
Anna L. Grygoruk

Trzy filary e-learningu....



Anna L. Grygoruk

….refleksje o tym, dlaczego 
e-learning akademicki nie jest stabilny.





Trzy filary e-learningu



Po pierwsze…….technologia…….



Mit 1
Im bardziej zaawansowane narzędzie, tym lepiej.



Prawda 1
Im bardziej zaawansowane narzędzie, tym trudniej znaleźć człowieka, który zechce 
się z nim zmierzyć.

Wniosek: Taki człowiek się ceni. ☺



Po drugie……metodyka…….



Mit 2:
Im więcej pdf-ów/ekranów/zadań*, tym lepiej.



Prawda 2:
Im więcej pdf-ów/ekranów/zadań, tym nudniej, 
tym trudniej wyłowić clou.



Prawdziwa nauka bardziej 
polega na zadawaniu 

odpowiednich pytań, aniżeli na 
dawaniu odpowiedzi.

Josef Albers



Po trzecie…….relacje……



Mit 3:
Nauczyciela zastąpi wkrótce maszyna.



Nauczyciel, którego może zastąpić maszyna 
powinien być zastąpiony. 

If a teacher can be replaced with a 
machine, he should be.

Artur C. Clark



Czy nauczycieli PUW zastąpi maszyna?



Polski Uniwersytet Wirtualny (2002)

2500 studentów

19 kierunków studiów Io

7 kierunków studiów IIo > 30 kierunków studiów    
podyplomowych
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Zawód 
wykonywany:

• Nauczyciel,

• Psycholog,

• Pedagog,

• Instruktor fitness

• Własna działalność gospodarcza

• Bibliotekarz,

• Sekretarka, 

• Trener sportowy, 

• Lekarz, 

• Rolnik, 

• Referent, 

• Laborant

• Informatyk,

• Dyrektor zakładu produkcyjnego i wiele innych…….





Atrakcyjność narzędzi 



Efektywność narzędzi 



Opinie 
studentów: 

• Większa ilość materiału do poczytania, 
obejrzenia, większa ilość nowości, 
ciekawostek a nie tylko sucha teoria w 
postaci skopiowanych książek. 
Zdecydowanie ciekawsze są filmy, wykłady 
niż sucha teoria.

• Są w mojej ocenie świetne.
• Więcej zajęć webinarowych.
• Wprowadzić więcej ciekawych form pracy 

jak ćwiczenia interaktywne.
• znakomite kursy i bardzo ciekawe webinary. 

Dziękuję!
• Według mnie powinno być więcej testów i 

quizów, bardzo pomagają mi one 
usystematyzować i utrwalić wiedzę.

• Mniej forów, więcej webinarów.



Grzechy 
dydaktyków: 

Umieszczenie 
tylko plików 

pdf,

Utrudniony 
kontakt ze 

studentami,

Brak materiałów 
multimedialnych w 

kursach, 

Brak 
aktywności 
na forach 

dyskusyjnych,

Brak informacji 
zwrotnej 

(zadania, prace 
zaliczeniowe),

Brak 
systematyczności,

Umieszczanie 
aktywności i 

zasobów kursu 
krótko przed 

zakończeniem,



Wnioski:

W PROCESIE 
NAUCZANIA 
WAŻNE SĄ 
RELACJE.

DBAJMY O TO, 
ABY DLA 
NASZYCH 

STUDENTÓW NIE 
STAĆ SIĘ TYLKO 

AVATAREM/IKON
KĄ NA EKRANIE.

SKUTECZNE 
NAUCZANIE/UCZ

ENIE SIĘ 
MOŻLIWE JEST 

TYLKO W 
DZIAŁANIU (CYKL 
KOLBA, MODEL 

N. BIRCHA).

PROWADŹMY 
DIALOG.

BUDUJMY 
ZESPOŁY 

WIRTUALNE.

WYKORZYSTUJM
Y POTENCJAŁ 

NASZYCH 
STUDENTÓW.



Czy nauczycieli PUW zastąpi maszyna?

……tylko, jeśli na to pozwolimy……. 



Dziękuję za uwagę ☺

Anna L. Grygoruk mail: grygoruk.anna@wp.pl






