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One can now observe a rapid development of higher education that is aimed at the extensive use of 
the Internet in teaching. This creates a need for educating students who would be able to define and 
organize online teaching activities. Apart from the frequently mentioned computer-related skills, 
students should also demonstrate competencies in education (including didactics) and the psychol-
ogy of learning. Also, a thorough knowledge of online teaching methods and of how to adapt them 
to the teaching content, goals, effects as well as methods of grading and evaluation produces a new 
profession which is much needed in the job market. In the paper we justify in detail the need for 
educating specialists in e-learning based on state-of-the-art educational standards and present 
recent observations and analyses. 
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Obserwowany rozwój uczelni wy szych w kierunku wykorzystania In-

ternetu w edukacji tworzy jednocze nie potrzeb  kszta cenia osób mog -
cych w sposób kompleksowy organizowa  nauczanie on-line. Oprócz cz -
sto wskazywanych kompetencji informatycznych, tacy specjali ci powinni 
charakteryzowa  si  kompetencjami z zakresu pedagogiki (w tym dydakty-
ki) oraz psychologii uczenia si . Jednoczesna dog bna znajomo  metod 
kszta cenia on-line oraz wiedza na temat dostosowania ich do tre ci, celów, 
efektów, sposobów oceniania, a tak e ewaluacji tworzy now  jako , która 
jest coraz bardziej po dana na rynku pracy. W artykule szczegó owo uza-
sadniono potrzeb  kszta cenia specjalistów z zakresu e-learningu, któr  
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oparto na aktualnym stanie wiedzy pedagogicznej oraz bie cych obserwa-
cjach i analizach. 

Zmiany w szkolnictwie wy szym, zwi zane z jednej strony z integracj  
europejsk , procesem bolo skim i wprowadzeniem Krajowych Ram Kwali-
fikacyjnych, z drugiej natomiast z koncepcj  uczenia ustawicznego (LLL), 
kszta towaniem kluczowych kompetencji propagowanych przez Uni  Eu-
ropejsk , dotycz  mi dzy innymi kompleksowej zmiany w zakresie poj-
mowania edukacji stacjonarnej, jak i nowych (czy w nowy sposób postrze-
ganych) metod kszta cenia. Zmiany, o których mowa obejmuj  uczenie 
kompleksowe, elastyczne i dualne1.  

Uczenie kompleksowe dotyczy nowych rodzajów umiej tno ci, tak 
zwanych umiej tno ci XXI w., niezb dnych w spo ecze stwie jutra. Klu-
czow  koncepcj  w uczeniu jest kompleksowe czenie wiedzy, umiej tno-
ci i postaw oraz swobodne i elastyczne przenikanie si  ich, a tak e naby-

wanie nowych, niezb dnych na ró nych etapach edukacji czy potem pracy 
zawodowej. Metody nauczania, obecnie stosowane w celu rozwijania 
wszystkich tych elementów i p ynnego ich przenikania, to metody oparte 
na: nauczaniu problemowym, analizie przypadków i sytuacji (case study, 
situation study), metodzie projektów czy nauczaniu zorientowanym na 
kszta cenie kompetencji. K adzie si  nacisk na prezentowanie wiedzy, ale 
te  na aspekty praktyczne oraz testowanie2. 

Je li chodzi o uczenie elastyczne, zwraca si  uwag  z jednej strony na 
niestacjonarne formy nauczania (niezale no  od czasu i miejsca), z drugiej – 
na indywidualizacj  procesu kszta cenia i nauczanie zorientowane na stu-
denta (dostosowane do jego potrzeb, mo liwo ci i oczekiwa )3. Studenci 
poszukuj  takich mo liwo ci edukacyjnych, które b d  korelowa y z ich 
równoczesn  prac , zarówno rozpatruj c aspekt czasowo-przestrzenny, jak 
i dostosowanie do potrzeb rynku pracy, a nawet konkretnego stanowiska. 
Edukacja kompleksowa i elastyczna spotykaj  si  w obszarze tak zwanej 
koncepcji dualnej, cz cej edukacj  akademick  z nabywaniem praktycz-
nych umiej tno ci profesjonalnych, czyli p ynnym przechodzeniem od stu-
diów do miejsca pracy4.  

Wszystkie trzy koncepcje funkcjonuj  przy intensywnym wykorzysta-
niu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a e-learning wspiera ich 
stosowanie. Taki zintegrowany e-learning umo liwia zarówno elastyczno  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 W. Jochems, J. Merriënboer, R. Koper, An introduction to integrated e-learning, [w:]  
W. Jochems, J.J.G. Van Merriënboer, R. Koper (red.), Integrated E-learning: Implications for Peda-
gogy, Technology and Organization, RoutledgeFalmer, London 2004, s. 3. 

2 Tam e, s. 3. 
3 Tam e, s. 4. 
4 Tam e, s. 5. 
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edukacyjn , kompleksowo  oraz dualizm naukowo-praktyczny. E-learning 
nie mo e by  traktowany jako niezale na strategia edukacyjna. Jest on ra-
czej form , ci le zwi zan  z kszta ceniem na okre lonym etapie. E-learning 
to zatem nie uczenie elektroniczne, a raczej integralna cz  procesu na-
uczania-uczenia si  wykorzystuj ca technologie informacyjno-komunika-
cyjne, wspieraj ca organizowanie tego procesu i uelastycznianie go. W e-lear-
ningu wykorzystuje si  tradycyjne metody nauczania i dostosowuje je do 
mo liwo ci technologicznych oraz, co wa ne, dydaktycznych. E-learning 

czy w sobie do wiadczenia informatyków, administracji szkolnictwa oraz 
pedagogiki.  

 
 

E-LEARNING W SZKOLE WY SZEJ 
 
W literaturze ostatnio sporo miejsca po wi ca si  zagadnieniu dydakty-

ki kszta cenia zdalnego czy dydaktyki e-learningu. Pojawiaj  si  pozycje, na 
przyk ad Kszta cenie na odleg o . Podstawy dydaktyki autorstwa J. Bednarka  
i E. Lubiny5, w których kompleksowo podchodzi sie do tego szczególnego 
zagadnienia, nie ograniczaj c si  wy cznie do przedstawienia metod oraz 
dostosowanych do nich sposobów weryfikacji wiedzy uczniów. W ród wie-
lu uczelni wy szych wykorzystuj cych e-learning pojawia si  problem w a -
nie nie tylko z techniczn  stron  jego wdra ania, co raczej z pedagogik . 
Je eli bowiem traktujemy e-learning nie jako uczenie elektroniczne, ale w a -
nie jako integraln  cz  procesu nauczania-uczenia si , musi on by  profes-
jonalnie przygotowany, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii 
uczenia si , psychologii spo ecznej, rozwojowej, a nade wszystko poznaw-
czej, z punktu widzenia ró nych koncepcji psychologicznych cz owieka,  
a tak e dydaktyki. Istotne jest rozumienie procesu komunikowania spo-
ecznego w formie zdalnej, funkcjonowania mediów, a w szczególno ci 

Internetu.  
Analizuj c sylwetk  specjalisty w zakresie e-learningu, postanowiono 

skonstruowa  taki program studiów, który b dzie obejmowa  wiedz  ze 
wszystkich wymienionych powy ej obszarów i dziedzin. Najbardziej spój-
ny w tym zakresie by  program kierunku pedagogika na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na studiach I stopnia obejmowa  on bo-
wiem zarówno podstawy psychologii, socjologii, filozofii, jak i dydaktyki 
ogólnej czy teorii wychowania. Postanowiono stworzy  specjalno , która 
dodatkowo wyposa y studenta w umiej tno ci i wiedz  z zakresu techno-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 J. Bednarek, E. Lubina, Kszta cenie na odleg o . Podstawy dydaktyki, Wyd. Nauk. PWN, 
Warszawa 2008. 
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logii informacyjnych oraz pedagogiczno-psychologicznych uwarunkowa  
nowych mediów, w tym edukacj  medialn . Tak powsta a specjalno  
kszta cenie zdalne, która funkcjonuje od roku akademickiego 2010/2011. 

 
 

INDYWIDUALIZACJA W KSZTA CENIU ZDALNYM 
 
E-learning tak bardzo uto samiany bywa z technologiami informacyjno- 

-komunikacyjnymi, e cz sto zapomina si  o tym, i  jest to integralna cz  
kszta cenia, którego tre ci  jest ucze , nauczyciel, przedmiot kszta cenia 
oraz rodowisko dydaktyczno-wychowawcze6. Proces nauczania-uczenia 
si  uwarunkowany jest wieloma kwestiami, ale w ród kluczowych wy ania-
j  si  koncepcje psychologiczne cz owieka. Sposób patrzenia na ucznia, po-
dej cie do zmian w jego osobowo ci wp ywaj  na tworzenie przestrzeni  
e-learningu, organizowanie ca ego procesu kszta cenia. Najcz ciej wymie-
nia si  tu behawioryzm, koncepcj  psychodynamiczn , poznawcz  (wraz  
z konstruktywizmem, je li chodzi o struktury poznawcze oraz koneksjoni-
zmem i neurobiologi  w kontek cie przetwarzania informacji), a tak e hu-
manistyczn 7. Znajomo  tych koncepcji jest niezb dna zarówno w mo-
mencie tworzenia programów kszta cenia, jak i w projektowaniu kursów 
zdalnych. E-learning bardzo silnie uwzgl dnia  mo e indywidualne prefe-
rencje uczniów, poniewa  jest, jak wspomniano, elastyczny. By tak si  sta o, 
konieczna jest pe na wiedza na temat koncepcji psychologicznych cz owie-
ka, psychologii rozwoju, psychologii osobowo ci, psychologii spo ecznej  
i poznawczej.  

Kolejn  kwesti  jest dostosowanie starannie dobranych metod kszta ce-
nia zarówno do indywidualnych potrzeb ucznia, jak i do realizacji za o o-
nych celów oraz efektów, a tak e do mo liwo ci technicznych, jakie cz  
si  z e-learningiem (platformami, technologiami Web 2.0 czy 3.0). Dydakty-
ka ogólna oraz dydaktyka kszta cenia zdalnego obejmuj  wiedz  i umiej t-
no ci z zakresu formu owania celów i tre ci kszta cenia, uwzgl dniania 
zasad kszta cenia, form i metod, a tak e kontroli i oceny. Kurs e-learningowy 
nie mo e by  zbiorem przypadkowo umieszczonych materia ów teksto-
wych, wizualnych, audialnych, audiowizualnych czy multimedialnych. 
Ka da tre  pojawiaj ca si  na platformie musi by  dobrana adekwatnie do 
konkretnych uczestników, do ich mo liwo ci, zainteresowa  oraz potrzeb. 
Ponadto, tre ci musz  by  przekazane w a ciwymi metodami, odpowiada-
j cymi celom i efektom kszta cenia.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 W. Oko , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. ak, Warszawa 2003, s. 133. 
7 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne cz owieka, Wyd. Akad. ak, Warszawa 2000. 
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Wi kszo  tradycyjnych metod ma swoje odpowiedniki w nauczaniu 
on-line. Wykorzystuj c potencja  Web 2.0, coraz cz ciej stosuje si , oprócz 
metod asymilacji wiedzy, wspomniane na pocz tku metody samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy (metod  problemow , przypadków, sytuacyjn ) 
oraz metody praktyczne (np. WebQuest). Ponadto, projektuj c kurs zdalny, 
nale y uwzgl dnia  ró ne rodzaje organizacji pracy uczestników – zarówno 
prac  indywidualn , jak i zbiorow  czy grupow , co z kolei zwi zane jest  
z kszta ceniem kompetencji spo ecznych. Dlatego za o ono, e specjalista  
w dziedzinie kszta cenia zdalnego b dzie mia  wiedz  pedagogiczn   
w zakresie samego procesu nauczania-uczenia si , ale tak e konstruowania 
metod kszta cenia zdalnego oraz ewaluacji istniej cych narz dzi i aplikacji 
s u cych wspieraniu edukacji zdalnej. B dzie te  potrafi  w sposób kompe-
tentny zarz dza  szkoleniami on-line, pe ni  nad nimi nadzór dydaktyczny 
oraz technologiczny. 

 
 

KOMPETENCJE CYFROWE 
 
Specjalista do spraw e-learningu musi oczywi cie charakteryzowa  si  

kompetencjami cyfrowymi. W dokumencie opracowanym przez grup  eks-
pertów, w ramach projektu Unii Europejskiej Key Competences For Lifelong 
Learning. A European Reference Framework8, scharakteryzowano kompetencje 
kluczowe dla edukacji, czyli takie, które s  niezb dne ka demu cz owieko-
wi w rozwoju osobistym, w aktywnym uczestnictwie w yciu spo ecznym 
oraz w pracy zawodowej. Wymieniono: znajomo  j zyka ojczystego, zna-
jomo  j zyków obcych, kompetencje matematyczne oraz podstawowe 
kompetencje dotycz ce nauki i technologii, kompetencje cyfrowe, „uczenie 
si , jak si  uczy ”, kompetencje spo eczne i personalne, inicjatywno   
i przedsi biorczo , wiadomo  i ekspresj  kulturow . Kompetencje cyfrowe 
s  niezb dne mi dzy innymi w tworzeniu kursów zdalnych, a obejmuj  
umiej tno ci zwi zane z tworzeniem szeroko rozumianych komunikatów 
medialnych (tekstowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych), 
komunikowaniem zdalnym, projektowaniem stron WWW, kursów, pos u-
giwaniem si  us ugami Web 2.0 i wirtualnymi rodowiskami edukacji oraz 
platformami e-learningowymi. Specjalista do spraw kszta cenia zdalnego 
musi sprawnie pos ugiwa  si  narz dziami do tworzenia kompleksowych 
szkole  on-line, w tym tak e zarz dza  dowoln  platform  e-learningow . 
Nie s  to jednak kompetencje stricte informatyczne, a raczej zwi zane  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework, Luxembourg, 2007, 
<http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf>, [do- 
st p: 8.05.2013]. 
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z wiedz  i umiej tno ciami w zakresie nowych technologii informacyjnych 
na gruncie edukacyjnym.  

 
 

PODSUMOWANIE 
 
W wydanej w roku 2013 ksi ce Zwrot cyfrowy w humanistyce9 starannie 

opisano zmiany, jakie zachodz  w metodologii bada  humanistycznych  
i spo ecznych. Warto zauwa y , i  ten „zwrot cyfrowy” dotyczy te  peda-
gogiki, a zw aszcza kwestii metodycznych. Uczenie si  w spo ecze stwie 
wiedzy, w spo ecze stwie informacyjnym wygl da znacz co inaczej ni   
w czasach, gdy rzeczywisto  cyfrowa nie by a tak dominuj ca. Internet sta  
si  przestrzeni  edukacyjn , która daje ogromne mo liwo ci nauczycielom  
i uczniom. Odpowiednie zagospodarowanie tej przestrzeni wymaga wie-
dzy i umiej tno ci w zakresie „pedagogiki 2.0” oraz technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. 
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