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Wprowadzenie koncepcji ODL wymaga organizacyjnych i merytorycznych zmian w 

organizowaniu systemu nauczania. Nie uda się zapewnić mobilności studentom, uznawalności 

osiągnięć akademickich, zgodności wymaganych na rynku pracy kompetencji i programów nauczania 

w ramach tradycyjnego systemu nauczania. Uproszczona interpretacja nauczania na odległość, jako 

komunikowania się ze studentem przez narzędzia teleinformatyczne, nie gwarantuje studentom 

wyników równowaŜnych z nauczaniem tradycyjnym w sensie pedagogicznym i dydaktycznym, ale 

zachowanie tradycyjnego sposobu opracowania i realizacji programów nauczania nie nadąŜy za 

postępem rozwoju technologicznego. Problem polega na znalezieniu nowych zasad działania 

maszyny dydaktycznej. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Pojawienie nowych technologii w kaŜdej dziedzinie moŜe sprowadzić konieczność wprowadzenia 

zmian na róŜnych poziomach organizowania funkcjonowania dziedziny. Nowe technologie pojawią się na 

skutek rozwoju nauki, techniki, zmian ekonomicznych oraz socjalnych. Głównym obiektem 

zainteresowań edukacji, jako dziedziny, jest człowiek uczący się, a głównym jej celem jest kształtowanie 

potencjału inteligencji, który określa stopień rozwoju społeczności. KaŜda epoka historyczna w Ŝyciu 

określonej narodowości, kraju moŜe być scharakteryzowana układem społecznym, poziomem rozwoju 

cywilizacyjnego i kulturowego, zgodnie z którym rozwijał się model edukacji.  

 

 

2. PARADYGMAT NAUCZANIA 

 
Na kaŜdym etapie rozwoju społeczności edukacja działa zgodnie z paradygmatem, na który składa 

się: określona misja edukacji i zasady organizowania jej infrastruktury. W ramach przyjętego 

paradygmatu tworzony jest system edukacyjny, czyli określają model i normy zarządzania kaŜdą 
organizacją edukacyjną, włączonej w skład infrastruktury, określają kierunki i programy nauczania. 

Przyjęty system edukacyjny musi być realizowany przez system nauczania odpowiedniego uniwersytetu: 

organizowanie i monitorowanie odpowiednich procesów administracyjnych, dydaktycznych, naukowo-

badawczych z uwzględnieniem bazy kadrowej i materiałowej. 

Zmiany w systemie nauczania muszą być wprowadzane zgodnie z hierarchią, przedstawioną na 

rysunku 1. Paradygmat nauczania jest to wynik analizy przesłanek wyjaśniających dalszy, 

perspektywiczny kierunek i formę rozwoju systemu edukacyjnego w kraju, w UE, a nawet w skali 

światowej. Przyczyną zmiany paradygmatu są zmiany socjalne, polityczne, ekonomiczne zachodzące w 

społeczeństwie. Schemat nie ma na celu opisania funkcjonowania edukacji, jako dziedziny, ale odwzoruje 

kolejność prowadzenia reform edukacyjnych wywołanych zmianą paradygmatu. Schemat ten wskazuje, 

Ŝe gdy następuje przejście państwa do innej, politycznej lub ekonomicznej struktury, to nie uda się 
adekwatnie dostosować aktualnego stanu systemu nauczania w kaŜdej szkole/uniwersytecie, nie 

wprowadzając przed tym zmian na poziomie państwowego systemu edukacyjnego. A to związane z 

nowym modelem i normami zarządzania na poziomie kaŜdego uniwersytetu. 
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Rys. 1 Hierarchia wprowadzania zmian w systemie nauczania 

 

 

3. PRZYCZYNY STANOWIENIA NOWEGO PARADYGMATU NAUCZANIA 
 

Na przełomie XX i XXI wieków, z przejściem od społeczności postindustrialnej do społeczności 

informacyjnej mamy do czynienia z szybką dezaktualizacją wiedzy zawodowej, z globalizacją rynku 

pracy, z duŜą róŜnicą cywilizacyjną krajów świata. Pojawienie zintegrowanego europejskiego rynku 

pracy, rozwój globalnego środowiska telekomunikacyjnego, stwierdzenie nowej koncepcji współdziałania 

systemów edukacyjnych krajów UE stało się punktem wyjścia do zmian w istniejącym paradygmacie 

systemu nauczania. Nowoczesna misja edukacji polega na wyrównaniu warunków kształcenia w ramach 

UE, oraz na opracowaniu elastycznych programów nauczania uwzględniających zapotrzebowania 

zmieniającego się wspólnego rynku pracy. Nowy paradygmat stawia następujące wymagania: 

- włączenie kaŜdego uniwersytetu we wspólną przestrzeń edukacyjną UE (EOSW).  

- podniesienie konkurencyjności uniwersytetów na rynku ofert edukacyjnych, 

- zapewnienie mobilności studentów i kadry naukowo – dydaktycznej, 

- wykorzystanie nowych technologii nauczania, 

- kształtowanie tolerancji kulturowej i religijnej. 

Główne zmiany w systemu edukacyjnym wynikające z nowego paradygmatu dotyczą: 
1. WdraŜanie ECTS (European Credit Transfer System) - punktowy system ocen osiągnięć studenta, 

który zapewnia uznawalność akademicką na terytorium Europejskiego Obszaru Szkolnictwa wyŜszego 

(EOSW), co stanowi podstawy mobilności studentów oraz moŜliwości zatrudnienia absolwentów na 

wspólnym runku pracy. 

2. Podniesienia poziomu standaryzacji przy opracowywaniu programów trzypoziomowego 

(inŜynierski, magisterski, studia podyplomowe) kształcenia studentów, co słuŜy wyrównaniu warunków 

kształcenia na róŜnych uniwersytetach. 

3. Wprowadzenie ERK (Europejskie Ramy Kwalifikacji), według czego musi być opracowany 

nowy dokument: suplement do dyplomu. Jest to ustandaryzowana opis nabytej kwalifikacji przez 

absolwenta, co daje moŜliwość porównywać treści programowe według zakresu i głębokości wiedzy.  

 

Paradygmat:  
analizowanie przesłanek zapowiadających zmiany socjalne, ekonomiczne, 

polityczne doprowadzi do zmiany misji nauczania, układu infrastruktury, 

podstaw pedagogicznych i dydaktycznych 

 

System edukacji: 
Opracowanie modelu i norm zarządzania organizacją, określenie kierun-

ków i struktury program nauczania, standaryzacja wskaźników jakości 

procesów i wyników nauczania 

 

System nauczania: 
Organizowanie i zarządzanie działalnością organizacją edukacyjną, plano-

wanie i monitorowanie procesami administracyjnymi, dydaktycznymi, 

naukowo-badawczymi 
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4. Rozszerzenie zakresu samodzielności uniwersytetów w przygotowaniu treści programów 

nauczania i technik nauczania w celu podniesienia ich konkurencyjności na wspólnym rynku ofert 

edukacyjnych. 

Zgodnie z nowym paradygmatem i zmianami na poziomie systemu edukacyjnego zadaniem systemu 

nauczania na uniwersytecie jest organizowanie i monitorowanie Otwartego nauczania z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii informatycznych. Wcześniejsze doświadczenie w wykorzystaniu technologii 

nauczaniu na odległość stanowi informatyczną bazę Otwartego nauczania. Skrót ODL (Open and 

Distance Learning) został wprowadzony w deklaracji bolońskiej w 1999 roku. Stopień otwartości 

systemu nauczania określa stopień jego elastyczności, czyli zdolności do dostosowania do nowych 

wymagań. 
 

 

4. POJĘCIE MASZYNY DYDAKTYCZNEJ 
 

W porównaniu z tradycyjną technologia nauczania na odległość jest hi-tech, Podobnie jak w 

przemyśle, wdraŜanie hi-tech prowadzi do zasadniczych zmian w procesach produkcyjnych i 

organizacyjnych. Analogicznie do procesów produkcyjnych na uniwersytecie występują dwa procesy: 

proces nauczania – uczenia się i proces przygotowania materiałów dydaktycznych. Na wymienione 

procesy składają się operacje mentalne i dlatego nie nadają się one do formalizacji ścisłej. W nauczaniu 

tradycyjnym organizowanie, monitorowanie tych procesów prowadzi się na podstawie scenariuszy 

przebiegu procesów z uwzględnieniem treści i harmonogramu wykonania określonego kursu, przedmiotu 

z programu nauczania. Istnieją ustalone normy czasowe i jakościowe kontroli jakości wykonania tych 

procesów. Struktura i treść materiałów dydaktycznych jest dopasowana do programów nauczania. 

Materiały dydaktyczne są instrumentem wspomagającym nauczyciela w procesie nauczania studentów. 

Dostosowania treści materiału do konkretnej sytuacji edukacyjnej (wstępne przygotowanie 

ucznia/studenta, klimat psychologiczny w grupie, róŜnica zdolności osobowych, stopień złoŜoności 

tematu itp.) nauczyciel dokonuje w trybie rzeczywistym opierając się na własnym arsenale 

dydaktycznym. Zadaniem nauczyciela równieŜ jest wprowadzenie i utrzymanie modelu motywacyjnego 

studentów zorientowanego na nabywanie wiedzy. Taki scenariusz jest znany, jako „maszyna 

dydaktyczna”, której motorem i kierowcą jest nauczyciel. Studenci są na pokładzie i szczęśliwie osiągają 
cele, jeśli wykonują wszystkie punkty kontroli. „Maszyna dydaktyczna” została sprawdzona przez prawie 

stulecia i miała duŜo zalet. Bezpośredni kontakt z nauczycielem rozwiązuje problemy nie tylko 

dydaktyczne, ale równieŜ wychowawcze. Wiedza nabyta w czasach dawnych, a nawet jeszcze w XX 

stuleciu mogła przez długi czas słuŜyć podstawą do zachowania wymaganego poziomu kwalifikacji 

zawodowej. Głównym minusem maszyny dydaktycznej jest mocna przewaga aktywności nauczyciela w 

porównaniu do studentów. Przy szybkiej dezaktualizacji wiedzy zawodowej student od początku musi 

nabywać nie tylko wiedzę, ale równieŜ umiejętność samodzielnego uczenia się z własnej inicjatywy.  

 

 

5.  ROLA NAUCZYCIELA W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ 

 
Główną trudnością w nauczania na odległość jest brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 

podczas nauczania, to znaczy, Ŝe tradycyjna maszyna dydaktyczna nie będzie sprawnie działała w 

nowych warunkach. Rola nauczyciela w znacznym stopniu musi być zastąpiona nowym typem 

materiałów dydaktycznych oraz nowym modelem motywowania studentów. Jednak rola nauczyciela nie 

zostanie zniesiona, zmienia się jedynie sposób wykorzystania jego wiedzy i doświadczenia. Środowisko 

komunikowania się ze studentem zostanie rozszerzone do przestrzeni telekomunikacyjnej, głównym 

zadaniem nauczyciela staje się opracowanie modelu tworzenia i aktualizacji materiałów dydaktycznych 

we współpracy ze studentami. Współpraca moŜe być realizowana w wirtualnym zespole, nie wykluczając 

konsultacji indywidualnych, tradycyjnych. 

Tryb wykorzystania i struktura materiałów musi być zorientowana na kompetencje. Model 

zachowania studenta musi być zorientowany nie tylko na nabywanie umiejętności przyswajania wiedzy 

przez zapamiętanie, ale musi być rozszerzony o umiejętność jej wydobywania z informacji i 

wykorzystania do zadań praktycznych. Opracowanie maszyny dydaktycznej zawsze było problemem 

multidyscyplinarnym, potrzebna była wiedza z psychologii, z pedagogiki, z dydaktyki, a jednocześnie z 

dziedziny przedmiotu nauczania. Nośnikiem oznaczonego konglomeratu wiedzy był nauczyciel, 

częściowo jego wiedza była przynoszona do materiałów dydaktycznych. Na dzień dzisiejszy sytuacja nie 

zmieniła się, lecz zakres dziedzin potrzebnych do rozwiązania został rozszerzony. 
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6. MULTI-DYSCYPLINARNOŚĆ OTWARTEGO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

KaŜda z wymienionych nauk jest bazą do rozwiązania poszczególnych składowych modelu 

realizacji otwartego nauczania na odległość. Na rysunku 2 został przedstawiony zarys dyscyplin i 

problemów, które składają się na ODL. 

 

 

Rys.2. Multidyscyplinarny charakter problemu realizacji systemu nauczania na odległość. 
 

Pedagogika jest nauką o wychowaniu. Wychowanie człowieka pod wpływem nauczania zmienia się. 
Jak prowadzić nauczanie, Ŝeby wychowanie zmieniło się w potrzebnym kierunku? Psychologia to nauka 

o wewnętrznych mechanizmach rządzących zachowaniami człowieka, reagowaniem na otoczenie, 

interakcjami między ludźmi. Umiejętność komunikowania się z ludźmi jest obowiązkowym warunkiem 

wykonania pracy zawodowej i osiągnięcia efektu synergii. Odpowiedź na pytanie:, „Jakie cechy osobowe 

i grupowe muszą być uwzględnione w organizowaniu procesu nauczania?” – naleŜy do psychologów.  

Kognitywistyka jest nauką o procesach poznawczych. Przy nieobecności nauczyciela oraz przy 

konieczności uczenia się przez całe Ŝycie, powstaje pytanie: ”W jaki sposób człowiek moŜe uświadomić 
sobie specyfikę własnego stylu kognitywnego i rozwijać swoje procesy poznawcze?”. Dydaktyka jest 

nauką o metodach i sposobach nauczania zgodnie ze stopniem rozwoju człowieka. Informatyka jest nauką 
o technologiach informatycznych, o metodach poszukiwania, przechowania i przetwarzania informacji, 

danych i wiedzy. W jaki sposób te metody mogą słuŜyć do opracowania i wykorzystania otwartych 

zasobów materiałów dydaktycznych i wymiany wiedzą pomiędzy uczestnikami procesu nauczania? 

Ekonomika rynkowa jako bezpośrednie otoczenie uniwersytetów, jaki ona będzie miała wpływ na system 

edukacyjny? Na czym będzie polegała konkurencyjność uniwersytetów, w jakiej postaci moŜe wystąpić 
produkt końcowy procesu nauczania? W jaki sposób moŜe być formalnie odwzorowany zakres wiedzy 

dziedzinowej i poziomy jej złoŜoności w środowisku otwartego nauczania? Odpowiedzi na postawione 

pytania potrzebują badań i eksperymentów naukowych dotyczących oceny efektywności ODL w aspekcie 

ekonomicznym, informatycznym i kognitywistycznym. 

Otwarte nauczanie jest otwartym złoŜonym systemem informacyjnym i musi spełniać zagadnienie 

otwartości na róŜnych poziomach: 

1. Wymieniać się informacją z otoczeniem, dostosowywać się do jego wymagań, ale nie zmieniać 
swojego pierwotnego przeznaczenia, 

2. Opierać się na standardach opracowania komponentów składowych i organizowania 

funkcjonowania całości systemu. 

3. Programowo-sprzętowe nasycenie systemu musi być przenoszalne i skalowalne. 

4. Funkcyjne moŜliwości systemu mogą być rozszerzone w ramach przyjętej koncepcji i 

standardów. 

Obiektem zarządzania w ODL są procesy inteligentne, nie obserwowalne. W opracowaniu takich 

systemów najbardziej złoŜonym wydaje się aspekt kognitywistyczny. W warunkach braku 
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bezpośredniego kontaktu z nauczycielem ten aspekt nabiera wiodącego znaczenia w stosunku do 

pedagogiki i dydaktyki. 

 Oddzielenie wiedzy nauczyciela w celu odwzorowania jej na nośnikach fizycznych w środowisku 

telekomunikacyjnym z następnym odbiorem jej przez studenta roŜni się od zadania bezpośredniego 

przekazywania wiedzy od jednego człowieka do drugiego.  

 

 

7. MASZYNA DYDAKTYCZNA – ODL 
 

Podejście kognitywne do modelowania procesu nauczania w środowisku cyfrowym bazuje na załoŜeniu 

pewnej metafory komputerowej, która moŜe być wykorzystana dla eksperymentu badawczego. Na 

rysunku 3 został przedstawiony schemat funkcyjny zaproponowanej metafory komputerowej „ODL- 

maszyny dydaktycznej”. 

 

 

 

 

 

 

Rys.3 Schemat metafory komputerowej ODL –maszyny dydaktycznej. 

 

Zaproponowana metafora zawiera następujące elementy składowe: 

1 – zasób wiedzy dziedzinowej, arsenał dydaktyczny nauczyciela, 

2 – repozytorium porcjowanej wiedzy w postaci LO (ontologia) 

3 – zbiór technik dydaktycznych 

4 – model dopasowania wstępnej wiedzy studenta do poziomu wymaganego 

 na czas rozpoczęcia nauczania z określonego kursu 

5 – struktura modelu motywacji (jako lista motywów i sposobów ich zaspokojenia) 

6 – wstępna wiedza ucznia (przed rozpoczęciem nauczania z kursu) 

7 – wstępny model motywacji ucznia 

8 – ocena wstępnej motywacji studenta 

9 – samoidentyfikacja motywacji ucznia (wyznaczenie motywów z listy) 

10 – rekomendowana ścieŜka samodzielnego nauczania  

11 – zakończenie nauczania z kursu 

 

Zaproponowane podejście przewiduje, Ŝe materiały dydaktyczne zostaną umieszczone w 

repozytorium zgodnie z technologią opisaną w [4, 5, 8]. Wiedza dziedzinowa będzie podzielona na LO, 

oraz dodatkowo reprezentowana w postaci ontologii, kaŜdy węzeł ontologii odwołuje się do 

odpowiednich LO. Techniki dydaktyczne jest to dodatkowa informacja z technik zapamiętania, 

strukturyzacji informacji oraz elementów multimedialnych dołączonych do odpowiednich węzłów 

2 ,3 
4 

5,      9 

N,1 

7 

S 

10 

 

6 

8 

11 
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ontologii, Korzystanie z technik dydaktycznych nie jest obowiązkowe. Struktura modelu motywacji 

powinna być opisana zgodnie z teorią motywacji [1, 2]. Została opracowana lista motywów, która 

najbardziej szczegółowo opisującej składniki zachowania studentów. Samoidentyfikacja modelu 

motywacji studenta polega na zaznaczeniu na schemacie wybranych motywów punktów, które on uznaje 

za własne cechy. Zgodne ze znaczonymi punktami oraz oceną wiedzy wstępnej nauczyciel będzie 

rekomendował dodatkowy materiał, odpowiedni stopień złoŜoności zadań, przydatne techniki 

dydaktyczne. Rekomendacje będą przedstawione przez zaznaczenie odpowiednich węzłów i odwołań na 

ontologii. Fragment ontologii z kursu „ InŜynieria systemów informacyjnych” z kierunku „Zarządzanie i 

inŜynieria produkcji” został przedstawiony na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Ontologia „Systemy informacyjne” fragment. 
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8. ROLA ONTOLOGII W REPOZYTORIUM 

 

Ontologia jest głównym integrującym elementem, który zachowuje semantyczną całościowość 
wiedzy z kursu, z przedmiotu. Podobno nauczycielowi, który przed rozpoczęciem kursu układa w swojej 

głowie całość wiedzy przeznaczonej do przekazywania studentom, ontologia pomaga graficznie 

odwzorować pogląd nauczyciela na zakres i stopień szczegółowości wiedzy stanowiącej przedmiot 

nauczania. Pod czas nauczania student wielokrotnie obserwuje ontologię dlatego, Ŝe treść kaŜdego LO 

jest zaznaczona na niej. Jako element dydaktyczny ontologia wykonuje rolę anonsu, afiszu przyszłego 

procesu nauczania. Sieciowa struktura ontologii wskazuje na wieloaspektowość pojęć. Wielokrotna 

obserwacja ontologii, znalezienie w niej juŜ poznanych i jeszcze nie poznanych fragmentów, 

udowodnienie, Ŝe w postrzeganiu wiedzy, jej zgłębienia istnieją alternatywne ścieŜki, to wszystko daje 

moŜliwość bez mocnego abstrahowania doprowadzić studenta do umiejętności strukturyzacji wiedzy. Na 

rysunku 4 zostały wyodrębnione w ramach ontologii porcje wiedzy teoretycznej i proceduralnej z kursu 

„Systemy informacyjne”. 

Na pierwszym etapie przygotowania ontologii nauczyciel określa obszary wiedzy teoretycznej i 

bezpośrednio związanej z nią wiedzy proceduralnej wykorzystując podstawowe pojęcia z kursu i ich 

semantyczne powiązania. Później do kaŜdego z wyodrębnionych węzłów mogą być dodane odpowiedni 

odwołania trzech typów: obrazy multimedialne, dodatkowy materiał tekstowy i typowe zadania. Na 

przykład węzeł „model referencyjny” będzie zawierał odwołanie do materiałów dydaktycznych w postaci 

tekstowego LO na temat „Wykorzystanie języka UML dla reprezentacji modelu referencyjnego” oraz 

będzie on powiązany z typowymi zadaniami do samodzielnego wykonania modelu referencyjnego. W [6] 

są opisane etapy opracowania repozytorium oraz model jego wykorzystania.  

Wypełnienie odwołań wykonuje się w miarę ich przygotowania, co moŜe stanowić dodatkowe 

twórcze zadanie dla studentów. Po zakończeniu kursu do typowych zadań mogą być dodane oryginalne 

rozwiązania przygotowane przez studentów. Rozwój jakiejkolwiek gałęzi ontologii moŜe być równieŜ 
twórczym zadaniem dla studenta. Ontologia jest cały czas rozwijana. Porównanie pierwotnego stanu 

ontologii z rozszerzoną jej postacią po zakończeniu kursu powinno być zaprezentowane studentowi i 

będzie świadczyło o jego udziale w przyroście wiedzy, co równieŜ stanowi aspekt pedagogiczny. 

Przyznanie roli ucznia w rozwoju repozytorium moŜe słuŜyć jako nowy osobny motyw, wiodący element 

w modelu zachowania człowieka zorientowanego na samorozwój. 

 

 

9. SCENARIUSZ REALIZACJI MASZYNY DYDAKTYCZNEJ – ODL 

 

Przedstawiony na rysunku 5 scenariusz przewiduje organizowanie procesu nauczania – uczenia się 
według nowej maszyny dydaktycznej – „maszyna dydaktyczna – ODL”. 
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Rys. 5. Scenariusz wypełnienia i wykorzystania repozytorium 

 

Główne załoŜenia scenariusza są następujące: 

- zawartość repozytorium dynamicznie zmienia się zostając w ramach określonej struktury i 

dziedziny ontologii, 

- zmiana zawartości repozytorium moŜe nastąpić tak z inicjatywy nauczyciela, jak i z inicjatywy 

studentów, 
- treścią zmian mogą stać się: 

- nowe węzły w zakresie wiedzy proceduralnej – pojawienie nowych technologii, 

instrumentów, 

- nowe odwołania do nowych multimedialnych obiektów – dla wzrokowców, dla 

słuchowców i inne 

- oryginalne rozwiązania zadań, opracowanie nowych zadań, 
- zawartość repozytorium i instrumenty jego obsługiwania pozwalają realizować alternatywne 

ścieŜki nauczania na bazie określonej ontologii, 

- inicjatorem ułoŜenia personalizowanej ścieŜki nauczania jest student, 

- wyniki krokowego wykonania ścieŜki nauczania śledzi i ocenia nauczyciel przez wstępne 

opisany system punktowy, w którym twórcze zadania są najwyŜej oceniane. 

Przy takich załoŜeniach scenariusz moŜe być realizowany jako gra kooperacyjna [7, 8]. Układ 

kooperacji moŜe dynamicznie zmieniać się. Wygraną jest suma punktów, która moŜe być liczona dla 

kaŜdego w ramach koalicji, wygrywa posiadacz większej sumy; mogą róŜne grupy realizować pomiędzy 
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sobą. Nauczyciel jest zainteresowany w tworzeniu własnej kooperacji z grupą twórczych studentów, która 

podczas nauczania będzie rozwijała repozytorium. Analiza pasywnych studentów, pracujących na 

prostych typowych zadaniach, pozwoli zbierać róŜne statystyki odnośnie wstępnej wiedzy studentów i 

sposobów dostosowania jej objętości do wiedzy opisanej w ontologii. Samoidentyfikacja motywów 

studenta przed rozpoczęciem kursu pozwoli zapoznać się z pojęciem samorozwoju osobowości, które 

prowokuje kaŜdego zdrowo rozsądnego człowieka do szukania zewnętrznych i wewnętrznych motywów 

do odkrycia w sobie indywidualnych zdolności. Udostępnienie studentowi wyników punktowych razem 

ze strukturą motywów to punkt wyjścia do świadomego kształtowania własnego zachowania i 

personalizowanej ścieŜki nauczania.  

WaŜną rolę w rozpoznaniu własnych zdolności poznawczych odgrywa zrozumienie róŜnicy 

pomiędzy pojęciami wiedza, kompetencja i kwalifikacja.  

 

 

10. KOMPETENCJA A KWALIFIKACJA 

 

Zrozumienie kompetencji, jako efektu końcowego procesu “nauczania – uczenia się” studenta 

wymaga bardziej szczegółowej jej definicji stosownie do kontekstu nauczania. Kompetencja stanowi 

opanowany przez studenta zasób wiedzy, na który składa się wiedza teoretyczna, wiedza proceduralna 

oraz zbiór umiejętności wykorzystania obu dwóch rodzajów wiedzy przy rozwiązaniu zadań 
praktycznych, a takŜe umiejętności interpretacji wyników. Wiedza teoretyczna włączona w róŜne LO 

moŜe charakteryzować się róŜnym poziomem abstrahowania, dołączona do niej wiedza proceduralna 

musi odpowiadać poziomowi abstrahowania wiedzy teoretycznej oraz złoŜoności zadania praktycznego. 

Na przykład jedna z porcji kompetencji z kursu „Modelowanie symulacyjne” musi zawierać wiedzę 
teoretyczną „Teoria systemów kolejkowych”, wiedzę proceduralną „MoŜliwości funkcyjne ARENA” i 

zadania do rozwiązania typu „Przy określonych parametrach stochastycznych strumienia wejściowego i 

wydajności stanowiska pracy obliczyć średnią wartość obciąŜenia stanowiska pracy na zadanym 

interwale czasowym”. Wykonanie zadania wygląda jak prowadzenie eksperymentu symulacyjnego w 

środowisku pakietu Arena. Rozmieszczenie w repozytorium w taki sposób strukturalizowanych 

materiałów dydaktycznych objętych wspólną ontologią odwzoruje treść kompetencji. Zbiór kompetencji 

składa się na określoną specjalność. Zapotrzebowania rynku pracy są sformułowane w terminach 

specjalności, czyli zapotrzebowania na określoną ilość specjalistów określonego profilu. Kwalifikacja 

moŜe występować jako cecha konkretnego człowieka lub jak cecha abstrakcyjnego specjalisty. W 

kaŜdym z tych przypadków kwalifikacja jest przedstawiona jako opis meta-wiedzy zgodnie ze 

standardami typu: IMS Reusable Definition of Competence or Educational Objective, IMS Enterprise 

Information Model, Guidelines for the production of learner information standards and specifications 

CWA 14926 i inne. Źródłem informacji do opracowania konkretnej kwalifikacji jest charakterystyka 

potencjalnego stanowiska pracy: poziom zadań, odpowiedzialność, specyfika technologii i instrumentów 

itp. Odnośnie wymagań konkretnego stanowiska pracy człowiek moŜe posiadać wysoką kompetencję w 

określonej dziedzinie, ale niewystarczająca kwalifikację, na przykład z tego powodu, Ŝe na konkretnym 

stanowisku wykorzystują “unikatową” technologię, instrument. Rozpatrywana pod tym kątem 

kwalifikacja stanowi obraz specjalisty, którego kompetencje będą w największym stopniu dopasowane do 

wymagań wolnego miejsca pracy. Dla tego kwalifikację wykorzystują w celu sprecyzowania 

zapotrzebowania rynku pracy, przykładowe: “ilość wakatów w przemyśle poligraficznym na stanowisku 

print-menedŜera”. Pojęcia “kompetencja“ i “kwalifikacja” są bliskoznaczne, oba powiązane z wiedzą, ale 

kompetencja odwzoruje treść i strukturę wiedzy, a kwalifikacja przedstawia jej opis, czyli meta-wiedzę. 
W kontekście nauczania rozróŜnienie tych pojęć jest bardzo waŜne. O kompetencji absolwenta moŜemy 

sądzić według ocen i punktów ECTS, a jego potencjalna kwalifikacja jest zapisana w suplemencie. 

 

 

11. ZAKOŃCZENIE 

 

Szybki rozwój technologiczny (Hi-tech) i zmiany ekonomiczno-polityczne, społeczne doprowadziły 

do konieczności zmiany paradygmatu nauczania, na skutek czego powstała koncepcja ODL. Tradycyjna 

maszyna dydaktyczna nie potrafi zrealizować koncepcji ODL z powodu zmiany roli nauczyciela, z 

nośnika wiedzy na rolę kreatora i moderatora wykorzystania otwartego repozytorium strukturalizowanych 

materiałów dydaktycznych. 

Zasadą strukturyzacji materiałów dydaktycznych jest wyodrębnienie zestawu wiedzy, który stanowi 

określoną kompetencję. ODL przewiduje nowy model zachowania studenta: wysoki stopień 
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samodzielnego wyboru ścieŜki nauczania. Samodzielność zachowania potrzebuje świadomego określenia 

motywów. Samorealizacja, czyli ciągły rozwój modelu zachowania jest zasadniczą ideą pedagogiczną w 

realizacji ODL – maszyny dydaktycznej. MoŜliwość skutecznej realizacji zaproponowanej ODL – 

maszyny dydaktycznej potrzebuje konsolidacji specjalistów z róŜnych dyscyplin.  
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