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E-learning przez Internet w szkolnictwie wy¿szym
Dowiadczenia Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Gdañskiej

E

-learning obejmuje wszystkie formy
kszta³cenia na odleg³oæ, w których
proces edukacji realizowany jest przy u¿yciu nowoczesnych technologii elektronicznych. Kszta³cenie przez Internet jest
jedn¹ z form e-learningu. Forma ta umo¿liwia przekazywanie treci dydaktycznych
oraz komunikowanie siê ze studentami za
pomoc¹ Internetu b¹d sieci intranetowych. Stosowanie w szkolnictwie wy¿szym
e-learningu jest szczególnie atrakcyjne dla
studentów stacjonarnych jako uzupe³nienie zajêæ tradycyjnych, dla osób mieszkaj¹cych daleko od szko³y, obcokrajowców, zw³aszcza polskiego pochodzenia,
rodziców wychowuj¹cych dzieci, osób
pracuj¹cych zawodowo lub zajmuj¹cych
siê domem gospodyñ domowych, niepe³nosprawnych, studiuj¹cych równolegle
ró¿ne kierunki, czy chc¹cych ukoñczyæ
kolejny fakultet, osób czêsto zmieniaj¹cych miejsce pobytu, np. z powodu podró¿y s³u¿bowych.
Wyró¿nia siê cztery podstawowe rodzaje e-learningu:
1. Samokszta³cenie  charakteryzuje siê
ca³kowitym brakiem kontaktu studenta z prowadz¹cym, wykorzystuje aplikacje typu CBT (ang. Computer Based
Training), WBT (ang. Web Based Training), które udostêpniaj¹ treci szkoleniowe oraz testy samosprawdzaj¹ce.
2. Kszta³cenie synchroniczne  uczestnicy komunikuj¹ siê ze sob¹ na bie¿¹co,
w tym samym czasie. Przyk³adem jest
wirtualna klasa, w której nauczyciel
kontroluje przebieg nauczania i mo¿e
przepytywaæ studentów. Wzajemn¹ komunikacjê wspomagaj¹ audio- i wideokonferencje, telefony, rozmowy online (czat). Kszta³cenie synchroniczne
ma wiele zalet, m.in. mo¿liwoæ ¿ywej
interakcji z wyk³adowc¹ i innymi ucz¹cymi siê, mo¿liwoæ prezentowania
materia³ów z jednoczesnym prowadzeniem dyskusji oraz oceny pracy studentów w czasie rzeczywistym. Stosuj¹c kryterium lokalizacji, wyró¿nia siê
dwie formy zdalnego kszta³cenia synchronicznego, tj. jeden do wielu, gdy
zajêcia s¹ prowadzone dla s³uchaczy
znajduj¹cych siê w ró¿nych miejscach,
oraz jeden do jeden, gdy zajêcia s¹ prowadzone dla grupy osób zgromadzonych w jednym miejscu przez nauczyNr 3/2004

ciela znajduj¹cego siê w innym orodku. Formy jeden do wielu i jeden do
jeden ró¿ni¹ siê zastosowanymi rozwi¹zaniami technicznymi oraz kosztami ich wdro¿enia. Znacznie prostszym
i efektywniejszym w polskich warunkach jest model jeden do jeden, który
wymaga odpowiedniego oprogramowania i sprzêtu jedynie w dwu orodkach. Jest to znakomita forma prowadzenia zajêæ w filiach lub wydzia³ach
zamiejscowych uczelni.
3. Kszta³cenie asynchroniczne  studenci i prowadz¹cy nie musz¹ jednoczenie byæ w tym samym miejscu i czasie. Jest to tryb nauczania, w którym
interakcja miêdzy prowadz¹cym a studentami odbywa siê zwykle w innym
czasie i miejscu. W taki sposób realizowane s¹ kursy przekazywane za porednictwem Internetu lub CD-ROMów, grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej. Istotn¹ zalet¹ jest mo¿liwoæ
uczenia siê w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie oraz w indywidualnym
tempie. Taki sposób kszta³cenia umo¿liwia skuteczne przyswojenie wiedzy,
daj¹c jednoczenie czas na przemylenia, którego zwykle brak, gdy nauka
odbywa siê w trybu synchronicznym.
Model asynchroniczny cechuje ponadto stosunkowo niski koszt prowadze-

nia zajêæ. Z drugiej strony koszt tworzenia materia³ów zale¿ny jest od stopnia zaawansowania treci, form jej prezentacji oraz systemu zarz¹dzania
kszta³ceniem.
4. Kszta³cenie w trybie mieszanym (ang.
blended learning)  rozwi¹zania e-learning wspieraj¹ proces kszta³cenia
prowadzony w sposób tradycyjny.
Kszta³cenie w trybie mieszanym jest
oceniane jako bardzo efektywne i staje
siê ono coraz bardziej popularne. Równie¿ eksperci akademiccy uwa¿aj¹ ten
model za najlepszy. W chwili obecnej jest
on stosowany z powodzeniem, w szczególnoci na studiach zaocznych, w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie oraz
w Politechnice Gdañskiej. W obu przypadkach wyk³ady, prowadzone w sposób
stacjonarny, uzupe³niane s¹ zajêciami wirtualnymi poprzez internetowy system zarz¹dzania e-learningiem.
Zarz¹dzanie e-learningiem obejmuje
dwie strefy zwi¹zane z procesem nauczania: zarz¹dzanie nauczaniem i zarz¹dzanie treci¹ nauczania. Zazwyczaj funkcje
te powierza siê dwu odrêbnym systemom
informatycznym. Pierwszy to system zarz¹dzania nauczaniem LMS (ang. Learning Management System), drugi  system zarz¹dzania treci¹ nauczania LCMS

Rys. 1. Struktura funkcjonalna systemu LMS
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(ang. Learning Content Management System). Niektórzy producenci systemów
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie nauczaniem
integruj¹ funkcje obu wymienionych systemów, tworz¹c tak zwane platformy zarz¹dzaj¹ce e-learningiem. Funkcje te oraz
relacje miêdzy nimi s¹ pokazane na rysunkach 1 i 2.
Dla potrzeb technologicznego ujednolicenia prezentowanych treci dydaktycznych w ró¿nych systemach, zosta³y stworzone standardy, których zastosowanie
umo¿liwia swobodne przenoszenie kursów i szkoleñ pomiêdzy ró¿nymi platformami LMS i LCMS. Do najpopularniejszych standardów nale¿y standard
SCORM (ang. Sharable Content Object
Reference Model) opracowany przez ADL
(ang. Advanced Distributed Learning),
organizacjê powo³an¹ przez Departament
Obrony Stanów Zjednoczonych.
Przejdziemy teraz do konkretnych
przyk³adów. W Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie system e-learningu stosowany w kszta³ceniu na studiach zaocznych umo¿liwia:
l
prezentacjê materia³ów uzupe³niaj¹cych do wyk³adów i æwiczeñ na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych; nauczyciel
mo¿e uzupe³niæ zajêcia stacjonarne o
dodatkowe treci, zadania, testy i æwiczenia lub tak¿e rozbudowaæ program
wyk³adu (æwiczeñ) o ca³kiem nowe
zagadnienia; wyk³adowca mo¿e równie¿ zamieciæ w systemie materia³y
prezentowane na foliach w czasie wyk³adu, co pozwala usystematyzowaæ
zdobyt¹ przez studenta wiedzê;
l
prowadzenie pe³nych wyk³adów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, rozbudowuj¹cych ofertê programow¹ uczelni;
l
organizacjê i prowadzenie kursów i szkoleñ tak¿e dla odbiorców spoza SGH.
System e-sgh.pl znakomicie sprawdza
siê jako platforma wspomagaj¹ca nauczanie na studiach zaocznych w SGH. Wielu
nauczycieli oferuje swoim studentom
materia³y uzupe³niaj¹ce. S¹ to materia³y
systematyzuj¹ce nabyt¹ w czasie zajêæ
wiedzê lub te¿ rozbudowuj¹ce program
kszta³cenia.
Materia³y te mo¿na podzieliæ na materia³y statyczne oraz zestawy, czêsto interaktywnych, zadañ, testów i æwiczeñ. W
pierwszym przypadku student jedynie zapoznaje siê z prezentowanymi treciami
oraz dyskutuje z nauczycielem na forum
dyskusyjnym i czacie.
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Rys. 2. Struktura funkcjonalna systemu LCMS

W drugim przypadku student, oprócz
czytania (lub ods³uchiwania) materia³ów,
zobligowany jest do rozwi¹zywania zadañ
i testów. Wyniki i rozwi¹zania mog¹ byæ
przesy³ane do nauczyciela (w szczególnoci, gdy s¹ to obszerne zadania opisowe),
lub te¿ w przypadku interaktywnych testów student realizuje samodzielny tok
nauki.
Poni¿ej podajemy dwa przyk³ady zadañ opisowych i testów:
a) zadanie opisowe z mo¿liwoci¹ zapoznania siê z odpowiedzi¹ sugerowan¹
przez nauczyciela  dostêp do podpowiedzi lub wzorcowych odpowiedzi
(przygotowanych przez nauczyciela)
mo¿e byæ uwarunkowany, np. odpowiedzi¹ na pytania pomocnicze (przejcie do kolejnego pytania pomocniczego mo¿e byæ uwarunkowane wskazaniem prawid³owego rozwi¹zania przy
pierwszym pytaniu);
b) testy (pytanie testowe i np. piêæ odpowiedzi)  wskazanie nieprawid³owej
odpowiedzi powoduje wywietlenie
komunikatu z podpowiedzi¹ naprowadzaj¹c¹ na prawid³ow¹ odpowied
(ka¿da b³êdna odpowied mo¿e byæ
opatrzona innym komentarzem); w
przypadku drugiego lub trzeciego b³êdnego wskazania system sam mo¿e wywietliæ poprawn¹ odpowied. Po zakoñczeniu testu student mo¿e zapoznaæ
siê ze statystyk¹. Podsumowanie to
znakomicie systematyzuje wiedzê  zawiera w jednej tabeli treæ wszystkich

zadañ, wskazania studenta oraz poprawne odpowiedzi. Dodatkowo system informuje, ile razy student próbowa³ wskazaæ w³aciw¹ odpowied.
Oprócz tych standardowych zadañ i
testów mo¿liwe jest wdro¿enie wielu innych rodzajów interaktywnych materia³ów. Mog¹ to byæ studia przypadków do
rozwi¹zywania przez grupê studentów. W
tym wypadku nauczyciel zyskuje nastêpne narzêdzie do komunikowania siê ze
studentami  terminarz, w którym rozdziela zadania i rozlicza z ich wykonania.
Ka¿demu materia³owi uzupe³niaj¹cemu tradycyjne studia towarzyszy szereg
dodatkowych funkcji. Jedn¹ z podstawowych funkcji charakteryzuj¹cych nauczanie przez Internet s¹ wirtualne konsultacje. Na platformie e-sgh.pl odbywa siê to
przede wszystkim poprzez pokój rozmów
 czat. Wirtualne konsultacje powinny
odbywaæ siê przynajmniej dwa razy w
przerwie pomiêdzy zjazdami  raz w godzinach pracy, drugi raz wieczorem (tak,
aby ka¿dy student zaoczny, pracuj¹cy lub
nie, mia³ mo¿liwoæ skorzystania z konsultacji). Innym, równie wa¿nym i bardzo
dobrze rozwijaj¹cym siê narzêdziem komunikacji jest forum dyskusyjne. Jest ono
dostêpne dla wszystkich, wyznaczonych
uczestników  zawiera wypowiedzi studentów i odpowiedzi nauczyciela. W ka¿dej chwili nowy uczestnik mo¿e do³¹czyæ
siê do dyskusji. System zosta³ tak¿e wyposa¿ony w mo¿liwoæ powiadamiania
studentów o nowo udostêpnianych funkNr 3/2004
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Rys. 3. Podstawy metod komputerowych w systemie TeleCAD

cjach i wyk³adach poprzez e-mail oraz
tablicê aktualnoci, która jest widoczna
zaraz po zalogowaniu siê do systemu.
W Politechnice Gdañskiej na Wydziale In¿ynierii L¹dowej studenci studiów zaocznych korzystaj¹ obecnie z darmowej
platformy e-learningowej Moodle, w ramach której realizowany jest przedmiot
Podstawy informatyki. Studenci maj¹
dostêp do treci wyk³adów oraz uzupe³niaj¹cych materia³ów edukacyjnych. Korzystaj¹ z narzêdzi komunikacyjnych, takich jak poczta elektroniczna, fora dyskusyjne, testy, czat. Wyniki zaliczeñ prze-

sy³ane s¹ automatyczne na osobiste adresy e-mailowe. Na ostatnich zajêciach, podczas których odbywa siê zaliczenie, studenci bior¹ równie¿ udzia³ w ankiecie
online, oceniaj¹cej przedmiot.
Podobn¹ funkcjonalnoæ ma oferowany przez Centrum Edukacji Niestacjonarnej system TeleCAD. System ten zaprojektowano i wdro¿ono w ramach projektu Leonardo da Vinci Teleworkers Training for CAD Systems Users, 1998-2001.
W latach 2000-2003 korzysta³o z TeleCADa ponad 1000 studentów. W semestrze
zimowym roku akademickiego 2003/2004
studenci studiów zaocznych magisterskich
bior¹ udzia³ w zajêciach Podstawy metod
komputerowych, w ramach których ucz¹
siê telepracy oraz wykonuj¹ projekty zespo³owe w programie AutoCAD (rys. 3).
Przedmiot zosta³ uruchomiony w ramach
projektu CURE (Research Framework
Programme 5  Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology
Transfer, Research and Education, 20022005, http://www.pg.gda.pl/cure/). System TeleCAD wykorzystywany jest równie¿ jako platforma LMS dla uczestników
szkolenia AutoCAD, oferowanego przez
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
Autodesk Politechniki Gdañskiej.

Osobom, które chcia³yby bardziej
szczegó³owo zaznajomiæ siê z dzia³alnoci¹ PG i SGH na polu e-learningu, polecamy strony internetowe Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdañskiej: http://www.dec.pg.gda.pl/ oraz Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej
Szko³y G³ównej Handlowej http://
www.cren.pl. Warto te¿ odwiedziæ adres
platformy nauczania przez Internet e-sgh:
http://www.e-sgh.pl.
Osobom zainteresowanym tematyk¹ elearningu w szczególnoci polecamy dwa
pisma internetowe  Wirtualna Edukacja
http://lttf.ieee.org/we/ oraz e-mentor http:/
/e-mentor.edu.pl.
E-mentor jest nowym dwumiesiêcznikiem, wydawanym przez SGH od padziernika 2003 r. Pismo koncentruje siê
na zagadnieniach zwi¹zanych z nauczaniem przez Internet, kszta³ceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie zajmuje siê metodami, formami i programami kszta³cenia na kierunkach ekonomicznych.
Anna Grabowska
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
Marcin D¹browski
Szko³a G³ówna Handlowa

Uczelnia techniczna jako kontekst nabywania to¿samoci profesjonalnej
przez studentów informatyki Politechniki Gdañskiej (cz. II)
Otrzymalimy obszerny artyku³  sprawozdanie z badañ prowadzonych przez pracowników Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Gdañskiego, a dotycz¹cych ¿ywotnych problemów edukacji politechnicznej. Spojrzenie humanistów,
korzystaj¹cych z w³aciwego sobie warsztatu badawczego, wzbogacone wie¿oci¹ postrzegania naszego rodowiska
z zewn¹trz, prezentujemy Czytelnikom w dwóch czêciach ( cz. I w Pimie PG 1/2004). Zapraszamy do dyskusji.

Koncepcje kompetencji
profesjonalnych
Kompetencje profesjonalne badani
studenci wi¹¿¹ g³ównie ze specjalizacj¹
w wybranej dziedzinie informatyki i zostaniem ekspertem w wybranym obszarze wiedzy informatycznej, np. sieci
komputerowe czy bazy danych. Niemo¿liwe jest bycie ogólnie dobrym informatykiem, gdy¿ jest to zbyt szeroki obszar
wiedzy.
Dobry informatyk w czym jest dobry? To zale¿y, co rozumiemy pod tym
pojêciem. Jest to s³owo bardzo szerokie.
Ostatnio jak gdzie by³o og³oszenie o pracê, to napisali, ¿e poszukuj¹ informatyka.
Nr 3/2004

Naprawdê poszukiwali cz³owieka od przynie, podaj, pozamiataj ale informatyk
to zale¿y od specjalizacji. Informatyka jest
podzielona na szeæ katedr. Informatyka
w medycynie, zastosowanie informatyki,
projektowanie, sieci komputerowe, administratorzy, sporo tego jest. W czym jest
dobry? W tym, co robi. W czym siê specjalizuje.
P: Czyli wa¿na jest specjalizacja, a nie
wiedza informatyczna ogólna?
O: Wiedza ogólna nie. Je¿eli wiem co
o wszystkim, to nie wiem nic dok³adnie, a
trzeba czêsto bazowaæ na wiedzy dok³adnej. Czasem praca sprowadza siê do wyszukania tego czego, co jest nam potrzebne, na tym polega bycie bardzo dobrym,

móc znaleæ to, czego siê szuka, a to jest
bardzo trudne. Znalezienie tego szczegó³u, który mo¿e pomóc w zaprojektowaniu
tego programu, czy w napisaniu (student
V roku, wyw. 6).
P: Jaki rodzaj wiedzy uwa¿asz za szczególnie znacz¹cy dla informatyka?
O: Raczej w w¹sko wyspecjalizowanej
dziedzinie swojego zainteresowania. Nie
mo¿e byæ uniwersalny informatyk, taki co
wszystko ju¿ wie na dobr¹ sprawê.
P: Co mo¿na zrobiæ, ¿eby to osi¹gn¹æ?
O: Co? Byæ dobrym w swojej dziedzinie? Trzeba byæ dociekliwym i spêdzaæ
nad tym kupê czasu. I mieæ bardzo wysoki
iloraz inteligencji. Nie mo¿na tak, ¿e co

