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Stefan Jackowski
Co Internet zmienia
w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?
Autor omawia wp³yw techniki komputerowej, a zw³aszcza Internetu,
na metody nauczania akademickiego. Zwraca uwagê, ¿e Internet
pozwala na znacznie wiêksz¹ jawnoœæ procesu dydaktycznego
oraz u³atwia bezpoœredni kontakt studenta z nauczycielem,
co powinno s³u¿yæ poprawie jakoœci kszta³cenia.
Pisze o podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli akademickich
w zakresie pos³ugiwania siê technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
w dydaktyce oraz wskazuje na potrzebê wprowadzenia na uczelniach
przysposobienia informatycznego dla studentów. Krótko wspomina
o inicjatywach uczelni amerykañskich: Open Course Ware (Massachusetts Institute
of Technology) oraz Open Knowledge Initiative.

Wprowadzenie
Gdy mówi siê o rewolucji informatycznej, czêsto od razu pojawiaj¹ siê terminy techniczne. Spróbujmy jednak zwiêŸle odpowiedzieæ na pytanie, jakie implikacje maj¹ te œrodki
techniczne dla najwa¿niejszych funkcji uczelni.
Oto dostêp do informacji – który dot¹d wymaga³ czasoch³onnych poszukiwañ, kwerend
itp. – staje siê natychmiastowy, w dodatku osi¹galny z dowolnego miejsca. Co wiêcej, narzêdzia do opracowywania tych informacji, analizy iloœciowe, przetwarzanie obrazów, redakcja i edycja tekstów sta³y siê powszechnie dostêpne. Odchodz¹ w przesz³oœæ dotychczasowe ograniczenia techniczne stwarzane przez tradycyjne biblioteki z rega³ami i kartkowymi katalogami, pocztê przenosz¹c¹ papierowe dokumenty, drukarzy kszta³tuj¹cych
ostateczny obraz tekstów, wydawców kontroluj¹cych dystrybucjê. Nowa technologia jest
znacznie bardziej demokratyczna – za dwie œrednie polskie pensje mo¿na kupiæ komputer, a po pod³¹czeniu go do sieci (te¿ za umiarkowan¹ op³at¹) pobraæ bogate darmowe
oprogramowanie. W ci¹gu dekady rozwoju Internetu ogólnie dostêpne sta³y siê gigantyczne zasoby edukacyjne, umieszczane tam przez pojedyncze osoby, a tak¿e pochodz¹ce
z archiwów tworzonych przez wielkie instytucje. W wyniku jednej wizyty w popularnym centrum handlowym, za stosunkowo niewielk¹ sumê, maj¹c odpowiedni¹ wiedzê, mo¿na
stworzyæ w domu warsztat pracy niewyobra¿alny jeszcze 15 lat temu dla najbogatszych
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oœrodków akademickich. Jest to byæ mo¿e œwietna ilustracja tego, czym jest spo³eczeñstwo oparte na wiedzy.
Nie bêdê siê stara³ prorokowaæ kierunku rozwoju technologii: czy sieci kablowe zostan¹ zast¹pione przez sieci radiowe, czy klawiatury zostan¹ zast¹pione przez pisaki, kiedy
przez sieæ bêdziemy przesy³aæ nie tylko obraz i dŸwiêk, ale tak¿e np. zapach. Przyjmujemy jako aksjomat to, ¿e w najwa¿niejszych dla uczelni dziedzinach dzia³ania znik³y bariery odleg³oœci, kosztów oraz czasu. Dziœ sukces szko³y wy¿szej w spe³nianiu jej misji zale¿y przede wszystkim od innowacyjnej myœli i organizacji.
Pomijam tak¿e ogromny obszar problemów nauczania zdalnego, ograniczaj¹c siê do
roli Internetu jako narzêdzia wzbogacaj¹cego klasyczn¹ dydaktykê akademick¹.
Warto przypomnieæ, ¿e wagê wyzwania doceni³ Senat RP, podejmuj¹c w 2003 roku
– z inicjatywy wielkiej propagatorki wykorzystania technologii informatycznej w edukacji,
senator Gra¿yny Staniszewskiej – wa¿n¹ uchwa³ê1 w sprawie niezbêdnych dzia³añ maj¹cych na celu przygotowanie Polski do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego, dotycz¹c¹ istotnie tak¿e szkó³ wy¿szych.

Jakoœæ przez jawnoœæ
Internet umo¿liwia jawnoœæ procesu dydaktycznego, co mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na
jakoœæ kszta³cenia. Niektóre uczelnie, zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, wymagaj¹ od
wyk³adowców prowadzenia stron internetowych zajêæ, zawieraj¹cych syllabus, literaturê,
zadania domowe itp. Tak¿e wielu polskich wyk³adowców korzysta z tej formy udostêpniania studentom materia³ów. Daje to studentom mo¿liwoœæ konfrontowania treœci i metod
nauczania na macierzystej uczelni z podobnymi tematycznie zajêciami prowadzonymi w innych oœrodkach.
Gdy wyk³adaj¹c matematykê na Uniwersytecie Warszawskim, rzucê jakiœ nieznany termin, studenci nie biegn¹ do biblioteki szperaæ w podrêcznikach, lecz wpisuj¹ odpowiedni¹ frazê w internetow¹ wyszukiwarkê. Podobnie jak wiele moich kole¿anek i kolegów,
umieszczam na stronie domowej notatki do wyk³adu, dodaj¹c do nich zarówno odes³ania
do papierowej literatury, jak i dowi¹zania do stron, na których mo¿na znaleŸæ ciekawe informacje (np. notatki wyk³adowców podobnych przedmiotów na antypodach). Oczywiœcie
na co dzieñ korespondujê ze studentami za pomoc¹ dwustronnej poczty lub listy dyskusyjnej przedmiotu. Technika informatyczna pozwala na znacznie bli¿szy kontakt studenta
z nauczycielem ni¿ cotygodniowe godziny konsultacji.
Materia³y umieszczane w sieci s¹ dostêpne nie tylko dla studentów, ale tak¿e dla innych specjalistów z dziedziny, której dotycz¹ zajêcia. Mog¹ byæ przez nich komentowane
i oceniane. To tak jakby permanentne i niezapowiedziane hospitacje zajêæ. Umieszczanie
w sieci materia³ów dydaktycznych umo¿liwia równie¿ nauczycielom korzystanie z doœwiadczeñ kole¿anek i kolegów prowadz¹cych podobne zajêcia w innych uczelniach.
Wa¿n¹ podstaw¹ oceny jakoœci dydaktyki powinien byæ poziom trudnoœci egzaminu
w odniesieniu do programu przedmiotu. Na moim macierzystym Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wyk³adowcy s¹ zobowi¹zani do sk³a1

http://www.senat.gov.pl/k5/pos/prace.htm
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dania plików z tematami egzaminacyjnymi po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego. S¹
one umieszczane w wydzia³owym portalu i dostêpne dla nauczycieli i studentów. Osobom
odpowiedzialnym za dydaktykê (w zestawieniu z programem przedmiotu) pozwala to na
ocenê jego faktycznej realizacji, a znaj¹c rozk³ad ocen, mo¿na oceniæ skutecznoœæ edukacji. Studenci i kolejni wyk³adowcy przedmiotu mog¹ siê zorientowaæ w dotychczasowym
poziomie wymagañ.
Mo¿na te¿ tworzyæ archiwa prac certyfikacyjnych (dyplomowych, doktorskich itp.), które mog¹ s³u¿yæ zarówno nawi¹zywaniu wspó³pracy przez osoby zajmuj¹ce siê podobn¹
problematyk¹, jak i – w po³¹czeniu z narzêdziami do porównywania zawartoœci plików –
byæ wykorzystywane do walki z plagiatami.

Studia à la carte
Oprócz mo¿liwoœci wykorzystania techniki informatycznej do wzbogacenia i „ujawnienia” poszczególnych zajêæ oraz umo¿liwienia bardziej bezpoœredniej komunikacji nauczyciela ze studentem sieæ komputerowa stwarza tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia indywidualnych programów studiów na niewyobra¿aln¹ dot¹d (przynajmniej w Polsce)
skalê.
Podstawowymi cegie³kami, z których zbudowane s¹ programy studiów s¹ przedmioty
(ang. courses). Otrzymanie okreœlonego rodzaju dyplomu wymaga zaliczenia odpowiednich przedmiotów (wymagania dyplomowe, ang. degree requirements). Na wielu uczelniach programy studiów sk³adaj¹ siê z przedmiotów wymaganych do otrzymania danego
rodzaju dyplomu oraz przedmiotów do wyboru (ang. electives).
Podstawowym narzêdziem do uk³adania indywidualnych programów studiów jest katalog przedmiotów prowadzonych przez uczelniê, obejmuj¹cy zazwyczaj od kilkuset do kilku tysiêcy przedmiotów. Przedmioty s¹ powi¹zane wieloma zale¿noœciami: uczêszczanie
na jeden wymaga czêsto wiedzy z innych przedmiotów lub ich zaliczenia (ang. prerequisities). Z kolei wymagania dyplomowe s¹ pewnymi podzbiorami katalogu przedmiotów.
Katalogi przedmiotów i programów dyplomowych od dawna s¹ podstawowymi dokumentami og³aszanymi co roku przez wiêkszoœæ szkó³ wy¿szych. Jednak ich wersja elektroniczna daje nieporównanie wiêksze mo¿liwoœci poruszania siê po bogactwie oferty uczelni. Nowoczesne katalogi skonstruowane s¹ jako bazy danych z olbrzymimi mo¿liwoœciami wyszukiwania wed³ug rozmaitych kryteriów.
Ponadto elektroniczny katalog przedmiotów mo¿e byæ po³¹czony z systemem rejestracji na przedmioty i poszczególne zajêcia. Student, decyduj¹c siê na zapisanie na przedmiot, nie musi wype³niaæ formularza, ale klikaj¹c mysz¹, niczym w internetowym sklepie,
wk³ada przedmiot do swojego koszyczka. Mo¿e jednoczeœnie sprawdziæ, ile osób jest zainteresowanych danym przedmiotem, a wiêc oceniæ, czy przedmiot ma szansê na uruchomienie, a student – na to, by zostaæ nañ zakwalifikowany.
System informatyczny nie tylko daje studentom nieporównywalne z tradycyjn¹ technik¹ mo¿liwoœci kszta³towania programów studiów, ale tak¿e umo¿liwia uczelni skuteczne rozliczanie studenta z podjêtych zobowi¹zañ oraz optymalizowanie kosztów dzia³ania. Model finansowania, w którym wewn¹trz uczelni pieni¹dze „chodz¹ za studentem”
jest za pomoc¹ technik informacyjno-komunikacyjnych stosunkowo prosty do zrealizowania.
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Systemy informatyczne realizuj¹ce opisane funkcje od dawna funkcjonuj¹ w uczelniach
amerykañskich. W Polsce – dziêki wsparciu programu Unii Europejskiej Tempus-CM – powsta³ Uniwersytecki System Obs³ugi Studiów2, który spe³nia m.in. opisane wy¿ej funkcje.
Obecnie jest on rozwijany w ramach Miêdzyuczelnianego Centrum Informatyzacji i wdra¿any w ró¿nym zakresie w kilku polskich uczelniach3.

Internetowa rekrutacja na studia
Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e polska m³odzie¿ oczekuje od uczelni wykorzystywania nowych technologii informatycznych. Ilustruje to przeprowadzana od kilku lat Centralna Rejestracja Kandydatów na Studia w Uniwersytecie Warszawskim. Kandydaci do wiêkszoœci
jednostek tej uczelni rejestruj¹ siê centralnie, maj¹c do wyboru wype³nienie na miejscu papierowego formularza skanerowego lub zg³oszenie siê (i otrzymanie informacji o egzaminach) przez Internet. Udzia³ rejestruj¹cych siê przez Internet wynosi³: w 2002 roku – oko³o 20%; w 2003 roku – oko³o 40%, a w 2004 roku – oko³o 60%. Okaza³o siê przy tym, ¿e
pos³ugiwanie siê Internetem jest dziœ niemal równie popularne wœród m³odzie¿y zainteresowanej naukami œcis³ymi jak tej, która interesuje siê dziedzinami humanistycznymi i spo³ecznymi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e m³odzie¿ ufa nowoczesnej technologii, poniewa¿ przy elektronicznym zg³oszeniu kandydaci dostaj¹ drog¹ elektroniczn¹ zawiadomienie o miejscu
i czasie egzaminów. Nie wype³niwszy ¿adnego papierowego formularza, pojawiaj¹ siê dopiero na egzaminie wstêpnym.
„Nowa matura”, której wyniki maj¹ w perspektywie zast¹piæ egzamin wstêpny jako kryterium kwalifikacji na studia, stwarza mo¿liwoœci zupe³nie innej organizacji rekrutacji do
szkó³ wy¿szych. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e wszyscy kandydaci bêd¹ zg³aszaæ siê na studia pod jednym adresem internetowym oraz wybieraæ interesuj¹ce ich uczelnie i kierunki
studiów, podaj¹c przy tym preferencje. System bêdzie automatycznie pobiera³ wyniki matury z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dokonywa³ obliczeñ uzyskanej liczby punktów
(wed³ug algorytmów ustalonych przez jednostki rekrutuj¹ce), a nastêpnie dokonywa³ kwalifikacji na poszczególne studia, zgodnie z preferencjami kandydatów. Oczywiœcie, jest mo¿liwe uwzglêdnianie przez system wyników egzaminów przeprowadzanych przez uczelniê,
bêdzie to jednak przed³u¿aæ i komplikowaæ proces rekrutacji. Wprowadzenie systemu ogólnopolskiej rejestracji kandydatów na studia (przynajmniej w uczelniach podleg³ych Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu albo w okreœlonym rejonie) by³oby bardzo wygodne
dla kandydatów. Kandydat zainteresowany danym kierunkiem móg³by bez trudu natychmiast otrzymaæ informacjê o uczelniach prowadz¹cych ten kierunek. Stworzenie portalu
rekrutacyjnego wymaga jednak chêci i dobrej woli partycypuj¹cych uczelni oraz doskona³ej organizacji i wspó³pracy, w interesie m³odzie¿y ubiegaj¹cej siê o przyjêcie na studia.
Zespó³ informatyków z Wydzia³u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pracuje ju¿ nad stworzeniem systemu o takiej funkcjonalnoœci, który bêdzie
zastosowany do rekrutacji na tej uczelni w roku 2005, pierwszym roku obowi¹zywania „no-

2

Por. S. Jackowski, J. Mincer-Daszkiewicz: Program dla wszystkich, „Forum Akademickie” 2004, nr 4 i 5.
Materia³y projektu USOS oraz dowi¹zania do stron uczelni, które z niego korzystaj¹, znajduj¹ siê pod adresem
http://usos.mimuw.edu.pl
3
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wej matury”. Dodajmy, ¿e elektroniczna rejestracja kandydatów na studia pozwala znakomicie zautomatyzowaæ mozoln¹, administracyjn¹ procedurê immatrykulacji studentów4.

Przysposobienie informatyczne
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce wymaga umiejêtnoœci pos³ugiwania siê ni¹ przez nauczycieli i studentów. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e wielu nauczycielom potrzebna jest pomoc w jej opanowaniu. W ramach prowadzonego przez
Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego programu
pt. Jakoœæ przez jawnoœæ w dydaktyce uniwersyteckiej5 w latach 2000–2002 przeszkolono
ponad 150 nauczycieli akademickich Uniwersytetu oraz przygotowano wzorcowe strony
internetowe zajêæ i inne materia³y pomocnicze6. Kursy odbywa³y siê w szeœciu niezale¿nych, oko³o 10-godzinnych modu³ach. Ich tematyka obejmowa³a takie zagadnienia jak
podstawy jêzyka HTML i korzystania z sieci WWW, tworzenie stron WWW na potrzeby zajêæ
dydaktycznych, archiwizowanie prac studenckich, automatyzacja procesu badania „stopnia podobieñstwa” prac, wykorzystanie poczty elektronicznej w zajêciach dydaktycznych,
przy czym najpopularniejsze okaza³y siê kursy dotycz¹ce elementarnych umiejêtnoœci.
Wbrew rozpowszechnionym opiniom starszego pokolenia o bieg³oœci m³odzie¿y w pos³ugiwaniu siê komputerem, tak¿e wielu œwie¿o upieczonym studentom wci¹¿ sprawia ono
trudnoœæ. Staje siê to widoczne, gdy sama organizacja studiów wymaga od studenta wykonania pewnych czynnoœci za pomoc¹ komputera, nie mówi¹c o bardziej zaawansowanych zastosowaniach. Dziœ, niezale¿nie od kierunku studiów, efektywna nauka wymaga
pos³ugiwania siê komputerem i zasobami sieci; tak¿e pracodawcy oczekuj¹ od absolwentów bieg³oœci w tym zakresie.
Program rozpowszechnionego szkolenia bibliotecznego (a wiêc pos³ugiwania siê zasobami papierowymi) powinno siê jak najszybciej rozszerzaæ o naukê umiejêtnoœci pos³ugiwania siê tak¿e zasobami elektronicznymi. Sprawnoœæ manualna w pos³ugiwaniu siê
komputerem powinna byæ podbudowana pewn¹ wiedz¹ teoretyczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ znacznie efektywniejsze wykorzystywanie komputera. Do umiejêtnoœci, jakie powinien posi¹œæ
ka¿dy student, niemal niezale¿nie od specjalnoœci, zaliczy³bym nastêpuj¹ce:
q Elementarne zrozumienie dzia³ania komputera i sieci: organizacja zasobów: rodzaje plików, katalogi i podstawowe operacje na nich; u¿ytkownicy – ich nazwy i has³a; pojêcie
systemu operacyjnego, aplikacji itp.
q Korzystanie z przegl¹darek sieciowych i narzêdzi do wyszukiwania dokumentów, œci¹ganie z sieci materia³ów w ró¿nych formatach.
q Edycja tekstów, skanowanie rysunków, tworzenie stron WWW (podstawy jêzyka HTML).
q Obs³uga typowych programów pocztowych, tworzenie aliasów (grupy studenckie,
prowadz¹cy zajêcia), przesy³anie poczt¹ plików tekstowych i binarnych, szyfrowanie
poczty.
q Pos³ugiwanie siê arkuszem kalkulacyjnym i wybran¹ baz¹ danych.
4 Por. S. Jackowski, J. Mincer-Daszkiewicz: Elektroniczna immatrykulacja, „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni”,
czerwiec 2004, nr 3 (19).
5 Program sponsorowa³a Fundacja im. Stefana Batorego; kierowa³a nim dr Janina Mincer-Daszkiewicz, prodziekan Wydzia³u Matematyki, Informatyki i Mechaniki ds. informatyzacji i organizacji.
6 Program kursów i materia³y s¹ dostêpne pod adresem: http://www.mimuw.edu.pl/wydzial/projekty/batory/
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q Podstawowe wiadomoœci o problemach praw autorskich zwi¹zanych z oprogramowaniem.
Jest bardzo wa¿ne, aby nauczyæ studentów korzystania z legalnego darmowego oprogramowania (zw³aszcza open-source), dostêpnego w sieci. Czêsto pozwala ono na realizowanie bardzo zaawansowanych zastosowañ bez ponoszenia znacznych wydatków lub
unikniêcie nagannej – acz rozpowszechnionej – kradzie¿y oprogramowania. Ciekaw¹ inicjatywê w tym zakresie podj¹³ Samorz¹d Studentów Uniwersytetu Warszawskiego7.
Zakres umiejêtnoœci studentów wyniesiony z przysposobienia informatycznego powinien odpowiadaæ mniej wiêcej wymaganiom tzw. komputerowego prawa jazdy8, z tym ¿e
szkolenie powinno opieraæ siê na systemach i aplikacjach u¿ytecznych w czasie studiów.
Zorganizowanie przysposobienia informatycznego jest wielkim wyzwaniem dla polskich
uczelni, na ogó³ s³abo wyposa¿onych w laboratoria komputerowe. Innym problemem jest
wyszkolenie dostatecznej liczby instruktorów.

Universities in the Digital Age – Dinosaurs or Prometheans?
Tak zatytu³owa³ przed trzema laty swój doroczny raport prezydent bostoñskiego Massachusetts Institute of Technology, Charles M. Vest. Zastanawia³ siê, czy w przysz³oœci edukacja zostanie zdominowana przez elektroniczne œrodki przetwarzania informacji, czy te¿
tradycyjny kontakt studenta z nauczycielem zachowa swoje znaczenie, i odpowiedzia³
twierdz¹co na oba pytania9. Zgadzam siê z tym punktem widzenia. Jestem przekonany,
¿e tradycyjne nauczanie splecie siê nierozerwalnie z now¹ technologi¹.
Massachusetts Institute of Technology, d¹¿¹c do zostania œwiatowym liderem w wykorzystaniu techniki internetowej do celów edukacyjnych, rozpocz¹³ przed kilku laty realizacjê programu pod nazw¹ Open Course Ware10, polegaj¹cego na powszechnym udostêpnieniu przez sieæ materia³ów do wszystkich przedmiotów prowadzonych na MIT. Do dziœ
umieszczono ich 700 spoœród oko³o 2 tys. Znormalizowana postaæ materia³ów pozwala na
wszechstronne wyszukiwanie i u³atwia korzystanie z nich. Portal OCW jest pomyœlany jako platforma wymiany doœwiadczeñ przeznaczona raczej dla nauczycieli, którzy chc¹ skorzystaæ z doœwiadczeñ MIT, ni¿ narzêdzie do kszta³cenia studentów na odleg³oœæ.
Bli¿szy zastosowaniom do kszta³cenia na odleg³oœæ jest realizowany przez kilka uczelni, w tym MIT i Stanford University, projekt Open Knowledge Initiative11 – budowy uniwersalnego oprogramowania do przetwarzania materia³ów dydaktycznych i dydaktyki przez
Internet. Podkreœlmy, ¿e jest to oprogramowanie open source i mo¿e byæ przez ka¿dego
œci¹gniête z cytowanych stron internetowych projektu oraz wype³niane w³asnymi treœciami merytorycznymi.
Wracaj¹c do tytu³owego pytania prezydenta Vesta: obawiam siê, ¿e gdy jedne uczelnie oka¿¹ siê Prometeuszami, to inne znajd¹ siê wœród dinozaurów i podziel¹ ich los.
7

http://parlament.uw.edu.pl/?m=uchwala&file=uchwala-22-040302.html
http://www.ecdl.com.pl
9 Does the future of education, learning, and training belong to a new machine-based digital environment, or will the
best learning remain a deeply human endeavor conducted person-to-person in a residential campus setting? I believe the
answer is „Yes” – to both.
10 http://ocw.mit.edu.pl
11 http://web.mit.edu/oki
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