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Od redakcji
To ju¿ ostatnie wydanie dwumiesiêcznika e-mentor przed wakacyjn¹ przerw¹. Mimo, i¿ rok akademicki dobiega ku koñcowi, ostatnie miesi¹ce obfituj¹ w wiele ciekawych inicjatyw z zakresu
e-learningu. Polecam szczególnej uwadze sprawozdanie z konferencji Akademia On-line oraz wywiad
z Przewodnicz¹cym Rady Programowej, które prezentujemy na ³amach tego wydania .
W bie¿¹cym numerze przedstawiamy równie¿ bogat¹ gamê artyku³ów m.in. z zakresu e-learningu
 rozwoju e-edukacji, opisujemy dzia³alnoæ orodków edukacyjnych, kontynuujemy równie¿ tematykê
gier edukacyjnych. Tym razem czytelnicy mog¹ zapoznaæ siê z trójwymiarow¹ gr¹ Quest Atlantis, w której
uczestniczy ponad 3 800 zarejestrowanych u¿ytkowników. W tym wydaniu nie zabrak³o równie¿ problematyki dotycz¹cej zarz¹dzania wiedz¹, e-biznesu czy kszta³cenia ustawicznego. Polecam artyku³ Zarz¹dzanie wiedz¹ unplugged? podejmuj¹cy problematykê efektywnoci zarz¹dzania wiedz¹ bez wykorzystania zaawansowanych rozwi¹zañ technologicznych. Autorka podkrela znaczenie kapita³u ludzkiego oraz skutecznego przep³ywu wiedzy w organizacji. W dziale e-biznes prezentujemy artyku³ zwi¹zany z teleprac¹.
Technologie pracy zdalnej, rozwijane od lat, staj¹ siê coraz wa¿niejsze dla pracodawców. Telepraca jest
ciekawym rozwi¹zaniem dla firm, które borykaj¹ siê z problemami lokalowymi, pozytywnie wp³ywa na
elastycznoæ zatrudnienia w firmie oraz wykorzystanie zasobów ludzkich, które do tej pory nie mog³y byæ
brane pod uwagê. Charakter telecentrów ju¿ dawno przekroczy³ wymiar lokalny czy krajowy.
Zachêcam równie¿ do zapoznania siê z materia³em dotycz¹cym dzia³alnoci e-sgh, gdzie zosta³ zasygnalizowany kierunek rozwoju e-edukacji w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. SGH rozpoczê³a
proces powszechnego uzupe³niania studiów zaocznych e-learningiem. W pierwszej kolejnoci prace
koncentruj¹ siê na wyk³adach i æwiczeniach z listy przedmiotów podstawowych, w najbli¿szym czasie
powinny rozpocz¹æ siê pracê zwi¹zane z uzupe³nieniem przedmiotów kierunkowych i wypracowaniem
oferty pe³nych, fakultatywnych wyk³adów. W kolejnym numerze zostanie opublikowany artyku³ szerzej
opisuj¹cy to przedsiêwziêcie.
Przygotowania do zapowiadanej w poprzednim numerze konferencji uczelni ekonomicznych powiêconej e-edukacji zosta³y ju¿ rozpoczête. W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego konferencji serdecznie zapraszam do wziêcia w niej aktywnego udzia³u. Konferencja odbêdzie siê 18 listopada br., a jej gospodarzem bêdzie Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Organizatorami konferencji s¹
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wroc³awiu oraz Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie.
Uczestnikom konferencji proponujemy nastêpuj¹ce, wiod¹ce tematy konferencji:
 organizacja procesu kszta³cenia na odleg³oæ w Polsce i na wiecie,
 metodyka e-learningu,
 technologie wspieraj¹ce proces kszta³cenia,
 projekty promuj¹ce e-edukacjê.

Wiêcej informacji oraz karta zg³oszeniowa dostêpne s¹ na stronie internetowej konferencji:
www.e-edukacja.net
Marcin D¹browski
redaktor naczelny
padziernik 2003
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e-edukacja w kraju

E-learning
z perspektywy
nauczyciela
Maria Zaj¹c
Obecnoæ elektronicznych form komunikacji i oddzia³ywañ spo³ecznych sta³a siê na tyle powszechna w ci¹gu
ostatnich lat, ¿e mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ wszyscy ju¿
dobrze je znaj¹. Przedrostek e- pojawia siê w ró¿nych
kontekstach, mamy e-bank, e-biznes, e-handel, no i oczywicie e-edukacjê. Kilka lat temu zosta³ opublikowany
rz¹dowy program rozwoju technologii informacyjnych
w latach 20012006 o nazwie ePolska1. W ubieg³ym roku
Rada Ministrów przyjê³a kolejny dokument, opracowany
tym razem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, dotycz¹cy strategii rozwoju kszta³cenia ustawicznego
w naszym kraju2. Jestemy ju¿ czêci¹ Unii Europejskiej,
obowi¹zuj¹ nas zatem postanowienia przyjête np. w programie Komisji Europejskiej3 dotycz¹cym integracji technologii informacyjnych w nauczaniu. Wszystko zatem
zmierza we w³aciwym kierunku, nad¹¿amy za Europ¹, której cz¹stk¹ jestemy. Tylko czy na pewno? Nie
chcê tutaj przytaczaæ argumentów z dyskusji, jaka wywi¹za³a siê po og³oszeniu wspomnianej wy¿ej strategii,
chcê natomiast postawiæ pytanie dotycz¹ce teraniejszoci i perspektyw e-edukacji w naszym kraju. Rosn¹ca, mo¿e
niezbyt szybko ale systematycznie, liczba orodków zajmuj¹cych siê edukacj¹ przez internet, pojawiaj¹ce siê
nowe pisma i obraduj¹ce gremia naukowe zdaj¹ siê wiadczyæ o tym, ¿e wirtualne nauczanie sta³o siê ju¿ czêci¹
polskiej rzeczywistoci edukacyjnej. I z pewnoci¹, przynajmniej czêciowo, wra¿enie to jest s³uszne.
Gdy jednak bli¿ej przyjrzeæ siê temu zagadnieniu,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wirtualna edukacja ogranicza siê
w zasadzie do wy¿szych uczelni. I to w bardzo zró¿nicowanej postaci. Od regularnych kursów i studiów prowadzonych za pomoc¹ systemu LMS, przez ró¿ne formy czê-

ciowe polegaj¹ce na wykorzystaniu mechanizmu poczty
elektronicznej (za pomoc¹ ogólnodostêpnego klienta
pocztowego) do kontaktu ze s³uchaczami czy mechanizmów oferowanych np. przez program MS Netmeeting,
po najprostsze, polegaj¹ce na umieszczaniu materia³ów
dydaktycznych oraz informacji dla studentów w wirtualnej przestrzeni. W pierwszej kategorii zdaj¹ siê przewa¿aæ uczelnie prywatne, oferuj¹ce najczêciej studia informatyczne, a tak¿e z zakresu finansów czy zarz¹dzania.
Oznacza to, ¿e absolwenci tych studiów, po ich ukoñczeniu, bêd¹ pracowaæ w obszarze nie zwi¹zanym bezporednio z kszta³ceniem, a co za tym idzie nie bêd¹ (na
ogó³) mogli przekazaæ swoich dowiadczeñ wyniesionych
z uczenia siê za porednictwem internetu. W lipcu ubieg³ego roku pojawi³a siê inicjatywa uczelni pedagogicznych w postaci Ramowego Programu Informatycznego
Kszta³cenia Nauczycieli w tych uczelniach4. Zmierza ona
do przygotowania absolwentów tych uczelni do wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnoinformacyjnych w przysz³ej pracy zawodowej. W ramach
tego programu przewidziano tak¿e elementy metodologii kszta³cenia przez internet.
Jak natomiast wygl¹da edukacja wirtualna na ni¿szych
szczeblach nauczania? Przypuszczalnie, tego typu statystyk nikt jeszcze nie prowadzi³, ale z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e je¿eli istniej¹ szko³y, które wprowadzaj¹ tê formê edukacji, nale¿¹ one do nielicznych. Na pytanie dlaczego tak siê dzieje, najprociej odpowiedzieæ: bo szko³y nie maj¹ pieniêdzy. I jest to
w sporej mierze racja, taki sposób kszta³cenia jest kosztowny, zw³aszcza w czêci zwi¹zanej z przygotowaniem
materia³ów dydaktycznych. Nie bêdzie to jednak odpo-

ePolska Plan dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki,
http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html 14.05.2004.
2
Strategia Rozwoju Kszta³cenia Ustawicznego do roku 2010, MENiS, dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r., http://www.menis.gov.pl/oswiata/ksztzaw/strat_ust.htm.
3
A Programme for the Effective Integration of Information and Communication Technologies (ICT) in Education and Training Systems in
Europe (20042006), http://elearningeuropa.info
4
Z. Ledóchowski, Propozycja nowego programu ramowego w zakresie technologii informacyjnej w uczelniach pedagogicznych 
komentarz uczestnika prac zespo³u autorów [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kszta³cenie zdalne, uwarunkowania, bariery,
prognozy, J. Migda³ek (red.), B. Kêdzierska, Kraków 2003.
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E-learning z perspektywy nauczyciela
wied pe³na, gdy¿ nie mo¿na pomin¹æ milczeniem faktu,
¿e wiêkszoæ polskich nauczycieli po prostu nie wie, na
czym polega e-learning. Kilka dni temu, w czasie zajêæ
z metodyki informatyki dla s³uchaczy studiów podyplomowych, gdy zapyta³am, które z przedstawionej listy zagadnieñ najbardziej ich interesuje, wskazali w pierwszej
kolejnoci w³anie na kszta³cenie elektroniczne. Jako
uzasadnienie jedna z nauczycielek doda³a: chcielibymy
wiedzieæ przynajmniej tyle, co nasi uczniowie. Niestety,
stan wiedzy ich uczniów na temat e-edukacji nie jest o wiele lepszy. W ubieg³ym roku akademickim zapyta³am w miniankiecie studentów I roku matematyki (a wiêc takich,
którzy dopiero opucili szkolê redni¹), co to jest e-learning. Otrzyma³am w³aciwie tylko dwa rodzaje odpowiedzi  albo: nie wiem albo stwierdzenie, ¿e jest to nauka przez internet. Pytanie drugie  na czym ona polega?  okaza³o siê bardzo trudne dla wiêkszoci ankietowanych. Czy jest to powód do niepokoju? Czêsto s³yszy
siê stwierdzenie  przecie¿ nauka przez internet i tak
nie zast¹pi tradycyjnych form kszta³cenia, mo¿na siê bez
tego obejæ. Podobno z oficjalnego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika, ¿e w najbli¿szych latach edukacja wirtualna nie bêdzie równoprawna
z tradycyjn¹ form¹ kszta³cenia w polskich szko³ach. Powodów jest kilka, m.in. niemo¿liwoæ weryfikacji tak zdobytej wiedzy. Równie istotna jest kwestia finansowa wi¹¿¹ca siê z samym wdro¿eniem, a przede wszystkim z przygotowaniem odpowiednich materia³ów dydaktycznych.
Wspomniane przeszkody nie oznaczaj¹ jednak, ¿e nale¿y biernie czekaæ na bardziej sprzyjaj¹ce okolicznoci.
By³oby dobrze, gdyby szko³y nie znalaz³y siê w takiej sytuacji jak jedna z pañstwowych uczelni, która nie by³a
w stanie przyj¹æ propozycji nieodp³atnego u¿ytkowania profesjonalnej platformy typu LCMS
ze wzglêdu na brak przygotowania do prowadzenia edukacji przez internet. I barier¹ nie
by³ brak sprzêtu komputerowego o wysokich parametrach,
tylko brak kwalifikacji pracowników, aby przygotowaæ potrzebne materia³y dydaktyczne.
Dlatego pilnym zadaniem staje
siê szkolenie nauczycieli, poczynaj¹c od akademickich, którzy bêd¹ znali specyfikê nauczania na odleg³oæ, stosowane metody i techniki pracy, sposoby komunikacji, a zw³aszcza formy interakcji pomiêdzy nauczycielem a studentem (uczniem), gdy¿ te szczególnie ró¿ni¹ siê w stosunku do nauczania tradycyjnego.
Nie mo¿na nie dostrzegaæ pojawiaj¹cych siê pojedynczych prób wyjcia naprzeciw tym potrzebom. wiadczyæ
mog¹ o tym np. szkolenia dotycz¹ce nauczania online
prowadzone w poprzednich latach dla dyrektorów szkó³
przez Centralny Orodek Doskonalenia Nauczycieli, czy
te¿ studia podyplomowe dla nauczycieli organizowane
przez orodki z £odzi (PAM Center), Gdañska
(DECTUG) czy Warszawy (OKNO). Warto jednak
zwróciæ uwagê, ¿e wspomniane szkolenia

w wiêkszoci nie dotycz¹ bezporednio form pracy i metodyki kszta³cenia zdalnego, s¹ natomiast prowadzone
w tym systemie. Mo¿na oczywicie argumentowaæ, ¿e taka
forma studiowania pozwala nabywaæ umiejêtnoci uczenia siê poprzez internet (learning by doing), co nie jest
jednak równoznaczne z wiedz¹ na temat tego, jak uczyæ
na odleg³oæ w oparciu o technologie teleinformatyczne.
Cenn¹ inicjatyw¹ wydaje siê byæ pomys³ zastosowany
przez Orodek Edukacji Niestacjonarnej AGH, który
w ubieg³ym roku zorganizowa³ we wspó³pracy z w³adzami gminy Trzebinia (woj. l¹skie) szkolenia dla nauczycieli powiêcone w³anie metodom nauki online. Tego typu
inicjatywa, zw³aszcza je¿eli jest wsparta dofinansowaniem
(pochodz¹cym z ró¿nych funduszy, które staj¹ siê coraz
bardziej dostêpne) mo¿e pozwoliæ wyjæ naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli w zakresie nowych form edukacji.
Jako pozytywny skutek reformy systemu owiaty w naszym kraju nale¿y odnotowaæ zmiany w mentalnoci nauczycieli, którzy zdaj¹ siê ju¿ akceptowaæ koniecznoæ
ci¹g³ego rozwijania swoich kwalifikacji i modernizowania warsztatu pracy. Maj¹c do czynienia, ka¿dego roku,
z ok. 150 czynnymi nauczycielami  s³uchaczami studiów
podyplomowych z informatyki zauwa¿am zmianê w ich
nastawieniu z postawy  na co mi to, przecie¿ i tak nie
bêdê tego na co dzieñ u¿ywaæ na podejcie jak mogê te
metody, te techniki zastosowaæ w swoim przedmiocie.
Powy¿sze stwierdzenie jest ze zrozumia³ych wzglêdów
pewnym uogólnieniem, ale mylê, ¿e wiele osób o podobnym do mojego dowiadczeniu, potwierdzi wyra¿ony powy¿ej pogl¹d. Moim zdaniem prowadzi on w konsekwencji do stwierdzenia, ¿e istnieje ze strony nauczycieli du¿e zapotrzebowanie na wiedzê dotycz¹c¹ kszta³cenia przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym
zw³aszcza internetu. Je¿eli dodatkowo wzi¹æ pod uwagê, ¿e
nauczyciele akademiccy równie
czêsto czuj¹ siê bezradni wobec podobnych wyzwañ, nasuwa siê wniosek, ¿e kr¹g odbiorców tego typu szkoleñ móg³by
byæ na tyle du¿y, ¿e op³acalnoæ
inwestycji nie budzi w¹tpliwoci. Dobrze, ¿e powoli zaczyna
siê zmieniaæ dotychczasowa
strategia niektórych orodków
z to my jestemy w posiadaniu wiedzy tajemnej, na podejcie  my wam powiemy jak siê to robi i chêtnie was, za
niewielk¹ op³at¹, tego nauczymy. Czêsto s³yszy siê, ¿e
istnieje potrzeba g³êbokich zmian w systemie kszta³cenia i decyzji na szczeblu centralnym dotycz¹cych polityki
rozwoju e-edukacji w Polsce. Takie decyzje s¹ niew¹tpliwie potrzebne i istotne. Ale gdy one kiedy wreszcie zapadn¹, pojawi siê z tym wiêksz¹ ostroci¹ problem przygotowania ludzi do wdra¿ania zaplanowanych rozwi¹zañ
systemowych. Nic nie pomo¿e np. decyzja o powszechnoci wprowadzenia edukacji wirtualnej do szkól ponadgimnazjalnych (gdyby taka zapad³a), je¿eli nie bêdzie odpowiednio przygotowanych nauczycieli i materia³ów dy-
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daktycznych. Dlatego, choæ na uznanie zas³uguje inicjatywa wyra¿ona w
Programie Ramowym Kszta³cenia Nauczycieli w uczelniach pedagogicznych, to wydaje siê jednak, ¿e problematyka kszta³cenia na odleg³oæ jest w nim po pierwsze
potraktowana bardzo ogólnie, a po drugie, je¿eli nauczyciele akademiccy nie bêd¹ sami przygotowani do prowadzenia tej formy edukacji, to po prostu nie skorzystaj¹
z mo¿liwoci oferowanych przez program, czyli nie bêd¹
tego uczyæ.
Wydaje siê zatem byæ piln¹ potrzeba przygotowania
i przekonania do wirtualnej edukacji przede wszystkim
nauczycieli akademickich, gdy¿ to od nich w du¿ej mierze bêdzie zale¿a³o dalsze kszta³cenie nauczycieli szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do
prowadzenia e-edukacji tak¿e na tych poziomach. Istnieje pewna grupa uczelni, w
których utworzono ju¿ specjalne orodki kszta³cenia przez
internet i to one odpowiedzialne s¹ za organizacjê tej
formy studiów. Znane s¹ inicjatywy zmierzaj¹ce do zainteresowania spo³ecznoci akademickiej problematyk¹
kszta³cenia przez internet i ró¿nie mo¿na
mówiæ o skutkach tych prób. Dzia³alnoæ
SGH w tym zakresie, o której niejednokrotnie mielimy okazjê czytaæ w niniejszym pimie wydaje siê byæ skuteczna. Mo¿na jednak przytoczyæ podobne inicjatywy, które spotka³y siê z niewielkim odzewem. Zdarzy³o mi siê np. uczestniczyæ w ubieg³ym roku w seminarium zorganizowanym przez jeden
z uniwersytetów, który, planuj¹c wprowadziæ edukacjê
niestacjonarn¹, zaprosi³ na spotkanie przedstawicieli
omiu firm oferuj¹cych profesjonalne systemy LCMS.
Uczestnicy spotkania otrzymali zestaw pytañ, który mia³
im pomóc w sformu³owaniu opinii na temat u¿ytecznoci
prezentowanych systemów. Organizatorzy oczekiwali, ¿e
pracownicy uczelni, mog¹c porównaæ ró¿ne prezentowane narzêdzia, przedstawi¹ swoje sugestie, które pomog¹
w³adzom uniwersytetu dokonaæ w³aciwego wyboru.
W spotkaniu, oprócz reprezentantów zaproszonych firm,
wziê³o udzia³ oko³o 20 osób. Podobny brak zaintereso-

wania mo¿na by³o zaobserwowaæ
podczas cyklu seminariów s³u¿¹cych
przybli¿eniu problematyki e-learningu w jednej z uczelni technicznych.
Z ka¿dym spotkaniem frekwencja mala³a, a¿ którego dnia oprócz gospodarzy i prelegenta
przyby³o dwoje s³uchaczy i to nie bêd¹cych pracownikami wspomnianej uczelni. Wszelkie próby jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyn¹ takiej postawy
bêd¹ obarczone z pewnoci¹ du¿ym b³êdem, dlatego nie
podejmê siê udzielenia tutaj odpowiedzi, pozostawiaj¹c
czytelnikom przedstawiony problem do samodzielnej refleksji.
Jak natomiast wygl¹da sytuacja nauczycieli szkolnych?
Pan Lechos³aw Hojnacki z Kolegium Nauczycielskiego
w Bielsku Bia³ej podczas ubieg³orocznej
konferencji Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli w Akademii Pedagogicznej w Krakowie5 twierdzi³, ¿e e-learning jest dla nauczycieli w zasiêgu rêki i tylko od nich zale¿y, czy po niego
siêgn¹. Opiera on swoje stwierdzenie na dowiadczeniach z wykorzystaniem darmowej platformy Moodle,
któr¹ z powodzeniem stosuje nie tylko
w kontaktach ze s³uchaczami bielskiego kolegium, ale tak¿e w pracy z uczniami wybranych bielskich gimnazjów i jednego liceum. Warunkiem podstawowym jest jednak wiedza i przekonanie nauczycieli. Trzeba im tê wiedzê dostarczyæ. Trzeba daæ im mo¿liwoæ, a wtedy, przynajmniej
niektórzy, zechc¹ skorzystaæ. Pewn¹ szans¹ wydaj¹ siê
byæ fundusze strukturalne, a zw³aszcza ich czêæ przeznaczona na cele spo³eczne, ale aby je zagospodarowaæ
trzeba mieæ ludzi, którzy maj¹ odpowiednie umiejêtnoci i mog¹ je przekazaæ innym. Wniosek: zadanie stoi
przed uczelniami. Trzeba kszta³ciæ przysz³ych nauczycieli i dobrze, ¿e program ramowy to uwzglêdnia, ale
nie mo¿na zapominaæ o tych, którzy swoj¹ edukacjê
zakoñczyli wiele lat temu i potrzebuj¹ uzupe³niæ b¹d
poszerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci, aby móc skutecznie korzystaæ z nowych form nauczania, które oferuj¹ technologie teleinformatyczne, w tym internet.

Autorka jest kierownikiem Pracowni Dydaktyki Informatyki w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych Akademii
Pedagogicznej w Krakowie. W swojej pracy naukowej od lat zajmuje siê problematyk¹ komputerowego wspomagania nauczania. Tym zagadnieniom powiêcony by³ równie¿ jej doktorat, który dotyczy³ aspektów zwi¹zanych z personalizacj¹
kszta³cenia w systemach komputerowych i mo¿liwoci zastosowania wybranych technik sztucznej inteligencji (rozpoznawania obrazów) do okrelania indywidualnych predyspozycji osób ucz¹cych siê. Obecnie zainteresowania te zosta³y rozszerzone o problematykê kszta³cenia przez internet.

S. Furgo³, L. Hojnacki, Zdalne nauczania na odleg³oæ rêki  miejsce zdalnego nauczania w szkolnym procesie edukacyjnym [w:]
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kszta³cenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy, J. Migda³ek (red.), B. Kêdzierska,
Kraków 2003.
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Akademia On-line:

niewirtualna dyskusja
o wirtualnym kszta³ceniu
Rados³aw Guz
I Miêdzynarodowa Konferencja Akademia On-line zorganizowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny odby³a
siê w dniach 1315 maja br. w Bronis³awowie k. £odzi.
By³o to pierwsze tego typu spotkanie specjalistów zajmuj¹cych siê zdalnym nauczaniem, na które przybyli gocie zarówno z Polski (UW, UWr, U£, UAM, PW, PG, AGH,
SGH, AP w Krakowie, AM w Gdyni, SWPS, WSB, P-JWSTK,
WSFiZ, Akademia Bydgoska, WSM SIG, IBM, Computerland, e-Learning.pl), jak i z zagranicy (Open Universitet
Nederland, Sheffield Hallam University, National Institute
of Multimedia Education, Mendel University in Brno).
Nasza Konferencja otworzy³a cykl corocznych spotkañ
powiêconych tematyce e-learningu. Jej celem by³a prezentacja i dyskusja nad rozwi¹zaniami stosowanymi w nauczaniu zdalnym  zarówno w szkolnictwie wy¿szym, jak
i w biznesie.
Oficjaln¹ czêæ spotkania otworzy³ dr Andrzej Wodecki, dyrektor Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Uczestnikom za przybycie podziêkowali Patroni Honorowi Konferencji  JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Marian Harasimiuk oraz
JM Kanclerz Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi, dr Makary K. Stasiak. List intencyjny do goci Konferencji przes³a³ prof. Micha³ Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji, któremu obowi¹zki pañstwowe nie
pozwoli³y na osobiste uczestnictwo w spotkaniu.
Obrady Konferencji odbywa³y siê w dwóch sesjach tematycznych:
 organizacja i technologie nauczania na odleg³oæ,
 metodyka, psychologia i jakoæ e-nauczania.
W ramach pierwszej sesji uczestnicy mieli mo¿liwoæ
zapoznania siê z wieloma interesuj¹cymi projektami i rozwi¹zaniami stosowanymi w nauczaniu niestacjonarnym,
które zrealizowano w Polsce i zagranic¹. Prelegenci podzielili siê w³asnymi dowiadczeniami zdobytymi w trak-

cie wdro¿eñ systemów e-learningowych na uczelniach
oraz w przedsiêbiorstwach. Zaprezentowane rozwi¹zania technologiczne okaza³y siê nowatorskie, przynosz¹c
nieoczekiwane i pozytywne rezultaty dydaktyczne.
Druga sesja tematyczna dotyczy³a zagadnieñ metodyki i psychologii e-nauczania. Szukano odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób wykorzystaæ w nauczaniu nowe sieciowe narzêdzia? Referenci omówili problemy zwi¹zane
z prowadzeniem zajêæ przez internet, m.in. z informatyki i jêzyków obcych. Zaprezentowano sposoby aktywizacji ucznia w klasie online, a tak¿e wyniki badañ dotycz¹ce profilu psychologicznego e-studenta i e-nauczyciela.
Konferencjê poprzedzi³y warsztaty szkoleniowe, których celem by³o omówienie osi¹gniêæ i dowiadczeñ PUW
w nauczaniu przez internet. Przedstawiono nie tylko sposób organizacji nauki zdalnej w PUW, ale tak¿e metody
i techniki nauczania online.
Warsztaty pt. Jak tworzyæ kursy zdalne? Dowiadczenia
PUW poruszy³y istotne kwestie dotycz¹ce metodyki projektowania e-kursów, ze szczególnym uwzglêdnieniem
procesu tworzenia treci i kontroli jakoci kursu na poszczególnych etapach jego powstawania. Warsztaty zobrazowa³y uczestnikom z³o¿onoæ procesu realizacji konkretnego kursu, czas i pracê w³o¿on¹ w jego realizacjê.
W trakcie warsztatów pt. Jak uczyæ przez Internet? Dowiadczenia PUW przedstawiono rolê nauczyciela online.
Zaprezentowano metody i techniki nauczania wykorzystywane podczas trwania e-kursu. Omówiono problem
motywacji wirtualnych studentów, prowadzenia dyskusji
online oraz oceny wyników kszta³cenia.
Jednym z istotniejszych aspektów spotkania by³o to,
¿e jego uczestnicy mieli okazjê nawi¹zaæ wiele naukowych i osobistych kontaktów. Mamy nadziejê, ¿e Polski
Uniwersytet Wirtualny tym samym przyczyni³ siê do popularyzacji i rozwoju edukacji wykorzystuj¹cej nowoczesne technologie. Wkrótce uka¿e siê publikacja z materia³ami zawieraj¹cymi wyst¹pienia wyg³oszone w ramach
konferencji.
Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkanie przedstawicieli wirtualnego rodowiska akademickiego za rok.
Spotkania te maj¹ umo¿liwiaæ nie tylko cenn¹ wymianê
dowiadczeñ, ale tak¿e rozwój wspó³pracy nad udoskonaleniem nowoczesnej dziedziny kszta³cenia  nauczania online.

Autor jest metodykiem zdalnego nauczania w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Pracê magistersk¹ obroni³ w Zak³adzie
Metodyki Nauczania Literatury i Jêzyka Polskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
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Rozwój e-learningu
Z prof. Jerzym Mischke,
przewodnicz¹cym Rady Programowej
Konferencji Akademia On-line
rozmawia Marcin D¹browski
Z dyskusji prowadzonych w czasie konferencji mo¿emy
wnioskowaæ, i¿ nie nale¿y spodziewaæ siê przychylnych i jasnych regulacji prawnych w zakresie e-learningu w najbli¿szym
czasie. Projekty ustaw o szkolnictwie wy¿szym dosyæ zdawkowo podchodz¹ do tej problematyki. Jakie perspektywy widzi
Pan profesor dla rozwoju e-learningu w Polsce?
 Odpowied na to pytanie jest doæ trudna. Pierwszego maja Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej.
Nie wiemy jeszcze, jakie konsekwencje to przyniesie dla
naszego systemu edukacyjnego. Mo¿liwy te¿ jest niedobry wariant, i¿ bez w³aciwej promocji polskich uczelni,
najlepsi studenci bêd¹ wybierali szko³y zagraniczne. Konkurencja unijna zapewne wymusi ca³y szereg ró¿nych
zmian.
Wa¿ne s¹ tak¿e podstawy prawne funkcjonowania
e-nauczania. Znam dwa projekty nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, oba s¹ jak gdyby tworzone z pozycji
nauczyciela, nie z pozycji odbiorcy, studenta. Nie wiadomo te¿, kiedy nowa ustawa zacznie funkcjonowaæ.
Czy dobre wzorce p³yn¹ce z du¿ych orodków akademickich w zakresie e-learningu wp³yn¹ pozytywnie na proces uprawomocnienia takiej formy?
 Niestety du¿e orodki akademickie, uczelnie pañstwowe nie anga¿uj¹ siê tak bardzo w promocjê e-nauczania.
Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie jest jedn¹ z niewielu uczelni, która w sposób systemowy rozpoczyna
wykorzystywaæ nowe technologie nauczania. Podkrelam: systemowy, gdy¿ jak
wynika³o z prezentowanego
referatu jest to powszechne
uzupe³nianie studiów zaocznych, czyli studiów funkcjonuj¹cych z powodzeniem
w ofercie uczelni.
Przez 6 lat usi³owa³em
wprowadziæ podobne rozwi¹zania na Akademii Górniczo-Hutniczej i nie uzy-
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ska³em aprobaty Senatu. Taka sytuacja jest w wielu miejscach. SGH mo¿e byæ dobrym przyk³adem i niew¹tpliwie
warto rozpropagowaæ ten projekt.
Wiele w tej kwestii mog¹ zmieniæ uczelnie niepañstwowe, jak równie¿ nacisk ze strony studentów.
S¹ te¿ du¿e projekty, które nie wp³ywaj¹ na ca³y system
edukacji na danej uczelni, m.in. realizowane przez Politechnikê Warszawsk¹ czy UMCS.
 Ja bym jednak wiêcej nadziei wi¹za³ w tej chwili
z UMCS, poniewa¿ oni po pierwsze maj¹ sprawn¹ kadrê,
która wie jak to siê robi i wygl¹da na to, ¿e czuj¹ potrzebê takich dzia³añ i bêd¹ to wprowadzaæ.
Politechnika Warszawska w moim przekonaniu wybra³a sobie bardzo trudn¹ drogê, poniewa¿ wiadomo,
¿e kszta³cenie na odleg³oæ w obszarze nauk technicznych jest bardzo drogim rozwi¹zaniem. Ci, którzy dzia³aj¹ w obszarze nauk humanistycznych czy ekonomicznych maj¹ sytuacjê znacznie ³atwiejsz¹. Poza tym Politechnika wybra³a pe³ne studia online, a to ju¿ jest bardzo droga kombinacja, zw³aszcza w przypadku ostatnich lat studiów, gdzie przedmiotów jest du¿o, grupy
ma³e, no i dzisiaj s³yszelimy, odsiew jest bardzo wysoki. Na wy¿szych latach jest bardzo niewiele osób, na których trzeba wydaæ te same pieni¹dze, co na du¿¹ liczbê
studentów.

Rozwój e-learningu
Dlaczego tak ma³o jest dobrych praktyk wykorzystania e-learningu w Polsce?
 Przede wszystkim uczelnie nie wiedz¹, jakie s¹ skutki ich pracy, poniewa¿ nie ma sprawdzonych metod pomiaru efektywnoci nauczania w ogóle a e-nauczania w szczególnoci, nikt
nie prowadzi badañ skutecznoci funkcjonowania uczelni. W tej chwili opiera to siê z regu³y
na opinii wyk³adowców, którzy z natury rzeczy
s¹ zainteresowani efektywnoci¹ nauczania
swojego przedmiotu, co nie musi iæ w parze
ze skutecznoci¹ kszta³cenia na uczelni traktowanej jako ca³oæ. Jak s³yszelimy dzi jeden
z uczestników mówi³, ¿e do niego zapisuj¹ siê
studenci, natomiast nie potrafi³ przedstawiæ pog³êbionej interpretacji przyczyn wyboru studentów.
Uczelnie nie maj¹ komórek organizacyjnych do analizy swojej dzia³alnoci, nie chc¹ tego robiæ i wynika to nie
ze z³ej woli, tylko z pewnego tradycyjnego sposobu widzenia edukacji akademickiej, tego s³awnego paradygmatu mistrz-uczeñ, kiedy mistrzem by³ cz³owiek, który osi¹gn¹³ pewn¹ wiedzê na jaki konkretny temat i przekazywa³ swoje kompetencje i umiejêtnoci uczniowi.
Dzisiaj na skutek ró¿nych czynników m.in. ilociowego rozbudowania uczelni oraz w¹skich specjalnoci nauczyciel sam nie bêd¹c specjalist¹ w nauczanym obszarze czêsto uczy cudzej wiedzy zaczerpniêtej z literatury.
Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e student wie na dany temat wiêcej ani¿eli wyk³adaj¹cy czy prowadz¹cy æwiczenia.
Uczenie siê u mistrza w jego profesji jest coraz rzadsze zw³aszcza na pierwszych latach, a pomimo tego ci¹gle przyznaje siê uprawnienia mistrza do niekontrolowanego procesu nauczania ka¿demu nauczycielowi.
Ca³y system wy¿szej edukacji jest oparty na powsta³ym dawno temu tradycyjnym paradygmacie uniwersytetu, który nienajgorzej funkcjonowa³ jeszcze w XIX wieku, a dzisiaj  jak wspomnia³em wy¿ej  z wielu powodów jest trudny do zastosowania.
W konsekwencji bardzo trudno jest nak³oniæ do
wspó³pracy kadrê akademick¹, poniewa¿ ta uwa¿a, ¿e
próby odebrania praw do wolnoci nauczania, skorygowania ich przez jaki innych ludzi s¹ zamachem na sam¹
istotê uniwersytetu (co na tej konferencji by³o ewidentnie widoczne).
To jest bardzo trudny problem, co m.in. uwidacznia
siê w procesie przygotowywania kursów do e-nauczania
o czym tu wielokrotnie wspominano. W czasie konferencji bylimy wiadkami dyskusji  czyj w³aciwie jest kurs,
czy autora treci (nauczyciela) czy zespo³u osób o ró¿nych specjalnociach wspó³tworz¹cych ten kurs.

Na zakoñczenie pytanie zwi¹zane z konferencj¹, która w³anie siê koñczy. Wiele nowych inicjatyw by³o przedstawionych,
która najbardziej Pana zainteresowa³a?
Ta z SGH.
Mo¿e jaki inny przyk³ad?
 W moim przekonaniu SGH posz³a w kierunku, w którym w Europie pod¹¿a edukacja. Nie mo¿na mówiæ o systemie e-edukacji i systemie edukacji tradycyjnej oddzielnie  jest to jeden system. W przeciwieñstwie do uczelni
amerykañskich mamy problemy ze rodkami na edukacjê, musimy osi¹gaæ znacznie wiêksz¹ efektywnoæ dzia³ania, a do tego mo¿e s³u¿yæ w³anie wspomaganie tradycyjnej dzia³alnoci uczelni technologiami informacyjnymi powi¹zanymi z dostosowaniem do tego organizacji
i zarz¹dzania uczelni¹. Z tego punktu widzenia to SGH
jest dla mnie takim wzorcowym przyk³adem.
Je¿eli chodzi o inne inicjatywy to s¹ one przewa¿nie
do siebie podobne. Du¿o jest informacji na temat ró¿nych platform, bardzo czasem ³adne i interesuj¹ce rozwi¹zania, ale w moim przekonaniu, brak jest krytycznych oszacowañ swoich w³asnych dowiadczeñ. Tych
osi¹gniêæ jest doæ du¿o, podkrelam, s¹ to ciekawe rozwi¹zania, ale ju¿ teraz jest czas na to, ¿eby powiedzieæ,
co siê sprawdzi³o, a co nie, jakie s¹ efekty, co w³aciwie
nale¿y dalej robiæ  po prostu niewiele jest systemowych rozwi¹zañ.
Na tym tle PUW i SGH wygl¹daj¹ bardzo pozytywnie,
chocia¿, u¿ywaj¹c jêzyka sportowego, startuj¹ w nieco
innych konkurencjach.
Dziêkujê za rozmowê.

Jerzy Mischke jest emerytowanym profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1969 r. obroni³ pracê doktorsk¹, a 7 lat
póniej habilitowa³ siê. Od powstania w 1997 do 2002 r. by³ dyrektorem Orodka Edukacji Niestacjonarnej AGH. Jest autorem 59 artyku³ów, wspó³uczestniczy³ w 42 opracowaniach dla przemys³u i wraz z innymi opatentowa³ 16 wynalazków. Jego
zainteresowania obejmuj¹ szeroko pojêt¹ e-edukacjê, gdy¿ uwa¿a, ¿e jest to dziedzina w Polsce bardzo zaniedbana, a przy
tym niezwykle istotna dla funkcjonowania spo³eczeñstwa. Z zakresu edukacji i e-edukacji opublikowa³ oko³o 30 opracowañ
(http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/).
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E-edukacja w SGH
Marcin D¹browski
Ponad pó³ roku temu, w pierwszym numerze dwumiesiêcznika e-mentor, zosta³a zaprezentowana dzia³alnoæ SGH w zakresie e-learningu.
Celem artyku³u jest przedstawienie bie¿¹cej dzia³alnoci eedukacyjnej Uczelni, a tak¿e zmian, jakie mia³y miejsce w tym
okresie. Artyku³ prezentuje równie¿ najwa¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane z platform¹ nauczania przez internet e-sgh.pl. Zarysowane zosta³y tak¿e plany dalszego rozwoju e-learningu w SGH.
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie rozpoczê³a
dzia³alnoæ uzupe³niania zajêæ materia³ami online w padzierniku 2001 r. Uczelnia wspomaga tradycyjne formy
kszta³cenia wykorzystuj¹c w³asn¹, autorsk¹ platformê nauczania przez internet www.e-sgh.pl. Platforma zosta³a
zbudowana i jest rozwijana w oparciu o bezp³atne oprogramowanie, w tym PHP oraz bazy danych MySQL. Do
tworzenia materia³ów wykorzystywany jest jêzyk programowania XML, dziêki czemu transfer i wykorzystanie tre-

ci dydaktycznych ma charakter uniwersalny. W chwili
obecnej w systemie zarejestrowanych jest przesz³o 6 tys.
u¿ytkowników1.
SGH wykorzystuje platformê e-sgh.pl do:
 uzupe³niania wyk³adów i æwiczeñ na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych
 w ten sposób nauczyciel wzbogaca zajêcia tradycyjne o dodatkowe treci, zadania, interaktywne
testy i æwiczenia, a tak¿e czêsto rozbudowuje program zajêæ o ca³kiem nowe zagadnienia;
 prowadzenia pe³nych wyk³adów online, które rozbudowuj¹ ofertê programow¹ Uczelni;
 organizacji i prowadzenia kursów online, tak¿e dla
odbiorców spoza SGH.
Materia³y prezentowane na e-sgh.pl podzielone s¹ na
kursy, sk³adaj¹ce siê z modu³ów. Modu³y s¹ odpowiednikami tradycyjnych zajêæ. Najmniejszym obiektem wiedzy
w systemie e-sgh s¹ slajdy. Ka¿dy modu³ lekcyjny posiada

Rysunek 1.
Struktura treci dydaktycznych
w systemie e-sgh.pl

ród³o: opracowanie w³asne, 30.04.2004
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E-edukacja w SGH
od kilku do kilkudziesiêciu slajdów, które zawieraj¹ statyczne treci dydaktyczne, wykresy, tabele, zadania i interaktywne testy, czêsto równie¿ wzbogacone o literaturê uzupe³niaj¹c¹, zamieszczon¹ m.in. w plikach pdf, a tak¿e dodatkowe prezentacje w programie PowerPoint.
Na platformie e-sgh.pl oferowanych jest ponad 65 kursów, na które sk³ada siê ponad 330 wyk³adów. Modu³y te
zawieraj¹ prawie 5500 slajdów, w tym ponad 1100 interaktywnych testów i zadañ2.
Wiêkszoæ materia³ów dydaktycznych zawiera cie¿kê
dwiêkow¹, umo¿liwiaj¹c¹ ods³uchanie treci wyk³adowych.
Ka¿dy modu³ mo¿e byæ równie¿ opatrzony materia³em wideo. Jest te¿ specjalne pole na komentarz do danego slajdu
 wydzielone miejsce np. do opisu wykresu znajduj¹cego
siê na slajdzie. Choæ g³ówny materia³ dydaktyczny przetwarzany jest przez administratorów systemu, nauczyciel mo¿e
na bie¿¹co zamieszczaæ na slajdach dodatkowe informacje
widoczne dla u¿ytkowników. Student tak¿e mo¿e tworzyæ
w³asne notatki do poszczególnych slajdów, mo¿e równie¿
u¿yæ specjalnych zak³adek wyró¿niaj¹cych najwa¿niejsze slajdy. Funkcja ta pozwala na szybkie przejcie do zaznaczonych fragmentów treci dydaktycznych.
Bardzo interesuj¹ce w procesie e-edukacji s¹ wszelkie
zadania i interaktywne testy. Podstawow¹ form¹ wykorzystywan¹ przez nauczycieli SGH s¹ testy, w przypadku których po wskazaniu nieprawid³owej odpowiedzi wywietlany jest obszerny komentarz naprowadzaj¹cy na w³aciw¹.
W przypadku braku wskazania prawid³owej odpowiedzi
(po kilkukrotnych próbach), system wywietla klucz do
zadania, tym samym traktuj¹c je jako niezaliczone. Zbiór
zadañ testowych podsumowywany jest slajdem omawiaj¹cym wyniki testu, na którym student mo¿e zapoznaæ siê
ze swoimi oraz prawid³owymi odpowiedziami. Podsumowanie to ma za zadanie usystematyzowaæ wiedzê uzyskan¹ w czasie testu. Wyniki te mog¹ byæ równie¿ wykorzystywane przez nauczyciela w celu oceny studenta.
Do oceny studenta, jego aktywnoci w czasie wirtualnych konsultacji, na forum dyskusyjnym oraz innych form
aktywnoci s³u¿y wirtualny dziennik. Charakter dziennika wykracza poza jego tradycyjn¹ wersjê. Nauczyciel ma
w nim wgl¹d w archiwa wirtualnych konsultacji, a tak¿e
odnoniki do wypowiedzi na forum dyskusyjnym wraz
z globaln¹ liczb¹ w¹tków opublikowanych przez poszczególnych studentów. Ka¿da ocena jest opisywana. Student
wie, z jakiego tytu³u i kiedy zosta³a przyznana ocena,
mo¿e równie¿ zapoznaæ siê ze szczegó³owym komentarzem, uzasadniaj¹cym jej wystawienie. Nauczyciel ma tak¿e do dyspozycji funkcje s³u¿¹ce m.in. do komunikacji ze
studentami poprzez wiadomoci tekstowe, czy sprawdzania czasu powiêconego na pracê z materia³em.
Ciekawym rozwi¹zaniem dydaktycznym s¹ rozbudowane, interaktywne zadania. Po zapoznaniu siê z treci¹
zadania, student przechodzi przez pakiet testowych pytañ pomocniczych. Ich rozwi¹zanie daje mo¿liwoæ poznania sugerowanej przez nauczyciela odpowiedzi do
g³ównego zadania. Twórcy treci dydaktycznych oraz prowadz¹cy zajêcia online maj¹ do dyspozycji szerok¹ gamê
technik tworzenia testów, quizów i zadañ.
1
2

Stan na 10.05.2004 r.
Stan na 25.05.2004 r.

Rysunek 2. Kryteria podzia³u
materia³ów dydaktycznych w systemie e-sgh.pl

ród³o: opracowanie w³asne, 30.04.2004
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Wiêkszoæ zajêæ organizowanych na
 testy i zadania interaktywne;
platformie jest prowadzonych zgodnie
 zadania otwarte, których realiz przyjêtymi standardami. W przypadzacja wymaga konsultacji z naku materia³ów uzupe³niaj¹cych pouczycielem (odpowiedzi wysyszczególne modu³y s¹ sukcesywnie
³ane do nauczyciela, który je
udostêpniane wed³ug harmonogramu
sprawdza i odsy³a komentarz);
realizacji zajêæ stacjonarnych. Nauczy studia przypadków;
ciele maj¹ wyznaczone dy¿ury  wirtu gry edukacyjne.
alne konsultacje (czat), prowadz¹ dysProgram zajêæ w internecie powikusje na forum, koresponduj¹ ze stunien byæ tak skonstruowany, aby uzudentami przez pocztê elektroniczn¹.
pe³nia³ zajêcia tradycyjne  bez wzglêStudent ma do dyspozycji wiele
du na to, czy ma mieæ charakter uzufunkcji wspieraj¹cych proces dydaktyczpe³nienia programowego, czy (w przyny, np. krzy¿ówki edukacyjne. Mo¿e
padku braku ró¿nic w programie realirównie¿ korzystaæ z elektronicznego
zowanym na studiach dziennych i zakalendarza, w którym m.in. widzi
ocznych) jedynie godzinowego  w jedwszystkie swoje notatki zapisane na ponym semestrze powinien byæ podzieszczególnych slajdach, ma mo¿liwoæ Standardy platformy e-sgh
lony na 7 czêci, tak, aby by³a mo¿lizapisu informacji w ogólnym notatniwoæ jego realizacji zgodnie z harmonogramem zajêæ na SZ SGH. Materia³y bêd¹ przygotowyku, a tak¿e na konkretny dzieñ. Wiadomoci te s¹ mu przywane wed³ug okrelonych standardów. Pomoc¹ w tworzepomniane w ustalonym czasie przez pocztê elektroniczn¹.
niu materia³u s³u¿¹ pracownicy Centrum Rozwoju EdukaSGH rozpoczê³a proces pe³nego i powszechnego wdrocji Niestacjonarnej SGH, zarówno w fazie projektowania
¿enia metod kszta³cenia zdalnego w program studiów zawstêpnego, jak i w ca³ym procesie tworzenia materia³u
ocznych. W pierwszej fazie planowane jest uzupe³nianie
i prowadzenia zajêæ. Dla zespo³ów tworz¹cych materia³
wszystkich przedmiotów podstawowych. Nastêpnie wdraoraz prowadz¹cych zajêcia uzupe³niaj¹ce organizowane s¹
¿ane bêd¹ uzupe³niaj¹ce materia³y online do pozosta³ych
spotkania, w celu zaprezentowania pe³nych mo¿liwoci,
zajêæ, a tak¿e bêd¹ budowane pe³ne wyk³ady online z grupy
jakie daje system e-sgh i mo¿liwych metod prowadzenia
przedmiotów wybieralnych.
zajêæ.
W obecnym okresie koordynatorzy przedmiotów podProces budowy treci dydaktycznych uzupe³niaj¹cych
stawowych na studiach zaocznych maj¹ za zadanie okrestudia zaoczne jest d³ugotrwa³y, ale ju¿ przynosi wymierliæ sk³ad zespo³u, który bêdzie, w imieniu nauczycieli
ne korzyci. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia z ekonomii
mog¹cych prowadziæ zajêcia z danego przedmiotu na SZ
na studiach zaocznych zauwa¿yli znaczn¹ poprawê w wySGH, budowa³ internetowe treci dydaktyczne.
nikach kolokwiów koñcowych w grupach objêtych t¹ forKoordynatorzy musz¹ równie¿ zaproponowaæ sk³ad
m¹ wspomagania w stosunku do grup prowadzonych trazespo³u, który bêdzie prowadzi³ uzupe³niaj¹ce zajêcia w edycyjnie. Tak¿e studenci, poprzez ankietê, bardzo pozysgh.pl. Sk³ad powinien zostaæ zaakceptowany przez
tywnie ocenili zajêcia online. W ostatnich badaniach, przewszystkich prowadz¹cych danych przedmiot na SZ, tak
prowadzanych za pomoc¹ kwestionariuszy, studenci opoaby opinie nt. aktywnoci studentów na zajêciach online
wiedzieli siê za uzupe³nianiem systemem e-sgh wszystkich
by³y respektowane przez osoby prowadz¹ce zajêcia trazajêæ prowadzonych na studiach zaocznych3.
dycyjne (szczególnie wa¿ne przy formie æwiczeniowej).
W najbli¿szym czasie planowane jest tak¿e uruchoAby okreliæ zakres prac nad materia³ami uzupe³niaj¹mienie pe³nych studiów podyplomowych online. Bêdzie
cymi, w pierwszej kolejnoci nale¿y okreliæ ró¿nice goto pierwszy taki program oferowany przez Szko³ê G³ówdzinowe i programowe pomiêdzy studiami dziennymi i zan¹ Handlow¹ w Warszawie.
ocznymi oraz charakter proponowanych materia³ów onSystem ca³y czas siê rozwija, co dzieñ dodawane s¹ nowe
line, które mog¹ zawieraæ:
materia³y dydaktyczne i funkcje. Dziêki budowie w³asnej,
 materia³y statyczne prezentowane w formie slajautorskiej platformy mo¿emy w pe³ni dostosowaæ siê do
dów w systemie e-sgh.pl;
potrzeb, jakie zg³aszaj¹ autorzy treci dydaktycznych i pro materia³y uzupe³niaj¹ce do g³ównego materia³u,
wadz¹cy zajêcia. Du¿¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest róww formie za³¹czników (pdf);
nie¿ mo¿liwoæ elastycznego wykorzystania zalet e-lear materia³y wideo, dodatkowo uzupe³niaj¹ce proningu w kierunku rozwoju e-edukacji przyjêtym w SGH.
gram;

Autor jest kierownikiem Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole G³ównej Handlowej i dyrektorem Fundacji
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W swojej pracy od lat zajmuje siê problematyk¹ kszta³cenia w szko³ach
wy¿szych, w tym e-edukacji. Absolwent SGH oraz dwóch programów studiów podyplomowych. W opracowaniach i prowadzonych badaniach koncentruje siê na zagadnieniach zwi¹zanych z modelem uczelni wy¿szej.
.
Ankieta przeprowadzona na zajêciach mgr M. Krawczyka wród studentów objêtych programem uzupe³niania zajêæ z ekonomii na studiach zaocznych w dniu 3.04.2004 r.
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e-mentor nr 3 (5)

Zarz¹dzanie wiedz¹
unplugged?
Beata Mierzejewska
Zarz¹dzanie wiedz¹ unplugged? Czy w takiej formie w ogóle
jest to mo¿liwe? Bez wyrafinowanych systemów informatycznych, skomplikowanych narzêdzi, kosztownych inwestycji przy
stworzeniu portalu korporacyjnego?
Jak wspominalimy ju¿ w materiale wprowadzaj¹cym
do ca³ego cyklu artyku³ów o zarz¹dzaniu wiedz¹1, jedynie po³¹czenie dzia³añ w trzech kluczowych perspektywach: kulturowej, technologicznej i procesowej pozwala uzyskaæ spodziewane efekty wysi³ków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem wiedz¹.
Rysunek 1. Wymiary zarz¹dzania wiedz¹

ród³o: EIRMA, The Management of Corporate Knowledge, Paris, 1999.

Pierwsza odpowied na pytanie o mo¿liwoæ skutecznego zarz¹dzania wiedz¹ bez oparcia w rozwi¹zaniach technologicznych, jaka nasuwa siê na myl, brzmi nie. Jak¿e
mo¿na rozwi¹zaæ problemy szybkiej i skutecznej komunikacji, efektywnego dzielenia siê wiedz¹, jeli nie wdro¿ymy narzêdzi, które umo¿liwi¹ dyskusje online, chat, wideokonferencje czy tzw. instant messaging? Nie wspominaj¹c
ju¿ nawet o u¿ytecznoci rozbudowanych baz wiedzy, czy
zaawansowanych mechanizmach wyszukiwania federacyjnego2, bez których takie procesy jak zachowywanie wiedzy czy jej pozyskiwanie wydaje siê niemo¿liwe.
Spróbujmy zadaæ to pytanie od drugiej strony  czy udostêpnienie pracownikom mo¿liwoci uczestniczenia w wideokonferencjach, prowadzenia dyskusji na forum intranetowym, udzia³u w chatach wystarczy, aby pracownicy zaczê-

li nagle, lawinowo dzieliæ siê wiedz¹, podczas gdy dotychczasowa w firmie panowa³a silna, indywidualistyczna kultura i szeroko promowane by³o wspó³zawodnictwo? Czy samo
zapewnienie od strony technologicznej istnienia baz wiedzy sprawi, ¿e pracownicy bêd¹ z nich korzystaæ lub  co
niemniej wa¿ne  umieszczaæ w nich wartociowe zasoby?
To w³anie w ludzkich postawach, wyznawanych wartociach i istniej¹cej kulturze organizacji tkwi ca³y problem  czynniki te mog¹ równie dobrze sprzyjaæ wdra¿aniu zarz¹dzania wiedz¹ w firmie, jak te¿ je ograniczaæ.
Wdro¿enie zarz¹dzania wiedz¹, jak ka¿da zmiana organizacyjna, poddawane jest dzia³aniu si³ hamuj¹cych
i wspieraj¹cych. Od umiejêtnoci mened¿erów, jak równie¿ odpowiednio dobranej strategii, narzêdzi i rozwi¹zañ organizacyjnych zale¿y powodzenie implementacji tej
koncepcji. Istotne zatem jest, by dopasowaæ rozwi¹zania
spod znaku zarz¹dzania wiedz¹ do specyfiki biznesu
i sposobu funkcjonowania firmy. Ju¿ pod koniec ubieg³ej
dekady eksperci jasno nakrelili ró¿nice pomiêdzy strategi¹ kodyfikacji a strategi¹ personalizacji (rysunek 2).
Rysunek 2.
Strategie zarz¹dzania wiedz¹  istotne ró¿nice

 Wiedza œciœle
po³¹czona
z osob¹, która
j¹ stworzy³a
 Dzielenie siê wiedz¹ – g³ównie
poprzez kontakty bezpoœrednie
 Budowanie sieci
³¹cz¹cych ludzi
 „Ekonomia ekspertów”

 Skoncentrowana na IT
 Wiedza skodyfikowana i przechowywana w bazach wiedzy
 Wiedza skodyfikowana
³atwo dostêpna dla ka¿dego
pracownika i prosta w u¿yciu
 „Ekonomia powtórnego u¿ycia”

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie M.T. Hansen, N. Nohira,
T. Tierney, Whats your strategy for managing knowledge? Harvard
Business Review, 03.04.1999, s. 106116.

por. B. Mierzejewska, Czym (nie) jest zarz¹dzanie wiedz¹?, e-mentor, nr 3, 2004.
Wyszukiwanie federacyjne (federated searching)  mechanizm umo¿liwiaj¹cy zintegrowany dostêp do rozproszonych zasobów (zarówno dokumentów Office, jak te¿ obiektów HTML, baz Lotus Notes, baz FAQ itp.) poprzez jeden interface przeszukiwania (obejmuj¹cy tak¿e przeszukiwanie pe³notekstowe). Uwzglêdnia on tak¿e wyniki rankingowania czy kategoryzowania zasobów.
1
2
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zarz¹dzanie wiedz¹
Czy oznacza to, ¿e strategia kodyfikacji pozwala uniezale¿niæ dzia³ania w obszarze zarz¹dzania wiedz¹ od czynnika ludzkiego, eliminuj¹c zarazem wszystkie zwi¹zane
z nim zagro¿enia?
Zapewne obranie takiego modelu zarz¹dzania wiedz¹
pozwala w pewnym zakresie zautomatyzowaæ niektóre
procesy, niemniej nale¿y podkreliæ, ¿e w ka¿dej z przyjêtych strategii zarz¹dzania wiedz¹ bez uczestnictwa i zaanga¿owania ludzi wiedza  nawet najbardziej wartociowa
 mo¿e nie byæ wykorzystana. Ludzie zawsze bêd¹ krytycznym ogniwem ca³ego procesu zarz¹dzania wiedz¹.

Potencja³ tkwi w ludziach
Badania Instytutu Gallupa wskazuj¹, i¿ tylko 17% brytyjskich pracowników uwa¿a, ¿e pracodawca w pe³ni wykorzystuje ich umiejêtnoci, 63% uwa¿a, ¿e nic takiego
nie ma miejsca, a 20% twierdzi wrêcz, ¿e s¹ zniechêcani
do aktywnoci. Taka postawa wobec pracowników kosztuje brytyjsk¹ gospodarkê 39-48 mld funtów rocznie3.
Najistotniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed firmami, jest zrozumienie, ¿e w XXI wieku pracownicy powinni przestaæ byæ traktowani jako zasób, który realizuje tylko codzienne zadania, a zacz¹æ byæ traktowani jak kapita³, który stale pracuje na przysz³¹ wartoæ. Inwestycje
w ludzi powinny byæ traktowane jak inwestycje w przysz³oæ organizacji, gdy¿ to w³anie na kompetencjach
opiera siê obecnie konkurowanie, a niewykorzystywanie
w pe³ni potencja³u tkwi¹cego w pracownikach to niczym
trzymanie ca³ych zasobów finansowych firmy w sejfie. Czy
którykolwiek rozs¹dny prezes mo¿e sobie pozwoliæ, by
jego kapita³ nie by³ stale w obrocie, nie pracowa³?
Podobnie powinno byæ z kapita³em ludzkim  to w³anie niewykorzystywanie tego ogromnego potencja³u
kosztuje ka¿d¹  nie tylko brytyjsk¹, przywo³ywan¹ przez
Instytut Gallupa  gospodarkê miliony dolarów, funtów
czy euro.
Przyjmuj¹c za Karlem-Erikiem Sveiby, ¿e wiedza oznacza zdolnoæ do podejmowania dzia³ania4, nale¿y podkreliæ, ¿e jest ona atrybutem cz³owieka. Bez jego udzia³u i osobistego zaanga¿owania zarz¹dzanie wiedz¹ ³atwo
mo¿na ograniczyæ do bardziej z³o¿onego zarz¹dzania informacj¹. Zastanawiaj¹c siê nad istot¹ wiedzy, nawet intuicyjnie jestemy w stanie stwierdziæ, ¿e jest ona pojêciem szerszym ni¿ informacje. Czêsto mówi siê o cz³owieku, ¿e jest m¹dry, ma ogromn¹ wiedzê, ale czy zdarza
siê wspominaæ o pe³nych wiedzy e-mailach, bazach danych, memo, choæ nierzadko s¹ one tworzone przez ludzi
czy grupy posiadaj¹ce wiedzê? Wiedza stanowi bowiem
po³¹czenie dowiadczenia, wartoci, informacji osadzo-

nej w kontekcie oraz eksperckich opinii. I choæ nierzadko wbudowana zosta³a ona w organizacyjne zasady,
procedury, metodologie, to jednak nadal ród³em wiedzy jest ludzki umys³. I tylko przy uczestnictwie cz³owieka mo¿e byæ ona zaaplikowana5.
Wiele firm wdra¿a intranety, portale, narzêdzia IT do
wspó³pracy, spodziewaj¹c siê, ¿e wiedza nagle zacznie
sama kr¹¿yæ po firmie. Gdy ich oczekiwania nie spe³niaj¹ siê, próbuj¹ znaleæ wyt³umaczenie w niew³aciwym
oprogramowaniu lub le przeprowadzonych szkoleniach
u¿ytkowników. Rzadziej zdarza siê, ¿e mened¿erowie
dostrzegaj¹, i¿ chc¹c lepiej wykorzystaæ wiedzê, nale¿y
odkryæ potencja³, jaki drzemie w ich pracownikach, pozwoliæ lub zachêciæ ich do dzielenia siê wiedz¹, do korzystania z wiedzy innych. Narzêdzia za w tym przypadku
odgrywaj¹ jedynie role wspieraj¹c¹.
97% mened¿erów z przedsiêbiorstw z listy Fortune 1000
przyzna³o, ¿e wyniki ich macierzystych firm mog³yby byæ
lepsze, gdyby uda³o siê im usprawniæ proces przep³ywu
wiedzy w organizacji. A w jaki sposób organizacje mog¹
zapewniæ sobie efektywny transfer wiedzy? Najprostszym,
a zarazem najbardziej oczywistym rozwi¹zaniem wydaje
siê zatrudniæ m¹drych, pe³nych wiedzy ludzi i pozwoliæ im
rozmawiaæ. Niestety w praktyce czêsto pozostajemy jedynie przy pierwszej czêci tego rozwi¹zania6.

Stwarzaj mo¿liwoci
W jaki sposób czo³owe polskie firmy stymuluj¹ dzielenie siê wiedz¹? Jak wskazuj¹ wyniki badañ przeprowadzonych w Katedrze Teorii Zarz¹dzania SGH, najczêciej
transfer wiedzy dokonuje siê w polskich przedsiêbiorstwach dziêki wspó³pracy pracowników ró¿nych dzia³ów
i szczebli w miêdzydepartamentalnych zespo³ach roboczych. Jest to narzêdzie stosowane w ponad 95% badanych firm i  jak podkrelaj¹ mened¿erowie  przynosz¹ce najlepsze rezultaty; ponad 75% respondentów oceni³o
je dobrze lub bardzo dobrze. Wyniki te zdaj¹ siê tylko
potwierdzaæ, ¿e umo¿liwienie ludziom rozmowy czy
wspó³pracy jest najlepszym sposobem transferu wiedzy.
Bez w¹tpienia, w wielu przypadkach wsparcie pracy
miêdzydepartamentalnego zespo³u przez narzêdzia IT
znacznie u³atwia prace  zastosowanie rozwi¹zañ do pracy
grupowej, workflow7 czy narzêdzi kolaboracji, a na etapie
budowania takich zespo³ów pos³u¿enie siê szczegó³owymi profilami pracowników (yellow pages) i ekspertów mo¿e
znacznie u³atwiæ pracê. Niemniej, same narzêdzia nie s¹
jeszcze gwarantem sukcesu  najwa¿niejsze, aby ludzie
chcieli ze sob¹ wspó³pracowaæ, nie traktowali posiadanej wiedzy jako w³asnej przewagi konkurencyjnej, trak-

Instytut Gallupa za: M. Strojny, Rosn¹ca rola zarz¹dzania wiedz¹ w budowaniu przewagi konkurencyjnej, prezentacja na konferencji Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji. Teoria i praktyka, Falenty k. Warszawy, 1516 maja 2002.
4
www.sveiby.com 10.04.2004
5
por. T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School
Press, Boston, Massachusetts, 1998.
6
T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, op. cit., s. 88.
7
Workflow  oprogramowanie do zarz¹dzania przep³ywem zadañ, informacji i dokumentów, umo¿liwiaj¹ce automatyzacjê
procesów biznesowych, przydzielanie zadañ osobom i kontrolowanie ich wykonania. Pozwala on automatyzowaæ procesy,
w których dokumenty, informacje oraz zadania s¹ przekazywane od jednego wykonawcy (lub grupy wykonawców) do drugiego, w sposób cile okrelony przez logikê procesu.
3
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Zarz¹dzanie wiedz¹ unplugged?
Rysunek 3. Zastosowanie metod wspieraj¹cych dzielenie siê wiedz¹ i komunikacjê

ród³o: opracowanie w³asne

towali zespó³ roboczy jako mo¿liwoæ doskonalenia siê,
uczenia. Nierzadko bowiem pokutuje jeszcze przekonanie, ¿e uczyæ mo¿emy siê tylko w szkole lub podczas szkoleñ. Choæ warto podkreliæ, ¿e i ta forma przekazywania
wiedzy jest powszechnie wykorzystywana w firmach.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na popularnoæ i wysok¹ ocenê szkoleñ wewnêtrznych. W zasadzie wyniki te
nie powinny byæ zaskakuj¹ce  któ¿ inny, jeli nie pracownik firmy najlepiej zna jej specyfikê, wie jak efektywnie komunikowaæ siê z kolegami i jaka wiedza bêdzie dla
nich najbardziej wartociowa.
Przekazywanie wiedzy cichej8 najbardziej skutecznie dokonuje siê podczas konkretnego rozwi¹zywania
problemów, dyskutowania ich. W polskich przedsiêbiorstwach, poza wspominanymi ju¿ zespo³ami roboczymi,
czêsto stosowanymi rozwi¹zaniami s¹ rotacje na stanowiskach czy  w przypadku kadry mened¿erskiej  praktyki w ró¿nych dzia³ach i oddzia³ach firmy (popularne
programy management training). Niewiele mniejsze znaczenie ma tak¿e mentoring. To narzêdzie, okrelane mianem uczenia siê od mistrzów, z regu³y zorganizowane
jest w formule programu, w którym dowiadczeni, najlepsi w firmie mened¿erowie (mentorzy) przekazuj¹ wiedzê cich¹ (np. dowiadczenia, wskazówki, porady itp.)
pracownikom o wysokim potencjale (uczniom) w formie
serii spotkañ konsultacyjnych, aby budowaæ potencja³
mened¿erski do sprawnego pokierowania firm¹ w przysz³oci.
I wreszcie znane ju¿ od dawna gazetki firmowe, stanowi¹ce mo¿e w mniejszym stopniu sposób dzielenia siê
wiedz¹, a raczej stanowi¹ce doskona³e medium komuni-

8

kacji, jak równie¿ promowanie nieformalnych spotkañ
pracowników, zyskuj¹ wysokie oceny mened¿erów pytanych o metody dzielenia siê wiedz¹ stosowane w ich firmach.
Przywo³uj¹c ponownie pytanie, czy mo¿na zarz¹dzaæ
wiedz¹ unplugged?, nale¿y z powodzeniem potwierdziæ,
¿e dla realizacji kluczowych procesów zarz¹dzania wiedz¹  transferu wiedzy i wykorzystywania jej  bardziej
ni¿ inwestycje w zaawansowane systemy IT istotne jest
stworzenie ludziom mo¿liwoci dzielenia siê wiedz¹, jak¹
posiadaj¹.

Kreuj atmosferê
Nie ma sensu inwestowaæ w kosztowne narzêdzia technologiczne maj¹ce za zadanie wspieraæ wspó³pracê miêdzy cz³onkami organizacji, o ile dotychczas takie relacje
nie istniej¹, nie ma zwyczaju kooperacji z kolegami z innych dzia³ów. Wspó³praca i dzielenie siê wiedz¹ wcale
nie musz¹ byæ skomplikowane  niemniej zbudowanie
takiej kultury stanowi z regu³y najwiêksze wyzwanie dla
organizacji.
Miêdzynarodowa firma doradcza McKinsey&Co przeprowadzi³a badania wród 40 firm ze Stanów Zjednoczonych,
Europy i Japonii staraj¹c siê okreliæ g³ówne ród³a odnoszonych przez nie sukcesów. Piêtnacie sporód badanych
przedsiêbiorstw zosta³o okrelonych jako odnosz¹ce najwiêksze sukcesy, kolejnych 15 jako zdecydowanie odstaj¹ce pod wzglêdem wyników swojej dzia³alnoci, za pozosta³e 10 pominiêto z dalszej analizy. Nastêpnie przedsiêbiorstwa porównano ze sob¹ i stwierdzono, ¿e sukcesy

Wiêcej na temat wiedzy jawnej i cichej [w:] I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, 2002.
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zarz¹dzanie wiedz¹
odnosz¹ te z nich, którym uda³o siê zbudowaæ otoczenie
organizacyjne wspieraj¹ce pragnienie wiedzy wród pracowników oraz zapewniaj¹ce nieustanne tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy9.
Najwa¿niejszym wyzwaniem dla organizacji pragn¹cej
zostaæ liderem zarz¹dzania wiedz¹ bêdzie zatem stworzenie kultury dzielenia siê wiedz¹. Kluczowymi wartociami i postawami definiuj¹cymi tak¹ kulturê s¹:
· wspó³praca  bliskie, oparte na zaufaniu, relacje
z kolegami z pracy sprawiaj¹, ¿e pracownicy chêtniej dziel¹ siê wiedz¹. Ludzie chc¹ dzieliæ siê wiedz¹ z osobami, które znaj¹, lubi¹ i szanuj¹. Ponadto osoby, które ze sob¹ wspó³pracuj¹, tworz¹ d³ugotrwa³e relacje, daj¹ce im poczucie, ¿e je¿eli dzi
podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ z koleg¹, to on odwzajemni siê innym razem;
· otwartoæ  otwartoæ w zarz¹dzaniu firm¹ oznacza informowanie pracowników o wielu aspektach
jej funkcjonowania. Mened¿erowie, dla których
otwartoæ jest wa¿n¹ wartoci¹, komunikuj¹ podw³adnym powody podjêcia decyzji oraz czêsto pytaj¹ o informacjê zwrotn¹. Z drugiej strony, pracownicy tak¿e mówi¹ o swoich obawach, w¹tpliwociach i uwagach. Co wiêcej, kultura oparta na
otwartoci zak³ada tak¿e brak ukrytych celów i motywów postêpowania;
· zaufanie  zaufanie miêdzy pracownikami zwiêksza szansê podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i jest szczególnie wa¿ne dla przekazywania wiedzy cichej.
W organizacji, gdzie zaufanie jest wa¿n¹ wartoci¹,
ludzie nie wykorzystuj¹ wiedzy przeciwko sobie,
s¹ uczciwi i darz¹ siê szacunkiem. Ufaj¹c w umiejêtnoci podw³adnych, prze³o¿eni nie sprawdzaj¹
ci¹gle ich pracy. W takiej organizacji pracownicy
nie boj¹ siê przyznawaæ do b³êdów;
· uczenie siê na b³êdach  oznacza powiêcanie czasu na refleksjê i wyci¹ganie wniosków z pope³nionych b³êdów, aby unikn¹æ ich w przysz³oci. Istotne jest ponadto, aby pracownicy nie bali siê przyznaæ do pope³nionego b³êdu, aby równie¿ inni
mogli wyci¹gn¹æ z tej lekcji wnioski. Niestety polskie przedsiêbiorstwa zdaj¹ siê ignorowaæ tê  jak¿e wa¿n¹ dla kultury dzielenia siê wiedz¹  postawê: z badañ Katedry Teorii Zarz¹dzania SGH wynika, ¿e ponad 42% mened¿erów najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw jest zdania, ¿e pracownicy
ich firm boj¹ siê przyznaæ do b³êdów. Wol¹ je zatuszowaæ lub naprawiæ bez wiedzy swoich prze³o¿onych i kolegów, odbieraj¹c innym tym samym mo¿liwoæ czerpania z ich wartociowych dowiadczeñ.
Inna rzecz, ¿e prze³o¿eni te¿ nie s¹ wystarczaj¹co
wyrozumiali i otwarci na tego typu informacje
a brak odpowiedniego zrozumienia ze strony prze³o¿onych dla uczenia siê na b³êdach uniemo¿liwia
promowanie takich postaw;

· sta³e uczenie siê  czyli ci¹g³e doskonalenie swoich umiejêtnoci, rozwijanie wiedzy;
· ³amanie regu³ i kszta³towanie nowego porz¹dku
 z jednej strony wiemy, ¿e dla efektywnego dzia³ania systemu zarz¹dzania wiedz¹, a co za tym idzie
i firmy, wa¿ne jest, aby pracownicy postêpowali
zgodnie z procedurami. Je¿eli bowiem wpiszemy
pozyskiwanie, transfer i wykorzystanie wiedzy
w procesy biznesowe tak, aby unikn¹æ odkrywania ko³a na nowo czy skróciæ czas potrzebny na
dotarcie do potrzebnej wiedzy, nie bêdziemy mogli pozwoliæ na dowolne, a wiêc czêsto nieefektywne, przypadkowe zachowania pracowników.
Z drugiej strony, wyobramy sobie, ¿e pracownik,
który zawsze obs³ugiwa³ klienta zgodnie z procedur¹, znajduje nowy sposób postêpowania, który
wp³ynie znacz¹co na wzrost satysfakcji tego klienta. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e aby umo¿liwiæ powstawanie innowacji, kultura powinna równie¿
pozwalaæ na ³amanie regu³ (break and make the rules). Wa¿ne jest natomiast zrozumienie, ¿e lepe
pos³uszeñstwo w przestrzeganiu procedur ogranicza elastycznoæ i mo¿liwoæ dostosowania siê do
zmieniaj¹cych siê oczekiwañ klienta10.
Bardzo dobrym przyk³adem firmy o profilu kultury
organizacyjnej reprezentuj¹cej w pe³ni powy¿sze wartoci jest Skandia, która okrela sw¹ kulturê organizacyjn¹,
jako kulturê wysokiego zaufania. Nieod³¹cznym jej elementem jest nagradzanie sukcesów, ale te¿ dopuszczanie pora¿ek w procesie tworzenia. I wreszcie motywowanie do ci¹g³ego uczenia siê, jako nieodzownego elementu odtwarzania i rozbudowywania zdolnoci twórczych
przedsiêbiorstwa.
Zachêcanie do aktywnoci, stworzenie poczucia osobistej odpowiedzialnoci, tworzenie atmosfery inspiruj¹cej i zachêcaj¹cej do pracy, promowanie przedsiêbiorczoci i wspó³pracy w myleniu oraz zachowaniu, a co najwa¿niejsze  g³ód wiedzy, to kluczowe czynniki sukcesu na drodze do efektywnego zarz¹dzania wiedz¹.

Co staje na przeszkodzie?
Co ciekawe, o ile dyskusje nad modelami zarz¹dzania
wiedz¹, alternatywnymi strategiami, idealnymi modelami kultury organizacyjnej wspieraj¹cej zarz¹dzanie wiedz¹, tocz¹ siê bardzo czêsto przy udziale teoretyków zarz¹dzania, wybitnych ekspertów, profesorów, o tyle bariery dzielenia siê wiedz¹, a zw³aszcza sposoby ich przezwyciê¿ania ¿ywio³owo interesuj¹ praktyków wdra¿aj¹cych na co dzieñ w swoich firmach tê koncepcjê. Oczywicie, to w³anie one spêdzaj¹ sen z powiek wielu Chief
Knowledge Officer (CKO). A zatem co powinien wzi¹æ pod
uwagê przysz³y CKO, lub z jakimi przeciwnociami borykaj¹ siê nawet dowiadczeni Knowledge Mened¿erowie?
Oto najistotniejsze bariery, z których czêsto nie zdajemy

por. J. Kluge, W. Stein, T. Licht, Knowledge Unplugged: The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, 2002.
P. P³oszajski (red.), Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach: problemy teoretyczne i studia przypadków, Raport z badañ,
materia³y niepublikowane.
9
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Zarz¹dzanie wiedz¹ unplugged?
Rysunek 4. Bariery dzielenia siê wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

ród³o: opracowanie w³asne

sobie nawet sprawy, dopóki nie zaczniemy wdra¿aæ zarz¹dzania wiedz¹:
· kultura organizacji niesprzyjaj¹ca dzieleniu siê wiedz¹  nastawiona na indywidualizm, blokowanie
informacji, srogie karanie za b³êdy,
· konkurencja indywidualna oraz na poziomie komórek organizacyjnych,
· brak czasu,
· syndrom wiedza to w³adza,
· obawy o bezpieczeñstwo  niejasno okrelona polityka bezpieczeñstwa oraz nieprecyzyjny adresat.
· brak wzmocnieñ motywuj¹cych do dzielenia siê
wiedz¹,
· postrzeganie dzielenia siê wiedz¹ jako abstrakcyjnego dzia³ania, nie przynosz¹cego korzyci biznesowych,
· brak zaufania (do ród³a wiedzy i do odbiorcy),
· polskie firmy s¹ klasycznym przyk³adem zjawiska
nazywanego w nauce o zarz¹dzaniu lepkoci¹
wiedzy. Informacje i kompetencje s¹ cile zwi¹zane z konkretnymi dzia³ami przedsiêbiorstwa, a reszta organizacji nie ma pojêcia o tym, co wiedz¹ jej
poszczególne komórki.
Wyniki badañ KTZ SGH zdaj¹ siê potwierdzaæ, ¿e bariery w dzieleniu siê wiedz¹ przez pracowników nie wynikaj¹ z niedostatecznego rozwoju infrastruktury informatycznej. Podstawowym problemem okazuje siê byæ
kultura organizacyjna. Ankietowani jako potencjalne przeszkody wymieniaj¹ konkurencjê miêdzy pracownikami
oraz dzia³ami w organizacji, niedostateczn¹ wiadomoæ

11

korzyci dzielenia siê wiedz¹ oraz brak motywacji i czasu. Wielkim wyzwaniem dla wielu polskich przedsiêbiorstw, planuj¹cych wdro¿enie procedur zarz¹dzania
wiedz¹, mo¿e byæ wiêc zmiana kultury organizacyjnej.

Podsumowanie
Wprawdzie ró¿norodne rozwi¹zania technologiczne
u³atwiaj¹ firmie przechowywaæ, pozyskiwaæ, identyfikowaæ wiedzê11, to bez zaanga¿owania i przekonania pracowników trudno wyobraziæ sobie efektywne dzielenie
siê wiedz¹ czy wykorzystywanie jej. Opór pracowników,
bêd¹cy wynikiem braku zrozumienia istotnoci dzielenia
siê wiedz¹, czy kultura organizacyjna nie nastawiona na
wykorzystywanie wiedzy innych i otwarte przekazywanie jej, to g³ówne czynniki hamuj¹ce, czy wrêcz niweluj¹ce wszelkie wysi³ki maj¹ce na celu wzrost efektywnoci
firmy przez lepsze zarz¹dzanie wiedz¹.
I trudno nie zgodziæ siê z dr Ann Hylton, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ jest w 95% kwesti¹ kultury organizacyjnej i jedynie w 5% zale¿y od technologii. Na nic zdadz¹ siê wiêc
kosztowne inwestycje, jakie z regu³y poci¹gaj¹ za sob¹
narzêdzia informatyczne, jeli pracownicy nie bêd¹ rozumieli istoty i potrzeby dzielenia siê wiedz¹, wykorzystywania, rozwijania czy nawet zachowywania jej. A, jak stara³am siê powy¿ej udowodniæ, bardzo czêsto firmy z powodzeniem zarz¹dzaj¹ wiedz¹ wrêcz bez udzia³u zaawansowanych narzêdzi IT. Wiele z tzw. miêkkich rozwi¹zañ,
stosowanych zreszt¹ ju¿ od lat, przynosi nawet lepsze
efekty ni¿ rozwi¹zania informatyczne.

por. J. J. Brdulak, Systemy informatyczne w zarz¹dzaniu wiedz¹, e-mentor, nr 4, 2004.
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Zarz¹dzanie wiedz¹
w organizacji
Wywiad z prof. Gilbertem Probstem
Zespó³ Katedry Teorii Zarz¹dzania SGH:
 Panie Profesorze, jak definiuje Pan zarz¹dzanie wiedz¹?
Prof. Gilbert Probst:
 Zarz¹dzanie wiedz¹ to suma wszystkich inicjatyw
i narzêdzi, które wspieraj¹ procesy: lokalizowania, pozyskiwania, rozwijania, dzielenia siê i rozpowszechniania,
mierzenia i definiowania odpowiednich zasobów wiedzy
w firmie. Nie jest to wiêc nic innego, jak dbanie o wiedzê, która jest cenna dla firmy ze strategicznego punktu
widzenia.
 Podczas swoich prac naukowych zetkn¹³ siê Pan z wieloma inicjatywami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem wiedz¹. Które
wed³ug Pana daj¹ firmom najlepsze efekty? Jakie problemy s¹
one w stanie rozwi¹zaæ?
 Jedn¹ z takich inicjatyw jest nauka po projektach, która mia³a wielki wp³yw na polepszenie dzia³alnoci wielu
firm. Przyk³adem mo¿e byæ firma Holcim, jeden z najwiêkszych producentów cementu, która wprowadzi³a to narzêdzie w swoich oddzia³ach. Po ka¿dym projekcie zespó³ omawia³ wszelkie sukcesy oraz napotkane problemy. Wnioski z takich spotkañ by³y brane pod uwagê za
ka¿dym razem, gdy rozpoczyna³ siê nowy projekt, co pozwoli³o unikn¹æ powtarzania b³êdów. Korzyci wprowadzenia tego narzêdzia pojawi³y siê bardzo szybko, a Holcim obecnie wygrywa wiele lukratywnych projektów na
ca³ym wiecie.
W 1999 r. Holcim przej¹³ kontrolê nad tajlandzk¹ firm¹ Siam City Cement. Od pocz¹tku Holcim mia³ jasny cel:
zmieniæ azjatyck¹ firmê w organizacjê opart¹ na wiedzy
oraz wprowadziæ procedury i narzêdzia systemowe umo¿liwiaj¹ce sprzeda¿ cementu za pomoc¹ internetu. W sumie przy projekcie New Eagle udzia³ wziê³o szeædziesi¹t osób. Projekt ten podzielony by³ na dwa etapy:
1. szkolenia dla pracowników Siam City z u¿ytkowania oprogramowania oraz systemu SAP;
2. instalacja oprogramowania pozwalaj¹cego na efektywn¹ wymianê informacji i wiedzy w firmie.
Internetowe centrum obs³ugi klientów pozwala³o pomagaæ jednoczenie wielu klientom oraz identyfikowaæ
ich potrzeby. Projekt okaza³ siê wielkim sukcesem.
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Pierwsze zamówienie cementu przez internet z³o¿one w Azji firma Siam City otrzyma³a 15 wrzenia 2000 r.
Wiedza zdobyta przy realizacji tego projektu zosta³a spisana i pozostawa³a gotowa do u¿ycia. Dowiadczenia
na rynku tajlandzkim umo¿liwi³y firmie Holcim bezporedni transfer tej wiedzy na inne azjatyckie rynki cementowe. Firma wprowadzi³a swój system sprzeda¿y przez
internet w Wietnamie (listopad 2001 r.) oraz Sri Lance
(sierpieñ 2002 r.). W 2003 r. planowane jest wprowadzenie za pomoc¹ tej samej procedury sprzeda¿y cementu
przez internet w Indonezji. Przy ka¿dym wdro¿eniu proces implementacji by³ dok³adnie odtwarzany, co jest charakterystyczne dla podejcia wytnij-wklej (copy-paste
exactly). Taka procedura obecnie uwa¿ana jest w firmie za
najlepsz¹ praktykê, równie¿ w przypadku pozosta³ych
przedsiêbiorstw z grupy Holcim. W erze technologii internetowych, które powoduj¹, ze informacje bezustannie przep³ywaj¹ pomiêdzy firmami, jednym z najistotniejszych czynników konkurencyjnoci przedsiêbiorstw jest
umiejêtnoæ zarz¹dzania informacjami, na tyle efektywnie na ile jest to tylko mo¿liwe. Ogromne wysi³ki w tym
zakresie podj¹³ Siemens, w swoim d¹¿eniu do ewolucji
w stronê organizacji ucz¹cej siê. Aby to osi¹gn¹æ niezbêdne jest zapewnienie warunków do dzielenia siê wiedz¹
i informacjami zarówno pionowo, jak i poziomo
w strukturze organizacyjnej. W tym celu wprowadzono
aplikacjê Sharenet, której wdro¿enie uwa¿ane jest za jedno z najbardziej udanych na wiecie. Rzadko bowiem zdarza siê, by z podobnej aplikacji korzysta³o efektywnie i regularnie tak wielu handlowców jak w przypadku Siemensa (codziennie korzystaj¹ z niej tysi¹ce osób).
 Czy uwa¿a Pan, ¿e istnieje koniecznoæ posiadania sformu³owanej na pimie strategii zarz¹dzania wiedz¹ w firmie?
 W moim mniemaniu nie istnieje potrzeba sporz¹dzania oddzielnej strategii zarz¹dzania wiedz¹ w firmie,
co nie oznacza, ¿e cele zwi¹zane z zarz¹dzaniem wiedz¹
nie powinny byæ uwzglêdnione w ogólnej strategii biznesowej firmy. Na pocz¹tku nale¿y sobie odpowiedzieæ na
pytania:
· Jaka wiedza jest kluczowa dla mojej firmy?
· Jaki rodzaj wiedzy tworzy wartoæ dodan¹?

Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji
· Jakiej wiedzy nasza firma potrzebuje, by skutecznie realizowaæ za³o¿on¹ strategiê firmy?
Wiedza staje siê strategicznym zasobem wtedy, gdy
tworzy wartoæ i odró¿nia firmê od jej otoczenia. Traktuj¹c wiedzê w ten sposób, jej pomna¿anie, dzielenie siê
oraz u¿ywanie staje siê rodkami zarówno do przetrwania, jak i niezbêdnym zasobem do rozwoju przedsiêbiorstwa. Niestety wiêkszoæ firm uwiadamia sobie istnienie
strategicznych zasobów wiedzy dopiero, gdy sprzeda³y
czêæ firmy, przekaza³y innym firmom czêæ swoich dotychczasowych kompetencji w procesie outsourcingu lub
gdy wiedza zosta³a utracona wraz z odejciem kluczowych pracowników.
 Jakie s¹ najwa¿niejsze elementy dobrej strategii zarz¹dzania wiedz¹?
 Najwa¿niejsze jest jasne zdefiniowanie wiedzy niezbêdnej do realizowania strategii biznesowej firmy. Wa¿ne jest, by rozpoznaæ, co tak naprawdê pozwala nam zarabiaæ pieni¹dze oraz zidentyfikowaæ wiedzê, która dostarcza wartoæ klientom i zarazem nie mo¿e zostaæ ³atwo skopiowana przez inne firmy. W swojej ksi¹¿ce Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji opisujê kluczowe wymiary zarz¹dzania wiedz¹:
Cele zarz¹dzania wiedz¹  wskazuj¹ kierunek dla zarz¹dzaj¹cych. Determinuj¹ rodzaje wiedzy bêd¹ce strategicznym zasobem firmy oraz rodzaje zdolnoci, które
powinny byæ w firmie rozwijane. Cele zarz¹dzania wiedz¹ mog¹ mieæ wymiar strategiczny, taktyczny lub operacyjny.
Lokalizowanie zasobów wiedzy  pozwala utrzymaæ
istniej¹c¹ wiedzê dostêpn¹ zarówno wewnêtrznie, jak i na
zewn¹trz. Czêsto dostrzegamy, ¿e nie zdajemy sobie sprawy z tego, które zasoby wiedzy s¹ dostêpne. Nie ma jasnoci, gdzie znajduj¹ siê eksperci mog¹cy nam pomóc
w okrelonych dziedzinach, nie wspominaj¹c o informacjach na temat dostêpnych kompetencji, czy dowiadczeñ
zdobytych przez innych pracowników. Restrukturyzacja,
lean management1 czy reengineering czêsto w ogóle nie wyp³ywa³y na zwiêkszenie przejrzystoci dostêpnych zasobów wiedzy, co powodowa³o, ¿e du¿a ich czêæ by³a niewiadomie tracona.
Pozyskiwanie wiedzy  czêsto umo¿liwia wykszta³cenie w przysz³oci potrzebnych kompetencji, szybciej ni¿
za spraw¹ wewnêtrznych mechanizmów wzrostu i rozwoju w firmie. Przejêcia oraz integracja dowiadczonych
pracowników czy ca³ych zespo³ów, s¹, obok tworzenia
struktur organizacyjnych opartych na wspó³pracy, najpowszechniej stosowanymi narzêdziami w tym zakresie.

Rozwój wiedzy  to proces tworzenia nowych zdolnoci, produktów, usprawnieñ w dzia³alnoci firm. Obejmuje wszelkie starania mened¿erów w kszta³towaniu zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych umiejêtnoci firmy, które do tej pory nie istnia³y, a które wymagaj¹ stworzenia.
Dzielenie siê wiedz¹ i jej rozpowszechnianie  jest to
najwa¿niejszy element do efektywnego wykorzystywania
indywidualnych i grupowych dowiadczeñ w ca³ej firmie.
G³ówne pytania to: Kto co powinien wiedzieæ lub wie i w jakim stopniu? oraz Komu i w jaki sposób mogê u³atwiæ proces
dzielenia siê wiedz¹?
Wykorzystanie wiedzy  produktywne wykorzystanie wiedzy organizacyjnej do osi¹gania przewagi przez
firmê powinno byæ g³ównym celem osób odpowiedzialnych za zarz¹dzanie wiedz¹. Sama identyfikacja i rozpowszechnianie centralnej wiedzy korporacyjnej nie
gwarantuje jej u¿ywania przy codziennej pracy. Chêæ do
dzielenia siê wiedz¹ wród pracowników musi byæ równie¿ wsparta chêci¹ innych do wykorzystania pozyskanej wiedzy.
U¿ywanie nieznanej wczeniej wiedzy ograniczane
jest przez wiele barier. Wiele osób traktuje wykorzystywanie czyjej wiedzy jako nienaturalne i unikaj¹ czynienia tego, gdy tylko jest to mo¿liwe. Zachowanie takie
wynika z chêci zachowania w³asnej odrêbnoci poprzez
nie dopuszczanie do zmian w swych rutynowych dzia³aniach, uznawanych za najlepsze, popartych d³ugim dowiadczeniem.
Zachowywanie wiedzy  poniewa¿ raz zdobyte umiejêtnoci nie gwarantuj¹ ich wykorzystania w przysz³oci,
zachowywanie dowiadczeñ wymaga aktywnoci ze strony kadry zarz¹dzaj¹cej. Obecnie wiele firm narzeka na
utratê czêci swojej organizacyjnej pamiêci na skutek
ró¿nych dzia³añ reorganizacyjnych. Zjawisko organizacyjnej amnezji zazwyczaj wynika z bezmylnego dzia³ania
na szkodê nieformalnych sieci powi¹zañ miêdzy pracownikami, które czêsto kontroluj¹ du¿¹ czêæ przebiegaj¹cych procesów, lecz prawie nigdy nie s¹ analizowane. Du¿a
czêæ strat mo¿e te¿ byæ wynikiem zwolnieñ kluczowych
pracowników lub niewystarczaj¹cych dzia³añ s³u¿¹cych
rozwojowi pracowników.
Mierzenie i ocena wiedzy  jest to jedno z najwiêkszych wyzwañ, przed którymi stoi obecnie zarz¹dzanie
wiedz¹. Mened¿erowie wiedzy nie mog¹, w przeciwieñstwie chocia¿by do finansistów, polegaæ na sprawdzonych
miernikach i procedurach mierzenia, lecz musz¹ kszta³towaæ je sami. Dopiero, gdy w przysz³oci powstan¹ powszechnie akceptowane procedury pomiaru, bêdzie mo¿na mówiæ o prawdziwym cyklu zarz¹dzania wiedz¹.

1
Lean Management  koncepcja tzw. odchudzaj¹cego (wyszczuplaj¹cego) zarz¹dzania wywodz¹ca siê z praktyki zarz¹dzania
w japoñskim przemyle samochodowym. Polega ona m.in. na wydzielaniu z przedsiêbiorstw pewnych funkcji i obszarów oraz
przeniesieniu ich do wyspecjalizowanych agend i przedsiêbiorstw. Nastêpuje udoskonalenie elementów infrastruktury logistycznej, co przyspiesza przep³yw produktów i umo¿liwia organizacjê produkcji w systemie just in time.
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 Czy dobrze jest u¿ywaæ terminu zarz¹dzanie wiedz¹
w praktyce, czy mo¿e lepiej jest wdra¿aæ inicjatywy nie nazywaj¹c ich zarz¹dzaniem wiedz¹?
Rzeczywicie czêsto jest tak, ¿e ró¿ne inicjatywy z zakresu zarz¹dzania wiedz¹ s¹ wdra¿ane, ale inne terminy
s¹ u¿ywane do ich opisania. Zazwyczaj firmy wprowadzaj¹
bowiem wiele ró¿nych inicjatyw jednoczenie albo opieraj¹ siê na zupe³nie innej terminologii. Czasami rzeczywicie lepiej jest nazywaæ ró¿ne elementy zarz¹dzania
wiedz¹ np. usprawnianiem zarz¹dzania zasobami ludzkimi czy zarz¹dzania projektami. Mo¿na wtedy bowiem
unikn¹æ wprowadzenia nowego terminu, co mog³oby zostaæ odebrane w firmie jako stosowanie kolejnej, przejciowej mody w zarz¹dzaniu. Celem powinna byæ identyfikacja i implementacja odpowiednich inicjatyw wspieraj¹cych rozwój, dzielenie siê oraz przechowywanie najwa¿niejszych zasobów wiedzy. To, czy nazywamy je projektami zarz¹dzania wiedz¹, czy w jakikolwiek inny sposób,
nie ma wiêkszego znaczenia.
 Czy uwa¿a Pan, ¿e konieczne jest powo³ywanie stanowiska np. Chief Knowledge Officer odpowiedzialnego za proces
zarz¹dzania wiedz¹?
 To zale¿y od wielkoci organizacji. W firmie Siemens,
zatrudniaj¹cej 400 tys. pracowników na ca³ym wiecie,
powo³ane s¹ w oddzia³ach takie stanowiska i jest to u¿yteczne do efektywnego zarz¹dzania wiedz¹ tej korporacji. W innych przedsiêbiorstwach w³acicielem procesu
zarz¹dzania wiedz¹ równie¿ dobrze mo¿e byæ cz³onek
zarz¹du, kierownik dzia³u IT czy zasobów ludzkich.
W mniejszych firmach mo¿e siê okazaæ, ¿e nie jest konieczne okrelanie w³aciciela procesu, poniewa¿ jest to
i tak integralna czêæ odpowiedzialnoci ka¿dej osoby,
dobrze zarz¹dzaj¹cej firm¹.
 Które przedsiêbiorstwa okreli³by Pan dzi mianem liderów w zarz¹dzaniu wiedz¹?
 Shell, BP, Siemens, Holcim, Deutsche Bank oraz wiele ma³ych i rednich firm takich jak Phonak czy Oticon.
 Zarz¹dzanie wiedz¹ zaczyna siê cieszyæ w Polsce coraz
wiêkszym zainteresowaniem. Jakich b³êdów mog¹ polskie firmy unikn¹æ, bior¹c pod uwagê wieloletnie ju¿ dowiadczenia
firm w innych krajach?
 Zarz¹dzanie wiedz¹ nie powinno byæ uto¿samiane
z rozwi¹zaniami IT. Wiele narzêdzi i oprogramowania jest
obecnie dostêpnych na rynku, lecz s¹ to jedynie rodki
umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹. Podczas wprowadzania inicjatyw najwa¿niejsze jest przekonanie i motywo-

wanie ludzi do u¿ywania tych narzêdzi. Sama implementacja i u¿ywanie narzêdzi bez zwracania uwagi na kulturê organizacyjn¹ s¹ zawsze skazane na pora¿kê. Dobór
odpowiednich narzêdzi zale¿y natomiast od rodzaju wiedzy, jak¹ firma posiada i któr¹ zamierza zarz¹dzaæ. Jeli
jest to g³ównie wiedza jawna, ³atwa do wyartyku³owania,
to nale¿y siê skoncentrowaæ na narzêdziach IT. Jeli jednak mamy do czynienia g³ównie z wiedz¹ ukryt¹, to nale¿y wiêksz¹ uwagê przyk³adaæ do aspektu ludzkiego, a narzêdzia dobieraæ tak, by umo¿liwiaæ bezporednie kontakty pomiêdzy pracownikami.
 Nasze badanie wród 500 najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw pokaza³o, ¿e g³ównymi czynnikami ograniczaj¹cymi dzielenie siê wiedz¹ jest konkurencja pomiêdzy pracownikami oraz dzia³ami organizacji. Jak mo¿na to zmieniæ, bior¹c
pod uwagê czêste dzi redukcje zatrudnienia?
 Jest tylko jedno wyjcie  nale¿y przekonaæ pracowników o wadze dzielenia siê wiedz¹. Trzeba te¿ stworzyæ
kulturê dzielenia siê wiedz¹ opart¹ na zaufaniu, z odpowiednim systemem motywacyjno-p³acowym. To jednak
zajmuje wiele lat.
 Czy sadzi Pan, ¿e technologia w przysz³oci zmieni sposób, w jaki zarz¹dzamy wiedz¹?
 Technologia zawsze by³a wa¿na w dziedzinie zarz¹dzania wiedz¹ i na pewno nie zmieni siê to równie¿
w przysz³oci. Pozostanie ona jednak tylko narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym ludziom dzielenie siê wiedz¹. Najistotniejsza pozostanie natomiast kultura i indywidualne podejcie ludzi, które powinny byæ podstaw¹ wszelkich
dzia³añ.
T³umaczenie:
Artur Staniec,
Katedra Teorii
Zarz¹dzania SGH

ZARZADZANIE
WIEDZ¥
W ORGANIZACJI
Prof.
Gilbert J.B. Probst,
Dr Steffen Raub,
Dr Kai Romhardt,
Oficyna
Ekonomiczna
Warszawa 2002
www.oe.pl

Prof. Gilbert Probst jest wyk³adowc¹ na Uniwersytecie w Genewie. Specjalizuje siê w dziedzinie zarz¹dzania i zachowañ
organizacyjnych. Zasiada w radach nadzorczych kilku firm, m.in. Kuoni Travel, Holcim i Alu Menziken Holding. Jest tak¿e
prezesem zarzadu Schweizer Kurse für Unternehmensführung (SKU). Pracowa³ jako konsultant dla wielu znanych firm,
takich: jak ABB, Hewlett Packard, Siemens, Winterthur Insurance, Deutsche Bank czy UBS. Jest autorem i wspó³autorem
wielu ksi¹¿ek oraz artyku³ów na temat organizacji ucz¹cych siê, zarz¹dzania wiedz¹, systemowego podejcia do zarz¹dzania i struktur organizacyjnych. W Polsce ukaza³a siê jego ksi¹¿ka pt. Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji.
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Telepraca
Dariusz Nojszewski
Praca na odleg³oæ niepostrze¿enie wkracza w nasze
¿ycie. Coraz wiêcej zawodów mo¿e byæ wykonywanych
w systemie telepracy. Wiele osób przynajmniej czêæ swoich obowi¹zków wykonuje zdalnie.
Aby jak najwiêcej osób mog³o korzystaæ z zalet telepracy niezbêdne s¹ nie tylko odpowiednie po³¹czenia telekomunikacyjne, ale równie¿ odpowiednie uregulowania organizacyjne i prawne.
W niniejszym artykule przyjrzymy siê, jakie formy przybiera praca na odleg³oæ. Pozwoli to spojrzeæ na swoje
zadania s³u¿bowe z perspektywy wykonywania jej zdalnie. Okazuje siê, ¿e dziêki nowoczesnym technologiom
zajêcia, o których dawniej nie pomylelibymy, mog¹ byæ
wykonywane w³anie w tej formie.

Historyczny rys telepracy
Mo¿liwoæ pracy na odleg³oæ dla pewnych zawodów
pojawi³a siê bardzo dawno temu. Osobom wykonuj¹cym
wolny zawód obce s¹ codzienne wyjazdy do biura.
Oczywicie nie o tak¹ formê pracy na odleg³oæ nam
chodzi w tym artykule. Zgodnie z definicj¹ przytoczon¹
poni¿ej pierwsze formy telepracy pojawi³y siê w drugiej
po³owie XX wieku wraz z rozwojem technologii telekomunikacyjnych, komputerów i sieci komputerowych.
Za ojca telepracy uznaæ nale¿y amerykañskiego fizyka
Jacka M. Nillesa, który w ówczenie panuj¹cym w Stanach
Zjednoczonych kryzysie paliwowym wymyli³ sposób na
wiadczenie pracy na odleg³oæ, nazwany przez swojego
odkrywcê telecommuting. W 1973 r. przeprowadzi³ on
pierwszy eksperymentalny projekt telepracy.
W kolejnych latach idea telepracy nadal by³a rozwijana. W 1980 r. Alvin Toffler w ksi¹¿ce Trzecia fala spopularyzowa³ ideê elektronicznej wioski, w której ludzie
wykonuj¹ swoj¹ pracê we w³asnych domach. W tym samym roku amerykañska armia zaczê³a testowaæ mo¿liwoci pracy zdalnej. Dwa lata póniej American Express
podj¹³ program telepracy  Project Homebond  przeznaczony dla osób niepe³nosprawnych ruchowo. W 1990 r.

w³adze miasta Los Angeles wprowadzi³y program telepracy dla ca³ego okrêgu. Na pocz¹tku lat 90. firma AT&T
wprowadzi³a system telepracy, który w przeci¹gu szeciu
lat obj¹³ 55% pracowników amerykañskich oddzia³ów firmy (oko³o 36 tys. osób). Jak wynika z opublikowanych
w 1993 r. przez British Telecom szacunkowych danych zatrudnionych w ten sposób by³o 6 mln osób w USA i 1,27
mln w Wielkiej Brytanii. Dwa lata póniej Komisja Europejska stwierdzi³a, ¿e telepraca mo¿e staæ siê czêci¹
naszego przysz³ego ¿ycia zawodowego. Rewolucja telekomunikacyjna i informatyczna stworzy³a szeroki wachlarz
nowych, elastycznych sposobów wykonywania pracy,
w³¹cznie z mo¿liwoci¹ przynajmniej czêciowego przeniesienia jej poza siedzibê tradycyjnego biura. Z kolei
w 1997 r. Komisja Europejska powo³a³a do ¿ycia inicjatywê European Telework Development w celu podniesienia
wiadomoci zagadnieñ telepracy i jej rozwoju na kontynencie europejskim. Rok póniej powsta³ Polski Punkt Informacyjny ETD. W tym czasie w USA pracowa³o ju¿ 11 milionów telepracowników1.

Pojêcie telepracy  definicje
Telepraca, czyli praca na odleg³oæ definiowana jest
nieco inaczej w Europie i Stanach Zjednoczonych. W Ameryce stosowane jest zazwyczaj pojêcie telecommuting
(czyli praca zdalna). Natomiast w Europie przyjê³o siê
u¿ywaæ terminu telework (czyli telepraca).
Istnieje wiele definicji pojêæ pracy na odleg³oæ2.
Autorzy portalu ABCpraca.pl okrelaj¹ telepracê jako
jedn¹ z metod pracy wykorzystuj¹c¹ technologie telekomunikacyjne i informatyczne, umo¿liwiaj¹c¹ wykonywanie zadañ przez pracownika ca³kowicie lub czêciowo
poza siedzib¹ firmy3.
Wed³ug amerykañskiego departamentu pracy (US Department of Labor) telepracê definiujemy jako pracê wykonywan¹ w domu lub w oddaleniu od umiejscowienia
biznesu pracodawcy, wiadczon¹ z wykorzystaniem urz¹dzeñ IT4.

Na podstawie http://www.icpnet.pl/~urbaniak/Projekty/Projekty_2_3.html 2004.05.09
Wiêcej definicji pracy na odleg³oæ mo¿na znaleæ w sieci pod adresem: http://telepraca.idn.org.pl/materialy/definicje.htm 2004.05.20
3
http://www.abcpraca.pl/index.php?view=1&art_id=231&pid=60&ret_id=45 2004.05.11
4
A. Knia, Warsztat w sypialni, PC Kurier, nr 8/2001.
1
2
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Kolejna z definicji charakteryzuje telepracê jako wykorzystanie komputerów oraz urz¹dzeñ i us³ug telekomunikacyjnych w celu zmiany dotychczasowej geografii pracy5.
Jack Nilles, pionier telepracy, definiowa³ j¹ jako ka¿d¹ formê zast¹pienia dojazdów zwi¹zanych z prac¹ przez technologie informatyczne (takie jak telekomunikacja i komputery)6.

Formy telepracy
Formy telepracy, jakie wyró¿nia organizacja European Telework Online (ETO) Polska obejmuj¹:
 telepracê domow¹, gdy pracownik lub zleceniobiorca pracuje w domu zamiast doje¿d¿aæ do biura pracodawcy lub zleceniodawcy. Wród telepracowników
domowych mo¿emy wyró¿niæ przedsiêbiorców oraz
pracowników: samozatrudniaj¹cych siê, kontraktowych, nieformalnych, a nawet nielegalnych;
 telepracê mobiln¹ (nomadyczn¹), w której pracownik swoje obowi¹zki zawodowe wykonuje w podró¿y, a jego warsztat pracy znajduje siê tam gdzie
akurat przebywa: w samolocie, poci¹gu lub pokoju
hotelowym. Tê formê telepracy mo¿e wykonywaæ
personel zarz¹dzaj¹cy, specjalici lub serwisanci,
którzy dziêki technikom teleinformatycznym, pracuj¹ bezporednio u klienta lub w drodze do niego. W ten sposób zapewniaj¹ szereg us³ug, w które zazwyczaj anga¿owany by³by personel biurowy
lub klient musia³by przyjechaæ do siedziby firmy;
 telecentra zapewniaj¹ce dostêp do wirtualnego biura osobom, które zamiast doje¿d¿aæ do siedziby
firmy pracuj¹ w telecentrum, którego lokalizacja
jest najbardziej odpowiednia do potrzeb, na przyk³ad jest najbli¿ej od domu;
 telechatki spe³niaj¹ce podobne funkcje jak telecentra
na terenach wiejskich i podmiejskich. Oprócz mo¿liwoci pracy w sieci telechatki zapewniaj¹ obywatelom
lokalnych spo³ecznoci mo¿liwoæ podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostêp do zaawansowanych
technik informatycznych i telekomunikacyjnych;
 relokalizacjê funkcjonaln¹  funkcje us³ugowe
przedsiêbiorstwa, przedtem lokalizowane w pobli¿u klienta, obecnie koncentrowane s¹ w jednym
miejscu i wiadczone na odleg³oæ. Rodzaj wirtualnych biur obs³ugi klienta (przez telefon b¹d internet), np. us³uga B³êkitna linia firmy TP S.A.7.

Wykorzystanie telepracy w firmie
Przeledmy teraz, w jaki sposób zaprezentowane
powy¿ej formy telepracy wykorzystywane s¹ w poszczególnych dzia³ach firm.
W dziale produkcji  mo¿e byæ zastosowana tylko
w procesie produkcji dóbr cyfrowych i informacyjnych.
W administracji  mo¿e byæ wykorzystana telekooperacja. W dziale kadr  jest wykorzystywana do przeprowadzania szkoleñ na odleg³oæ (e-learning) oraz poprzez

sta³e po³¹czenie z sieci¹ pracodawcy umo¿liwia wymianê
danych i sta³¹ obs³ugê pracowników. Dzia³ IT to administrowanie sieciami, tworzenie oprogramowania, tworzenie stron WWW, które mo¿e odbywaæ siê spoza siedziby
firmy. Dzia³ rozwojowo-badawczy  telepraca u³atwia pracê grupow¹ nad projektami. Dzia³ marketingu z kolei
wykorzystuje telepracowników do przeprowadzania badañ ankietowych czy wprowadzania danych.
Do typowych prac wykonywanych na odleg³oæ z u¿yciem nowoczesnych technologii teleinformatycznych nale¿¹: komputerowy sk³ad tekstów, opracowywanie graficzne i projektowanie stron WWW, tworzenie baz danych,
wyszukiwanie informacji, dzia³alnoæ marketingowa
i sprzeda¿ przez telefon, obs³uga klienta, ksiêgowoæ, t³umaczenia, przeprowadzanie ankiet, wykonywanie analiz,
redagowanie tekstów, raportów, sprawozdañ, kompilowanie i pisanie tekstów, nauczanie na odleg³oæ itp.

Zalety i wady pracy na odleg³oæ
Do zalet telepracy od strony pracodawcy mo¿emy zaliczyæ:
 wzrost wydajnoci/efektywnoci telepracowników
 badania wskazuj¹ na wzrost wydajnoci zwykle
o 2040%, a niekiedy do kilkuset procent,
 optymalizacjê stanu zatrudnienia,
 redukcjê zwolnieñ chorobowych,
 zmniejszenie powierzchni biurowej,
 ograniczenie konfliktów w pracy,
 fakt, ¿e pracodawca p³aci za efekty pracy, a nie za
czas powiêcony na wykonanie zadania,
 oszczêdnoæ materia³ów biurowych (przede wszystkim papieru),
 zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach, które nie musz¹ opuszczaæ swojego miejsca zamieszkania, i dlatego gotowe s¹ podj¹æ pracê nawet
w odleg³ym geograficznie przedsiêbiorstwie,
 fakt, ¿e ma³e i rednie przedsiêbiorstwa mog¹ ³atwiej rywalizowaæ z du¿ymi firmami.
Najwa¿niejsze korzyci dla telepracownika to:
 pracownik nie musi powiêcaæ czasu i ponosiæ kosztów dojazdu do pracy,
 wszystko robi szybciej i efektywniej powiêcaj¹c
czas na samo wykonanie powierzonego zadania,
 nastêpuje elastycznoæ nie tylko miejsca, ale zazwyczaj równie¿ czasu pracy,
 przestaje byæ istotny wiek i wygl¹d pracownika,
 pracownicy s¹ mniej zestresowani wykonuj¹c pracê w domu,
 mo¿liwoæ wykonywania pracy w du¿ej odleg³oci
od siedziby firmy,
 jako telepracownicy mog¹ byæ zatrudnione osoby
niepe³nosprawne lub takie, które nie s¹ w stanie
wykonywaæ pracy poza miejscem zamieszkania.
Do powy¿szych zalet dochodz¹ równie¿ korzyci ekologiczne dla ca³ego spo³eczeñstwa zwi¹zane ze zmniejszeniem natê¿enia transportu.

http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm 2004.05.09
http://telepraca.idn.org.pl/materialy/definicje.htm 2004.05.11
7
http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/defn_tw.htm 2004.05.12 i http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm 2004.05.12
5
6
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Praca na odleg³oæ powoduje tak¿e pewne zagro¿enia, zarówno dla pracodawcy, jak równie¿ dla telepracownika. Problemy, jakie mo¿e napotkaæ pracodawca to:
 koszty pocz¹tkowe wdro¿enia systemu pracy na odleg³oæ,
 brak integracji w zespole, alienacja pracowników,
 zjawisko izolacji i braku synergii pracownika z pracodawc¹,
 mo¿liwoæ wycieku cennych dokumentów i danych
poza firmê.
Od strony pracownika bêd¹ to:
 w polskich warunkach koszty po³¹czenia z internetem oraz,
 nieodpowiednie prawo pracy, nie reguluj¹ce tego
typu stosunków miêdzy pracodawc¹ i pracobiorc¹,
 brak bezporedniego nadzoru nad wykonywan¹
prac¹ i koniecznoæ samodzielnego dopingowania
siê. Wymagana jest dobra samoorganizacja pracy,
co powoduje czasami zmniejszenie wydajnoci pracy pracownika,
 poczucie odosobnienia pracownika od grupy  syndrom alienacji,
 groba pracoholizmu  pracy na okr¹g³o,
 problemy telepracowników z oddzieleniem pracy
od ¿ycia domowego (prywatnego).
Du¿ym problemem dla telepracuj¹cych mo¿e siê okazaæ brak dostêpu do wybranych us³ug informacyjnych i odpowiedniego sprzêtu, dodatkowo nie wszystkie rodzaje
prac s¹ mo¿liwe i wskazane do realizacji drog¹ zdaln¹.

Motywowanie
i monitorowanie pracowników
Motywowanie i kontrola pracowników pracuj¹cych
zdalnie nie jest spraw¹ prost¹. Aby nie dopuciæ do wyst¹pienia negatywnych czynników telepracy nale¿y:
 organizowaæ spotkania integracyjne lub konferencje w siedzibie firmy dla pracowników pracuj¹cych
zdalnie,
 organizowaæ wyjazdy motywacyjne dla telepracowników,
 nie dopuciæ do odosobnienia pracownika (alienacja),
 przeprowadzaæ nieformalne wizyty kontrolerów
w domu pracownika,
 oferowaæ szkolenia online, umo¿liwiaj¹ce telepracownikowi podnoszenie swoich kwalifikacji,
 stworzyæ dobry system ocen i p³ac, nagród i awansów  tak, aby inspirowaæ oraz wzbudzaæ automotywacjê, a nie tworzyæ nakazy i kontrolowaæ,
 rozwi¹zaæ kwestie zap³aty za dni udokumentowanej choroby, uniemo¿liwiaj¹cej lub znacznie utrudniaj¹cej telepracownikom pracê przy domowym
komputerze,
 zapewniæ wsparcie techniczne i merytoryczne pracy zdalnej w systemie firmy,

 umo¿liwiæ pracownikowi kontrolowanie (lub wgl¹d
w ocenê) wyników pracy  czy nie pope³ni³ b³êdów,
 nie traktowaæ telepracowników jako pracowników
drugiej kategorii, zapewniaj¹c im odpowiedni dostêp
do wiedzy, rozwoju umiejêtnoci, adekwatnego wynagrodzenia oraz poczucia przynale¿noci do firmy.
W sytuacji, gdy niezbêdne jest monitorowanie lub
pomiar czasu trwania telepracy tworzy siê grupê regu³
(tzw. elastyczny czas pracy  ECP), które u³atwiaj¹ organizacjê czasu pracy. Do regu³ tych nale¿¹:
 ramy czasowe: okres miêdzy najwczeniejszym rozpoczêciem pracy a najpóniejszym dozwolonym zakoñczeniem pracy,
 czas obowi¹zkowy: s¹ to cile okrelone godziny
w ci¹gu dnia, w których telepracownicy powinni
byæ dostêpni przez internet,
 dzienny wymiar godzin: jest to czas, który dana
osoba powinna powiêciæ w ci¹gu dnia na pracê.
Mo¿e siê on ró¿niæ w poszczególnych dniach tygodnia, czy tygodniach,
 okres rozliczeniowy: jest to okres, po up³ywie którego sprawdza siê, czy dany pracownik spêdzi³
okrelon¹ w umowie iloæ czasu bêd¹c zalogowanym do systemu firmy.
Pomoc¹ w monitorowaniu czasu pracy s¹ systemy informacyjne, które monitoruj¹ godziny zalogowañ do systemu firmy. Rejestruj¹ one zdarzenia zwi¹zane z ka¿dym
pracownikiem i umo¿liwiaj¹ jego kontrolê.
 rejestracje We/Wy  zestawienie pokazuj¹ce wszystkie rejestracje wejcia i wyjcia z systemu w ujêciu
dziennym,
 pe³na aktywnoæ  zestawienie pokazuj¹ce zdarzenia dotycz¹ce danego pracownika jakie zapisane
s¹ w systemie,
 plan urlopów  zestawienie pokazuj¹ce wykorzystane oraz zaplanowane dni urlopowe w bie¿¹cym roku,
 nadgodziny  zestawienie pokazuj¹ce, kiedy i ile
nadgodzin zosta³o wypracowanych przez danego
pracownika8.

Podsumowanie
Zasady funkcjonowania pracowników na odleg³oæ s¹ od
dawna dok³adnie zdefiniowane i opisane. Znane s¹ równie¿
technologie wykorzystywane przy tego rodzaju dzia³alnoci. Nie znaczy to niestety, ¿e praca zdalna nie rodzi problemów. wiadczy o tym choæby przyk³ad Wielkiej Brytanii gdzie
pracownicy zdalni borykaj¹ siê nadal z wieloma problemami przy wykonywaniu tej formy pracy. Milionowa grupa osób
pracuj¹cych w domu w Wielkiej Brytanii jest pozbawiona
podstawowych praw pracowniczych, takich jak p³atne urlopy, czy wynagrodzenie chorobowe, pracuj¹c czêsto za stawkê ni¿sz¹, ni¿ wymagana przez prawo p³aca minimalna. Rz¹d
tego kraju stara siê podj¹æ odpowiednie kroki maj¹ce poprawiæ ten niekorzystny stan rzeczy9.

8
Mariusz Gibutowski, Za³o¿enia koncepcyjne kontroli czasu zdalnej pracy, materia³y z konferencji: Telepraca  szans¹ czy zagro¿eniem na
rynku pracy? [w:] V konferencja z cyklu: Problemy Spo³eczeñstwa Globalnej Informacji, Szczecin, 5 czerwca 2002 r.
9
Jak podaj¹ autorzy artyku³u z 10 maja br. Homeworkers exploited by firms. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3699287.stm
2004.05.20.
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Aktualne trendy
w dziedzinie bezpieczeñstwa
systemów informatycznych
Bernhard Esslinger
Ze wzglêdu na swoj¹ nadmiern¹ cenê wczesne projekty IKP
(Infrastruktury Klucza Publicznego) nie potrafi³y zgromadziæ
krytycznej liczby zaanga¿owanych w nie uczestników. Obecnie, kiedy zainteresowanie du¿ymi projektami spad³o, istnieje
raczej zapotrzebowanie na stopniow¹ poprawê sytuacji w zakresie bezpieczeñstwa. Gor¹ce tematy to teraz: ³¹czenie istniej¹cych wysp IKP, stosowanie S/MIME, wprowadzanie konfiguracji single sign-on i podnoszenie wiadomoci. Jednak¿e obiektem naszej wizji pozostaje globalnie stosowane IKP, bazuj¹ce
na cyfrowych dowodach to¿samoci. Wynalazki w zakresie takiej infrastruktury mog¹ byæ dokonywane w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, z korzyci¹ dla wszystkich: firm,
klientów oraz rz¹dów.

Infrastruktura klucza publicznego
(IKP): Od niejasnych oczekiwañ
do pragmatycznych
zastosowañ, kiedy opad³y ju¿ emocje
Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej kana³ami elektronicznymi, najczêciej przez internet, wymaga bezpiecznej i skutecznej metody autentykacji. Banki dzia³aj¹ce
w systemie online korzystaj¹ najczêciej z kodowania za
pomoc¹ wbudowanych zabezpieczeñ wyszukiwarek internetowych (SSL) oraz dodatkowo stosuj¹ numery PIN i TAN.
PIN autoryzuje klienta, TAN natomiast wymagany jest
w celu autoryzacji ka¿dej pojedynczej transakcji. Metoda ta zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa. Korzysta
z niej obecnie wiêkszoæ naszych klientów na ca³ym wiecie.
Mimo to jednak w transakcjach internetowych brakuje nam mechanizmu autentykacji, zapewniaj¹cego wysokie bezpieczeñstwo, a jednoczenie mo¿liwego do wykorzystania nie tylko pomiêdzy klientem a specjaln¹ aplikacj¹, ale te¿ pomiêdzy klientem a niemal wszystkimi
aplikacjami pochodz¹cymi od ró¿nych sprzedawców. Brak
autentykacji stanowi wci¹¿ jedn¹ z najwiêkszych barier
e-handlu.
Infrastruktura klucza publicznego (IKP) jest w stanie
zasadniczo rozwi¹zaæ nie tylko ten problem, ale potrafi
równie¿ zapewniæ autentycznoæ, poufnoæ, integralnoæ
oraz niezaprzeczalnoæ danych elektronicznych. IKP dzia³a
w oparciu o zaawansowane metody matematyczne, opracowane w ostatnim æwieræwieczu XX wieku. Ze wzglêdu
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na dojrza³oæ tej technologii w ci¹gu minionych piêciu
lat zainicjowano wiele projektów IKP.
Dzi musimy stwierdziæ, ¿e wiele realizacji IKP nie powiod³o siê, gdy¿ nie by³y w stanie przyci¹gn¹æ wystarczaj¹cej liczby sta³ych u¿ytkowników. W ramach danego IKP
ka¿dy u¿ytkownik posiada tajny klucz oraz informacjê
zwan¹ kluczem publicznym, publikowan¹ w formie spisu,
podobnie jak publikuje siê numery w ksi¹¿ce telefonicznej. Jest jasne, ¿e skorzystanie z infrastruktury wymaga
dostêpu zarówno do s³ownika/spisu, jak i do sieci telefonicznej. Podstawowy problem polega na tym, ¿e gor¹czka
IKP zaowocowa³a powstaniem wielu ma³ych, ale niepotrafi¹cych wspó³pracowaæ infrastruktur. Mo¿na porównaæ to
do sytuacji równoleg³ego istnienia wielu niewspó³pracuj¹cych ze sob¹ linii telefonicznych, kiedy niemal ka¿dy partner komunikacyjny musi zainstalowaæ nowy telefon i zakupiæ pewien spis numerów. Powodowa³o to dla potencjalnego u¿ytkownika korzyci zbyt ma³e, by zachêciæ go do
sta³ego u¿ytkowania (abonamentu), co z kolei koñczy³o siê
niepowodzeniem inwestycji.
Opisany powy¿ej rozwój IKP wynika³ zasadniczo z faktu opracowywania w³asnego IKP przez ka¿d¹ firmê, ze
szczególnym nastawieniem na w³asne potrzeby, a tak¿e
z tego, ¿e firmy nie by³y sk³onne zrezygnowaæ z kontroli
nad posiadan¹ infrastruktur¹.
W efekcie nie dosz³o do praktycznego rozwi¹zania
problemu autentykacji w kana³ach elektronicznych.

Nieustanne podnoszenie
bezpieczeñstwa kontra rozwi¹zanie
ostateczne  efektywne kosztowo
 firmowe rozwi¹zanie w zakresie
bezpieczeñstwa e-maili
Pomimo braku w¹tpliwoci, co do tego, ¿e IKP stanowi³oby najbardziej po¿¹dane rozwi¹zanie, dowiadczenia
wymienione w pierwszej czêci wskazuj¹ na koniecznoæ
osi¹gniêcia przez tak¹ infrastrukturê wystarczaj¹cej wielkoci dla zapewnienia jej u¿ytecznoci. S¹dzê, ¿e od powstania takiej infrastruktury dziel¹ nas raczej lata ni¿
miesi¹ce. Tymczasem dobrze jest zastanowiæ siê nad podjêciem niewielkich, niedrogich kroków, prowadz¹cych do
poprawy bezpieczeñstwa, do ich zintegrowania i realizacji w ramach sieci.

Aktualne trendy w dziedzinie bezpieczeñstwa systemów...
Krokiem takim mo¿e byæ zastosowanie bezpiecznego
e-maila w oparciu o S/MIME (Secure Multi-Purpose Internet
Mail Extensions). S/MIME jest standardem opisuj¹cym mo¿liwoæ po³¹czenia szyfrowania i certyfikatu cyfrowego
z tekstem g³ównym wiadomoci oraz jej za³¹cznikami.
S/MIME mo¿e byæ wykorzystywany w dzisiejszej infrastrukturze ze wzglêdu na to, ¿e wszystkie g³ówne programy do przesy³ania wiadomoci oraz wyszukiwarki internetowe potrafi¹ przetwarzaæ S/MIME. Je¿eli nadawca
chce autentykowaæ wiadomoæ, wystarczy, ¿e do orygina³u wiadomoci dostarczy (cyfrowy) podpis oraz swój certyfikat. Nastêpnie mo¿e sprawdziæ podpis, o ile posiada
dostêp do odpowiadaj¹cego mu certyfikatu bazowego.
Z tego powodu S/MIME nadaje siê do komunikacji pomiêdzy pracownikami ró¿nych (du¿ych) organizacji, którzy
siê znaj¹ i dokonali ju¿ wymiany certyfikatów bazowych
bezpiecznym kana³em (w systemie off-line). Istnieje mo¿liwoæ przeledzenia ka¿dego certyfikatu osobistego do
certyfikatu bazowego. W przypadku gdy nadawca pragnie
zaszyfrowaæ poufn¹ wiadomoæ, prosi najpierw odbiorcê
o jego certyfikat (jest to czêæ ka¿dego podpisanego
e-maila). Za pomoc¹ klucza publicznego odbiorcy, zawartego w certyfikacie, nadawca mo¿e wiadomoæ zaszyfrowaæ. Zalet¹ S/MIME jest jego wysoka standaryzacja oraz
³atwoæ wdra¿ania. Ponadto nadawca i odbiorca nie musz¹ posiadaæ dostêpu do wspólnego spisu, o ile s¹ w stanie przeledziæ partnera w komunikacji a¿ do zaufanego
ród³a, co jednak ogranicza zastosowanie S/MIME dla
klientów prywatnych.
Innym sposobem poprawy bezpieczeñstwa przedsiêbiorstwa jest wdro¿enie metody single sign-on (SSO), polegaj¹cej na jednorazowym logowaniu siê pracowników
do systemu z dowolnej lokalizacji. Niezale¿nie od miejsca otwarcia aplikacji, identyfikacja dokonywana jest wewnêtrznie przez system. Zasadnicz¹ zalet¹ tej metody jest
dostêp do wszystkich aplikacji, potrzebnych pracownikowi, za pomoc¹ jednego has³a. Rozwi¹zuje to problem
mnogoci ró¿norodnych aplikacji wymagaj¹cych hase³, co
prowadzi czêsto do zamêtu (has³a ró¿nej d³ugoci, terminy obowi¹zywania itp.) i powoduje stosowanie mniej skutecznych hase³, budowanych wed³ug w³asnych zasad i ³atwych do odgadniêcia. Mo¿liwe jest ³atwe po³¹czenie SSO
z zastosowaniem IKP.

£¹czenie istniej¹cych infrastruktur
Jak wspomniano powy¿ej, zasadniczym czynnikiem
sukcesu ka¿dej infrastruktury jest zdobycie krytycznej
liczby sta³ych u¿ytkowników. Dlatego w³anie ³¹czenie
wielu pojedynczych IKP przedsiêbiorstw ogromnie
zwiêkszy³oby p³yn¹ce z nich korzyci. Poniewa¿ wiêkszoæ firm nie chce siê zgodziæ na zarz¹dzanie jej bezpieczeñstwem przez firmê zewnêtrzn¹, istnieje prawdopodobieñstwo niepowodzenia podejcia hierarchicznego. Z kolei bezporednia wymiana certyfikatów wymaga zbyt wielu kontaktów. £¹czenie IKP w ramach kontaktów jeden do wielu  jak robi to inicjatywa European
Bridge-CA (www.bridge-ca.com), wydaje siê obiecuj¹c¹
i tani¹ metod¹ poprawy sytuacji. European Bridge-CA
jest to inicjatywa nienastawiona na zysk i otwarta dla
wszystkich organizacji biznesowych lub rz¹dowych, pra-

gn¹cych osi¹gn¹æ wymagane standardy dla IKP. W uproszczeniu oznacza to, ¿e ka¿dy spis kodów firmy zawiera
odnonik do Bridge-CA, który generuje i podpisuje listê
uczestnicz¹cych certyfikatów bazowych, podczas gdy
ka¿da z firm zachowuje odpowiedzialnoæ za w³asny spis
kodów.
Jako cz³onek-za³o¿yciel inicjatywy European Bridge-CA,
Deutsche Bank korzysta z Bridge-CA oraz S/MIME do bezpiecznego komunikowania siê ze swoimi klientami. Pocz¹wszy od 2003 r. Deutsche Bank zbudowa³ niezwykle
efektywne kosztowo, scentralizowane rozwi¹zanie interfejsowe S/MIME dla wszystkich pracowników. Zintegrowane z European Bridge-CA, ³¹czy ono w sposób bezpieczny z naszym systemem e-mailowym o wiele wiêksz¹ liczbê klientów firmowych, w tym Siemens, Deutsche Telekom, SAP i IBM. Obecni klienci firmowi, korzystaj¹cy z bezpiecznego przesy³ania poczty elektronicznej, pochodz¹
z Niemiec, Austrii, W³och, Szwajcarii, Republiki Czeskiej,
krajów Beneluksu oraz z Wielkiej Brytanii. Z niecierpliwoci¹ oczekujemy na przy³¹czenie siê polskich firm.
Ogólnie mówi¹c, sposobem na zwiêkszanie korzyci
p³yn¹cych z infrastruktury klucza publicznego mo¿e byæ
wykorzystanie mo¿liwoci wspó³dzia³ania systemów. Ka¿dorazowo przy powstawaniu nowej architektury, architekci powinni pamiêtaæ o tym, ¿e korzysta ona z dobrze
utrwalonych standardów. I chocia¿ potrzeby spó³ek mog¹
ca³kowicie spe³niaæ specjalnie zaprojektowane rozwi¹zania, jestemy zwolennikami wdro¿eñ standardowych.
Rozwi¹zania autorskie maj¹ tê wadê, ¿e po³¹czenie ich
z innymi elementami infrastruktury jest albo niemo¿liwe,
albo bardzo drogie.

Partnerstwo publiczno-prywatne
Sytuacja na rynku B2C ró¿ni siê w sposób zasadniczy
od sektora B2B, w którym mo¿liwe jest po³¹czenie istniej¹cych IKP. Dzieje siê tak dlatego, ¿e w sektorze B2B nie
ma prawie mo¿liwoci potwierdzenia klienta korzystaj¹cego z certyfikatu bazowego i ka¿dy certyfikat nale¿a³oby wymieniæ w systemie online, co niesie za sob¹ wysokie koszty. W efekcie wielu klientów wci¹¿ nie dostrzega
korzyci z nabycia certyfikatu. Natomiast bez wystarczaj¹cej liczby u¿ytkowników nie mo¿na wdro¿yæ ¿adnej
aplikacji B2C pracuj¹cej z certyfikatami.
Dla przezwyciê¿enia tej patowej sytuacji najbardziej
obiecuj¹cy wydaje siê wspólny wysi³ek publiczno-prywatny. Je¿eli, przyk³adowo, dosz³oby do wyposa¿enia wszystkich krajowych identyfikatorów w chip nosz¹cy certyfikat cyfrowy, wówczas budowa aplikacji na bazie tej infrastruktury by³aby op³acalna po prostu dlatego, ¿e mieliby
do nich dostêp wszyscy potencjalni klienci. Mog¹ to byæ
równie¿ aplikacje finansowe, z dziedziny e-handlu lub
e-rz¹du. Szczególnie przydatne do tego celu wydaj¹ siê
aplikacje finansowe, poniewa¿ nie wymagaj¹ one wymiany rodków trwa³ych.
Pojawia siê w¹tpliwoæ, czy niezale¿ne infrastruktury,
budowane przez banki lub firmy ubezpieczeniowe dla
swoich klientów przez sklepy online w ramach programów utrzymania klientów lub przez w³adze pañstwa
i ubezpieczenia spo³eczne dla swoich celów, zapewni¹ wystarczaj¹cy zwrot z inwestycji. Zaleta metody partnerskiej
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polega na mo¿liwoci wykorzystania jednej infrastruktury do ró¿nych celów, a wiêc do obni¿enia kosztów ogó³em oraz zwiêkszenia potencjalnych korzyci dla ka¿dego uczestnika. Podstawowym wymogiem w tym zakresie
jest mo¿liwoæ wspó³pracy miêdzysystemowej. W celu
wykazania wykonalnoci Deutsche Bank wraz z partnerami strefy publicznej (urzêdy skarbowe w Niemczech i BfA
 niemiecki odpowiednik ZUS) wypuci³ niedawno dbSignaturCard. Podpis tworzony za pomoc¹ tej inteligentnej karty (smartcard) jest akceptowany nie tylko w ramach
us³ug bankowych Deutsche Bank, wiadczonych w systemie online, ale równie¿ w aplikacjach pozosta³ych partnerów  uczestników partnerstwa publiczno-prywatnego. W ten sposób istnieje mo¿liwoæ zawierania prawnie
obowi¹zuj¹cych umów przez internet. Obecnie trwaj¹
bardzo intensywne prace nad osi¹gniêciem wspó³pracy
miêdzysystemowej. Grupa robocza zajmuj¹ca siê tym zagadnieniem jest otwarta na wszystkich uczestników,
nawet pochodz¹cych spoza Niemiec. Uwa¿amy, ¿e sukces tego przedsiêwziêcia bêdzie pe³ny tylko w przypadku przyjêcia europejskiego podejcia.
Podstawow¹ zalet¹ IKP, zwi¹zan¹ z krajowymi kartami
identyfikacyjnymi, powinno byæ unikniêcie problemu masy
krytycznej ze wzglêdu na popularnoæ tego rozwi¹zania.
Ponadto IKP wydane pod patronatem rz¹dowym spowodowa³oby podniesienie wiarygodnoci oraz zwiêkszy³oby prawdopodobieñstwo przyjêcia nowej techniki przez
klientów. Równie¿ partnerstwo publiczno-prawne, w ramach którego poszczególne instytucje mog¹ wydawaæ
karty smart oraz certyfikaty, wygl¹da obiecuj¹co, ale pod
warunkiem osi¹gniêcia wspó³pracy w ramach systemu.

Podnoszenie wiadomoci
Pracownicy zajmuj¹cy siê bezpieczeñstwem powinni
dog³êbnie rozumieæ potrzeby i wymagania klientów oraz
wymogi zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹. Bardzo czêstym problemem, wystêpuj¹cym przy nadmiernej koncentracji na kwestiach technicznych, jest niewystarczaj¹co
powa¿ne traktowanie obaw klientów. Klienci nie bêd¹ korzystali z systemu, w którym nie czuj¹ siê bezpiecznie. Jednak nie wystarczy samo zdefiniowanie i propagowanie rozwi¹zañ zapewniaj¹cych wysoki poziom bezpieczeñstwa.
Je¿eli klienci poczuj¹, ¿e prawdziwe bezpieczeñstwo zapewniaj¹ tylko rozwi¹zania o wysokim poziomie bezpieczeñstwa, mo¿e to wywo³aæ efekt przeciwny do zamierzonego. W odbiorze spo³ecznym bêdzie to oznaczaæ, ¿e
wszystkie inne rozwi¹zania nie s¹ bezpieczne. Tak siê jednak sk³ada, ¿e domy mieszkalne nie s¹ budowane w sposób identyczny jak sejfy bankowe, mimo ¿e i jedne, i drugie powinny uniemo¿liwiaæ w³amanie. Ta sama zasada dotyczy wiata wirtualnego: je¿eli niektórzy eksperci bêd¹
siê dalej upieraæ, ¿e brak wirtualnie bezpiecznych (cyber-

safe) zabezpieczeñ oznacza brak bezpieczeñstwa, wówczas
konieczne bêdzie albo tworzenie aplikacji, na które nikogo nie bêdzie staæ, albo przebywanie w mniej bezpiecznym rodowisku cyberprzestrzeni (cyber-house.) Znacz¹cym
tego przyk³adem mo¿e byæ dyskusja na temat czytników
kart smart drugiej i trzeciej klasy.
Dlatego w³anie, z jednej strony u¿ytkownik powinien
mieæ wiadomoæ istniej¹cego ryzyka, natomiast z drugiej, powinien byæ w stanie podj¹æ kroki w celu ograniczenia go do odpowiedniego poziomu. Oczywicie nie
jest to proste, ale nie op³aca siê równie¿ ignorowanie istniej¹cego ryzyka, czy te¿ podejmowanie prób utrzymania u¿ytkowników w ca³kowitej beztrosce. Ludzie najczêciej czuj¹ siê le ponosz¹c ryzyko, którego nie s¹ w stanie oszacowaæ, poniewa¿ nie rozumiej¹ stoj¹cych za nim
procesów. Dlatego te¿ podstawowym dzia³aniem jest
podnoszenie wiadomoci i propagowanie podstawowego zrozumienia aplikacji e-handlu oraz cech bezpieczeñstwa. Wymaga ono podjêcia wspólnego wysi³ku ze strony sektora prywatnego, w³adz i mass mediów.
Jednym z przyk³adów podnoszenia wiadomoci,
poprzez umo¿liwienie lepszego zrozumienia bezpieczeñstwa informatycznego, jest narzêdzie CrypTool
(http://www.cryptool.com)  ogólnie i bezp³atnie dostêpne oprogramowanie do e-nauki, zaprojektowane niegdy
przez Deutsche Bank we wspó³pracy z uniwersytetami
i spó³kami prywatnymi. CrypTool stanowi ustrukturyzowane wprowadzenie do klasycznego i wspó³czesnego szyfrowania w formie zabawy. Z narzêdzia korzysta siê przy
szkoleniu personelu oraz w szko³ach wy¿szych i w wielu
organizacjach.

Wnioski
Generalnie dostrzec mo¿na wiele potencjalnych mo¿liwoci wykorzystania elektronicznych kana³ów na potrzeby e-handlu oraz e-rz¹du, w przypadku znalezienia zadowalaj¹cego rozwi¹zania problemu autentykacji. Dlatego
te¿ najbardziej po¿¹dana by³aby infrastruktura typu krajowa cyfrowa karta identyfikacyjna. Przyjêcie takiego rozwi¹zania wymagaæ bêdzie wspólnego wysi³ku.
W oczekiwaniu na to rozwi¹zanie nale¿y jednak skoncentrowaæ siê na dzia³aniach mog¹cych zwiêkszyæ bezpieczeñstwo przy rozs¹dnym nak³adzie pracy, np. poprzez wykorzystanie S/MIME lub wprowadzanie rozwi¹zañ typu single sign-on. Ponadto konieczne jest podnoszenie wiadomoci w dziedzinie bezpieczeñstwa z zachowaniem wywa¿onego podejcia do ryzyka (unikaj¹c
jego nadmiernego podkrelania oraz ignorowania). Wa¿nym krokiem w kierunku zwiêkszania bezpieczeñstwa
i zaufania konsumentów bêdzie odpowiednie, pe³ne zrozumienia potraktowanie obaw klientów, po³¹czone
z edukacyjn¹ kampani¹ reklamow¹ skierowan¹ do klientów i pracowników.

Autor od 10 lat zajmuje siê tematyk¹ SAP (systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie firm¹). Obecnie zarz¹dza centrum kryptografii i jest dyrektorem departamentu badañ nad technologiami bezpieczeñstwa IT w Deutsche Bank
we Frankfurcie. Koordynowa³ wprowadzanie Infrastruktury Klucza Publicznego w Deutsche Bank. Jest wyk³adowc¹ na Uniwersytecie w Siegen w Niemczech, a tak¿e referentem wielu miêdzynarodowych konferencji. Jest równie¿ jednym z za³o¿ycieli European Bridge-CA (www.bridge-ca.org) i inicjatorem projektu CrypTool, który dostarcza darmowego oprogramowania e-learningowego w zakresie kryptografii i bezpieczeñstwa w IT (www.cryptool.org).
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SGH w sieci
europejskich uniwersytetów
oferuj¹cych kszta³cenie
ustawiczne  EUCEN
Anna Zbierzchowska
Artyku³ dotyczy problematyki kszta³cenia ustawicznego na
poziomie uniwersyteckim. Zaprezentowano EUCEN  sieæ europejskich uniwersytetów oferuj¹cych kszta³cenie ustawiczne.
Przedstawiono równie¿ formy i kierunki wspó³pracy SGH z uniwersytetami w ramach EUCEN, w obszarze kszta³cenia ustawicznego.
Przemiany spo³eczno-gospodarcze zapocz¹tkowane w
Polsce w latach 90. wp³ynê³y w istotny sposób na rozwój
edukacji, mo¿liwoci, formy i kierunki kszta³cenia. Najwiêkszy wp³yw, warunkuj¹cy i okrelaj¹cy kierunki tych
przemian, mia³a nasza integracja z UE, rozwój i postêp
techniczny w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz globalizacja gospodarki.
Pod wp³ywem globalnych przemian zasadniczym czynnikiem zarówno wzrostu gospodarczego, jak i rozwoju
cywilizacyjnego staje siê wiedza. Gospodarka oparta na
wiedzy, zarz¹dzanie wiedz¹ jako strategia przedsiêbiorstwa, spo³eczeñstwo informacyjne wykorzystuj¹ce nowe
mo¿liwoci kszta³cenia oraz inwestuj¹ce w wiedzê to
koniecznoæ i wyzwania XXI wieku. Szczególnego znaczenia w wietle dynamicznych zmian we wszystkich obszarach naszego ¿ycia nabiera kszta³cenie ustawiczne,
kszta³cenie przez ca³e ¿ycie umo¿liwiaj¹ce jednostkom
zaspokojenie potrzeb edukacyjnych,
sta³e podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejêtnoci i dostosowywanie ich do zmieniaj¹cych siê wymagañ
oraz do coraz silniejszej konkurencji
na rynku pracy.
Kszta³cenie ustawiczne znajduje siê
w centrum zainteresowania polityki Unii Europejskiej oraz
wielu europejskich orodków akademickich.

Co to znaczy kszta³cenie ustawiczne
W terminologii anglojêzycznej wystêpuj¹ dwa okrelenia zwi¹zane z obszarem kszta³cenia ustawicznego,

kszta³cenia przez ca³e ¿ycie, zapewnienia mo¿liwoci
pog³êbiania wiedzy, doskonalenia umiejêtnoci, zdobywania nowych kwalifikacji. S¹ to: lifelong learning i continuing education.
Istnieje wiele definicji pojêcia lifelong
learning  definicje formu³owane przez takie miêdzynarodowe organizacje jak OECD,
UNESCO b¹d Radê Europy sprowadza³y siê
do okrelenia, i¿ jest to kszta³cenie kontynuowane po okresie nauki obowi¹zkowej1.
W wyniku szeregu dyskusji i konsultacji krajów cz³onkowskich UE wypracowano definicjê przyjêt¹ przez Komisjê Europejsk¹, która jest podstaw¹ wielu opracowañ
w tej dziedzinie: Kszta³cenie ustawiczne  wszelka aktywnoæ w zakresie nauczania, podejmowana przez ca³e
¿ycie, której celem jest doskonalenie, pog³êbianie wiedzy, umiejêtnoci i kompetencji z perspektywy osobistej
(indywidualnej), obywatelskiej, spo³ecznej i/lub zawodowej2.
Podkrelano istotn¹ rolê ucz¹cego siê obywatela w relacji z nauczycielem. W zakres kszta³cenia ustawicznego
w³¹czono wszystkie formy nauczania:
 nauczanie sformalizowane (formal learning)  zwi¹zane z celow¹, sformalizowan¹ edukacj¹ zakoñczon¹ egzaminem i wiadectwem/dyplomem lub certyfikatem potwierdzaj¹cym zdobyte kompetencje,
 nauczanie niesformalizowane (non-formal learning)
 edukacja zorganizowana, np. ró¿nego rodzaju
kursy, szkolenia, jednak nie zakoñczona egzaminem, nie zawsze powiadczona dyplomem b¹d
certyfikatem,
 nauczanie nieformalne (informal learning)  nieformalna, nieoficjalna edukacja  umiejêtnoci nabyte w ró¿nych okolicznociach (w rodzinie, w przedsiêbiorstwie, na drodze samokszta³cenia), informacje pozyskane z ró¿nych róde³.
System kszta³cenia formalny, tradycyjny jest oczywicie podstaw¹ zdobywania wiedzy w krajach Wspólnoty,
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jednak globalizacja i postêp w dziedzinie informatyki daj¹
nowe mo¿liwoci. Postulowano koniecznoæ kszta³cenia
otwartego, bardziej elastycznego, które nadawa³oby wiêksz¹ wartoæ kwalifikacjom niezale¿nie od sposobów ich
zdobycia i zachêca³oby do nabywania kompetencji w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Jest to istotne dla ca³ej koncepcji lifelong
learning.
Okrelenie continuing education zosta³o upowszechnione przez EUCEN (European Universities Continuing Education Network). Przyjêto nastêpuj¹c¹ definicjê: Kszta³cenie ustawiczne  ka¿da forma kszta³cenia, zarówno
zawodowego, jak i ogólnego, wznawianego po przerwie,
stanowi¹ca kontynuacjê kszta³cenia pocz¹tkowego. University Continuing Education (UCE) to kszta³cenie ustawiczne na poziomie akademickim, prowadzone przez
wy¿sze uczelnie. Obejmuje ono formy edukacji: tj. kursy
i szkolenia zawodowe, zakoñczone certyfikatem b¹d
dyplomem i zdobyciem okrelonego stopnia, jednak nie
jest to konieczne, ró¿ne formy edukacji kierowane do
absolwentów wy¿szych uczelni np. studia podyplomowe,
studia doktoranckie3.
Rysunek 1. Zwi¹zek pomiêdzy kszta³ceniem ustawicznym
okrelanym jako lifelong learning (LLL) i uniwersyteckim
kszta³ceniem ustawicznym, university continuing education (UCE)

ród³o: E. Thomas, Europe, the European Union and University Continuing Education, [w:] Lifelong Learning in a changing continent, pod
red. M. Osborne, E. Thomas, NIACE 2003, s. 5.

Kszta³cenie ustawiczne obejmuje ca³y obszar: edukacjê pocz¹tkow¹, podstawowe kszta³cenie ustawiczne i uniwersyteckie kszta³cenie ustawiczne.

EUCEN  zasady, cele
i formy dzia³ania
Kszta³cenie ustawiczne jest istotnym elementem polityki edukacyjnej UE. Polityka ta adresowana
jest równie¿ do uniwersytetów, które w coraz wiêkszym
stopniu w³¹czaj¹ siê w proces kszta³cenia ludzi doros³ych,
doskonalenia i podnoszenia ich umiejêtnoci profesjonal-

nych. Formy kszta³cenia ustawicznego w europejskich uniwersytetach s¹ ró¿norodne. Kszta³cenie mo¿e byæ organizowane w sposób scentralizowany w ramach wydzia³ów, b¹d te¿ zdecentralizowany  kszta³cenie prowadzone przez katedry lub instytuty. Powstaj¹ tak¿e Orodki
Kszta³cenia Ustawicznego jako forma wspó³pracy pomiêdzy uczelniami a praktyk¹ gospodarcz¹4.
Globalizacja, rozwój nowych technologii informacyjnych oraz d¹¿enie do coraz cilejszej wspó³pracy w ramach UE spowodowa³y potrzebê i stworzy³y mo¿liwoci
wspó³pracy pomiêdzy uniwersytetami europejskimi w obszarze kszta³cenia ustawicznego.
W 1991 roku zosta³a utworzona European Universities Continuing Education Network (EDUCEN), europejska sieæ uniwersytetów oferuj¹cych kszta³cenie ustawiczne. Zosta³a zarejestrowana w Belgii, zgodnie z wymaganiami belgijskiego prawa jako miêdzynarodowe, pozarz¹dowe, stowarzyszenie o charakterze non  profit.
EUCEN dzia³a na podstawie Statutu, który szczegó³owo okrela cele i podstawy funkcjonowania oraz zasady
cz³onkostwa w organizacji5. Zgodnie ze statutem najwy¿sz¹ w³adz¹ w organizacji jest Zgromadzenie Ogólne
wszystkich cz³onków, odbywaj¹ce siê raz w roku podczas
konferencji EUCEN. W³adzê wykonawcz¹ sprawuje Komitet Steruj¹cy, którego cz³onkowie s¹ wybierani na okres
dwóch lat. Sporód swoich cz³onków Komitet Steruj¹cy
wybiera Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Na czele
organizacji stoi Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Ogólne równie¿ na okres dwóch lat, z mo¿liwoci¹
sprawowania funkcji przez dwie kadencje, ta zasada dotyczy równie¿ cz³onków Komitetu Steruj¹cego.
Cz³onkiem EUCEN mo¿e zostaæ ka¿dy uniwersytet,
publiczny lub prywatny, który geograficznie znajduje siê
w Europie, jest uprawniony do nadawania najwy¿szych
stopni naukowych mo¿liwych w danym kraju oraz jednym z jego podstawowych celów jest wysoka jakoæ kszta³cenia ustawicznego.
Poza pe³nym cz³onkostwem mo¿liwe s¹ inne kategorie cz³onkostwa. Cz³onkiem stowarzyszonym (associate
member) mo¿e byæ równie¿ uniwersytet, który spe³nia
powy¿sze wymagania, wspó³pracuje z EUCEN w ramach
realizowanych projektów, lecz geograficznie znajduje siê
poza Europ¹. Cz³onkiem afiliowanym (affiliate member)
mo¿e byæ krajowa lub miêdzynarodowa organizacja, która dzia³a w zakresie kszta³cenia ustawicznego na poziomie uniwersyteckim.
Cz³onkostwo w EUCEN ma charakter instytucjonalny,
dopuszczane jest cz³onkostwo indywidualne  dotyczy
ono nieformalnych Sieci Krajowych dzia³aj¹cych w obszarze kszta³cenia ustawicznego. Instytucja ubiegaj¹ca
siê o cz³onkostwo musi uzyskaæ rekomendacjê Komitetu Steruj¹cego, który rozpatruje indywidualn¹ aplikacjê
pod k¹tem spe³nienia stawianych we wszystkich kate-
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SGH w sieci europejskich uniwersytetów oferuj¹cych kszta³cenie...
goriach wymagañ. Decyzjê tê podejmuje Zgromadzenie
Ogólne.
Obecnie EUCEN jest najwiêksz¹ europejsk¹ multidyscyplinarn¹ sieci¹ dzia³aj¹c¹ na polu kszta³cenia ustawicznego, zrzeszaj¹c¹ 191 cz³onków z 31 ró¿nych krajów, w tym6:
· 158 pe³nych cz³onków  uniwersytety z krajów europejskich,
· 3 cz³onków stowarzyszonych  uniwersytety spoza Europy,
· 7 cz³onków stowarzyszonych  instytucje europejskie,
· 15 cz³onków afiliowanych  narodowe lub miêdzynarodowe organizacje zwi¹zane z kszta³ceniem
ustawicznym,
· 8 cz³onków indywidualnych  nieoficjalne Sieci Krajowe.
Cele realizowane przez EUCEN to przede wszystkim:
· promocja kszta³cenia ustawicznego na poziomie
uniwersyteckim w Europie, tworzenie wzorców najwy¿szej jakoci,
· polityka i rozwój kszta³cenia ustawicznego w uniwersytetach na szczeblu narodowym, regionalnym
i europejskim,
· zachêcanie do wdra¿ania na uniwersytetach najlepszych praktycznych rozwi¹zañ i innowacji w zakresie kszta³cenia ustawicznego.
Powy¿sze cele EUCEN realizuje wykorzystuj¹c ró¿ne
formy dzia³alnoci. Organizacja ma wp³yw na kszta³towanie polityki europejskiej w zakresie kszta³cenia ustawicznego. Reprezentanci EUCEN bior¹ udzia³ w pracach komitetów i organizacji doradczych na szczeblu europejskim. Organizacja ma regularny kontakt z Komisj¹ Europejsk¹, anga¿uj¹c siê w dzia³ania zwi¹zane z kszta³ceniem
ustawicznym na poziomie uniwersyteckim.
EUCEN jest cz³onkiem EUA (European University Association), w zwi¹zku z tym ma mo¿liwoæ kontaktu z rektorami wielu europejskich uniwersytetów i dostêp do bie¿¹cych informacji dotycz¹cych kszta³cenia ustawicznego
w tych akademickich orodkach. Podobne mo¿liwoci 
dostêp do informacji, wp³yw na politykê i kierunki dzia³ania, daje EUCEN wzajemne cz³onkostwo w innych krajo-
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wych i miêdzynarodowych sieciach i stowarzyszeniach,
takich jak: European Distance Education Network (EDEN),
International Council for Distance Education (ICDE), Red
de Educacion Continua de America Latina y el Caribe (RECLA), oraz reprezentacja w sieciach nieformalnych.
EUCEN oferuje granty umo¿liwiaj¹ce wyk³ady i wymianê kadry pomiêdzy uniwersytetami z ró¿nych krajów. Tworzy sieæ ekspertów z wielu dyscyplin naukowych, którzy
s¹ zainteresowani wspó³prac¹ w zakresie kszta³cenia ustawicznego.
Istotn¹ form¹ dzia³alnoci EUCEN s¹ projekty organizowane wspólnie z cz³onkowskimi uniwersytetami. EUCEN koordynuje i prowadzi te projekty, b¹d uczestniczy
w nich jako partner. Strategicznym, koordynowanym projektem jest TRANSFINE, realizowany jako badania wstêpne dla Komisji Europejskiej, dotycz¹ce struktury organizacyjnej procesu akredytacji kszta³cenia nieformalnego
we wszystkich krajach Unii Europejskiej7.
Inne projekty, znacz¹ce dla europejskiego systemu edukacji w obszarze kszta³cenia ustawicznego, zatwierdzone i finansowane przez Komisjê Europejsk¹ to8:
· EQUIPE (European Quality in Individualised Pathways in Education), projekt w ramach Programu
GRUNDVIG 4, koordynowany przez
University of Porto.
Ma na celu stworzenie sieci uniwersytetów wspó³pracuj¹cych nad rozwojem mo¿liwoci i kszta³towaniem jakoci indywidualnego procesu edukacji
w kszta³ceniu akademickim.
· ICETEL (Improving Continuing Education and Training through e-Learning), projekt koordynowany
przez Vienna University of Technology. Jest adresowany do nauczycieli, kadry prowadz¹cej szkolenia
i kursy podnosz¹ce kwalifikacje. Ma na celu upowszechnianie nauczania przez internet i tym samym
tworzenie nowej jakoci kszta³cenia ustawicznego.
· ELLPROFT (European Lifelong Professional Training), projekt w ramach programu GRUNDVIG 1,
koordynowany przez University of Haute-Alsace.
Oferuje seriê szkoleñ i seminariów dla kadry nauczaj¹cej w obszarze kszta³cenia ustawicznego.

www.eucen.org 21.04.2004
www.transfine.net 21.04.2004
www.eucen.org 21.04.2004
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Dwa razy w roku EUCEN, wspólnie z jednym z cz³onkowskich uniwersytetów organizuje konferencjê, na której prezentowane s¹ zazwyczaj osi¹gniêcia tego uniwersytetu, kraju, b¹d regionu w rozwoju kszta³cenia ustawicznego. Konferencje te daj¹ mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ, nawi¹zania nowych kontaktów i wspó³pracy
pomiêdzy uczestnikami. Konferencja wiosenna jest powiêcona aktualnym problemom i kierunkom rozwoju
kszta³cenia ustawicznego oraz prezentacji osi¹gniêæ indywidualnych cz³onków. Konferencja jesienna koncentruje
siê na kilku podstawowych problemach zwi¹zanych
z prowadzonymi w ramach EUCEN projektami. S¹ organizowane pó³toradniowe sesje robocze, umo¿liwiaj¹ce dyskusjê i wypracowanie planu pracy na kolejny rok.
Podstaw¹ dzia³ania sieci jest komunikacja miêdzy
cz³onkami i szeroki kontakt ze spo³eczeñstwem. Do tego
celu wykorzystywany jest internet. Strona internetowa
EUCEN zawiera najwa¿niejsze informacje o organizacji,
uniwersytetach cz³onkowskich, raporty z prowadzonych
dzia³añ, artyku³y naukowe. Umo¿liwia kontakty dysponuj¹c list¹ adresów e-mail przedstawicieli wspó³pracuj¹cych
uniwersytetów.

Wspó³praca SGH w ramach EUCEN

Szko³a G³ówna Handlowa zosta³a cz³onkiem EUCEN
w maju 2000 r. Decyzja zosta³a podjêta na Sesji Zgromadzenia Ogólnego w Bergen.
Wspó³praca SGH z EUCEN zaowocowa³a podpisaniem w styczniu 2001 r. umowy o uczestnictwie
SGH w Projekcie THENUCE
(European Thematic Network in University Continuing Education) w ramach Programu SOCRATES  ERASMUS9.
Projekt THENUCE, w któr ym
uczestniczy³a SGH w latach 2001
2003 by³ ostatnim etapem organizowanej przez EUCEN Europejskiej Sieci Tematycznej Uniwersytetów Oferuj¹cych Kszta³cenie Ustawiczne. Projekt THENUCE by³ realizowany od
1996 r., przez ca³y czas w ramach pro-
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gramu SOCRATES  ERASMUS. Mia³ na celu stworzenie
podstaw rozwoju kszta³cenia ustawicznego, wspieranie
dzia³añ uniwersytetów wspó³pracuj¹cych w sieci. SGH w³¹czy³a siê do projektu przede wszystkim w zakresie wspó³pracy z krajami Europy Centralnej i Krajami Ba³tyckimi.
Wspó³praca ta polega³a na wymianie informacji, dowiadczeñ, wiedzy, jak równie¿ dotyczy³a jakoci kszta³cenia
ustawicznego oferowanego przez uniwersytety, tworzenia systemów kontroli i oceny jakoci.
W ramach projektu THENUCE, SGH zorganizowa³a trzy
konferencje:
· w 2001 r. Kszta³cenie ustawiczne w warunkach
transformacji gospodarczej a rynek pracy w Polsce.
Rola szkó³ wy¿szych i urzêdów pracy,
· w 2002 r. Kszta³cenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
· w 2003 r. Edukacja europejska w procesie kszta³cenia ustawicznego. Wk³ad Polski.
W konferencjach uczestniczyli pracownicy naukowi
SGH i innych polskich oraz zagranicznych uniwersytetów
tworz¹cych sieæ THENUCE. Wspó³organizatorem konferencji by³a Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna TWP  nasz partner z THENUCE.
Wspó³praca w ramach EUCEN uk³ada siê dobrze i rozwija w ramach kolejnych projektów, do których SGH zosta³a zaproszona na zasadzie partnerstwa. Obecnie SGH
uczestniczy w dwóch projektach:
· EQUIPE  European Quality in Individualised Pathways in Education  w ramach programu SOCRATES  GRUNDVIG 4, okres realizacji lata 20022005;
· EULLearN  European University Lifelong Learning Network  w ramach programu SOCRATES
 ERASMUS, okres realizacji lata 20032006.
Partnerami EQUIPE jest 29 uniwersytetów z 22 krajów, dwie europejskie sieci (EUCEN i EDEN) oraz niemiecka sieæ krajowa kszta³cenia ustawicznego AVA. Uniwersytetem koordynuj¹cym i odpowiedzialnym za projekt jest
University of Porto. Celem projektu jest stworzenie narzêdzi i wzorców dzia³ania dla rozwoju i zapewnienia jakoci zindywidualizowanych cie¿ek kszta³cenia ludzi doros³ych w europejskich uniwersytetach. Projekt wykorzystuje sieæ internetow¹ do prezentacji osi¹gniêæ oraz szerokiej dyskusji partnerów i instytucji zainteresowanych
podjêt¹ problematyk¹.
Partnerami EULLearN jest
86 uniwersytetów z 30 krajów. Uniwersytetem koordynuj¹cym i odpowiedzialnym
za projekt jest Kaunas University. EULLearN rozpocz¹³
dzia³alnoæ 1 padziernika
2003 roku. Kontynuuje problematykê realizowan¹
w projekcie THENUCE, bazuje na jego osi¹gniêciach ukierunkowanych w wiêkszym
stopniu na potrzeby krajów
Europy Centralnej i Wschod-

SGH w sieci europejskich uniwersytetów oferuj¹cych kszta³cenie...
niej, nowych cz³onków UE. Rozwijane bêd¹ dzia³ania
w kierunku tworzenia krajowych sieci kszta³cenia ustawicznego na poziomie akademickim, dalszego rozwoju
wspó³pracy miêdzy uniwersytetami. W wiêkszym stopniu
do tych celów zostanie wykorzystany internet. Planowana jest budowa strony internetowej jako podstawowego
forum do dyskusji i prezentacji osi¹gniêæ, jako wa¿nego
ród³a informacji. Organizowane bêd¹ wirtualne konferencje. Poszczególne uniwersytety bêd¹ publikowaæ w internecie case studies na temat stosowanych form i metod kszta³cenia ustawicznego oraz swoich dowiadczeñ
w tym zakresie.
Istotnym obszarem tematycznym projektu jest kszta³cenie niesformalizowane, które w coraz wiêkszym stopniu jest realizowane na uniwersytetach. Zostan¹ opracowane narzêdzia i metodologia elastycznego systemu akredytacji i certyfikacji wiedzy i umiejêtnoci nabywanej poza
edukacj¹ formaln¹.
W SGH wykorzystywane s¹ ró¿ne formy kszta³cenia
ustawicznego, takie jak szkolenia, seminaria, studia podyplomowe w jêzyku polskim i obcym, studia doktoranckie oraz studia zaoczne. Studia zaoczne zaliczane s¹ do
form kszta³cenia ustawicznego, jakkolwiek w Polsce nie
zawsze spe³niany jest warunek podjêcia edukacji po pewnej przerwie, b¹d podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. Coraz wiêcej m³odzie¿y traktuje studia zaoczne
jako kontynuacjê edukacji po szkole redniej.
Form¹ kszta³cenia ustawicznego w SGH, która spe³nia
wszelkie kryteria definicji kszta³cenia ustawicznego i jest
szczególnie interesuj¹ca dla partnerskich uniwersytetów
EUCEN jako przyk³ad edukacji ludzi doros³ych, s¹ studia
podyplomowe. Studia te s¹ adresowane do osób z wy¿szym wykszta³ceniem, absolwentów ró¿nych wy¿szych
uczelni, którzy chc¹ rozwin¹æ i zaktualizowaæ swoje kwalifikacje zawodowe.
W roku akademickim 2003/2004 oferta studiów podyplomowych liczy³a 87 jednostek  programów. Prowadzone by³y one pod auspicjami wszystkich Kolegiów SGH.

Struktura specjalizacyjna studiów podyplomowych
SGH odpowiada problematyce Kolegiów, z którymi s¹
zwi¹zane. Przewa¿aj¹ studia mened¿erskie, oferuj¹ce
kompleksowo ujêt¹ wiedzê o zarz¹dzaniu firm¹, studia
z zakresu zarz¹dzania finansowego, bankowoci i marketingu. Ponad 50% programów prowadzi Kolegium Zarz¹dzania i Finansów. Oferta jest dostosowana do potrzeb
rynku i popytu na kszta³cenie podyplomowe, np. studia
podyplomowe dotycz¹ce zarz¹dzania Zak³adami Opieki
Zdrowotnej, mened¿erów kultury, turystyki, jakoci, zarz¹dzania nieruchomociami i itd.10
Studia podyplomowe maj¹ charakter studiów otwartych, obejmuj¹ osoby o zró¿nicowanym wykszta³ceniu (nie
dominuje tutaj wykszta³cenie ekonomiczne), zatrudnione we wszystkich dziedzinach gospodarki. Uczestnikami
s¹ g³ównie ludzie w rednim wieku, przedstawiciele kadry kierowniczej i zatrudnieni na stanowiskach specjalistów. Na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ na decyzjê o podjêciu kszta³cenia podyplomowego maj¹ wp³yw motywy
zwi¹zane z wartociami wynikaj¹cymi z samego studiowania  rozwojem zawodowym i rozwojem intelektualnym. Mniejsze znaczenie maj¹ motywy natury instrumentalnej czy ekonomicznej, antycypuj¹ce korzyci materialne i wyznaczniki pozycji spo³eczno  zawodowej (awans,
podwy¿ka, presti¿)11.
Pod koniec lat 90. SGH mia³a najwiêkszy udzia³ w rynku kszta³cenia podyplomowego w sektorze wy¿szych
uczelni ekonomicznych. Obecnie skala kszta³cenia podyplomowego w SGH, mierzona liczb¹ s³uchaczy studiów
(3706), stanowi oko³o 1/4 ogó³u studentów SGH.
Wspó³praca SGH z europejskimi uniwersytetami w ramach EUCEN przyczynia siê do rozszerzania i pog³êbiania wiedzy w zakresie kszta³cenia ustawicznego. Umo¿liwia wymianê dowiadczeñ, prezentacjê w³asnych osi¹gniêæ, dyskusjê problemów. Stanowi element wspólnych
dzia³añ europejskich uniwersytetów w celu realizacji edukacyjnego wyzwania UE  stworzenia europejskiego obszaru kszta³cenia ustawicznego.

Bibliografia
A. Soeiro, Collaboration in Continuing Education Networks:
Option or destiny, Conference Proceedings, 21th EUCEN Conference, Barcelona, 16-19 maj 2001.
European Commission, Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, COM, 678, Brussels: Commission of
the European Communities, 2001.
E. Thomas, Europe, the European Union and University Continuing Education, [w:] Lifelong Learning in a changing continent, pod red. M. Osborne, E. Thomas, NIACE 2003.
M. Osborne, University Continuing Education  International Understandings, [w:] Lifelong learning in a changing continent, pod red. M. Osborne, E. Thomas, NIACE 2003.

P. Bielecki, B. Minkiewicz, Ekonomiczne studia jako wyznacznik karier i aspiracji zawodowych absolwentów  na przyk³adzie
SGH, ORSE SGH, Warszawa 1999.
Statutes, Belgian Official Journal Moniteur, 24.02.1994, IN
3709/94; z uzupe³nieniami Moniteur 28.02.2002.

Netografia
http://www.eucen.org 21.04.2004
http://www.sgh.waw.pl 21.04.2004
http://www.thenuce.net 20.03.2003
http://www.transfine.net 21.04.2004

Autorka jest pracownikiem Katedry Zarz¹dzania Jakoci¹ przy Kolegium Zarz¹dzania i Finansów SGH. Jej zainteresowania
naukowe dotycz¹ problematyki zarz¹dzania jakoci¹, badania i oceny jakoci produktów i procesów, w tym jakoci procesu
kszta³cenia. Autorka jest przedstawicielem SGH w EUCEN, by³a koordynatorem projektu THENUCE z ramienia SGH.
www.sgh.waw.pl 21.04.2004
P. Bielecki, B. Minkiewicz, Ekonomiczne studia jako wyznacznik karier i aspiracji zawodowych absolwentów (na przyk³adzie SGH),
ORSE SGH, Warszawa 1999, s. 2229.

10
11

czerwiec 2004

31

e-edukacja na wiecie

Quest Atlantis
 gra komputerowa,
która przekracza
ramy komputera
Hakan Tuzun
Od d³u¿szego ju¿ czasu dyskutuje siê o miejscu zaawansowanych technologii w procesie kszta³cenia1. W latach 60-tych
i 70-tych skupiano siê g³ównie na programowaniu instrukcji,
które umo¿liwia³y przeprowadzanie ró¿nego rodzaju æwiczeñ.
Lata 80-te przynios³y rozwój jêzyków programowania, takich
jak Basic i Logo. Natomiast lata 90-te to rozkwit aplikacji biurowych i gier komputerowych.
Gry i symulacje by³y traktowane jako rozrywka od tysiêcy lat. Dopiero ostatnio zaczêto u¿ywaæ ich jako narzêdzie edukacji i szkoleñ. Co ciekawe, gry wykorzystuj¹ce mapy by³y stosowane w szkoleniach wojskowych ju¿
w 1798 r.2, a po ich sukcesie komercyjnym w latach 80.
i 90., upewniono siê, ¿e mo¿na je stosowaæ jako element
edukacji na szerok¹ skalê.
Wed³ug R. Garrisa, R. Ahlersa i J.E. Driskella3 istnieje
kilka powodów stosowania gier komputerowych w edukacji:
 podejcie do nauczania zmienia siê z tradycyjnego, dydaktycznego modelu na styl skupiony na
uczniu i jego potrzebach, zak³adaj¹cy równie¿ aktywniejsz¹ rolê ucznia w procesie edukacji,
 istniej¹ opracowania wiadcz¹ce o tym, ¿e gry
mog¹ byæ efektywnym narzêdziem uzupe³niaj¹cym
rolê nauczyciela,
 gry komputerowe wymagaj¹ od ucznia du¿ego zaanga¿owania.
Bior¹c pod uwagê ostatnie stwierdzenie, ³atwo wywnioskowaæ (tak¿e na podstawie dostêpnych opracowañ),
¿e gdy dana gra zawiera równie¿ aspekty edukacyjne,
wtedy zainteresowanie gr¹ mo¿e byæ prze³o¿one na póniejsze zaanga¿owanie w naukê4.

Trójwymiarowe wirtualne rzeczywistoci
Podczas gdy lata 60.-90. by³y dekadami, w których
zajmowano siê wypróbowywaniem ró¿nych technologii
w nauczaniu, pocz¹tek nowego milenium wydaje siê byæ
er¹ odkrycia trójwymiarowych (3-D), wirtualnych rzeczywistoci. Od momentu pojawienia siê tej technologii
trwaj¹ badania nad wykorzystaniem zawartych w niej
mo¿liwoci komunikacji i interakcji miêdzy uczestnikami. Od pocz¹tku istnia³a bowiem potrzeba wspó³pracy
miêdzy technologami tworz¹cymi wiaty 3-D oraz ekspertami specjalizuj¹cymi siê w innych dziedzinach, np.
edukacji5.
W wiatach 3-D istnieje mo¿liwoæ ³¹czenia ró¿nych
form komunikacji (tekst, g³os) z eksplorowaniem realistycznych wirtualnych rzeczywistoci. Historia takich
wiatów siêga tekstowych, wieloosobowych gier takich
jak np. Space World, która by³a bardzo popularna wród
u¿ytkowników systemów UNIX. Tak¿e upowszechnienie
grup i list dyskusyjnych, rozmów wirtualnych i gier sieciowych wp³ynê³o na rozwój technologii 3-D.
Trójwymiarowe, wirtualne rzeczywistoci zwykle charakteryzuj¹ siê:
 prezentacj¹ na dwuwymiarowym ekranie,
 zastosowaniem realnego czasu,
 zastosowaniem wieloosobowego, wirtualnego rodowiska (Multi-User Virtual Environments  MUVE),
 reprezentowaniem graj¹cych osób przez ich ucielenienia, uosobienia w wirtualnych postaciach,
 mo¿liwoci¹ poruszania siê we wszystkich kierunkach,
 mo¿liwoci¹ interakcji z pozosta³ymi u¿ytkownikami, komputerem, przedmiotami,

R.E. Mayer, M.W. Schustack, W.E. Blanton, What do children learn from using computers in an informal, collaborative setting?
Educational Technology, 39(2), 1999, s. 2731.
2
N.H. Langton, E. Addinall, H.I. Ellington, F. Percival, The value of simulations and games in the teaching of science. European
Journal of Education, 15(3), 1980, s. 261270.
3
R. Garris, R. Ahlers, J.E. Driskell, Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33(4),
2002, s. 441467.
4
jw.
5
B. Damer, C. Kekenes, T. Hoffman, Inhabited digital spaces,1996 r. Proceedings of Conference Companion on Human Factors in
Computing Systems: Common Ground (s. 910). New York, NY: ACM Press. Retrieved November 14, 2003,
http://doi.acm.org/10.1145/257089.257094
1

32

e-mentor nr 3 (5)

Quest Atlantis  gra komputerowa, która przekracza ramy...
 konstrukcj¹, która nie wymaga dodatkowego programowania.
Rzeczywistoci 3-D mog¹ byæ wykorzystywane do
spotkañ i porozumiewania siê z innymi u¿ytkownikami,
a tak¿e, np. do tworzenia wirtualnych budowli. Niektóre z istniej¹cych obecnie w internecie wiatów 3-D to:
Active Worlds (www.activeworlds.com), Wirtualne spo³eczeñstwo Blaxxun (www.blaxxun.com), Worlds Chat
(www.worlds.net) i Outer Worlds (www.outerworlds.com).
Od pocz¹tku istnienia wiatów 3-D u¿ytkownicy internetu wykorzystuj¹ je do ró¿nych celów: tworz¹ w nich
sztukê, odbywaj¹ podró¿e, kupuj¹, kreuj¹ wizualizacje do
danych naukowych, wspó³pracuj¹, flirtuj¹, za³atwiaj¹ sprawy biznesowe itd. Ludzie zajmuj¹cy siê edukacj¹ próbowali u¿ywaæ rzeczywistoci trójwymiarowych do celów
edukacyjnych. Na przyk³ad, w odpowiedzi na rosn¹c¹
potrzebê pedagogów, Active Worlds Corporation wprowadzi³a Przestrzeñ Edukacyjn¹ Active Worlds Educational
Universe (AWEDU), która tworzy technologie edukacyjne
dla instytucji, nauczycieli i uczniów. W tej spo³ecznoci,
pedagodzy mog¹ m.in. rozwijaæ nowe pomys³y, poznawaæ idee, odkrywaæ nowe paradygmaty nauczania. Te
same dzia³ania mog¹ byæ równie¿ stosowane w innych
wiatach 3-D.

Quest Atlantis
Quest Atlantis (QA, www.QuestAtlantis.org) to edukacyjna gra komputerowa, która wprowadza uczniów w rodowisko trójwymiarowe, przystosowane do zdobywania
nauki. Celem gry jest ocalenie mitycznego Atlantis przed
zbli¿aj¹cym siê niebezpieczeñstwem6. Gdy uczestnicy gry
zakoñcz¹ edukacyjne czêci zwane Zadaniami Quests
(z ang. poszukiwanie informacji), wtedy pomog¹ w ocaleniu Atlantis (rysunek 1).
Rysunek 1. Struktura Quest Atlantis

Mieszkañcy Atlantis za³o¿yli portal OTAK, ¿eby pozyskaæ od innych cywilizacji wiedzê na temat mo¿liwoci ocalenia planety. OTAK jest wirtualnym rodowiskiem przez które u¿ytkownicy mog¹ dzieliæ siê swoj¹
wiedz¹ z mieszkañcami Atlantis.
Quest Atlantis nie mo¿na traktowaæ jedynie jako gry
komputerowej, warto postrzegaæ j¹ jako rodowisko wirtualne zaprojektowane w celu wsparcia spo³ecznoci online, a tak¿e ró¿nych grup spo³ecznych. Opowieæ zawarta w Quest Atlantis, jej rzeczywistoci i rozwi¹zania
taktyczne pozwalaj¹ zaliczyæ j¹ do wieloosobowych gier
online Massively Multi-Player Online Role-Playing Games
(MMORPG). Inne przyk³ady MMORPG to Asherons Call
i Dark Age of Camelot. Quest Atlantis zawiera nastêpuj¹ce kluczowe cechy charakterystyczne takich gier:
 zawiera mitologiczn¹ opowieæ, która staje siê
t³em dla dzia³añ w Quest Atlantis7,
 zawiera wiele trójwymiarowych rzeczywistoci,
przez które studenci, nauczyciele, cz³onkowie
Rady mog¹ siê porozumiewaæ (rysunek 2),
 ka¿dy uczestnik posiada osobistego elektronicznego Asystenta (Personal Digital Assistant  PDA),
który ledzi jego poczynania i proces nauki (rysunek 3),
 zawiera zaawansowany system skupiaj¹cy istotne
edukacyjnie inicjatywy, które zachêcaj¹ do nauki,
studiowania, zaanga¿owania spo³ecznego,
 zawiera zewnêtrzn¹ strukturê nagradzania,
 uczestnicy s¹ rozproszeni.
Quest Atlantis ³¹czy zabawê, przygodê i naukê pozwalaj¹c uczestnikom przenieæ siê w wirtualn¹ rzeczywistoæ, w której wybieraj¹ albo maj¹ narzucane zadania o odpowiednim poziomie trudnoci (rozwojowe),
rozmawiaj¹ z nauczycielami i buduj¹ wirtualne osobowoci8. Gra mo¿e byæ wdra¿ana w ró¿nych sytuacjach: w uczelniach jako czêæ programu
i po zakoñczeniu edukacji jako forma dodatkowej aktywnoci.
Quest Atlantis zawiera wiele komponentów, które mog¹ byæ skategoryzowane w kilka grup: np. komunikacja, wspó³praca, przestrzeñ u¿ytkownika. Dostêpne kana³y komunikacji to: czat, wewnêtrzne e-maile, wiadomoci i inne, np. rozmowa w pracowni komputerowej, rozmowa przez telefon itd. Metody wspó³pracy to: wspólne rozwi¹zywanie
zadañ, cz³onkostwo w bractwie, proby o pomoc i pomaganie innym. Modele zwi¹zane
z przestrzeni¹ u¿ytkownika to: w³asny asystent (PDA), punkty X, do których docieraj¹ u¿ytkownicy, gdy zadanie jest zakoñczone, mo¿liwoæ posiadania unikatowej osobo-

S.A. Barab, M.K. Thomas, T. Dodge, B. Carteaux, H. Tuzun (w druku), Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns.
[w:] Educational Technology Research and Development.
7
animacja legendy znajduje siê na: http://atlantis.crlt.indiana.edu/legend/legend.wmv, 27.05.2004
8
S. Turkle, Life on the screen: Identity in the age of the internet. New York, NY: Simon & Schuster, 1995; M. Bers, Identity construction
environments: Developing personal and moral values through the design of a virtual city. The Journal of the Learning Sciences, 10 (4),
2001, s. 365415.
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Rysunek 2. Interfejs OTAK: Zrzut ekranowy pokazuj¹cy scenê
z wioski  po lewej stronie i stronê u¿ytkownika  po prawej
Paski narzêdziowe s³u¿¹ce
do:
 kontrolowania postaci,
 zmian miêdzy
widokiem bezporednim
(pierwsza osoba)
i z pozycji
trzeciej osoby,
 zmiany ustawieñ.

Postaæ:
u¿yj klawiatury
b¹d myszki
do poruszania siê
przez wirtualn¹
przestrzeñ.

Symbol Zadania:
kliknij na obracaj¹cy siê przedmiot, aby odczytaæ streszczenie
zadania na prawej
stronie ekranu.

Strona u¿ytkownika:
 streszczenie Zadania,
 strona domowa
u¿ytkownika
 archiwum pracy
nad Zadaniem, e-mail.

Rysunek 4.
Fundamenty Quest Atlantis
Quest Atlantis stanowi czêæ
wspóln¹ zbioru edukacji, rozrywki
i zaanga¿owania spo³ecznego

Czat:
rozmawiaj z innymi uczestnikami gry
w wirtualnej przestrzeni.

Rysunek 3. OTAK side-bar: strona u¿ytkownika

woci, nazwanie postaci, dzier¿awienie wirtualnej ziemi i budowanie na niej, artefakty kreowane w rezultacie wykonania zadañ, elementy handlu (karty, o³ówki
itd., które mog¹ byæ kupowane w zamian za punkty X)9.
Quest Atlantis znajduje siê w czêci wspólnej zbioru
edukacji, rozrywki i zaanga¿owania spo³ecznego (rysunek 4). Zespó³ roboczy Quest Atlantis pracowa³ nad zrozumieniem i metodami rozwoju tej gry, która:
 przekracza granice komputera,
 zawiera oparte na chêci poznania i eksperymentalne inicjatywy zgodne z akademickimi standardami,
 zapewnia osi¹gniêcie celów edukacyjnych,
 zapewnia rozrywkê bez przemocy,
 ma design atrakcyjny dla u¿ytkowników,
 ma za zadanie uczyniæ z ziemi lepsz¹ planetê10.

Edukacja
Z regu³y akceptuje siê zasadê,
¿e uczeñ powinien byæ cile zaanga¿owany w badania i dowiadczenia, a nie jedynie korzystaæ
z wypracowanych przez kogo innego wniosków11. Zasadniczym celem Quest Atlantis jest stworzenie
swego rodzaju struktury uczestnictwa, partycypacji, która podkrela³aby zarówno aktywnoæ, jak
i refleksjê, jako centralne komponenty procesu nauczania. Ta idea
aktywnego ucznia, zaanga¿owanego w ró¿ne dziedziny ¿ycia jest kluczowa dla skupionych na studencie, eksperymentalnych i bazuj¹cych na chêci poznania metod nauczania, które s¹ zbie¿ne z obecnymi tendencjami. Istotn¹ kwesti¹ w naszym rozumieniu
i zastosowaniach struktury uczestnictwa jest za³o¿enie,
¿e praktyczne dowiadczenia s¹ cile powi¹zane z edukacj¹. Dlatego te¿ nasza praca opiera siê na trzech podejciach do edukacji: uczenie na dowiadczeniach (experiential learning), uczenie bazuj¹ce na poszukiwaniu informacji (inquiry-based learning) oraz ca³ociowa ocena studenta
(portfolio assesment)12.

Uczenie oparte na dowiadczeniach

Wielu teoretyków omawia³o w opracowaniach g³ówn¹
cechê charakterystyczn¹ uczenia opartego na dowiadczeniach: za³o¿enie, ¿e uczenie zawiera w sobie koniecznoæ
zapoznania z rzeczywistymi przypadkami, ¿e bliskie relacje dowiadczeñ i nauki, pewnoæ, ¿e zrozumienie jest wa-

H. Tuzun (w druku), Motivating learners in educational computer games. Annual Proceedings of Selected Research and Development
Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology.
10
S.A. Barab, M.K. Thomas, T. Dodge, B. Carteaux, H. Tuzun (w druku), Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns.
[w:] Educational Technology Research and Development.
11
J.D. Bransford, A.L. Brown, R.R. Cocking, How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, D.C.: National
Academy Press, 2002
12
S.A. Barab, M.K. Thomas, T. Dodge, B. Carteaux, H. Tuzun (w druku), Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns.
[w:] Educational Technology Research and Development.
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runkowane przez dowiadczenie13. Jednak nie wszystkie dowiadczenia maj¹ tak¹ sam¹ wartoæ edukacyjn¹. Uczenie,
które zawiera ma³o wartociowe dowiadczenia, ani nie
wspiera studenta, ani nie zmienia spo³eczeñstwa. Quest
Atlantis popiera zarówno aktywnoæ (dowiadczenie bezporednie, hands-on learning), jak i refleksjê (dowiadczenie
umys³owe, mind-on learning), ze szczególnym uwzglêdnieniem chêci poznania, która motywuje studenta do poszukiwania informacji, oceny ich przydatnoci w rozwi¹zaniu problemu i udokumentowania ostatecznego twierdzenia.
Uwzglêdniaj¹c koniecznoæ stosowania dowiadczeñ, Quest Atlantis opiera siê na standardach edukacyjnych i miêdzynarodowych zasadach, ³¹cz¹c je z elementami zaanga¿owania spo³ecznego14.

Uczenie bazuj¹ce na poszukiwaniu informacji

Poszukiwanie informacji wymaga od studenta aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji. Czêsto bardzo
pomocne s¹ w tym narzêdzia i warunki rodowiskowe.
Taki system nauki zak³ada uczenie siê przez rozumienie,
opiera siê on tak¿e na naturalnej, wrodzonej ciekawoci
i chêci zrozumienia wiata. Podczas poszukiwania informacji, studenci formu³uj¹ pytania, zbieraj¹ dane, oceniaj¹ je i tworz¹ interpretacje, po czym oceniaj¹ je, odpowiadaj¹c na ró¿ne pytania. Stworzylimy takie metody
dzia³añ, które s¹ oparte o funkcjonuj¹ce w rzeczywistym
wiecie zasady i wi¹¿¹ siê z koniecznoci¹ zrozumienia
podstawowych kwestii w danej dziedzinie. Skupiaj¹ siê
one g³ownie na bie¿¹cych zagadnieniach spo³ecznych i s¹
zwi¹zane ze standardami edukacji15.

dodatkowych. Jednym z nich jest mo¿liwoæ kontrolowania postaci. Kolejny to wieloæ wiatów, które tworz¹
OTAK. Uczestnicy czêsto przyznaj¹, ¿e wyszukiwanie
w nich informacji jest bardzo ekscytuj¹ce. Podobnie poznawanie wiatów i ich sekretnych miejsc. Gracze zbieraj¹ punkty i kupuj¹ za nie ró¿ne gad¿ety QA. Po³¹czenie
wszystkich tych czynników tworzy z Quest Atantis bardzo ciekaw¹ grê. Wiêkszoæ studentów zakochuje siê
w niej, w jej postaciach, w opowieci. Na przyk³ad jeden
z uczestników stwierdzi³: Quest Atlantis to gra, w której
jeste zwyk³¹ osob¹, mo¿esz rozmawiaæ z innymi, a nie
tylko graæ. To sposób nauki, w którym mo¿esz uczyæ siê
i bawiæ jednoczenie.
W wirtualnej przestrzeni gracze mog¹ budowaæ domy,
urz¹dzaæ je za pomoc¹ ró¿nych przedmiotów i przez to
zmieniaæ przestrzeñ QA. Dla jednego z graczy budowanie sta³o siê tak¹ obsesj¹, ¿e przez trzy kolejne dni pracowa³ nad swoim pierwszym budynkiem. W przestrzeni
jest wiele dzia³ek, które gracze mog¹ wynaj¹æ na dwa
miesi¹ce za zdobyte punkty. Na koniec tego okresu, musz¹ przed³u¿yæ wynajem, p³ac¹c kolejn¹ ratê. Obszar budowy sta³ siê czêci¹ kultury QA (rysunek 5). Nawet uczestnicy, którzy nie maj¹ swojego obszaru, chodz¹ tam, by
obejrzeæ posiad³oci innych.
Rysunek 5. Obszar budowy  zrzut ekranowy pokazuj¹cy wirtualny dom gracza.

Ca³ociowa ocena studenta

Bardzo czêsto podczas oceny bierze siê pod uwagê jedynie podstawowe zdolnoci i iloæ zapamiêtanego materia³u,
daj¹c tym samym do zrozumienia studentom, ¿e te elementy s¹ istotniejsze od zdolnoci logicznego mylenia. Czêsto
ocenianie traktuje siê równie¿ jako dzia³anie odleg³e od ca³ego procesu nauczania i uczestnictwa w nim. Ca³ociowa
ocena studenta to jedna z form ewaluacji, która pozwala
nauczycielowi wzi¹æ pod uwagê wszystko, co stworzy³ student podczas u¿ywania ró¿nych narzêdzi i metod, konfrontuj¹c rozwi¹zywane problemy z rzeczywistymi zagadnieniami gospodarczymi. Daje ona równie¿ mo¿liwoæ skupienia
siê na ocenie jakoci pracy studenta przez pryzmat dowiadczeñ i refleksji. W Quest Atlantis ka¿dy student posiada w³asn¹ stronê online, na której znajduje siê ocena jego aktywnoci, wraz z komentarzem nauczyciela16.

Rozrywka
Dla wiêkszoci studentów, QA jest po prostu gr¹, w któr¹ mog¹ graæ. Czêsto odnosz¹ siê do tych dowiadczeñ,
jako do grania w QA. Istnieje jednak wiele czynników

Kolejnym elementem jest Rada sk³adaj¹ca siê z wirtualnych postaci (rysunek 6). Wiêkszoæ graczy uwa¿a je za
realne osoby. Gra pozwala na komunikowanie siê z cz³onkami Rady, co uczestnicy bardzo ceni¹. Na przyk³ad, po
zakoñczeniu Zadania, uczestnik mo¿e wys³aæ e-maila do
Alim (g³ówna postaæ gry), aby uzyskaæ dodatkowe punkty
i wyt³umaczyæ powi¹zania swojego Zadania z innymi. Po
spe³nieniu okrelonych wymogów, np. skoñczeniu trzech
Zadañ, uczestnicy mog¹ wys³aæ e-maila z prob¹ o zamiesz-

H. Tuzun, Metodyka kszta³cenia online; e-mentor, 2004(2), 910.
S.A. Barab, M.K. Thomas, T. Dodge, B. Carteaux, H. Tuzun (w druku), Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns.
[w:] Educational Technology Research and Development.
15
jw.
16
S.A. Barab, M.K. Thomas, T. Dodge, B. Carteaux, H. Tuzun (w druku), Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns.
[w:] Educational Technology Research and Development.
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czenie ich nazwiska na wirtualnej tablicy OTAK. Tak¿e, gdy
z³ami¹ zasady gry, s¹ proszeni o e-maila z przeprosinami
skierowanego do Rady.
Rysunek 6. Cz³onkowie Rady. G³ówn¹ postaci¹ gry jest Alim,
trzecia z lewej; cz³onkowie Rady byli zaprojektowani w taki sposób, ¿eby jak najbardziej ró¿nili siê od siebie

Mimo tego, ¿e wiêkszoæ aktywnoci uczestników odbywa siê na ekranie komputera, QA zapewnia równie¿
inne mo¿liwoci, podnosz¹ce wartoæ ca³ego przedsiêwziêcia. S¹ to: plakaty, mapy, karty, komiksy, a nawet powieæ. Komiks17 i ksi¹¿ka18 prezentuj¹ opowieæ QA w alternatywnej formie. To sprawia, ¿e element fantasy w opowieci mo¿e byæ lepiej zrozumiany przez wszystkich
uczestników, tak¿e tych, którzy reprezentuj¹ inne style
nauczania i inne zainteresowania.

Zaanga¿owanie spo³eczne
Podczas planowania rozwoju QA mamy na celu nie tylko coraz lepsze projektowanie gry. Zapoznajemy siê równie¿ z lokalnymi uwarunkowaniami, np. wspó³pracê
z cz³onkami spo³ecznoci, którzy bêd¹ czêci¹ gry. Z ich
pomoc¹ projektujemy krytyczn¹ wizjê spo³ecznoci. W rezultacie powstaje seria pomys³ów na to, jak spo³ecznoæ
mo¿e siê zmieniaæ na lepsze z pomoc¹ innych osób19.
Dok³adniej mówi¹c, metody zaanga¿owania tworz¹ podstawê Quest Atlantis, która pomaga uczestnikom rozwijaæ w sobie poczucie przynale¿noci, odpowiedzialnoci
i celu, jaki mog¹ wype³niaæ w danej spo³ecznoci i w wiecie. W rezultacie ka¿de Zadanie jest powi¹zane z rozwojem, przy okazji spe³niaj¹c te¿ wymogi akademickie20.
Jako czêæ projektu QA, rozwinêlimy poni¿sze dzia³alnoci spo³eczne (z ka¿dym z nich zwi¹zany jest T-shirt
ze sloganem):
 Agencja Personalna (Mam g³os)  uczestnik powinien umieæ sformu³owaæ dziedziny, które s¹ dla
niego wa¿ne i wdro¿yæ plan powiêcenia siê im.
 Afirmacja Ró¿norodnoci (Liczy siê ka¿dy 
 uczestnik powinien doceniaæ innych przez dostrzeganie ró¿nic, innych punktów widzenia itp.

 Rozwój Spo³eczny (¯yj, kochaj, dojrzewaj) 
uczestnik powinien umieæ wyraziæ uczucia powi¹zania z innymi i pokazaæ, jak wspiera innych w tworzeniu zwi¹zków i kreowaniu spo³ecznoci.
 Odpowiedzialnoæ Spo³eczna (Mo¿emy co zmieniæ)  uczestnik powinien rozwin¹æ w sobie altruizm, szczeroæ, integracjê, empatiê, zale¿noæ,
poczucie sprawiedliwoci.
 Ochrona rodowiska (Myl globalnie, dzia³aj lokalnie)  uczestnik powinien rozumieæ i umieæ wspó³dzia³aæ w akcjach lokalnych zmierzaj¹cych do poprawy stanu rodowiska w globalnym aspekcie.
 Kreatywne Wyra¿anie Siebie (Wyra¿am siebie) 
uczestnik powinien znaleæ wiele sposobów, dziêki którym mo¿e wyra¿aæ swoj¹ osobowoæ.
 Wspó³czucie (B¹d empatyczny)  uczestnik powinien dzia³aæ kieruj¹c siê empati¹ i zrozumieniem,
a tak¿e umiejêtnoci¹ wybaczenia21.

Podsumowanie
M. Prensky22 twierdzi, ¿e to nie internet, nie komputery i urz¹dzenia bezprzewodowe i nie e-learning zrewolucjonizuj¹ metody kszta³cenia w XXI wieku. Uwa¿a
on, ¿e rewolucyjne bêdzie wprowadzenie do nauki przyjemnoci, zabawy i poczucia przydatnoci, zamiast trudnoci, które kojarzy³y siê z ni¹ od wieków. Przewiduje
on, ¿e po spêdzeniu wielu godzin graj¹c, uczestnicy bêd¹
¿¹daæ podobnych metod we wszelkich dziedzinach nauki. W QA eksperymentujemy z ³¹czeniem nauki z zabaw¹. Staramy siê wypracowaæ równowagê pomiêdzy celami edukacyjnymi (zapewnienie informacji, pokazanie
¿ywej wiedzy, nauczeniem obs³ugi komputera itp.),
celami rozrywkowymi (zwiêkszenie motywacji i zdolnoci zapamiêtywania) i celami spo³ecznymi (stworzenie
struktur do dyskusji i praktycznego zaanga¿owania spo³ecznego)23. Jak dot¹d, stworzylimy grê, któr¹ uczestnicy oceniaj¹ jako wartociow¹ i atrakcyjn¹. 3,8 tys. zarejestrowanych u¿ytkowników QA na ca³ym wiecie
(m.in. z USA, Australii, Danii, Singapuru i Chin), 6 tys.
Zadañ, 670tys. linijek rozmów wirtualnych i 50 tys.
e-maili potwierdza, ¿e ucz¹cy siê chc¹ uczestniczyæ w takiej metodzie nauki. W skrócie  Quest Atlantis reprezentuje model nauczania XXI wieku.

Dowód uznania

Quest Atlantis otrzyma³o CAREER Grant oraz dofinansowanie od Narodowej Fundacji Nauki.
Bibliografia jest dostêpna na stronie internetowej czasopisma:
www.e-mentor.edu.pl
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structures that transform. Proceedings of the Fifth International Conference of the Learning Sciences, Seattle, Washington
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Wirtualny kampus dla e-learningu
Clair Hameed, Mike Clements, Chris Birch
Polityka edukacyjna rz¹du Wielkiej Brytanii skupia³a
siê pod koniec lat 90. na tworzeniu bodców do rozwoju
i wspierania edukacji, która mia³a byæ kluczem do wzmocnienia i utrzymania gospodarki na konkurencyjnym wiatowym poziomie. Wed³ug premiera T. Blaira Wielka Brytania mo¿e pozostaæ zaawansowanym krajem, gdy przyspieszy siê proces zmiany gospodarki z przemys³owej na
opart¹ na wiedzy. Ostatnie wyniki badañ wskazuj¹, ¿e 90%
si³y roboczej Wielkiej Brytanii to pracownicy ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP) i w³aciwie wszystkie nowopowstaj¹ce firmy równie¿ nale¿¹ do tej kategorii. S¹ one
obecnie si³¹ napêdow¹ gospodarki. Trzeba przyznaæ, ¿e
aby znów zmotywowaæ tych pracowników do nauki, nale¿y zmieniæ spo³eczne nastawienie do edukacji i szkoleñ. Aby to umo¿liwiæ, nale¿y stworzyæ nowe podejcie
do nauki  takie, które odzwierciedla potrzeby, aspiracje, oczekiwania odbiorców oraz wpasowuje siê w ich styl
¿ycia.
Staffordshire University jako pierwszy wprowadzi³ program edukacyjny, który oparty jest na technologii dostarczania mo¿liwoci szkoleniowych dla MSP poza uczelni¹.
Przy takich dzia³aniach powstaje jednak nastêpuj¹cy problem: tradycyjny kampus bazuje na krzy¿uj¹cych siê wp³ywach edukacyjnych oraz rozwija jednostki na wiele ró¿nych sposobów przez ich wspólne egzystowanie, przebywanie, komunikowanie siê. Dowiadczenia edukacyjne
studentów zgromadzone przez samo chodzenie na
uczelniê s¹ wiêksze ni¿ te zgromadzone podczas wyk³adów i æwiczeñ. Istnieje bowiem interakcja pomiêdzy studentami, a tak¿e szczególna atmosfera tego rodowiska,
które mo¿na w skrócie nazwaæ dowiadczeniami kampusu. Jeli ma ono tak¹ wartoæ, to czy e-learning jest
w stanie zapewniæ studentom podobne dowiadczenia
w trakcie kszta³cenia na odleg³oæ? Jak mog¹ to zrobiæ?
Czy dowiadczenia bêd¹ podobne czy zupe³nie inne?
W jakim stopniu mo¿na je w ogóle porównywaæ?
Sukces idei wirtualnego kampusu i wysi³ki rodowisk
e-learningowych (Virtual Learning Environments  VLE), aby
zapewniæ wartociowy zestaw dowiadczeñ z wirtualnego kampusu bêd¹, jak s¹dzimy, znacz¹ce w utrzymaniu poziomu wyników i pozyskanej wiedzy (u¿ywanych
jako kluczowe wskaniki osi¹gniêæ). Jako przyk³adem
pos³u¿ymy siê projektem SMILE prowadzonym przez Stafforshire University, dotowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt ten ma na celu dostarczenie MSP

wielu modu³ów szkoleniowych poza uczelni¹. Odbiorcy
szkoleñ to doæ zró¿nicowana grupa osób powracaj¹ca
do nauki po kilku latach przerwy i zwykle wybieraj¹ca
raczej kszta³cenie na odleg³oæ ni¿ powrót do tradycyjnej
uczelni. Wa¿nym zagadnieniem w projekcie jest próba
spersonalizowania edukacji dla potrzeb specyficznych
grup przez tworzenie odpowiedniego rodowiska nauczania, roli wyk³adowcy, formatu i sposobu prezentacji materia³ów, stylu nauczania oraz tzw. czynnika zadowolenia studentów1.

Tradycyjne formy
a nauczanie sokratejskie
Tradycyjne wyk³ady i æwiczenia s¹ najbardziej popularn¹ metod¹ nauczania i nie bêdziemy, a nawet nie powinnimy sugerowaæ, ¿e istnieje jakikolwiek lepszy sposób pog³êbiania wiedzy dla typowego studenta (w wieku
1821 lat). Jakkolwiek w tym artykule rozwa¿amy now¹
grupê: s³uchaczy biznesowych, dla których 23 godzinny wyk³ad raz lub dwa razy w tygodniu to bardzo niewygodna metoda nauki. Nie podlega dyskusji fakt, ¿e najwiêksz¹ korzyæ wynosi siê z zaanga¿owania we wspó³pracê student-wyk³adowca i wyk³adowca-student. Wyzwaniem jest natomiast odpowied na pytanie: w jakim stopniu takie dowiadczenia mog¹ byæ zast¹pione przez u¿ycie innych technik w e-learningu?2
Pierwszym zadaniem w procesie tworzenia wirtualnych
kampusów jest decyzja, do jakiego stopnia wyk³adowca
powinien zaanga¿owaæ siê w tworzenie wirtualnej grupy
studentów. W tradycyjnym rodowisku tworz¹ siê one
same, opieraj¹c o zwi¹zki spo³eczne i intelektualne3.
W przypadku projektu SMILE jest to trudniejsze, gdy¿ grupy s¹ o wiele bardziej zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem dowiadczeñ, jak i pochodzenia. Dlatego rozwa¿a
siê u¿ycie testów osobowociowych i psychograficznych
(np. Myersa Briggsa4), które wspomog³yby formowanie siê
grup. Obecnie studenci s¹ dzieleni na 68-osobowe grupy pod wzglêdem zawodu/sektora gospodarki. Wiêkszoæ
rodowisk e-learningowych ma mo¿liwoæ uzyskania dok³adnego profilu osoby, który mo¿e byæ dostêpny dla pozosta³ych studentów w czasie tworzenia grup5.
Podczas kursów online wymaga siê od studentów przedyskutowania podanych kwestii, wypracowania w³asnych
wniosków oraz rozwi¹zania zadañ w grupie w wirtualnej

M. Clements, M. Smalley, Opportunities to Enhance the Student Learning Experience Using a Virtual Learning Environment [w:]
Davies, P (Ed) Innovative Approaches to learning and teaching in Economics and Business Higher Education, Staffordshire, SU Press,
2000, s. 7798.
2
L. Wee King Neo, E. Chen Swee, Getting it right: Enhancing online learning for HE Using the Learner-driven Approach, Singapore
Management Review, 7/1/2001.
3
J. Preece, Online Communities  Designing Usability, Supporting Sociability. John Wiley & Sons, Chichester, UK 2000.
4
http://similarminds.com/personality_tests.html 10.05.2004.
5
P.G. Barker, Creating and Supporting Online Learning Communities, [w:] Proceedings of the Edmedia 2001 International Conference,
2001.
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e-edukacja na wiecie
klasie. Pomimo braku fizycznego kontaktu, który mia³by
miejsce w tradycyjnym kampusie, uwa¿amy, ¿e taka metoda pozwala na zdobycie wiêkszej iloci dowiadczeñ. Na
przyk³ad, w tradycyjnym kampusie czêsto pojawiaj¹ siê
osoby uchylaj¹ce siê od dyskusji, poniewa¿ maj¹ problemy
z wypowiadaniem siê przy innych. Podczas dyskusji online, sytuacja taka nie mo¿e mieæ miejsca, poniewa¿ wypowiedzi pojawiaj¹ siê asynchronicznie, co daje studentom
wiêcej czasu do namys³u. Dobrze przygotowany, administrowany online wirtualny pokój mo¿e równie¿ pomóc
przezwyciê¿yæ bariery osobom, które powracaj¹ do edukacji po kilku latach, bo umo¿liwia im usuniêcie lub edytowanie swojej wypowiedzi. Mo¿e siê to wydawaæ oczywiste i zbyteczne, jednak wiele osób powracaj¹cych do nauki ma problemy nie tylko z przygotowaniem materia³u,
lecz równie¿ z w³asn¹ pisowni¹ i gramatyk¹ (problem ten
nie wystêpuje w tradycyjnych klasach, gdy¿ tam studenci
wypowiadaj¹ siê ustnie). Stwierdzono, ¿e (nawet mimo
ewentualnych problemów z pisaniem) wirtualne klasy s¹
w stanie wygenerowaæ wiêcej odpowiedzi i spisaæ d³u¿sze
dyskusje ni¿ te, które mog³yby byæ wypowiedziane w uczelni podczas zajêæ ograniczonych czasowo.
Gocie, podobnie jak wyk³adowcy, bior¹ udzia³ w dyskusjach online w celu pog³êbienia zdobywanych dowiadczeñ6. Badania nad rol¹ przekazuj¹cego wiedzê wykaza³y, ¿e wyk³adowca w wirtualnej klasie jest mniej potrzebny ni¿ w tradycyjnej7. Wynika to g³ównie z faktu, ¿e w tradycyjnej klasie studenci s¹ o wiele gorzej wyposa¿eni
w praktyczn¹ znajomoæ zagadnieñ (g³ównie dlatego, ¿e
zwykle wczeniej nie pracowali i nie maj¹ dowiadczenia).
W przypadku s³uchaczy biznesowych rola wyk³adowcy polega g³ównie na funkcji intelektualnej, organizacyjnej i socjalnej. Dzia³a on na zasadzie pomocnika i moderatora  interweniuj¹c i wskazuj¹c na powi¹zania pomiêdzy tematami dyskusji a dostêpn¹ literatur¹. Umiejêtnoæ
ta nazywana jest czasem splataniem (weaving) i jest
uwa¿ana za kluczow¹ w procesie tworzenia znacz¹cego
dowiadczenia edukacyjnego z dyskusji, która mog³aby
staæ siê jedynie chaotyczn¹ wymian¹ opinii8.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w przypadku doros³ych
studentów proces uczenia jest dwutorowy  oznacza to,
¿e równie¿ wyk³adowca/moderator mo¿e zyskaæ wiele
nowych informacji, np. dotycz¹cych praktycznych zastosowañ w biznesie zagadnieñ z dziedziny, któr¹ siê zajmuje. Ten proces mo¿e znaleæ odzwierciedlenie w materia³ach do nauki, które s¹ dziêki temu wci¹¿ udoskonalane i dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce.

Rosn¹ca rola nauczania doros³ych
Istnieje wiele ró¿nic w metodologii nauczania ró¿nych
grup wiekowych. Szczególnie widoczne s¹ one w przypadku porównania m³odzie¿y (1821 lat) i doros³ych, którzy ju¿ uzyskali praktyczne dowiadczenia zawodowe
w jakiej dziedzinie9. Niektóre z nich zosta³y ju¿ omówione w niniejszym artykule, jednak istniej¹ równie¿ inne,
wybrane z projektu SMILE, na które warto zwróciæ uwagê10. W projekcie najwa¿niejsz¹ kwesti¹ by³ wybór zadania, które mia³o byæ poddane pracy w grupie. Pojawiaj¹
siê tu nie tylko problemy ze stwierdzeniami typu proszê, pójdcie poszukaæ przyk³adów w dziennikach lub case
studies, lecz równie¿ sprawa dopasowania materia³ów
do potrzeb wirtualnej grupy. Projekt SMILE jest oparty
o aktywnoæ cile zwi¹zan¹ z rozwi¹zaniem problemu11.
Ka¿de zadanie, które wirtualny student wykonuje ma równie¿ zwi¹zek z jego zawodem i prac¹, co pozwala stworzyæ zindywidualizowany produkt edukacyjny, który ma
du¿o wy¿sz¹ wartoæ praktyczn¹ i akademick¹.

Dostêp do zasobów
i wsparcie studenta
Trudno jak dot¹d zapewniæ jednakowe mo¿liwoci
dostêpu do zasobów studentom wirtualnym i stacjonarnym. W przypadku, gdy studenci nie maj¹ dostêpu
do kampusa, nale¿y zapewniæ im dodatkowe wsparcie
w postaci materia³ów. W projekcie SMILE zrobiono to
w nastêpuj¹cy sposób (u¿ywaj¹c mechanizmów internetu i e-maila):
1. Istnieje pe³ne wsparcie administratorów dla studentów ju¿ od momentu, w którym zapisuj¹ siê na studia, a tak¿e w czasie rozwi¹zywania zadañ i problemów oraz pe³ne wsparcie informacyjne dostêpne przez telefon, faks, e-mail oraz osobicie.
2. Istnieje portal dedykowany projektowi, na którym
dostêpne s¹ kursy, software i inne materia³y, np.
dzienniki, gazety, s³owniki przedmiotowe itp. Portal s³u¿y utworzeniu i rozwojowi spo³ecznoci internetowej w wirtualnym kampusie (rysunek 1).
3. Istnieje mo¿liwoæ wypo¿yczenia drukowanej wersji materia³ów zamieszczonych w sieci.

The SMILE Web portal
Mechanizmy te s¹ z pewnoci¹ bardzo wartociowe
dla wirtualnych studentów. Staffordshire University pracuje równie¿ nad projektem Wirtualny Kampus

M. Clements, Role of Tutors and Guests in Discussions in the virtual classroom, 8th EDINEB Conference, Nice 2022.06.2001.
J. Duggleby, How to be an Online Tutor, Gower, Aldershot, Hampshire, UK 2000., Dr G. Salmon, E-Moderating: the Key to
Teaching and Learning online, Hampshire, UK 2000.
8
A. MacKeogh, CEFES Project Final Report OSCAIL National Distance Learning Centre. Dublin City University, Irlandia 2000.
9
A. Hodgson, M. Kambouri, Adults as Lifelong Learners: The role of pedagogy in the new policy context. [w:] Understanding
Pedagogy and its Impact on Learning. (P.Mortimore editor). pp175195. Paul Chapman Publishing UK, 1999.
10
M. Clements, C. Birch, Grains of Learning, Interantional conference of Learning and Teaching, Jacksonville, USA, 2002.
11
P. Van den Bossche, M. Segers, D. Gijbels, F. Dochy, Effects of Problem-Based Learning [w:] Business Education: A Comparison between a PBL and a Conventional Educational Approach, 8th EDINEB Conference, Nice 2022.06.2001.
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Wirtualny kampus dla e-learningu
(Off-Campus Programme), który umo¿liwi studentom uzyskanie dostêpu do wirtualnej biblioteki oraz specjalistycznych periodyków i gazet, z których obecnie mog¹
korzystaæ jedynie studiuj¹cy w tradycyjnym systemie.
Podczas realizacji dzia³añ rozwojowych zarówno biblioteka jak i dzia³ informatyki zosta³y zreorganizowane
w taki sposób, by mog³y bardziej efektywnie reagowaæ
na potrzeby i wymagania e-studentów.
Obecnie trudno jest porównaæ dowiadczenia studentów wirtualnych i tradycyjnych, poniewa¿ potrzeby i oczekiwania obu grup ró¿ni¹ siê ogromnie. Gdy za³o¿ymy, ¿e
tak naprawdê najwa¿niejsz¹ kwesti¹ dla ucz¹cego jest
dopasowaæ styl nauczania do ka¿dego typu studenta,
wtedy porównanie dowiadczeñ schodzi na plan dalszy.
Jeli ucz¹cy bêdzie w stanie rozwin¹æ aktywn¹ spo³ecznoæ online, to osi¹gnie on istotê dowiadczeñ kampusowych podczas zajêæ wirtualnych.
Jeli powiedzie siê nam zaprojektowanie odpowiedniego wirtualnego kampusu, wtedy stworzymy model,
dziêki któremu zwiêkszymy liczbê studentów, szczególnie wród ludzi starszych i osób z ró¿nych rodowisk,
tak¿e z nizin spo³ecznych, w których nie ma tradycji zdobywania wy¿szego wykszta³cenia. Bêdziemy wtedy zdol-

Rysunek 1. Portal projektu SMILE

ni do przezwyciê¿enia barier w tych grupach, które s¹
prawdopodobnie najwiêkszym potencja³em w gospodarce. Bêdziemy mogli przekszta³ciæ MSP w sektor efektywniejszy i bardziej produktywny, a przede wszystkim umiej¹cy sprostaæ wyzwaniom konkurencji na wymagaj¹cym
rynku.

Chris Birch jest profesorem przedsiêbiorczoci. Piastuje równie¿ stanowisko dyrektora Orodka Badañ i Przedsiêbiorczoci na Uniwersytecie w Staffordshire.
Mike Clements jest dyrektorem Orodka Rynków i Produktów na Uniwersytecie w Staffordshire.
Clair Hameed jest Business Development Manager w Orodku Rozwoju Kszta³cenia w tej samej uczelni. Wszyscy autorzy
interesuj¹ siê e-learningiem od 1999 r. W ostatnich trzech latach ich dzia³ania skupiaj¹ siê g³ównie na rozwoju nauczania na
odleg³oæ pracowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP) w ich regionie tak, aby mogli zwiêkszyæ swoje kwalifikacje
i sprostaæ konkurencji na rynku pracy. Celem dzia³añ jest tak¿e wsparcie bezrobotnych, niepe³nosprawnych, mniejszoci
narodowych, mieszkañców wsi oraz pracuj¹cych w domach.
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Z³odzieje wiedzy,
czyli glosa
o lekkim zabarwieniu
moralno-etycznym
Grzegorz Myliwiec
Pawe³ Garczyñski
Znane i uznane uczelnie wy¿sze, zarówno te z Europy
Zachodniej, jak i USA, w wiêkszoci przypadków zwalczy³y ci¹ganie wród studentów. Praktyka ¿yciowa pokaza³a, ¿e bardzo skutecznie i brutalnie. W takich uczelniach osoba z³apana na ci¹ganiu koñczy swoj¹ naukow¹
karierê. Nie doæ, ¿e zazwyczaj wylatuje z du¿ym hukiem ze swojej macierzystej uczelni, to jeszcze zostaje
potêpiona, napiêtnowana w rodowisku akademickim,
zarówno profesorskim, jak i studenckim.
Ten stan rzeczy znajduje tak¿e odzwierciedlenie w dokumentach takiej osoby  w myl zasady, ¿e jak ju¿ kogo
wykañczamy, to na ca³ego. W tym przypadku naprawdê
nikt siê nie ogranicza. Dokumenty ze studiów takiej osoby, z adnotacj¹ uczelni dotycz¹c¹ ci¹gania (czy te¿ po prostu powodu, z jakiego uczelnia musia³a przerwaæ wspó³pracê ze swoim studentem),
s¹ rzecz¹ porównywaln¹ z
tzw. wilczym biletem. Nie
doæ, ¿e osobie takiej bardzo
trudno jest znaleæ nowe
miejsce studiów (ka¿da renomowana uczelnia wy¿sza reaguje na takie adnotacje bardzo alergicznie), to jeszcze
póniej, w przypadku rozpoczêcia kariery zawodowej,
kwity tego rodzaju stanowi¹ swoistego rodzaju kulê u
nogi m³odej osoby.
Student zachodniej uczelni, który dopuszcza siê ci¹gania i zostaje z³apany na gor¹cym uczynku, skazuje siebie automatycznie na edukacyjn¹ banicjê, niew¹tpliwie
niszcz¹c przy tym swoj¹ przysz³¹ karierê edukacyjn¹ i zawodow¹.

Wysoki standard uczciwoci
 jak do niego dojæ?
Kilka tygodni temu stalimy siê wiadkami pewnego ciekawego wydarzenia. Mia³o ono mia³o charakter precedensowy. I miêdzy innymi dlatego, zawrza³o w rodowiskach
naukowych, studenckich i w mediach. W³adze akademickie Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi³y pokazowy proces studentki, która zosta³a przy³apana na posiadaniu niedozwolonych pomocy naukowych1 w trakcie jednego z egzaminów. W³adze tej uczelni ju¿ od jakiego czasu deklaruj¹, ¿e bêd¹ zwalczaæ to, ich zdaniem, niezwykle
patologiczne, niegodne studenckiego zachowania, negatywne zjawisko. Wiele krajowych uczelni zadeklarowa³o
to samo, co niew¹tpliwie znalaz³o swoje odzwierciedlenie
w zachowaniu wielu pracowników naukowych2. W trakcie
procesu studentki w roli
obroñcy wyst¹pi³ kolega, tak¿e student UW. Notabene by³
to przysz³y prawnik.
Wydarzenie to stanowi
niezwykle ciekawe studium
przypadku. Pewnego rodzaju grê o du¿¹ stawkê. Udowodnienie ci¹gania studentce pewnie skoñczy³oby
siê dla niej, w myl ustanowionych przez uczelniê regu³, wydaleniem ze studiów.
I praktycznie utrat¹ szansy
na dalsze kszta³cenie, gdy¿ taki precedens ma to do siebie, ¿e z³a s³awa ci¹gnie siê za cz³owiekiem przez resztê jego ¿ycia. W takiej grze mo¿na ju¿ by³o zagraæ tylko
va banque.

Zwanych pieszczotliwie ci¹gawkami.
Widaæ to choæby nawet w SGH, gdzie coraz bardziej restrykcyjnie, z ewentualnoci¹ wyci¹gniêcia surowych konsekwencji,
zaczyna podchodziæ siê do studentów, którzy na egzaminie chcieliby szczêciu dopomóc.

1
2
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Z³odzieje wiedzy, czyli glosa o lekkim zabarwieniu...
Pokazówka  w¹tpliwy sposób
przywracania regu³
Studentka nie zosta³a skrelona z listy studentów. Podobno zawdziêcza to w du¿ej mierze rozs¹dkowi i elokwencji, trzewoci umys³u i wiedzy swojego kolegi-prawnika. Cz³owiek ten broni³ j¹ tak skutecznie i przekonywuj¹co, ¿e zapad³ korzystny dla niej wyrok. Zarówno on, jak
i studentka wyszli z za³o¿enia, ¿e przecie¿ nie jest przestêpstwem samo posiadanie ci¹g w kieszeni marynarki,
kostiumu czy te¿ nawet w plecaku lub damskiej torebce.
Przekonywali oni, ¿e niektórzy po prostu czuj¹ siê pewniej, posiadaj¹c taki (ró¿nie pojmowany) talizman na egzaminie, tak jak np. maturzyci bior¹c na egzaminy pluszowego misia czy te¿ inn¹ maskotkê. W przypadku studentki taka maskotka mog³aby przecie¿ zostaæ uznana za
przejaw infantylnoci, st¹d na egzaminie mia³a ona tylko
plecak i ci¹gi, z których  zdaniem obrony  nie zd¹¿y³a
skorzystaæ. Poza tym, zdaniem m³odego adepta prawa,
aby udowodniæ komu przestêpstwo, nale¿y go przecie¿
z³apaæ za rêkê. W przeciwnym przypadku mo¿emy sobie
tylko domniemywaæ, czy kto dopuci³ siê z³amania regulaminu studiów, czy te¿ nie. Dodatkowo studentka wyrazi³a oczywicie skruchê i ubolewanie z powodu zaistnia³ej sytuacji, bij¹c siê w piersi i deklaruj¹c, ¿e nie mia³a
z³ych intencji, tudzie¿ nie chcia³a ci¹gaæ, ³amaæ regulaminu studiów, pope³niaæ przestêpstwa.
Oskar¿ona o ci¹ganie zosta³a uniewinniona. Przedstawiciel w³adz Uniwersytetu Warszawskiego w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych zadeklarowa³, ¿e odwo³a siê od decyzji s¹du uczelnianego. Wed³ug niego ci¹ganie nale¿y têpiæ wszelkimi, mo¿liwymi rodkami zgodnymi z prawem.
Skala ci¹gania jest ci¹gle du¿a i przyk³adne ukaranie
tylko jednego przy³apanego zawiera w pewnym sensie
akceptacjê codziennej patologii. Przyk³adne spalenie na
stosie czarownicy pozwala nam poprawiæ sobie samopoczucie, ¿e jednak walczymy z patologi¹  a tak naprawdê, to udajemy a nie walczymy.

Skuteczniej cigaæ?
Walka ze ci¹ganiem nie jest ³atw¹ spraw¹. ciganie
przestêpcy czêsto urasta do rangi absurdu. Jak¿e czêsty
obrazek: wyk³adowca przyprowadza na egzamin kilku nadgorliwych asystentów do pilnowania porz¹dku3. Prawdopodobieñstwo ci¹gania na egzaminie zostaje zniwelowane do minimum. Zw³aszcza, ¿e w trakcie egzaminów zabrania siê studentom rozgl¹dania na boki, zwracania siê
do kolegi obok (nawet o po¿yczenie d³ugopisu, który przecie¿ móg³ siê wypisaæ), wychodzenia na korytarz w trakcie
ich trwania. Inaczej mo¿e to zaowocowaæ restrykcjami
w postaci np. tzw. ujemnych punktów z egzaminu albo zabraniem pracy i wyrzuceniem z sali. Najbezpieczniejszym

i najbardziej optymalnym polem widoku na egzaminie jest
po prostu obszar w³asnej kartki papieru.
Opisane metody miesz¹ i w przypadku osób doros³ych robi¹ wra¿enie infantylnych. Wspó³autor z³apa³ kilka lat temu ci¹gaj¹cego podczas egzaminów wstêpnych
w auli g³ównej skradaj¹c siê na czworaka. Chêtnie obejrza³by teraz film z tej mission impossible.

A mo¿e skuteczniej wychowywaæ?
Ju¿ w szkole podstawowej4 panuje przewiadczenie,
¿e wszyscy ci¹gaj¹. Wed³ug opinii wielu nie ma sensu
zamiecaæ sobie g³owy niepotrzebnymi wiadomociami
egzekwowanymi na sprawdzianach, które potem nigdy
w ¿yciu nie przydadz¹ siê. W pewnym sensie zgadza siê,
¿e w du¿ej czêci program nauczania  ju¿ od samego
pocz¹tku  ma swoje niedoci¹gniêcia i jest prze³adowany wieloma zbêdnymi rzeczami. Z drugiej strony ju¿ na
starcie dorabia siê pewn¹ ideologiê do zachowania powszechnie uznawanego za patologiczne. W tym przekonaniu, w niezmienionej formie, wiele osób dochodzi do
matury. A ich maskotki na egzaminie dojrza³oci5 jako
dziwnie objêtociowo w wiêkszej czêci sk³adaj¹ siê z papieru nili materia³u, z którego zosta³y pierwotnie uszyte. Inna sprawa, ¿e ma³o kto u¿ywa do robienia ci¹g papieru w dobie palmtopów, coraz doskonalszych rozwi¹zañ komunikacyjnych w dziedzinie GSM, pluskiew 
superczu³ych urz¹dzeñ pods³uchowych, cyfrowych dyktafonów, szybkich ³¹czy internetowych, miniaturowych
bezprzewodowych zestawów s³uchawkowych bluetooth
itp. Apogeum, pewnego rodzaju szczyt rozwoju, perwersji w ci¹ganiu, wdra¿aniu innowacyjnych rozwi¹zañ,
zwiêkszaniu jego skutecznoci, osi¹gn¹³ pewien ¿ak, który
swoje pomoce naukowe pisa³ ultrafioletowym tuszem.
Odczytywa³ je natomiast na egzaminie przy pomocy d³ugopisu wraz z zamontowan¹ w nim lampk¹ promieni ultrafioletowych.
Wychowanie w uczciwoci ma byæ szczepionk¹ na chorobê ci¹gania; z³o trzeba pleniæ w zarodku. Jednym z elementów tego procesu musi byæ podniesienie rangi uczciwoci uczniowskiej, zachowania fair. St¹d pojawia siê
potrzeba przestrzegania zasady fair play, wrêcz wymuszania uczciwoci wród studentów. Aby ten nawyk w nich
wyrobiæ tu¿ przed rozpoczêciem kariery zawodowej,
gdzie i tak ju¿, zarówno w polityce jak i gospodarce, jest
zbyt wielu nieuczciwych ludzi.

Przywracanie podstawowych wartoci
Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego
ju¿ w 2002 r. rozpocz¹³ akcjê pt. Zero tolerancji dla
ci¹gania, któr¹ popar³ samorz¹d tej uczelni. O ile mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e opisywana w naszym
przyk³adzie studentka mia³a niez³ego farta tudzie¿
wiêcej szczêcia ni¿ rozumu w swoim ma³ym proce-

Nomenklatura studencka przyporz¹dkowa³a im nazwê psów.
A za kilka lat pewnie i w przedszkolu.
5
Zwanym tak¿e sprawdzianem umiejêtnoci ci¹gania.
3
4
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derze wspomagania wiedzy
tu¿ przed egzaminem, to prawdziwym trzêsieniem ziemi
mo¿na nazwaæ to, co wydarzy³o siê dnia 20 kwietnia 2004 r.
Na stronach internetowych Gazety Wyborczej (www.gazeta.pl) w dzia³ach Edukacja i dalszym Studia pojawi³ siê artyku³
pt. Nagana za ci¹ganie. Mianowicie w tym¿e dniu, trójka
studentów Uniwersytetu Warszawskiego znanego nam ju¿
wydzia³u (znowu ekonomici),
z³apanych w czasie sesji na ci¹ganiu, stanê³a przed uczelnian¹ komisj¹ dyscyplinarn¹.
Wszystkich ukarano. Dwaj studenci zostali ukarani nagan¹ z wpisem do akt. Osoby te przyzna³y siê do winy.
Trzeci student nie stawi³ siê na rozprawê w swojej sprawie. Cz³owiek ten jest ju¿ bowiem absolwentem uczelni, w zwi¹zku z tym faktem jego sprawê rozpatrzono
w trybie zaocznym i tak¿e udzielono mu nagany w ramach pewnej sankcji.

Zjawisko ci¹gania  kilka kwestii
Mamy tu do czynienia z:
 korzystaniem z niedozwolonych materia³ów pomocniczych czyli popularnych ci¹g. Zagl¹daniem
do ksi¹¿ek (ale to tandeta niegodna porz¹dnego ci¹gacza);
 kradzie¿¹ cudzego dorobku intelektualnego na egzaminie przez niekrêpuj¹ce zapuszczenie ¿urawia. Mo¿e
siê zakoñczyæ tym, ¿e student po s¹siedzku zas³oni pracê ³okciem przed
naszym ¿¹dnym wiedzy wzrokiem
albo  co te¿ siê czêsto zdarza  skorzysta z konwencji zastosowanej pioniersko przez
Pawkê Morozowa w stosunku do swoich rodziców,
czyli pójdzie z³o¿yæ na ci¹gaj¹cego obywatelski donos do wyk³adowcy i w³adz akademickich;
 niedozwolon¹ prac¹ zespo³ow¹.
Z ka¿dym z rodzajów ci¹gania nale¿y walczyæ innymi
metodami.

Egzekwuj
umiejêtnoci,
a nie tylko fakty
Zastanówmy siê nad celowoci¹ przeprowadzania sprawdzianów. Wielu nauczycieli pozwala mieæ zdaj¹cemu materia³y preparowane przez niego
osobicie (efekt jego pracy).
Niektórzy nawet pozwalaj¹
mieæ ksi¹¿ki, w koñcu w pracy
zawodowej obk³adamy siê nimi
czêsto. Gdy sprawdzamy wiedzê (szczególnie faktograficzn¹, wzory, liczby, daty) studenta, to prokurujemy sobie grê w policjantów i z³odziei.
Dajmy syntetyczne opisowe zagadnienie, a ci¹ganie faktografii stanie siê bezprzedmiotowe. Pokrywa siê to te¿
z najnowszymi trendami edukacyjnymi preferuj¹cymi kompetencje czyli umiejêtnoci.

Ustalmy standardy techniczne egzaminu
Najwa¿niejszym problemem jest kwestia moralnoci.
Na ile mo¿na liczyæ na uczciwoæ studentów? Ze wzglêdu na liczebnoæ studentów i czasoch³onnoæ procesu egzaminacyjnego nie mo¿na zrezygnowaæ z egzaminów pisemnych. W zwi¹zku z tym, dla niektórych idea³em egzaminu by³aby hipotetyczna sytuacja, kiedy na
ca³¹ aulê na egzaminie przypada ma³a liczba studentów, których mo¿na rozsadziæ tak,
aby nie siedzieli obok siebie. Przy czym
dajemy im nasze kartki i d³ugopisy, aby przypadkiem znowu nie u¿yto rozwi¹zañ z ultrafioletem. To rozwi¹zanie skrajne i nieekonomiczne. Ustalmy jednak standardy
techniczne egzaminu, odleg³oci (które
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ ci¹ganie, b¹d je bardzo
utrudniaj¹), iloci osób pilnuj¹cych na jednego zdaj¹cego, puste rzêdy, dozwolone zachowania, zapytania itp.
Samo rozpropagowanie standardu egzaminowania zdyscyplinuje obie strony tego procesu i trzeci przypadek
ci¹gania (czyli niedozwolona praca zespo³owa) naturalnie zaniknie, jako niewykonalny.

Grzegorz Myliwiec. Autor jest pracownikiem Centrum Pedagogicznego SGH. Specjalizuje siê w problematyce etyki
i kultury pracy.
Pawe³ Garczyñski. Autor jest studentem IV-go roku Szko³y 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.
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