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KaŜdy kurs internetowy moŜe zostać scharakteryzowany za pomocą wartości trzech atrybutów: 

organizacja (proporcja zajęć stacjonarnych do zajęć online), komunikacja (zasady określające liczby i 

pozycje nadawców i odbiorców w ramach kursu), dostęp do materiałów (określenie zasad 

udostępniania materiałów kursowych uczestnikom). Taksonomia oparta na tych atrybutach ułatwia 

projektowanie zajęć internetowych wskazując ogólny typ kursu (szkielet), który umoŜliwi realizację 
załoŜonego celu dydaktycznego. Drugim etapem projektowania kursu jest strukturalizacja treści tak, 

aby moŜna nią było wypełnić szkielet zgodnie z określonymi zasadami. W ten sposób powstaje 

schemat kursu – projekt, który po wypełnieniu metodami nauczania będzie gotowy do implementacji. 

 

 

1. WSTĘP 
 

Systematyka obiektów jest zwykle ciekawa z teoretycznego punktu widzenia. Pozwala lepiej 

zrozumieć opisywane byty, uchwycić zaleŜności między nimi, odnaleźć „białe plamy” – czyli te 

fragmenty rzeczywistości, związane z danym zagadnieniem, które jeszcze nie zostały poznane. Takie 

teoretyczne, znaczenie ma zaprezentowana niŜej taksonomia kursów internetowych oparta na elementach 

róŜniących nauczanie przez sieć od nauczania tradycyjnego. Ta systematyka, ciekawa z punktu widzenia 

teorii – kursy internetowe są charakteryzowane za pomocą trzech atrybutów: organizacja, dostęp do 

materiałów i komunikacja – pomaga takŜe w projektowaniu zajęć internetowych. Wszystkie zajęcia 

dydaktyczne powinny być zaplanowane. Tradycyjny nauczyciel tworzy plany kierunkowe (ogólne 

dotyczące całego etapu edukacyjnego), wynikowe (obejmujące jeden dział programowy) oraz 

metodyczne (dotyczące jednej lekcji, zwane konspektami lekcji) [1]. Podobnie trzeba projektować kursy 

internetowe. Jednak tutaj sytuacja jest jeszcze trudniejsza – więcej elementów wymaga zaprojektowania 

(dodatkowo np. sposoby komunikacji, dostęp do materiałów) i planować trzeba z duŜo większym 

wyprzedzeniem, bo pomiędzy fazą projektowania zajęć a ich realizacją z grupą uczniów jest jeszcze faza 

implementacji. Wszystkie materiały muszą mieć formę cyfrową i muszą być dokładnie opracowane 

technicznie (takich problemów nie ma nauczyciel tradycyjny), a na koniec muszą być osadzone w 

środowisku systemowym, zwykle na platformie e-nauczania. Wszystko to wymaga więcej czasu oraz 

znacznie dokładniejszego projektowania zajęć. Właśnie w projektowaniu zajęć online pomaga 

zaproponowana taksonomia e-kursów. Pomoc polega na tym, Ŝe odpowiedni wybór wartości trzech 

wspominanych atrybutów automatycznie wyznacza ramy organizacyjne e-kursu, rozwiązując tym 

samym, problemy z elementami zajęć, których nie musi planować nauczyciel tradycyjny. Dalsza droga 

jest podobna do planowania wynikowego i polega na odpowiednim opracowaniu treści kształcenia. 

Końcówka to praktycznie takie samo planowanie metodyczne jak w sytuacji tradycyjnej, jednak 

wzbogacone o konieczność uwzględnienia środowiska komputerowego, asynchronicznego trybu pracy 

oraz uwzględniające charakterystykę pracy z wirtualną grupą uczniowską. 
 

 

2. ROZPOZNANIE 
 

KaŜdy nauczyciel przed rozpoczęciem pierwszej lekcji musi zaplanować cały cykl zajęć tak, aby 

zmieścić w planowanych ramach godzinowych wszystkie tematy. Na kaŜdy z nich trzeba poświęcić 
odpowiednią w stosunku do waŜności treści ilość czasu, przewidzieć ćwiczenia praktyczne (jeŜeli są 
wymagane), przeprowadzić sprawdziany wiedzy i umiejętności. Ten roczny plan zajęć dydaktycznych 

zwany rozkładem materiału, jest zwykle uszczegółowieniem haseł zawartych w programie nauczania. W 

rozkładzie materiału nauczyciel uwzględnia takŜe moŜliwości realizacji przewidywanych metod 
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nauczania. Musi opisać niezbędne wyposaŜenie uczniów, szkoły i pracowni przedmiotowej, które 

umoŜliwi przeprowadzenie zajęć i osiągnięcie zamierzonego celu dydaktycznego. Szczegółowość tego 

opisu zaleŜy od wielu czynników, np. doświadczony nauczyciel, który juŜ odpowiednio zorganizował 

swoją pracownię przedmiotową moŜe tylko oznaczyć te tematy i lekcje, które muszą odbyć się w 

laboratorium chemicznym, warsztacie mechanicznym, pracowni plastycznej itp. W innym przypadku 

potrzebna jest lista wszystkich wymaganych urządzeń, odczynników i materiałów. Sporządzenie takiej 

listy przed rozpoczęciem zajęć ułatwia przygotowanie wszystkiego na czas i pozwala uprzedzić uczniów, 

jakie dodatkowe materiały będą im potrzebne i na kiedy mają je przygotować. 
Nauczanie zdalne za pomocą Internetu takŜe wymaga planowania – znacznie dokładniejszego niŜ to 

ma miejsce w przypadku klasycznych lekcji szkolnych. Powodem jest podstawowa róŜnica między 

nauczaniem tradycyjnym, a nauczaniem za pomocą komputera: w szkole proces dydaktyczny jest 

prowadzony w czasie bezpośrednich spotkań nauczyciela z uczniami i jest w większości spontaniczny, a 

to daje duŜą elastyczność i swobodę w operowaniu czasem, motywacją i nastrojami uczniów. Nauczyciel 

moŜe odpowiednio reagować przyspieszając lub zwalniając tempo pracy, dopasowując je do moŜliwości 

uczniów. W nauczaniu zdalnym zaś zaplanować trzeba nie tylko rozkład treści, ale takŜe proces 

dydaktyczny i, co więcej, zaplanowany proces dydaktyczny zostaje, przynajmniej częściowo, zaszyty w 

techniczną realizację (implementację) kursu, a więc nie moŜe zostać zmieniony (bez sporych nakładów). 

W tym przypadku nie moŜe być mowy o takim stopniu swobody jak w nauczaniu tradycyjnym, a 

spontaniczność jest bardzo mocno ograniczona.  

Niestety jest jeszcze jedna powaŜna róŜnica między planowaniem nauczania tradycyjnego, a 

nauczania internetowego. Autor kursu internetowego nie moŜe „Ŝądać” realnego wyposaŜenia: urządzeń, 
odczynników, materiałów, bo… nie da się tego przekazać przez Internet. Oczywiście moŜna przygotować 
narzędzia i laboratoria wirtualne, dostarczyć odpowiednie oprogramowanie, ale nie moŜna 

przeprowadzać rzeczywistych eksperymentów. NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe moŜna wymagać od studentów, 

aby w warunkach domowych wykonywali pewne doświadczenia i róŜne prace, a dokumentację ich 

wykonania przesyłali do oceny za pomocą Internetu ([2]) ale dotyczy to tylko prostych eksperymentów 

moŜliwych do realizacji w warunkach domowych, bez specjalistycznego sprzętu, drogich i trudno 

dostępnych odczynników i, co takŜe trzeba brać pod uwagę całkowicie bezpiecznych. Trzeba, zatem, 

z góry, przed przystąpieniem do projektowania e-kursu, wiedzieć czy jego realizacja jest moŜliwa albo 

określić dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, by za pomocą zajęć internetowych zrealizować 
załoŜony cel dydaktyczny.  

Zbadanie czy istnieje moŜliwość przekazania określonej wiedzy i nauczenia wymaganych 

umiejętności w trybie e-nauczania powinno być pierwszym krokiem w projektowaniu skutecznych e-

zajęć, który moŜe z jednej strony oszczędzić wiele zasobów (pracy, czasu, pieniędzy), a z drugiej 

wskazać ogólną postać projektowanego kursu najlepiej dopasowanego do planowanych treści kształcenia. 

Badanie moŜliwości realizacji sprowadza się do analizy treści nauczania i umiejętności 

oczekiwanych od absolwenta. Na podstawie doświadczenia i szeregu eksperymentów teoretycznych 

sformułowane zostały ogólne warunki, które wskazują czy dany materiał moŜe być skutecznie nauczany 

przez Internet [3]. Są to trzy zasady, określające cechy przedmiotów akademickich, których efektywne 

nauczanie przez Internet nie jest moŜliwe. Zasady te obowiązują tylko dla „pełnego” e-nauczania, czyli 

dla kursów prowadzonych wyłącznie online (bez spotkań bezpośrednich) w trybie asynchronicznym (bez 

Ŝadnych obowiązkowych wirtualnych spotkań w tym samym czasie – telekonferencji, czatów itp.). Te 

zasady moŜna sformułować w następujący sposób [3]:  

1. Nie moŜna nauczyć przez Internet treści i umiejętności, wymagających kontaktu z realnym 

eksponatem, którego nie moŜna zastąpić przez wizualizację 3D (czyli tam gdzie przy oglądaniu 

eksponatu waŜne są cechy nieprzekazywalne za pomocą sieci i komputera, np. waga, zapach, 

smak, faktura rozpoznawana dotykiem, twardość, itp.). 

2. Nie moŜna nauczyć przez Internet treści, wymagających przeprowadzenia realnego 

eksperymentu, którego nie moŜna zastąpić symulacją (czyli np. takiego, w którym student musi 

uŜyć odpowiedniej siły, posłuŜyć się narzędziem wymagającym sprawności manualnej, wyczuć 
zmiany cięŜaru, ciepła, itp.). 

3. Nie moŜna nauczyć przez Internet treści, wymagających bezpośredniej interakcji z innym 

człowiekiem, które nie mogą być zastąpione przez sztuczną inteligencję (czyli takich, w których 

poza zwykłą – werbalną – rozmową, waŜne są emocje wyraŜane zarówno w sposobie artykulacji 

jak i zachowaniu, mowie ciała itp.). 

Regułę pierwszą moŜna zaobserwować na przykładzie archeologii, a w szczególności tej jej części, 

która uczy obchodzenia się ze znaleziskami. Oprócz wiedzy czysto teoretycznej (którą moŜe nauczyć się 
przez Internet), archeolog musi nabyć umiejętności praktyczne, choćby związane z obchodzeniem się ze 
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znaleziskiem, a tego juŜ nie moŜna nauczyć się zdalnie. Oczywiście współczesna technologia pozwala na 

pokazy 3D, czyli prezentację przedmiotu z kaŜdej strony, w dowolnym ustawieniu i oświetleniu, jednak 

cały czas jest to obraz na płaskim ekranie monitora. Nie moŜna przedmiotu wyjąć z ekranu, oczyścić 
pędzelkiem i zapakować do specjalnego pudła, a m.in. takich czynności powinien nauczyć się archeolog, 

aby efektywnie pracować w rzeczywistym świecie operując realnymi narzędziami. 

Reguła druga znajduje zastosowanie w rozwaŜaniach o nauczaniu medycyny za pomocą komputera. 

Trudno wyobrazić sobie chirurga, który uczy się wyłącznie na e-kursach. Konieczne jest 

przeprowadzenie między innymi ćwiczeń w prosektorium, bo bez tego nie moŜna opanować trudnej 

sztuki skutecznego uŜywania narzędzi chirurgicznych na ciele człowieka. śadna symulacja nie uprawni 

do przeprowadzania rzeczywistych zabiegów (nawet przy obecnej technologii, umoŜliwiającej operacje, 

w których narzędzia są prowadzone zdalnie przez lekarza znajdującego się wiele kilometrów od sali 

operacyjnej, chirurg prowadzący zabieg jest doświadczony w swojej profesji i ma za sobą wiele zwykłych 

operacji). 

Trzecia reguła ma związek z komunikacją bezpośrednią między ludźmi. Jako przykład niech 

posłuŜy tu nauczanie języka obcego. Bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, student nie moŜe 

nauczyć się poprawnej wymowy, konstrukcji zdania i właściwego doboru słownictwa w wypowiedzi 

ustnej. Do tego konieczna jest natychmiastowa reakcja nauczyciela (nawet nagrana wypowiedź 
skomentowana po jakimś czasie – cały czas obowiązuje załoŜenie asynchronicznego trybu nauczania – 

nie rozwiązuje problemu) bo bez niej uczeń nie będzie robił postępów i moŜe utrwalać błędne nawyki 

językowe. Przez Internet moŜna skutecznie nauczyć tylko biernego posługiwania się językiem. 

Podane wyŜej reguły stanowią kompletny zestaw cech uniemoŜliwiających nauczanie zdalne, w tym 

sensie, Ŝe jeŜeli przedmiot nie wymaga Ŝadnej z wymienionych sytuacji to moŜna go skutecznie i 

efektywnie nauczyć za pomocą kursów internetowych. Przykładem takiego przedmiotu, który moŜe być 
(i jest) skutecznie nauczany przez Internet jest ekonomia. Wiedzę teoretyczną oczywiście moŜna 

przekazać za pomocą wykładów internetowych (w postaci tekstów, prezentacji, nagrań audio, wideo, 

itp.). Natomiast ćwiczenia praktyczne polegają na… pracy z komputerem. Ekonomista w swojej pracy 

jest zwykle sam: analiza rynków, konstrukcja portfeli akcji, planowania budŜetowe, itp. nie wymagają 
bezpośredniej interakcji z innymi ludźmi – wystarczy dyskusja za pomocą forum internetowego lub 

wymiana maili, a eksponaty i eksperymenty są obiektami, które doskonale nadają się do przetwarzania za 

pomocą komputera – tak uczą się przyszli ekonomiści na zajęciach tradycyjnych, a więc tak mogą uczyć 
się takŜe na e-zajęciach.  

Wykorzystanie podanych reguł podatności
1
 na e-nauczanie jest pierwszym krokiem procesu 

projektowania kursu zdalnego nauczania. JeŜeli tematy, których ma dotyczyć przygotowywany kurs mają 
którąś z wymienionych cech to nie moŜna ich nauczać jedynie za pomocą komputera w warunkach 

określonych przez przyjęte załoŜenia: bez spotkań bezpośrednich i asynchronicznie. Zatem, aby 

skuteczne nauczać tych treści naleŜy załamać podane załoŜenia. Trzeba podzielić treści: oddzielić to co 

moŜe być nauczane przez Internet (asynchronicznie) od pozostałych. Taki podział wymusza 

przeprowadzenie kursu w trybie mieszanym: część zajęć internetowo, a część stacjonarnie, lub 

wprowadzenie, w odpowiednich miejscach, bezpośrednich spotkań wirtualnych, co jest podobne do trybu 

mieszanego (rezygnujemy z dowolnego wyboru czasu uczenia się). 
 

 

3. WYBORY 
 

Tryb zajęć – całkowicie online, czy mieszany – jest jedną z waŜnych decyzji autora kursu, niestety 

nie jedyną. W przeciwieństwie do nauczania tradycyjnego opartego na bezpośrednich spotkaniach 

nauczyciela z grupą uczniów, w nauczaniu zdalnym trzeba takŜe planować sposób komunikacji między 

uczestnikami procesu nauczania. Na sali wykładowej, w pokoju ćwiczeń, laboratorium, pracowni 

komunikacja jest czymś oczywistym: porozumienie następuje za pomocą głosu, wyrazu twarzy, ruchu, 

spojrzenia… Są to naturalne środki wyrazu, do których kaŜdy jest przyzwyczajany przez całe Ŝycie, umie 

się nimi posługiwać i umie je odczytywać. Nie trzeba Ŝadnych dodatkowych zabiegów (przy załoŜeniu, 

Ŝe sytuacja jest jednorodna: wszyscy uczestnicy zajęć – uczniowie i nauczyciel – pochodzą z tego samego 

kręgu językowego i kulturowego) by nawiązać kontakt i utrzymywać komunikację. Dzieje się to jakby 

                                                           
1
 Zgodnie z terminologią wprowadzoną w [3] przedmiot akademicki jest podatny na e-nauczanie jeŜeli nie spełnia 

Ŝadnej z podanych reguł, czyli, Ŝe nie wymaga obcowania z eksponatem, rzeczywistego eksperymentu ani bezpo-

średniej interakcji z innym człowiekiem. 
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poza nasza świadomością – człowiek ma poczucie, Ŝe myśli tylko o treści przekazu, a sposób nadania i 

odebrania komunikatu jest naturalną czynnością (oczywiście jest tu pewne uproszczenie: dobry, 

doświadczony wykładowca zwraca uwagę na to jak mówi, jakich słów i zwrotów uŜywa oraz jakie inne 

środki przekazu stosuje, ale prowadzący ćwiczenia przywiązuje do tego juŜ mniejszą wagę, nauczyciele 

w szkołach, instruktorzy na szkoleniach takŜe nie zawsze dbają o jakość formy przekazu). Sytuacja 

zmienia się radykalnie, gdy jedynym środkiem przekazu jest komputer. Wprawdzie dysponujemy szeroką 
gamą moŜliwości: od nieruchomych obrazów po zdjęcia, animacje czy nagrania audio i wideo, ale 

głównym sposobem porozumienia się pozostaje pismo. Tymczasem prawdziwym, pierwotnym językiem 

człowieka, którego uŜywa intuicyjnie, jest mowa. Mówienie jest naturalne, jest fizjologiczne i łatwiejsze 

od pisania (zwłaszcza za pomocą klawiatury komputerowej). Pisaniu towarzyszy refleksja i większa 

odpowiedzialność za słowo, bo słowo pisane ma swoją siłę i nośność [4]. Wracając do przyjętego 

wcześniej załoŜenia o asynchroniczności e-nauczania, trzeba stwierdzić jeszcze, Ŝe przy uŜyciu kaŜdego 

ze środków wyrazu dostępnego w takim trybie nauczania, nie tylko pisma, następuje wyraźne, 

oddzielenie czasowe dwóch faz: konstruowania treści i jej odbioru, co takŜe zmienia charakter 

komunikacji eliminując jej spontaniczność. Ponadto w takim trybie nauczania kaŜdy przekaz jest 

monologiem, bo niemoŜliwa jest zmiana ról nadawca-odbiorca w czasie powstawania komunikatu (por. 

[5]).  

Współczesna technologia daje wiele moŜliwości przesyłania wiadomości między osobami 

pracującymi z komputerem. Bez wchodzenia w szczegóły moŜemy mówić o trybach synchronicznych 

(natychmiastowy odbiór wiadomości) i asynchronicznych (gdy wiadomości czekają na odbiorcę), 
kanałach jedno i dwukierunkowych (gdy nadawcą moŜe być tylko jedna ze stron lub obie), o zasięgu 

wysyłanych komunikatów (do jednego konkretnego uczestnika wymiany informacji, lub do wielu). 

Projektowanie komunikacji opiera się właśnie na doborze takich form i trybów wymiany informacji, 

które umoŜliwią realizację wszystkich zaplanowanych zadań i osiągnięcie załoŜonych celów 

dydaktycznych. Rodzaj wybranych elementów nawiązywania łączności w zasadniczy sposób kształtuje 

ostateczną postać opracowywanych e-zajęć, a takŜe wpływa na moŜliwości zastosowania określonych 

metod nauczania. Na przykład przyjęcie zasady komunikacji tylko miedzy nauczycielem a pojedynczym 

uczniem (np. prosta wymiana mailowa) uniemoŜliwia praktyczną realizację zadań grupowych, 

komunikacja jednostronna od nauczyciela do uczniów wymaga rezygnacji z zadań otwartych i moŜe 

sprawdzić się tylko w kursach będących instruktaŜami wykonywania pewnych czynności lub obsługi 

urządzeń przeznaczonymi raczej dla doświadczonych uŜytkowników. 

Do tej pory zanalizowane zostały dwa czynniki, które projektant e-kursu musi uwzględnić na etapie 

przygotowywania projektu zajęć: organizacja zajęć, to znaczy określenie proporcji zajęć online do zajęć 
bezpośrednich oraz formy i tryby komunikacji między uczestnikami kursu. Oba są charakterystyczne dla 

uczenia przez Internet, bo Ŝaden z nich nie wpływa na postać zajęć stacjonarnych. Czy jest jeszcze jakiś 
składnik, który takŜe trzeba brać pod uwagę w projektowaniu e-nauczania, a który nie ma odpowiednika 

w nauczaniu tradycyjnym?  

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie naleŜy przeanalizować sytuację dydaktyczną w 

poszukiwaniu wskazówek. Sytuację dydaktyczną, określoną przez B. Niemierkę, moŜna przedstawić za 

pomocą schematu (rys. 1), w którym w wierzchołkach trójkąta umieszczone są trzy elementy niezbędne 

w procesie nauczania: uczeń, nauczyciel i treści nauczania. Boki trójkąta obrazują relacje między tymi 

elementami [6]. PoniewaŜ e-nauczanie jest w istocie nauczaniem tylko prowadzonym innymi metodami 

to sytuację dydaktyczną naleŜy takŜe odnieść do tego trybu i rozwaŜyć charakter relacji zachodzących 

między elementami biorącymi udział w nauczaniu. Relacja nauczyciel-uczeń jest najprostsza w 

interpretacji: jest to po prostu komunikacja między uczestnikami procesu dydaktycznego. Istotność tego 

czynnika juŜ została omówiona wyŜej.  

Relacja nauczyciel-treści kształcenia dotyczy zarówno aspektu twórczego: nauczyciel, jako 

dostawca treści, jak i organizacyjnego: nauczyciel jako organizator procesu kształcenia. W przypadku e-

nauczania waŜniejsza jest ta druga funkcja opisywanego związku. Wynika to z szerokiej dostępności 

wiadomości faktograficznych w Internecie. MoŜna sobie wyobrazić, Ŝe kurs nie ma Ŝadnych własnych 

materiałów, a wszystkie treści uczeń zdobywa przeszukując zasoby internetowe prowadzony przez 

odpowiednie wskazówki nauczyciela lub po prostu sięgając do jednoznacznie wskazanych źródeł w sieci. 

Zatem relacja nauczyciel-treści nauczania sprowadza się do organizacji kursu, a ten problem takŜe był juŜ 
dyskutowany wyŜej. WaŜnym elementem organizacji kursu jest, bowiem, podział na części stacjonarną i 
sieciową.  
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Rys. 1. Sytuacja dydaktyczna wg B. Niemierki [6] 

 

Pozostała, zatem, trzecia relacja uczeń-treści kształcenia. Tradycyjnie w szkole, na uczelni, na 

szkoleniu prowadzący zajęcia na początku (często nawet przed rozpoczęciem zajęć) publikuje sylabus, 

w którym poza zakresem treści i opisem sposobów oceny wiedzy i umiejętności uczestników, 

wymienione są zalecane podręczniki i inne źródła materiałów. W takim przypadku moŜna zakładać, Ŝe 

uczeń od samego początku ma dostęp do wszystkich treści, które będzie poznawał w trakcie zajęć. Tak 

jest z całą pewnością w szkole – uczniowie zaopatrują się w podręczniki na początku roku szkolnego. 

Później w kaŜdym momencie mogą zajrzeć na dowolną stronę podręcznika i poznać wybrany temat 

(nawet jeŜeli będzie to sprzeczne z zasadami dobrej dydaktyki). Z drugiej strony, jedynym modelem 

przekazywania wiedzy w ramach zajęć bezpośrednich jest model liniowy. Nauczyciel nie moŜe 

prowadzić zajęć w taki sposób by jednocześnie dostarczać uczniom wiadomości z róŜnych tematów. Jest 

to niewykonalne fizycznie (nauczyciel jest jeden i w danej chwili moŜe skupić się tylko na jednym 

temacie) i nieuzasadnione dydaktycznie (wytworzyłoby bałagan, który nie sprzyja uczeniu się – chaos 

zwykle rozprasza uczących się). Z zupełnie inną sytuacją spotykamy się w czasie zajęć prowadzonych 

przez sieć. Dostęp ucznia do materiałów moŜe być bardzo elastycznie dostosowywany do celu 

dydaktycznego i sposobu uczenia wybranego przez autora kursu.  

Dwa skrajne przypadki odpowiadają temu, co spotykamy w nauczaniu tradycyjnym. MoŜna 

umieścić od razu wszystkie materiały w przestrzeni przeznaczonej dla studentów. Wtedy kaŜdy uczestnik 

kursu będzie miał nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów przewidzianych w ramach kursu, 

będzie mógł je przeglądać w dowolnym czasie. Przeciwieństwem tego sposobu jest odsłanianie 

materiałów sukcesywnie jeden po drugim np. w ustalonych odstępach czasu. Zatem, np. co trzy dni o 

umówionej godzinie uczeń otrzymuje dostęp do kolejnej partii cyfrowych obiektów edukacyjnych i 

wtedy moŜe się z nimi zapoznać. MoŜna nawet spowodować (choć nie widać uzasadnienia 

dydaktycznego takiej decyzji), aby odbierać dostęp do tych obiektów po określonym czasie (miałoby to 

imitować lekcje z nauczycielem – po dzwonku oryginalny przekaz znika, a uczniowie zostają tylko z 

notatkami).  

Współczesne platformy e-edukacji umoŜliwiają znacznie bardziej urozmaicony dostęp do 

materiałów. MoŜna określać dostęp do materiałów na wiele róŜnych sposobów, a to pozwala swobodnie 

kształtować ścieŜki edukacyjne i dostosowywać je do potrzeb i moŜliwości studentów. Wyznaczenie dróg 

poznawania kolejnych zagadnień, zdobywania wiedzy i opanowywania umiejętności przez uczniów to 

kolejny element, który istotnie wpływa na postać końcową e-kursu, i który projektant musi rozwaŜyć w 

procesie konstruowania kursu. Oczywiście tymi problemami takŜe zajmuje się nauczyciel, który uczy 

tradycyjnie, ale nie ma on takich moŜliwości i nie jest to aŜ tak waŜne jak w przypadku e-nauczania. 

Analiza sytuacji dydaktycznej doprowadziła do wyznaczenia trzeciego czynnika wpływającego na 

ogólną budowę zajęć internetowych: dostępność materiałów. W ten sposób wyczerpane zostały wszystkie 

relacje sytuacji dydaktycznej, a więc moŜna przyjąć, Ŝe lista najwaŜniejszych czynników, od których 

zaleŜny jest kształt e-kursu, zawierająca: strukturę organizacyjną, formy komunikacji i zasady dostępu do 

materiałów jest kompletna. Potwierdzenie tego załoŜenia moŜna znaleźć takŜe w literaturze, np. [7] lub 

[8] (gdzie wskazano sześć stopni swobody w edukacji, z których trzy: miejsce, czas i tempo uczenia się są 
immanentną częścią e-nauczania, a pozostałe trzy komunikacja, dostęp do materiałów i organizacja zajęć 
dokładnie odpowiadają omówionym czynnikom).  

 

 

4. PORZĄDEK 
 

Przeprowadzone wyŜej rozwaŜania teoretyczne doprowadziły do wniosku, Ŝe te trzy czynniki: 

struktura organizacyjna, formy komunikacji i zasady dostępu do materiałów prowadzą do wybrania typu 

kursu, za pomocą którego najskuteczniej moŜna zrealizować załoŜone cele dydaktyczne. Warto, zatem, 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

UCZEŃ NAUCZYCIEL 
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teraz skupić się na wyznaczeniu moŜliwych wartości dla trzech podanych atrybutów charakteryzujących 

typ kursu internetowego i rozwaŜyć, czy dowolnie wybrane wartości dla kaŜdego atrybutu mają sens 

dydaktyczny. 

 

4.1. Organizacja 
Strukturę organizacyjną kursu wyznacza udział (procentowy, godzinowy lub tematyczny) zajęć 

stacjonarnych w całości kursu. Zgodnie z zasadami podatności przedmiotów na e-nauczanie zajęcia 

stacjonarne muszą zostać przeprowadzone wtedy, gdy studenci powinni mieć kontakt z realnym 

eksponatem, przeprowadzić rzeczywisty eksperyment lub uczestniczyć w bezpośredniej interakcji z 

innymi ludźmi. To są obowiązkowe zajęcia prowadzone w trybie bezpośrednim. Wiadomo jednak, Ŝe 

ludzie uczą się lepiej w grupie, gdy mają moŜliwość komunikowania się z innymi, współpracy i 

wyraŜania emocji [9], a emocje w procesie kształcenia zdalnego wpływają istotnie na efekty kształcenia: 

aktywizują uczących się, bądź wywołują ich bierność [10]. PoniewaŜ w nauczaniu zdalnym grupa 

studencka nie tworzy się automatycznie, tak jak w nauczaniu tradycyjnym, trzeba specjalnych zabiegów 

nauczyciela lub integratora by grupę stworzyć. Jednym ze sposobów moŜe być ustalenie kilku spotkań 
bezpośrednich, przeznaczonych oczywiście na poznanie nowych zagadnień, ale mających takŜe cel 

ukryty: nawiązanie naturalnych relacji między uczestnikami. Szczególne znaczenie ma tu spotkanie 

inauguracyjne cyklu zajęć [11]. Warto takŜe mieć na uwadze kłopoty z certyfikacją uczniów zdalnych. 

Nie ma, bowiem, stuprocentowej pewności, Ŝe ten kto rozwiązuje zadania i zdaje egzamin w sieci jest 

tym kto zapisał się na kurs i komu wystawione zostanie świadectwo. Najłatwiejszym rozwiązaniem tego 

problemu jest przeprowadzenie egzaminu końcowego w trybie bezpośrednim (sprawdzając dowody 

toŜsamości).  

Te rozwaŜania, poparte literaturą, np. [11], [12], [13], [14], sugerują, Ŝe warto rozwaŜać cztery 

modele organizacyjne zajęć internetowych i mieszanych.  

1. Online – zajęcia całkowicie przez Internet bez Ŝadnych spotkań bezpośrednich. 

2. Okazjonalne – zajęcia z nieregularnymi spotkaniami bezpośrednimi, przeznaczonymi przede 

wszystkim na tworzenie grupy społecznej z uczestników lub akcje otaczające bezpośredni cel 

kursu (np. spotkanie inauguracyjne i zakończenie, egzamin, wykład uznanego autorytetu w 

dziedzinie bliskiej tematyce kursu itp.). 

3. Regularne – zajęcia ze spotkaniami bezpośrednimi, przeznaczonymi na zwykłą działalność 
merytoryczną, odbywanymi w regularnych odstępach czasu (np. w kaŜdy pierwszy wtorek 

miesiąca). 

4. Tematyczne – zajęcia ze spotkaniami bezpośrednimi odbywanymi w miarę potrzeby, to znaczy 

wtedy, gdy przekazywanie treści i uczone umiejętności wymagają bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela z uczniem lub specjalistycznego sprzętu i wyposaŜenia, a takŜe, gdy nie moŜna ich 

nauczyć w inny sposób. 

 

4.2. Komunikacja 
W e-nauczaniu, z załoŜenia, jedynym medium komunikacji jest komputer. Daje on jednak bardzo 

duŜe moŜliwości kształtowania form i trybów komunikacji. Zazwyczaj wyróŜnia się kilka standardowych 

form komunikacji, przyjmując za kryterium uczestników: nadawców i odbiorców przekazu. Cztery 

podstawowe to: 

1. Samotność (one-alone) – bez komunikacji z innymi uczestnikami zajęć, dopuszczalna jest 

oczywiście interakcja ucznia z komputerem (z odpowiednim oprogramowaniem). 

2. Dialog (one-to-one) – komunikacja między dwoma uczestnikami szkolenia, z punktu widzenia 

dydaktycznego największe znaczenie ma taki tryb wtedy, gdy jednym z uczestników jest 

nauczyciel. 

3. Wykład (one-to-many) – jeden uczestnik jest nadawcą i jest to zwykle nauczyciel, a pozostali 

uczestnicy są biernymi odbiorcami przekazu. 

4. Dyskusja (many-to-many) – komunikacja pełna: kaŜdy uczestnik (nauczyciel i kaŜdy uczeń) 
moŜe zarówno nadawać, jak i odbierać komunikaty, i wszystkie są dostępne dla wszystkich.  

Z punktu widzenia dydaktyki taki podział nie oddaje wszystkich niuansów procesu dydaktycznego. 

Na przykład, dla nauczyciela ma znaczenie, kto jest inicjatorem dialogu. JeŜeli rozpoczyna uczeń, są to 

konsultacje, a więc nauczyciel ma sygnał o trudnościach w opanowaniu materiału i moŜe powinien 

przemyśleć sposób prezentacji aktualnego tematu. Inaczej przebiega rozmowa, gdy pierwszy podjął ją 
nauczyciel. Zwykle oznacza to stawianie studentowi problemów do rozwiązania. Szerszą dyskusję 
dialogu edukacyjnego w nauczaniu przez sieć moŜna znaleźć w [15], a dyskusję róŜnych form 
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komunikacji, rozszerzających podany zestaw w [16]. Na potrzeby tego artykułu przyjęte zostaną tylko 

podane wyŜej cztery formy komunikacji między uczestnikami e-zajęć. 
 

4.3. Dostęp 
Jak zostało powiedziane wyŜej, współczesna technologia pozwala na określenie bardzo elastycznych 

zasad dostępu do zasobów elektronicznych. Oczywiście nie wszystkie wyznaczone w ten sposób ścieŜki 

edukacyjne mają sens z punktu widzenia dobrej dydaktyki. Zostając na bardzo ogólnym poziomie analizy 

moŜliwości projektanta zajęć internetowych moŜna przyjąć kilka podstawowych reguł dostępu, które 

praktycznie wyczerpują większość potrzeb dydaktycznych. 

1. Dostęp swobodny (zbiór materiałów) – struktura polegająca na umieszczeniu wszystkich 

zasobów, z którymi ma spotkać się student w czasie całego kursu, we wspólnej przestrzeni, tak, 

aby kaŜdy uczestnik miał do nich nieskrępowany dostęp przez cały kurs: od początku do końca. 

Materiały takie nie mają Ŝadnej struktury ograniczającej dostęp, choć, oczywiście, mogą być 
odpowiednio pogrupowane. Taki dostęp do zasobów kursu ma zastosowanie przede wszystkim 

w róŜnego rodzaju instruktaŜach, w których uczący się mają poznać pewne instrukcje 

postępowania czy obsługi urządzeń. Na ogół takie materiały nie są powiązane ze sobą treścią, a 

swobodny dostęp umoŜliwia kaŜdemu uczestnikowi pracę we własnym tempie, lub sięganie 

tylko po materiały aktualnie potrzebne w pracy (realizacja nauczania na Ŝądanie – learning on 

demand).  

2. Dostęp czasowy (reguła czasowa) – zasoby są udostępnianie w określonych odstępach czasu. W 

umówionym terminie student otrzymuje prawo do otwarcia materiałów przeznaczonych na dany 

okres nauki. Zazwyczaj obiekty udostępnione poprzednio pozostają dostępne, ale nie musi to 

być regułą. Taka struktura dobrze oddaje charakter zajęć tradycyjnych, gdzie z lekcji na lekcję 
nauczyciel wprowadza nowe treści nauczania. Reguła czasowa umoŜliwia bardzo dokładne 

planowanie czasu pracy studenta, ale jednocześnie wymaga od uczniów systematyczności.  

3. Dostęp tematyczny (reguła tematyczna) – zasoby są udostępnianie w miarę ich poznawania przez 

studentów. Po kaŜdym udostępnionym zestawie zasobów uczestnicy muszą zdać test. 

Pozytywny wynik testu automatycznie otwiera dostęp do następnego zbioru obiektów 

edukacyjnych i uczestnik moŜe studiować dalej. Niepowodzenie w teście zaliczeniowym 

pozostawia ucznia z tymi samymi materiałami (moŜna jednak wyobrazić sobie system, który w 

takim przypadku odsłoni nowy zestaw, prostszych zadań, przykładów i dodatkowych 

wyjaśnień). Zadaniem ucznia jest uzupełnienie wiedzy i ponowne przystąpienie do testu. Ta 

procedura powinna powtarzać się tak długo, aŜ student przekroczy minimalną, ustaloną przez 

nauczyciela, liczbę punktów, co otworzy mu drogę do dalszej części kursu. W takiej strukturze 

czas nie ma Ŝadnego znaczenia, a zatem uczestnicy rozpoczynający kurs w tym samym czasie 

mogą go kończyć w znacznie odległych terminach. Reguła ta realizuje jeden z postulatów 

dotyczących nauczania zdalnego: tempo uczenia się dostosowane do moŜliwości 

(intelektualnych, ale i czasowych) studenta. 

4. Dostęp niezaleŜny (studia niezaleŜne) – to udostępnienie wszystkich materiałów łącznie, ale 

z pewną ściśle określoną strukturą, kontrolowaną za pomocą testów. Jest to praktycznie 

połączenie swobodnego dostępu z regułą tematyczną, a realizowane w postaci kilku bramek 

tematycznych. Student wybiera dowolny temat i zaczyna go zgłębiać. W ramach wybranego 

tematu obowiązuje dostęp tematyczny, czyli materiały są udostępniane w zaplanowanej przez 

nauczyciela kolejności po zaliczeniu odpowiedniego testu. Jednak w studiach niezaleŜnych 

uczestnik kursu moŜe porzucić wybrany temat w dowolnym momencie i zająć się innym. 

Późniejszy powrót do poprzedniego tematu oczywiście zaprowadzi ucznia w to samo miejsce, w 

którym przerwał naukę. Ta struktura wymaga większej niŜ inne dojrzałości uczącego się, bo 

tutaj on sam decyduje czego i jak dokładnie się uczy. Przeznaczenie takiego dostępu do 

materiałów kursowych to uzupełnianie wiedzy specjalistycznej, a adresatami kursów z takim 

dostępem powinni być luzie w pełni świadomi swoich potrzeb edukacyjnych.  

 

4.4. Typy e-kursów 
Zestawienie razem wszystkich wartości trzech atrybutów kursów internetowych: komunikacji, 

organizacji i dostępu do materiałów tworzy taksonomię e-kursów [16]. Wartości te, opisane wyŜej, 

zostały przedstawione w tablicy 1. 
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Tablica 1. Taksonomia e-kursów 

 

Organizacja Komunikacja Dostęp 
Online Samotność Swobodny 

Okazjonalne Dialog Czasowy 

Regularne Wykład Tematyczny 

Tematyczne Dyskusja NiezaleŜny 

  

KaŜdy kurs internetowy moŜna opisać za pomocą trzech wartości, kaŜda dotycząca innego atrybutu 

(pochodząca z innej kolumny tabeli). Na przykład na platformie e-edukacji Moodle w Uniwersytecie 

Warszawskim najpopularniejsze są czasowe, dyskusyjne kursy online, bo… takie kursy najlepiej pasują 
do tego systemu. Naturalnymi elementami na tej platformie są fora dyskusyjne, realizujące postulat pełnej 

komunikacji: wielu-do-wielu, a struktura modułów, czyli miejsc udostępniania materiałów i prowadzenia 

procesu dydaktycznego, jest standardowo ustawiona na otwieranie zgodne z harmonogramem 

tygodniowym. Jest to takŜe zgodne z tradycją uniwersytetu: kaŜde zajęcia zaczynają się na początku 

semestru i kończą przed sesją egzaminacyjną, a więc mają strukturę czasową – określoną liczbę tygodni. 

Warto zadać jeszcze inne pytanie. Czy kaŜde trzy wartości atrybutów wyznaczają jakąś postać 
e-kursu? To znaczy, czy podane atrybuty są w pełni niezaleŜne? Odpowiedź na to pytanie nie jest 

jednoznaczna. Są trójki wartości, które są sprzeczne, np. samotność, czyli brak komunikacji, natychmiast 

wyznacza organizację online, bo kaŜdy rodzaj spotkań jest juŜ jakąś formą komunikacji (samotność 
realizują typowe samouczki, np. programy edukacyjne moŜliwe do kupienia w sklepach z podręcznikami, 

zamknięte kursy językowe, itp.). Zatem np. organizacja regularna jest sprzeczna z komunikacją 
samotność. Jednak są teŜ takie trójki wartości, które przy pewnych załoŜeniach dydaktycznych mogą 
charakteryzować jakąś postać e-kursu, ale przy zmianie załoŜeń wykluczają się nawzajem.  

Jako przykład rozwaŜmy moŜliwość zbudowania okazjonalnego, dyskusyjnego kursu niezaleŜnego. 

PoniewaŜ w czasie takich zajęć studenci mają moŜliwość dyskusji, to wspólne rozmowy powinny być 
wykorzystywane do utrwalania i wzbogacania wiedzy i umiejętności uczestników. Ale jak ma wyglądać 
dyskusja merytoryczna, jeŜeli kaŜdy ze studentów zajmuje się innym tematem? W kursie z niezaleŜnym 

dostępem do materiałów nie ma Ŝadnej kontroli nad tym, czym aktualnie zajmują się uczniowie. Zatem 

inspirowanie dyskusji merytorycznej moŜe spotkać się z brakiem zainteresowania lub nawet 

odrzuceniem. MoŜna jednak załoŜyć, Ŝe moŜliwości dyskusyjne zostaną wykorzystane do prowadzenia 

zadań grupowych. W tym przypadku to, Ŝe kaŜdy uczestnik zajmuje się innym tematem moŜe być zaletą 
zespołu i głównym czynnikiem pozwalającym wykonać zadanie. Jak widać ten sam układ atrybutów: 

okazjonalny, dyskusyjny, niezaleŜny raz jest absurdem (na spotkaniu inauguracyjnym następuje 

wprowadzenie w ogólną tematykę i prezentacja wszystkich dostępnych tematów, potem uczestnicy 

samodzielnie zgłębiają te tematy, które ich interesują, a nauczyciel zachęca ich do dyskusji na tematy, do 

których nawet nie zajrzeli), a przy innych załoŜeniach (na spotkaniu inauguracyjnym uczestnicy dobierają 
się w grupy, otrzymują zadania i dzielą tematy między siebie, potem zgłębiają wybrane zagadnienia i w 

drodze rozmów online dochodzą do rozwiązania) doskonałą metodą osiągania zamierzonych celów 

edukacyjnych polegających nie tylko na przekazaniu wiedzy, ale takŜe na opanowaniu umiejętności pracy 

w grupie.  

Innym przykładem kłopotów z jednoznaczną odpowiedzią na postawione wyŜej pytanie, jest 

regularna organizacja kursu. JeŜeli zajęcia stacjonarne mają być poświęcone eksperymentom w 

laboratorium to konieczne jest by wszyscy uczestnicy byli do nich dobrze przygotowani teoretycznie, a 

moŜna to osiągnąć tylko za pomocą czasowego dostępu do materiałów. Wtedy moŜna dokładnie 

zaplanować doświadczenia, które trzeba przeprowadzić w czasie zajęć w pracowni, bo moŜna przyjąć, Ŝe 

wszyscy studenci opanowali treści zawarte w materiałach udostępnionych w czasie poprzedzającym 

spotkanie bezpośrednie. Takiego załoŜenia nie moŜna uczynić w Ŝadnym innym przypadku. Zatem 

wydaje się, Ŝe wybór organizacji regularnej natychmiast wyznacza dostęp czasowy. Jednak, nie jest 

bezzasadne organizowanie spotkań regularnych poświęconych np. nabywaniu pewnych umiejętności, 

które nie są ściśle związane z tematami teoretycznymi zawartymi w materiałach kursowych. Na przykład, 

w kursie dotyczącym baz danych, zajęcia stacjonarne mogą być poświęcone nauce sprawnego 

posługiwania się językiem SQL (do czego potrzebny jest dostęp do dobrego serwera DBMS i specjalnej 

bazy treningowej, a to moŜna zrealizować w pracowni komputerowej bez konieczności otwarcia dostępu 

do DBMS przez sieć), podczas gdy poszczególne tematy kursu mogą dotyczyć modelowania obszaru 

analizy w języku UML, projektowania bazy danych w modelu relacyjnym, problemów hurtowni danych 

czy normalizacji bazy danych. Tematy teoretyczne są niezaleŜne od języka zapytań i odwrotnie – SQL 

nie wymaga wiedzy teoretycznej z podanych tematów. Jednak wszystko razem jest niezbędne specjaliście 
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od baz danych. W takim przypadku wybór organizacji regularnej i dostępu tematycznego jest 

uzasadniony.  

Podana taksonomia ma waŜne zalety dla projektanta kursu internetowego. Biorąc pod uwagę 
załoŜenia wstępne, w tym cel dydaktyczny oraz uwarunkowania i ograniczenia zewnętrzne, łatwiej 

analizować kaŜdy atrybut oddzielnie i przypisać jedną z wyznaczonych wartości do projektu niŜ budować 
kurs bez Ŝadnych wskazówek. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, Ŝe projektowanie kursu nie jest 

procedurą automatyczną. W szczególności po przypisaniu kaŜdemu atrybutowi odpowiedniej wartości 

konieczne jest spojrzenie krytyczne: czy kurs z taką charakterystyką ma, w tym konkretnym przypadku, 

sens dydaktyczny. JeŜeli odpowiedź jest pozytywna to powiązania między atrybutami będą dodatkowymi 

informacjami wspomagającymi projektanta (trzeba przeprowadzić podobne rozwaŜania jak przy 

powyŜszych przykładach). Z drugiej strony, odpowiedź negatywna na krytykę typu kursu zmusza do 

powrotu do atrybutów i próby przypisania im innych wartości, być moŜe zmieniając pewne załoŜenia. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, Ŝe zwykle przypisywanie wartości atrybutów nie jest jednoznaczne, 

to znaczy, Ŝe przyjęte załoŜenia, przy wszystkich uwarunkowaniach, mogą być zrealizowane przez róŜne 

typy kursów. W takim przypadku wybór najodpowiedniejszej postaci ogólnej zajęć pozostaje kwestią 
stylu nauczania reprezentowanego przez autora kursu. 

 

 

5. TREŚCI 
 

Ogólny typ kursu internetowego, nazywany dalej szkieletem, powstaje, jako efekt analizy 

moŜliwości oferowanych przez opisaną wyŜej taksonomię pod kątem przydatności do załoŜonego celu 

dydaktycznego oraz wszystkich uwarunkowań i ograniczeń związanych z konkretnym projektem. 

Szkielet wyznacza ogólną strukturę kursu.  

• Organizacja ustala podział na część realizowaną w sieci i część realizowaną na spotkaniach 

bezpośrednich. Jednocześnie określa charakter tych spotkań, oraz ich kalendarium. Ponadto 

pozwala określić, jakie treści powinny być przekazywane w czasie spotkań stacjonarnych. 

• Dostęp wyznacza podział kursu na moduły. JeŜeli dostęp jest swobodny to zwykle moŜna 

wybrać postać jednomodułową, ale przy pozostałych typach dostępu (czasowym, tematycznym 

i niezaleŜnym) podział na moduły jest koniecznością (przez moduł zwykle rozumie się 
najmniejszy element kursu, który moŜe być udostępniony uczestnikom; moduł moŜe składać się 
z wielu obiektów, jednak wszystkie te obiekty są udostępniane w tym samym momencie). 

Wybór sposobu dostępu wraz z celami szczegółowymi zwykle wystarcza takŜe do określenia 

liczby modułów. Czasami na liczbę modułów wpływają dodatkowe ograniczenia zewnętrzne 

(np. kurs jednosemestralny z dostępem czasowym w uczelni wyŜszej powinien mieć 15 

modułów, jeŜeli moduły będą otwierane co tydzień). Dostępy tematyczny i niezaleŜny 

wyznaczają takŜe miejsca, w których naleŜy wprowadzić testy, a więc miejsca oceny stopnia 

opanowania wiedzy i umiejętności przez studentów. Dostęp swobodny nie wymaga (ale nie 

wyklucza) miejsc weryfikacji wiedzy, natomiast przy dostępie czasowym naturalnym miejscem 

oceny jest koniec modułu.  

• Komunikacja wskazuje elementy, które muszą zostać umieszczone w kaŜdym module (np. fora 

dyskusyjne przy komunikacji pełnej, mechanizmy łączności jeden-do-jeden przy komunikacji 

dialog itp.) oraz miejsca tych elementów w poszczególnych modułach. 

Właściwie, moŜna powiedzieć, Ŝe szkielet jest zarysem kursu z pustymi miejscami, które trzeba 

wypełnić treściami kształcenia z odpowiednią strukturą oraz metodami nauczania. 

 

5.1. Strukturalizacja treści kształcenia2  
Treści nauczania, które mają wypełnić szkielet są dane w postaci celu edukacyjnego, bądź sylwetki 

absolwenta (uczeń umie: …). Dopasowanie tych treści do szkieletu nie jest jednak czynnością 
automatyczną. Trzeba je najpierw przygotować. 

Przygotowanie treści kształcenia do wypełnienia szkieletu kursu zaczyna się, według procedury 

opisanej w [17] od jej podziału na najdrobniejsze logicznie spójne elementy: cząstki. Przyjmuje się, Ŝe 

taki podział jest węŜszy niŜ proponowany w [18] i w odróŜnieniu od niego nie zawiera elementów 

                                                           
2
 Opisana tu procedura strukturalizacji treści kształcenia jest podobna do procedury analizy materiału kształcenia 

opisanej w ([1], s. 36), jednak róŜni się określeniem najmniejszych elementów składowych oraz przeznaczeniem 

utworzonego grafu.  



RRUUDDAAKK  LL..::  TTAAKKSSOONNOOMMIIAA  EE--KKUURRSSÓÓWW  JJAAKKOO  NNAARRZZĘĘDDZZIIEE  DDYYDDAAKKTTYYKKAA 

 

58 

oceniania. KaŜda cząstka powstająca w drodze podziału treści musi być rozłączna z innymi cząstkami, 

kompletna i minimalna. 

Rozłączność gwarantuje, Ŝe te same treści nie będą powielane w róŜnych miejscach. W nauczaniu 

tradycyjnym, często stosuje się zabieg dydaktyczny polegający na przypominaniu tego, co było 

omówione wcześniej. Taki zabieg ma na celu, po pierwsze, związanie nowego tematu z uprzednią wiedzą 
ucznia (co wynika z zasad konstruktywizmu), po drugie, po prostu powtórzenie wcześniej opanowanego 

materiału. Przypomnienia takie są zasadne, gdyŜ, jak juŜ zostało to wspomniane, spotkania bezpośrednie, 

w czasie których nauczyciel przekazuje wiedzę są ulotne, uczniowie pozostają tylko ze swoimi notatkami, 

a ich jakość nie jest gwarantowana. W trybie nauczania przez sieć nie ma ulotności spotkań. Wszystkie 

materiały są stabilne: zachowują swoja oryginalną postać przez cały czas trwania kursu i mogą być 
dostępne dla studentów do końca kursu. Zatem, zamiast powtarzania wystarczy wskazać materiały, 

w których dane zagadnienie wystąpiło po raz pierwszy lub było wyczerpująco omówione. Tym samym 

postulat rozłączności nie kłóci się z nowoczesnymi stylami nauczania. 

Kompletność polega na tym, Ŝe cząstka zawiera wszystkie pojęcia, tezy, stwierdzenia, przykłady itp. 

związane z treściami, które są jej podstawą i mieszczą się w ramach wyznaczonych przez cel edukacyjny 

kursu. Dla przykładu cząstka kursu matematyki elementarnej dotycząca obliczania wartości wyraŜeń 

algebraicznych powinna zawierać nie tylko kolejność wykonywania działań matematycznych, ale takŜe 

reguły dotyczące stosowania nawiasów, bo wszystko to jest potrzebne do poprawnego wyznaczania 

szukanej wartości. 

Minimalność cząstki ogranicza jej rozmiar, uniemoŜliwiając przypisanie do niej elementów 

zbędnych. Cząstka jest minimalna, jeŜeli nie zawiera Ŝadnych fragmentów treści, które nie są 
bezpośrednio związane z głównym tematem tej cząstki ani nie są konieczne do jej kompletności. MoŜna 

powiedzieć, Ŝe usunięcie czegokolwiek z cząstki minimalnej spowoduje, Ŝe nie spełni ona swoje funkcji 

edukacyjnej – nie będzie zawierała wszystkiego, co jest potrzebne do zrozumienia i opanowania 

zawartych w niej treści. Jako przykład niech znowu posłuŜy cząstka z kursu matematyki elementarnej, 

tym razem dotycząca upraszczania wyraŜeń algebraicznych. Cząstka ta musi zawierać prawa dodawania i 

mnoŜenia wyraŜeń algebraicznych, takie jak łączność i przemienność, ale nie muszą być w niej 

prezentowane prawa skróconego mnoŜenia, bo moŜna skutecznie upraszczać wyraŜenia algebraiczne nie 

znając tych praw. 

Drugim krokiem strukturalizacji treści kształcenia – przygotowania ich do umieszczenia w 

szkielecie – jest utworzenie diagramu treści. Diagram jest grafem skierowanym, w którym 

wierzchołkami są cząstki otrzymane w procesie podziału na pierwszym etapie. W czasie podziału kaŜda 

cząstka treści jest oznaczana „etykietą” zawierającą informacje o innych cząstkach z tego zbioru, których 

poznanie jest niezbędne do zrozumienia i uczenia się treści zawartych w danej cząstce. Zatem kaŜda 

cząstka wyznacza swoje poprzedniczki: te cząstki, których treści trzeba umieć przed rozpoczęciem z nią 
pracy. Etykiety są podstawą tworzenia krawędzi grafu będącego diagramem treści. Krawędzie prowadzi 

się od kaŜdej cząstki do wszystkich cząstek poprzedzających ją wymienionych w etykiecie i nadaje im 

kierunek od poprzedniczki do cząstki „późniejszej” (w sensie logiki nauczania). Oczywiście dla 

uproszczenia rysunku moŜna pomijać krawędzie wynikające z relacji przechodniości krawędzi (jeŜeli 

istniej krawędź z cząstki A do cząstki B oraz z cząstki B do cząstki C, to przyjmuje się, Ŝe istnieje takŜe 

krawędź z cząstki A do cząstki C, ale tej krawędzi nie umieszcza się na rysunku). Gotowy diagram treści 

jest strukturą przygotowaną do umieszczenia w szkielecie e-kursu. 

 

5.2. Przykład 
Niech (nieco sztuczny i bardzo uproszczony) kurs dotyczy fragmentu elementarnej matematyki: 

obliczania wartości wyraŜeń arytmetycznych. Niewątpliwie wśród treści, które mają zostać przekazane 

w ramach tego kursu muszą znaleźć się podstawowe własności działań arytmetycznych: przemienność, 
łączność oraz elementy neutralne dodawania i mnoŜenia, prawo rozdzielności mnoŜenia względem 

dodawania, opis odejmowania i dzielenia jako działań odwrotnych do dodawania i mnoŜenia, i wreszcie 

całość tzn. obliczanie wartości wyraŜenia arytmetycznego, nie moŜna teŜ zapomnieć o kolejności działań.  
Podział treści na rozłączne, kompletne i minimalne cząstki, generuje 9 elementów, które zostały 

wypisane w tablicy 2. 
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Tablica 2. Cząstki treści w kursie „Obliczanie wyraŜeń arytmetycznych” 

 

Cząstka Treść Etykieta 

A (dodawanie) 0 + a = a, a + b = b + a,  

(a + b) + c = a + (b + c) 

--- 

B (mnoŜenie) 1 a = a, ab = ba, (ab)c = a(bc)  --- 

C (mnoŜenie przez 0) 0 a = 0 A, B 

D (rozdzielność mnoŜenia 

względem dodawania) 

a(b+c)=ab+ac A, B 

E (odejmowanie) a – b = c � a = b + c, a – b = a + (-b) A 

F (dzielenie) JeŜeli b róŜne od 0 to a/b = c � a = bc  A, B, C 

G (kolejność działań) (1) nawiasy, (2) mnoŜenie i dzielenie, (3) 

dodawanie i odejmowanie 

A, B, C, D, E, F 

H (obliczanie wartości 

wyraŜenia bez nawiasów) 

Najpierw wszystkie mnoŜenia i dzielenia 

(od lewej), potem dodawania i 

odejmowania (od lewej) 

A, B, C, D, E, F, G 

I (obliczanie wartości wyraŜenia 

arytmetycznego) 

Procedura iteracyjna: zastąpienie 

„najgłębszych nawiasów” wartością 
wyraŜeń w nich ujętych i od początku to 

samo, aŜ do wyraŜenia beznawiasowego i 

obliczenia jego wartości 

A, B, C, D, E, F, G, H 

 

Diagram do tej struktury treści ma postać przedstawioną na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Diagram treści dla kursu „Obliczanie wyraŜeń arytmetycznych” 

 

 

6. POWIĄZANIE 
 

Na początku był cel kształcenia. W procesie analizy moŜliwości realizacyjnych, zarówno 

związanych z zasadami dydaktyki jak i budŜetem, został on przekształcony w szkielet zajęć: ogólny typ 

e-kursu stanowiący zarys tego jak powinien wyglądać gotowy produkt osadzony na platformie e-

nauczania. Zarys, bo poza strukturą organizacyjną, elementami komunikacji oraz zasadami udostępniania 

materiałów nie ma w nim nic więcej. W szczególności nie ma obiektów edukacyjnych wnoszących treści 

nauczania. 

Druga, zwykle równoległa do tworzenia szkieletu, droga pracy z celem edukacyjnym prowadzi do 

diagramu: grafu powiązań elementarnych cząstek treści. Jej początek to przekształcenie ogólnego celu 

edukacyjnego w cele szczegółowe, zbudowanie sylwetki absolwenta i spisanie wszystkich treści, które 

powinny zostać przekazane w ramach opracowywanych zajęć. Ta materia jest punktem wejściowym, 

opisanej wyŜej, procedury tworzenia diagramu. Po zakończeniu procedury treści zostały ułoŜone w taki 

sposób, Ŝe z góry wiadomo, w jakiej kolejności powinny być prezentowane uczniom, aby uzyskać dobre 

efekty kształcenia (to gwarantują krawędzie diagramu oparte na etykietach cząstek), a takŜe wyznaczone 

zostały granice tego co musi być uczone razem, jakby w ramach jednej jednostki lekcyjnej (umownej 

lekcji, w e-kursie pojęcie lekcji jest bardzo płynne) – to zapewniają własności cząstek: kompletność 
i minimalność.  

Powstały, zatem, dwie struktury: szkielet – wskazujący miejsca, które trzeba wypełnić treścią oraz 

diagram – opisujący zaleŜności elementów treści między sobą. Pozostało połączyć to wszystko razem. 

Niestety, znowu nie jest to procedura automatyczna. Wstawianie w „wolne miejsca” w szkielecie 

F A 

E 

B D 

C G H I 
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kolejnych cząstek z diagramu bez ogólnego planu nauczania moŜe spowodować, Ŝe kurs będzie 

odbierany jako zbiór przypadkowych wiadomości, które nie łączą się ze sobą, nie tworzą spójnych teorii, 

nie konstruują uŜytecznej wiedzy.  

Trzeba, zatem, skonstruować plan nauczania, czyli zasady, które narzucą kolejność prezentowania 

treści, wyznaczą hierarchię ich waŜności oraz wskaŜą miejsca weryfikacji wiedzy opanowanej przez 

studentów. Podstawą budowy takiego planu powinna być odpowiedź na pytanie: jak uczyć? Oczywiście 

takie pytanie powinno zostać zadane na samym początku, ale tu jest szczególne miejsce by uzyskać na nie 

konkretną szczegółową odpowiedź (ogólną odpowiedź zapewne zna nauczyciel-autor kursu i dlatego nie 

było o tym mowy, aŜ do tego miejsca): autor kursu musi zdecydować o strategii nauczania. Do wyboru 

jest wiele moŜliwości szczegółowo opisanych w róŜnych źródłach. Na przykład [19] opisuje, między 

innymi, nauczanie liniowe, blokowe i spiralne. Wybór jednej ze strategii determinuje dalsze 

postępowanie. Na przykład nauczanie blokowe (polegające na grupowaniu treści tematycznie i 

omawianiu ich w ramach jednego bloku, do którego później juŜ się nie wraca) spowoduje, Ŝe na diagram 

trzeba będzie nałoŜyć „siatkę” podziału na bloki. Wszystkie cząstki z kaŜdego bloku będą umieszczane w 

szkielecie blisko siebie. Oczywiście praca będzie łatwiejsza gdy szkielet będzie oparty na dostępie 

tematycznym. Inną moŜliwością jest nauczanie spiralne, polegające na powracaniu do tych samych 

tematów by je trochę rozszerzyć. W takim przypadku w czasie wypełniania szkieletu trzeba odpowiednio 

przemieszać cząstki treści zachowując jednak ich następstwo.  

Wybór strategii nauczania wyznacza sposób rozmieszczania treści w szkielecie, ale nie rozwiązuje 

problemu oceniania. Autor kursu musi zaplanować miejsca weryfikacji wiedzy, zarówno słuŜące ocenie 

kształtującej jak i sumującej. Z tą drugą jest zwykle łatwiej, bo są naturalne miejsca wyznaczone i przez 

treści – koniec tematu, i przez strukturę osadzenia na platformie e-nauczania – koniec modułu. 

Oczywiście nie są to jedyne takie miejsca, ani nie zawsze są odpowiednie z powodów dydaktycznych. 

Wstawianie elementów oceniania kształtującego musi być szczególnie dobrze przemyślane i dostosowane 

do szkieletu zajęć. Inaczej, bowiem wybiera się miejsca weryfikacji wiedzy w trybie dostępu 

tematycznego i dostępu czasowego, inna jest rola takich elementów gdy jest komunikacja pełna, a inna 

gdy komunikacja jest tylko wykładem lub nie ma jej wcale. 

PoniewaŜ drogi opracowywania szkieletu kursu i tworzenia diagramu treści mogą być niezaleŜne to 

trzeba przewidzieć sytuację, w której diagram nie będzie pasował do szkieletu, czyli, gdy nie da się 
rozmieścić wszystkich cząstek treści zgodnie z obraną strategią w przeznaczonym do tego szkielecie. W 

takim przypadku trzeba albo zmienić strategię albo wykonać krok wstecz do budowy szkieletu. Jak 

wspominano w opisie procedury praktycznie zawsze istnieją alternatywne moŜliwości wyboru wartości 

atrybutów. Trzeba to wykorzystać właśnie do dopasowania szkieletu do treści nauczania. Być moŜe takie 

podejście do dopasowywania wymusi konieczność kolejnych zmian, ale ten proces jest zbieŜny: w końcu 

zostanie skonstruowany odpowiedni szkielet, w którym będzie moŜna rozmieścić wszystkie elementy 

treści. Gwarantuje to początkowa faza, w której rozstrzygnięto, Ŝe dany przedmiot jest podatny na 

e-nauczanie, to znaczy, Ŝe moŜna go efektywnie uczyć w sieci (jeŜeli rozstrzygnięcie było negatywne to 

procedura budowy szkieletu nawet się nie rozpoczęła). 

Połączenie szkieletu i diagramu, czyli formy i treści, owocuje schematem zajęć internetowych. Jest 

to ostatni krok opracowywania ogólnego projektu e-kursu. Schemat obejmuje najwaŜniejsze elementy 

takich lekcji: organizację zajęć, podział, strukturę i rozmieszczenie treści, zasady udostępniania 

materiałów oraz kanały i reguły komunikacji. Dzięki temu jest uniwersalnym (praktycznie niezaleŜnym 

od stylu nauczania) przewodnikiem do budowy e-kursu. 

 

 

7. PRZYKŁAD KONSTRUKCJI SCHEMATU KURSU 
 

Opisaną metodę konstrukcji schematu kursu zilustruje sposób budowy jednego z kursów 

prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach projektu IBIZA (Interdyscyplinarna Baza 

Internetowych Zajęć Akademickich)[20] nauczyciele akademiccy UW prowadzą w trybie zdalnym 

zajęcia, których celem jest poszerzenie wiedzy studenta o treści nie związane bezpośrednio z jego 

kierunkiem studiów. Jednym z takich kursów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 

2009/2010 był kurs „Podstawy modelowania matematycznego dla niematematyków”, a jego celem 

pokazanie na prostych przykładach, na czym polega modelowanie matematyczne, jak wykorzystuje się w 

tym celu aparat i narzędzia matematyki oraz do czego słuŜy takie modelowanie. Aby zrealizować ten cel 

zaplanowano następujące tematy kursu: 

1. Ogólna budowa modelu matematycznego. 

2. Analiza danych zewnętrznych. 
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3. Modele dyskretne. 

4. Modele ciągłe (w tym liniowe, kwadratowe, okresowe i inne). 

5. Weryfikacja i dopasowanie modelu do danych doświadczalnych. 

PoniŜej zostaną omówione kolejne etapy konstrukcji schematu tego kursu wraz z uzasadnieniem 

kolejnych wyborów. 

 

7.1. Szkielet 
Kursy oferowane studentom w ramach programu IBIZA podlegają ogólnym zasadom narzuconym 

przez zarządzenia Senatu i Rektora UW wprowadzające projekt IBIZA i są prowadzone według wskazań 
tzw. Modelu dydaktycznego COME ([21]). Reguły zawarte w tych materiałach w znacznym stopniu 

wyznaczają elementy szkieletu e-kursu. Przede wszystkim konieczność bezpośredniej weryfikacji wiedzy 

i umiejętności studentów po zakończeniu kursu wymusza przeprowadzenie egzaminu końcowego w 

sposób tradycyjny, zatem kurs musi mieć co najmniej bezpośrednie spotkania okazyjne. PoniewaŜ 
uczestnikami kursów ogólnouniwersyteckich są studenci róŜnych wydziałów, a budynki Uniwersytetu 

Warszawskiego znajdują się w wielu, nawet odległych, punktach Warszawy, to odbywanie regularnych 

spotkań powodowałoby znaczne komplikacje i utrudniało większości studentom uczestnictwo w takich 

zajęciach. Z tego powodu zdecydowano, Ŝe kurs Podstawy modelowania matematycznego… będzie miał 

organizację spotkań okazyjnych (z jedynym spotkaniem bezpośrednim przeznaczonym na egzamin).  

Wspomniany model dydaktyczny COME wskazuje komunikację między nauczycielem i studentami 

oraz studentami między sobą jako najwaŜniejsze elementy efektywnego nauczania, stąd kursy w ramach 

programu IBIZA mają zwykle komunikację pełną, taką komunikację wprowadzono takŜe w omawianym 

kursie.  

Dostęp do materiałów został w pewnym sensie wyznaczony przez tradycję zajęć akademickich. 

Kurs był planowany nominalnie jako jedno-semestralny 30-to godzinny. Taki plan automatycznie 

wskazuje na czasowy dostęp do materiałów
3
.  

Zatem juŜ same ograniczenia administracyjne i ogólne załoŜenia metodyczne, praktycznie, 

wyznaczyły szkielet kursu. Trzeba tu jeszcze dodać, Ŝe modelowanie matematyczne doskonale nadaje się 
do uczenia przez sieć: nie wymaga bezpośredniej interakcji z innym człowiekiem, eksponatami są dane 

liczbowe moŜliwe do przetwarzania za pomocą komputera, a eksperymenty to generowanie wykresów 

funkcji konstruujących modele matematyczne. 

Schematem kursu Podstawy modelowania… jest zatem:  

− liniowy układ 10-ciu modułów zawierających treści i elementy oceniania udostępnianych 

co tydzień,  
− poprzedzony modułem początkowym wprowadzającym ogólne zasady organizacyjne kursu 

oraz fora dyskusyjne: merytoryczne, techniczne i towarzyskie działające i dostępne przez 

cały czas dla wszystkich uczestników kursu oraz tablicę ogłoszeń – obowiązkowe forum, w 

którym jedynym nadawcą jest nauczyciel prowadzący zajęcia,  

− zakończony egzaminem w trybie bezpośrednim (patrz rysunek 3). 

 

                                                           
3
 MoŜna przyjąć takŜe dostęp swobodny lub tematyczny, ale ograniczenia czasowe do jednego semestru wymuszają 

wtedy umieszczenie silnych elementów motywujących, aby samodzielne studiowanie materiałów przez studentów 

nie trwało zbyt długo. W ramach programu badawczego COME wraz z opisywanym kursem przeprowadzono takŜe 

jego drugą wersję opartą na tych samych treściach ale z dostępem swobodnym do materiałów. W chwili powstawania 

tego artykułu nie są jeszcze znane wyniki tych badań. 
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Rys. 3. Szkielet kursu Podstawy modelowania matematycznego… 

 

7.2. Diagram 
Szczegółowe omawianie zagadnień poruszanych w ramach kursu „Podstawy modelowania 

matematycznego dla niematematyków” wykracza znacznie poza strukturę i przeznaczenie tego artykułu, 

dlatego konstrukcja diagramu zostanie omówiona tylko na przykładzie jednego z tematów: Modele 

dyskretne.  

Konstrukcja modeli dyskretnych polega na budowaniu i rozwiązywaniu równań róŜnicowych. 

JednakŜe równania róŜnicowe wielu zmiennych zwykle są bardzo trudne do rozwiązania algebraicznego, 

a zatem trzeba znać inne metody radzenia sobie z takimi modelami. Jedną z nich jest zastosowanie 

macierzy przejścia do symulacji zmian zachodzących w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach. 

Ten temat z kolei wymaga wprowadzenia elementarnych operacji na macierzach (mnoŜenie macierzy, 

obliczanie wektorów własnych itp.).  

Macierze nie mogą naleŜeć do tej samej cząstki (patrz rozdział 5.1) co równania róŜnicowe ze 

względu na minimalność cząstek, a więc modele dyskretne trzeba podzielić co najmniej na dwie cząstki. 

W rzeczywistości warunki minimalności wymagają podziału tego tematu na 4 cząstki:  

1. równania róŜnicowe – omawiano tylko równania róŜnicowe liniowe pierwszego rzędu o stałych 

współczynnikach (kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków 

humanistycznych, a więc pominięto zagadnienia trudniejsze), zatem całe rozwaŜania trzeba 

zamknąć w jednej cząstce ze względu na jej kompletność. 

2. modelowanie za pomocą równań róŜnicowych,  

3. mnoŜenie macierzy,  

4. modelowanie za pomocą macierzy przejścia. 

Następstwo tych cząstek wynika praktycznie juŜ z samych tytułów: cząstka 2 musi zostać 
poprzedzona cząstką 1, cząstka 4 cząstką 3. Ponadto, modele macierzowe są prezentowane jako inny 

sposób pracy z równaniami róŜnicowymi liniowymi, a to powoduje, Ŝe cząstka 1 musi poprzedzać 
cząstkę 4. Zatem temat Modele dyskretne ma diagram przedstawiony na rysunku 4.  

 

 
 

Rys. 4. Diagram tematu Modele dyskretne. 
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7.3. Schemat 
Mając gotowy szkielet kursu oraz diagram treści moŜna przystąpić do budowania schematu. 

NajwaŜniejszą wytyczną tej konstrukcji jest przyjęta strategia nauczania. W tym przypadku wybór 

strategii blokowej był podyktowany charakterem kursu. W zamierzeniach autorów, zajęcia te miały 

pokazać metodologię modelowania matematycznego za pomocą prostych przykładów, a więc moŜna 

mówić w tym przypadku raczej o migawkach matematycznych niŜ o konsekwentnym pełnym wykładzie. 

Zatem nie ma przekonywujących powodów, dla których trzeba wracać do niektórych tematów, wręcz 

przeciwnie kaŜda „lekcja” powinna stanowić pewną zamkniętą całość, do której nie będzie juŜ powrotu. 

Stąd decyzja o strategii blokowej.  

Problemy związane z komunikacją zostały juŜ częściowo rozwiązane, przez wprowadzenie w 

module początkowym forów dyskusyjnych aktywnych przez cały kurs. Pozostało zatem rozmieścić 
elementy diagramu w szkielecie i wprowadzić elementy weryfikacji wiedzy. Tradycyjnie w matematyce 

największe znaczenie w nauczaniu mają zadania otwarte. Zatem ta forma oceniania dominuje w 

budowanym kursie. W kaŜdym module zaplanowano połoŜenie pewnej liczby zadań otwartych. 

Dodatkowo zadania otwarte spełnią takŜe rolę komunikacyjną i to w dwóch aspektach([15]). Po pierwsze 

komentowanie konkretnego rozwiązania pozwoli nauczycielowi na bezpośredni indywidualny kontakt ze 

studentem, a po drugie omawianie poszczególnych zadań na forum merytorycznym (czyli pokazywanie 

prawidłowych rozwiązań i analiza powodów najczęstszych błędów) będzie rodzajem dodatkowego, mniej 

formalnego wykładu. Drugim elementem oceniania, tym razem tylko kształtującego są kwizy – zestawy 

kilku zadań testowych (testy wyboru jedno- i wielokrotnego, zadania z luką itp.) sprawdzane 

automatycznie, rozmieszczone nieregularnie w całym kursie. Testy te mają pomóc studentom 

zorientować się czego jeszcze nie wiedzą i co muszą uzupełnić. 
WaŜnym problemem w budowie schematu jest oszacowanie czasu pracy studenta z materiałami 

zawartymi w poszczególnych modułach. Zaplanowano 10 modułów merytorycznych, a kurs jest 

planowany na 30 godzin zajęć. Zatem kaŜdy moduł powinien obciąŜać studenta ok. 3 godzinami pracy. 

Aby spełnić to załoŜenie trzeba np. omówione w 7.2. cząstki 1 i 2 umieścić w jednym module, a 3 i 4 w 

następnym. Połączenie tych cząstek w jednym module naruszyłoby poczynione załoŜenie o czasie pracy 

studenta wymagając od niego duŜo większego wysiłku, a umieszczanie kaŜdej w oddzielnym module 

dałoby zbyt mało treści na 3 godziny pracy.  

Fragment kursu Podstawy modelowania matematycznego dla niemateamtyków… obejmujący, 

omówiony w 7.2. temat Modele dyskretne, zrealizowany na platformie Moodle jest przedstawiony na 

rysunku 5. Ilustrację tę moŜna traktować jako zapis schemat kursu, gdzie konkretne materiały uznajemy 

za znaczniki miejsc wprowadzania metod nauczania (liczba zadań moŜe być inna – wynika ona z 

konkretnej realizacji metod nauczania i materiałów, a nie z budowy schematu). 
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Rys. 5. Fragment realizacji kursu Podstawy modelowania matematycznego… 

 

 

8. ZAKOŃCZENIE 
 

Niestety schemat zajęć internetowych, powstający z połączenia szkieletu i diagramu treści nie jest 

przeznaczony do bezpośredniej implementacji, nie jest pełnym projektem e-kursu. Brakuje w nim metod 

nauczania. Aby uzupełnić te braki trzeba powrócić do szczegółowych celów kształcenia, które powstały 

na etapie przygotowawczym do budowania diagramu i zoperacjonalizować je, czyli nadać im charakter 

czynnościowy, uściślić i skonkretyzować, a jednocześnie opisać zasady weryfikacji poziomu ich 

osiągnięcia. Procedura ta, w nauczaniu tradycyjnym „…jest trudna. Wymaga dobrej znajomości szkoły, 

przedmiotu oraz zewnętrznych (wyposaŜenie, organizacja) i wewnętrznych (dyspozycje uczniów i 

nauczycieli) warunków kształcenia.” ([1], s. 25). W trybie nauczania zdalnego trudności się pogłębiają. 
Wprawdzie warunki zewnętrzne są znacznie lepiej zdefiniowane, przez platformę e-nauczania i 

opracowany wcześniej szkielet, niŜ w szkole, ale warunki wewnętrzne pozostają zupełnie nieznane. 

Powodem jest termin opracowywania projektu w stosunku do rozpoczęcia zajęć. MoŜna wyobrazić sobie, 

Ŝe mając rozkład materiału, nauczyciel zajęć tradycyjnych opracowuje plan lekcji przed kaŜdą lekcją, a 

więc dokonuje operacjonalizacji celów kształcenia coraz dokładniej znając uczniów, z którymi pracuje. 

Natomiast w przypadku zajęć zdalnych, wymagających specjalnego technicznego opracowania 

wszystkich materiałów takie postępowanie jest niemoŜliwe. Autor kursu musi wszystkie decyzje 

dotyczące postaci materiałów, sposobu ich prezentacji oraz stosowanych metod podjąć przed 

rozpoczęciem zajęć, najpóźniej na etapie implementacji kursu na platformie e-nauczania. Czyli wtedy, 

gdy nie zna jeszcze wewnętrznych warunków kształcenia. Wymagane tu jest duŜe doświadczenie autora-

projektanta. 
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Sama operacjonalizacja celów kształcenia nie wystarczy by uzupełnić luki. Jest ona tylko wstępem 

do właściwej pracy. Odpowiednio skonkretyzowane cele pozwalają na dobór najskuteczniejszych metod 

nauczania spośród dostępnych na platformie i moŜliwych do zastosowania w ramach opracowanego 

wcześniej szkieletu. Opis tych metod, ich zaleŜność od przyjętych zasad dostępu do materiałów i 

sposobów komunikacji oraz metodyka dobierania ich do konkretnych warunków wykracza jednak poza 

ramy tego artykułu.  

 

 

9. PODSUMOWANIE 
 

Taksonomia kursów internetowych umoŜliwia określenie rodzajów tych kursów, które dobrze 

odpowiadają potrzebom: umoŜliwiają realizację celów dydaktycznych. Wyznaczenie moŜliwych 

rodzajów kursów samo w sobie nie jest do niczego przydatne. Jednak wynika ono z pewnego, 

metodycznego sposobu projektowania zajęć internetowych i do tego celu (metodycznego projektowania 

e-kursu) moŜe być wykorzystana. Pełna procedura projektowania kursu internetowego, wykorzystująca 

podaną taksonomię podaje takŜe warunki, jakie muszą spełniać planowane zajęcia, aby moŜna je było 

zaliczyć do określonej kategorii w ramach tej systematyzacji. Są to warunki, które stanowią podstawę 
realizacji kursu na platformie e-nauczania. Jednocześnie procedura podpowiada jak postępować z 

planowanymi treściami nauczania, które mają zostać przekazane w ramach zajęć. Połączenie tych dwóch 

ścieŜek prowadzi do otrzymania schematu kursu: diagramu wyznaczającego części i moduły zajęć wraz z 

przypisanymi do nich fragmentami wiedzy, której nabyciu poświęcone są projektowane zajęcia. Ostatni 

etap tworzenia kursu to wypełnienie schematu metodami nauczania, a takŜe utworzenie wszystkich 

materiałów. Tego etapu jednak nie obejmuje podana procedura, ze względu na jego zaleŜność od stylu 

nauczania reprezentowanego przez nauczyciela – autora kursu. 

Systematyczne przejście od celu edukacyjnego do schematu kursu znacznie ułatwia cały proces 

projektowania e-zajęć, tym bardziej, Ŝe zaprezentowane tu rozwiązanie jest oparte na rozdzieleniu 

opracowywania treści od opracowywania szeroko rozumianych zasad organizacyjnych. Dzięki temu 

moŜna łatwo kontrolować dopasowanie otrzymanego projektu do załoŜonego ogólnego celu kształcenia, a 

sama procedura staje się prostsza i przejrzysta, zwłaszcza w części organizacyjnej, dotyczącej budowy 

szkieletu, a więc tej, która najbardziej odróŜnia zajęcia prowadzone przez sieć od zajęć tradycyjnych. 
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TAXONOMY OF E-COURSES AS INSTRUCTIONAL DESINERS TOOL 

 

Three attributes of online courses were described in the article: the communication, the access and 

the organization, which values characterize every course. All acceptable values of these parameters where 

outlined as well as a usefulness of this taxonomy for instructional designers. A multi-stage procedure for 

designing e-courses is proposed and thoroughly discussed. It is reasonably sophisticated to be effective 

and simple enough to be actually implemented. Main steps of the procedure starting with educational 

goals and ending up with an e-course scheme construction are elaborated. 

 


