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Rola nauczyciela i uczącego się on-line w opiniach studentów 
kierunków przyrodniczych specjalizacji nauczycielskiej

Streszczenie: Współczesny człowiek wykorzystuje media w wielu wymiarach swojego życia, m.in. do poszukiwa-
nia i przesyłania informacji, do komunikacji, rozrywki. Od blisko wieku stanowią one także narzędzie wspierające 
proces edukacji. Na polskim rynku wydawniczym dostępne są liczne publikacje omawiające zagadnienia tech-
niczne związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem technik e-learningowych, obserwuje się jednak znaczny 
deficyt opracowań poświęconych pedagogicznym aspektom kształcenia on-line. W odpowiedzi na odnotowane 
przeze mnie braki w  tym zakresie, w  niniejszym artykule na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 
w latach 2009–2012 wśród 141 studentów specjalizacji nauczycielskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, poszukuję od-
powiedzi na następujące pytania badawcze: 1) jak badani studenci postrzegają proces e-learningowego uczenia się? 
2) jaką rolę przypisują w tym procesie sobie, jako osobie uczącej się, a jaką nauczycielowi? Przeprowadzone analizy 
pozwoliły na rozróżnienie wśród osób uczestniczących w kursie trzech grup, określonych przeze mnie jako: 1) ze-
wnątrzsterownych, 2) biernych, 3) wewnątrzsterownych i aktywnych. 

Słowa kluczowe: e-learning, uczenie się on-line, wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność w uczeniu się, bier-
ność i aktywność w uczeniu się 

1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpił szybki rozwój kształcenia na odległość (distance learning). 
Dziś cieszy się ono coraz większą popularnością i jest wykorzystywane w wielu dziedzinach życia 
społecznego: w biznesie i w polityce, jak również na wszystkich poziomach edukacji: od przed-
szkola poprzez szkolnictwo podstawowe i średnie aż po wyższe (Sysło, 2005, s. 53). W naszym 
kraju forma ta nie jest tak powszechna i popularna, jak np. w USA, i jako taka wciąż stwarza 
nowe pole poszukiwań badawczych.

Na polskim rynku wydawniczym dostępne są liczne publikacje omawiające zagadnienia 
związane z prowadzeniem zajęć on-line. Dotyczą one zarówno „technicznej” strony przygotowa-
nia szkoleń e-learningowych: zasad funkcjonowania narzędzi portali edukacyjnych i perspek-
tyw rozwoju tej formy kształcenia, jak również dydaktyki i  psychologiczno-pedagogicznych 
aspektów kształcenia zdalnego (Bednarek i Lubina, 2008). Obok tekstów poświęconych kształ-
ceniu szkolnemu, w  literaturze przedmiotu często poruszana jest problematyka kształcenia 
e-lerningowego na poziomie wyższym (Dąbrowski i Zając, 2014). 

W niniejszym tekście rozważam jeden z aspektów – określony przeze mnie jako „czynnik 
ludzki” – tego istotnego problemu jakim jest zdalne uczenie się studentów. Na potrzeby niniej-
szej publikacji czynnik ten zdefiniowałam jako: a) stosunek studenta do procesu e-learningo-
wego uczenia się oraz b) sposób postrzegania przez niego swojej roli w tym procesie (jako osoby 
uczącej się i jako nauczyciela).W  zależności od kształtu tych stosunków mogą one stanowić 
barierę i przeszkodę, bądź siłę i wsparcie w procesie kształcenia.

2. Cel i metody badań
Celem podjętych przeze mnie badań było poznanie opinii studentów1 specjalizacji nauczy-

1 Poznanie opinii studentów uczestniczących w kursie on-line miało na celu m.in. poprawienie jakości kształcenia.

Anna Kot
Uniwersytet Gdański
ankoug@gmail.com

m.in
m.in
mailto:ankoug@gmail.com


Anna Kot, Rola nauczyciela i uczącego się on-line w opiniach studentów kierunków...

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (10)/2015 , str. 31

cielskiej, przyszłych nauczycieli geografii i  przyrody na temat e-learningowego uczenia się, 
a w ramach tegoż udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jak badani studenci postrzegają proces uczenia się z wykorzystaniem e-learningu?
2. Jaką rolę przypisują w tym procesie sobie, jako osobie uczącej się, a jaką nauczycielowi?

Dobór próby był celowy, obejmowała ona 141 studentów (rok akademicki 2009/10 – 55 os.; 
w 2010/11 – 35 os.; w 2011/12 – 51 os.) z Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach z przedmiotu: Technologia 
informacyjna w edukacji. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem technik e-learningowych, 
które całkowicie zastępowały tradycyjne spotkania w  sali. Ćwiczenia były obowiązkowe dla 
studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w fakultatywnej specjalizacji nauczycielskiej.

Badania prowadzone były przez trzy lata, od roku akademickiego 2009/10 do 2011/12. 
Zastosowaną metodą była ankieta. O wypełnienie dwojakiego rodzaju kwestionariuszy uczest-
nicy prowadzonego przeze mnie kursu poproszeni zostali: 1) przed rozpoczęciem (tzw. ankieta 
wstępna) i 2) po zakończeniu ćwiczeń (tzw. ankieta końcowa). 

Ankieta wstępna zawierała 7 półotwartych pytań, które dotyczyły dotychczasowych doświad-
czeń w zakresie kształcenia on-line oraz zalet i wad, które zdaniem respondentów ono posiada. 
Ankieta końcowa przeprowadzona została w tej samej grupie badanych – cztery miesiące później, 
po realizacji przez studentów 30-godzinnego kursu e-learningowego. Składała się z trzech części: 
1) ocena organizacji kursu oraz prowadzącego (7 pytań), 2) autoewaluacja uczestnika kursu 
(10 pytań), 3) ewaluacja treści kursu (14 pytań). Poniżej omówione zostaną wyniki uzyskane 
z opracowania pytań półotwartych umieszczonych w drugiej części kwestionariusza, w której 
respondenci mieli dokonać swojej samooceny jako uczestnika kursu.

Pragnę podkreślić, że ze względu na przyjęty schemat badawczy oraz dobór próby prezento-
wane wnioski odnoszą się tylko do analizowanych przypadków i nie mogą być uogólniane na 
szerszą populację.

3. Proces e-learningowego uczenia się i nauczania – założenia nauczyciela
Jedną z głównych przesłanek teoretycznych, które towarzyszyły mi przy projektowaniu kursu 
e-learningowego z  przedmiotu Technologia informacyjna w  edukacji, była myśl wywodząca 
się z  psychologii humanistycznej, zgodnie z  którą człowiek charakteryzuje się wrodzonym 
dążeniem do doskonałości, niezależności i  samodzielności. Dążenie to Carl Rogers uznał za 
podstawową potrzebę człowieka i określił mianem tendencji aktualizującej. Kiedy nie jest ono 
hamowane, prowadzi do pełnego rozwoju indywidualnego i dojrzałości osobowej, w wyniku 
którego jednostka jest zdolna do pełnego wykorzystania swojego potencjału, cechuje się auten-
tycznością w  zachowaniu, uspołecznieniem i  twórczością. Zgodnie z  zaproponowaną przez 
niego koncepcją kształcenia, jeżeli nauczyciel stworzy odpowiednie warunki i właściwy klimat, 
to osoba ucząca się jest zdolna samodzielnie wyznaczyć sobie konstruktywne cele i kierunek 
rozwoju (Hall, Lindzey i Campbell, 2004, s. 454–455).

Wykorzystując możliwości, jakie stwarza kształcenie e-learningowe2, podjęłam próbę częścio-
wego spełnienia postulatów psychologii humanistycznej dotyczących koncepcji kształcenia 
i  starałam się zapewnić uczestnikom prowadzonego przeze mnie kursu jak najwięcej nieza-
leżności i wolności3. Studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych on-line samodzielnie 
podejmowali decyzję co do:
2 Ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna w edukacji prowadzę od roku akademickiego 2006/07, to jest 
od sześciu lat. Przez pierwsze trzy lata miały one formę tradycyjną, od roku akademickiego 2009/10 odbywają się 
na Platformie Edukacyjnej UG.
3 Ograniczeniem były dla mnie kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w spra-
wie standardów kształcenia nauczycieli oraz Regulaminie studiów UG, z którymi prowadzone przeze mnie zajęcia 
musiały być zgodne.
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•	 czasu nauki – uczestnicy kursu mogli uczyć się w najdogodniejszym, wybranym przez siebie 
terminie. Sami decydowali, czy uczestniczyć w zajęciach: a) w czasie wyznaczonym przez plan 
(zajęcia synchroniczne – wspólna nauka podczas moich dyżurów na platformie i przy komu-
nikatorach – Gadu-Gadu, Skype), czy b) poza tym terminem (zajęcia asynchroniczne – dane 
zagadnienie było dostępne na platformie przez tydzień: 7 dni, 24 godziny na dobę, po upływie 
tego okresu zastępowano je nowym tematem. Raz w tygodniu rozliczana była obecność stu-
dentów na kursie),

•	 miejsca nauki – dowolne wybrane przez uczącego się (np. dom, akademik, biblioteka, sala kom-
puterowa na uczelni, park miejski). Jedyne ograniczenie to konieczność dostępu do Internetu,

•	 zaplecza technicznego i warunków pracy – studenci podejmowali decyzję, czy chcą pracować 
na prywatnym komputerze, czy wykorzystywać pomieszczenia i wyposażenie uniwersytec-
kich sal dydaktycznych,

•	 formy pracy – w zależności od preferencji studenta: indywidualna lub w grupie o dowolnym 
składzie i wielkości, przy współpracy z nauczycielem lub bez,

•	 treści nauczania – w zakresie kolejności oraz rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Część treści, 
które są znane studentowi mogły być przez niego pomijane, do innych z kolei mógł powracać 
kilkakrotnie. Ponadto uczestnik kursu mógł wybrać poziom trudności zadań z poszczegól-
nych działów obowiązujący go podczas zaliczenia przedmiotu,

•	 tempa nauki – wyznaczane przez studenta.
Wychodząc z założeń pedagogiki humanistycznej, zgodnie z którymi funkcją nauczyciela jest: 

rozwijanie relacji z uczniami i  tworzenie takiej atmosfery, która będzie sprzyjała motywowa-
nemu wewnętrzne i zmierzającemu ku samourzeczywistnieniu zdobywaniu wiedzy znaczącej4 
(Rogers, 2002, s. 338), przyjęłam następujące zasady na prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach:
•	 zrezygnowałam z większości form kontroli studentów5 (np. nie mieli oni obowiązku, lecz pra-

wo i możliwość przesyłania wyników swojej pracy do weryfikacji i sprawdzenia),
•	 treści, które umieściłam na platformie edukacyjnej, zostały tak przygotowane, aby stanowiły 

jedynie „surowy” materiał będący dla uczestników kursu punktem wyjścia do poszukiwań al-
ternatywnych źródeł wiedzy oraz przedstawiania własnych propozycji rozwiązań stawianych 
problemów6,

•	 szczególnie promowana przeze mnie była aktywność i współpraca studentów podczas nauki 
(osoby, które wykazały się dużym zaangażowaniem i na przykład wykorzystując forum wspie-
rały kolegów, którzy mieli problemy w rozwiązywaniu zadań otrzymywały dodatkowe punkty 
lub ocenę bardzo dobrą z przedmiotu bez przystępowania do zaliczenia),

•	 dołożyłam wszelkich starań, aby w przypadku jakichkolwiek trudności w nauce student za-
wsze mógł liczyć na moją szybką pomoc. Praktycznie nieustannie byłam dostępna on-line, 
ponadto studenci mogli spotykać się ze mną w trakcie osobistych konsultacji. Starałam się też 
stworzyć bezstresową i przyjemną atmosferę w trakcie zajęć7,

•	 swoją rolę w procesie kształcenia taktowałam jako drugoplanową w stosunku do roli osób 
uczestniczących w zajęciach. Inicjatywa i tzw. „pierwszy ruch” zgodnie z moimi założeniami 

4 Zdaniem Rogersa wiedza znaczącą jest ta wiedza, „którą sami odkrywamy i przyswajamy. Wiedza zdobyta przez 
samodzielne odkrywanie – odkrywanie prawd, które zostały przyswojone i zasymilowane przez doświadczenie nie 
może być bezpośrednio komunikowana drugiej osobie” (Rogers, 2002, s. 338).
5 Przewidziane formy kontroli to: 1) rozliczenie obecności studentów na platformie raz w tygodniu oraz 2) zali-
czenie polegające na samodzielnym wykonaniu ćwiczeń przy komputerze w sali (studenci mogli wybrać poziom 
trudności zadań poszczególnych działów).
6 Studenci uczestniczący w kursie bardzo wysoko ocenili udostępnione przeze mnie materiały edukacyjne: 40% 
wystawiło ocenę bardzo dobrą, 40% dobrą, 8% dostateczną, 3% niedostateczną, 9% nie miało zdania.
7 Uzyskane wyniki wskazują, że studenci bardzo pozytywnie ocenili atmosferę panującą na zajęciach, czyli: mój 
stosunek do nich oraz moją otwartość i gotowość do wpierania ich w trakcie nauki (patrz dodatek).
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leżał po stronie studentów. Przyglądając się jakby z boku ich indywidualnym i grupowym 
zmaganiom w rozwiązywaniu problemów, na ich prośbę dołączałam swój głos, nie będący 
jednak głosem „nauczyciela”, lecz współuczestnika kursu.

4. Proces e-learningowego uczenia się i nauczania– stanowiska studentów (wy-
niki badań)
Z ćwiczeniami prowadzonymi w wykorzystaniem technik e-learningowych, całkowicie zastę-
pującą spotkania w tradycyjnej sali, większość badanych studentów (90%) zetknęła się dopiero 
na zorganizowanym przeze mnie kursie. Wyniki badań pozyskane z  tzw. ankiet wstępnych, 
przeprowadzanych przed rozpoczęciem zajęć wskazują, że w  sytuacji, w  której wybór formy 
zajęć z Technologii informacyjnej w edukacji (e-learning vs. tradycyjne ćwiczenia) byłby zależny 
od decyzji studenta, ponad połowa z nich (72%) wybrałaby kurs on-line. Swoją decyzję w tym 
zakresie argumentują przede wszystkim dużą elastycznością tej formy zajęć (miejsce, czas 
i zakres realizowanych treści), dzięki której zyskują ogromną samodzielność i wolność kierowa-
nia procesem uczenia się. Oto kilka przykładowych wypowiedzi studentów, w których uzasad-
niają wybór e-learningu jako najkorzystniejszej dla siebie formy nauki:
•	 „umożliwia to większą elastyczność zarówno dotyczącą czasu, w jakim będą przeprowadzane 

zajęcia, jak i czasu, jaki będę poświęcać na dany fragment materiału”,
•	 „oszczędność czasu, elastyczność czasu, wyrabianie samodzielności”,
•	 „indywidualizacja tempa pracy, lepsze warunki pracy w domu, samodzielna praca bardziej 

efektywna, elastyczność czasu pracy”.
Studenci, którzy preferowali tradycyjne ćwiczenia (28%), obawiali się, że podczas ćwiczeń 

prowadzonych z wykorzystaniem technik e-learningowych:
•	 nie uzyskają szybkiej pomocy i odpowiedzi od nauczyciela, rozumianej jako przedstawienia 

przez osobę prowadzącą zajęcia gotowego rozwiązania (przykładowe wypowiedzi studentów: 
„wolę tradycyjne zajęcia, ponieważ mogę liczyć na pomoc na bieżąco, jak czegoś bym nie wie-
działa, to by prowadzący mi pokazał od razu. By odpowiedział na pytania dotyczące danego 
problemu. Chociaż przez e-learning można robić zadania w dowolnym czasie”; „wolę trady-
cyjne zajęcia, ponieważ lepiej jest zapytać się prowadzącego, żeby wytłumaczył pokazując”),

•	 nie będą czuli przymusu uczestniczenia w zajęciach (przykładowa wypowiedź studenta: „wolę 
tradycyjne zajęcia, ponieważ wtedy jesteśmy nieco zmuszeni do przychodzenia na zajęcia, do 
nauki i prac domowych, a w kursie e-learningowym sami wyznaczamy sobie godziny, nie-
kiedy o tym można zapomnieć, bądź zwyczajnie nie mieć wolnego czasu, bo przecież zawsze 
znajdą się inne obowiązki”).

•	 mogą napotkać trudności natury technicznej. Problem ten sygnalizowały nieliczne osoby (2 
spośród 141). 
Wyniki uzyskane z  tzw. ankiet końcowych, przeprowadzonych po zakończeniu kursu 

wskazują, że proporcja deklaratywnych zwolenników i przeciwników kształcenia z wykorzysta-
niem technik e-learningowych uległa odwróceniu. Odpowiadając na półotwarte pytanie: Czy 
zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik e-learningowych są formą, która Ci odpowiada?, 
tylko 28% uczestników kursu odpowiedziało zdecydowanie tak i raczej tak, podczas gdy 66% 
stanowiły odpowiedzi: raczej nie i zdecydowanie nie (Rys. 1). 
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 Rysunek 1. Odpowiedź studentów uczestniczących w prowadzonym przeze mnie kursie na pytanie ankiety koń-
cowej: Czy zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik e-learningowych są formą, która Ci odpowiada? Źródło: 

opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Do szczególnie interesujących wniosków prowadzi analiza materiału zebranego z  drugiej, 
„otwartej” części wyżej przedstawionego pytania, w której respondenci poproszeni zostali o wyja-
śnienie, dlaczego e-learning był lub nie był dla nich odpowiednią formą kształcenia. Wynik tej analizy 
pozwolił na przydzielenie badanych studentów do kilku grup. Zostało ono dokonane na podstawie 
opisanego przez studentów stosunku i sposobu postrzegania przez nich kształcenia z wykorzysta-
niem technik e-learningowych oraz roli, jaką przypisywali w tym procesie sobie i nauczycielowi. 
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę wyróżnionych grup. Studenci skupieni w  dwóch 
pierwszych grupach uznali, że e-learning nie jest formą zajęć, która im odpowiada. W ostatniej, 
trzeciej grupie znajdują się zwolennicy kształcenia na odległość.

4.1. Zewnątrzsterowni – uczę się pod przymusem i kontrolą…

Dla większości studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach podsta-
wowy problem, jaki dostrzegają w kształceniu e-learnigowym, to brak kontroli nauczyciela nad 
przebiegiem procesu uczenia się. Zacytowane poniżej wypowiedzi w sposób wyraźny i dobitny 
wskazują, że przeniesienie punktu ciężkości z nauczyciela na studenta, a więc z dyscypliny na 
samodyscyplinę i  ze stosowania zewnętrznego przymusu na przejęcie odpowiedzialności za 
własną naukę, stanowiło dla uczestników kursu zasadniczą trudność: 
•	 „w tradycyjnych ćwiczeniach student musi wykonać zadania”,
•	 „nie można nauczyć się bez kontroli”,
•	 „gdyby zajęcia odbywały się w sali, to student musiałby w nich uczestniczyć”,
•	 „wolałabym robić zadania pod kontrolą opiekuna”,
•	 „zadania odkładałam często na ostatni dzień – nie odczuwałam presji”,
•	 „nikt nie miał nade mną kontroli, nikt nade mną nie stał”,
•	 „ponieważ nie byłam przymuszana oddawaniem ćwiczeń na bieżąco”,
•	 „nikt mnie nie pilnował”
•	 „nie ma żadnej kontroli, więc nie ma motywacji”,
•	 „po jaką cholerę robić zadania, kiedy nawet nie trzeba ich odesłać i sprawdzić, czy się robi 

dobrze? (I nie trafia do nas argument o tym, że studiujemy…)”.
Część studentów wprost wskazywała, że są osobami niesystematycznymi, nieobowiązkowymi i nie 

potrafiącymi zorganizować własnego czasu nauki, w związku z tym model kształcenia, w którym 
pozostawia im się zbyt wiele swobody, całkowicie im nie odpowiada. Dla niektórych z nich poważnym 
problemem był również brak poczucia rywalizacji, towarzyszący zwykle tradycyjnej formie ćwiczeń. 
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Obraz nauczyciela, który wyłania się z analizy wypowiedzi tej grupy studentów, to obraz osoby 
kontrolującej, dyscyplinującej i  zmuszającej do nauki. To dozorca i  cerber; bez jego kontroli 
uczenie się jest procesem niezwykle trudnym, by nie powiedzieć: niemożliwym. 

4.2. Bierni – uczę się, gdy mam gotowe, szybkie odpowiedzi…

Odmienne stanowisko prezentują studenci skupieni w grupie drugiej. Dla nich podstawowym 
problemem związanym z e-learningiem jest, jak wskazywali, „brak szybkich odpowiedzi”. Ze 
względu na dużą ilość zajęć na uczelni oraz poza nią (praca zawodowa, drugi kierunek studiów 
itp.) ich zasadniczym problemem jest „brak czasu na uczenie się, bo są inne zajęcia”. W związku 
z tym zaproponowana przeze mnie forma ćwiczeń to w ich odczuciu: „dziwny sposób nauczania, 
nie można od razu uzyskać odpowiedzi”. Samodzielna lub oparta na współpracy z  innymi 
studentami praca nad rozwiązywaniem stawianych na ćwiczeniach problemów jest dla nich zbyt 
czasochłonna, czy wręcz stanowi stratę czasu, gdyż jak podają: „cenię sobie bezpośredni kontakt 
i przekaz informacji, szybkie pytanie i szybka odpowiedź”. Nauczyciel jest dla nich osobą, która 
powinna przekazać wiedzę, wytłumaczyć, udzielić odpowiedzi: 
•	 „w sali prowadzący byłby zawsze dostępny, na każdym kroku mogłabym o wszystko zapytać”,
•	 „e-learning mi nie odpowiada, ponieważ wolę kiedy ktoś mi pokaże jak się rozwiązuje dane 

zadanie”,
•	 „wolę jak wykładowca tłumaczy krok po kroku”.

Dla tych studentów osobą pierwszoplanową w  procesie kształcenia jest nauczyciel. Nie 
postrzegają oni siebie, osoby uczącej się, jako kogoś, kogo naturalną aktywnością jest sięganie 
do różnych źródeł informacji, namysł nad postawionym przed nimi problemem, rozstrzyganie 
możliwych rozwiązań wraz z pozostałymi uczestnikami kursu lub z nauczycielem. Przyjmując 
bierną postawę oczekują gotowych rozwiązań i konkretnych wskazówek ze strony nauczyciela. 
Nie chcą się uczyć, oni chcą być nauczani. 

4.3. Wewnątrzsterowni i aktywni – chcę samodzielnie organizować proces uczenia się…

Ta nieliczna grupa studentów (mniej niż 1/4 wszystkich uczestników kursu) bardzo pozytywnie 
oceniła naukę Technologii informacyjnej w edukacji z wykorzystaniem e-learningu. Jako główną 
zaletę tej formy kształcenia studenci wskazywali przeze wszystkim jej „elastyczność”, którą 
rozumieli jako:
•	 nieograniczone możliwości w powtarzaniu prezentowanych zagadnień, powracania do wy-

branych partii materiału i przeprowadzania powtórek we własnym tempie (przykładowa wy-
powiedź studenta: „[...] możliwość pracy przez Internet pozwala na indywidualne dostosowa-
nie czasu i potrzeb (kiedy wykonujemy zadania i jak długo je przyswajamy)”),

•	 swobodę w wyborze czasu nauki (przykładowa wypowiedź studenta: „e-learning to doskona-
ła forma zajęć, ponieważ sama ustalam sobie godziny pracy, planuję wszystko tak, by mi pa-
sowało, nie muszę się dostosować do godzin zajęć”; „sama wybieram czas w tygodniu, kiedy 
uczestniczę w zajęciach”, „sama zarządzam swoim czasem, ja decyduję kiedy będę się uczyć”),

•	 indywidualne dostosowanie tempa nauki i dowolność w wyborze formy pracy (przykładowa 
wypowiedź studenta: „[…] lubię uczyć się sama w swoim tempie, co umożliwia mi e-learning”),

•	 minimalizację kontroli przez nauczyciela procesu kształcenia, a w konsekwencji zmniejszenie 
poczucia stresu (przykładowa wypowiedź studenta: „ze względu na luźną formę zajęć, moż-
liwość dopasowania do indywidualnego planu, miła atmosfera, brak stresu”; „nie było przy-
musu, że trzeba robić zadania, zaraz, natychmiast”; „czas można znaleźć według własnych 
potrzeb, nikt mi nic nie narzuca”; „jeżeli ktoś chciał robić zadania to je robił”).
Dla tej grupy studentów przymus, dyscyplina i potrzeba podporządkowania się instrukcjom 

i wytycznym nauczyciela nie są atrybutami koniecznymi w procesie uczenia się. Ponadto, jak 
wskazywali, kształcenie e-learningowe jest dla nich okazją do rozwijania nie tylko kompeten-
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cji związanych technologią informacyjną, ale stwarza możliwość: „szlifowania silnej woli oraz 
systematyczności”; „zwiększenia samodyscypliny”; „zdobycia umiejętności nauki od innych 
studentów,” czy „nabycia zdolności umiejętnego wytłumaczenia własnej strategii postępowa-
nia, co sprzyja utrwaleniu nowej wiedzy i  umiejętności”. Stan, w  którym podczas nauki nie 
są kontrolowani, inwigilowani, w  którym nikt im niczego nie narzuca, to dla nich właściwa 
atmosfera odkrywania i zdobywania wiedzy. 

5. Wnioski 
Wyniki z tzw. ankiet wstępnych wskazują, że dla większości badanych studentów wizja kształ-
cenia, w której nauczyciel pozostawia im znaczny stopień swobody i rezygnując z przymusu 
oraz szerokiej kontroli przyjmuje rolę osoby wspierającej proces uczenia się, jest wizją kuszącą 
i atrakcyjną. Jednocześnie w sytuacji, w której otrzymują możliwość przejęcia pełnej odpowie-
dzialności za kształcenie, nie są w stanie w większości przypadków jej udźwignąć. Ukształtowani 
w tradycyjnym systemie szkolnictwa, który promuje poszukiwanie jedynej słusznej odpowie-
dzi i struktur rozwiązania problemu, i wyćwiczeni, jak to określa Dorota Klus-Stańska w grze 
„Zgadnij, co nauczyciel ma na myśli” (Klus-Stańska, 2005), nie potrafią odnaleźć się w  innej 
rzeczywistości edukacyjnej i przewartościować „definicji” procesu uczenia się i osoby uczącej 
się. W ich opiniach rola nauczyciela to rola dystrybutora informacji oraz nadzorcy uczących się.
Aktywność tych ostatnich sprowadzana jest do słuchania i czytania, sporadycznie do widzenia, 
prawie wcale do działania lub współdziałania. 

Ukierunkowanie i podporządkowanie uczenia się głównemu celowi, jakim jest zaliczenie 
przedmiotu, jak również silna potrzeba współzawodnictwa stanowią zasadnicze bariery w inte-
raktywnym systemie kształcenia. W większości przypadków studenci nie widzą potrzeby stworze-
nia wspólnoty uczących się, w ramach której współpracując radziliby sobie ze stawianymi przed 
nimi problemami, poszukiwali ich różnorodnych rozwiązań oraz oferowali wsparcie potrzebne 
pozostałym osobom, członkom społeczności uczących się on-line. Co więcej, wymarzona i ocze-
kiwana przez nich wolność i swoboda w planowaniu i organizowaniu własnej nauki, dla więk-
szości okazuje się w praktyce utrapieniem i ciężarem nie do udźwignięcia. Pozbawieni bodźców 
zewnętrznych w postaci przymusu i kontroli czują się całkowicie zagubieni. 

6. Podsumowanie
Prezentowane przez większość badanych studentów stanowiska wobec procesu e-learningowego 
uczenia się oraz roli jaką przypisują w nim osobie uczącej się i nauczycielowi stanowią w moim 
odczuciu zasadniczą barierę w procesie kształcenia on-line. Przyjmowane przez nich postawy 
są dla mnie tym bardziej niepokojące, że prezentujący je studenci uczestniczą w specjalizacji 
nauczycielskiej i za rok lub dwa, być może, podejmą pracę w szkole w charakterze nauczyciela 
geografii lub przyrody. Oczywiście uzyskane wyniki oraz wnioski z  badań dotyczą szczegól-
nego przypadku – przeprowadzonego przeze mnie kursu e-learningowego – w zawiązku z czym 
nie mogą być traktowane jako wyraz postrzegania przez studentów procesu uczenia się i roli 
nauczyciela w wymiarze ogólnym. Obszar ten wymagałby odrębnej, znacznie głębszej analizy, 
dla której zaprezentowane przeze mnie badania i wnioski mogą stanowić punkt wyjścia.

7. Dodatek
Wybrane wyniki ankiety końcowej (cz. I „Ocena organizacji kursu oraz prowadzącego”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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The Role of the Teacher And On-Line Learner in the Opinion 
of Teaching Specialization Students of Natural Sciences

Summary

Keywords: e-learning, distance learning, inner-direction and outer-directed in learning, passivity and activity in 
learning

Today man uses media in many ways: to search for information, in information processing, to communicate, to 
enjoy. For nearly a  century, computers are also a  tool to support the educational process. In Polish publishing 
market, there are many publications that discuss technical aspects of e-learning, but only a few which say about 
pedagogical aspects of this form. In response to this deficiency noted by me in this area, I prepared this paper on 
the basis of questionnaire, which was given 141 students of teaching specialization in Uniwersytet Gdański (from 
2009 through 2012) I try to answer two questions: 1) what are surveyed students’ perceptions and opinions about 
e-learning at Uniwersytet Gdański 2) What role in their opinion do they and their teacher play in e-learning? My 
analysis allowed to distinguish three kinds of students, which I grouped and defined as: 1) outer-directed, 2) passive 
3) inner-direction and active. 


