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SEA-Poznań 

Grupa lokalna Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (sea.edu.pl) została 

powołana w grudniu 2015r. przy Pracowni Medycznej E-edukacji Katedry 

Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (UMP). 
Założycielami i koordynatorami SEA-Poznań są członkowie Stowarzyszenia E-

learningu Akademickiego pracujący w Katedrze Informatyki i Statystyki UMP 

zajmujący się e-learningiem ze specjalizacją w zakresie kształcenia medycznego. 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wspiera innowacyjne metody kształcenia, a 

Katedra Patofizjologii jest jednostką pionierską, która z sukcesem od lat prowadzi 

zajęcia e-learningowe dla studentów medycyny, farmacji, fizjoterapii czy 

ratownictwa medycznego. 
Seminaria SEA-Poznań odbywają się raz w miesiącu w Pracowni Medycznej 
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E-Edukacji Katedry Patofizjologii UMP. W latach 2015-2018 odbyło się 20 spotkań, 

w których uczestniczyli zarówno członkowie SEA, jak i osoby spoza 

Stowarzyszenia zainteresowane prezentowaną tematyką. Informacje o spotkaniach 

ogłaszane są na forum ogólnopolskim SEA i stronie internetowej Katedry 
Patofizjologii UMP (patof.ump.edu.pl/?page_id=904).  

W roku 2019 seminaria odbywać się będą w różnych lokalizacjach, gdzie 

pracują członkowie SEA-Poznań. Spotkanie styczniowe odbyło się na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. 

Następnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Wydziale Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Efekty pracy multidyscyplinarnego Zespołu SEA-Poznań 

Celem seminariów SEA-Poznań jest wymiana doświadczeń, promocja e-

learningu oraz współpraca naukowo-badawcza w zespole multidyscyplinarnym, 

którego członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, 
zawodowo zajmujący się e-learningiem. 

Seminaria składają się z dwóch części, każda od 60 do 90 minut. Część 

pierwsza odbywa się w sali komputerowej i jest to prezentacja tematu przez 
prelegenta połączona zwykle z warsztatami (fot. 1–2). Część druga to dyskusja nad 

omawianym zagadnieniem w mniej formalnych okolicznościach. Każdy z 

uczestników opracowuje jeden z wybranych składowych tematyki realizowanej w 

ramach projektu. Co roku inna osoba, będąca ekspertem w temacie jest 
koordynatorem merytorycznym odpowiedzialnym za całość. Każdy z uczestników 

seminariów wnosi do dyskusji własny punkt widzenia związany z dyscypliną 

naukową, którą reprezentuje. Efektem końcowym spotkań są publikacje, które 
zawierają podsumowanie badań i działań zespołu. Artykuły adresowane są do 

szerokiego grona odbiorców zajmujących się e-learningiem.  

We wspólne projekty naukowo-badawcze SEA-Poznań zaangażowało się: 

• rok akademicki 2015-2016: 13 uczestników z 10 różnych jednostek 
edukacyjnych z 6 uczelni wyższych; efektem końcowym są dwie publikacje 

dot. edukacji akademickiej w trójwymiarowych światach wirtualnych (Topol 

et al., 2017a; Topol et al., 2017b), 

• rok akademicki 2016-2017: 10 uczestników z 6 różnych jednostek 

edukacyjnych reprezentujących 5 uczelni wyższych; efektem końcowym są 
dwie publikacje dot. infografiki (Kołowska-Gawiejnowicz, Kołodziejczak, 

Siatkowski, Topol, Zych, 2018; Ren-Kurc, Roszak, Kowalewski, Mokwa-

Tarnowska i Dutkiewicz, 2018), 

• rok akademicki 2017-2018: 12 uczestników reprezentujących 9 różnych 
jednostek edukacyjnych z 6 różnych uczelni wyższych; efektem końcowym 
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są dwie publikacje dot. e-podręcznika w kształceniu medycznym (Dutkiewicz 

et al., 2018; Ren-Kurc et al., 2018), 

• rok akademicki 2018-2019: 13 uczestników seminarium z 7 jednostek 

edukacyjnych reprezentujących 5 uczelni wyższych); grupa realizuje 

tematykę action maze - edukacyjny labirynt decyzji. 
Uczestnicy seminarium reprezentują takie dyscypliny, jak: matematyka, 

informatyka, pedagogika, filologia angielska, medycyna, ratownictwo medyczne i 

nauki o bezpieczeństwie (fot. 1–4). To pracownicy poznańskich uczelni – 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i 

Informatyki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i 

Geologicznych) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Członkami Zespołu są również 

pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Politechniki Gdańskiej. W roku 

2018 gośćmi SEA-Poznań byli członkowie SEA z Uniwersytetu Śląskiego, 

Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Warszawskiej.   

Tematyka spotkań SEA-Poznań 

Wirtualny świat 3D – rok akademicki 2015/2016 

Edukacja często wymaga uczestnictwa w zajęciach czy wyprawach, które są 
kosztowne lub o wysokim stopniu ryzyka. Na przykład eksperymenty w 

laboratoriach bakteriologicznych czy chemicznych, wyprawy w odległe krańce 

świata, przeprowadzanie operacji chirurgicznych.  Dużą część takich aktywności 

edukacyjnych można przenieść w świat wirtualny, który pozwoli opanować 
studentom podstawy pracy w niebezpiecznych warunkach laboratoryjnych bez 

ryzyka utraty zdrowia czy spowodowania wypadku. Oczywiście wymagana jest 

odpowiednia i dostępna dla edukacji realizacja wirtualnego świata 3D. Zespół SEA 
wybrał Second Life. Budowa własnej wyspy w tej aplikacji nie była możliwa, ale 

zapoznaliśmy się z polskimi (i nie tylko) realizacjami o charakterze edukacyjnym 

(fot. 1). Szczególnie ciekawie reprezentowana jest edukacja języków obcych i 
kulturoznawstwo. Jednakże upowszechnienie się tej aktywności w edukacji 

związane jest z nakładami czasu i finansów. Naszym celem było przedstawienie 

czytelnikom pozytywnych aspektów i szerokiej gamy przykładów pracy edukacyjnej 

w światach wirtualnych (Topol et al., 2017a; Topol et al., 2017b). 

Infografika – rok akademicki 2016/2017 

Idea połączenia esencjonalnej informacji tekstowej z powiązaną merytorycznie 

grafiką zajmuje ważne miejsce w metodach edukacyjnych służących aktywizacji 
procesów myślenia i zapamiętywania. Student zmuszony jest do samodzielnej 
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analizy treści (również odnośników do literatury) w celu ustalenia własnego, 

indywidualnego stanu wiedzy na dany temat. To proces znacznie bardziej efektywny 

niż bierne przerzucanie kartek podręcznika. Przygotowanie wycinka wiedzy w 

formie infografiki wymaga zastosowania efektywnych edytorów specjalizowanych 
oraz ciekawego projektu warstwy graficznej. Warto tu wspomnieć, że narzędzia w 

większości wspomagają ten proces oferując gotowe wzorce np. linii czasu dla 

tematyki historycznej czy współpracy z plikami danych statystycznych. Praca z 
danymi statystycznymi ulegającymi dynamicznym zmianom w czasie nie wymaga 

ponownej czasochłonnej edycji – wystarczy zmienić plik danych i uruchomić 

procedury ich implementacji w edytorze infografiki (fot. 2).  Proces ten ma sens, 

jeśli do publikacji infografiki wykorzystano chmurę obliczeniową współpracującą z 
aplikacją edycji, a tak jest najczęściej. Staraliśmy się pokazać, że włączenie 

infografiki w edukację akademicką jest wartościową ideą, a wykonanie i publikacja 

infografiki w Learning Content Management System (LCMS) jest procesem coraz 
mniej złożonym (Kołowska-Gawiejnowicz, Kołodziejczak, Siatkowski, Topol i 

Zych, 2018; Ren-Kurc, Roszak, Kowalewski, Mokwa-Tarnowska i Dutkiewicz, 

2018). 

E-podręcznik w kształceniu medycznym – rok akademicki 2017/2018 

Od stuleci proces retencji wiedzy bazuje na przekazie tekstowym. Pojawienie 

się technicznych możliwości publikacji cyfrowych obrazów statycznych, animacji i 

treści multimedialnych znacznie rozszerza spektrum informacji w repozytoriach 
bibliotecznych i innych. Tym samym mogą być one oferowane w procesie edukacji 

i w znacznym stopniu podnosić efektywność przyswajania wiedzy. Oznacza to 

konieczność zmiany definicji podręcznika akademickiego w kierunku e-
podręcznika.  Postanowiliśmy podjąć ten temat i przeanalizować stan obecny w 

zakresie możliwości redakcji i publikacji e-podręczników w edukacji medycznej 

(fot. 3). O ile publikacja e-podręcznika oznacza umieszczenie go w zasobach LCMS 
lub na serwerach wydawnictwa komercyjnego, o tyle w procesie redakcji nie ma już 

takiej jednoznaczności. Na rynku e-podręczników funkcjonuje szereg formatów 

pozwalających redagować jego zawartość z włączonymi multimediami i szeregiem 

aktywności dla studenta. Złożoność technologiczna publikacji multimediów, a w 
szczególności ich strumieniowania, wymaga pomocy ze strony działów IT uczelni, 

zwłaszcza na uczelniach o profilu humanistycznym. Multimedia, animacje, 

symulacje czy testy są, a w zasadzie powinny być, integralną częścią każdego e-
podręcznika. Taką koncepcję e-podręcznika akademickiego staraliśmy się w 

publikacji upowszechnić (Dutkiewicz et al., 2018; Ren-Kurc et al., 2018). 
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prowadził: dr hab. Paweł Topol, prof. UAM 

Źródło: Dutkiewicz A. 

 
Fotografia 2. Seminarium SEA-Poznań, 
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prowadziła: dr M. Kołowska-
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Źródło: Kanikowska D. 
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prowadził: dr Piotr Leszczyński 
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Fotografia 4. Seminarium SEA-Poznań, 

17.01.2019, Action Maze, Wydział 
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prowadziła: dr Anna Ren-Kurc 
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Action Maze – rok akademicki 2018/2019 

Absolwenci wielu kierunków studiów powinni posiadać umiejętność 

sprawnego podejmowania decyzji oraz kreatywnego myślenia. Problem ten nabiera 

szczególnego znaczenia w edukacji medycznej. Tu niewłaściwa decyzja może mieć 
katastrofalne konsekwencje. Postanowiliśmy prześledzić metodę edukacyjną zwaną 

Action Maze, cieszącą się w literaturze anglojęzycznej dużym zainteresowaniem i 

akceptacją (BBC, 2004; Arneil i Holmes, 2019). Labirynt Decyzji polega na 
postawieniu studenta przed problemem wymagającym podjęcia decyzji i 

zaproponowaniu mu do wyboru kilku wariantów: poprawnych, nietrafnych a nawet 
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złych. Po każdym dokonanym wyborze student musi zmierzyć się jego 

konsekwencjami, wyciągnąć wnioski i podjąć kolejne decyzje. Zakończeniem 

labiryntu jest osiągnięcie zamierzonego celu lub porażka w wyniku ciągu złych 

decyzji. Zagadnienie przygotowania Labiryntu Decyzji do publikacji w zasobach 
LCMS, technologicznie nie jest zbyt trudne. Jednak opracowanie ścieżek labiryntu 

stanowi złożone zagadnienie związane z zapisem i analizą grafu decyzji. Naszym 

celem jest pokazanie ścieżki efektywnego tworzenia Action Maze przez zespół 
autorów posiadających potrzebną, rozległą wiedzę merytoryczną. Śledzimy też 

narzędzia edycji Labiryntu Decyzyjnego dostępne jako freeware, pozwalające na 

zapis w wersji elektronicznej do publikowania w zasobach LCMS.  

Jak pracuje zespół 

Członkowie zespołu SEA-Poznań pracują na różnych uczelniach, co nie 

ułatwia prowadzenia dyskusji i wymiany informacji. Postawiliśmy na kontakt 

elektroniczny i portal wymiany komunikatów i plików. Wyzwaniem jest znalezienie 
aplikacji spełniającej określone wymogi, dostępnej z przeglądarki internetowej, z 

systemem kont i uprawnień do plików. Wymagamy: 

• przechowywania informacji w repozytorium chmurowym, 

• umieszczania komunikatów dobrze widocznych, 

• możliwości segregowania zasobów w repozytoria (u nas miesięczne), 

• datowania wszystkich wpisów, 

• komentowania zasobów i treści, 

• interfejsu do przekazywania plików przez wszystkich członków grupy 

projektowej, 

• kontaktu mailowego z grupą i każdym z członków. 
Aplikacja, którą aktualnie używamy jest już czwartą z kolei. Nasze 

doświadczenia zamierzamy zawrzeć w artykule poświęconym analizie dostępnych 

w sieci, nieodpłatnych portali wspierających pracę grup projektowych. 

Przydatność pracy SEA-Poznań 

• Multidyscyplinarność 
Atutem zespołu SEA-Poznań jest jego multidyscyplinarność, ogromne 

doświadczenie w dydaktyce akademickiej oraz prowadzeniu prac naukowo-

badawczych. Pozwala to na przygotowanie opracowań o wysokiej wartości 
merytorycznej z dużym naciskiem na praktyczne zastosowania w e-edukacji.  

• Profil czytelnika publikacji 

Publikacje SEA-Poznań kierowane są do grona odbiorców zajmujących się 
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szeroko pojętą edukacją, a w szczególności do osób decyzyjnych mających wpływ 

na kształt i organizację procesu dydaktycznego oraz nauczycieli, którzy w praktyce 

proces dydaktyczny realizują. Jesteśmy pewni, że wśród czytelników znajdą się 

także osoby zainteresowane prezentowanym tematem, które ze względu na brak, np. 
odpowiednich kompetencji IT lub czasu nie są w stanie samodzielnie zgłębić 

zagadnienia. 

• Korzyści z uczestnictwa w seminariach 

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów SEA-Poznań 
pozwalają uczestnikom spotkań seminaryjnych na wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań na macierzystych uczelniach. Pomysły i inspiracje, które rodzą się w 

dyskusjach mogą być kontynuowane jako indywidualne lub zespołowe granty 

badawcze.  

• Współpraca 
Koordynacja pracy wieloosobowego zespołu nad przygotowaniem jednego, 

spójnego opracowania z realizowanego tematu w krótkim (zwykle 9-miesięcznym) 

okresie to niełatwe zadanie. Działania SEA-Poznań pokazują jednak, że jest to 
zadanie wykonalne, które warto propagować w środowisku akademickim. 

Podsumowanie 

Działalność lokalnej grupy SEA-Poznań pokazuje jak ważna dla badań 
naukowych jest możliwość współpracy w wieloosobowym i multidyscyplinarnym 

zespole. Korzyści ze wspólnych działań to wiedza, doświadczenie, publikacje i 

inspiracja do dalszych badań.  Z doświadczenia wiemy, że współpraca w dużym 

gronie nie jest łatwa, a obciążenie obowiązkami zawodowymi i praca na różnych 
uczelniach stanowi dodatkowe utrudnienie. Jednakże każdy rok zakończony 

sukcesem w postaci publikacji wyników wspólnych badań motywuje do podjęcia 

kolejnych wyzwań. Powodem do satysfakcji jest dla także fakt, iż z roku na rok 
grono SEA-Poznań powiększa się o kolejnych specjalistów lub entuzjastów e-

learningu. Mamy nadzieję, że przykład poznańskiej grupy lokalnej SEA zachęci inne 

środowiska akademickie do podjęcia wspólnych działań na rzecz e-learningu na 
uczelniach. 

Podziękowanie 

Uczestnicy SEA-Poznań składają serdeczne podziękowanie władzom 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za 

wsparcie i pomoc w promocji e-learningu akademickiego oraz możliwość 

korzystania z infrastruktury uczelni na potrzeby seminariów SEA-Poznań. 
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