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PODEJŚCIA DO NAUCZANIA 

Po wykonaniu zadań IO2 nadszedł czas na przygotowanie materiału dydaktycznego do wykorzystania 

w szkoleniu studentów szkół wyższych. Aby ułatwić planowanie materiału, przygotowano poniższy 

dokument z informacją o doborze podejść do nauczania. 

 

Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi najnowszych technologii teleinformatycznych, podejścia do 

nauczania nie ograniczają się do tradycyjnej nauki w klasie czy sali szkoleniowej, ale obejmują 

również różne formy nauczania na odległość. Niniejszy dokument przedstawia różne podejścia i 

możliwości nauczania, w tym e-learning lub blended-learning. 

Obszar edukacji cyfrowej został również określony jako ważny przez Komisję Europejską w 

kontekście pandemii Covid-19. Jak twierdzi Komisja Europejska, pandemia pokazała, że posiadanie 

systemu kształcenia i szkolenia dostosowanego do ery cyfrowej jest niezbędne. Co więcej, pandemia 

przyspieszyła istniejący trend w kierunku nauczania online i hybrydowego. Ta zmiana odkryła nowe 

i innowacyjne sposoby organizowania przez studentów i wykładowców ich działalności dydaktycznej 

i edukacyjnej oraz interakcji online w bardziej osobisty i elastyczny sposób (Komisja Europejska, 

2021). 

W obszarze szkolnictwa wyższego e-learning stosowano również przed pandemią. Według badań 

Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (Gaebel i in., 2014) praktycznie wszystkie przebadane 

instytucje szkolnictwa wyższego zaczęły korzystać z e-learningu. Większość ankietowanych instytucji 

korzysta z blended- learningu (91%), integrując e-learning z konwencjonalnym nauczaniem, ale 

zaskakujące 82% instytucji wskazuje również, że oferuje kursy online. Wyniki ostatnich badań 

pokazują, że w całej Europie instytucje szkolnictwa wyższego w większym stopniu wykorzystują 

nauczanie cyfrowe. Ogólna akceptacja nauczania cyfrowego wzrosła, a instytucje dostrzegają 

zarówno korzyści, jak i wyzwania, jakie tego rodzaju edukacja przynosi studentom. Pandemia Covid-

19 nijako zmusiła praktycznie wszystkie instytucje do wzmożonego korzystania z  blended-learningu i 

nauczaniu online, co nie ma związku z badaniem przeprowadzonym przez ESU w 2014 roku. Jednak 

istniejące zasoby, o ile były dostępne, były pod wieloma względami niedostosowane do tak 

intensywnego użytku w szeroko pojętych celach edukacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, trzy czwarte 

respondentów wskazuje, że mieli konkretne plany zwiększenia potencjału cyfrowego niezależnie od 

kryzysu Gaebel i in.). 

 

Podejścia do nauczania – terminy i klasyfikacja 

Ponieważ istnieje wiele terminów związanych z nauczaniem na odległość, warto na początku 

przedstawić klasyfikację i wyjaśnić różnicę między różnymi podejściami do nauczania. Najszerszym 

pojęciem, jakie możemy sobie wyobrazić, jest edukacja na odległość, co oznacza ogólny termin dla 

każdego rodzaju działalności edukacyjnej, w której uczestnicy są w pewnej odległości od siebie, są 

oddzieleni w przestrzeni. Mogą, ale nie muszą być rozdzieleni w czasie (asynchroniczne vs 
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synchroniczne) (Inacol, 2011). Jest to ściśle związane z terminem nauczanie na odległość, które 

odbywa się, gdy nauczycieli i studentów dzieli pewna odległość (Ishmael i in., 2020).  

Nauczanie na odległość może być podzielona na dwa sposoby. Poniższa klasyfikacja (Rysunek 1) 

opiera się na możliwych podejściach do procesu nauczania. Według Eleny Gaevskya (2012) można 

wyróżnić dwa podejścia do nauczania poprzez Internet: pedagogiczne i technologiczne. Podejście 

pedagogiczne opiera się na tworzeniu sieci nauczania przez uczelnię lub inną agencję edukacyjną i 

angażowaniu studentów w działania edukacyjne. Wiąże się to z szeregiem różnych podejść do 

wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu i obejmuje następujące zjawiska: 

wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu F2F, blended-learning i nauczanie online. 

W podejściu technologicznym student tworzy własną sieć edukacyjną i wykorzystuje ją do swoich 

celów poznawczych. Koncepcja opisuje możliwości włączenia innowacji społecznych i 

technologicznych w praktykę nauczania, zarówno dla poszczególnych użytkowników, jak i organizacji, 

niezależnie od czasu, miejsca i tempa uczenia się, np.: zapewnienie dostępu do edukacyjnych 

depozytoriów, hipermediów edukacyjnych, udział w pracy edukacyjnych sieci społecznościowych z 

wykorzystaniem oprogramowania (w tym LMS, CMS) uczelni lub społeczności otwartej nauki (np. 

MOODLE), itp. Najważniejsze jest, aby dać użytkownikowi możliwość zorganizowania całego procesu 

uczenia się za pomocą środków technicznych. 

 

 

Rysunek 1. Nauczanie na odległość: klasyfikacja pojęć 

Źródło: Gaevskya, E. (2012), Distance Learning: Classification of Approaches and Terms, E-mentor, 2(44), 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/926 

 

 

Nauczanie online (e-learning) 

W dalszej części skupimy się na obszarze nauczania online (e-learning).  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/926
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Komisja Europejska (2001) opisuje e-learning jako wykorzystanie nowych technologii 

multimedialnych i Internetu w celu poprawy jakości nauczania poprzez ułatwienie dostępu do 

zasobów i usług, a także zdalnej wymiany i współpracy. E-learning, według OECD (2005), definiuje się 

jako wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnorodnych procesach 

kształcenia w celu wspierania i usprawniania nauczania w instytucjach szkolnictwa wyższego, które 

jest uzupełnieniem tradycyjnych lekcji, nauczenia online lub łączenia tych dwóch trybów. 

Warto zaznaczyć, że termin nauczanie online (e-learning) nie obejmuje edukacji korespondencyjnej 

w formie drukowanej, nadawania programów telewizyjnych lub radiowych, kaset wideo oraz 

samodzielnych programów edukacyjnych, które nie mają istotnego internetowego komponentu 

szkoleniowego. (U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy 

Development Policy and Program Studies Service, 2010). 

Rysunek 2 przedstawia różne rodzaje e-learningu, które zostały szczegółowo omówione poniżej.. 

 

 

Rysunek 2. Model wykorzystania e-learningu w edukacji 

Źródło: Arkorful, V., Abaidoo, N., (2015), The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in 

higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42; 

Adapted from Algahtani (2011) 

 

Odkryto trzy różne modele korzystania z e-learningu w edukacji, w tym wspomagający, blended e-

learning i online (Algahtani, 2011). E-learningiem wspomagającym może być sytuacja, w której e-

learning jest stosowany jako asysta w tradycyjnej klasie, zapewniając względną niezależność uczniom 

lub studentom (Algahtani, 2011). Nauczanie online jest pozbawione tradycyjnego udziału uczniów w 

procesie kształcenia w sali lekcyjnej. W tej postaci e-learning jest całkowity, dzięki czemu istnieje 

maksymalna niezależność uczniów lub studentów (Algahtani, 2011). Blended-learning jest rodzajem 

pośrednim, w którym dostarczanie materiałów kursowych i wyjaśnień  jest wspólne dla tradycyjnej 

metody nauczania i e-learningu w warunkach klasowych (Arkorful i Abaidoo, 2015). 

E-learning może być również realizowany synchronicznie lub asynchronicznie. Nauczanie 

synchroniczne to lekcje online, gdzie uczestnicy wchodzą w interakcję w tym samym czasie i w tej 

samej przestrzeni. Podczas nauczania asynchronicznego komunikacja, która odbywa się w upływie 



MENTORme – [Podejścia do nauczania] nr. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  8 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 
w niej zawartość merytoryczną. 

 

czasu pomiędzy dwiema lub więcej osobami, na przykład: e-mailem, forami dyskusyjnymi online, 

forami dyskusyjnymi, blogami, podcastami itp.(Inacol, 2011). 

Co więcej, nauczanie online na odległość można również podzielić na różne typy w zależności od 

czasu i liczby uczestników (Kaplan, Haenlein, 2016), jak pokazano na rysunku 3. W ten sposób można 

wyróżnić: 

• MOOC – Masowe otwarte kursy online 

• SMOC – Synchroniczne masowe kursy online 

• SPOC – Małe prywatne kursy online 

• SSOC – Synchroniczne małe kursy online 

 

Rysunek 3. Klasyfikacja aplikacji do nauczania online na odległość 

Źródło: Kaplan Andreas, Haenlein M. (2016) Higher Education and the Digital Revolution: About MOOCs, SPOCs, 

Social Media and the Cookie Monster, Business Horizons, 59(4), 441-450 

 

Rodzaje treści e-learningowych 

Niezależnie od wybranego typu e-learningu, można korzystać z różnych treści. W tej części 

dokumentu przedstawione zostały różnego rodzaju treści e-learningowe. 

Rodzaj treści 
e-learningowej 

Opis Przykłady 

Proste zasoby edukacyjne 

▪ Zasoby 
nieinteraktywne – uczniowie 
mogą tylko czytać lub oglądać 
treści, ale nie mogą wykonywać 
żadnych innych czynności 

Dokumenty, 
prezentacje 
PowerPoint, filmy 
animowane, filmy 
instruktażowe i pliki 



MENTORme – [Podejścia do nauczania] nr. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  9 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 
w niej zawartość merytoryczną. 

 

audio (podcasty) 

Kursy e-learningowe 

▪ Samodzielne interaktywne 
materiały do nauki, które 
odpowiadają jednemu lub kilku 
celom nauczania, dostarczając 
wyjaśnień, przykładów, 
interaktywności, pytań 
i odpowiedzi, glosariuszy itp., 
aby uczniowie byli 
samowystarczalni w nauce 
nowych koncepcji 
i umiejętności. 

▪ Może obejmować jedną lub 
więcej lekcji e-learningowych, 
których czas trwania powinien 
być ograniczony do 
maksymalnie około 30 minut. 

▪ Lekcja e-learningowa może 
mieć sekwencję liniową, w 
której treść jest przedstawiana 
we wcześniej zdefiniowanej 
kolejności. 

Różne rodzaje 
mediów, w tym tekst, 
obrazy, animacje, 
audio i wideo. 

Symulacje i gry 

▪ Wysoce interaktywne formy e-
learningu. Termin „symulacja” 
oznacza zasadniczo tworzenie 
środowiska nauczania, które 
symuluje rzeczywisty świat, 
umożliwiając uczącemu się 
naukę poprzez działanie. 
Symulacje są specyficzną formą 
szkolenia internetowego, która 
zanurza ucznia w rzeczywistej 
sytuacji i reaguje w dynamiczny 
sposób na jego zachowanie.  

▪ Gry edukacyjne obejmują 
komponent konkurencyjny, 
ambitny cel oraz zestaw zasad 
i ograniczeń. 

Symulacje, gry 

Narzędziawspomagającewydajność 

▪ Nieformalne nauczanie, które 
wspiera uczniów w stosowaniu 
istniejących umiejętności lub 
wiedzy. Jego wykorzystanie jest 
zintegrowane z pracą ucznia. 
Zwykle dostarcza 
natychmiastowych odpowiedzi 
na konkretne pytania, 
pomagając w ten sposób 
użytkownikom w wykonywaniu 
zadań zawodowych. 

Słowniki techniczne, 
listy kontrolne 
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Testy 

▪ Testy pomagają ocenić postępy 
uczniów, a także skuteczność 
nauczania. 

▪ Mają również potencjał, aby 
zwiększyć zaangażowanie 
uczniów i wspierać proces nauki 
poprzez dostarczanie 
spersonalizowanych informacji 
zwrotnych. 

Quizy, oceny, 
sprawdzaniewiedzy 

Ułatwienia online 

▪ Komponenty interakcji 
społecznych mogą być 
wykorzystywane do 
uzupełniania treści e-
learningowych o wymiar ludzki 
i społeczny.  

▪ Korepetycje są udzielane przez 
korepetytora lub 
prowadzącego, aby pomóc 
uczniom w wykonywaniu 
ćwiczeń podczas całego kursu. 

▪ Coaching jest usługą 
zorientowaną na zadania, 
mającą na celu wspieranie 
rozwoju określonych 
umiejętności; zazwyczaj jest on 
zapewniany przez eksperta 
w danej dziedzinie w krótkim 
okresie. 

▪ Mentoring jest usługą 
o dłuższym czasie trwania, 
mającą na celu wspieranie 
rozwoju przyszłych 
uczniów.Może na przykład 
wspierać transfer zdobytej 
wiedzy i umiejętności do 
kontekstu zawodowego. 

E-korepetycje, e-
coaching, e-mentoring 

Wspólne nauczanie 

▪ Działania te obejmują zarówno 
dyskusje i dzielenie się wiedzą, 
jak i wspólną pracę nad 
projektem lub celem. 

Czaty, fora dyskusyjne, 
dyskusje online, 
wspólny projekt 

Webinaria i wirtualne sale lekcyjne 

▪ Te metody nauczania są 
najbardziej podobne do 
tradycyjnych lekcji w klasie, 
ponieważ są to wydarzenia na 
żywo prowadzone przez 
instruktora lub eksperta w 
danej dziedzinie. Instruktor uczy 
zdalnie i w czasie rzeczywistym 
grupę uczniów, korzystając 

Slajdy PowerPoint, 
materiały audio lub 
wideo, sesje pytań i 
odpowiedzi (Q&A), 
ankiety, quizy i praca 
grupowa 
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z kombinacji materiałów. 

Źródło: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e 

 

Blended-learning 

Specyficznym rodzajem e-learningu jest blended-learning (nauczanie hybrydowe), gdzie student uczy 

się przynajmniej częściowo w nadzorowanej lokalizacji stacjonarnej z dala od domu i przynajmniej 

częściowo online z pewnym elementem kontroli studenta nad czasem, miejscem, ścieżką i/lub 

tempem (Horn i Staker, 2011). Blended-learning - uczenie się mieszane w formalnym kształceniu i 

szkoleniu to termin używany do opisu, kiedy szkoła, wychowawca lub student przyjmuje więcej niż 

jedno podejście do procesu nauczania. Może to być połączenie placówki szkolnej i innych środowisk 

fizycznych (firmy, ośrodki szkoleniowe, nauczanie na odległość, placówki zewnętrzne, obiekty 

kulturalne itp.) lub połączenie różnych cyfrowych i niecyfrowych narzędzi do nauki (EEA, 2021). 

Według FAO (2021) może istnieć kilka podejść do blended-learningu: 

Podejście do blended-
learningu 

Opis 

E-learning przed 
spotkaniem twarzą w twarz 

▪ Wydarzenie przygotowawcze online może być wykorzystane 
do wyrównania wiedzy i umiejętności uczniów przed 
rozpoczęciem zajęć F2F (twarzą w twarz). 

▪ E-learning przed spotkaniem twarzą w twarz zmusza uczniów 
do przygotowania się do zajęć w klasie; umożliwia 
zaprojektowanie bardziej efektywnych zajęć, które są 
dostosowane do konkretnych potrzeb lub zainteresowań 
uczestników; zmniejsza całkowity czas spędzony w klasie, co 
z kolei zmniejsza koszty. 

▪ Przykłady aktywności e-learningowych: 

− zadanie - trener może przejrzeć wyniki sesji online 
i dostosować program do zajęć stacjonarnych, 
koncentrując się na lukach w wiedzy i 
umiejętnościach 

− odczyty przygotowawcze i dyskusje online - z dyskusji 
trener może rozpoznać kluczowe obszary sesji twarzą 
w twarz. 

E-learning jako kontynuacja 
spotkania twarzą w twarz 

▪ Począwszy od głównego wydarzenia w klasie, a następnie 
samodzielnych doświadczeń online 

▪ E-learning jako kontynuacja wydarzenia bezpośredniego 
może być wykorzystywany do rozwijania społeczności 
uczniów lub do angażowania ich w dalsze dyskusje na tematy 
będące w kręgu ich zainteresowań. 

▪ Przykłady aktywności e-learningowych: 

− interakcja z zasobami online  

− usługi e-mentoringu dla ciągłego wzmacniania 

https://doi.org/10.4060/i2516e


MENTORme – [Podejścia do nauczania] nr. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  12 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 
w niej zawartość merytoryczną. 

 

E-learning przed i po 
spotkaniu twarzą w twarz 

▪ Opisane wcześniej dwa podejścia można połączyć, na 
przykład wykorzystując wydarzenia online do wprowadzenia i 
zakończenia programu blended-learning. 

Źródło: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e 

Zalety i wady e-learningu 

Jak każda inna metoda edukacji, e-learning ma wiele zalet jak i znaczących wad. Według Arkorful 

i Abaidoo (2015) istnieje wiele zalet i wad e-learningu. Wśród zalet autorzy wymieniają: 

• elastyczność - każdy uczeń ma możliwość wyboru miejsca i czasu, który mu odpowiada  

• dostęp do informacji - e-learning zwiększa skuteczność wiedzy i kwalifikacji poprzez łatwość 

dostępu do ogromnej ilości informacji. 

• ustanawianie relacji między studentami – e-learning jest w stanie zapewnić możliwości 

relacji między uczniami poprzez wykorzystanie forów dyskusyjnych. Dzięki temu e-learning 

pomaga wyeliminować bariery, które mogą utrudniać uczestnictwo, w tym strach przed 

rozmową z innymi uczniami. E-learning motywuje uczniów do interakcji z innymi, a także 

wymiany i poszanowania różnych punktów widzenia. E-learning ułatwia komunikację, a także 

poprawia relacje, które podtrzymują proces nauki.  

• niższe koszty - e-learning jest opłacalny w tym sensie, że studenci i uczniowie nie muszą 

podróżować. Oferuje również możliwości nauki dla maksymalnej liczby uczniów, nie potrzeba 

wielu budynków. 

• indywidualne różnice między studentami - e-learning zawsze uwzględnia indywidualne 

różnice między uczniami. Niektórzy uczniowie, na przykład, wolą skoncentrować się na 

niektórych częściach kursu, podczas gdy inni są przygotowani do przeglądu całego kursu. 

• niedobór kadry akademickiej - e-learning pomaga zrekompensować niedobory kadry 

akademickiej, w tym instruktorów lub nauczycieli, a także mediatorów, techników 

laboratoryjnych itp. 

• samokształcenie - korzystanie z e-learningu umożliwia samodzielne tempo. Na przykład 

asynchroniczny sposób pozwala każdemu studentowi na naukę we własnym tempie, zarówno 

wolnym, jak i szybkim. 

Z drugiej strony warto być świadomym wad związanych z e-learningiem (Arkorful i Abaidoo, 2015):  

• brak bezpośredniej interakcji - e-learning jako metoda nauczania sprawia, że uczniowie 

samodzielnie kontemplują, nie socjalizują się, czego następstwem jest brak interakcji lub 

relacji. Wymaga to zatem bardzo silnej motywacji i umiejętności zarządzania czasem w celu 

ograniczenia tych skutków. 

• potencjalnie mniej skuteczny w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania – 

w odniesieniu do wyjaśnień i interpretacji e-learning może być mniej skuteczny niż tradycyjne 

metody nauczania. Proces nauki jest o wiele łatwiejszy twarzą w twarz z instruktorami lub 

nauczycielami.  

https://doi.org/10.4060/i2516e
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• umiejętności komunikacyjne - e-learning może mieć negatywny wpływ, jeśli chodzi 

o doskonalenie umiejętności komunikacyjnych ucznia. Mimo, że uczniowie mogą mieć 

doskonałą wiedzę akademicką, mogą nie posiadać potrzebnych umiejętności, aby 

przekazywać zdobytą wiedzę innym.  

• ściąganie - ponieważ testy i oceny w e-learningu są często nadzorowane przez pełnomocnika, 

kontrolowanie lub regulowanie działań, takich jak ściąganie może być trudne, jeśli nie 

niemożliwe. 

• plagiat - e-learning może również podlegać piractwu, plagiatowi, oszustwom, 

nieodpowiednim umiejętnościom selekcyjnym oraz niewłaściwemu stosowaniu kopiowania i 

wklejania.  

• umiejętności socjalizacyjne - e-learning może negatywnie wpływać na umiejętności 

socjalizacyjne i ograniczać rolę instruktorów jako kierowników procesu edukacyjnego.  

• tylko dla niektórych dziedzin - nie wszystkie dziedziny mogą efektywnie korzystać z e-

learningu w edukacji. Na przykład kierunki naukowe wymagające doświadczeń praktycznych 

mogą być trudniejsze do studiowania w ramach e-learningu. Naukowcy twierdzą, że e-

learning jest bardziej odpowiedni w naukach społecznych i humanistycznych niż w 

dziedzinach takich jak medycyna czy inżynieria, w których istnieje potrzeba rozwijania 

umiejętności praktycznych. 

• problemy techniczne - e-learning może również prowadzić do zatorów lub obciążenia 

niektórych stron internetowych. 
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