ca³ego
systemu szkolnictwa wy¿szego i statusu kszta³cenia online,
a zatem wykracza poza zakres niniejszego artyku³u.
Dominacja standardu SCORM jest ju¿ chyba przes¹dzona, o czym mo¿e tak¿e wiadczyæ podjêcie wspólnych prac
w³anie przez IMS, AICC, LTSC i ADL. Wa¿ny jest natomiast
fakt, ¿e nawet je¿eli standard zapewni mo¿liwoæ uruchomienia kursu na dowolnej platformie e-learningowej, to zostanie on przeniesiony w ca³oci. Takie rozwi¹zanie mo¿e
siê okazaæ wystarczaj¹ce dla szkoleñ korporacyjnych, gdy¿
czêsto typ szkolenia zale¿y od klasy zagadnieñ, których
dotyczy, a nie od firmy, która szkolenie kupuje. Sytuacja
wygl¹da jednak inaczej w przypadku uczelni. Nawet odwo³uj¹c siê do krótkiego przegl¹du, jakiego dokona³ Dariusz
Nojszewski w poprzednim numerze e-mentora,3 mo¿na zauwa¿yæ, jak wiele ró¿nych systemów stosowanych jest w polskich uczelniach i jak ró¿ne jest ich pochodzenie (systemy
komercyjne, np. Lotus LearningSpace stosowany przez OKNO
PW, system Moodle, typu open source u¿ywany przez OEN
AGH, czy wreszcie w³asna platforma stosowana m.in. przez
SGH lub WSZ-POU). Jednak ró¿norodnoæ ta nie stanowi najwiêkszego problemu, gdy¿ zgodnie z tym, co powiedziano
wczeniej, gdyby ka¿da z tych platform przestrzega³a jednego wspólnego standardu kursy, mo¿na by przenosiæ bez
trudu.
Znacznie istotniejszy jest aspekt zawartoci kursów. I tu
pojawiaj¹ siê co najmniej dwie wa¿ne grupy zagadnieñ. Po
pierwsze niezmiernie istotna kwestia programów nauczania w poszczególnych uczelniach. Aby powsta³ kurs kszta³cenia online konieczne jest bardzo precyzyjne i szczegó³owe zdefiniowanie jego zawartoci, tak w sensie treci, jak
i formy, stopnia trudnoci oraz rodzaju proponowanych zadañ, æwiczeñ i objanieñ. Tymczasem w wielu polskich uczelniach nadal chyba przewa¿a system ogólnego definiowania
programów nauczania, których realizacja w znacznym stopniu zale¿y od osób prowadz¹cych dany przedmiot. Na przyk³ad dla I roku studiów in¿ynierskich zazwyczaj prowadzony jest kurs matematyki, jego wymiar godzinowy i zakres
ró¿ni siê znacznie, nawet w obrêbie jednej uczelni. Oznacza to w konsekwencji niemo¿noæ stosowania tych samych
materia³ów szkoleniowych w wypadku kszta³cenia online.
Wyrazem pewnych dzia³añ w tym zakresie jest np. idea Wirtualnej Politechniki, utworzonej w jesieni 2002 r. W wyniku
umowy podpisanej miêdzy 8 polskimi uczelniami technicznymi planowano ujednolicenie programów nauczania tak,
aby zapewniæ wymienialnoæ opracowañ elektronicznych
pomiêdzy uczelniami i ich wydzia³ami. Je¿eli za³o¿enia Wirtualnej Politechniki uda siê wcieliæ w ¿ycie mo¿na bêdzie
powiedzieæ, ¿e zosta³ wykonany istotny krok w kierunku
rozwoju kszta³cenia online w Polsce.
3

Mo¿na sobie wyobraziæ, i¿ w wyniku takiej wspó³pracy
powstanie nie jeden, a kilka kursów z matematyki np. dla
studentów mechaniki, robotyki czy budownictwa. Nie ma
bowiem w¹tpliwoci, ¿e ró¿ni¹ siê one w zale¿noci od kierunku. Czy zatem to ju¿ wszystko, co mo¿emy zrobiæ, aby
zmniejszyæ nak³ady ponoszone na przygotowanie materia³ów edukacyjnych? Warto zauwa¿yæ, ¿e wspomniane wy¿ej
kursy, je¿eli dotycz¹ tego samego przedmiotu, ró¿ni¹ siê tylko czêciowo. Czasem jest to iloæ obejmowanych zagadnieñ, czasem ró¿ny stopieñ szczegó³owoci, na ogó³ zmieniaj¹ siê przyk³ady i zadania dostosowane do specyfiki kierunku studiów. Nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e gdyby oddzieliæ czêæ informacyjn¹ kursu od zadañ i æwiczeñ, to mo¿na
by budowaæ nowy kurs, zmieniaj¹c tylko czêæ æwiczeniow¹.
Podobnie, obudowuj¹c informacje z kursu podstawowego
wiedz¹ szczegó³ow¹ otrzymamy materia³ dla programu rozszerzonego. Takie w³anie spostrze¿enia doprowadzi³y do
idei tworzenia Obiektów Wiedzy, oznaczanych dalej RLO (Reusable Learning Objects). Termin ten zosta³ wprowadzony
w 1994 r. przez Wayena Hodginsa w odniesieniu do grupy
roboczej Learning Architecture, APIs and Learning Objects.
Szybko znalaz³ siê w centrum uwagi rodowisk zwi¹zanych
z szeroko pojêtym komputerowym wspomaganiem nauczania. Obiekty takie przechowywane w odpowiednich bibliotekach (zwanych repozytoriami) mog³y by s³u¿yæ jako cegie³ki do budowy wielu ró¿nych kursów. Szczególn¹ ich cech¹ jest w³anie mo¿liwoæ wielokrotnego wykorzystania do
budowy ró¿nych zestawów materia³ów. Je¿eli, przyk³adowo,
w repozytorium umieszczono obiekt dotycz¹cy wykresu funkcji sinus, to oprócz tego, ¿e znajdzie on swoje miejsce w kursie trygonometrii, mo¿e tak¿e zostaæ w³¹czony do materia³ów z fizyki czy mechaniki w charakterze informacji pomocniczej. Podstawowym warunkiem jest jednak w³aciwy opis
wszystkich obiektów, który umo¿liwi stosunkowo ³atwe ³¹czenie poszczególnych elementów w wiêksz¹ ca³oæ. W tym
kontekcie pojawi³a siê koniecznoæ standaryzacji regu³ budowy elementów sk³adowych. Rozpoczêto prace nad ro¿nymi modelami kursów, z których najpopularniejszym jest w³anie SCORM. Dlaczego zatem, mimo oczywistych potencjalnych oszczêdnoci, ci¹gle tworzone s¹ kursy od pocz¹tku
i te same treci powiela siê wielokrotnie czêsto w bardzo
podobnej postaci? Po pierwsze, najczêciej jako obiekt wiedzy traktuje siê ca³y kurs, a po czêci równie¿ dlatego, ¿e nie
powsta³a jeszcze spójna teoria dotycz¹ca sposobu definiowania obiektów wiedzy. Co wiêcej, panuje spore zamieszanie w tym zakresie. Wspominane tu ju¿ wielokrotnie standardy definiuj¹ wymogi techniczne wzglêdem RLO wskazuj¹c na 2 (czasem 3) istotne elementy sk³adowe tych obiektów:
 zawartoæ czyli treæ;
 opis, który identyfikuje dany obiekt i pozwala na ³¹czenie go z innymi elementami Opis ten umo¿liwia systemowi nauczaj¹cemu (LMS lub LCMS) odpowiedni¹
agregacjê wiedzy i automatyczne tworzenie kursów;
 jako trzeci wymienia siê czasami rodzaj interakcji,
w jakie mo¿e wchodziæ dany obiekt z innymi elementami kursu.

D. Nojszewski, Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, e-mentor, nr 2, grudzieñ 2003 r., s. 47-51.

luty 2004

41

e-edukacja w kraju
Generalnie meta-opis oparty jest na wykorzystaniu jêzyka XML lub innego klasy SGML, który pozwala definiowaæ w³asne znaczniki. Od strony technik programowania
wykorzystuje siê analogie do programowania obiektowego i wypracowane w tym zakresie sposoby definiowania
samych obiektów, ich cech i metod wraz z ca³ym mechanizmem dziedziczenia. Pod wzglêdem treci obiekt wiedzy mo¿e byæ fragmentem tekstu, obrazem, sekwencj¹
wideo, map¹ czy te¿ programem.
Jednak wszystkie wymienione wy¿ej elementy dotycz¹ sposobu zapisywania pewnych treci dydaktycznych
 definiujemy strukturê obiektów oraz jêzyk, którego
bêdziemy u¿ywaæ. Wszystkie te cechy, choæ ci¹gle nieujednolicone, daj¹ siê uj¹æ w pewne ramy programistyczno-technologiczne. Pozostaje natomiast drugi aspekt problemu nazywanego obiekty wiedzy. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e lepiej lub gorzej zdefiniowane maj¹ one s³u¿yæ
nauczaniu. Trzeba zatem zastanowiæ siê czym powinny
byæ obiekty wiedzy, aby mog³y one spe³niæ sw¹ rolê kszta³c¹c¹.
Najogólniejsza z proponowanych definicji zosta³a zaproponowana przez LTSC, w myl której obiekt wiedzy to
dowolny element stanowi¹cy pewn¹ ca³oæ (entity) w postaci
cyfrowej lub nie, który mo¿e byæ wykorzystany w procesie uczenia siê, nauczania lub szkolenia.
Bardziej precyzyjnie definiuje obiekty wiedzy LAllier[3]
podaj¹c, ¿e s¹ to najmniejsze, niezale¿ne elementy strukturalne zawieraj¹ce trzy sk³adowe:
 cel  okrelaj¹cy oczekiwane rezultaty uczenia siê/ nauczania;
 aktywnoæ  czyli ta czêæ elementu wiedzy, która umo¿liwia osi¹gniêcie za³o¿onego celu;
 ocena  pozwalaj¹ca okreliæ, na ile zak³adany cel zosta³ osi¹gniêty.
Mo¿na przytoczyæ jeszcze wiele takich definicji, ale
nie to przecie¿ jest celem tego artyku³u. Powy¿szy wybór
mia³ zilustrowaæ ró¿norodnoæ okreleñ i uderzaj¹cy brak
precyzji w definiowaniu tak istotnego pojêcia jakim jest
obiekt wiedzy. Co wiêcej, w ka¿dym z prezentowanych
ujêæ brakuje co najmniej jednego istotnego elementu 
okrelenia wielkoci porcji wiedzy reprezentowanej przez
pojedynczy obiekt. W niektórych opisach, jak np. Wisconsin Online Resource Center, jako miarê wielkoci obiektu
podaje siê czas potrzebny na przyswojenie reprezentowanej przez ten obiekt wiedzy. Wiadomo jednak¿e, ¿e
czas ten jest ró¿ny dla wielu osób i zale¿y od tak wielu
czynników indywidualnych, ¿e w ¿aden sposób nie mo¿e
byæ miar¹ uniwersaln¹.

Nieco bardziej konkretne podejcie do problemu okrelania rozmiarów RLO sugeruje Polsani [1], wskazuj¹c, ¿e
powinny to byæ elementy które stanowi¹ sensowny blok
spójnej informacji. Najlepiej kiedy dotyczy on tylko jednego pojêcia, ale mo¿liwe jest tak¿e uwzglêdnienie kilku
pojêæ ze sob¹ powi¹zanych. W tym drugim przypadku dobrze jest wskazaæ pojêcie nadrzêdne wzglêdem pozosta³ych. Je¿eli zmierzamy do utworzenia obiektów wielokrotnego u¿ytku, podzia³u wiedzy na ma³e bloki nale¿y dokonywaæ tak, aby wydzielone obiekty nie zale¿a³y od kontekstu, w którym wyst¹pi³y. Zak³ada siê natomiast mo¿liwoæ
tworzenia nowych obiektów poprzez ³¹czenie kilku ju¿ istniej¹cych. Generalnie wydaje siê, ¿e najw³aciwsz¹ drog¹
jest tzw. granulacja wiedzy i przedstawianie jej w postaci
mo¿liwie ma³ych obiektów, które nastêpnie mog¹ byæ ze
sob¹ ³¹czone. Takie podejcie pozwala dodatkowo na agregacjê wiedzy pochodz¹cej od ró¿nych ekspertów, których
prace dotycz¹ tej samej dziedziny.
Przedstawione w artykule problemy z koniecznoci zosta³y potraktowane bardzo skrótowo. Ich szczegó³owe
omówienie wymaga³oby znacznie wiêcej miejsca i czasu.
Nasuwa siê pytanie, czy przedstawione wy¿ej trudnoci
maj¹ zniechêciæ do podejmowania jakichkolwiek dzia³añ
dotycz¹cych obiektów wiedzy? Moim zdaniem wrêcz
przeciwnie. Celem tego artyku³u by³o ukazanie, jak wa¿ny problem czeka na rozwi¹zanie i jakie du¿e korzyci
mo¿emy z tego wszyscy odnieæ. Jako dodatkowy argument niech pos³u¿y wyliczenie podane przez Stephena
Downesa [2]. Je¿eli przygotowanie jednej lekcji kosztuje
100$ i bêdzie ona u¿ytkowana przez 100 uczelni wtedy
koszt tej jednostki wyniesie 1$. Je¿eli natomiast ta sama
jednostka lekcyjna zostanie wyprodukowana dla ka¿dej
uczelni z osobna, to ³¹czny jej koszt wyniesie 10 000$.
A przecie¿ to tylko jedna lekcja!
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Studia przez internet
 moje dowiadczenia
Wojciech Zieliñski
Ju¿ ponad rok up³yn¹³ od rozpoczêcia pierwszych studiów
przez internet prowadzonych na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (PUW), które wspólnie z dr. Andrzejem
Wodeckim z UMCS w Lublinie opisalimy w drugim numerze
e-mentora. W poni¿szym artykule chcia³bym podzieliæ siê
moimi dowiadczeniami z tego okresu. Moje spostrze¿enia i dowiadczenia dotycz¹ nie tylko samego PUW, ale tak¿e uczelni
prowadz¹cej te studia  Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi (WSHE). Pe³niê w niej funkcjê Zastêpcy Kanclerza ds. Informatyzacji i powierzono mi wdro¿enie studiów
online w Uczelni. Oprócz wspó³kierowania PUW, by³em wiêc
odpowiedzialny m.in. za przygotowanie rozwi¹zañ prawnych
dla tych studiów, zwi¹zanych z nimi procedur organizacyjnych
uczelni oraz promocjê wewnêtrzn¹ projektu i budowanie jego
zaplecza w WSHE.

Organizacja studiów
Kiedy bylimy w trakcie przygotowañ do I edycji studiów i przystêpowalimy do rekrutacji, najwiêcej kontrowersji i obaw budzi³y prawne mo¿liwoci prowadzenia studiów wspomaganych zajêciami przez internet.
Latem 2002 r. media przytacza³y opinie kwestionuj¹ce
legalnoæ takiej formy. Jednak¿e dok³adna analiza Ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz rozporz¹dzeñ ministerialnych pozwoli³a wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e prawo nie zabrania prowadzenia studiów w formie stosowanej
w PUW. Uznalimy, ¿e najlepszym dopuszczalnym systemem studiów bêdzie system eksternistyczny, który z za³o¿enia polega na samokszta³ceniu studenta, a rol¹ uczelni jest przede wszystkim weryfikacja zdobytych t¹ drog¹ umiejêtnoci. Studia na platformie PUW w istotny
sposób wzbogacaj¹ tê formu³ê. Tam gdzie studenci pewn¹ czêæ zajêæ odbywaj¹ w sposób tradycyjny np. na kierunku informatyka, przyjêlimy system zaoczny, wzoruj¹c siê przede wszystkim na Politechnice Warszawskiej,
która rok wczeniej uruchomi³a podobne studia w ramach projektu realizowanego przez Orodek Kszta³cenia na Odleg³oæ OKNO kierowany przez prof. B. Galwasa. Sprawdzianem prawnej poprawnoci przyjêtych przez
nas rozwi¹zañ by³a wizytacja, jak¹ przeprowadzi³a Pañstwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) na kierunkach zarz¹dzanie i marketing oraz informatyka w WSHE w £o-

dzi. Zespo³y oceniaj¹ce uczelniê nie zakwestionowa³y
sposobu, w jaki prowadzimy studia wspomagane zajêciami przez internet. Ekspertom PKA pokazalimy przede
wszystkim, ¿e proces dydaktyczny odbywa siê z udzia³em nauczyciela, nowoci¹ jest natomiast forma kontaktu
student-nauczyciel i student-inni studenci. Program naszych studiów jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnych form  realizujemy wszystkie treci programowe,
a od naszych studentów wymagamy du¿o wiêcej ni¿ tylko biernego ich przyswajania. Ich aktywnoæ jest nie
mniejsza ni¿ w przypadku innych trybów studiów, nauczyciel z kolei posiada wiele narzêdzi do kontrolowania s³uchaczy, co pozwala mu na szybk¹ reakcjê, gdy ich
zaanga¿owanie w pracê na kursie maleje. Studentom
internetowym stawiane s¹ takie same wymagania co
pozosta³ym, zdaj¹ egzaminy na takich samych warunkach, przed tymi samymi egzaminatorami i s¹ oceniani
wed³ug tych samych kryteriów. Nie ma wiêc ró¿nic
w sposobie oceny umiejêtnoci miêdzy naszymi studiami i tradycyjnymi. Nie próbujemy na si³ê przenosiæ
wszystkich zajêæ do internetu i jeli nie ma mo¿liwoci
takiego ich odbywania, jak to jest w przypadku zajêæ
laboratoryjnych na kierunku informatyka, organizujemy
je w klasyczny sposób na zjazdach w uczelni. Bardzo
dobra opinia o prowadzonych przez nas studiach, sformu³owana przez zespó³ oceniaj¹cy kierunek zarz¹dzanie i marketing, znalaz³a odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie, jak¹ kierunek otrzyma³ od PKA. To utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym dzia³amy legalnie. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e obecna sytuacja nie powinna trwaæ w nieskoñczonoæ. Jest ona przede wszystkim nieczytelna dla studentów. Studia, które prowadzimy, nie s¹ przecie¿ ani
klasycznymi studiami zaocznymi ani eksternistycznymi.
Pytanie, które najczêciej jest nam stawiane, brzmi:  Jeli
s¹ to studia eksternistyczne, to dlaczego musimy uczestniczyæ w zajêciach internetowych?. Oczekujemy wiêc
na jednoznaczne, prawne okrelenie i dopuszczenie studiów na odleg³oæ, maj¹c nadziejê, ¿e mo¿liwoæ ich prowadzenia bêdzie przede wszystkim uwarunkowana spe³nieniem kryteriów jakociowych. Nasze dotychczasowe
dowiadczenia pozwalaj¹ nam w kompetentny sposób
zabieraæ g³os w dyskusjach na ten temat.

luty 2004
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e-edukacja w kraju
Studenci
Bardzo ciekawy okaza³ siê profil demograficzny naszych studentów. Przede wszystkim to nie maturzyci zapisuj¹ siê na te studia. Zdecydowana wiêkszoæ studentów, którzy rozpoczêli studia w dwóch pierwszych edycjach to osoby, pracuj¹ce w wieku 25-40 lat, mieszkaj¹ce
w du¿ych miastach i bardzo czêsto maj¹ce rodzinê. Badania prowadzone w tym roku przynios³y podobne wyniki.
Odbiorcami studiów przez internet s¹ osoby dojrza³e, pragn¹ce uzupe³niæ swoje wykszta³cenie. Nie ma podstaw
do wyra¿anej przez wielu krytyków tych studiów obawy,
¿e sporadyczny kontakt z uczelni¹ i jej wyk³adowcami nie
pozwala kszta³towaæ w³aciwych postaw u m³odych ludzi. Studia przez internet to przede wszystkim oferta dla
doros³ych, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ lub nie
chc¹ studiowaæ zaocznie. Fakt dominacji osób z du¿ych
miast jest niew¹tpliwie zwi¹zany ze stopniem dostêpnoci do sieci internet, który jest w nich znacznie wy¿szy
ni¿ w mniejszych orodkach miejskich i na wsi. Potwierdzeniem tego s¹ równie¿ wyniki analizy wizyt na portalu
PUW. Zdecydowana wiêkszoæ odwiedzaj¹cych nas internautów ³¹czy³a siê z du¿ych miast. Zaobserwowalimy
tak¿e zró¿nicowanie miêdzy województwami. Z tych
uchodz¹cych za bogatsze, jak np. mazowieckie, ma³opolskie czy l¹skie, mamy wiêcej studentów i goci portalu
ni¿ z pozosta³ych. Nale¿y st¹d wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
e-learning, który w za³o¿eniu ma byæ jedn¹ z form prowadz¹cych do umasowienia kszta³cenia, nie w pe³ni jeszcze realizuje ten cel, gdy¿ nie umo¿liwia szerszego dostêpu do edukacji na poziomie akademickim w rejonach,
gdzie oferta tradycyjnych studiów
jest znacznie ograniczona. Studia
przez internet s¹ na razie kolejn¹,
now¹ form¹ studiowania, wybieran¹ przez okrelon¹ powy¿ej, doæ
w¹sk¹ grupê odbiorców. Co ciekawe,
s¹ w tej grupie tak¿e Polacy mieszkaj¹cy za granic¹, bo
i takich studentów uczymy w PUW.
Zasygnalizowany wy¿ej profil studentów PUW wskazuje, ¿e s¹ to osoby zaabsorbowane prac¹ zawodow¹ i innymi obowi¹zkami. Potwierdzi³a to analiza korzystania z platformy zdalnego nauczania, której obci¹¿enie zdecydowanie ros³o w pónych godzinach wieczornych i wczesnych
rannych. St¹d te¿ jednym z pierwszych problemów zwi¹zanych z zajêciami przez internet, jaki siê pojawi³, by³ harmonogram kursu. Jest on doæ sztywny w naszej metodyce, bowiem student musi w cile okrelonych dniach rozliczyæ siê z zadanych mu prac. Warto przy okazji zwróciæ
uwagê, ¿e na naszych studiach realizowane jest 100% treci programowych. Kurs z danego przedmiotu nie mo¿e
byæ ani skrócony, ani wyd³u¿ony, ponadto nie ma nigdy
sytuacji, ¿e jakie zajêcia wypadaj¹ z planu. Taki harmonogram wymaga od studentów bardzo systematycznej i intensywnej pracy, której nie wszyscy s¹ w stanie podo³aæ,
czego odzwierciedleniem jest widoczny spadek aktywnoci wraz z trwaniem kursu. Aby zaradziæ temu problemowi
oraz pomóc studentom, którzy np. na skutek wyjazdu
musz¹ na jaki czas przerwaæ kontakt z platform¹ zdalnego nauczania, wprowadzilimy tygodniow¹ przerwê w po³owie kursów oraz ograniczylimy minimaln¹, wymagan¹
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czêstotliwoæ kontaktu z platform¹ do jednego w tygodniu. Do harmonogramu kursów dodalimy tak¿e nieobowi¹zkowe konsultacje prowadzone w uczelni z myl¹
o tych, którym zajêcia internetowe nie wystarczaj¹. Zauwa¿ylimy, ¿e studenci przejawiaj¹ najwiêksz¹ aktywnoæ
w wykonywaniu indywidualnych zadañ i prac kontrolnych,
rzadziej uczestnicz¹ w dyskusjach na forum, natomiast, co
by³o ³atwe do przewidzenia, najtrudniej jest im wykonywaæ projekty grupowe. Problemy, jakie napotkalimy w
zwi¹zku z przyjêtym przez nas sposobem prowadzenia
kursów pokazuj¹ ponadto, jak bardzo prze³adowane s¹
programy studiów w naszym kraju. Sztywne ramy czasowe studiów wyra¿aj¹ce siê prawnym okreleniem d³ugoci
ich trwania oraz koniecznoci¹ niemal jednakowo intensywnej pracy w trakcie kolejnych semestrów, nie pozwalaj¹ w pe³ni skorzystaæ z mo¿liwoci, jakie daje e-learning.
Oczekujemy, ¿e zmiany regulacji dotycz¹ce przebiegu studiów bêd¹ skierowane w kierunku indywidualizacji kszta³cenia poprzez zbieranie punktów z przedmiotów niezbêdnych do uzyskania dyplomu w tempie dostosowanym
do osobistych mo¿liwoci i chêci. Z kolei naszym zadaniem
bêdzie dalsze uelastycznianie formu³y odbywania kursów,
tak jednak, aby nie os³abiaæ motywacji studentów do pracy i nie obni¿aæ jakoci kszta³cenia.

Nauczyciele
Mimo pozornej prostoty prowadzenia zajêæ przez internet szybko okaza³o siê, ¿e s¹ one dla naszych instruktorów ród³em wielu k³opotów, chocia¿ wszyscy odbywaj¹ wstêpne szkolenia. Trudnoci sprawia³a nie tyle
platforma zdalnego nauczania,
która jest prosta w obs³udze, co
kontakt ze studentami i sposób
reagowania na ich potrzeby. Z jednej strony mielimy ambitnych
prowadz¹cych, którzy próbowali
odpowiadaæ na wszystkie pytania oraz t³umaczyæ np. zawi³e zale¿noci ekonomiczne na forum dyskusyjnym, czy
te¿ przez pocztê elektroniczn¹. Na koniec kursu otrzymywalimy od nich d³ugi wykaz godzin spêdzonych na
prowadzeniu zajêæ z komentarzem, ¿e na klasycznych
zajêciach jest du¿o mniej pracy. Z drugiej strony by³a
nieliczna grupa wyj¹tkowo biernych prowadz¹cych, rzadko loguj¹cych siê na platformê. Ci z kolei byli bardzo
zdziwieni, jak szybko, maj¹c do dyspozycji informatyczne narzêdzia ledz¹ce aktywnoæ na platformie zdalnego nauczania i alarmuj¹ce nas w sytuacjach nadzwyczajnych, jestemy w stanie wykryæ takie zachowania i na
nie zareagowaæ. Wiêkszoæ prowadz¹cych znajdowa³a
siê pomiêdzy tymi biegunami, próbuj¹c w mniejszym lub
wiêkszym stopniu przenieæ swoje dowiadczenia i metody z klasycznych zajêæ do nowej sytuacji. Czêsto charakteryzowa³a ich postawa muszê studenta nauczyæ,
podczas gdy w naszym modelu kszta³cenia z wykorzystaniem internetu w³aciwe jest inne podejcie  muszê pomóc studentowi nauczyæ siê. Mielimy i mamy
z tym niema³o problemów, jestemy jednak przekonani,
¿e z czasem bêd¹ one zanikaæ. Utwierdza nas w tym przyk³ad prowadz¹cych, którzy jako pierwsi zaczynali zajêcia w PUW i z którymi pracowalimy w sposób niemal
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ci¹g³y. Dzi to oni w du¿ej mierze ucz¹ nowych, jak prowadziæ zajêcia przez internet. Innym wnioskiem, jaki wyci¹gnêlimy ze znacznego obci¹¿enia prowadz¹cych, by³a
koniecznoæ rozbudowy podrêczników multimedialnych
na CD, tak aby odci¹¿a³y instruktorów z czêci zdañ.
Pocz¹tkowo ograniczalimy siê do dodawania nowych
elementów np. filmów, w których w formie wyk³adu t³umaczone by³y zagadnienia trudne do zrozumienia tylko
na podstawie tekstu pisanego. Z czasem opracowalimy
zupe³nie nowa strukturê podrêcznika, w której umiecilimy elementy typu poæwicz i sprawd siê.

Przygotowanie treci dydaktycznych
Niema³¹ trudnoci¹ okaza³o siê przygotowanie dobrego kursu pomimo, ¿e mielimy bardzo dok³adnie opracowan¹ jego strukturê, procedurê tworzenia oraz wymagania wobec autorów. To w³anie cile okrelone ramy kursu, do których trzeba siê dostosowaæ, okaza³y siê problemem dla autorów. Wielu z nich nie akceptowa³o pocz¹tkowo faktu, ¿e maj¹ decyduj¹cy g³os jedynie w sprawach
merytorycznych, natomiast w pozosta³ych decyzja nale¿y
do metodyków zdalnego nauczania. Jeszcze wa¿niejszym
problemem by³o i jest przyzwyczajenie wielu autorów do
pisania dla siebie, a nie dla studenta. Jest to sytuacja
niedopuszczalna w przypadku kursów online. Materia³y
udostêpniane studentom musz¹ w jakim stopniu zast¹piæ
klasycznego nauczyciela i nie powinny powielaæ treci podrêczników dostêpnych w ksiêgarniach i bibliotekach. Wa¿ne jest, aby zawiera³y najwa¿niejsze treci oraz by autor
podejmowa³ próbê wyt³umaczenia najtrudniejszych fragmentów, wykorzystuj¹c bogactwo multimediów. Celowo
co najmniej jeden z metodyków opracowuj¹cych razem
z autorem kurs zupe³nie nie zna siê na jego treci merytorycznej, aby móc oceniæ na ile przystêpnie jest ona napisana. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pozosta³e, obok podrêcznika, elementy kursu jak: æwiczenia, zadania, projekty i polecenia
na forum dyskusyjnym s¹ równie wa¿ne. Pojawia³y siê te¿
konflikty metodyków z autorami, od których ci pierwsi
czêsto s³yszeli zdania: to ja siê na tym znam lub przecie¿ ja ju¿ tak uczê od lat. Na marginesie, dodatkow¹ barier¹ w komunikacji by³ czêsto m³ody wiek naszych pracowników wspó³pracuj¹cych z autorami. Omówione problemy pokazuj¹, jak wa¿ny jest zespó³ tworz¹cy z autorem
kurs, a w szczególnoci spotykaj¹cy siê z nim najczêciej
metodyk. Oprócz wiedzy i dowiadczenia w tworzeniu
kursów musi on tak¿e mieæ du¿¹ dozê cierpliwoci i taktu,
które pozwalaj¹ na dobry kontakt z autorem i efektywn¹
wspó³pracê. Niestety sporadycznie spotykalimy siê tak¿e
z problemem plagiatów tj. zamieszczania nie swoich treci w dostarczanych materia³ach, co zmusi³o nas do rozwiniêcia odpowiednich narzêdzi do ich sprawdzania.

Dziekanat
W naszym modelu studiów zupe³nie zmieni³a siê rola
dziekanatu. Od pocz¹tku zak³adalimy, ¿e student online
powinien niemal wszystkie sprawy administracyjne za³atwiaæ zdalnie, najlepiej przez internet, ewentualnie telefonicznie. Aby tak siê sta³o, wdro¿ylimy odpowiednie systemy informatyczne (np. portal pokój studenta) oraz orga-

nizacyjne. Student PUW, jeli chce, mo¿e zdeponowaæ indeks w dziekanacie, który pilnuje dokonywania wpisów.
Wszystkie podania i proby s¹ przesy³ane zarówno przez
internet, jak i klasyczn¹ poczt¹ (gdy¿ formy papierowej
wymaga prawo), jednak gdy list wp³ywa do uczelni, odpowied jest ju¿ z regu³y gotowa. Istnieje system pozwalaj¹cy umieszczaæ w pokoju studenta komunikaty skierowane do pojedynczych studentów lub do ró¿nych grup. W tej
sytuacji student nie musi inicjowaæ dzia³añ zwi¹zanych z tokiem studiów np. oddawaæ indeksu do rejestracji, czy poszukiwaæ wyników swoich egzaminów. To dziekanat zachowuje siê aktywnie, bêd¹c jednostk¹ spe³niaj¹c¹ trzy
podstawowe zadania: informowanie studentów o przebiegu studiów, rozwi¹zywanie zg³aszanych przez nich problemów oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji studiów.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest to punkt obs³ugi studenta, a nie dziekanat znany z klasycznej uczelni.

Systemy informatyczne
Oczywistym jest, ¿e niezwykle wa¿nymi zasobami, które musielimy rozwin¹æ, s¹ systemy informatyczne oraz
zespo³y je obs³uguj¹ce. Reklamowanie studiów jako dostêpnych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie zobowi¹zuje do utrzymywania niezawodnej pracy systemów
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobê. Dowiadczenia
pokaza³y, i¿ studenci korzystaj¹ z naszych zasobów o najró¿niejszych porach dnia i z bardzo ró¿nych miejsc. Nasza pomoc techniczna odpowiada³a z jednej strony na trywialne pytania, ale tak¿e rozwi¹zywa³a trudne problemy
zwi¹zane z bardzo indywidualnymi konfiguracjami sprzêtu
i oprogramowania naszych studentów. Po to, by zapanowaæ nad tym procesem stworzylimy uporz¹dkowany system najczêciej zadawanych pytañ (FAQ), wprowadzaj¹cy
podzia³ problemów oraz mechanizm autoryzacji odpowiedzi. Mówi¹c o sprawach technicznych, nie sposób nie
wspomnieæ o u¿ytkownikach Linuxa obecnych tak¿e
wród naszych studentów. S¹ grup¹, która natychmiast
i bardzo zdecydowanie reaguje w ka¿dym przypadku, gdy
co nie dzia³a pod kontrol¹ tego systemu. Co ciekawe,
tak¹ sytuacjê uznaj¹ nie tyle za problem techniczny, ile
polityczny  dyskryminacjê Linuxa i promowanie rozwi¹zañ innej firmy. Mimo ¿e nie zawsze dzia³anie naszych
systemów pod Linuxem jest mo¿liwe, nie lekcewa¿ymy
tej grupy u¿ytkowników.

Zarz¹dzanie projektem
Poniewa¿ PUW nie jest osobn¹ uczelni¹, a studia przez
internet nie mog¹ byæ oderwane od uczelni, która je prowadzi  w naszym przypadku Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi  nale¿a³o wpasowaæ siê
w jej strukturê organizacyjn¹ i dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych procedur realizacji studiów. Nasz projekt musia³
zyskaæ uznanie i poparcie w³adz Uczelni, które podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce studentów i programów studiów oraz
kadry naukowo-dydaktycznej, z której rekrutowa³a siê
zdecydowana wiêkszoæ autorów, koordynatorów i prowadz¹cych. To oraz opisane powy¿ej problemy, na jakie
natrafilimy, pokazuje, jak wa¿ne jest zarz¹dzanie projektem studiów przez internet. Jak w ka¿dym projekcie
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innowacyjnym, jego g³ównymi cechami s¹ du¿y poziom
niepewnoci i niemal ci¹g³e zmiany. Mimo ¿e mielimy
zgromadzone wszystkie niezbêdne zasoby oraz opracowane plany i procedury, rzeczywistoæ jak zawsze okaza³a siê bardziej skomplikowana ni¿ przypuszczalimy. Na
to, ¿e potrafilimy omin¹æ szczêliwie wszystkie problemy z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce elementy.
Po pierwsze zarz¹dzaj¹c projektem z ramienia WSHE
w £odzi, mam wysok¹ pozycjê w strukturze jej w³adz 
Zastêpcy Kanclerza. Dysponujê wiêc odpowiednimi kompetencjami, by móc stawiaæ wymagania wszystkim osobom w mniejszym lub wiêkszym stopniu pracuj¹cym dla
projektu. Pozwala³o mi to albo na podejmowanie wa¿nych decyzji samemu, albo na szybki dostêp do innych
cz³onków w³adz uczelni i zaanga¿owanie ich w rozwi¹zanie problemu, o ile tego wymaga³. Poza tym wysoka pozycja osoby kieruj¹cej projektem podkrela wagê, jak¹
przywi¹zuje uczelnia do studiów przez internet. Wewnêtrzna promocja naszych studiów jest bowiem kolejnym, wa¿nym czynnikiem sukcesu, który spowodowa³,
¿e nie tylko nie spotkalimy siê z próbami jego blokowania, ale nawet pracownicy niepracuj¹cy bezporednio dla
niego odczuwali, jak wa¿ne jest jego powodzenie. Trzecim elementem jest wydzielenie wszystkich, poza dydaktykami, pracowników zaanga¿owanych w projekt w od-

dzielnej jednostce organizacyjnej, jak¹ jest PUW. W WSHE
wszystkie dzia³y PUW s¹ bezporednio, organizacyjnie
podleg³e Z-cy Kanclerza ds. Informatyzacji. Dziêki takiej
strukturze pracownicy s¹ skoncentrowani na projekcie
internetowych studiów i kursów, a decyzje przechodz¹
tylko przez jeden szczebel w³adz. Na koniec pozostawiam
niew¹tpliwie najwa¿niejszy czynnik sukcesu  ludzi, których pozyskalimy do pracy oraz zespo³y, które stworzyli. Zarówno w £odzi, jak i w Lublinie uda³o siê zwi¹zaæ ich
emocjonalnie z projektem. Reagowanie na zmiany i rozwi¹zywanie problemów to przede wszystkim ich ciê¿ka
praca, czêsto w dni wolne czy do pónej nocy. Tak jak to
zawsze bywa, z niektórymi osobami musielimy siê rozstaæ, bylimy pod presj¹ czasu i ka¿dy musia³ szybko siê
sprawdzaæ. Dziêki temu jednak ci, którzy pozostali, stanowi¹ kompetentny zespó³.

Podsumowanie
Zdobyte dowiadczenia i wykonana praca procentuj¹.
Rozpoczynaj¹c w padzierniku 2003 r. nowe edycje studiów i wprowadzaj¹c nowe kierunki, mielimy ju¿ do dyspozycji PUW jako sprawnie dzia³aj¹c¹ maszynê. Dla mnie
oznacza to mniej bie¿¹cych problemów i wiêcej czasu na
planowanie rozwoju w dalszej perspektywie.

Autor jest Zastêpc¹ Kanclerza ds. Informatyzacji w Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi. Zarz¹dza
wykorzystaniem technologii informacyjnych w procesach kszta³cenia i zarz¹dzania uczelni¹. Nadzoruje zwi¹zane z tym
projekty m.in. studia przez internet realizowane na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Tytu³ magistra in¿yniera elektronika uzyska³ w 1985 r. na Politechnice £ódzkiej. Przed podjêciem pracy w WSHE w £odzi kierowa³ firm¹ informatyczn¹. Od 2003 r. jest s³uchaczem Studiów Doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
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E-learning
na studiach dziennych
Zbigniew Osiñski
W lutym 2003 r. w Zak³adzie Dydaktyki Historii UMCS
w Lublinie rozpoczêto realizacjê eksperymentu dydaktycznego polegaj¹cego na wdro¿eniu e-learningowego wspomagania humanistycznych studiów dziennych. Studenci historii oraz historyczno-filozoficznych studiów europejskich,
którzy wybrali specjalizacjê nauczycielsk¹, studiuj¹ dydaktykê historii, uczestnicz¹c w tradycyjnych zajêciach oraz
dodatkowo wykorzystuj¹c platformê e-learning w trybie
asynchronicznym.
Celem tego eksperymentu jest zbadanie, czy e-learning
mo¿e rozwi¹zaæ lub z³agodziæ trzy istotne problemy utrudniaj¹ce efektywne kszta³cenie przysz³ych nauczycieli.
Pierwszy z nich polega na utrudnionym dla studentów
dostêpie do nowoczesnej wiedzy dydaktycznej. Wielkie przewartociowanie w sferze pogl¹dów na efektywne kszta³cenie, adekwatne do potrzeb szybko zmieniaj¹cych siê realiów
gospodarki opartej na wiedzy, doprowadzi³o do dezaktualizacji sporej czêci literatury dydaktycznej, zw³aszcza tej
wydanej jeszcze w minionym ustroju polityczno-gospodarczym, dostêpnej w bibliotekach uniwersyteckich. Obecnie
publikacje zarówno polskie, jak i t³umaczone z jêzyków obcych, prezentuj¹ce nowoczesn¹ myl dydaktyczn¹ kupowane s¹ przez biblioteki w niewielu egzemplarzach, a niekiedy
nawet nie trafiaj¹ do ksiêgozbioru. Niektóre z tych publikacji udostêpniane s¹ dopiero po kilku latach od wydania, inne
istniej¹ wy³¹cznie w wersji elektronicznej. Od kilku lat studenci zg³aszali problem polegaj¹cy na utrudnionym lub niekiedy nawet niemo¿liwym dostêpie do literatury zalecanej
przez prowadz¹cych zajêcia z dydaktyki historii. Poza tym
wiedza potrzebna do zajêæ rozproszona jest po licznych publikacjach. Brakuje dobrego i nowoczesnego podrêcznika.
Wszystkie te trudnoci daj¹ wielu studentom wiarygodny
pretekst do nieprzygotowywania siê do zajêæ.
Kolejny problem, dostrzegany od wielu lat przez prowadz¹cych zajêcia, sprowadza siê do tego, ¿e zbyt wielu studentów merytorycznie przygotowywa³o siê dopiero do zaliczeñ koñcz¹cych poszczególne semestry lub nawet dopiero do egzaminu. Natomiast na kolejne zajêcia przychodzili
z powa¿nymi lukami w wiedzy. Specyfika zajêæ prowadzonych metod¹ konwersatoryjn¹ dawa³a im mo¿liwoæ ukrycia faktu nieprzygotowania siê do dyskusji. W trakcie takich
zajêæ, podobnie jak w podczas trwania wyk³adu, ograniczali
siê oni do s³uchania. Nabyta w ten sposób wiedza nie by³a
trwa³a i studenci trafiali na praktyki do szkó³ lub nawet do
póniejszej pracy zawodowej z powa¿nymi brakami w przygotowaniu teoretycznym do nauczania i wychowania. Cier1

pia³a na tym jakoæ ich pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Trzeci, najnowszy problem, wynika z faktu, i¿ realia wspó³czesnej gospodarki nak³adaj¹ na szko³ê obowi¹zek przygotowania ucznia do sprawnego pos³ugiwania siê technologiami informacyjnymi (TI). Nie s¹ w stanie dokonaæ tego
oddzielne lekcje informatyki. Konieczne jest, by nauczyciele prawie wszystkich przedmiotów przygotowywali ucznia
do pos³ugiwania siê TI w celu wyszukiwania, gromadzenia
i przetwarzania ró¿norodnych informacji. Dlatego te¿,
w trakcie studiów wy¿szych, w ramach zajêæ z dydaktyki
przedmiotowej, powinni oni nabyæ potrzebne kwalifikacje.
Analiza mocnych stron technik nauczania przez internet
doprowadzi³a do wniosku, ¿e mo¿liwe jest usprawnienie
procesu studiów w zakresie dydaktyki historii przy zastosowaniu tego typu oprogramowania.
Eksperyment prowadzony w Zak³adzie Dydaktyki Historii UMCS w Lublinie bazuje na platformie Akademia udostêpnionej bezp³atnie przez firmê BRAWO. Sk³ada siê ona
z modu³u studenckiego (zawieraj¹cego treæ szkolenia wraz
z dodatkowymi materia³ami, og³oszenia nauczyciela, pocztê
elektroniczn¹, forum dyskusyjne i czat) oraz administracyjnego (zawieraj¹cego narzêdzia do zak³adania i administrowania kontami studenckimi i pracowniczymi, narzêdzia do
tworzenia struktury i treci szkolenia, narzêdzia do tworzenia i sprawdzania egzaminów, statystyki korzystania z lekcji
i wyników egzaminów oraz dostêp do poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego i czatu). Dostêp do obu modu³ów
uzyskiwany jest za porednictwem przegl¹darki internetowej i chroniony koniecznoci¹ podania loginu i has³a. Istniej¹
cile okrelone rodzaje uprawnieñ w dostêpie do Akademii:
1. Administrator ma pe³ny dostêp do wszelkich funkcji
platformy ³¹cznie z uprawnieniami do zak³adania kont
pracowniczych (koordynator konkretnego szkolenia,
twórca treci, nauczyciel, egzaminator).
2. Koordynator mo¿e tworzyæ strukturê szkolenia, zapisywaæ studentów oraz przegl¹daæ statystykê szkolenia (informacje o tym przez jaki czas ka¿dy ze studentów korzysta³ z poszczególnych lekcji oraz kiedy
i z jakim rezultatem zdawa³ poszczególne egzaminy).
3. Twórca treci mo¿e edytowaæ lekcje wchodz¹ce
w sk³ad szkolenia oraz dodatkowe materia³y umieszczane w Bazie Wiedzy i w S³owniku. Wszystkie elementy szkolenia sk³adaj¹ siê z modu³ów tworzonych
przy pomocy ró¿norodnych, popularnych programów,
a nastêpnie konwertowanych zgodnie z standardem
SCORM1.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model), standard opracowany przez ADL, http://www.adlnet.org/, 15.01.2004 r.
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4. Nauczyciele mog¹ m.in. edytowaæ og³oszenia dla studentów oraz maj¹ dostêp do statystyki szkolenia.
5. Egzaminatorzy mog¹ edytowaæ i sprawdzaæ egzaminy (umieszczane w szkoleniu z dowoln¹ czêstotliwoci¹, nawet po ka¿dej lekcji) oraz przegl¹daæ statystki egzaminów.
6. Studenci maj¹ dostêp do poszczególnych lekcji i egzaminów, do og³oszeñ oraz do dodatkowych materia³ów umieszczonych w Bazie Wiedzy i w S³owniku.
Ponadto wszyscy maj¹ dostêp do wewnêtrznej poczty
elektronicznej, forum dyskusyjnego i czatu. Mog¹ tak¿e
edytowaæ dane swojego konta, z wyj¹tkiem loginu (tworzonego w momencie zak³adania konta).
Na potrzeby eksperymentu przyjêto zasadê, ¿e zespó³
z Zak³adu Dydaktyki Historii otrzymuje konta z pe³nymi
uprawnieniami administratora, koordynatora, twórcy treci,
nauczyciela i egzaminatora.
Struktura szkolenia z dydaktyki historii umieszczonego
w Akademii zgodna jest ze struktur¹ przedmiotu Dydaktyka historii  podzia³ na 4 semestry, a ka¿dego semestru
na 1011 lekcji. Tematyka poszczególnych lekcji odpowiada tematom tradycyjnych zajêæ prowadzonych metod¹ konwersatoryjn¹. Materia³ ka¿dej z nich rozpoczyna siê informacj¹ o tematyce dyskusji na najbli¿szych zajêciach i przypomnieniem, ¿e zadaniem studenta jest przygotowanie siê
do tej dyskusji. Niektóre zajêcia powiêcone s¹ ró¿norodnym elementom warsztatu pracy nauczyciela i wtedy dodatkowym zadaniem studentów jest wykonanie odpowiedniej
pracy praktycznej. W takiej sytuacji studenci, oprócz wiedzy stricte teoretycznej, maj¹ dostêp do materia³ów pomocniczych u³atwiaj¹cych wykonanie danej pracy. Je¿eli w treci
lekcji wystêpuje specjalistyczne s³ownictwo wykraczaj¹ce
poza zakres dydaktyki historii, to jest ono wyjanione
w S³owniku lekcji.
Wykonywanie zadañ z zakresu warsztatu pracy nauczyciela ma na celu nie tylko wyrobienie kompetencji w tym
zakresie, lecz tak¿e przygotowanie do pos³ugiwania siê technologiami informacyjnymi. St¹d te¿ rezultat takiej pracy ma
postaæ dokumentu tekstowego sformatowanego w jêzyku
html, prezentacji multimedialnej lub strony WWW. Wszelkie potrzebne informacje z zakresu TI s¹ dostêpne dla studentów przez hiper³¹cza do zasobów internetu. Dziêki modu³owi poczty elektronicznej, obs³uguj¹cemu e-maile z za³¹cznikami, studenci mog¹ wykonywaæ prace grupowe nawet w takim terminie, gdy ich bezporednie spotkania s¹
utrudnione. Ponadto, usprawniony jest proces dostarczania
prac prowadz¹cemu zajêcia i ich recenzowania. Studenci nie
musz¹ czekaæ na kolejne zajêcia, by dowiedzieæ siê, jakie s¹
uwagi na temat ich pracy.
Modu³ administracyjny Akademii umo¿liwia tworzenie
treci szkolenia w postaci plików html, flash, jpg oraz klipów filmowych i dwiêkowych. Pozwala tak¿e na do³¹czanie dokumentów stworzonych w Wordzie, Excelu i PowerPoincie. Ca³oæ materia³ów szkolenia ma budowê modu³ow¹ i zgodna jest ze standardem SCORM. Twórca treci mo¿e
je umieszczaæ na Akademii z dowolnego komputera pod-

³¹czonego do internetu, wykorzystuj¹c do tego celu przegl¹darkê internetow¹. Treæ ka¿dej lekcji mo¿e mieæ formê
pojedynczej strony dostêpnej na jednym ekranie lub te¿
mo¿e byæ podzielona na wiele slajdów, wtedy na jednym
ekranie student widzi tylko pewien fragment treci. Mechanizmy Akademii umo¿liwiaj¹ sprawn¹ nawigacjê po dostêpnym w danym momencie zakresie treci podstawowych,
s³ownikowych oraz po ca³oci materia³ów pomocniczych.
Równie¿ dostêp do forum dyskusyjnego, poczty elektronicznej i czatu jest bezproblemowy.
Testy, które umieszczone zosta³y na zakoñczenie lekcji
powiêconych teoretycznym problemom dydaktyki historii,
budowane by³y w przy pomocy narzêdzi Akademii. Umo¿liwiaj¹ one stworzenie pytañ jedno- i wielokrotnego wyboru, typu prawda-fa³sz oraz z luk¹. Pytania dla ka¿dego studenta dobierane s¹ losowo, a wynik generowany jest automatycznie po zakoñczeniu rozwi¹zywania testu. Mo¿liwe
jest tak¿e tworzenie testów z pytaniami otwartymi, które
sprawdzane s¹ przez egzaminatora. Negatywny wynik testu
uniemo¿liwia korzystanie z kolejnych lekcji. Student zalicza
test a¿ do skutku, ale za ka¿dym razem otrzymuje inny zestaw pytañ. Prowadz¹cy zajêcia otrzymuje raport o tym, czy
i przez jaki czas student korzysta³ z materia³ów powi¹zanych z dan¹ lekcj¹ oraz z jakim wynikiem i za którym podejciem zaliczy³ test. Studenci wiedz¹ o tej mo¿liwoci, co
wyranie wp³ywa na wiêksz¹ solidnoæ w przygotowywaniu
siê do zajêæ stacjonarnych.
Jednym ze sposobów na monitorowanie przebiegu eksperymentu jest umieszczenie na forum dyskusyjnym w¹tków powiêconych wadom i zaletom studiów dziennych
po³¹czonych z wykorzystaniem platformy e-learning. Z wypowiedzi studentów wynika, ¿e taka forma pracy odpowiada im bardziej ni¿ tradycyjne sposoby studiowania.
Umieszczenie w internecie zadañ i materia³ów pomocnych
w ich wykonaniu (tak¿e w przygotowaniu siê do dyskusji
na zajêciach) uznali za du¿e u³atwienie, podobnie jak mo¿liwoæ porozumiewania siê z prowadz¹cym zajêcia przy
pomocy poczty elektronicznej. Korzystanie z elektronicznego podrêcznika, dla wiêkszoci z nich, okaza³o siê bardziej atrakcyjne ni¿ z podrêcznika tradycyjnego. Zauwa¿yli tak¿e, i¿ koniecznoæ pos³ugiwania siê komputerem i internetem wyranie zwiêksza ich kompetencje informatyczne. Do wad opisywanego rozwi¹zania studenci zaliczyli
problemy z dostêpem do komputerów pod³¹czonych do
internetu (uczelnia zapewnia im taki dostêp w bardzo ograniczonym zakresie).
Podsumowuj¹c pierwszy rok eksperymentu mo¿na powiedzieæ, ¿e wspomaganie studiów dziennych przy pomocy platformy e-learning wydaje siê spe³niaæ pok³adane w tym
rozwi¹zaniu nadzieje. Studenci wykazuj¹ wiêksz¹ obowi¹zkowoæ w realizacji stawianych przed nimi zadañ. Wyranie
poprawili swoje umiejêtnoci informatyczne. O tym, na ile
poprawi³a siê efektywnoæ nabywania kompetencji w zakresie dydaktyki historii, bêdzie mo¿na powiedzieæ po zakoñczeniu eksperymentu, gdy studenci przyst¹pi¹ do egzaminu koñcowego.

Autor jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zak³adzie Dydaktyki Historii Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Jest specjalist¹ w zakresie historii najnowszej, dydaktyki oraz edukacyjnego wykorzystania technologii informacyjnej.
Obecnie zajmuje siê eksperymentalnym wdro¿eniem narzêdzi e-learningowych do wspomagania studiów dziennych oraz
informatycznym przygotowaniem nauczycieli humanistów. Opracowuje zasady wykorzystania technologii informacyjnej
w warunkach szkolnych.
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E-learning w praktyce
uczelni wy¿szej
 studium przypadku
Rafa³ Kostecki
Celem artyku³u jest prezentacja przyk³adu systemu e-learningowego, stosowanego w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania  The
Polish Open University1. Poni¿szy opis oparty jest na moich
dowiadczeniach, jako jednego z twórców systemu. W artykule koncentruje siê na wybranych elementach organizacji studiów przez internet, tych z którymi mia³em do czynienia w czasie mojej pracy.

Organizacja studiów
Przedmiot prowadzony w systemie e-learning czêsto
dzielony jest na krótsze jednostki  modu³y. Zamiarem
Uczelni jest, by modu³y e-learningowe odpowiada³y rzeczywistym.
Ka¿dy student otrzymuje p³ytê CD-ROM z materia³ami
oraz login i has³o, które umo¿liwiaj¹ dostêp do treci dydaktycznych zgromadzonych na p³ycie, a tak¿e do systemu e-learningowego Uczelni. Korzystanie z wyk³adów nie
jest mo¿liwe bez dostêpu do internetu. P³yta zawiera kurs,
sk³adaj¹cy siê z filmów z nagranym wyk³adem, animacji
flash, animacji 3D, ilustruj¹cych okrelone pojêcia oraz
krótkich ankiet sprawdzaj¹cych opinie studentów o zajêciach. Ka¿dy modu³ koñczy siê testem  czas na jego rozwi¹zanie jest ograniczony. Przeciêtnie modu³ sk³ada siê
z dziewiêciu wyk³adów (ca³y modu³ trwa przez oko³o dwa
miesi¹ce). Z ka¿dego z nich studenci korzystaj¹ raz w tygodniu. Mo¿liwe jest prowadzenie kilku modu³ów jednoczenie.
Przy tworzeniu modu³ów, wed³ug scenariuszy napisanych przez wyk³adowców, pracuj¹ specjalici zajmuj¹cy
siê nagrywaniem i sk³adaniem materia³u wideo, tworzeniem animacji flash oraz sk³adaniem materia³ów w ca³oæ
(w programach do obróbki kodu html). Za atrakcyjnoæ
wizualn¹ tych materia³ów Uczelnia uzyska³a wyró¿nienie
 god³o Teraz Polska.

Organizacja zajêæ
W wyznaczonym przez operatora systemu czasie student uruchamia wskazany modu³ na p³ycie CD-ROM. Od

tego momentu rozpoczyna siê odliczanie czasu trwania
zajêæ. Trwaj¹ one oko³o godziny, z przerw¹ na rozwi¹zanie krótkich zadañ. Póniej jest czas na konsultacje, a na
zakoñczenie student rozwi¹zuje test, przygotowany jako
formularz html lub plik w formacie Excel, Word. Rozwi¹zany test jest wysy³any do oceny przez wyk³adowcê. Po
zrealizowaniu wszystkich wyk³adów studenci zaliczaj¹
dany modu³. Podstaw¹ zaliczenia jest internetowy sprawdzian oraz egzamin odbywaj¹cy siê w Uczelni. W trakcie
zajêæ, oprócz mo¿liwoci uczestniczenia w wirtualnych
konsultacjach, studenci korzystaj¹ z poczty elektronicznej, a tak¿e maj¹ dostêp do internetowej bazy artyku³ów
naukowych EBSCO.
System e-learningowy zastosowany w Uczelni wykorzystuje zalety kszta³cenia synchronicznego. Studenci zobowi¹zani s¹ do korzystania z wyk³adów o danej porze
i przez okrelony czas. Poza tym trybem student mo¿e
wróciæ do materia³u i testów, które ju¿ zrealizowa³. Ta
funkcja zosta³a nazwana warsztatami powtórkowymi.

Tworzenie modu³u
Na pocz¹tku wyk³adowca danego modu³u przygotowuje scenariusz zajêæ. Scenariusz musi byæ opisany, podzielony na sekwencje, które s¹ filmowane lub z których
tworzone s¹ animacje w technice 3D lub 2D (Flash).
W praktyce wyk³adowca zazwyczaj ma inn¹ wizjê przedmiotu, ni¿ zespó³ specjalistów2.
Po licznych poprawkach scenariusz trafia do realizacji. Wygl¹da to tak, ¿e filmuje siê ujêcia, grafik komputerowy tworzy krótkie animacje, a nastêpnie montuje siê
filmy. Po jakim czasie powstaje baza ujêæ i zdjêæ. Wykorzystuje siê j¹ równie¿ w wielu innych modu³ach.
System wprowadzony w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania
zak³ada, i¿ prezentacjom komputerowym i wideo towarzyszy g³os. Na ogó³ zorganizowane jest to tak, ¿e wyk³adowca pojawia siê na pocz¹tku i koñcu nagrania, a do
pozosta³ych fragmentów zajêæ podk³adany jest glos lektora. Jest to konieczne ze wzglêdu na lepsz¹ dykcjê i umiejêtnoæ przyci¹gniêcia uwagi. Strona audiowizualna sys-

www.wsz-pou.edu.pl
Przyk³adowo niektórzy dla ilustracji danego zagadnienia chcieli widzieæ wielkie sekwencje podobne do scen batalistycznych z Krzy¿aków, co musia³oby poci¹gaæ za sob¹ zbyt du¿e nak³ady kosztów oraz czasu pracy zespo³u.

1
2

luty 2004

49

e-edukacja w kraju
temu jest wielkim plusem, choæ wymaga to du¿ych nak³adów pracy zespo³u tworz¹cego modu³y.
Po powstaniu nagrañ s¹ one ³¹czone w ca³oæ  lekcje
z podk³adem g³osu lektora, filmami ilustruj¹cymi zagadnienia oraz zadaniami do rozwi¹zania przez studentów.
Du¿o problemów sprawiaj¹ kwestie techniczne, a tak¿e
brak mo¿liwoci aktualizacji, uzupe³niania modu³ów przez
internet. Zawartoæ merytoryczna opiera siê bowiem na
p³ytach CD.

Zalety i wady e-learningu
Przed rozpoczêciem wdra¿ania systemu e-learningowego, z czym oczywicie wi¹¿¹ siê spore nak³ady finansowe, nale¿y rozwa¿yæ zalety i wady takiego rozwi¹zania, porównuj¹c je z tradycyjnymi metodami nauczania.
Do zalet e-learningu mo¿na zaliczyæ:
 Umo¿liwienie zdobycia wy¿szego wykszta³cenia
osobom, które ze wzglêdu na ró¿ne ograniczenia
np. koszty dojazdów i utrzymania siê w miejscu
odbywania siê zajêæ, nie mog¹ tego uczyniæ, b¹d
jakoæ nauczania w dostêpnych, lokalnych uczelniach jest zbyt niska.
 Wzglêdnie niskie koszty funkcjonowania systemu
e-learningowego. Po stworzeniu kursu mo¿na go
wykorzystywaæ przez wiele lat. Utrzymanie platformy wykorzystuj¹cej rozwi¹zania open source jest
tanie. Rola wyk³adowcy mo¿e ograniczaæ siê do tzw.
konsultacji, sprawdzania testów, ledzenia postêpów prac studentów i obecnoci na egzaminie.

 £atwoæ kontroli postêpów w nauce. Przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych statystyk, mo¿na ledziæ aktywnoæ studenta na zajêciach oraz
porównywaæ wyniki testów rozwi¹zywanych przez
studentów. Wszystko jest zapisane w formie elektronicznej, a wiêc dostêp do tej informacji jest
szybki i tani.
Natomiast do wad e-learningu mo¿na zaliczyæ m.in.:
 Stosunkowo wysokie koszty zaprojektowania i budowy systemu.
 Brak bezporedniego kontaktu studenta z wyk³adowc¹ i innymi uczestnikami zajêæ.
 Trudnoci w motywowaniu studentów  trudniej
jest osi¹gn¹æ poczucie rywalizacji w grupie oraz
trudniej jest nak³oniæ studentów do wymiany opinii.

Podsumowanie
Wprowadzone w Uczelni rozwi¹zanie, prowadzenia
zajêæ przez internet w po³¹czeniu z prezentowaniem materia³ów dydaktycznych do wyk³adów na p³ytach CD, ma
wiele zalet, choæ nie jest te¿ wolne od wad. Aktualizacja treci dydaktycznych jest znacznie utrudniona. Jednak¿e dziêki takiemu rozwi¹zaniu, mo¿liwe jest udostêpnienie studentom nagrañ wideo i animacji komputerowych, a przy obecnym stanie rozwoju infrastruktury internetowej w Polsce, ci¹ganie tych elementów
przez internet by³oby dla wielu studentów zbyt kosztowne.

Autor jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, na Wydziale EiTI, kierunku informatyka. Zawodowo zajmuje siê grafik¹ komputerow¹ i tworzeniem oprogramowania internetowego. Pracowa³ przy tworzeniu gier komputerowych, prezentacji multimedialnych oraz wy¿ej opisanego systemu e-learningowego.

e-sgh
Prezentujemy wyniki kolejnej sondy przeprowadzonej w dniach 19 stycznia  9 lutego 2004 r. (3 tygodnie) na
platformie nauczania przez internet e-sgh.pl
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Zmierzaj¹c
ku wirtualnej edukacji
Maria Amata Garito
Specyfika przekazywania wiedzy za pomoc¹ systemu
e-learning spowodowa³a powstanie nowej rzeczywistoci. Obecnie zdobywanie wiedzy i umiejêtnoci odbywa
siê równie¿ poza tradycyjnymi strukturami edukacyjnymi
 w wirtualnej rzeczywistoci  ka¿dy mo¿e bowiem korzystaæ z materia³ów szkoleniowych dostarczanych przez
innych u¿ytkowników internetu. Proces ten, wspomagany technologiami telekomunikacyjnymi, w konsekwencji
prowadzi do wyodrêbnienia siê wirtualnej spo³ecznoci
akademickiej i do rozwoju nowego rynku internetowych
materia³ów edukacyjnych.
Podejmowanie licznych nowych inicjatyw w zakresie
zdalnego nauczania powoduje rozwój nowego sektora
edukacji, którego pojawienie siê wiadczy o znacz¹cym
postêpie w dziedzinie nauczania na wiecie. G³ówn¹ rolê
w dostarczaniu internetowych treci edukacyjnych powinny odgrywaæ uniwersytety, jako jedyne miejsca, gdzie zarówno s¹ tworzone materia³y dydaktyczne, jak i jest przekazywana wiedza. ¯eby jednak tak mog³o siê staæ, konieczne jest zainicjowanie d¹¿eñ wspieraj¹cych rozwój
nowych modeli organizacyjnych uniwersytetów na szczeblu lokalnym, pañstwowym i miêdzynarodowym. A tak¿e
umo¿liwienie uczelniom wy¿szym podjêcia wspó³pracy
miêdzynarodowej oraz stworzenie rzeczywistych i wirtualnych rodowisk po³¹czonych w sieci edukacyjne, umo¿liwiaj¹ce wymianê wiedzy i wspó³dzia³anie poszczególnych instytucji.
Istnieje jednak ryzyko, i¿ dojdzie do postêpuj¹cego
upadku tradycyjnych struktur edukacyjnych. Bêdziemy
wiadkami niekontrolowanego procesu, prowadz¹cego do
powstania spo³eczeñstwa odrzucaj¹cego tradycyjne formy
nauczania na rzecz metod alternatywnych. Niezbêdne
umiejêtnoci do korzystania z nowego rodowiska edukacyjnego bêd¹ definiowaæ organizacje spoza uniwersyteckiego krêgu nauczania oraz producenci oprogramowania.
A zatem najwa¿niejszym pytaniem nie jest obecnie to,
czy edukacja powiela nierównoci spo³eczne, czy te¿ nie.
Dzi uniwersytety musz¹ odpowiedzieæ sobie, jak zaadaptowaæ swoje struktury do nowego sposobu nauczania
i stworzyæ w obrêbie ogólnowiatowej ekonomii systemy, które pozwol¹ przekroczyæ bariery zarówno jêzykowe, jak i zwi¹zane z miejscem i czasem nauki, a tak¿e jak
rozwin¹æ zintegrowane procesy edukacyjne. Systemy te
powinny uwzglêdniaæ rozwój struktur edukacyjnych tak
stacjonarnych, jak i internetowych, aby móc zaoferowaæ
studentom nie tylko mo¿liwoæ kszta³cenia na odleg³oæ,
lecz tak¿e bezporedni kontakt z nauczycielem. Kszta³cenie na odleg³oæ nie ma stanowiæ alternatywy dla tradycyjnych uniwersytetów. Ma natomiast oferowaæ im mo¿liwoæ rozwoju i wprowadzania innowacji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii przeznaczonych

przede wszystkim do przetwarzania i przekazywania wiedzy, jednoczenie pozwalaj¹c uczelniom na kontynuowanie dzia³alnoci badawczej i edukacyjnej.

Projekt Livius
Projekt Livius (Learning in Virtual Integrated University System) jest odpowiedzi¹ na potrzebê wprowadzenia
g³êbokich zmian socjologiczno-kulturowych i znalezienia
rozwi¹zañ problemów przedstawionych w Define tomorrows education  planie rozwoju w Europie wirtualnych
rodowisk edukacyjnych, wykorzystuj¹cych nowoczesne
technologie. Projekt Livius jest finansowany przez Komisjê Europejsk¹, Directorate General Education and Culture, Multimedia for Training, Education and Culture.
Dziêki projektowi Livius zosta³o stworzone konsorcjum,
w sk³ad którego wchodzi kilka najs³awniejszych uniwersytetów, uniwersytety wirtualne oraz firmy zajmuj¹ce siê
tworzeniem technologii zdalnego nauczania z wielu krajów europejskich. Wspólnym celem tych wszystkich instytucji jest stworzenie Europejskiego Wirtualnego Uniwersytetu (European Virtual Association of Universities, EVA
of U) opartego na komunikacji drog¹ telewizji cyfrowej i internetu przez satelitê. Jego celem jest promowanie rozwoju kszta³cenia na odleg³oæ jako narzêdzia umo¿liwiaj¹cego wspó³pracê na p³aszczynie edukacji pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami EVA of U, z uwzglêdnieniem specyfiki kulturowej, jêzykowej i organizacyjnej.
Model zaproponowany przez Livius oparty jest na pomyle, aby celem kszta³cenia na odleg³oæ by³ rozwój oferty edukacyjnej w oparciu o specyficzne funkcje tradycyjnego uniwersytetu, z uwzglêdnieniem autonomii danej jednostkom naukowym. Jest to zgodne z deklaracjami ministrów edukacji krajów europejskich, z³o¿onymi podczas
Kongresu w Sorbonie 25 maja 1998 r. oraz Kongresu w Bolonii 19 czerwca 1999 r. Podkrelaj¹ one istotn¹ rolê, jak¹
odgrywaj¹ uczelnie wy¿sze w rozwoju kultury europejskiej
oraz znaczenie budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej, maj¹cej wspieraæ wymianê i wspó³pracê obywateli
wszystkich pañstw.
Celem projektu Livius jest:
 stworzenie modelu organizacyjnego, dydaktycznego i psycho-pedagogicznego Europejskiego Uniwersytetu Wirtualnego,
 rozwój wspó³pracy pomiêdzy partnerami w celu
opracowania cie¿ek dydaktycznych i wspólnych
dyplomów akademickich, zgodnie z deklaracjami
z Sorbony i Bolonii,
 przekazywanie wiedzy za pomoc¹ nowoczesnych
technologii i innowacyjnych metod nauczania,
 nowe spojrzenie na rolê ucznia i nauczyciela.
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Model organizacyjny
Model organizacyjny, na którym jest oparty EVA of U,
zaprojektowany zosta³ jako konsorcjum tradycyjnych uniwersytetów i firm, zajmuj¹cych siê technologiami zwi¹zanymi z kszta³ceniem na odleg³oæ, z poszczególnych
krajów cz³onkowskich. Zosta³ on stworzony, aby opracowaæ nowe psycho-pedagogiczne sposoby rozwoju internetowych treci dydaktycznych oraz wdra¿aæ procesy kszta³cenia stacjonarnego i na odleg³oæ.
Uniwersyteckie konsorcja na szczeblu lokalnym, narodowym i miêdzynarodowym s³u¿¹ budowaniu systemu
zdalnego nauczania opartego na narzêdziach i metodach
dydaktycznych wypracowanych przez tradycyjne uniwersytety. Pozwalaj¹ ³¹czyæ miejsce, gdzie w wyniku badañ
powstaj¹ treci dydaktyczne z miejscem ich przekazywania, zapewniaj¹c przy tym ich wysok¹ jakoæ. Obecnie,
maj¹c do dyspozycji wyniki dowiadczeñ przeprowadzanych przez poszczególne uniwersytety pañstw cz³onkowskich, Konsorcjum jest w stanie wytypowaæ najlepszych
nauczycieli, tematy i zawartoæ kursów szkoleniowych.
Jest to mo¿liwe dziêki porównaniu opinii szerokiego
i zró¿nicowanego rodowiska z opiniami pochodz¹cymi
z jednego uniwersytetu, b¹d ma³ych lokalnych lub regionalnych ugrupowañ. To w oczywisty sposób u³atwia
wybór najdoskonalszych rozwi¹zañ.
EVA of U powsta³o w oparciu o Konsorcjum NETTUNO
(Network per lUniversita Ovunque), dzia³aj¹ce od ponad
10 lat we W³oszech. Przewidywana struktura prezentuje
siê nastêpuj¹co.
Centrum Europejskie: koordynuje ca³¹ dzia³alnoæ na
polu e-learningu; Centra Narodowe: we wspó³pracy z Centrum Europejskim gwarantuj¹ i koordynuj¹ dzia³alnoæ na
szczeblu narodowym; Stowarzyszone Uniwersytety: zarz¹dzaj¹ naborem studentów i przyznawaniem tytu³ów
akademickich uznawanych na szczeblu europejskim; Centra Produkcyjne: wytwarzaj¹ multimedialne pomoce dydaktyczne, rozpowszechniane nastêpnie drog¹ telewizji
satelitarnej i internetu przez satelitê; Centra Technologiczne: dostarczaj¹ technologie szkoleniowe takie jak telewizja cyfrowa, po³¹czenia z internetem przez satelitê.
Oferuj¹ one studentom nastêpuj¹ce us³ugi: korzystanie
z multimedialnych narzêdzi komputerowych: wideokonferencje, æwiczenia, wyk³ady, egzaminy, zdalne zajêcia, archiwizowanie treci dydaktycznych.

Opracowanie wspólnego dyplomu
Organizacja dydaktyczna systemu jest nadzorowana przez
Komitet Naukowo-Dydaktyczny, w sk³ad którego wchodz¹
nauczyciele z ró¿nych pañstw europejskich, eksperci specjalizuj¹cy siê w systemach kszta³cenia na odleg³oæ (tak¿e
z ju¿ istniej¹cych uniwersytetów wirtualnych) oraz przedstawiciele wiata gospodarczego. Zadaniem Komitetu jest
opracowanie wspólnego dyplomu i programu kszta³cenia
Europejskich In¿ynierów. Nale¿y do niego równie¿ wybranie wród najlepszych nauczycieli autorów wyk³adów oraz
materia³ów multimedialnych, które nastêpnie zostan¹
umieszczone na platformie edukacyjnej w internecie, a tak¿e bêd¹ rozpowszechniane droga satelitarn¹. Nauczyciele
bêd¹ te¿ odpowiadaæ za wdro¿enie metod uczenia siê poprzez wyk³ady drog¹ internetowo-telewizyjn¹.
Analiza dyplomów przyznawanych przez ró¿ne uniwersytety zaanga¿owane w projekt Livius ukaza³a znacz¹ce
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ró¿nice pomiêdzy programami kszta³cenia w dziedzinie
in¿ynierii informatycznej i telekomunikacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim. Pomimo pocz¹tkowych trudnoci, ekspertom zwi¹zanym z projektem Livius uda³o siê,
w fazie pilota¿owej, stworzyæ wspólny dyplom w tych
dziedzinach we wspó³pracy z Uniwersytetem Cambridge, INSA w Tuluzie, Uniwersytetem w Barcelonie, Politechnik¹ w Atenach, Politechnik¹ w Torino i Wydzia³em In¿ynieryjnym na Uniwersytecie w Rzymie La Sapienza. Powsta³ te¿ model organizacyjny studium  zak³adaj¹cy trzyletnie studia koñcz¹ce siê uzyskaniem dyplomu i dwa lata
na specjalizacjê. Uzyskano równie¿ zgodê wszystkich partnerów ECTS (European System of Credits Transfer).

Model psycho-pedagogiczny
Model opracowany dla EVA of U jest modelem mieszanym  dziêki u¿yciu nowoczesnych technologii, udoskonalaj¹cych systemy stosowane przez tradycyjne uniwersytety. Kszta³cenie na odleg³oæ, oparte na tradycyjnych
funkcjach uniwersytetu jako instytucji akademickiej, pozwala studentom z odleg³ych regionów Europy wybraæ
to samo studium, otrzymaæ wsparcie od tych samych nauczycieli oraz uzyskaæ ten sam dyplom, jaki otrzymuj¹
studenci stacjonarni.
Kadra wyk³adowców bêdzie dzieli³a swój czas miêdzy
studentów stacjonarnych i ucz¹cych siê w systemie kszta³cenia na odleg³oæ. Model psycho-pedagogiczny oferuje
elastyczny sposób nauki, a jednoczenie eliminuje poczucie izolacji od pozosta³ych u¿ytkowników systemu. Zapewnia sposób kszta³cenia niezale¿ny od czasu i odleg³oci,
ale oferuj¹cy zarazem wiele mo¿liwoci interaktywnej nauki; zawiera æwiczenia, które student wykonuje sam, jak
i nowoczesne technologie umo¿liwiaj¹ce mu wspó³pracê
z innymi uczestnikami kursu, zarówno stacjonarnie, jak i na
odleg³oæ, w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Dziêki
temu sale wyk³adowe nie s¹ ju¿ jedynym miejscem zdobywania wiedzy. Teraz student mo¿e sam zorganizowaæ sobie swoje w³asne rodowisko uczenia siê  wszêdzie tam,
gdzie znajduje siê odpowiednie wyposa¿enie techniczne.
Pomoce naukowe wykorzystywane w kszta³ceniu na
odleg³oæ:
 wyk³ady (wirtualne klasy na cyfrowych kana³ach
oraz przez internet drog¹ satelitarn¹);
 praktyczne æwiczenia przez internet oraz w wirtualnych laboratoriach;
 wyk³ady poprzez czaty audio i wideo, forum i wideokonferencje.
Tradycyjne pomoce naukowe:
Bezporednie spotkania wyk³adowcy ze studentami,
seminaria, æwiczenia zapewniane przez uniwersyteckie
centra technologiczne, testy kontrolne i egzaminy.

Technologie przygotowane dla Projektu
Projekt Livius zak³ada stworzenie sieci miêdzy wszystkimi uniwersytetami i instytucjami, opieraj¹cej siê zarówno na przekazie drog¹ telewizji satelitarnej i interaktywnej, jak i internetu. Internet stanowi elastyczn¹ platformê
dydaktyczn¹ pozwalaj¹c¹ na swobodne wyra¿anie opinii,
prezentacjê pomys³ów i przekazywanie informacji. Zachêca równie¿ uczestników do wspó³pracy, stymuluje dzielenie siê dowiadczeniami w czasie wirtualnych wyk³adów
oraz wspólne uczenie siê.

Zmierzaj¹c ku wirtualnej edukacji
Nowa rola studenta i nauczyciela
Model dydaktyczny EVA of U ma na celu odwie¿enie
metodologii dydaktyki i stworzenie nowego profilu nauczyciela uniwersyteckiego.
Dawna funkcja nauczyciela, polegaj¹ca wy³¹cznie na
przekazywaniu wiedzy/informacji musi ulec zmianie. Nauczyciel powinien porzuciæ rolê mêdrca i przyj¹æ postawê przewodnika, który projektuje scenariusze lekcji
i wspó³pracuje ze studentami, aby stworzyæ drogê uczenia
siê ³¹cz¹c¹ ró¿ne formy kszta³cenia.
Nauczyciel powinien umieæ pos³ugiwaæ siê nowoczesnymi technologiami i wykorzystywaæ je do przekazywania
wiedzy.
Nowy styl nauczania, zak³adaj¹cy, ¿e nauczyciel nosi
szatê Sokratesa i staje siê przewodnikiem, powoduje pojawienie siê na pedagogicznej scenie nowego ucznia. Student znajduje siê w centrum systemu i mo¿e kierowaæ
swoim procesem uczenia siê.
Tradycyjna rola studenta polegaj¹ca na biernym przyswajaniu wiedzy i byciu wy³¹cznie obserwatorem wystêpu nauczyciela, ulega zmianie. Staje siê on obecnie aktywnym konstruktorem procesu kszta³cenia.

Która filozofia?
Model EVA of U, stworzony w ramach projektu Livius,
bazuje na nowoczesnych technologiach, udziale kadry akademickiej z najlepszych europejskich uniwersytetów i dziêki temu mo¿e staæ siê nie tylko niezbêdnym narzêdziem
rozwoju rynku e-learningu, ale tak¿e z powodzeniem mo¿e
uplasowaæ siê wysoko na miêdzynarodowym rynku e-edukacji. Mo¿e te¿ osi¹gn¹æ znacz¹c¹ pozycjê w kszta³towaniu europejskiej polityki edukacyjnej.
Sieci edukacyjne, ³¹cz¹ce najlepsze europejskie uniwersytety, mog¹ zaoferowaæ ka¿demu otwarty system kszta³cenia i wyk³ady najwiêkszych autorytetów w ró¿nych dziedzinach nauki.
Dziêki EVA of U mo¿liwe bêdzie zbudowanie wirtualnego modelu uniwersytetu, który w swoim charakterze
przypominaæ bêdzie redniowieczn¹ uczelniê.
Na uniwersytetach redniowiecznych dyplomy by³y
wspólne, studenci nie musieli wi¹zaæ siê z jednym orodkiem, mogli uczêszczaæ na kursy we wszystkich istniej¹cych uczelniach. Aby móc uczestniczyæ w wyk³adach swoich profesorów, podró¿owali z jednego miejsca na drugie,
pieszo lub konno  na kurs prawa na Uniwersytecie w Bolonii lub na kurs teologii na Uniwersytecie w Pary¿u. Tak¿e
wyk³adowcy podró¿owali z miejsca na miejsce. Najlepsi byli
zapraszani przez uniwersytety, poniewa¿ ich obecnoæ dodawa³a uczelni presti¿u i przyci¹ga³a t³umy studentów
i m³odzie¿y z ca³ej Europy.
Nowe technologie umo¿liwi³y ³atwe dzielenie siê pomys³ami i, poza rzeczywistym, tak¿e wirtualne prze-

mieszczanie siê profesorów i studentów. Wirtualna
uczelnia, umo¿liwiaj¹ca kontakt miêdzy profesorami
i studentami z ró¿nych krajów europejskich, mo¿e stanowiæ szybk¹ i w³aciw¹ odpowied na potrzeby miêdzynarodowego szkolnictwa wy¿szego. Jest ona zwi¹zana z koniecznoci¹ zapewnienia mo¿liwoci zdobywania umiejêtnoci wymaganych przez nowy rynek pracy oraz potrzeb¹ tworzenia produktów niezbêdnych nowoczesnej gospodarce.
Poniewa¿ zawartoæ kursów internetowych oraz sposoby jej dostarczania s¹ zapewniane i kontrolowane
przez miêdzynarodow¹ kadrê nauczycielsk¹, u¿ytkownicy otrzymuj¹ gwarancjê jakoci produktu, tym bardziej,
¿e dostawcy s¹ ³atwi do zidentyfikowania. Jest to tak¿e
wyzwanie rzucone konkurencji na wiatowym rynku edukacyjnym. Uniwersytet oparty na wspó³pracy najlepszych
tradycyjnych uniwersytetów europejskich z pewnoci¹
wygra wycig i stanie siê absolutnym protagonist¹ na
nowym froncie e-Gospodarki i nowego rynku wiedzy.
Dzisiaj uniwersytety wirtualne mog¹ odpowiedzieæ
na zapotrzebowanie nowego rynku edukacyjnego  wyeksponowaæ swój znak jakoci, daæ u¿ytkownikowi gwarancjê, pomóc przekszta³ciæ tradycyjne uniwersytety
z odizolowanego, monotonnego systemu podzielonego
na klasy i przedmioty, nastawionego na przekazywanie
wiedzy, w otwarty system, mog¹cy siê aktualizowaæ i integrowaæ wszystkie informacje dostêpne w internecie
oraz maj¹cy mo¿liwoæ tworzenia obszarów wymiany
wiedzy.
Oczywicie wspólna przestrzeñ edukacyjna nie powinna byæ jednorodna ani jednostajna, nie powinnimy
siê jednoczyæ, aby klonowaæ systemy edukacyjne i szkoleniowe, ale ¿eby zapewniæ now¹ równowagê pomiêdzy jednoci¹ i ró¿norodnoci¹ (wartoci, tradycji, kultur i jêzyków). Dzi uczelnie powinny anga¿owaæ siê
w rozwój interaktywnoci i wspó³pracy w przestrzeniach
wirtualnych oraz podtrzymanie komunikacji miêdzy pokoleniem m³odych i starszych. Powinny dzia³aæ bez granic, aby tworzyæ zarówno now¹ wiedzê, jak i nowe wartoci.

Partnerzy projektu LIVIUS
NETTUNO  Network per lUniversita Ovunque  W³ochy; Cambridge Universities  Wielka Brytania; CNED Centre National pour lEnseignement à Distance  Francja;
Université Franco-Italienne  Francja; Institut National des
Science Appliquée de Toulouse  Francja; Eutelsat  Francja; Groupe CYBEL  Strategy and Knowledge Management  Francja; Giunti Ricerca  W³ochy; Getronics  W³ochy; Universitat Oberta de Catalunya  Hiszpania; Universitat de Barcelona  Hiszpania; National technical university of Athens (NTUA)  Grecja; National Centre for Scientific Research NCSR Democritos  Grecja

Autorka jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwerstytetu Rzymskiego. Jej zainteresowania oscyluj¹ wokó³ technologii uczenia i nauczania. Jest liderem Projektu unifikacji systemów distance learning w po³udniowej Europie (Mediterranean Network for Unified Distance Learning), a tak¿e dyrektorem generalnym telewizji Rai NETTUNO Sat 1 i Rai NETTUNO Sat
2  w³oskich kana³ów telewizyjnych realizuj¹cych projekt kszta³cenia na odleg³oæ. Jest równie¿ ekspertem kilku programów Unii Europejskiej realizowanych w latach 90. Odznaczona tytu³em Ufficiale al Merito przez Prezydenta W³och Carlo
Azeglio Ciampi. Autorka ponad 30 ksi¹¿ek i blisko 40 artyku³ów naukowych.
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Wdra¿anie systemu
zdalnego nauczania
jako proces wprowadzania
zmian w uczelni
Ingrid Schönwald

Zdalne nauczanie w szko³ach
wy¿szych  kierunek rozwoju
W ci¹gu ostatnich lat przeznaczono niema³e rodki na
badania dotycz¹ce mo¿liwoci wykorzystania zdalnego
nauczania w szkolnictwie wy¿szym. Istnieje szereg inicjatyw europejskich (takich jak plan dzia³ania eEurope
2005), funkcjonuj¹ liczne programy krajowe (np. Wirtualny Kampus w Szwajcarii), nie nale¿y te¿ zapominaæ o wielu
indywidualnych zespo³ach projektowych dzia³aj¹cych
w obrêbie uniwersytetów.
Jednak¿e patrz¹c na efekty tych inwestycji, trudno
dostrzec dobrze prosperuj¹cy rynek zdalnego nauczania.
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Twente (B. Collis, 2002) oraz Uniwersytecie w Lugano (B. Lepori, 2003)
ujawni³y, ¿e wprowadzenie systemu zdalnego nauczania
zatrzyma³o siê na etapie projektowym i nie zmieni³o jak
dot¹d w fundamentalny sposób metod nauczania w europejskim szkolnictwie wy¿szym. Istniej¹ bardzo wartociowe projekty powiêcone kszta³ceniu na odleg³oæ, ale
równie¿ mnóstwo nieudanych, rozpoczêtych z ogromnym
entuzjazmem, lecz porzuconych, gdy tylko koñczy³y siê
fundusze. Nadzieje i oczekiwania zwi¹zane z wirtualnymi uniwersytetami zast¹pi³o sceptyczne podejcie poczekamy  zobaczymy.
Czy kszta³cenie na odleg³oæ wywo³a tylko chwilowe
zamieszanie i zostanie wkrótce zast¹pione przez nowy
trend w pedagogice, czy stanie siê mo¿e katalizatorem przemian zachodz¹cych w nauczaniu uniwersyteckim?
Wed³ug 5 kryteriów rozpowszechniania innowacji
dr P. L. Rogers1, kszta³cenie na odleg³oæ ma tylko niewielk¹ szansê, aby przetrwaæ: Wzglêdne zalety, niezbyt oczywiste i nie³atwe do spostrze¿enia korzyci, brak zgodnoci z istniej¹cymi strukturami i wartociami, z³o¿onoæ,
trudnoci w eksperymentowaniu z e-learningiem, trudnoci w przedstawieniu korzyci p³yn¹cych z u¿ytkowania tego systemu. (S. Seufert, 2003).
Chocia¿ nadmierne w przesz³oci oczekiwania wobec
kszta³cenia na odleg³oæ obecnie s¹ rozpatrywane bar-
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dziej realistycznie, wci¹¿ s¹ zwolennicy, przekonani, ¿e
metoda ta mo¿e byæ wykorzystana do fundamentalnych
zmian w sposobie nauczania w szkolnictwie wy¿szym
(W. Bates, 2000). Nadal pozostaje jednak pytanie: co spowoduje te zmiany?

Podstawy zarz¹dzania zmianami
W oparciu o ankietê, przeprowadzon¹ wród 25 ekspertów w dziedzinie kszta³cenia na odleg³oæ z krajów
niemieckojêzycznych, S. Seufert i D. Euler wyznaczyli
5 elementów, od których zale¿y wdra¿anie zdalnego nauczania (S. Seufert i D. Euler, 2003):

Rysunek 1. Elementy, od których zale¿y pomylne
wdro¿enie zdalnego nauczania.

Te piêæ elementów tworzy strukturê, na której mog¹
opieraæ siê procesy zmian w systemie nauczania. Rozwa¿aj¹c strategiczny kierunek tego procesu nale¿y wzi¹æ
pod uwagê dwa podejcia: odgórne i oddolne. Obecnie w wiêkszoci szwajcarskich i niemieckich uniwersytetów przewa¿a metoda oddolna. Innowacje w nauczaniu s¹ wspierane przez odpowiednie fundusze, w nadziei, ¿e projekty te bêd¹ rozwi¹zaniem modelowym
i bêd¹ stanowi³y ród³o inspiracji dla innych pracowni-
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ków. Niestety rozpowszechnienie podejcia odgórnego nie jest zbyt szerokie, poniewa¿ wspó³czesn¹ organizacjê uczelni charakteryzuje silna autonomia katedr
i wydzia³ów (M. Kerres, 2001). Aby wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoci, jakie daje szkolnictwu wy¿szemu zdalne nauczanie, musz¹ zostaæ dokonane fundamentalne
zmiany, maj¹ce na celu stworzenie rodowiska, które
bêdzie wspiera³o rozpowszechnianie i trwa³oæ innowacji zwi¹zanych z edukacj¹.

poniewa¿ analiza dostarcza wa¿nych informacji, ale równie¿ zwiêksza oczekiwania i obawy zarówno kadry, jak
i studentów. Oto kilka przyk³adowych pytañ, na które nale¿y odpowiedzieæ w tej fazie.
Uczenie siê i nauczanie:
 jaki jest przewa¿aj¹cy paradygmat nauczania?
 jak jest zaplanowany rozwój kadry w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogicznych?
 jak wygl¹daj¹ procesy dotycz¹ce zarz¹dzania jakoci¹ nauczania?
i jak musi siê to zmieniæ, aby wspieraæ cele strategiczne?

Rysunek 2. Model metody wprowadzania zmiany
systemu nauczania na uniwersytetach

Kompletny proces zmiany systemu nauczania nie mo¿e
odbywaæ siê jednostopniowo, w ci¹gu krótkiego czasu,
ale rozwija w kilku fazach. Poni¿sze przemylenia maj¹
na celu przedstawienie specyficznych celów i wyzwañ
zwi¹zanych z tym procesem.

a) Ustalenie strategicznego celu

Aby zmiany w obrêbie instytucji by³y efektywne, musz¹ byæ wprowadzane od góry, w oparciu o wizjê, jaka
ma byæ nowa organizacja (S. Brown, 2002). E-learning
nie jest wartoci¹ sam¹ w sobie. Kluczowe pytanie, które
musi sobie zadaæ instytucja to: Dlaczego potrzebujemy
sytemu zdalnego nauczania?. B. Collis (2002) przeanalizowa³ najczêstsze cele polityki ICT w instytucjach szkolnictwa wy¿szego. W ich zakres wchodz¹ aspekty pedagogiczne (np. wspieranie samodzielnego i wspólnego
uczenia siê), ekonomiczne (np. wzrost efektywnoci,
zwiêkszanie przychodów instytucji), biznesowe (np.
zwiêkszenie konkurencyjnoci, poprawa statusu i reputacji instytucji) oraz organizacyjne (np. zwiêkszanie elastycznoci). Wa¿nym aspektem tej fazy jest dostosowanie rozwoju systemu nauczania zdalnego do rozwoju
uniwersytetu jako ca³oci. Z wy³onieniem celu strategicznego powinno ³¹czyæ siê porozumienie, co do realizacji
nastêpnych etapów procesu.

b) Analiza potrzeb
Nie istnieje jeden, najlepszy z praktycznego punktu
widzenia, sposób wdra¿ania zmian. Wa¿nym warunkiem
realizacji celu strategicznego jest znajomoæ specyficznych dla danej instytucji warunków, koniecznych do wprowadzenia tych zmian. Piêæ wy¿ej wymienionych elementów mo¿e pos³u¿yæ do sformu³owania pytañ niezbêdnych
do przeprowadzenia analizy potrzeb dla konkretnej sytuacji. Jest to kluczowa, a zarazem bardzo delikatna faza,

Kultura:
 jakie jest znaczenie nauczania w porównaniu ze
znaczeniem prowadzenia badañ w obrêbie instytucji?
 jakie s¹ dowiadczenia, motywacja, nastroje i oczekiwania g³ównych uczestników (np. profesorów,
studentów, dziekanów, dyrekcji) zwi¹zane z kszta³ceniem na odleg³oæ?
 które osoby mog¹ byæ osobami potencjalnie odpowiedzialnymi za wprowadzenie zmian w obrêbie instytucji?
 jaka panuje kultura komunikowania siê wewn¹trz
organizacji?
i jak musi siê to zmieniæ, aby wspieraæ cele strategiczne?
Technologia:
 jaka infrastruktura informatyczna jest aktualnie
przeznaczona do zastosowania w kszta³ceniu na
odleg³oæ?
 w jakim stopniu uczestnicy (np. kadra, studenci) s¹
zaznajomieni z technologi¹?
 jakie struktury wsparcia technicznego s¹ w posiadaniu instytucji?
i jak musi siê to zmieniæ, aby wspieraæ cele strategiczne?
Organizacja:
 jakie jest wsparcie infrastrukturalne dla nauczania?
 jaki jest system motywacyjny stosowany w dziedzinie nauczania i badañ?
 jakie czynniki wp³ywaj¹ na podejmowanie decyzji
dotycz¹cych kariery zawodowej?
 jak jest zorganizowana wspó³praca w obrêbie wydzia³ów i pomiêdzy nimi?
 jakie istniej¹ nieformalne powi¹zania?
i jak musi siê to zmieniæ, aby wspieraæ cele strategiczne?
Strategia i zarz¹dzanie:
 jaka jest misja uczelni?
 jaka jest polityka finansowania projektów?
 jakie s¹ regulacje prawne dotycz¹ce materia³ów
dydaktycznych?
 jak ustalany jest bud¿et?
i jak musi siê to zmieniæ, aby wspieraæ cele strategiczne?
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c) Planowanie i projektowanie

Dog³êbna znajomoæ specyfiki rodowiska, w którym
ma nast¹piæ wdro¿enie systemu zdalnego nauczania, stanowi podstawê do zaplanowania tego procesu. Do czynników krytycznych, obok rozplanowania technicznego,
finansowego i organizacyjnego, nale¿y te¿ czynnik ludzki. Rozwi¹zania innowacyjne zostan¹ zaakceptowane tylko wtedy, jeli kluczowi uczestnicy bêd¹ odpowiednio
umotywowani i przygotowani do dzia³ania w nowym rodowisku. Motywacja i umiejêtnoci musz¹ byæ wspierane
na poziomie indywidualnym, wydzia³owym i kierowniczym (P. Ford, 1996). Kluczowi uczestnicy musz¹ byæ zaanga¿owani w fazê planowania, aby zapobiec póniejszemu syndromowi odrzucania obcego projektu.
Oto kilka punktów, które nale¿y rozwa¿yæ w tej fazie:
Uczenie siê i nauczanie:
 przygotowanie programu rozwoju jednostki organizacyjnej np. warsztaty, certyfikaty,
 zintegrowanie nowych metod edukacyjnych w obrêbie programu nauczania,
 ustanowienie lub zaadaptowanie sposobu zarz¹dzania jakoci¹, w celu nagradzania projektów dobrze sprawdzaj¹cych siê w praktyce oraz, aby zapewniæ ci¹g³y proces ulepszania oferty nauczania.
Kultura:
 ustanowienie liderów projektu, zaanga¿owanie
osób odpowiedzialnych za zmianê systemu oraz
znalezienie sponsorów,
 stworzenie planu komunikacji dla grupy docelowej,
bior¹c pod uwagê ró¿ne sposoby porozumiewania
siê i zapewniaj¹c komunikacjê zwrotn¹, tym samym
zwiêkszaj¹c zaanga¿owanie uczestników w proces
nauczania,
 popieranie wymiany informacji naukowej, np.
organizowanie warsztatów dotycz¹cych projektowania lekcji,
 stworzenie systemu motywacyjnego dla innowacyjnego rodowiska nauczania.
Organizacja:
 powo³anie centralnej jednostki, która bêdzie czuwa³a nad wdra¿aniem poszczególnych projektów
oraz nad zapewnieniem wysokiej jakoci kszta³cenia,
 stworzenie regulacji prawnych, szczególnie dotycz¹cych praw autorskich do materia³ów dydaktycznych tworzonych dla potrzeb nauczania zdalnego,
 ulepszenie procesu nagradzania i promowania najlepszych nauczycieli, aby zwiêkszyæ motywacjê kadry nauczycielskiej do doskonalenia swoich umiejêtnoci.
Technologia:
 budowanie architektury technicznej, np. wybór centralnego systemu zarz¹dzania szkoleniami (LMS),
wsparcie dla narzêdzi tworzenia stron, zapewnie-
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nie stanowisk pracy z dostêpem do sieci dla kadry
i studentów.
Strategia i zarz¹dzanie:
 ustalenie bud¿etu, np. w czêci dotycz¹cej wykorzystania funduszy w projektach,
 nawi¹zanie wspó³pracy zewnêtrznej, m.in. z innymi uniwersytetami, firmami, dostawcami systemów
kszta³cenia na odleg³oæ.

d) Wdro¿enie i udoskonalanie

Pomylne dokonanie trwa³ych zmian, zwi¹zanych ze
zdalnym nauczaniem w danym rodowisku jest najwiêkszym wyzwaniem zwi¹zanym z implementacj¹ tego systemu. (M. E. Boyce, 2003). Dobr¹ podstawê daje dog³êbne rozplanowanie procesu wdra¿ania. Wa¿nym aspektem
fazy wdra¿ania jest uwzglêdnianie oczekiwañ uczestników. Kadra akademicka, która po raz pierwszy uczestniczy w nauczaniu online jest czêsto zawiedziona, ¿e kurs
nie odbywa³ siê zgodnie z ich wyobra¿eniami. Studenci
zazwyczaj doceniaj¹ elastycznoæ, któr¹ oferuje im zdalne nauczanie. Jednak zmiana z pasywnego sposobu uczenia siê w anonimowych ogromnych salach wyk³adowych
na samodzieln¹ naukê w rodowisku wirtualnym nie zawsze bywa doceniana przez studentów. Zasadniczym elementem systemu s¹ narzêdzia stymuluj¹ce konstruktywne i samodzielne organizowanie procesu uczenia siê, co
mo¿e kolidowaæ z tradycyjnymi oczekiwaniami studentów, aby mówiono im, jakie zagadnienia musz¹ przygotowaæ na egzamin.
Wa¿nym aspektem fazy wdra¿ania jest tak¿e rozpoznanie elementów systemu nieakceptowanych przez
uczestników i pomoc w rozwi¹zywaniu tego typu problemów (Ch. Brake, 2000). Wdro¿enie systemu kszta³cenia na odleg³oæ przynosi zmiany, które nie zawsze s¹
dobrze widziane przez poszczególnych uczestników
lub grupê w obrêbie instytucji. Czêsto problemy zwi¹zane z u¿ytkowaniem systemu nie s¹ wyra¿ane otwarcie, s¹ ukrywane pod postaci¹ innych argumentów
(K. Doppler, 2002). Otwarta i szczera komunikacja, jak i solidne zarz¹dzanie grup¹ uczestników s¹ niezbêdnymi
czynnikami do osi¹gniêcia sukcesu w tej fazie.

Studium przypadku:
wdra¿anie systemu zdalnego
nauczania na Uniwersytecie St. Gallen
W Uniwersytecie St. Gallen system zdalnego nauczania zosta³ w³¹czony jako zasadnicza czêæ do programów
studiów stacjonarnych.
Uniwersytet St. Gallen jest uczelni¹ ekonomiczn¹,
gdzie studiuje oko³o 5 tysiêcy osób. Cieszy siê dobr¹ renom¹ i s³aw¹. Posiada akredytacjê AACSB i EQUIS. Od
semestru zimowego 2001/2002 Uczelnia wprowadzi³a
ca³kowicie nowy system nauczania, który nadaje tytu³y
zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹ (licencjat, magister). Kluczowym elementem przeprowadzanej reformy jest przeznaczenie 25% czasu nauki na niezale¿ne studia, wspierane przez nowe technologie edukacyjne (D. Euler i K. Wil-
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bers, 2002). Czêci¹ tej obszernej reformy by³o w³¹czenie systemu zdalnego nauczania przy u¿yciu strategicznego podejcia odgórnego.
Na Uniwersytecie w St. Gallen zdecydowano siê na
zastosowanie platformy StudyNet, opartej na technologii Lotus LearningSpace, dla ca³ego uniwersytetu. Centrum us³ug informatycznych regularnie organizuje warsztaty dla kadry nauczycielskiej, dotycz¹ce zagadnieñ technicznych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem platformy. Przy realizacji z³o¿onych produkcji multimedialnych Uniwersytet wspó³pracuje z IBM Learning Solutions.
Wsparcie dydaktyczne w postaci treningów indywidualnych i konsultacji dotycz¹cych projektów zapewnia Instytut Nauczania Biznesu i Zarz¹dzania Edukacj¹
(the Institute of Business Education and Educational
Management) pod kierownictwem prof. D. Eulera. Zdalne nauczanie jest finansowane z funduszy przeznaczonych na reformê edukacyjn¹, jednak¿e istnieje te¿ dodatkowy bud¿et przeznaczony na wspieranie produkcji medialnych.
Zebrania rad wydzia³ów oraz gazeta uniwersytecka
s¹ rodkami komunikacji u¿ywanymi w celu zwiêkszenia akceptacji dla reformy. Aby wspieraæ przep³yw wie-

dzy pomiêdzy wydzia³ami, regularnie organizowane s¹
sesje, maj¹ce na celu wymianê dowiadczeñ i dyskusje
na temat ró¿nych metod projektowych. wiadcz¹ one
o ogólnie wysokim poziomie akceptacji i motywacji
wród cz³onków wydzia³u, ujawniaj¹ zarówno korzyci,
jak i wady w indywidualnych sposobach realizacji projektu, ukazuj¹ nowe wyzwania oraz zachêcaj¹ do wprowadzania dalszych ulepszeñ (D. Euler i K. Wilbers, 2003).

Perspektywy
System kszta³cenia na odleg³oæ nie jest systemem
dzia³aj¹cym samodzielnie. Mimo rozpoznania mo¿liwoci zdalnego nauczania jako katalizatora wielu innowacji
w dziedzinie edukacji, obecne podejcie oddolne stosowane przez wiele uniwersytetów nie pozwala na ich
pe³ne wykorzystanie (M. Kerres, 2002). Trwa³a implementacja zdalnego nauczania wymaga okrelonego procesu
zmian, który powinien obejmowaæ aspekty strategiczne,
dydaktyczne, organizacyjne, ekonomiczne i kulturalne
w obrêbie uniwersytetu  w przeciwnym razie zdalne nauczanie pozostanie tylko dobrym dodatkiem w procesie
nauczania.
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Netd@ys Europe  inicjatywa Komisji
Europejskiej
1. Co to jest inicjatywa Netd@ys?
Program Netd@ys jest inicjatyw¹ Komisji Europejskiej,
realizowan¹ przez Dyrekcjê ds. Edukacji i Kultury. G³ównym celem inicjatywy Netd@ys jest promowanie kreatywnego zastosowania nowych technologii w codziennej
praktyce nauczania. Program Netd@ys organizowany jest
od 1997 r. i ma na celu promocjê zastosowania nowych
mediów, szczególnie internetu w obszarze edukacji i kultury oraz dostarczenie uczestnikom szerokich mo¿liwoci wymiany informacji w ró¿nych zakresach tematycznych. W programie Netd@ys uczestniczy m³odzie¿ z ca³ego wiata, dziêki czemu stanowi on twórcze forum dla
wymiany informacji o swoim rodowisku, regionie, kraju. Szczegó³owe informacje o programie znajduj¹ siê na
stronie internetowej: http://www.netdayseurope.org.
Wielu m³odych ludzi imponuje umiejêtnociami z zakresu ICT, które z powodzeniem mo¿e zaprezentowaæ
w projektach Netd@ys, a jednoczenie podzieliæ siê swoj¹
wiedz¹ z innymi. Program Netd@ys posiada walory edukacyjne, jest form¹ praktycznego zastosowania internetu
w edukacji. Inicjatywa Netd@ys stanowi wyzwanie dla nauczycieli i uczniów. Pozwala na wykorzystanie internetu do
opracowywania i promowania materia³ów dydaktycznych
oraz daje mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ. Sprzyja tak¿e
rozwojowi kreatywnoci, umiejêtnoci wyszukiwania informacji, nawi¹zywania kontaktów oraz prezentacji w³asnych
osi¹gniêæ na forum miêdzynarodowym. Wszystkie te aktywnoci wspieraj¹ rozwój samokszta³c¹cego siê spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, którego budowa jest wyzwaniem
wspó³czesnoci.
2. Jakie s¹ kluczowe cele Netd@ys?
Pocz¹tkowo celem Netd@ys by³o zwiêkszenie wiadomoci, zwi¹zanej z mo¿liwociami zastosowania nowych
mediów  technik dwiêkowych, audiowizualnych  w edukacji oraz jako rodka do zdobywania wiedzy. Netd@ys dzisiaj to dzia³ania na rzecz jakoci treci edukacyjnych oraz
promowanie technologii online w uczeniu i nauczaniu z jednej strony, z drugiej za promowanie partnerstwa miêdzy
ró¿nymi organizacjami. Projekt Netd@ys daje mo¿liwoæ
wymiany dowiadczeñ w edukacji i kulturze w zakresie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Program Netd@ys preferuje wykorzystywanie takich
rodków prezentacji jak: muzyka, film, fotografia, wideo,
umo¿liwiaj¹ one bowiem prze³amywanie barier jêzykowych.
3. Jaka jest organizacja Netd@ys?
Inicjatywa Netd@ys jest otwarta dla krajów z ca³ego
wiata. W poszczególnych krajach program jest firmowany
przez ministerstwa odpowiedzialne za edukacjê i kulturê.
W roku 2003 kraje kandyduj¹ce do Unii Europejskiej zosta³y
równie¿ poproszone o wyznaczenie narodowych korespondentów Netd@ys. Program Netd@ys Europe jest otwarty
dla wszystkich organizacji, chc¹cych promowaæ korzyci
u¿ywania nowych technologii jako dobrego narzêdzia do
tworzenia wysokich jakociowo materia³ów edukacyjnych.
W ramach Netd@ys zg³aszane s¹ indywidualne projekty,
które rejestruje siê na stronie Netd@ys: http://www.netdayseurope.org. Inicjatorami projektów mog¹ byæ szko³y, ko³a
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naukowe, miêdzyszkolne kluby, centra m³odzie¿owe, muzea, biblioteki, uniwersytety, teatry, kina. Temat projektu,
który jest realizowany w ramach w programu Netd@ys, ka¿dego roku koncentruje siê na innym problemie.
Netd@ys 2003 to dialog pomiêdzy kulturami. Corocznie równie¿ og³aszany jest tydzieñ Netdays, zwykle odbywa
siê on w listopadzie. Podczas tego tygodnia prezentowane
s¹ wszystkie zg³oszone projekty, chocia¿ realizacja danego
projektu mo¿e odbywaæ siê w dowolnym czasie w ci¹gu roku.
Przewodni¹ myl¹ programu Netd@ys w 2003 r. by³ dialog. Temat ten jest szczególnie istotny dla zrozumienia kultur i tradycji ró¿nych rodowisk. Dziêki temu umo¿liwia skuteczniejsz¹ walkê z uprzedzeniami i dyskryminacj¹. Dialog
pomiêdzy kulturami ujêty jest w trzech has³ach:
 odkryj (discover it),
 zrozum (understand it),
 doceñ (appreciate it).
4. Jakie s¹ korzyci z uczestnictwa w Netd@ys?
 promocja projektu na poziomie europejskim, wiatowym,
 otrzymanie certyfikatu z Komisji Europejskiej za zg³oszony projekt,
 mo¿liwoæ uczenie siê od innych,
 promocja rodowiska, szko³y regionu, kraju,
 wzbogacenie wiedzy o innych kulturach,
 mo¿liwoæ wspólnej pracy i wymiany dowiadczeñ.
5. Jaka jest rola Komisji Europejskiej?
Komisja Europejska jest generalnym koordynatorem programu Netd@ys, jej g³ówna rola polega na:
 dostarczeniu platformy dla miêdzynarodowej wspó³pracy,
 stymulowaniu partnerstwa pomiêdzy krajami, organizacjami,
 promowaniu programu Netd@ys na poziomie miêdzynarodowym.
Komisjê Europejsk¹ wspiera grupa narodowych koordynatorów w poszczególnych krajach.
6. Jaka jest rola narodowych koordynatorów?
Narodowi korespondenci, których lista znajduje siê na
stronie internetowej Netd@ys http://www.netdayseurope.org zajmuj¹ siê miêdzy innymi:
 organizacj¹ i promocj¹ narodowych programów
Netd@ys,
 informowaniem opinii publicznej o programie
Netd@ys,
 wspieranie pozyskiwania funduszy od potencjalnych
partnerów,
 nawi¹zywaniem kontaktów z innymi krajami.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w programie
Netd@ys oraz nawi¹zywania miêdzynarodowej wspó³pracy
i wymiany dowiadczeñ w zastosowaniach nowych technologii w edukacji.
Narodowym Korespondentem w Polsce jest:
Lidia Nejkauf, G³ówny Specjalista
MENiS, Wydzia³ Informatyzacji
e-mail: lidia.nejkauf@menis.gov.pl

