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Komunikacja w e-kursie

Streszczenie: W kształceniu na odległość ważną rolę odgrywa komunikowanie się uczestników. Wyzwaniem jest 
ograniczony kontakt bezpośredni, który zostaje zastąpiony kontaktem pośrednim (e-kontakt). W pracy omówiono 
sposoby komunikowania się uczestników e-kursów realizowanych w szkole wyższej. Dokonano przeglądu narzędzi 
komunikacyjnych dostępnych na platformie e-learningowej. Omówiono możliwości ich wykorzystania w budowa-
niu interakcji między studentami.
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1. Wprowadzenie
Technologie informacyjne są coraz bardziej powszechne w naszym życiu. Ich stały rozwój jest 
przyczyną przemian nie tylko technicznych, ale także kulturowych i społecznych. Przemiany te 
wpływają z kolei na edukację, czego przykładem jest rozwój kształcenia na odległość.

Pod terminem e-learningu rozumiemy całą gamę narzędzi związanych nie tyle z nauczaniem, 
ile z uczeniem się, współuczeniem się, współpracą i komunikacją. Nauczyciel w kursie online 
bardzo często sam staje się uczniem lub uczestnikiem kursu, ucząc się coraz to nowych rzeczy 
wraz ze swoimi studentami. Zmienia się zarówno rola nauczyciela, jak i studenta. Przestaje on 
być biernym odbiorcą wiedzy (sprawdzanej potem na testach i egzaminach), a staje się aktywnym 
współtwórcą kursu, krytycznie oceniającym dostarczoną wiedzę i poszukującym na własną rękę 
dodatkowych lub uzupełniających informacji. E-learning stawia więc nowe wyzwania przed 
nauczycielami. Wyzwaniem jest nie tylko konieczność poznania i stosowania nowych techno-
logii przez osoby przyzwyczajone do tradycyjnych form kształcenia. Dostosowania do nowych 
realiów wymagają, między innymi, projektowanie i  realizacja zajęć. Istotne są dwa elementy: 
treść w  postaci materiałów (e-Kontent) i  dialog (e-Kontakt). Cała rzeczywistość edukacyjna 
mieści się pomiędzy tymi dwoma biegunami (Gajewski, 2007). W  modelu stosowanym na 
Politechnice Częstochowskiej przyjęto, że każda lekcja dostarczona studentowi online będzie 
składać się z wiedzy i interakcji (Walasek, Kucharczyk i Morawska-Walasek, 2011a).

2. E-learning i komunikacja
Jednym z  kluczowych aspektów procesu kształcenia jest komunikacja między jego uczestni-
kami. Trudno bowiem wyobrazić sobie kształcenie bez wymiany informacji między nauczy-
cielem i studentem, czy pomiędzy studentami. W tradycyjnym podejściu nauczyciel i studenci 
znajdują się w  jednym pomieszczeniu. Wszyscy mają ze sobą bezpośredni kontakt (Face-to-
-Face, F2F), a wymiana informacji i poglądów odbywa się w trybie natychmiastowym. Fizyczna 
obecność pozwala na wielorakie interakcje między uczestnikami zajęć.
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W  procesie kształcenia na odległość bezpośredni kontakt między jego uczestnikami jest 
bardzo ograniczony. W skrajnym przypadku nauczyciel spotyka się ze swoimi studentami tylko 
wirtualnie, za pośrednictwem platformy e-learningowej. Platforma jest też środowiskiem, które 
ma być miejscem spotkań studentów, mogących z niej korzystać w różnych miejscach i w różnym 
czasie i tempie. Wizerunek członka grupy jest kreowany i upubliczniany przy pomocy mediów 
elektronicznych. Fizyczny kontakt jest zastąpiony poprzez e-kontakt między e-uczestnikami 
(e-Face-to-e-Face, eF2eF). 

Zmiana typu kontaktu niesie szereg ograniczeń, np. brak sygnałów niewerbalnych, ale daje 
także nowe możliwości. Uczestnicy stają się e-dostępni dla siebie bez ograniczeń czasu i miejsca. 
Ta sytuacja wymaga od nauczyciela otwartości i gotowości do ciągłej współpracy ze studentami. 
Wymaga również nowych umiejętności i kompetencji. Ponieważ człowiek ze swojej natury jest 
nastawiony na interakcję z  innymi ludźmi, studenci nadal oczekują dialogu. Według badań 
przeprowadzonych wśród studentów OKNO Politechniki Warszawskiej, mających na celu okre-
ślenie ich potrzeb w obszarze e-learningu, 47,8% respondentów za największą barierę związaną 
z e-studiami uznało ograniczony kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia (Kula i Plebańska, 
2011). Istotny staje się zatem projekt e-kursu, który powinien uwzględniać na odpowiednim 
poziomie aktywność nauczyciela i  studentów. Od pomysłowości nauczyciela w  zastosowaniu 
dostępnych na platformie e-learningowej narzędzi komunikacyjnych zależeć będzie zakres 
i jakość komunikowania się uczestników e-kursu. 

Komunikacja w e-kursie służy nie tylko przekazywaniu i przetwarzaniu informacji, ale także 
odgrywa ważną role psychospołeczną. Uczestnicy e-kursu mogą na bieżąco wymieniać się 
doświadczeniami i opiniami, co sprzyja rozwojowi współpracy i stopniowej integracji grupy. 

Z  kolei uczenie się w  grupie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego poziomu motywacji 
uczących się. Zwracają na to uwagę twórcy modelu dydaktyki internetowej Centrum Otwartej 
i Multimedialnej Edukacji, formułując jedno z przykazań edukacji internetowej „Połóż większy 
nacisk na interakcję ze studentami niż na opracowywanie wymyślnych, zautomatyzowanych 
narzędzi” (Wieczorkowska i Madey, 2007).

Osobnym problemem, który w niniejszym artykule jest jedynie zasygnalizowany, jest nakład 
pracy i czasu, który jest potrzebny, aby prowadzić kurs (który dodatkowo jest semestralnie uaktu-
alniany i uzupełniany nowymi materiałami). Ponadto sprawdzanie i ocenianie prac studentów, 
które w e-learningu są znacznie bardziej zindywidualizowane, wiążą się ze znaczącym zwięk-
szeniem nakładu czasu i pracy prowadzącego. W przypadku e-zawartości (e-Kontent) wielką 
pomocą mogą być narzędzia do szybkiego autoringu (Rapid E-learning Tools), które mogą 
oszczędzić czas związany z fizycznym przygotowaniem atrakcyjnych i aktualnych materiałów 
dydaktycznych oraz umożliwiają szybkie tworzenie tutoriali, filmów szkoleniowych, czy atrak-
cyjnych prezentacji multimedialnych (Walasek, Kucharczyk i Morawska-Walasek, 2011b).

3. Moodle – narzędzia komunikacyjne
Komunikacja w  e-kursie może przybierać różne formy. Od zupełnego braku komunikacji 
między uczestnikami do ciągłej komunikacji, w której biorą udział wszyscy uczestnicy e-kursu, 
i w której wykorzystuje się wszystkie narzędzia komunikacyjne dostępne na platformie e-lear-
ningowej. W zależności od liczby osób komunikujących się ze sobą, można wyróżnić następu-
jące formy komunikacji wewnętrznej w e-kursie (Rys. 1):
•	 komunikacja jednostronna,
•	 komunikacja dwustronna,
•	 komunikacja wielostronna.
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Rysunek 1. Formy komunikacji wewnętrznej w e-kursie; N – nauczyciel, S – student

Komunikacja jednostronna to komunikacja skierowana od nadawcy do odbiorcy, gdy 
nadawca nie oczekuje odpowiedzi odbiorcy, np. ogłoszenia nauczyciela dla całej grupy. 
Najbardziej typowym przykładem tego typu komunikacji jest relacja Nauczyciel → Student oraz 
Nauczyciel → Grupa. Najczęściej używanymi narzędziami Moodle stosowanymi do komuni-
kacji jednostronnej są News Forum, Message oraz Blog. News Forum (Forum aktualności) to 
rodzaj aktywności Forum, która nie daje możliwości na odpowiedź na posty zamieszczone przez 
Prowadzącego. To typowe narzędzie do publikowania ogłoszeń, wiadomości, „przypominajek”. 
Dodatkowym atutem tego forum jest fakt, że wszyscy użytkownicy są domyślnie zapisani na to 
forum i otrzymują powiadomienie mailem o publikacji nowego postu. 

Narzędzie Message (Wiadomość), choć w założeniu stworzone do komunikacji dwustronnej, 
dobrze spełnia również rolę wysyłania powiadomień, wiadomości i ogłoszeń do jednej lub wielu 
osób jednocześnie. Co ważne – umożliwia wysyłanie wiadomości do wielu, ale wyselekcjono-
wanych osób. 

Kolejne narzędzie Moodle, które można stosować do komunikacji jednostronnej to Blog. 
Rosnąca popularność blogów sprawia, że jego użycie w dydaktyce jako narzędzia komunikacyj-
nego staje się coraz bardziej powszechne. Blog zwykle pozwala na komentowanie (komunikacja 
dwustronna), lecz możliwe jest ograniczenie tej możliwości lub cenzurowanie komentarzy. 

Ciekawostką może być stosowanie do komunikacji jednostronnej zasobu Label (Etykieta). 
Ważne i  pilne ogłoszenia oraz wiadomości często publikuje się w  taki sposób, aby były one 
wyraźnie widoczne zaraz po otworzeniu kursu. Choć Label nie jest narzędziem komunikacji, 
spełnia w tym wypadku taką właśnie rolę.

Komunikacja dwustronna to wymiana informacji między dwiema osobami, np. Nauczyciel 
←→Student lub Student ←→ Student. Idealnym narzędziem do takiej formy komunikacji 
jest Message, ponieważ umożliwia ono prywatną i bezpieczną „rozmowę” pomiędzy dwiema 
osobami. Bardzo użytecznym narzędziem będą również Forum oraz Chat (Czat). W przeciwień-
stwie do Message, odpowiedzi na pytanie Studenta (lub Prowadzącego) będą widzieć wszyscy 
użytkownicy zapisani do forum lub obecni na czacie. Pozwala to uniknąć wielokrotnego odpo-
wiadania na te same pytania zadawane przez wielu studentów.

W Tab. 1 porównano przydatność narzędzi komunikacyjnych Moodle w różnych formach 
komunikacji, w ocenie autorów.
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Tabela 1. Narzędzia komunikacyjne 

Aktywność Komunikacja 
jednostronna

Komunikacja dwustronna Komunikacja 
wielostronna

Forum Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra 
Message Dobra Bardzo dobra Nie dotyczy2

Blog Bardzo dobra Słaba1 Dobra
Wiki Dobra Słaba1 Dobra

1 Blog oraz Wiki nie mogą w  Moodle być ograniczone do przeglądania przez indywidualnego studenta. Wpisy 
w wiki oraz komentarze na blogu są dostępne dla całej grupy, która może je edytować lub komentować.
2 Message nie pozwala na komunikację inną niż tylko pomiędzy dwiema osobami.

W  komunikacji wielostronnej uczestniczy wiele osób. Komunikacja ta może mieć dwa 
warianty: komunikacja między studentami bez nauczyciela i  komunikacja z  jego udziałem. 
Spośród narzędzi oferowanych przez platformę Moodle przydatnymi w tego typu komunikacji 
są Choice (Głosowanie) i Blog. 

Choice pozwala zapytać uczestników o ich zdanie, w łatwy sposób przeprowadzić głosowanie, 
czy podział na grupy. Blog, w najnowszej wersji Moodle, pozwala na upublicznianie wpisów, 
dzięki czemu są one widoczne dla wszystkich użytkowników platformy. Istnieje możliwość 
pokazania ich również niezarejestrowanym gościom.

3. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
Ze względu na miejsce (wirtualne) i czas komunikowania się rozróżniamy komunikację synchro-
niczną i komunikację asynchroniczną. 

Komunikacja synchroniczna ma miejsce wtedy, gdy wszyscy jej uczestnicy znajdują się 
w tym samym czasie, w tym samym miejscu (wirtualnym). W przypadku platformy Moodle tak 
naprawdę jedynym dostępnym narzędziem komunikacji synchronicznej jest Chat. Zaletą tego 
narzędzia jest „natychmiastowa” komunikacja uczestników. Zaleta ta często staje się również jej 
najpoważniejszą wadą: brak czasu na refleksję i na zastanowienie się nad odpowiedzią sprawia, 
że górę biorą emocje uczestników. Należy zaznaczyć, że Chat nie jest stosowany już od dawna 
w żadnym z kursów prowadzonych przez autorów. 

Bardzo ciekawą alternatywą dla wbudowanych narzędzi Moodle są zewnętrzne aplikacje do 
wideokonferencji i webinarów. Wiele z nich oferuje mniejszą lub większą zgodność z Moodle. Jako 
przykład może posłużyć polska aplikacja ClickMeeting, która została zintegrowana z Moodle. 
Wstawiając odpowiedni widget do kursu na platformie Moodle, otrzymujemy możliwość zapla-
nowania i przeprowadzenia wirtualnego spotkania uczestników kursu bezpośrednio z kursu. 
Podobnie ma się rzecz w przypadku takich aplikacji, jak WizIQ, BigBlueButton, OpenMeetings, 
Google Hangouts, Skype.

Komunikacja asynchroniczna ma miejsce, gdy uczestnicy dyskusji rozmawiają co prawda 
w jednym wirtualnym miejscu, ale w różnym czasie. Poszczególne wypowiedzi są realizowane 
w dogodnym dla uczestników momencie. Wskutek tego, że uczestnicy dyskusji mają czas na 
przemyślenie i poprawienie swoich wypowiedzi, są one lepiej sformułowane, ciekawsze, bardziej 
kompletne i, co nie jest bez znaczenia, grzeczniejsze (w przypadku tego rodzaju komunikacji 
stosunkowo łatwo jest wprowadzić zasady netykiety do dyskusji). 

Platforma Moodle oferuje, oprócz Choice i Blog, szereg narzędzi do takiej formy komunikacji:
•	 różnego typu fora (Q&A, Threaded Forum, News Forum, Single Discussion Forum, Blog-like 

Forum i inne ich wariacje); wpisy na forum mogą być oceniane,
•	 Message – narzędzie komunikacji asynchronicznej do prywatnej rozmowy pomiędzy dwiema 

osobami,



Tomasz A. Walasek, et al., Komunikacja w e-kursie

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (9)/2015 , str. 16

•	 Wiki – narzędzie do grupowej pracy nad dokumentem; umożliwia stosowanie komentarzy, 
edycję wpisów innych uczestników,

•	 Assignment (Zadanie) – wprowadza porządek i ułatwia ocenę zadań uczestników kursu. Ko-
munikacja może i powinna obejmować komentarze do zadań, uzasadnienie oceny, wytyczne 
do doskonalenia.
W sieci można znaleźć liczne darmowe lub komercyjne narzędzia wspomagające komunika-

cję asynchroniczną, poszerzające znacząco możliwości Moodle. Na szczególną uwagę zasługują, 
między innymi, Voxopop oraz Voicethread, które umożliwiają prowadzenie dyskusji audio 
w sposób asynchroniczny. Do tej grupy narzędzi należy zaliczyć również Google Groups oraz 
Google Plus oraz Facebook i... Twitter!

4. Spojrzenie na e-rzeczywistość
W roku akademickim 2013/2014 autorzy wraz z innymi trenerami prowadzili e-kurs, który miał 
przygotować nauczycieli akademickich do samodzielnego opracowania i  realizacji e-kursów. 
W  kursie uczestniczyły 72 osoby, podzielone na 5 grup. W  każdej grupie znalazły się osoby 
z różnych wydziałów; każda grupa miała innego opiekuna.

W Tab. 2, 3 i 4 zestawiono dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych aktywności, zasobów 
i materiałów dodatkowych w module wprowadzającym do e-kursu – „Rozgrzewka” – dokona-
nych przez uczestników kursu.

Tabela 2. Aktywności i uczestnicy

AKTYWNOŚCI TYTUŁ Liczba odsłon w kursie
Zadanie 1 Poznajmy się 1743

Forum Lodołamacz, czyli zadanie na prze-
łamanie lodów

1538

Quiz Sprawdź, czy pamiętasz zasady 
obowiązujące w kursie

827

Razem 4108

Tabela 3. Zasoby i uczestnicy

ZASOBY TYTUŁ Liczba odsłon w kursie
Zasady pracy w module 1 (strona) Czego spodziewać się 

w „Rozgrzewce”?
155

Zasób 1 (strona) Co, jeśli w quzie był błąd i trzeba 
poprawić wyniki?

79

Zasób 2 (adres URL) E-learning akademicki w Polsce – 
potencjał i ograniczenia

74

Zasób 3 (adres URL) E learning w szkolnictwie wyższym. 52
Zasób 4 (adres URL) Czy i jaki e-learning akademicki? 41

Razem 401

Tabela 4. Materiały dodatkowe

MATERIAŁ TYTUŁ Liczba odsłon w kursie
Dodatkowe, ciekawe i atrakcyjne 

filmy wideo (strona)
The machine is using us 55

Dodatkowe, ciekawe i atrakcyjne 
filmy wideo (strona)

Z przymrużeniem oka – mobile 
learning

51

Razem 106
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Najwięcej odsłon wystąpiło w zadaniach wymagających interakcji, średnio 57 na uczestnika. 
Jeśli uwzględnić, że analizowano tylko 3 aktywności, to 1 uczestnik dokonał średnio 19 odsłon 
jednej aktywności.

W przypadku zasobów (wiedza dostarczana w sposób podawczy) średnie „zainteresowanie” 
wyniosło 5,6 odsłon/uczestnika. Dla 5 zasobów oznacza to, że statystyczny uczestnik zaintere-
sował się danym zasobem niewiele więcej niż 1 raz (średnio 1,12).

Jeszcze niższe wartości wystąpiły dla nieobowiązkowych, dodatkowych materiałów dydak-
tycznych. Dla analizowanych 2 materiałów zaobserwowano, że 1 uczestnik dokonał średnio 0,74 
odsłony poszczególnego materiału. W przybliżeniu, 26% uczestników nie wykazało woli zapo-
znania się z materiałami, które miały poszerzyć ich wiedzę. 

Większą liczbę odsłon w przypadku aktywności można wyjaśnić tym, że zamieszczone w nich 
zadania były oceniane. Niepokojące jest, że część uczestników – nauczycieli akademickich – 
zachowała się jak mało ambitny student. 

W Tab. 5 zestawiono informacje o liczbie logowań w czasie całego kursu. Wszystkie grupy 
realizowały ten sam program, ale miały różnych prowadzących.

Tabela 5. Aktywność uczestników i prowadzących w e-kursie

Uczestnicy Prowadzący
Liczba logów Liczba 

uczest.w grupie
Liczba logów /

uczest.
Liczba logów Liczba logów /

uczest.
Grupa 1 13176 16 823,5 1493 93,3
Grupa 2 9463 12 788,6 1063 88,6
Grupa 3 12597 16 787,3 1042 65,1
Grupa 4 16039 16 1002,4 1163 72,7
Grupa 5 8017 12 668,1 2022 168,5
Razem 59292 72 823,5 6783 94,2

Pomiędzy grupami i prowadzącymi występują wyraźne różnice. Średnia liczba logów uczest-
nika kursu z  grupy czwartej jest o  50% większa od średniej liczby logów uczestnika kursu 
w grupie piątej. Jednocześnie średnia aktywność opiekuna grupy czwartej stanowiła jedynie ok. 
43% aktywności opiekuna grupy piątej. 

Większa liczba logów uczestników z grupy czwartej, przy jednoczesnej mniejszej aktywno-
ści ich opiekuna, może wskazywać na lepszą komunikację bezpośrednio między członkami 
grupy, a tym samym na lepszą wzajemną współpracę. Potwierdzać to może fakt, że w Zadaniu 1  
(Tab. 1) prawie 28% odsłon dokonali członkowie grupy czwartej.

Większa średnia liczba logów opiekuna grupy piątej może być wynikiem jego większego 
zaangażowania i odpowiedzialności. z drugiej strony wyjaśnienie może być bardziej prozaiczne: 
uczestnicy swoje zapytania kierowali częściej do niego niż do koleżanek i kolegów. Tym samym 
świadczyłoby to o  słabszej integracji grupy lub o  problemach prowadzącego w  zachęcaniu 
uczestników do współpracy.

5. Wnioski końcowe
Rozwój nauczania zdalnego jest związany z rozwojem technologii informatycznych. Postęp tech-
nologiczny wymaga jednak aktywności ze strony nauczyciela w ciągłym doskonaleniu swojego 
warsztatu. 

Jeśli e-kurs ma inspirować studenta do uczenia się, nauczycielowi nie wystarczy jedynie 
znajomość narzędzi komunikacyjnych (wiedza techniczna); powinien mieć także umiejętność 
korzystania z nich jako formy aktywizującej studentów (metodyka). 

Aktywizacja studentów podczas kursu jest czasochłonna, zatem powinna być przemyślana 
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i zaplanowana (scenariusz). Ważne jest zatem uwzględnianie narzędzi i możliwych interakcji na 
etapie opracowywania przez nauczyciela projektu e-kursu. 
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Communication In An E-Course
Summary

Keywords: e-learning, e-course, communication, Moodle 

In distance education communication between all the participants of an e-course plays a crucial role. Limited direct 
contact is a challenge as it is replaced by indirect contact (e-contact). The paper discusses ways of communication 
between participants of e-courses in a higher school. A review of the communication tools available on the e-lear-
ning platform has been presented. The possibility of their use in the construction of interaction between students 
has been discussed. The development of distance education is associated with the development of information 
technology. Technological progress, however, requires continuous self-development on the part of the teacher. If an 
e-course is to inspire students to learn and study, not only does a teacher need to know the communication tools 
(technical knowledge), but they also must be able to successfully use them as a form of activating students (me-
thodology). Activation of the students during an e-course is time-consuming so it should be fully considered and 
well-planned (script). It is therefore important to take into account the tools and possible interactions at the every 
stage of the developing an e-course by the teacher.


