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E-government, e-citizen, e-bank, e-learning... 
E-moda?.  

Pierwsze dwa z wymienionych poj�� w Polsce 
jeszcze wcale nie funkcjonuj�.  

E-banki maj� w Polsce tyle klientów, co w 
dwudziestokrotnie mniejszej od nas Estonii! 
Wi�kszo�ci „przeciwników e-bankingu” wystarcza 
slogan, �e „w Internecie przecie� pełno hackerów”. 
Nikt z nich nie zna osobi�cie nikogo okradzionego 
elektronicznie, ka�dy zna wielu okradzionych 
tradycyjnie, ale... 

E-learning wi�kszo�� z nas uto�samia 
(niezbyt słusznie) ze zdalnym nauczaniem. Ten 
prosty zabieg pozwala nast�pnie rozstrzela� 
e-learning za dehumanizacj�, demotywacj�, 
automatyzacj�, i alienacj�. 

Niedawno miałem okazj� by� w Lizbonie na 
konferencji SEEL  (Supporting Excellence in 
E-Learning – Wspieranie jako�ci w e-nauczaniu). 
Przysłuchiwanie si� wymianie do�wiadcze� 
organizacji członkowskich z wielu krajów Europy 
pozwalało zauwa�y�, �e bardziej zaawansowani 
cywilizacyjnie mieszka�cy naszego kontynentu 
maj� dawno za sob� kilka faz „stosunku do 
e-learningu”: nieufno�� wobec nowo�ci, nadmierny 
entuzjazm i przerost oczekiwa� zwi�zanych z jego 
nieumiej�tnym wdra�aniem, pilota�owe wdro�enia. 
Tak�e wnioski z wst�pnych bada� efektywno�ci, 
ewaluacji i studiów przypadków.  

Teraz jest czas na optymalizacj� zysków ze 
stosowania nowych technologii, usuwanie ich wad, 
wypracowywanie najlepszych wzorców, 
standardów e-nauczania,  procedur kontroli 
i polepszania jako�ci. 

Nie uda si� nam ani „przeczeka�” e-learningu 
(jak chcieliby nieufni), ani te� omin�� wszystkich 
bł�dów popełnianych przez poprzedników (jak 

marz� entuzja�ci). Trzeba jak najszybciej 
wyci�gn�� wnioski z lawinowego upowszechniania 
si� mediów elektronicznych, komórek, 
komunikatorów, Internetu dost�pnego w kieszeni, 
w lesie (tak, ci z nas, którzy kupili komórk� w tym 
roku zwykle nie maj� poj�cia, �e nosz� w kieszeni 
tanie stałe ł�cze internetowe!).  

Trzeba sobie zda� spraw�, �e jeste�my 
w sprawach technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych pierwsi lub drudzy w Europie, 
niestety, licz�c od tego mniej chwalebnego ko�ca. 

 
E-learning jest technik� przekazywania 

wiedzy wykorzystuj�c� bogaty zestaw �rodków 
elektronicznej transmisji, prezentacji, zbierania 
i przetwarzania informacji, w tym Internet 
i intranet. 

E-learning jest uznan� szans� na 
przyspieszenie rozwoju społecznego 
i gospodarczego, upowszechnianie wiedzy, 
edukacji cało�yciowej, formowanie społecze�stwa 
obywatelskiego, społecze�stwa informacyjnego. 
Jest szans� na wyrównywanie szans. Jakkolwiek 
nieco pompatycznie brzmi, jednak tak wła�nie jest. 

Na poprawnie działaj�c� przestrze� 
e-learningow� składaj� si� mi�dzy innymi: 

− sprz�t komputerowy, systemy operacyjne   
i odpowiednio wydajne ł�cza,  

− elektroniczny system zarz�dzania 
nauczaniem, 

− kursy (uporz�dkowane i obudowane 
medialnie porcje wiedzy uzupełnione 
o narz�dzia oceniaj�ce, a zapisane 
zgodnie z okre�lonymi normami 
technicznymi), 

− uczestnicy kursów (wyposa�eni 
w odpowiedni sprz�t, oraz umiej�tno�ci 
i nawyki zwi�zane nie tylko z obsług� 
narz�dzi komunikacji, ale tak�e 
stosownymi metodami pracy czy  tzw. 
obyciem testowym), 

− stosownie dobrane, ró�ni�ce si� od 
tradycyjnych metody nauczania, 
aktywizacji, motywacji, kontroli, 

− nauczyciele, którzy poza tymi samymi, co 
dla uczniów, wymaganiami musz� równie� 
umie� na bie��co zarz�dza� kursami 
i interpretowa� dane dostarczane przez 
system, 

− autorzy kursów (celowo wymieniam ich 
oddzielnie. Ani dobry nauczyciel nie 
stworzy poprawnego kursu bez fachowca 
od narz�dzi informatycznych, mediów 
i przekazu, ani ten ostatni nie obejdzie si� 
bez dydaktyka), 



− administratorzy, standardy e-nauczania, 
system ewaluacji i stałego reagowania na 
jej wyniki, etc., etc. 

 
Mimo, i� w powy�szym zestawieniu dokonałem 

daleko id�cych uproszcze�, mo�e ono rodzi� 
obawy, czy jest w takim zło�onym systemie 
rozs�dne miejsce dla zwykłego nauczyciela. 

Otó� JEST! Przede wszystkim nie s�dz�, i� 
jaki� nauczyciel mo�e dzi� �ywi� uzasadnione 
przekonanie, �e mógłby w dłu�szym czasie 
funkcjonowa� bez stałego uczenia si�. E-learning 
jest w stanie wielce pomóc w takiej edukacji.  

Edukacja cało�yciowa jest konieczno�ci� nie 
tylko dla nauczycieli, ale dla całego 
społecze�stwa. Wszystko wskazuje na to, �e 
e-learning b�dzie w niej odgrywał szybko rosn�c� 
rol�. Trzeba do niej przygotowa� przede 
wszystkim cał� młodzie�. Z dotychczasowych 
do�wiadcze� wynika, i� gimnazjum jest etapem 
nauki najbardziej obiecuj�cym, je�li chodzi 
o rachunek nakładów i zysków. Nie chodzi 
o informatyków. W wielu krajach w szkole 
podstawowej ani gimnazjum nie ma 
specjalistycznego przedmiotu, za to cała szkoła, 
uczniowie i nauczyciele, posługuje si� stale 
platform� e-learningow�. Nie do „zdalnego 
nauczania” w osiedlowej szkole przecie�, ale do  
wspomagania tradycyjnego nauczania i do 

zdobywania stosownego obycia z t� now� 
technik� przekazywania wiedzy. 

 
Dlaczego zdecydowałem si� poruszy� tak 

zło�on� tematyk� w przedwakacyjnym numerze 
MiKa? W numerze powakacyjnym spróbuj� 
zaproponowa� wydzielenie z naszkicowanej wy�ej 
przestrzeni e-learningowej bloków, których mo�na 
i nale�y uczy� (si�) oddzielnie, stopniowo tak, aby 
ka�dy z nich samodzielnie dawał ju� jakie� 
korzy�ci. Zaraz te� po wakacjach, w ramach 
Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Kultury,  
zamieszkałym w okolicach Bielska-Białej 
proponuj� otwarty wykład i warsztat dotycz�cy 
planowanego pilota�u e-nauczania opartego na 
wspólnej platformie. Tym, którzy mieszkaj� daleko 
przypominam za�, i� jedn� z zalet e-learningu jest 
zdolno�� niwelowania fizycznych dystansów. 
W projekcie przydadz� si� wszyscy – i uczniowie, 
i otwarci nauczyciele ró�nych specjalno�ci. 
Konkretne  propozycje pojawi� si� jeszcze 
podczas wakacji w serwisie http://E.kn.bielsko.pl . 

 
Najpierw - zafundujmy sobie wszyscy udany 

niestacjonarny wypoczynek od stacjonarnego 
nauczania. 

 
Autor jest nauczycielem 

przedmiotów informatycznych i administaratorem sieci  
w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej 

 


