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O jakości procesu uczenia się i odwracaniu klasy:
Studium przypadku

1. Wprowadzenie
Motywacją do napisania tej pracy były obserwacje dotyczące pogarszającej się nieustannie 
jakości kształcenia pojmowanej jako sprawność w osiąganiu celu. Co więcej, tempo tych nega-
tywnych zmian jest proporcjonalne do liczby wydawanych przez różne ciała dokumentów 
typu: Krajowe Ramy Kwalifikacji, Uczelniane Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia czy też 
Wydziałowe Procedury Jakości. Jeśli jakość kształcenia byłaby mierzona liczbą wydanych doku-
mentów, bylibyśmy światowymi liderami w tej dziedzinie. Niestety tak nie jest. 

Większość nauczycieli akademickich starszego pokolenia narzeka, że dziś studenci nie potrafią 
rozwiązywać zadań sprzed 20, 30, 40 lat. W wielu przypadkach jest to w pełni akceptowalne  
i proste do wyjaśnienia. To, co przed laty trzeba było mozolnie liczyć ręcznie, dziś rozwiązują 
błyskawicznie programy komputerowe. Naturalna jest więc i uzasadniona niechęć studentów 
do prowadzenia być może dydaktycznych i kształcących obliczeń ręcznych. Ważniejsza jest 
odpowiedź na inne pytanie, stawiane niestety zbyt rzadko. Czy dzisiejsi studenci, a przyszli 
inżynierowe, mając do dyspozycji wspaniałe narzędzia komputerowe z grupy Computer Aided 
Engineering, potrafią twórczo rozwiązywać problemy inżynierskie? Wieloletnie obserwacje 
prowadzą do refleksji, że niestety raczej nie. 

Sprzętowa i programowa rewolucja informatyczna zmieniła diametralnie warsztat pracy 
współczesnego inżyniera. Dokładny opis tego, jak może i powinny wyglądać transformacja  
i obieg informacji w budownictwie można znaleźć w (Raphael, Smith, 2003). Rozróżniane są  
w tej pracy trzy grupy informacji: o funkcji, o konstrukcji i o jej zachowaniu (Rys. 1). We wszyst-
kich etapach transformacji istotne jest wykorzystanie narzędzi komputerowych. W procesie 
analizy konstrukcji od lat niezmiennie królują programy komputerowe wykorzystujące metodę 
elementów skończonych. W procesie syntezy, gdzie jest miejsce na optymalizację, także dostępne 
są narzędzia obliczeniowe, takie jak choćby Solver arkusza kalkulacyjnego. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wnioski wynikające z doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć z pod-
staw informatyki oraz badań dotyczących wykorzystania multimediów w kształceniu inżynierów. Zestawiono czę-
ściowe wyniki ankietyzacji prowadzonej w latach 2010–13 a dotyczącej stopnia przygotowania informatycznego 
studentów. Zaprezentowano sposób wspomagania kształcenia przez wykorzystanie multimediów. Zaproponowano 
nowy paradygmat odwróconej klasy, którego praktyczne wdrożenie okazało się być w naszych warunkach bardzo 
trudnym zadaniem.
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Rysunek 1. Przepływ informacji w budownictwie 

Analizowane studium przypadku dotyczy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej. Od kilkunastu lat w związku z boomem budowlanym wydział cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem studentów. Dane dotyczące wyników rekrutacji pokazują, że wydział 
nadal przyjmuje na studia bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Choć sytuacja ulega zmianie  
i liczba kandydatów na kierunek Budownictwo i ich poziom, mierzony limitem punktów 
koniecznych do przyjęcia na studia, maleją (co pokazuje Tab. 1), wydział nadal należy do najbar-
dziej popularnych. 

Tabela 1. Zestawienie danych z rekrutacji
Rok Minimalna liczba pkt. gwarantująca 

przyjęcie
Liczba kandydatów/miejsce

2010 173 5.52
2011 168 6.32
2012 160 5.09
2013 148 3.16

Czy uzyskane przez studentów wyniki punktowe na maturze przekładają się na wiedzę, umie-
jętności i kompetencje w obszarze technologii informatycznych i zastosowań informatyki? 
Prowadzone od lat badania ankietowe studentów pokazują, że absolutnie nie. 

2. Analiza przygotwania informatycznego
Podstawą działalności inżynierskiej są obliczenia. W wielu wypadkach są one wykonywane przez 
wyspecjalizowane programy komputerowe, do których należy jedynie wprowadzić dane. Stare 
powiedzenie informatyków mówi: garbage in, garbage out. Konieczna jest umiejętność oceny 
i weryfikacji uzyskanych wyników, nadal ważna jest więc wiedza teoretyczna. W przypadku 
weryfikacji wyników, jak i w wielu innych sytuacjach, konieczna jest więc umiejętność korzy-
stania z narzędzi obliczeniowych takich jak arkusz kalkulacyjny (Excel) czy też program  
z grupy Computer Algebra System (MathCAD). I właśnie te dwa programy stanowią zasadni-
czą część programu przedmiotu Podstawy informatyki, prowadzonego na pierwszym semestrze. 
Omawianie ich zajmuje dokładnie 70% ćwiczeń. Pozostała część poświęcona jest pracy  
w sieci wydziałowej i obsłudze wydziałowych serwisów informacyjnych. W ramach tej części 
omawiane, a może bardziej przypominane są programy PowerPoint i Word, gdyż w przypadku 
tego drugiego, podobnie jak dla arkusza kalkulacyjnego, deklarowany w ankiecie zakres wiedzy 
studentów był zdecydowanie niezadawalający (Rys. 2). Umiejętność tworzenia i stosowania 
stylów, tworzenia spisów treści, edycji wzorów matematycznych, prowadzenia koresponden-
cji seryjnej, przygotowywania formularzy czy też śledzenia zmian powinny być naturalnym 
elementem warsztatu przyszłego inżyniera. 
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Rysunek 2. Poziom przygotowania z zakresu edytora tekstu 

W przypadku arkusza kalkulacyjnego program zajęć obejmuje podstawowe obliczenia tabe-
laryczne wykorzystujące adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, tworzenie wykresów, 
obliczenia macierzowe, rozwiązywanie układów równań, rozgałęzianie obliczeń, tablicowe bazy 
danych i obsługujące je funkcje oraz Solver. Jak pokazuje Rys. 3, są to informacje w dużej mierze 
nieznane dla studentów. W przypadku programu MathCAD program obejmuje także oblicze-
nia symboliczne, rozwiązywanie nieliniowych układów równań oraz elementy programowania 
obliczeń inżynierskich. 

Rysunek 3. Poziom przygotowania z zakresu arkusza kalkulacyjnego 
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Studenci bardzo często uważają, że w dobie Internetu uczenie się czegokolwiek to strata czasu. 
Wszystko jest bowiem w sieci i, jeśli zajdzie taka potrzeba, można sięgnąć do ogólnodostęp-
nych informacji. Niestety taka suma przypadkowo rozwiązanych problemów w żaden sposób 
nie układa się w konstruktywną całość. Studenci potrafią jedynie znaleźć i powtórzyć rozwiąza-
nie kilku typowych zadań, nie mają świadomości, w jaki sposób te narzędzia wspomagają pracę 
inżyniera. Sytuacja jest dziwna i złożona, gdyż co pewien czas samorząd studencki organizuje 
warsztaty na temat… wykorzystywania programu MathCAD, co jest przecież tematem zajęć. 
Studenci coraz częściej chcą jedynie otrzymać zaliczenie, a nie nauczyć się. 

Pytanie, jak motywować studentów do uczenia się, postawione rok temu przez grupę młodych 
pracowników i współpracowników Zespołu Technologii Informatycznych, ciągle pozostaje 
otwarte. Przeprowadzone w roku akademickim 2013/2014 badania pokazują, że problem jest 
zdecydowanie wielopłaszczyznowy i jego rozwiązanie wymaga czasu i zmiany mentalności 
uczących się. 

3. Multimedia w kształceniu inżynierów
Dwadzieścia lat własnych doświadczeń w obszarze wspierania edukacji nowoczesnymi techno-
logiami teleinformatycznymi, w tym dziesięć lat intensywnego wykorzystywania screencastin-
gów, slidecastingów (Gajewski, 2006) i webcastingów, czyli multimedialnych transmisji stru-
mieniowych (Gajewski, Własak, Jaczewski, Dubilis, Warda, 2013) prowadzą do konstatacji, że 
być może w tym obszarze niewiele jest już potencjalnych nowości po stronie sprzętu i oprogra-
mowania, warto więc powrócić i sięgnąć do źródeł, aby lepiej wykorzystywać istniejące zasoby 
edukacyjne zgodnie z proponowanym nowym paradygmatem edukacyjnym. Proste wyko-
rzystywanie multimediów jako wspomaganie zajęć prowadzonych w przestrzeni rzeczywistej 
przynisło efekty gorsze niż oczekiwano – nie podniósł się znacząco poziom wiedzy, kompetencji 
i umiejętności studentów. Stopniowo studenci byli więc zachęcani do korzystania z materiałów 
multimedialnych, będących de facto zapisem zajęć prowadzonych w przestrzeni rzeczywistej 
przed zajęciami, a nie w czasie ich trwania lub po nich. Wstępne wyniki pierwszych badań 
były zdecydowanie zachęcające (Gajewski, 2013). Przybliżały one odpowiedź na kluczowe do 
dziś pytanie – jak skłonić pokolenie digital natives do uczenia się (Własak, Jaczewski, Dublilis, 
Warda, 2013), gdy wszystkie dane i informacje są w sieci. Eksperymenty związane z alternatyw-
nym wykorzystaniem multimediów były przeprowadzane dla trzech przedmiotów prowadzo-
nych zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych: Podstawy informatyki, Metody 
obliczeniowe i Information technologies (Gajewski, Własak, Jaczewski, 2013). W bieżącym roku 
akademickim 2013/2014 pomysł został wprowadzony w sposób systemowy. Pierwsza część 
materiału była realizowana tradycyjnie – prowadzone były klasyczne ćwiczenia, a materiały  
w postaci multimediów służyły jedynie jako pomoc w ćwiczeniach. Druga część zajęć została 
przeprowadzona w trybie odwróconej klasy. 

Paradygmat odwróconej klasy nie jest jednak w pełni oryginalnym pomysłem. Znany on jest  
w literaturze między innymi jako flipped classroom (Bergmann, Sams, 2012), backwards classroom, 
inverted classroom, reverse instruction, flipping the classroom oraz reverse teaching. Dziesiątki godzin 
zgromadzonych nagrań w postaci podcastów pomagały zdecydowanie w prowadzeniu zajęć  
w przestrzeni rzeczywistej w laboratorium komputerowym, nie miały jednak oczekiwanego 
wpływu na efekty końcowe procesu, mierzone choćby ocenami. Te obserwacje skłaniały do 
odwrócenia sytuacji. Dlaczego nie poprosić studentów o to, aby samodzielnie uczyli się z nagrań  
w domu, a następnie rozwiązywali na uczelni bardziej zaawansowane problemy? Tego typu sytuacja 
odpowiada w pełni tak zwanej Bloom’s Revised Taxonomy (Anderson, 2001). Umiejętności 
myślenia niskiego poziomu, takie jak zapamiętywanie, rozumienie i zastosowania, mogą być 
zdobyte w domu z nagrań zajęć. Z drugiej strony, umiejętności myślenia wysokiego poziomu takie 
jak analizowanie, ewaluowanie i tworzenie powinny być zdobywane na uczelni (Rys. 4). 
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Rysunek 4. Bloom’s Revised Taxonomy 

Sytuacja ta jest związana ze zmianą roli i zadań nauczycieli, którzy powinni być w większym 
stopniu mentorami i tutorami. Odwracanie sytuacji rozpoczyna się od bardzo prostej i funda-
mentalnej obserwacji. Studenci potrzebują obecności swoich nauczycieli, aby odpowiadali na 
ich pytania w sytuacji problemów podczas samodzielnego wykonywania zadań. Nauczyciele nie 
są zaś niezbędni podczas procesu oglądania nagrań. Sytuacja ta jest chyba absolutnie naturalna, 
ale jak się okazało podczas badań, studenci nadal wolą być biernymi obserwatorami zajęć na 
uczelni niż oglądać samodzielnie nagrania. 

4. Opis badań i ich wyniki
Badania przeprowadzono na grupie 222 studentów studiów polskojęzycznych (PL) oraz grupie 
51 studentów uczestniczących w prowadzonych równolegle studiach anglojęzycznych (EN). Na 
222 studentów PL ankietę wypełniło 211 osób, co stanowi 95%. Podobnie w grupie studentów 
EN, na 51 studentów uczęszczających na zajęcia ankietę wypełniło 49 osób, co stanowi 96%. 
W drugiej grupie jedną trzecią stanowili obcokrajowcy. Cztery tygodnie zajęć, w ramach 
których omawiany był materiał obejmujący obsługę edytora tekstu Word i arkusza kalkula-
cyjnego Excel, prowadzone były w sposób tradycyjny. W laboratorium komputerowym z 30 
stanowiskami pracy było dwóch prowadzących. Jeden z nich demonstrował z wykorzystaniem 
projektorów multimedialnych sposób rozwiązania przykładowych zadań i problemów, drugi zaś 
pomagał studentom w pracy. Obserwacje podczas takich zajęć były zatrważające. Ponad połowa 
studentów nie śledziła prezentacji i nie wykonywała zadań podobnych do prezentowanych przez 
prowadzącego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, ale wykonywanie zadań nie. Można 
oczywiście zadać sobie pytanie – być może prezentowany materiał był albo znany albo za łatwy  
i dlatego nie interesował studentów. Odpowiedź na to pytanie jest zupełnie inna i bardzo smutna, 
co potwierdziły wyniki sprawdzianu – studentów po prostu nie interesowały zajęcia. W tym 
miejscu warto zadać kolejne pytanie – być może prezentowany materiał jest zbyteczny i niepo-
trzebny w dalszym toku studiów. Na studiach technicznych podstawą są obliczenia, a omawiane 
narzędzie, czyli arkusz kalkulacyjny, ułatwia je i automatyzuje i jest wykorzystywany w całym 
toku studiów. 

Program tych zajęć został przygotowany na podstawie wypróbowanych od lat wzorców i lite-
ratury (LaBerta, 2012; Beekman, Beekman, 2012; Hogan, Rutledge, 2013). Książki te mają już 
ponad dziesięć wydań i są z powodzeniem stosowane na dziesiątkach uczelni. Co więcej, dwie 
pierwsze z nich, obejmujące materiał o charakterze wykładowym, oferują wszystkim nieodpłatny 
dostęp do portali internetowych, zawierających materiały pomagające w samodzielnym uczeniu 
się. Flipped classroom to klasyczny przykład praktycznego zastosowania Technology Enhanced 
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Learning. Pomysł ten nie wzbudził w Polsce coraz bardziej zafascynowanej e-podręcznikami  
i fenomenem MOOC należytego zainteresowania. 

Podczas ostatnich zajęć tego czterotygodniowego bloku zajęć prowadzonych w sposób 
klasyczny studenci zostali dokładnie poinformowani o zmianie, jaka nastąpi w kolejnych 
czterech tygodniach. Została im dokładnie przedstawiona idea FC oraz przykłady jej praktycz-
nego zastosowania na uczelniach zagranicznych. Studenci zamiast oglądać na sali pokaz opro-
gramowania na żywo mieli oglądać identyczne nagrania w postaci transmisji strumieniowych.  
W wielu przypadkach były to nagrania z zajęć w sali z minionego roku akademickiego. Studentów 
proszono (wszak nie można im niczego nakazać…) o zapoznanie się z nagraniami w domu, 
przed zajęciami. Informowano ich jednocześnie, że podczas zajęć w sali nie będzie żadnych 
prezentacji z wykorzystaniem projektorów multimedialnych, a jedynie samodzielne rozwiązy-
wanie zadań tematycznie zbliżonych do tych, które były na nagraniach. Aby dodatkowo skłonić 
studentów, którym wydaje się, że skoro potrafią posługiwać się smartfonem i tabletem, to na 
pewno są specjalistami w obszarze IT, na początku każdych zajęć był przeprowadzany krótki 
test zawierający dziewięć pytań, ocenianych w skali -1 (0-4 punktów), 0 (5-7 punktów) i +1 (8-9 
punktów). Wyniki tych testów, znanych z praktyki jako wejściówki na zajęcia laboratoryjne, są 
zatrważające. Zdecydowana większość studentów uzyskała ujemne punkty. Na 654 kartkówki 
175 zostało ocenionych na -1, 391 na 0 a jedynie 88 na +1.  

W ankiecie przeprowadzonej pod koniec zajęć, a dotyczącej odwracania zajęć, znalazło się 15 
zamkniętych i 6 otwartych pytań. Pytania zamknięte zostały podzielone na trzy grupy ze względu 
na rodzaj udzielanych odpowiedzi. Pełne wyniki ankiety zostały omówione w innej publikacji. 
Tu zostanie przedstawiona i porównana z wynikami badań zachodnich odpowiedź na pytanie 
dotyczące zadowolenia z doświadczeń związanych z odwróconą klasą (Rys. 5). Odpowiedzi 
grupy EN są takie same, jak dla badań amerykańskich. Opinie grupy PL są zdecydowanie różne. 

Rysunek 5. Porównanie wyników badań 

5. Wnioski i uwagi końcowe
Najlepszym podsumowaniem pracy może być artykuł (Kobalczyk, 2014). Choć żart w nim 
zawarty jest może nieco abstrakcyjny, ale nieźle oddaje on rzeczywistość. Znajomość edytora 
tekstu i arkusza kalkulacyjnego ogranicza się często do umiejętności kolorowania i robienia 
ramek. Zwykłe policzenie wartości funkcji sinus bywa problemem, bo nie wszyscy wiedzą, że 
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istnieją różne miary kąta. Podobnie jest z obliczaniem pierwiastka – kolejność działań to także 
dla wielu potencjalnych inżynierów zbyt trudne zagadnienia. Co więcej, wyniki badań pokazują, 
że tytułowy problem jakości uczenia się jest być może kolejną kwadraturą koła, na której rozwią-
zanie systemowe trzeba bardzo wielu lat. Pomimo mało zachęcających wyników ankietyzacji, 
wprowadzanie paradygmatu odwróconej klasy będzie kontynuowane, choć jedynym motywa-
torem do uczenia się pozostają kartkówki. 
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About quality of learning and flipped classroom: a case study 
Summary

Keywords: multimedia, flipped classroom, streaming, information technologies. 

The study presents conclusions from the experiences arising from conducting classes in the field of information 
technologies (applied computer sciences) and research on the effectiveness of multimedia in education of engine-
ers. The results of research on the level of knowledge and skills in the area of text processing in Word and calcu-
lations in Excel spreadsheet conducted between the years 2010 and 2013 were compared. The way in which diffe-
rent streamed multimedia like screencasts, slidecasts and webcasts available also as podcasts (personal on demand 
broadcasts) can be used in order to support learning was highlighted. Unfortunately multimedia materials did not 
improve quality of learning. This fact was a motivation to raise a fundamental question: “how to motivate digital 
natives to learn” which still remains open and without answer. Finally the new educational paradigm of flipped 
classroom known also as backwards classroom, inverted classroom, reverse instruction, flipping the classroom or 
reverse teaching was tried. The paper is illustrated by five graphs and also brings comprehensive review of literature 
of the subject. 
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