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Po co nam konferencje? 
Refleksje uczestnika i organizatora

1. Wprowadzenie
Konferencji dotyczących e-nauczania jest bardzo dużo – zarówno tych międzynarodowych, 

odbywających się na wszystkich kontynentach i we wszystkich miesiącach roku, jak i krajowych 
(co najmniej pięć poświęconych praktycznie tylko e-edukacji odbywa się regularnie co rok1). 
Konferencji matematycznych jest znacznie mniej (w głębi duszy jestem matematykiem – stąd ta 
obserwacja, ale pewnie potwierdzą ją też specjaliści z innych dziedzin). Dlaczego tak jest?

Odpowiedź wydaje się oczywista: znacznie więcej osób stara się uczyć zdalnie niż rozkładać  
homomorfizmy. Rozważania o e-edukacji łączą ludzi o bardzo różnych specjalnościach: informa-
tyków zajmujących się oprogramowaniem narzędziowym, psychologów, dydaktyków i pedago-
gów analizujących proces e-nauczania od strony użytkowników tych narzędzi – uczniów i na-
uczycieli. Ponadto  także tych, którzy po  prostu  uczą zdalnie i  chcą to  robić coraz  lepiej.  
Środowisko osób związanych z e-nauczaniem jest dość spore, jednak to nie wystarczy, by uzasadnić  
taką liczbę konferencji naukowych w Polsce, bo… na tych konferencjach spotykają się te same 
osoby (na konferencjach międzynarodowych też daje się to zauważyć). Musi być więc jeszcze 
jakiś inny powód.

Metod przekazywania wyników naukowych jest wiele: artykuły naukowe (i inne publikacje), 
seminaria środowiskowe, wizyty studyjne czy komunikacja bezpośrednia między naukowcami 
i badaczami. Jednak konferencji zastąpić się nie da. Żadna inna forma nie zapewnia tego, co kon-
ferencja naukowa i to w trybie bezpośrednim (a nie online – bo w tym przypadku nie „ucieka” 
się do swojej pracy zaraz po sesji).

2. Po co jechać na konferencję?
Poszukiwanie odpowiedzi  na pytanie postawione w  tytule zacznę od analizy konferencji   

jako takiej, a właściwie nie tyle samej konferencji, co udziału w niej. 

2.1. Nauczyć się czegoś

Czy można nauczyć się czegoś na konferencji? Referaty, a nawet dłuższe wykłady (np. plenarne)  
są tylko rodzajem komunikatów: informują o problemach i ich rozwiązaniach, o wykonanych pra-
cach i podjętych decyzjach, o tym co ktoś bada i jakie ma wyniki, jak realizuje swoje zamierzenia. 
Nie ma czasu nawet na to, by referujący dokładnie i systematycznie przedstawił swoje dokonania we 
właściwym kontekście, nie mówiąc już o tym, by kogoś czegoś nauczył lub przekonał do swojej idei.   

1 Zwykle w maju w Toruniu organizowana przez Katedrę Dydaktyki Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pe-
dagogicznych UMK; zwykle w  czerwcu  w  Warszawie: Uniwersytet Wirtualny organizowany po  kolei  przez  PW, 
PJWSTK, SGGW i UW; zwykle w październiku w Cieszynie: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning 
organizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ; zwykle w listopadzie w Częstochowie: Moodle Moot 
Polska organizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie; także w listopadzie w różnych miastach: 
Rozwój E-edukacji w Szkolnictwie Wyższym organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Eko-
nomicznych, SGH, UE Kraków, UE Poznań, UE Wrocław, UE Katowice.
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Na przykład z  jednej z  ostatnich konferencji  zapamiętałem tylko  to, że system m-learningu   
oparty na codziennym wysyłaniu sms-ów z definicjami doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy 
student musi tylko zapamiętać ok. 200 definicji (na końcu jest quiz wymagający odtworzenia 
kilkudziesięciu z tych określeń – często dosłownego). Poza tym mam dobre wrażenia z jakiegoś 
bardzo pięknego wykładu plenarnego, ale nie pamiętam, co było jego treścią… Poza tym zwró-
ciłem uwagę na dwa bardzo ciekawe, powiązane ze sobą referaty, idealnie pasujące do projektu, 
który akurat prowadzę. Dzięki temu, że ich wysłuchałem i mogłem porozmawiać z autorami do-
stałem kopie ich artykułów  (jeszcze nieopublikowanych, a więc bez  tej konferencji  nic bym 
o nich nie wiedział). Teraz moja wiedza na temat ich osiągnięć pochodzi z tych artykułów, a nie 
z wystąpień na konferencji. I to wszystko. Po dwóch dniach konferencji wydaje się mało…

Jednak uważam, że warto było być na tej konferencji (i to nie tylko dlatego, że w tym mieście 
byłem po raz pierwszy), bo jednak czegoś się nauczyłem i porozmawiałem z wieloma osoba-
mi z różnych europejskich ośrodków.

2.2. Wygłosić referat

Wygłoszenie referatu  wpisuje się do  dorobku  naukowego  (choć, co  jest dla mnie zupełnie 
niezrozumiałe, umieszczenie artykułu w materiałach pokonferencyjnych, nawet gdy jest zrecen-
zowany zgodnie z zasadami, nie jest znaczącym elementem pracy naukowej). Ponadto przyjęcie 
pracy na konferencję (po recenzjach) jest często wymogiem formalnym finansowania udziału 
w niej przez jednostkę macierzystą. Te dwa powody wystarczają, by zainteresować się udziałem 
w konferencji. 

Chciałbym jednak, by było  inaczej. Udział w konferencji powinien wynikać z naszej chęci   
poznania nowych idei, rozwiązań, problemów. Przede wszystkim zaś z  chęci  uczestnictwa 
w szero kim środowisku ludzi ogarniętych tą samą pasją: e-edukacją, wykorzystaniem kompu-
tera i sieci globalnej w nauczaniu, nowoczesną dydaktyką opartą na technologii komputerowej 
i sieciowej. Przy takim podejściu wygłoszenie referatu jest wtórne: zgłaszamy pracę tylko wtedy, 
gdy mamy coś ważnego do powiedzenia i jedziemy na konferencję bez względu na wynik recenzji.

Oczywiście to  jest świat idealny. Brałem udział w  przygotowaniu  kilku  konferencji  i  jako   
organizator musiałem podejmować najważniejszą decyzję: gdzie ustawić granicę  
„przyjąć/odrzucić” dla zgłaszanych prac. Wysokie wymagania zmniejszają liczbę potencjal-
nych uczestników, co oznacza mniej wpisowego  i  większe trudności  z  organizacją konferen-
cji (albo nawet ryzyko braku funduszy na jej przygotowanie). Niskie wymagania z kolei spowo-
dują, że konferencja nie będzie ciekawa. Gdyby można było nie mieć takich dylematów…

2.3. Poznać innych

Spotkanie naukowców pracujących w naszej branży, ale w innych ośrodkach jest niezmiernie 
ważne. Przede wszystkim rozmowy bywają bardzo inspirujące. To tak jak mutacje w algorytmach  
genetycznych: nowe spojrzenie na nasze problemy i  konieczność wyartykułowania własnych 
idei osobom, które nie tylko ich nie znają, ale także nie znają nas i nie „czytają między wierszami”, 
może popchnąć nas w inną stronę, naprowadzając na lepsze rozwiązanie problemu. Po drugie  
poznajemy osoby, które mogą stać się partnerami w projektach, mogą uzupełnić nasz zespół, 
stać się konsultantami, recenzentami. 

W tym miejscu trzeba powiedzieć, że ważną rolę pełnią tu społeczne elementy konferencji 
(np. conference dinner), bo w swobodnych warunkach i luźnej rozmowie można zacieśnić zna-
jomość. Później łatwiej rozmawiać o sprawach zawodowych.

Tak, tworzenie i uczestnictwo w społeczności badaczy e-nauczania to być może najważniej-
sza funkcja naszych konferencji, której jednak nie można realizować bez sesji, prezentacji i re-
feratów, bo to dopiero pozwala poczuć się „wśród swoich”. 
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2.4. Jak pojechać na konferencję bez referatu?
Na tak postawione pytanie nie ma łatwej odpowiedzi. Zapewne w wielu jednostkach nie ma 

takiej możliwości. Będąc dobrej myśli dodam: na razie. Uważam bowiem, że można przekonać 
szefa, że udział w konferencji bez referatu też jest wartościowy, i to dla całego zespołu. Trzeba 
przekazywać to, czego dowiadujemy się na konferencjach innym. Organizujmy zatem „pokon-
ferencyjne” seminaria, na których uczestnicy opiszą swoje wrażenia, powiedzą z kim rozmawiali 
i czego się dowiedzieli o innych ośrodkach, a przede wszystkim zreferują najważniejsze, ich zda-
niem, wystąpienia konferencyjne. 

W ten sposób jedna, dwie lub trzy osoby wysłane na konferencję (jedna osoba nie może być 
na wszystkich referatach w sesjach równoległych) spowodują, że korzyści będą mnożone. Nawet 
przy niewielkim budżecie wyjazdowym odpowiednie planowanie i  dobór (osób/konferencji) 
może zagwarantować jednostce przegląd najważniejszych wydarzeń. A ponieważ konferencja 
to nie tylko wystąpienia, to i tak można zaprezentować swoją uczelnię w środowisku.

3. Po co nam konferencje – odpowiedź
Tym innym poszukiwanym powodem, dla którego  konferencje dotyczące e-nauczania po-

winny się odbywać, jest młodość dyscypliny i jej niezaprzeczalny urok. Urok bierze się z możli-
wych dróg rozwoju – z przyszłości. To tak jak obserwowanie pączka kwiatu – jest uroczy, bo wy-
obrażamy sobie, jak piękny będzie. E-nauczania jest takim pączkiem i to bardzo obiecującym.

Niestety metodologia e-nauczania nie ma jeszcze ugruntowanych podstaw. Nie ma żadnej pew-
nej encyklopedii, w której można sprawdzić jak to jest „naprawdę”. Nawet definicja nie jest jedno-
znaczna. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać, co o e-nauczaniu mówią na uczelniach, 
a co w korporacjach, w biznesie (zdarzyła mi się, i to niedawno, rozmowa z pewną firmą, w której 
po przedstawieniu mojego projektu zajęć zdalnych otrzymałem odpowiedź: „nie, my chcemy 
prawdziwego e-learningu”. Okazało się, że chcą, by był to kurs bez nauczyciela, w postaci samo-
uczka…). W takiej sytuacji chwalmy się tym, czego udało się dokonać. Każdy krok jest ważny, 
nawet mały, nawet błędny.

Jak się pochwalić? Najlepiej pokazać to komuś, kto  to doceni, a więc potrzebne jest grono 
specjalis tów, którym warto zaprezentować swoje rozwiązanie. Jednak grono specjalistów już zna 
takie lub podobne rozwiązanie i… wieje nudą. Trzeba zatem zastanowić się, co referować na 
konferencji, aby było ciekawiej.

4. Co referować na konferencji?
Warto  referować swoje przemyślenia, wyniki  dyskursu  naukowego, rozwiązania proble-

mów. Pokazywać i komentować drogi, którymi przeszliśmy i chwalić się dokonaniami. Ale nie  
powtarzać tego, co zostało gdzieś powiedziane przed konferencją. Trzeba zachować skromność. 
Na przykład nie referować tego, że udało mi się wykorzystać jakąś funkcję platformy Moodle – 
prawdopodobnie większość uczestników też to potrafi. Podobnie nie warto referować wyników 
ankiety studenckiej mówiącej, że studenci  lubią e-nauczanie – to  już zostało  wielokrotnie  
zbadane, zawsze z tym samym wynikiem. 

Chciało by się doradzić, by nie referować spraw oczywistych, ale co jest oczywiste? Zwykle 
nasze własne wyniki  stają się dla nas czymś naturalnym, bo  to  jest w nas. Czy będą one tak 
samo proste dla innych? Na przykład, niedawno (po kilku latach zajmowania się metodologią 
i praktyką e-nauczania) zauważyłem coś absolutnie oczywistego w „teorii” nauczania zdalnego. 
Tego nie było w literaturze, którą do tej pory poznałem (może gdzieś jest to napisane, ale literatura  
e-nauczania jest tak bogata, że nie ma sposobu poznania nawet znaczącego ułamka wszystkich 
artykułów, książek, blogów), nie słyszałem też o tym na żadnej konferencji. Chodzi o najważniej-
szą różnicę między e-nauczaniem a nauczaniem tradycyjnym. W nauczaniu tradycyjnym kon-
trolę nad uczeniem się ucznia sprawuje nauczyciel – tak jest skonstruowany system nauczania 



Leszek Rudak, Po co nam konferencje? Refleksje uczestnika i organizatora

Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (2)/2011 , str. 99

bezpośredniego. Nauczyciel musi  dokładać starań, by oddać tę kontrolę uczniowi, gdy chce 
zwiększyć efektywność nauczania – zgodnie z tym, co mówi psychologia poznawcza. Konstruk-
cja e-nauczania powoduje, że jest odwrotnie: to uczeń, w naturalny sposób, sprawuje kontrolę 
nad swoim uczeniem się. Natomiast nauczyciel musi włożyć wiele wysiłku, by móc choćby nad-
zorować ten proces. Tak sformułowana różnica między tymi dwoma trybami nauczania, użyta 
jako paradygmat, pozwala (przy wykorzystaniu współczesnych psychologicznych i pedagogicz-
nych teorii uczenia się) uzasadnić wyniki wielu badań i odpowiedzieć na wiele pytań, w tym: 
dlaczego e-nauczanie jest tak efektywną formą edukacji? Czy to jest oczywiste?

Jest jeszcze pewna strefa zagadnień, których nie widać na konferencjach, a które powinny 
się tam pokawić. Wszystkie referaty pokazują sukces: udało  się, wyniki  ankiety są pozytyw-
ne, studenci  uczyli  się lepiej itd. Takie wyniki  zasługują na artykuł, na chwalenie się. Jed-
nak dla innych uczestników  jest nie mniej ważne zobaczyć, że coś się nie udało. Oczywiście 
nie dlatego, by samemu  być górą: „mi  to  wszystko  wychodzi!”. Ważne jest, by nie wchodzić 
na drogę, która prowadzi do niepowodzeń, albo wchodzić na nią z pełną świadomością. Bar-
dzo brakuje mi takich prezentacji, które uzupełniłyby obraz całego e-nauczania. Tu znów wró-
cę do przykładu matematyki: dowód, że twierdzenia nie da się udowodnić, jest równie ważny, 
jak dowód samego twierdzenia.

5. Wniosek
Z tego co pisałem wyżej wynika (niewątpliwie naiwny) obraz konferencji jako targu, na którym 

wymieniamy się tym, co już wiemy, co odkryliśmy, co jest naszym zdaniem ważne i czego nie 
udaje się zrobić. Część tych informacji płynie w czasie sesji, a część (może nawet nie mniejsza) 
w czasie przerw i wydarzeń socjalnych. Obecnie ten targ jest jeszcze bardzo chaotyczny – wiele 
straganów z różnymi szyldami sprzedających to samo i stragany sprzedające różne towary pod 
jednym szyldem (nie zawsze opisującym najważniejszy produkt). I tak będzie do czasu wypra-
cowania przez środowisko metodologów e-nauczania jednolitej (uniwersalnej?) teorii tej formy 
nauczania, którą będzie można rozwijać tak, jak inne teorie naukowe. Wydaje się, że na razie jest 
na to za wcześnie.

W kształtowaniu teorii e-nauczania konferencje grają bardzo ważną rolę. Jest to miejsce kreowania 
środowiska badaczy oraz przekazywania sobie nowinek w postaci refleksji teoretycznych, wyników 
badań i opisów dobrych i złych przykładów praktycznych. Nic nie może zastąpić spotkań grup 
naukowców  i  praktyków  e-nauczania. Szkoda tylko, że udział w  konferencjach i  publikacja 
w materiałach mają tak niewielki wpływ na dorobek naukowy…

Apeluję zatem, by podjąć dyskusję o tym wpływie. Konferencje przyjmują wystąpienia po re-
cenzjach, umieszczenie artykułu w proceedings także poprzedzone jest recenzjami, dlaczego więc 
nie liczy się to do dorobku naukowego? 

Jest to szybka ścieżka publikacji (zwykle od złożenia rękopisu do publikacji mija około pół 
roku – to mniej niż w przypadku czasopism, a od złożenia pracy do jej prezentacji na konfe-
rencji  jeszcze mniej), a dziedzina rozwija się bardzo  dynamicznie. W  e-nauczaniu  dzieje się 
dużo: zmieniają się narzędzia, udoskonalają metody, rosną konieczne umiejętności odbiorców, 
a wszystko to ma wpływ na metodologię. Tych zmian nie opisze renomowane czasopismo z długą 
kolejką oczekujących artykułów. 


