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W poszukiwaniu nowej formuły konferencji „Rozwój  
e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”

21 listopada 2013 roku odbyła się już X edycja konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicz-
nym szkolnictwie wyższym”. Konferencja ta, organizowana od wielu lat przez Fundację Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, tym razem gościła w Poznaniu na Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Jubileusz konferencji stał się pretekstem do wprowadzenia ciekawych zmian w jej formule.  
Organizatorzy zdecydowali się na ograniczenie programu do sesji plenarnej (inauguracyjnej) 
oraz trzech sesji równoległych, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu na prezentacje i dyskusje. 
Sesja otwierająca została przeprowadzona w tradycyjnej formie – zaproszeni goście specjalni 
omówili m.in. wagę dydaktyki w ocenie pracowników naukowych, neuronaukę jako przyszłość 
nauczania oraz brytyjskie doświadczenia związane z przygotowywaniem nauczycieli do wyko-
rzystywania nowych technologii.

Kolejną zmianą było wprowadzenie tematu przewodniego: „Wykorzystanie gier w edukacji”, 
któremu w całości poświęcono jedną sesję. Gry od lat wykorzystywane są w nauce ekonomii  
i zarządzania. Prelegenci omawiali swoje doświadczenia związane z wykorzystywanymi przez 
nich symulacjami, jak również wskazywali na kierunki wykorzystania gier w e-edukacji. 
Znaczące miejsce w prezentacjach zajmował temat grywalizacji jako antidotum na brak zaanga-
żowania i sposób motywowania obecnego pokolenia studentów i kursantów.

Równolegle przeprowadzono jeszcze dwie sesje – tradycyjnie, dotyczącą edukacji ekonomicz-
nej (w czasie której prelegenci przedstawili m.in. ciekawe rozwiązania techniczne w ekspery-
mentach ekonomicznych) oraz poświęconą organizacji i metodyce e-learningu. W sesji meto-
dycznej na uwagę zasługuje prezentacja przedstawiająca koncepcję wirtualnego uniwersytetu 
z wykorzystaniem technologii semantycznej, czyli z wykorzystaniem specjalnej platformy  
o zasięgu globalnym, gromadzącej informacje na temat kursów e-learningowych udostępnia-
nych przez różne uczelnie, instytucje i firmy oraz umożliwiającej dostęp do nich. 

Do programu konferencji wprowadzono nowinkę, którą coraz częściej można spotkać 
również na konferencjach z innych dziedzin. Była to sesja typu FameLab, na której każdy  
z referentów zmierzyć się musiał z trzyminutowym limitem czasowym przeznaczonym na jedną 
prezentację. W tym czasie występujący musiał zawrzeć esencję swojej prezentacji i zaciekawić 
uczestników na tyle, by w tajnym głosowaniu wybrali jego prezentację. Formuła ta sprawdziła 
się doskonale – w niewiele ponad godzinę widownia zapoznała się z bieżącymi pracami poszcze-
gólnych ośrodków i badaczy zajmujących się e-nauczaniem (od kursów dla seniorów, przez 
grywalizację w zdalnej edukacji, do technologii mobilnych). Wystąpienie w ramach FameLab 
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służy bowiem zasygnalizowaniu jakiegoś problemu, zaproponowaniu rozwiązania, zaprosze-
niu do współpracy, przedstawieniu najważniejszych wniosków z przeprowadzonych badań. Jest 
to szczególnie cenne w przypadku konferencji jednodniowej, na której często niemożliwe jest 
uczestniczenie we wszystkich interesujących sesjach. Okazało się jednak, że nawet doświadczeni 
wykładowcy miewają kłopoty ze zmieszczeniem się w tak ograniczonym czasie i przedstawie-
niem w zwięzłej formie przedmiotu swoich zainteresowań. Zbyt obszerna prezentacja instytu-
cji czy zespołu zaangażowanego w realizację projektu, omawianie szczegółów organizacyjnych 
czy wplatanie dygresji do wystąpienia zabiera cenny czas na przekazanie głównej myśli. Z tego 
punktu widzenia wszelkie informacje niezwiązane bezpośrednio z nadrzędną ideą prezentacji 
powinny zejść na dalszy plan. Sesja ta miała więc dodatkowy walor edukacyjny: pokazywała, jak 
konstruować prezentację na konferencji, aby przedstawić to, co istotne i zaciekawić uczestników.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem było zorganizowanie sesji „Round table”. Uczestnicy mogli 
w jej czasie swobodnie wybierać grupę dyskusyjną, obradującą na tematy zaproponowane przez 
osoby prowadzące dyskusje . A było w czym wybierać, bo tematów, wokół których ogniskowały 
się dyskusje, było aż sześć. Problemem, który warto chyba w następnych edycjach konferencji 
rozwiązać, było to, że dyskusje odbywały się równolegle z sesją FameLab, interesującą wielu 
uczestników konferencji. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że konferencja ta gromadzi bardzo 
różnych uczestników (nie tylko tych, którzy pracują naukowo i nie tylko tych, którzy od wielu lat 
zajmują się e-learningiem) warto też chyba przed konferencją umieścić w sieci główne tezy tych 
dyskusji i ewentualnie wybraną pozycję literaturową, aby uczestnicy mogli bardziej świadomie 
wybierać. Może wtedy można by uniknąć powierzchowności, a na to – jako główny mankament 
– wskazywali paneliśći, z którymi udało nam się porozmawiać. Ich zdaniem taka forma może 
być jak najbardziej przydatna i owocna pod warunkiem, że: 1) taką dyskusję będzie prowadzić 
przynajmniej dwóch panelistów reprezentujących różne podejście do prezentowanego tematu, 
2) tezy i ich uzasadnienie są wcześniej dość obszernie przedstawione uczestnikom dyskusji,  
3) jest na to więcej czasu. 

Na zakończenie zaplanowano kolejną nowość – sesję specjalną „100 pytań do…”, w czasie 
której uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania ekspertowi. Na pytania dotyczące jednego 
z najgorętszych tematów w środowisku e-learningowym – masowych otwartych kursów 
(MOOC) – odpowiadał dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego. Z przebiegu 
dyskusji wynikało, że nie wszyscy biorący w niej udział są do niej odpowiednio przygotowani 
(mają wiedzę na temat MOOC-ów). Dyskusja pokazała, że kursy tego typu z jednej strony budzą 
ogromne zaciekawienie ze względu na dostęp do zajęć prowadzonych przez najlepsze uniwersy-
tety, a z drugiej – obawę o przyszłość krajowego szkolnictwa wyższego, któremu trudno będzie 
konkurować z konsorcjami wielkich uczelni. 

Podsumowanie
Jak co roku, konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zebrała 
na jednodniowych obradach liczną publiczność złożoną nie tylko z osób zaangażowanych już 
od wielu lat w nauczanie zdalne i nie tylko na kierunkach ekonomicznych. Organizatorzy posta-
nowili zmienić formułę  konferencji, dodając ciekawe, angażujące odbiorców formy prezentacji. 
Nowe pomysły wymagały adaptacji ze strony prelegentów i uczestników, którzy w większości 
pierwszy raz spotkali się z częścią zaprezentowanych rozwiązań (np. problemy z zachowa-
niem ram czasowych FameLab czy lepszego przygotowania odbiorców do dyskusji typu „100 
pytań do”). Odświeżona formuła zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na przebieg konferencji 
i stanowi zachętę przed przyszłorocznymi jej obradami, które – jak znamy organizatorów – 
zostaną udoskonalone. 


