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1. Wprowadzenie 

Pracuję w Instytucie Filozofii UW, w Zakładzie Logiki. Od kilku lat prowadzę zajęcia w trybie b-
learningu, czyli nauczania mieszanego, zwanego też komplementarnym, obejmującego kontakt 
zarówno internetowy, jak i bezpośredni. Podobnie postępuje więcej osób z naszego instytutu, ale są 
to głównie ludzie młodzi, najczęściej doktoranci. Starsze pokolenie preferuje tradycyjną formę 
nauczania. Przedstawiam niżej moje doświadczenia z nauczania internetowego, aby przybliżyć to 
zagadnienie osobom, które nie miały jeszcze okazji zdobyć doświadczeń własnych, a być może biorą 
pod uwagę przejście na e-learning. 

2. Specyfika zajęć z logiki 

Większość moich zajęć dydaktycznych to usługowe zajęcia z logiki – krótkie, jednosemestralne kursy 
dla słuchaczy innych kierunków. Spodziewane efekty uczenia się to nie tyle przyswojenie jakiegoś 
kompendium wiedzy, ile raczej zyskanie pewnych praktycznych umiejętności. Należy do nich zdolność 
do oceny poprawności logicznej cudzych wypowiedzi, rozumowań i argumentacji oraz samodzielne 
przeprowadzanie tych czynności w sposób wolny od niejasności i usterek. Oczywiście, wdrażanie się 
do takich umiejętności opiera się na pewnym materiale teoretycznym, którego pominąć nie sposób. 
Dlatego kurs logiki powinien obejmować zarówno wykład, jak i ćwiczenia.  

Nie zawsze jednak jednostki zlecające przeprowadzenie zajęć z logiki biorą to pod uwagę. Jedne 
zamawiają sam wykład, a inne – same ćwiczenia. Stawia to nauczyciela akademickiego w nieco 
kłopotliwej sytuacji. W zajęcia, przewidujące sam wykład, z konieczności wplata elementy ćwiczeń, 
wiedząc, że po samym wysłuchaniu teorii słuchacze nie nabiorą przewidzianych umiejętności. Z kolei 
zajęcia, mające być tylko ćwiczeniami, rozpoczyna od elementów wykładu, bez których nie byłoby 
czego ćwiczyć. Te same wiadomości powtarza wielokrotnie, każdej małej grupie ćwiczeniowej 
z osobna. Jeśli trzeba, da się logiki uczyć w ten sposób, choć nie jest to najwygodniejsze.  

Gdy kilka lat temu zaproponowano mi przejście na b-learning, przewidujący 50% zajęć w trybie 
internetowym, a 50% – w sali dydaktycznej, przystałam na to. Zaczęłam od b-learningu odnośnie do 
ćwiczeń pozbawionych wykładu. Uznałam, że treści teoretyczne mogę przekazywać słuchaczom za 
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pośrednictwem platformy COME, zamiast w bezpośrednim kontakcie. Musiałam dokładnie 
przemyśleć strukturę zajęć, która z konieczności odbiegać miała od nauczania tradycyjnego. 

3. Hybrydowe ćwiczenia z logiki 

3.1. Struktura zajęć i tryb pracy 

Zamiast 30 godzin w sali dydaktycznej z każdą grupą, miałam mieć tych godzin tylko 15, z możliwością 
dociążenia studentów o drugie tyle w trybie indywidualnej pracy z platformą COME – ewentualnie 
o nieco więcej, zważywszy, że tradycyjne zajęcia zwykle wymagały jeszcze pracy w domu.  

W tradycyjnej szkole (czy to średniej, czy wyższej), nowe zagadnienie rozpoczyna się zwykle od 
wykładu, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Następnie słuchacz utrwala materiał i ćwiczy 
zdobyte umiejętności, czy to sam w domu, czy na specjalnie do tego przeznaczonych zajęciach. 
Potem następuje jakieś rozliczenie (klasówka, test, kolokwium, egzamin).  

Nie wiedząc wówczas nic o idei „odwróconej lekcji” (Sajduk, b.d.), a tym bardziej o jej wdrażaniu, 
dokonałam takiego właśnie odwrócenia. Studenci najpierw zaznajamiają się w domu z materiałem 
teoretycznym, a potem na zajęciach wspólnie nim „obracają”, aby opanowanie go mogło mieć 
jakiekolwiek znaczenie praktyczne.  

Materiał podzieliłam na 7 modułów, każdy o następującej strukturze: najpierw studenci dostają 
lapidarne treści teoretyczne, ograniczone do bardzo podstawowych informacji i objaśniające sposób 
wykonywania ćwiczeń. Po opanowaniu treści modułu wykonują dość łatwe ćwiczenia i odsyłają je do 
mnie za pośrednictwem platformy. W razie trudności mogą skorzystać z forum Problemy, pytania, 
wątpliwości, które wszelako nie cieszy się popularnością: słuchacze wolą zadawać pytania 
bezpośrednio na zajęciach. Zwłaszcza że ćwiczenia do odesłania są w założeniu na tyle łatwe, aby 
ewentualne problemy nie stanęły na przeszkodzie ich wykonaniu. Po sprawdzeniu odesłanych 
ćwiczeń przekazuję każdemu przez platformę informacje zwrotne z oceną w punktach, a czasem 
i z komentarzem. Potem dopiero następują zajęcia poświęcone danemu modułowi. Przeznaczone są 
na omówienie usterek w odesłanych ćwiczeniach oraz na ćwiczenia – za trudne do samodzielnej 
pracy, na wyjaśnienie wątpliwości i przestawienie dodatkowych treści i komentarzy, które nie były 
niezbędne do wykonania ćwiczeń odsyłanych przez platformę. Oraz na krótką, najwyżej 10-minutową 
kartkówkę. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie połowy punktów (zliczonych łącznie z całego 
semestru) z odsyłanych ćwiczeń oraz co najmniej połowy punktów (również zliczonych łącznie 
z całego semestru) ze wszystkich kartkówek. Na końcową ocenę wpływały obie te punktacje, a także 
plusy i minusy, przyznawane słuchaczom na kolejnych zajęciach, jeśli radzili sobie szczególnie dobrze 
lub wskutek szczególnie wyraźnego nieprzygotowania. 

3.2. Ustalenia organizacyjne 

Zajęcia poświęcone realizacji kolejnych modułów  poprzedzone są wstępnym spotkaniem 
organizacyjnym, które prócz tego, że ma znaczenie praktyczne, zapewnia równy rachunek: 
7 modułów po 2 godziny lekcyjne w sali i orientacyjnie 2 godziny lekcyjne pracy indywidualnej oraz 
jedno spotkanie organizacyjne daje razem 30 godzin. W pierwszym roku nie było spotkania 
organizacyjnego, za to (dla równego rachunku) każde zajęcia w sali dydaktycznej były o 5 minut 
dłuższe. Ale cały kurs ruszał wtedy opornie i niesprawnie – zwłaszcza, że przeznaczony był dla 
studentów pierwszego roku, niewdrożonych jeszcze do pracy akademickiej i trochę pogubionych. 
Wiele osób, mimo otrzymanej mailowo instrukcji, nie rozpoczęło we właściwym czasie pracy nad 
pierwszym modułem, nie odesłało ćwiczeń, a na zajęcia przybyło nieprzygotowanych. Wprowadzenie 
organizacyjne okazało się bardzo potrzebne i zapewniło w kolejnych latach znacznie lepszy start. 
Paradoksalnie, w tym jednym wypadku komunikacja bezpośrednia pobiła na głowę preferowaną 
przez dzisiejszą młodzież komunikację internetową. 
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3.3.  Oczekiwania i rzeczywistość.  

Rozpoczynając b-learning, miałam o nim pewne wyobrażenia, pewne nadzieje i obawy, z których 
jedne się potwierdziły, ale inne – nie.  

Spodziewałam się po b-learningu ułatwień i większego komfortu swojej pracy, a może i oszczędności 
czasu. Zarazem obawiałam się, że spotykając się ze studentami rzadziej, zbytnio rozluźnię z nimi 
kontakt, wskutek czego mogę zaniedbać wymagania i mieć kłopoty w sesji. Przypuszczałam, że 
ponieważ wielu słuchaczy pracuje lub studiuje na niejednym kierunku, mogą być z jednej strony 
zadowoleni z rzadszych spotkań, ale z drugiej – zgłębiając kolejne moduły samodzielnie, w sumie 
włożą w opanowanie przedmiotu więcej wysiłku, biorąc niejako na siebie część mojej pracy. 

3.3.1. „Odwrócony porządek” 

Wbrew moim obawom okazał się on owocny, a nawet lepszy od tradycyjnego. Może dziś więcej 
studentów niż dawniej jest wzrokowcami, może nawykli do przyswajania treści we własnym tempie, 
może trudno im o koncentrację, gdy w sali dydaktycznej próbują nastawić się tylko na odbiór, łatwiej 
natomiast, gdy siedzą przy komputerze i niejako współkreują proces dydaktyczny. Z wcześniejszych, 
tradycyjnych zajęć wiedziałam, że coraz trudniej jest o utrzymanie uwagi słuchaczy. Coraz częściej 
zdarzało się, że nie mieli pojęcia o rzeczach, o których mieli okazję słyszeć na zajęciach, na których 
byli przecież obecni. Studenci z pokolenia Y są nastawieni nie tyle receptywnie, ile raczej 
interaktywnie, na co wskazuje zarówno praktyka, jak i opracowania teoretyczne (por. Sajduk, B., 
2014). Na interaktywne wyłożenie materiału z logiki w trybie dialogu nie bardzo pozwalają na 
tradycyjnych zajęciach ograniczenia czasowe. Przyswajając sobie kolejne moduły z platformy COME, 
studenci pracowali w swoim tempie i w sposób bliższy swoim przyzwyczajeniom: od razu 
interaktywnie, być może przeplatając lekturę niezwłocznym wykonywaniem ćwiczeń. Miało to 
i ujemną stronę: choć materiał, jaki dostawali, był treściwy i skromny objętościowo, niekiedy 
traktowali go wybiórczo i ignorowali fragmenty, które nie były bezpośrednio potrzebne do 
poradzenia sobie z ćwiczeniami.  

3.3.2. Tempo pracy 

Tradycyjne nauczanie logiki przedstawia jeszcze jedną trudność. Zwykle jedni, ci bystrzejsi, nudzą się, 
a drudzy, pracujący wolniej, nie zdążają. Nie sposób przyjąć tempa realizowania materiału, które 
odpowiadałoby wszystkim. Tu ten problem odpadł. Te same moduły jedni – jak mówili – zgłębiali 
bardzo szybko, a drudzy znacznie wolniej. Niekiedy tak wolno, że ich oświadczenia wprawiały mnie 
w zdumienie. Na ogół jednak studenci byli lepiej przygotowani do zajęć w sali dydaktycznej po 
wstępnym zapoznaniu się z modułami niż w poprzednich latach po wysłuchaniu objaśnień na 
zajęciach.  

3.3.3.  Indywidualizacja nauczania 

Wśród tych wolniejszych było wielu, którzy nie szczędzili wysiłku, aby się solidnie przygotować. 
A wśród szybszych byli i tacy, którzy objawili ponadprzeciętne zainteresowanie logiką. Z własnej 
inicjatywy konsultowali się ze mną w sprawie ćwiczeń opcjonalnych i zamierzali uczynić podstawy 
logiki szczególnym przedmiotem swego zainteresowania w szerszym kontekście swoich studiów. 
Sądzę, że taką możliwość otworzyła im właśnie platforma, odpowiednio przygotowany materiał 
i kanały wymiany informacji. W każdym razie w latach wcześniejszych osoby takie nie ujawniały się. 
Można powiedzieć, że przekazywanie materiału do samodzielnego opracowania sprawdziło się 
całkiem dobrze. Nie jest to jednak to samo, co po prostu zalecenie podręcznika, gdyż ten może 
niezbyt pociągać nastawionego interaktywnie studenta. Materiał nie był obszerny,  
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a słuchaczy czekało jeszcze wspólne jego omawianie i praktyczne „zagospodarowywanie”. Na ogół 
pracowali solidnie i nawet osoby, uważające się za niezdolne do logiki radziły sobie nieźle.  

3.3.4. Kontakt ze słuchaczami 

Nie sprawdziła się moja obawa utraty czy ograniczenia kontaktu ze słuchaczami. Korespondencja 
przez platformę zachęciła mnie do pisania niektórym z nich dodatkowych uwag  czy sugestii w drodze 
mailowej, w miejscu przeznaczonym na komentarz do oceny. Choć zajęć było mniej, więcej miałam 
okazji do nawiązania kontaktu ze studentami, do wysłuchania ich wątpliwości i zareagowania na nie, 
gdyż przekazywanie podstawowych treści nie zabierało czasu na zajęciach. Nie zdecydowałabym się 
jednak na pełny e-learning, z pominięciem nauczania bezpośredniego, gdyż byłoby ono całkiem 
odpersonalizowane. A osobisty kontakt nauczyciela z uczniem, nawet rzadszy niż w nauczaniu 
tradycyjnym, sprzyja – moim odczuciu – przekazywaniu wiedzy 

3.3.5. Odsyłanie ćwiczeń 

Okazało się, że w odsyłanych ćwiczeniach studenci czasem udzielają odpowiedzi innych niż 
przewidziane, lecz nie zawsze zasługują one na negatywną ocenę. Nawet w logice pewne sprawy są 
niejednoznaczne. Nie w logice formalnej, zapisywanej przy użyciu właściwej sobie symboliki, lecz 
w stosowanej, posługującej się przykładami z języka naturalnego. Na przykład, w logice formalnej 
zaprzeczenie dowolnego zdania fałszywego jest prawdziwe. Natomiast intuicje, rządzące językiem 
naturalnym i potocznym myśleniem, nie są tak jednoznaczne. Jest fałszem jest, że lubię Piotra (a jest 
to fałszem, bo go – powiedzmy – nie znam, zatem daleko mi do lubienia go), to niekoniecznie zgodzę 
się, że go nie lubię. Może to ostatnie określenie rezerwuję tylko dla tych, których znam, mam do nich 
przemyślany stosunek i nie obdarzam ich sympatią. Nieprzewidziane odpowiedzi, jakich studenci 
niekiedy udzielali w niejednoznacznych przykładach, uświadomiły mi różne przyjęte przeze mnie 
niewysłowione założenia, leżące u podstaw przykładów w ćwiczeniach. Studenci przyjmujący inne 
założenia udzielali innych, alternatywnych odpowiedzi, które w pewnych wypadkach należało 
honorować na równi z przewidywanymi. Przy omawianiu tych odpowiedzi wszyscy mieliśmy okazję 
docenić rolę jasnego wysławiania założeń oraz dostrzegania szerokiego kontekstu wypowiedzi. Te 
alternatywne odpowiedzi albo wcale nie ujawniłyby się, albo byłoby ich znacznie mniej w wypadku 
tradycyjnych zajęć. Tu każdy miał na własna rękę odpowiedzieć na całkiem sporo pytań 
ćwiczeniowych. Pewne błędy powtarzały się u wielu osób, co pokazało mi, jakimi drogami chadzają 
często myśli osoby mierzącej się z logiką, i dostarczyło wskazówek, przy jakich sprawach trzeba 
zatrzymać się dłużej.  

3.3.6. Nakład pracy 

B-learning nie oszczędził mojego czasu. Oszczędził mi pewnie wysiłku głosowego, ale czasu na 
przygotowanie materiału do wysyłki i na ocenę ćwiczeń potrzeba było na pewno nie mniej niż 
wymagałoby nauczanie w tradycyjnym trybie. Ale był to czas swobodniejszy, nienormowany i mniej 
energochłonny. W sumie oceniam tę zmianę jako korzystną. Można powiedzieć, że i ja, i większość 
studentów poświęcaliśmy na pracę więcej czasu, ale była to praca dostosowana do indywidualnych 
potrzeb i predyspozycji. 

3.3.7. Problemy techniczne i organizacyjne 

Nie przewidywałam tego typu trudności, a takie się zdarzały. W razie wpadek technicznych, z którymi 
nie poradziłabym sobie sama, zawsze mogłam liczyć na szybką pomoc z COME. W zasadzie decyzja 
o trybie nauczania należy wyłącznie do nauczyciela akademickiego i na swoją „suwerenność” w tej 
sprawie liczyłam – tymczasem w praktyce okazało się, że nie do końca tak jest. Instytut, zlecający 
zajęcia z tego samego przedmiotu różnym osobom, może wymagać jednolitego trybu od wszystkich, 
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zatem konieczne jest ich wzajemne porozumienie i wspólna decyzja. W moim przypadku oznaczało to 
skłonienie kolegi do przejścia na b-learning.  

Sporadycznie jakiś student nie miał dostępu do kursu i uzyskiwał go dopiero wskutek interwencji 
COME. Ktoś inny zmieniał grupę i nie został w porę na kurs zaimportowany. Czasami nieczynny był 
serwer UW. Wielu niedokładnie czytało objaśnienia i nie respektowało instrukcji. Wskutek tego nie 
bardzo wiedzieli, co mają zrobić, albo nie docierały do mnie ćwiczenia, które próbowali odesłać 
w niewłaściwy sposób. Na wspomnianym spotkaniu organizacyjnym zachęcam do dokładnego 
zapoznawania się z instrukcjami i przytaczam przykłady niepożądanych skutków niedoczytania 
instrukcji. To pomaga!  

3.3.8. Problemy dydaktyczne 

Niektórzy być może testowali, co się stanie, jeśli nie dopełnią wymagań. Zwykle ktoś nie zdążał 
odesłać ćwiczeń w ustalonym na platformie terminie. Pytanie, czy po tym terminie można przysłać 
ćwiczenia na mój adres mailowy, rozstrzygnęłam następująco: w szczególnych okolicznościach – tak. 
Jednak szczególne okoliczności zdarzają się rzadko i gdyby trafiało do mnie tą droga zbyt wiele 
ćwiczeń – będę je ignorować. (Celowo nie doprecyzowałam nieostrego określenia „zbyt wiele”). 
Nadto zapowiedziałam, że ćwiczenia odsyłane mailowo nie będą – w przeciwieństwie do tych 
odsyłanych przez platformę – archiwizowane i wszelki ślad po nich niebawem zaginie. 
Zdemotywowało to studentów do nadużywania niewygodnego dla mnie odsyłania mailowego.  

Przesłany w modułach materiał ćwiczeniowy obejmował ćwiczenia łatwe,  z którymi słuchacze 
powinni poradzić sobie tylko na podstawie zawartych w module treści teoretycznych, przeznaczone 
do odesłania przed zajęciami, oraz trudniejsze, przeznaczone do wspólnego omawiania na zajęciach, 
lecz udostępnione wcześniej z zaleceniem, aby przygotować na zajęcia próbne odpowiedzi lub 
przynajmniej rozważyć kierunki ich poszukiwania. Tego właśnie większość studentów nie robiła. Nie 
mieli przygotowanych wcześniej odpowiedzi ani przyczynków do nich, ani żadnych przemyśleń na 
temat trudniejszych ćwiczeń. Zaczynali się nad nimi zastanawiać dopiero na bieżąco, w sali 
dydaktycznej – wskutek czego ćwiczenia te zajmowały więcej czasu, niż na nie przeznaczałam. Moje 
plany zagospodarowania czasu na zajęciach bywały też zakłócane przez pytania, jakie uczestnicy 
zgłaszali bezpośrednio na zajęciach, zamiast z wyprzedzeniem, na forum pytań.   

Odesłanie ćwiczeń przez platformę jest możliwe po podpisaniu przez studenta oświadczenia, że 
wykonał je samodzielnie. Nie byłam pewna, czy oświadczenie to potraktują poważnie, czy jako 
nieznaczącą formalność. Innymi słowy, nie wykluczałam daleko idącej kooperacji przy odsyłanych 
ćwiczeniach. Wprawdzie były one na tyle łatwe, że nie musiały motywować do ściągania, jednak 
czasem (rzadko!) zdarzało mi się dostawać od różnych studentów te same załączniki, zapisane w tym 
samym układzie, nawet z tymi samymi literówkami. Nie były to jednak przypadki częste. Inne prace 
były zróżnicowane w sposób, który raczej nie zaszedłby w wypadku kooperacji. Do samodzielnej 
pracy nad ćwiczeniami miały studentów motywować przede wszystkim krótkie kartkówki. Był to ich 
jedyny cel. Świetna ocena za odesłane ćwiczenia przy kompromitującej ocenie z kartkówki z tego 
samego tematu mówiłaby sama za siebie i nie przemawiałaby na korzyść studenta.  

W drugim roku zajęć z wykorzystaniem b-learningu nieco realistyczniej odniosłam się do stawianego 
przez COME wymogu samodzielności przy wykonaniu ćwiczeń domowych i osłabiłam go. Uznałam, że 
wspólny namysł nad ćwiczeniami nie tylko nie szkodzi, ale może być pomocny, a środki wykluczające 
taki tryb pracy mogą być postrzegane jako nadmierne ograniczenie. Zaproponowałam następującą 
interpretację wymaganego przez platformę oświadczenia o „samodzielności”: można wspólnie 
ćwiczenia wykonywać, ale: 1) odsyłać proszę teksty napisane samodzielnie, 2) niech rezultat tej 
współpracy będzie taki, że każdy z kooperantów będzie umiał analogiczne ćwiczenia wykonywać bez 
niczyjej pomocy (a to pokażą kartkówki). Raczej nie zdarzało się potem, aby ktoś za jedyne swoje 
zadanie uważał samo odesłanie ćwiczeń, niepoparte odpowiednimi umiejętnościami. 
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4. Hybrydowy wykład 

Z czasem przestawiłam na b-learning także zajęcia, zamówione jako wykład z logiki z metodologią 
nauk. Ale wyglądało to już nieco inaczej. Rozsyłany materiał był w wielu punktach podobny do tego 
z zajęć, zamówionych jako ćwiczenia z logiki, lecz zadanie studentów było inne. Wszystkich ich czekał 
egzamin, zatem nie było potrzeby wymagać od nich wykonywania dużej ilości ćwiczeń jako podstawy 
do zaliczenia. Mieli raczej wykonać nieliczne przykładowe, wybrane ćwiczenia oraz odpowiedzieć na 
zadane w punktach za pośrednictwem platformy następujące pytania: czy zaznajomili się materiałem, 
czy był on zrozumiały, a jeśli nie całkiem – to w jakich punktach i dlaczego? Co spośród ćwiczeń idzie 
im bezproblemowo, a co sprawia kłopoty? Wreszcie – czy mają jakieś pytania merytoryczne?  
Odpowiadali chętnie (opcjonalnie wpisy zamieszczała ponad połowa studentów), rzetelnie i dość 
wiarygodnie. Nie starali się ukrywać trudności czy niewiedzy. Cele tego były następujące: mieli 
wstępnie zapoznać się materiałem, przeznaczonym do gruntowniejszego omówienia na zajęciach, 
aby łatwiej im było śledzić tok wykładu. Dostawali za pośrednictwem platformy także niezbędny do 
opanowania logiki materiał do samodzielnych ćwiczeń, w tradycyjnym trybie podawany przeze mnie 
i omawiany na wykładzie, kosztem czasu na ten wykład przeznaczonego. Mieli być zmotywowani do 
uczenia się logiki na bieżąco (wielu studentów, dla których przewidziany jest tylko wykład, planuje 
zainteresować się całym materiałem dopiero w sesji, co sprawia, że nie rozumieją wykładów, 
opartych na materiale wcześniejszym, i w ogóle na zajęcia przestają uczęszczać). Wreszcie – miało to 
ułatwić nasz wzajemny kontakt, pomijany na tradycyjnym wykładzie, i zapewnić mi informację 
zwrotną. Wszystko to sprawdziło się bardzo dobrze.  

Uczę jeszcze autorskiego przedmiotu fakultatywnego „komunikacja i porozumienie”, ale na razie nie 
przestawiłam go na b-learning i nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię. Może wyklucza to sama jego 
specyfika. W każdym razie jedno jest pewne: nie można mechanicznie kopiować rozwiązań e- czy b-
learningowych z jednego przedmiotu na drugi. Do każdego przedmiotu trzeba mieć osobny klucz 
I dokładnie wiedzieć, jaką funkcję przekaz internetowy ma pełnić, jakie elementy objąć i jak ma być 
wpisany w strukturę całokształtu zajęć. 

5. Moje doświadczenia na tle badań poświęconych e-learningowi 

Planując b-learningowe nauczanie logiki, kierowałam się m.in. znajomością studentów, opartą na 
codziennej obserwacji i kontakcie z nimi. Wiedziałam na przykład, że młodzieży trudniej dziś 
o koncentrację niż dawniej i o uważne podążanie za tokiem wykładu przez 90 minut. Wiedziałam, że 
wielu jest niezmiernie zajętych i ceni swój czas. Oraz że niezwykle biegle posługują się siecią, która 
stanowi dla nich podstawowe źródło informacji i kontaktów społecznych. Potem dopiero – już po 
opracowaniu i wdrożeniu hybrydowego nauczania logiki – poszerzyłam swoją wiedzę o pokoleniu Y 
(Sajduk, 2014). Dowiedziałam się o nim rzeczy, do których mój program b-logiki wydaje się 
bezwiednie dopasowany. Na przykład, że młodzież bardzo ceni sobie szybką informację zwrotną 
I niezwłoczną ocenę. Na tradycyjnych zajęciach często na taką ocenę czekają kilka tygodni – do 
kolokwium lub zaliczenia. Tu ocenę ćwiczeń dostawali nazajutrz po terminie odesłania, ocenę 
kartkówek – tego samego dnia, a informacje o plusach i minusach za pracę na zajęciach – 
bezpośrednio po ich zakończeniu. Dzisiejsi studenci łączą indywidualizm ze skłonnością do pracy 
zespołowej. Korespondencja przez platformę otworzyła przestrzeń dla indywidualnego kontaktu 
z każdym. A osłabienie przeze mnie wymogu samodzielności wykonywania ćwiczeń poszło w kierunku 
uszanowania nastawienia zespołowego, z jednoczesną przestrogą przed nadużyciami kooperacji. Są 
wielozadaniowi i cenią elastyczny czas pracy – mogli pracę z platformą wykonywać w dowolnym 
czasie i trybie. Są raczej interaktywni niż czysto receptywni, bywają perfekcjonistami i lubią osadzać 
problemy w szerszym kontekście – te cechy zaznaczyły się u studentów bardzo dobrych, którzy 
wyraźnie próbowali włączać umiejętności logiczne w całokształt studiów. Korzystając z oferowanych 
przez tryb b-learningu środków, oczekiwali ode mnie pomocy w zakresie niespotykanym w trybie 
tradycyjnym.  
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Podobnie doświadczenia moje okazały się zbieżne z opartą m.in. na wynikach badań empirycznych 
ogólną koncepcją nauczania internetowego, jaką przedstawiła jej twórczyni platformy COME 
(Wieczorkowska-Wierzbińska, 2011). Z koncepcją tą zaznajomiłam się również dopiero po wdrożeniu 
mojego programu, lecz w wielu punktach znalazłam podobieństwo, a mianowicie: Niezmiernie 
istotne jest wyznaczenie terminów zaliczania kolejnych etapów kursu, gdyż nieograniczona 
dostępność i brak limitów czasowych demotywuje do pracy. Najlepsza jest zarazem elastyczność 
i struktura. Ilość informacji w sieci demotywuje z kolei do niepowierzchownego ich przyswajania, 
zatem edukacja ma nie tyle dostarczać wiedzy, ile uczyć rozumnego z niej korzystania. W podobnej 
myśli starałam się przekazywać treści jak najbardziej lapidarne i nieprzeładowane informacjami, 
a zarazem zawierające instrukcje przetwarzania podanych informacji. Według badań, kurs 
internetowy daje lepsze wyniki od stacjonarnego i tak też było w moim wypadku. Realny kontakt 
z nauczycielem akademickim motywuje studentów – w przewidywaniu czego zdecydowałam się na 
nauczanie hybrydowe, lecz nie na wyłącznie internetowe. Okazało się, że niezmiernie różnorodne 
relacje studentów, dotyczące czasu, jakiego potrzebowali na opanowanie kolejnych partii materiału, 
zdarzały się nie tylko u mnie, ale są typowe dla wielu kursów internetowych. Skutecznym narzędziem 
dydaktycznym bywa „siłownia intelektualna”, gdzie każdy dobiera sobie sam stopień trudności, 
według swoich możliwości. Nie przewidziałam takiego wariantu, lecz „wymyślili” go u mnie sami 
studenci, sięgając opcjonalnie do ćwiczeń zbyt trudnych dla innych. Według omawianej koncepcji, 
pełna standaryzacja ex ante kryteriów oceny jest niemożliwa, bo trzeba dopasować te kryteria do 
poziomu grupy studenckiej. Potrzebna jest zatem w jakimś zakresie indywidualizacja i uznaniowość 
w ocenie. Do pewnego stopnia i w rozsądnych granicach uznaniowość taką dopuszczałam i dawniej, 
lecz z poczuciem ułomności zasad oceny. Obecnie sądzę, że takie podejście jest nie tylko 
nieuniknione, lecz nawet wskazane.  

Ogólnie oceniam b-learning jako bardzo pozytywne doświadczenie, dostosowane do dzisiejszych 
czasów, do potrzeb i indywidualnych uwarunkowań zarówno nauczyciela akademickiego, jak 
i studentów. Ponieważ użytkowanie Internetu połączone jest tu ze standardami akademickimi, jest to 
poza wszystkim dobra okazja do tego, by środki techniczne nie przesłoniły i nie zdominowały treści 
przekazu i by młodzież nie tylko czerpała z sieci informację, lecz także umiała ją potem sensownie 
zagospodarować. 
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Abstract: The text presents the structure and delivery of the author’s blended learning course: 50% classroom-

based and 50% online-based. It shows the advantages and drawbacks of such b-learning. The overall conclusion 

encourages the use of this method. The author's experience is confronted with previous research into e-

learning and into generation Y. 


