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ABSTRAKT 

Autorzy referatu zajmują się metodologią wprowadzania elementów zdalnego nauczania do 
praktyki naocznego systemu kształcenia szkolnego. Charakter zdalnego nauczania 
w zastosowaniach szkolnych ma swoistą specyfikę i dość zasadniczo róŜni się od standardów 
charakterystycznych dla tradycyjnie rozumianego zdalnego nauczania. Inna jest teŜ pozycja 
nauczyciela, który oprócz swoich typowych ról spełnia jednocześnie kilka innych funkcji znanych 
z systemów e-learningowych. 

Autorzy skupiają się nad jednym z najwaŜniejszych aspektów zdalnego nauczania - 
sprawdzaniem i ocenianiem oraz jego rolą w budowaniu systemu motywacyjnego. Stawiają 
tezę, iŜ sprawdzanie i ocenianie prowadzone w formie zdalnej wymaga większych umiejętności 
od nauczyciela, niŜ w formie naocznej.  

Autorzy postulują konieczność stosowania konstruktywistycznej strategii w nauczaniu przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii e-learningowych. Dokonują próby określenia 
moŜliwości wsparcia technologiami informacyjnymi poszczególnych elementów sprawdzania 
i oceniania w spirali edukacyjnej, tak aby dobrze były zrealizowane cele kształcenia stosowne 
dla nowoczesnej pedagogiki. 
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Authors debate the methodology of introducing the elements of distant learning systems into 

the practice of intramural education. The use of distance learning systems in school is specific 
and it is substantially different from that of traditionally understood as distance learning. Also the 
position of the teacher is different, as he has to play several supplementary roles simultaneously 
along with the typical role as a traditional school teacher. 

Authors concentrate on one of the most important aspects of the distance learning – testing 
and assessment and also on their function in constructing the motivation system. They claim that 
distant forms of testing and assessing require more qualified teacher than the intramural forms. 

The authors postulate the necessity of using constructivist strategies of teaching when using 
the modern distance learning technologies in school. They attempt to describe the possibility of 
supporting various elements of testing and assessing in the spiral of the education process to 
assure good implementation of modern pedagogy targets. 
 


