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Stan i perspektywy rozwoju e-nauczania w Polsce.  
Recenzja raportu

Wiele, żeby nie powiedzieć – większość, artykułów na temat e-nauczania w naszym kraju 
zawiera stwierdzenia o zbyt wolnym tempie wdrażania tej formy kształcenia i ograniczonym 
zasięgu jej wykorzystania. Konstatacje te formułowane są na ogół na podstawie obserwacji 
własnego środowiska, przeglądów publikacji, uczestnictwa w projektach dotyczących kształce-
nia na odległość (KNO) oraz wymiany doświadczeń w trakcie konferencji i seminariów poświę-
conych szeroko pojętemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Dostępne badania są 
fragmentaryczne, prowadzone na małych próbach i na ogół odnoszące do wybranych środowisk. 
Brak kompleksowych, systematycznych badań na ten temat nie pozwala na rzetelną odpowiedź 
na pytanie, jaki jest rzeczywisty stan i rzeczywiste perspektywy rozwoju e-nauczania w Polsce. 

Tę lukę próbują wypełnić badania zrealizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Głównym ich celem było stworzenie kompleksowej i wielopłaszczyzno-
wej diagnozy sytuacji w zakresie kształcenia na odległość w Polsce, pozwalającej na zidentyfi-
kowanie tych obszarów i czynników, które blokują rozwój tej formy nauczania. Zakładano, że 
dzięki temu uda się sformułować program działań intensyfikujących wykorzystanie zdalnego 
nauczania w szerszym niż dotychczas zakresie. 

Głównym obszarem zainteresowania omawianych tu badań były instytucje kształcenia 
ustawicznego funkcjonujące w systemie oświaty, takie jak np.: centra kształcenia praktycz-
nego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia na odległość na 
wsi i w Ochotniczych Stażach Pożarnych (OSP) oraz przedstawiciele grup związanych z tymi 
instytucjami. Ambitne założenia projektu sprawiły, że w orbicie zainteresowań znaleźli się też 
przedstawiciele sześciu grup dodatkowych ze szkół wyższych, szkół językowych, firm świad-
czących usługi edukacyjne w zakresie technologii informatycznych czy organizacji związanych 
z rekrutacją pracowników, a także placówki kształcenia dorosłych w wybranych krajach Unii 
Europejskiej, takich jak: Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka 
Brytania. Szeroko zakrojone badania objęły: 

1. Analizę danych zastanych, a więc raporty, opracowania, artykuły i inne publikacje, rozpo-
rządzenia, ustawy i inne przepisy oraz informacje dostępne na stronach internetowych, 

2. Badania ilościowe w formie indywidualnych wywiadów osobistych wspomaganych kom-
puterowo oraz 

3. Indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady grupowe.
Badania, o których tu mowa, przeprowadzone zostały przez Demos Polska Sp. z.o.o oraz TNS 

Polska w latach 2010–2012, w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechnia-
nia kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” (Myka, 2013). Raport końcowy, 
podsumowujący poszczególne etapy tych badań, opisujący uzyskane wyniki, został opubliko-
wany w roku 2013 (Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii 
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Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia 
na odległość. Raport końcowy, 2013). W jego poszczególnych rozdziałach przedstawiono:

1. Sytuację KNO w wybranych krajach europejskich zogniskowaną wokół kilku zagadnień: 
ramy prawne, standardy kształcenia na odległość, akredytacja kształcenia na odległość, 
organizowanie kształcenia na odległość, kształcenie nauczycieli, zasoby edukacyjne, roz-
wój kształcenia na odległość.

2. Warunki funkcjonowania KNO w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego  
w Polsce. Opis warunków obejmuje formalno-prawne aspekty KNO i jego organizację. 
Odnosi się też do sytuacji w zakresie: standaryzacji i finansowania, aktualnie funkcjo-
nującego systemu przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć na odległość, istnie-
jących repozytoriów materiałów dydaktycznych przydatnych do nauczania w tej formie 
oraz wykorzystywanych przez badane szkoły i placówki platform zdalnego nauczania.

3. Wykorzystanie KNO w systemie kształcenia ustawicznego. Tu czytelnik znajdzie podsta-
wowe informacje o placówkach, w których prowadzono jakiekolwiek formy kształcenia 
za pośrednictwem Internetu, a także opis przyczyn nieprowadzenia KNO przez szkoły  
i placówki kształcenia ustawicznego.

4. Ocenę istniejącej oferty KNO pod kątem jej dostosowania do potrzeb rynku pracy wy-
daną przez dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół i placówek kształcenia ustawicznego 
oraz urzędów pracy.

5. Doświadczenia szkół i placówek kształcenia ustawicznego w prowadzeniu zajęć przez 
Internet i uczestnictwie w KNO. W rozdziale tym scharakteryzowano: cele i efekty pro-
wadzenia zajęć przez Internet i uczestnictwa w nich, rodzaje takich zajęć i stosowane 
sposoby ich zaliczenia, metodykę prowadzenia zajęć na odległość i rodzaje wykorzysty-
wanych materiałów dydaktycznych, istniejący stan kontroli jakości KNO oraz funkcjo-
nujące rozwiązania organizacyjne i finansowe. 

6. Sytuację w centrach kształcenia na odległość na wsi i w ochotniczych strażach pożar-
nych, które, powołane do życia w ramach projektów unijnych, w założeniu miały ułatwić 
dostęp do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej 
do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

7. Prognozę rozwoju KNO, która zawiera zarówno opis czynników sprzyjających upo-
wszechnianiu się zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowych technologii, jak i ujaw-
nionych w badaniu barier, a także opinie przedstawicieli badanych instytucji na temat 
perspektyw rozwoju KNO.

8. Obszerne wnioski diagnozujące sytuację e-nauczania w Polsce i identyfikujące problemy 
związane z jego upowszechnianiem oraz sugestie, jak te problemy rozwiązać, aby zapew-
nić odpowiedni rozwój tej formy kształcenia.

Lektura raportu pozostawia spory niedosyt. Brakuje w nim pogłębionych analiz, a wnioski 
potwierdzają obiegowe opinie o: 1) marginalnym udziale e-nauczania w kształceniu, 2) nikłym 
nim zainteresowaniu, niedostrzeganiu korzyści z wykorzystania tej formy i ciągle negatywnym 
jej odbiorze społecznym, 3) zewnętrznym sterowaniu (przez środki unijne) jego rozwojem. Inne 
wnioski też nie są odkrywcze, bo w oczywisty sposób wynikają z zarysowanego powyżej obrazu 
sytuacji. Skoro e-nauczanie ma tak niewielki zasięg, ludzie ciągle nie dostrzegają korzyści w tej 
formie kształcenia i ciągle budzi ono negatywne skojarzenia, to trudno się dziwić niewystarcza-
jącej liczbie nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć przez Internet, nieefektywnym 
sposobom wdrażania zdalnego nauczania, niedopasowaniu istniejącej oferty KNO do potrzeb 
rynku pracy czy braku powszechnie stosowanych standardów i systemów oceny i zapewnie-
nia jakości. Diagnoza wyłaniająca się z raportu jest prostym opisem częstotliwości badanych 
zjawisk i problemów bez wskazania na jakiekolwiek zależności ich występowania. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że opisana w raporcie rzeczywistość jest odtworzeniem stanu widzianego 



Maria Wilkin, Stan i perspektywy rozwoju e-nauczania w Polsce. Recenzja raportu

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (6)/2013 , str. 66

przez autorów badania. Źródło takiego stanu rzeczy wydaje się tkwić w błędach popełnionych 
na etapie tworzenia koncepcji badania, formułowania problemów i hipotez badawczych, a także 
doboru oraz konstrukcji narzędzi.

Mimo zasygnalizowanych zastrzeżeń publikacja zasługuje na uwagę z tego względu, że jest 
swoistym kompendium wiedzy na temat e-nauczania w Polsce, przydatnym dla każdego zainte-
resowanego tym sposobem kształcenia.
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