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E-learning szansą 
wzbogacenia oferty 
edukacyjnej Uczelni

Wprowadzenie

Czy można sobie wyobrazić codzienne życie współczesnego człowie-
ka bez Internetu? O ile jeszcze nie tak dawno wiele osób było sceptycznie 
nastawionych co do przyszłości i perspektyw rozwoju Internetu, o tyle dzi-
siaj wszyscy są zgodni, że Internet zawitał do wszystkich obszarów na-
szego życia1, w tym również do procesu kształcenia. Spróbujmy więc do-
konać pewnej analizy możliwości wykorzystania tego potężnego narzę-
dzia do kształcenia studentów naszej Uczelni.

Od wielu lat mówimy i piszemy o nauczaniu wspomaganym kompute-
rowo na naszej Uczelni2, co z wolna zaczyna przynosić konkretne wyniki. 
Systematycznie gromadzone są na serwerach naszej Uczelni materiały 
dydaktyczne opracowywane zarówno przez pracowników naukowych jak 
i samych studentów. Zwłaszcza ci ostatni silnie przyczyniają się do zwięk-
szania zasobu materiałów dydaktycznych dostępnych w Sieci poprzez 
udział w trwającym już od sześciu lat konkursie „Notatki w Internecie”. 
Konkurs ten wywołuje wielkie zainteresowanie i to nie tylko w naszej 
Uczelni. Jest to bowiem szansa, z jednej strony na wzbogacenie posiada-
nych zasobów, z drugiej na podniesienie poziomu wykształcenia studen-
tów w zakresie wykorzystywania Internetu. Jesteśmy pierwszą Uczelnią, 
która zainicjowała tę formę tworzenia materiałów e-learningowych, ale 
wiemy, że są uczelnie, które zdecydowały się nas w tym zakresie naśla-
dować.

W chwili obecnej na serwerze AGH jest dostępnych on-line wiele ma-
teriałów dydaktycznych z kilkunastu dziedzin, obejmujących przedmioty 
wykładane na większości kierunków studiów. Materiały te są ogólnie do-
stępnie, mogą więc z nich korzystać nie tylko nasi studenci, ale również 
studenci innych uczelni oraz uczniowie szkół średnich. Przykładowo, tylko 
w ubiegłym roku zarejestrowanych zostało około 5 tys. osób, które sko-
rzystały z testów z fizyki umieszczonych na stronie AGH. Uważamy, że 
obecność takiej publicznie dostępnej oferty stanowi ważny element pro-
mocji AGH.

Wykorzystanie Internetu w procesie dydaktycznym naszej Uczelni nie 
powinno być jednak ograniczone wyłącznie do opracowywania i umiesz-
czania materiałów multimedialnych w Sieci. Powinny one bowiem stać się 
również jednym z elementów kształcenia metodą e-learningową3, do któ-
rego powinniśmy zacząć wdrażać zarówno naszych studentów jak 
i (zwłaszcza!) nauczycieli akademickich. I właśnie zwrócenie baczniejszej 
uwagi naukowców AGH na tę nowoczesną i bardzo obiecującą formę 
kształcenia jest głównym celem niniejszego artykułu. Żeby e-learning 
skutecznie stosować trzeba go jednak bliżej poznać. Zacznijmy zatem od 
przypomnienia kilku podstawowych pojęć związanych z e-learningiem.

Wybrane definicje e-learningu

Należy zacząć od obalenia mitu, że e-learning to wyłącznie multi-
medialne materiały dydaktyczne dostępne w Internecie. Otóż materiały te 
są jednym z głównych jego elementów, ale nie jedynym. E-learning bo-
wiem, co trzeba wyraźnie podkreślić, jest w pełnym tego słowa znaczeniu 
interaktywnym procesem kształcenia, wykorzystującym określone 
środki techniczne, w którym istnieją określone relacje pomiędzy wykła-
dowcą/(tutorem) i studentem, jak również pomiędzy poszczególnymi 
członkami grupy studentów. W procesie kształcenia realizowanym po-
przez e-learning istnieje zatem wyraźny podział ról, w ramach którego wy-
różnić należy:
– dostawców treści, czyli wykładowców,
– tutorów,
– odbiorców, czyli studentów,
– infrastrukturę tele-informatyczną (zarówno hardware jak i software) 

(Rys. 1).

Rys. 1. Elementy składowe e-learning

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dwie istotne cechy, odróż-
niające nauczanie z wykorzystaniem Internetu od normalnej pracy szkol-
nej. Otóż w procesie kształcenia z wykorzystaniem e-learningu pojawia 
się pojęcie tutora, które nie ma bezpośredniego odpowiednika w naucza-
niu „klasycznym”. Jest to zupełnie nowa postać, której rola w procesie 
kształcenia może (i powinna) być bardzo istotna. Zadaniem tutora jest 
nadzór nad procesem kształcenia studentów jak również stymulowanie 
procesu kształcenia i pomoc w nauce. Rolę tutora można określić, korzy-
stając z terminologii żeglarskiej, jako rolę komandora konwoju, czuwają-
cego nad tym, by studenci nie dryfowali zbyt daleko i nie rozpraszali się 
podczas „surfowania” po oceanie informacji zawartej w Internecie, cho-
ciaż z definicji każdy z nich jest całkiem niezależnym sternikiem, swobod-
nie regulującym tempo i kierunek swojego ruchu. Drugim istotnym aspek-
tem e-learningu jest praca grupowa studentów. Wbrew potocznym opi-
niom, e-learning, bardziej niż tradycyjne kształcenie, mobilizuje studen-
tów do pracy grupowej. Sposób prowadzenia kształcenie e-learningowe-
go zdecydowanie sprzyja intensywnej wymianie myśli, problemów i do-
brych rad pomiędzy studentami wchodzącymi w skład tego samego kur-
su (grupy), a każdy z systemów informatycznych, mogących wspomagać 
proces e-learningu (patrz dalej), dysponuje odpowiednimi do tego celu 
narzędziami. 

Co praktycznie składa się na e-learning? 
Na pewno wspomniane wcześniej multimedialne materiały dydaktycz-

ne, ale nie tylko. Mamy tu do czynienia również z testami, zadaniami do 
sprawdzania stopnia opanowania materiału, jak również z elementami 
pomocniczymi, które nie występują w klasycznym kształceniu. Są to róż-
nego rodzaju ankiety, czat, forum dyskusyjne, e-mail, itp. Wszystkie te 
elementy dostępne są poprzez specjalistyczne oprogramowane, nazywa-
ne platformą e-learningową. Na rynku dostępnych jest wiele platform, któ-
re są wykorzystywane w e-learningu. W naszej Uczelni dostępna jest ak-
tualnie platforma MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Lear-
ning Environment)4. Platforma ta w pełni umożliwia tworzenie i umieszcza-
nie w Internecie materiałów dydaktycznych, ułatwia interaktywne prowa-
dzenie zajęć w Sieci jak również zarządzanie procesem kształcenia.

Za i przeciw  
e-learningowi

Trudno jest w jednym artykule omówić wszystkie zalety i wady e-lear-
ningu. Ograniczymy się więc do podania głównych argumentów za i prze-
ciw wdrażania tej formy kształcenia. Z oczywistych powodów bardziej in-
teresuje nas to, co z pomocą e-learningu można będzie osiągnąć na 
AGH, niż to, co generalnie jest osiągalne w sposób teoretyczny w jakichś 
abstrakcyjnych modelach. Dlatego spróbujemy na początku znaleźć od-
powiedź na pytanie: Czy i jakie korzyści winny być wynikiem wprowadza-
nia e-learningu na naszej Uczelni? Stawiając to pytanie mamy na myśli 
zarówno korzyści, jakie mogą wynikać dla poszczególnych studentów 
oraz pracowników, jak i korzyści dające się wskazać dla Wydziałów.

Dzięki e-learningowi studia stają się dla studentów bardziej dogodne 
poprzez ciągły dostęp do wiedzy z dowolnego miejsca i o dowolnej po-
rze. Nie ma więc problemów z faktem, że w porze wczesnorannego albo 
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późnowieczornego wykładu znaczna część studentów ma trudności ze 
skupieniem uwagi z powodu senności. Nie istnieje kłopot związany z do-
tarciem z odległego miejsca zamieszkania do sali wykładowej lub do bi-
blioteki. Nie ma problemu z ograniczonymi godzinami dostępu do ksią-
żek w czytelni. Nie ma problemu, że ktoś się spóźnił na zajęcia i nie sko-
rzystał z nich w sposób należyty, a ktoś inny musiał coś załatwić i wcale 
nie był na zajęciach, więc je całkowicie stracił. Studia realizowane przez 
Internet mogą być maksymalnie elastyczne, gdyż tempo przyswajania 
wiedzy student może swobodnie regulować, dostosowując je do swojej 
zmiennej zdolności psychofizycznej, a mało zrozumiałe partie materiału 
można studiować wielokrotnie, otrzymując (w przypadku dobrze zbudo-
wanych materiałów do komputerowego nauczania) za każdym razem tro-
chę inne naświetlenie studiowanego problemu wraz z innym zestawem 
wyjaśnień i ilustrujących problem przykładów.

E-learning stwarza też możliwość nieosiągalnej innymi metodami ak-
tywizacji studenta podczas procesu nauki wraz z bogatymi możliwościa-
mi stwarzanymi przez technikę symulacji komputerowej jak i z możliwo-
ściami wirtualnego dostępu do najnowocześniejszych laboratoriów ba-
dawczych. Prowadzenie wirtualnych eksperymentów, ilustrujących teore-
tyczne wiadomości, jest tańsze i bezpieczniejsze, niż działanie z wykorzy-
staniem rzeczywistych (fizycznych) stanowisk laboratoryjnych. Prowadzi 
to automatycznie do znaczących oszczędności, chociaż nie powinno sta-
nowić jedynej formy dostępu do praktyki ilustrującej teoretycznie naucza-
ne treści, bo zwłaszcza w kształceniu inżynierów, kontakt z konkretnymi 
obiektami jest nieodzownym składnikiem prawidłowej edukacji. Wirtualny 
kontakt ucznia z nauczycielem jest w wielu przypadkach znacznie wygod-
niejszy dla obu stron, a równocześnie daje studentowi możliwość „wirtu-
alnego” studiowania u najwybitniejszych naukowców w różnych uczel-
niach w świecie. 

Forma kształcenia przez Internet może również odgrywać bardzo 
istotną rolę w procesie dokształcania w zakresie najnowszej techniki za-
wodowo czynnych inżynierów (lifelong learning). Zapotrzebowanie na no-
wą wiedzę, wynikającą z postępu nauki i techniki, jest bardzo popularne 
w środowisku absolwentów naszej Uczelni, pracujących na różnych sta-
nowiskach. Bowiem nowoczesny inżynier, we współczesnym świecie, 
musi sam nadążać za dynamicznie rozwijającymi się technologiami, ma-
teriałami i dyscyplinami wiedzy5. I właśnie e-learning stwarza absolwento-
wi naszej Uczelni możliwość uaktualniania na bieżąco i zgodnie z rosną-
cymi nieustannie wymogami, nabytej wcześniej na studiach wiedzy. Na-
uczanie na odległość przy wykorzystaniu Internetu może tu być bardzo 
istotnym atutem oferty edukacyjnej naszej Uczelni, gdyż aktywni zawodo-
wo inżynierowie, zwłaszcza ci, którzy osiągają w pracy znaczące sukcesy, 
muszą bardzo cenić swój czas i często nie mogą sobie pozwolić na 
udział w studiach podyplomowych odbywanych metodą zjazdów i słu-
chania wykładów bezpośrednio na Uczelni. Tymczasem to właśnie ci ab-
solwenci są najbardziej ambitni, najbardziej pragną aktualizować swoją 
wiedzę i mogą stanowić główną „klientelę” różnych kursów doskonalą-
cych wiedzę oraz studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje – 
przy założeniu, że będą z nich mogli korzystać bez konieczności odrywa-
nia się od pracy. Tak wiec e-learning ma szanse stać się głównym ele-
mentem kształcenia ustawicznego, przynosząc Uczelni zarówno prestiż, 
jak i pieniądze.

Oczywiście, nie ma rzeczy idealnych, więc i e-learning nie jest pozba-
wiony wad. Przede wszystkim jego wadą są wysokie koszty przygotowa-
nia materiałów e-learningowych (wykładów, testów, ćwiczeń, itp.). Trzeba 
jednak zaznaczyć, że są to koszty jednorazowe, które powinny się zwró-
cić w dość krótkiej perspektywie czasowej. Nie powinno to więc stanowić 
bariery, tym bardziej, że na opracowanie materiałów e-learningowych 
można znaleźć środki finansowe w różnego typu projektach krajowych 
lub europejskich.

Poważną barierą opóźniającą wdrażanie e-learningu w Polsce jest 
brak modelu finansowo-legislacyjnego dla tej formy kształcenia. Tutaj pio-
nierzy e-learningu muszą się liczyć z tym, że mają przed sobą prawdziwy 
„tor przeszkód”, gdyż liczba wątpliwości, jakie nasuwają się w związku 
z tworzeniem i eksploatacją materiałów do elektronicznego nauczania 
jest bardzo długa – poczynając od wątpliwości dotyczące praw autor-
skich i ich ochrony, poprzez wątpliwości co do sposobu „ściągania” na-
leżności za korzystanie z materiałów dydaktycznych dystrybuowanych 
przez Internet, a kończąc na tym, w jaki sposób tego rodzaju dorobek 

można by było „zdyskontować” w różnego rodzaju ocenach, jakim pra-
cownicy Uczelni są poddawania z okazji ocen okresowych lub/i podczas 
ubiegania się o kolejne stopnie i tytuły naukowe. Jednak z tego, że coś 
jest trudne, nie wynika, że jest to niemożliwe – dlatego warto podjąć trud 
bycia pionierem tej nowej dziedziny, gdyż lepiej cierpieć jako pionier, niż 
nudzić się jako rutyniarz.

Dla Wydziału  
i dla Uczelni

Spróbujmy teraz syntetycznie ocenić, jakie korzyści dla wydziału i dla 
Uczelni wynikają z szerokiego wdrożenia e-learningu? Przede wszystkim, 
dzięki e-learningowi, wydział może poszerzyć swoją ofertę dydaktyczną. 
Może także obniżyć koszty nauczania, zwłaszcza w obszarze studiów 
płatnych, to znaczy zaocznych i podyplomowych. Dzięki uelastycznieniu 
trybu studiowania może pozyskać dodatkowych studentów, którzy w tra-
dycyjnym modelu nigdy by się nie pojawili na naszej Uczelni, co w konse-
kwencji może stać się dodatkowym źródłem dochodów.

E-learning jest też sposobem na przezwyciężenie pewnego ważnego 
problemu moralnego, z jakim mamy stale do czynienia w kontekście stu-
diów zaocznych. Otóż w ramach tych studiów bardzo ograniczona jest 
liczba godzin kontaktowych, to znaczy okres czasu, kiedy studenci mają 
styczność ze swoimi profesorami i z ich asystentami. Niewątpliwie jest to 
prawidłowe, ponieważ istotą studiów zaocznych jest samodzielna praca 
studenta. Jednak myśląc o tym, co Uczelnia daje studentom zaocznym 
stale mamy wrażenie, że mogliby oni dostawać więcej. Nie można zorga-
nizować większej ilości zjazdów studentów do AGH, nie można w nie-
skończoność mnożyć wyjazdów naszych pracowników do zamiejsco-
wych ośrodków dydaktycznych – natomiast można zapewnić studentom 
zaocznym lepszy serwis wiadomości, które mogą pozyskiwać z Internetu. 
Takie wiadomości, dostępne z dowolnego miejsca przez 7 dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę mogą być cenną ofertą dydaktyczną dla stu-
dentów zaocznych, którzy bezpośredni kontakt z pracownikami Uczelni 
mają tylko raz na dwa tygodnie.

Nie można też zapominać o innych korzyściach dla Uczelni, wynikają-
cych z rozwoju e-learningu. Zaczniemy od wskazania efektu marketingo-
wego, który jest bardzo ważny w tak twardej dzisiaj rywalizacji o każdego 
studenta. Uczelnia, która dobrze się „sprzeda” w Internecie będzie chęt-
niej wybierana przez kandydatów na studia, niż taka, która jest w Cyber-
przestrzeni nieobecna. Drugim efektem jest możliwość ograniczenia mi-
gracji studentów, która prawdopodobnie będzie w przyszłości coraz po-
wszechniejsza. Dobra polska szkoła wyższa, której poziom nauczania 
można wypróbować (poprzez dostęp do wybranych bezpłatnych serwi-
sów internetowych) łatwiej zatrzyma studenta rozważającego możliwość 
studiowania za granicą, niż uczelnia, której jakość można sprawdzić do-
piero po tym, jak się już zostanie jej studentem.

Kolejnym ważnym aspektem przemawiającym za wdrażaniem e-lear-
ningu jest fakt, że e-learning jest nieodłącznym elementem rozwijające-
go się współczesnego świata opartego na wiedzy i dlatego trudno go po-
minąć na naszej Uczelni. Jeśli pozwolimy, żeby inni nas w tym zakresie 
wyprzedzili, to zrobimy tym innym prezent, którego nie powinniśmy im 
oferować.

Jak praktycznie wykorzystać  
e-learning w AGH?

A jak to wszystko wygląda obecnie w naszej Uczelni? 
Mamy wszystkie elementy niezbędne do rozwijania e-learningu, a więc 

wykładowców, multimedialne materiały dydaktyczne na najwyższym po-
ziomie dostępne w sieci, odpowiednią kadrę informatyków i metody-
ków, grafików komputerowych itd. Przede wszystkim zaś mamy platformę 
MOODLE, która jest znakomitym narzędziem do e-learningu, o której na-
pisano obszerniej w oddzielnym artykule w tym samym numerze BIP’a. 
Mamy też, unikalne w wymiarze krajowym i nawet europejskim następu-
jące elementy, które mogą i powinny być wykorzystane przy wdrażaniu 
e-learningu. Są to:
– Miasteczko Studenckie, które stanowi model nowoczesnego społe-

czeństwa informacyjnego na którym od kilku lat prowadzone są bada-
nia6,
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– materiały dydaktyczne zgromadzone na serwerze uczelnianym, ogól-
nie dostępne w Sieci, z których koniecznie należy korzystać intensyw-
niej, niż do tej pory,

– mamy konkurs „Notatki w Internecie”, który od 6 lat cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem studentów, a powstające materiały są na 
coraz wyższym poziomie, dzięki czemu przy relatywnie niewielkim 
wkładzie pracy kadry nauczającej można znacząco wzbogacać ofertę 
internetowego kształcenia

– mamy własny Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej. Jest to jeden z naj-
starszych tego typu ośrodków akademickich w Polsce i jedyny 
w uczelniach krakowskich. O randze i merytorycznej wartości tego 
Ośrodka świadczy fakt, że otrzymał on pod koniec 2004 roku status 
Centrum Doskonałości nadany mu decyzją Ministra Nauki i Informa-
tyzacji. Dodajmy, że jest to jedyny w Polsce ośrodek e-learningu, któ-
ry legitymuje się tym zaszczytnym mianem Centrum Doskonałości 
w uczelniach państwowych.
Twierdzimy, że pracownicy AGH mogą i powinni korzystać z szans, 

wynikających z podanych wyżej okoliczności, a zwłaszcza z możliwości, 
jakie stwarza Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej (OEN). W ramach swoich 
działań statutowych Ośrodek ma za zadanie stymulowanie wydziałów do 
rozwoju e-learningu, a także zajmuje się administracją i obsługą e-lear-
ningu w naszej Uczelni. Do tego celu służy między innymi udostępniona 
BEZPŁATNIE wszystkim wydziałom nowoczesna platforma e-learningowa 
MOODLE 7, którą administruje OEN. Platforma ta została zaprogramowa-
na w taki sposób, by jak najbardziej ograniczyć konieczność udziału ad-
ministratorów systemu w tworzeniu materiałów edukacyjnych i w zarzą-
dzaniu procesem nauczania. Oznacza to, że każdy chętny może łatwo 
i wygodnie zacząć korzystać z tej platformy nie pytając nikogo o zdanie 
ani nie czekając na jakieś specjalne pozwolenia. Intuicyjny interfejs plat-
formy MODLE umożliwia bardzo szybkie opanowanie umiejętności samo-
dzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby wykładów 
i ćwiczeń. Wykładowcy mogą więc w bardzo krótkim czasie nauczyć się 
tworzyć i zamieszczać własne materiały edukacyjne na platformie, mogą 
projektować zadania dla studentów, mogą organizować studentów w gru-
py ćwiczeniowe oraz dyskusyjne, mogą monitorować i oceniać ich postę-
py w pracy nad projektami, itp.

Dzięki platformie MOODLE przynajmniej część zajęć w ramach po-
szczególnych kierunków studiów mogłaby odbywać się w systemie e-le-
arning, bez konieczności organizowania sali wykładowej oraz bez ko-
niecznej obecności wykładowcy i studentów w tym samym miejscu 
i w tym samym czasie. Taki mieszany system nauczania, systemu trady-
cyjnego z elementami e-learning, nosi w literaturze miano blended lear-
ning i jest najszybciej rozwijającym się nurtem w świecie edukacji wspo-
maganej Internetem. Poniżej przedstawiliśmy kilka sugestii dotyczących 
możliwości wykorzystania platformy.

E-learning jako sposób  
na wyrównanie poziomu  

wiedzy studentów

Przed rozpoczęciem zajęć studenci, zwłaszcza pierwszego roku (ale 
w przypadku niektórych przedmiotów może to dotyczyć także starszych 
lat studiów), nie dysponują jednolitą wiedzą z wielu przedmiotów podsta-
wowych (matematyka, chemia, fizyka), co utrudnia wykładowcom prowa-
dzenie zajęć. Jedni wiedzą za mało i trudno jest dotrzeć do nich z nowymi 
wiadomościami, inni są dobrze przygotowanie i z irytacją przyjmują po-
wtarzanie wiadomości, które są im już dobrze znane. Przygotowanie kur-
sów e-learningowych wyrównujących poziom wiedzy studentów z przed-
miotów podstawowych pozwoliłoby skutecznie rozwiązać ten problem.

E-learning jako narzędzie  
umożliwiające studentom  

przygotowanie się do właściwych zajęć

Ogólnie wiadomo, jak ważne jest to, by student był właściwie przygo-
towany do zajęć – zwłaszcza do ćwiczeń laboratoryjnych, wykonywanych 
na bazie skomplikowanej i drogiej aparatury, które przynoszą oczekiwane 
efekty tylko wtedy, gdy studenci dokładnie wiedzą, na co i kiedy zwrócić 
uwagę, a także orientują się, jakie znaczenie ma taka lub inna obserwa-

cja. Platforma MOODLE może służyć w tym przypadku jako zbiór mate-
riałów pomocniczych, na bazie których student mógłby przygotowywać 
się do laboratorium, do dyskusji i do aktywnego udziału w innych zaję-
ciach prowadzonych metodą tradycyjną. Warto zauważyć, że w odróżnie-
niu od materiałów drukowanych, z których studenci oczywiście także ko-
rzystają w podobnym celu, materiały rozpowszechniane metodą e-lear-
ningu mogą być znacznie bogaciej ilustrowane z wykorzystaniem technik 
multimedialnych. Wiadomo, że w druku bardzo kosztowne są wszelkie 
ilustracje, zwłaszcza barwne, podczas gdy w Internecie rozpowszechnia-
nie kolorowych zdjęć, rysunków, czy nawet krótkich filmów nie nastręcza 
żadnej trudności i nie wiąże się z żadnym specjalnym kosztem. Co wię-
cej, materiały internetowe mogą być interaktywne, co oznacza, że każdy 
student może je poznawać we własnym tempie, kontrolując równocze-
śnie poprzez testy i pytania sprawdzające rzeczywisty stopień przyswoje-
nia niezbędnej wiedzy (jak wiadomo subiektywne odczucia bywają w tym 
zakresie bardzo mylące!).

E-learning jako sposób na powtórkę materiału  
i kontynuowanie dyskusji

Po zakończeniu wykładów i ćwiczeń prowadzonych metodą tradycyj-
ną studenci, w ramach powtórki, mogą sporządzić wspólną notatkę z za-
jęć i umieścić ją w środowisku platformy. Platforma może być również 
sposobem na kontynuowanie nauki w formie dyskusji prowadzonej na fo-
rum. Takie dyskusje to bardzo ważny element konstruowania i utrwalania 
wiedzy w umyśle studenta, często zaniedbywany z powodu braku czasu 
na właściwych zajęciach.

E-learning na studiach zaocznych,  
wieczorowych i podyplomowych

Formuła blended-learning, czyli wspomagania studiów tradycyjnych 
metodami e-learning, może być szczególnie przydatna w studiach pody-
plomowych i zaocznych. Dzięki e-learningowi studenci mają łatwiejszy 
dostęp do materiałów dydaktycznych oraz do ćwiczeń i testów samo-
-sprawdzających wiedzę, co przy samodzielnym opanowywaniu wiedzy 
(zgodnie z modelem studiów zaocznych) jest sprawą o pierwszorzędnym 
znaczeniu.

Reasumując, Uczelnia nasza jest w pełni przygotowana do intensyw-
nego rozwoju e-learningu. Mamy odpowiednie zasoby, odpowiednie na-
rzędzia i odpowiednie doświadczenia by stać się w skali ogólnopolskiej 
pionierami tej formy kształcenia. Oczekujemy, że w najbliższej przyszłości 
Wydziały zainteresują się wykorzystaniem e-learningu we wspomaganiu 
kształcenia na różnych poziomach studiach dziennych, zaocznych, wie-
czorowych i podyplomowych. Ze swej strony, Ośrodek Edukacji Niesta-
cjonarnej oferuje wszystkim chętnym pomoc informatyczną, graficzną 
oraz metodyczną w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wersji de-
monstracyjnej platformy 8, na której zamieszczone są przykładowe ma-
teriały pochodzące z kursów opracowanych przez OEN 9. Przykłady te 
mogą ułatwić zrozumienie zasad budowy treści edukacyjnych na plat-
formie.

Wdrożenie platformy MOODLE na wydziałach uczelni to szansa na 
wzbogacenie oferty edukacyjnej AGH. W dobie, kiedy nowoczesne tech-
nologie informacyjne na stałe zagościły w światowej edukacji, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, jako wiodąca uczelnia techniczna, powinna wciąż 
stać na czele inicjatorów podobnych zmian w Polsce. 
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Platforma e-learningowa 
MOODLE w AGH

Wprowadzenie

Czy się z tym zgadzamy czy nie, Internet na stałe zagościł w edukacji. 
Z zasobów w nim zgromadzonych korzystają na co dzień w celach edu-
kacyjnych zarówno młodsi jak i starsi obywatele światowej społeczności. 
Edukacja przez Internet, jeśli odpowiednio zorganizowana i zarządzana, 
ma dodatkową zaletę: pozwala jej użytkownikom na dotarcie do spraw-
dzonych, „przefiltrowanych” źródeł wiedzy. W niniejszym artykule posta-
ramy się przybliżyć pojęcie platformy e-learningowej jako elementu cen-
tralnego w organizacji nauczania wspomaganego Internetem. Podejmie-
my również próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób platforma MO-
ODLE może zostać wykorzystana dla kształcenia inżynierów w Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Platforma e-learningowa1

Na wstępie postaramy się wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem platfor-
my e-learningowej. Platforma jest systemem informatycznym zaopatrzo-
nym w narzędzia służące do organizacji procesu dydaktycznego charak-
teryzującego się wysokim stopniem interaktywności. Przy pomocy ele-
mentów składowych systemu możemy przygotowywać, gromadzić i udo-
stępniać materiały dydaktyczne (w formie plików tekstowych, graficznych, 
audio-video), moderować prowadzone dyskusje, organizować pracę 
w grupach, dokonywać analizy efektów nauczania (testy, ankiety, quizy), 
prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu uczenia się. Reasumując, 
platforma e-learningowa jest to system stworzony do zarządzania cało-
ścią procesów związanych z organizacją nauczania przez Internet.

Na światowym rynku dostępna jest coraz większa liczba platform ko-
mercyjnych, które wśród wielu zalet posiadają jednak tę zasadniczą wa-
dę, iż są to rozwiązania drogie, na które polskie uczenie nie mogą sobie 
z reguły pozwolić. Producenci platform coraz częściej dostosowują ich 
kształt i możliwości nie tyle do potrzeb akademickich, co do potrzeb ich 
czołowych nabywców, czyli dużych prywatnych korporacji. Prywatne firmy 
bowiem, widzą w tej inwestycji szanse na obniżenie kosztów związanych 
z organizacją szkoleń dla pracowników.

Aby sprostać potrzebom uczelni, szkół oraz innych instytucji dysponu-
jących ograniczonymi środkami finansowymi, zespoły niezależnych spe-
cjalistów tworzą wysokiej jakości darmowe oprogramowania typu Open 
Source, w tym również platformy e-learningowe. Jednym z takich syste-
mów wspomagających procesy zdalnego nauczania oraz uczenia się, 
jest platforma MOODLE (ang. Modular Object Oriented Distance Learning 
Environment). Platforma ta tworzona jest jako oprogramowanie typu 
Open Source i udostępniana darmowo w ramach publicznej licencji GNU 
GPL2. Oprogramowanie tego typu nie jest wolne od wad, ale nie są od 
nich również wolne drogie rozwiązania komercyjne. Ponieważ celem na-
szego artykułu nie jest obrona tego typu oprogramowania a jedynie pre-
zentacja jednego z dostępnych produktów, skoncentrujemy się teraz na 
przedstawieniu rozwiązań dostępnych dla naszej Uczelni.

Moodle a teoria konstruktywizmu społecznego

Pomysłodawcą platformy MOODLE jest Australijczyk – Martin Dougia-
mas. Głównym celem twórcy tego systemu było stworzenie platformy róż-
nej od tych dostępnych na rynku, a mianowicie takiej, która uwzględnia-
łaby aspekty pedagogiczne odwołujące się do założeń psychologii po-
znawczej, a zwłaszcza tego jej nurtu, który nosi miano konstruktywizmu.

Konstruktywizm zakłada, że uczeń3 jest aktywnym podmiotem, który 
samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym 
z dostępnych mu źródeł informacji. Rola nauczyciela4, obok motywowa-
nia i wspierania swoich podopiecznych, polega przede wszystkim na 
przydzielaniu zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla uczniów dy-
lematy do rozwiązania. Rezultatem pracy nad rozwiązaniem owych dyle-
matów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Idąc dalej, 
zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego, wiedza konstru-
owana jest najefektywniej, kiedy mamy do czynienia z uczeniem się przez 
współpracę. Jest to możliwe wtedy, kiedy uczeń pracuje w grupie, dzieląc 
się własnymi doświadczeniami i opiniami oraz będąc otwartym na do-
świadczenia i opinie innych.

Zgodnie z tymi założeniami platforma MOODLE zaopatrzona została 
w szereg narzędzi, które umożliwiają współpracę na poziomach uczeń – 
uczeń oraz uczeń – nauczyciel. Do narzędzi tych należą:

forum dyskusyjne – służące do komunikacji i współpracy asynchronicz-
nej5;

czat – służący do komunikacji i współpracy synchronicznej6;
dziennik (ang. journal) – służący do prywatnej korespondencji na pozio-

mie nauczyciel – uczeń;
narzędzie dialogowe (ang. dialog) – umożliwiające prowadzenie dysku-

sji w parach;
narzędzie organizacyjne – umożliwiające przydzielanie uczących się do 

poszczególnych grup, w których będą oni rozwiązywać postawione 
przed nimi zadania; 

warsztaty (ang. workshops) – pozwalające uczącym się na wzajemne 
ocenianie swoich prac; 

Wiki – narzędzie, które umożliwia uczącym się wspólną pracę na stronach 
WWW w celu dodawania, rozszerzania albo zmiany treści.

Zintegrowanie elementów umożliwiających komunikację wraz z tre-
ściami merytorycznymi oraz testami sprawdzającymi wiadomości pozwa-
la na zbudowanie efektywnych modułów edukacyjnych. Tak opracowane 
moduły mogą zostać następnie wykorzystane jako odrębne kursy lub ja-
ko uzupełnienie tradycyjnej formy nauczania.

Opis techniczny platformy

Dużą zaletą platformy e-learningowej MOODLE jest fakt, iż począwszy 
od jej powstania, czyli od roku 1999, jest ona stale modyfikowana i uzu-
pełniana o nowe rozwiązania i narzędzia. Poza profesjonalnymi twórcami 
oprogramowania, istotną rolę odgrywają tu zwykli użytkownicy platformy, 
którzy o swoich problemach lub pomysłach na jej ulepszenie dyskutują 
z twórcami projektu na forach dyskusyjnych na oficjalnej stronie tego pro-
jektu. W ostatnio wydanej wersji platforma ta została poszerzona o szereg 
użytecznych narzędzi, m.in. moduł do obsługi kursów zapisanych w for-
macie SCORM. Oprogramowanie platformy jest napisane w języku PHP 
i umożliwia użycie darmowych baz danych (MySQL, PostgreSQL, itp.). 
Platformę MOODLE można zainstalować w dowolnym środowisku opera-


