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PODZIĘKOWANIA 

Poniższy raport opiera się na studiach, badaniach i odbytych warsztatach/konferencjach, 

prowadzonych w ramach projektu e-ruralnet. Szczegóły znajdują się na stronie: www.e-

ruralnet.eu 

Głównymi rezultatami projektu e-ruralnet, do których odnosi się poniższa publikacja są: 

o Narodowe raporty z badań lokalnych rynków usług e-learning, przeprowadzone w 11 

krajach Europy oraz dwa raporty podsumowujące: a) raport zbiorczy podsumowujący 

narodowe badania instytucji oferujących e-learning we wszystkich 11 krajach, oraz b) 

raport zbiorczy podsumowujący badania e-uczniów oraz grupy kontrolnej we wszystkich 

11 krajach http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/onlinesurveys_results.php   

o Raport dotyczący innowacji na obszarach wiejskich 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/innovative_e-learning.php  

o Raport na temat wykorzystania alternatywnych mediów i współczesnych zastosowań e-

learningu na obszarach wiejskich 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/alternative_media.php  

o Narzędzie przybliżające zasady e-learningu http://www.e-ruralnetgame.net  

o Rezultaty międzynarodowej konferencji “ICT na rzecz edukacji włączającej: perspektywy” 

(“ICT for Inclusive Learning: the way forward”), która zwieńczyła projekt e-ruralnet 

http://eruralnetconference.com   

Raport został przygotowany przez Fouli Papageorgiou w imieniu wszystkich partnerów 

projektu. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom i uczestnikom sieci e-ruralnet, we wszystkich 

11 krajach projektu (Grecja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Estonia, Węgry, 

Polska, Szwecja, Portugalia, Finlandia) za ich wkład w realizację badań, jak również Lutzowi 

Laschewskiemu oraz Davidowi Rowe za przygotowanie publikacji “Innowacyjny e-learning na 

obszarach wiejskich” oraz “Media alternatywne i współczesne zastosowania e-learningu na 

obszarach wiejskich”.  

Opublikowane w Atenach przez PRISMA- Centre for Development Studies 

listopad 2011 
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http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/onlinesurveys_results.php
http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/innovative_e-learning.php
http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/alternative_media.php
http://www.e-ruralnetgame.net/
http://eruralnetconference.com/
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Matilainen 
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1. WPROWADZENIE: PROJEKT E-RURALNET 

Poniższy raport w syntetyczny sposób prezentuje główne wyniki projektu e-ruralnet – sieci 

promującej e-learning na obszarach wiejskich, finansowanego w ramach Programu 

Lifelong Learning, Transversal strand, ICT-KA3. Projekt ma na celu utworzenie powiązań 

pomiędzy dostawcami a odbiorcami e-learningu w postaci zawodowych kursów dla 

dorosłych, a także z decydentami odpowiedzialnymi za politykę edukacji całożyciowej, 

szczególnie na obszarach wiejskich, gdyż zwiększenie dostępu do edukacji na wsi widziane 

jest jako ważny czynnik jej rozwoju. Projekt dostrzega w e-learningu sposób na zwiększenie 

szans permanentnej edukacji dorosłych na obszarach wiejskich, a u jego podstaw znalazł się 

wcześniej realizowany projekt European Observatory, który miał na celu monitoring rozwoju 

edukacji wspieranej ICT, odpowiedniej dla mieszkańców obszarów wiejskich. 

Poprzednie badania europejskiego rynku
1
 nauczania na odległość ujawniły znaczące 

przeszkody utrudniające wiejskiej sile roboczej dostęp do kształcenia wspomaganego 

technologiami informatycznymi, wśród których największe znaczenie miały niedostatki 

infrastruktury oraz niski poziom własnych motywacji. Korzystając z tych doświadczeń e-

ruralnet kontynuuje monitoring potrzeb i możliwości nauczania na odległość na obszarach 

wiejskich 11 państw europejskich, zarówno starych, jak i nowych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Jednocześnie z badaniem prowadzono analizy metodą studium przypadku, 

które obejmowały dostawców e-learningu i pozwoliły na stworzenie bazy innowacyjnych 

produktów e-learningowych, która ma na celu promocję innowacyjnych praktyk 

edukacyjnych. 

W ramach projektu opublikowano również dwa raporty: jeden dotyczący innowacji w e-

learningu i drugi opisujący wykorzystanie alternatywnych mediów w dostarczaniu e-learningu 

do miejsc, w których brak dostępu do Internetu, czego celem było oszacowanie potencjału 

takich mediów w zwiększaniu możliwości edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. 

Rezultaty badań, analiz i przypadków umieszczonych w bazie innowacyjnych produktów 

zostały przedyskutowane podczas 11 narodowych warsztatów/konferencji oraz podczas 

jednej międzynarodowej konferencji we Florencji. Dodatkowo, stworzono narzędzie 

ukazujące zasady korzystania z e-learningu, dla ludzi, którzy nie mają doświadczeń z tego 

typu edukacją. Narzędzie to służy do promowania idei e-learningu, pomagania ludziom w 

samozdefiniowaniu ich potrzeb edukacyjnych i zapoznania ich z wymaganiami stawianymi 

potencjalnym e-uczniom w odniesieniu do cyfrowych kompetencji, motywacji, dyscypliny i 

celów. Narzędzie zostało zaprojektowane w oparciu o ideę gier dydaktycznych i jest 

dostępne dla wszystkich chętnych na stronie projektu e-ruralnet.  

Jednym z aspektów obecnych we wszystkich badaniach projektu e-ruralnet i prowadzonych 

w jego ramach dyskusjach/warsztatach/spotkaniach jest koncepcja edukacji włączającej i 

zakresu w jakim nowe technologie mogą się przyczynić do jej rozwoju. Przeszkody na drodze 

do edukacji zostały ukazane w nowym świetle i nie mogą być ograniczane tylko do fizycznej 

czy psychicznej niepełnosprawności, deprywacji wynikającej z uwarunkowań kulturowych, 

ekonomicznych czy społecznych. Barierami są obecnie cyfrowe wykluczenie oraz cyfrowy 

analfabetyzm, które w szczególny sposób dotyczą mieszkańców obszarów wiejskich, często 

zamieszkujących tereny oddalone od głównych węzłów komunikacyjnych i z rozproszoną 

                                                
1 www.euracademy-observatory.org 

http://www.euracademy-observatory.org/
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populacją, co w istotny sposób utrudnia dostęp do edukacji i możliwości personalnego i 

zawodowego rozwoju. Wymienione problemy oraz edukacja włączająca wspierana ICT 

zostały dogłębnie przedyskutowane podczas międzynarodowej konferencji sieci e-ruralnet. 

Partnerstwo zawiązane podczas projektu e-ruralnet miało na celu następujące cele: 

o Stworzenie platformy do dyskusji dla dostawców szkoleń e-learning i ich odbiorców lub 

reprezentantów klientów, takich, jak: izby handlowe, zrzeszenia zawodowe, 

stowarzyszenia rolników i innych grup mieszkańców obszarów wiejskich, związki 

handlowe, klastry biznesowe, organizacje pozarządowe. 

o Zawiadomienie decydentów politycznych na narodowym i europejskim poziomie o 

potrzebie wspierania edukacji włączającej wspieranej ICT, prowadzenia badań na temat 

rynku usług e-learningowych, a także tworzenia klimatu dla rozwoju innowacji rozumianej 

jako podstawowy element polityki inkluzyjnej wobec obszarów wiejskich 

o Zaprezentowanie głównych cech rynku szkoleń e-learningowych, w tym stopnia w jakim 

zaspokaja on potrzeby swoich odbiorców; określenie potencjału innowacyjnego e-

learningu, między innymi na podstawie zidentyfikowanych podczas projektu „dobrych 

praktyk”. 

Implementacja założonych celów została zainspirowana przez Bruge Communiqué
2
, która 

podkreśliła potrzebę „dzielenia się odpowiedzialnością”, a także potrzebę aktywnej 

współpracy pomiędzy decydentami różnych sektorów i szczebli, w tym reprezentantami 

sektora społecznego, pozarządowego, przemysłowego, komercyjnego i edukacyjnego. 

Dodatkowo, jak zostało wielokrotnie zauważone w różnych unijnych dokumentach, jednym z 

ważnych elementów walki z kryzysem w Europie jest promowanie całożyciowej edukacji i 

pomoc ludziom w adaptowaniu się do zmieniających się wymagań rynków pracy.  

Aby zaspokoić rosnące potrzeby związane z edukacja całożyciową powinniśmy zwiększać 

elastyczność sposobów jej dostarczania, a także czynić ją bardziej dopasowaną do 

indywidualnych potrzeb. Cele te wyznaczyły kierunek wszystkim przedsięwzięciom 

podejmowanym w ramach projektu e-ruralnet. 

2. KONTEKST POLITYCZNY 

Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że edukacja całożyciowa (lifelong learning, 

LLL) i bezustanne podnoszenie własnych kompetencji i umiejętności stanowi warunek 

konieczny przedsiębiorczości, konkurencyjności, ekonomicznego i społecznego rozwoju. 

Edukacja uzyskała tym samym ważną pozycję jako środek do osiągnięcia celów Strategii 

Lizbońskiej. Nowe technologie (ICT) jako sposoby wspomagania edukacji stały się integralną 

częścią Europejskiego „Strategy and the Education and Training 2010 Programme” i 

wszystkich programów edukacyjnych. Obecna debata na temat nowych umiejętności 

potrzebnych w nowopowstałych zawodach, kreatywności, innowacyjności i kluczowych 

kompetencji cywilizacyjnych nadaje nowych technologiom centralną pozycję we wszelkich 

działaniach. 

                                                
2The Bruge Communiqué on Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 

2011-2020, Bruge 7 December 2010 
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W ramach Strategii Lizbońskiej ustanowiono w 2000 roku Inicjatywę na rzecz E-learningu 

(The Elearning Initiative), która rozbudziła nadzieje na przyspieszenie rozwoju dzięki 

wykorzystaniu nowych technologii oraz na włączenie do edukacji całożyciowej tych, którzy 

obecnie nie mają takich szans, np. z racji miejsca zamieszkania. E-learning postrzegany był 

jako wyzwanie, kluczowy element społeczeństwa wiedzy i integralny instrument adaptacji 

całego systemu LLL do nowych warunków społeczno-ekonomicznych. 

W Inicjatywie na rzecz e-learningu  definiowano e-learning jako „podejście skoncentrowane 

na uczniu, bazujące na wykorzystaniu nowych multimedialnych technologii i Internetu aby 

wzmocnić jakość nauki poprzez ułatwienie dostępu do źródeł i usług, a także zdalnej 

współpracy i wymiany”. Ekspansja e-learningu oznacza jednak, że musimy się nauczyć, nie 

tylko tego, jak korzystać z ICT na rzecz nauki, ale także tego, jak obsługiwać nowe 

technologie. Ten podwójny cel został wsparty przez CEDEFOP poprzez zauważanie, że 

ciągle wzrastająca globalizacja ekonomii nadaje umiejętnościom cyfrowym kluczowe 

znaczenie, zwłaszcza w obszarze edukacji (CEDEFOP, 2004). Dodatkowo, Plan Działania na 

Rzecz Edukacji Całożyciowej (Action Programme in the Field of Lifelong Learning)
3
, 

ogłoszony w 2006 roku zawierał bardzo duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii, 

bezpośrednio wiążąc je z innowacją w nauczaniu. 

Osiem lat po ogłoszeniu Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska powołała do życia grupę 

roboczą, mającą na celu rozpoznanie głównych trendów w wykorzystaniu ICT jako narzędzia 

wspierającego całożyciową edukację we wszystkich obszarach indywidualnego rozwoju oraz 

ocenienie rezultatów działań podejmowanych przez UE. Raport, opublikowany w 2008 roku 

odkrył kilka sukcesów i porażek.  

Po pierwsze raport potwierdził uprzednie zapewnienia Komisarza UE (EU Council, 2004), że 

nowe technologie są skutecznym narzędziem rozwoju personalnego jednostek oraz innowacji 

w obrębie organizacji, a e-learning może wspomóc rozwój przedsiębiorstw, a także promocję 

zaangażowanego, aktywnego obywatelstwa. Biorąc pod uwagę, że edukacja całożyciowa 

jest ciągłym procesem, ukierunkowanym na ucznia, stwierdzono, że ICT mogą w znaczący 

sposób przyczynić się do zmniejszenia dystansu, który dzieli mieszkańców różnych państw 

UE pod względem posiadanych umiejętności i kompetencji, a także dystansu pomiędzy 

miejskimi i wiejskimi obszarami.  

Optymizm w ocenie potencjału nowych technologii został zrównoważony oceną aktualnych 

osiągnieć w ich wykorzystaniu na polu edukacji formalnej i nieformalnej. Konkluzje raportu 

obok pozytywnych rezultatów, ukazały pewne niedociągnięcia: 

1. ICT pomagają  szkołom i uniwersytetom udoskonalić jakość nauczania oraz 

równomierniej, bardziej sprawiedliwe dystrybuować dostęp do edukacji, jednakże 

poprawy wymaga mobilność studentów oraz udostępnianie im możliwości edukacji 

zawodowej. 

 

                                                
3
 Official Journal of the European Union, Decision No 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council, 

“Establishing an action programme in the field of lifelong learning”, 15 November 2006, Brussels. 
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2. E-learning jest dobrym narzędziem edukacji dorosłych, ale na dość ograniczoną skalę 

ponieważ nie oferuje wystarczających form wsparcia dla edukacji całożyciowej, 

szczególnie w odniesieniu do edukacji w miejscu pracy oraz uczenia się nieformalnego.  

3. E-learning nie wywarł jeszcze pożądanego i przewidywanego efektu na 

przedsiębiorczość, zwłaszcza w odniesieniu do małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, 

chociaż jego rola w organizowaniu ekonomicznych iwydajnych szkoleń dla pracowników 

mogłaby być bardzo duża. 

Druga i trzecia z wyżej wymienionych konkluzji znalazła swoje uzasadnienie w badaniach e-

ruralnet, co zostało wykazane w niniejszym raporcie. 

 

Przyszłość edukacji całożyciowej (LLL) wspieranej ICT na obszarach wiejskich 

Następne pytanie brzmi: co należy zrobić, aby zachęcić do dalszego wykorzystania ICT w 

kształceniu ustawicznym, zwłaszcza na obszarach wiejskich? Debatę na ten temat 

zapoczątkował raport sporządzony przez afiliowane przy Komisji Europejskiej Joint 

Research Centre (JRC) oraz Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

(Stoyanof i wsp., 2010). Wiedzy w zakresie dostarczyły również prace IPTS (Ala-Mutka, 

2010), zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedniego wykorzystania technologii oraz sieci w 

celu zwiększenia dostępności uczniów do kursów e-learningowych oraz płynących z nich 

korzyści.  

Z badań i ewaluacji dokonanych w przeszłości wyłoniły się następujące kwestie: 

Po pierwsze, podział cyfrowy stanowi coraz poważniejszy problem, lokując obszary wiejskie 

w podwójnie niekorzystnej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że edukacja jest głównym 

czynnikiem, prowadzącym do wykluczenia, cyfrowy podział, odcinający mieszkańców 

obszarów wiejskich od korzyści e-learningu, pogłębia sytuację wykluczenia. Większość 

wiejskiej siły roboczej znajduje się zatem w niekorzystnej sytuacji, a wiejskie 

przedsiębiorstwa i miejsca pracy muszą zmagać się ze zwiększonym ryzykiem i ograniczoną 

mobilnością pracowników. 

Należy również odnotować, że podejmowanie edukacji całożyciowej jest bardzo ograniczone 

w całej Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostat pokazują, że jedynie 10% 25-64 latków 

w Europie uczestniczy w LLL po ukończeniu wstępnej edukacji i szkoleń. Liczba ta jest 

znacznie niższa na obszarach wiejskich. Ograniczony dostęp do łączy szerokopasmowych 

oraz niski poziom korzystania z komputera na terenach rustykalnych ogranicza bowiem 

możliwości kształcenia ustawicznego wspieranego przez ICT. Odnosząc się do kwestii 

szybkich łącz internetowych, należy zauważyć, iż w całej Europie została wprowadzona 

jednolita polityka, której priorytetem są inwestycje w infrastrukturę. Jeśli chodzi o 

ograniczone korzystanie z komputera, należy wziąć pod uwagę, że mamy teraz nowe 

pokolenie uczniów w Europie, które jest bardzo dobrze zaznajomione z obsługą komputerów 

i Internetu, a zatem i o wiele bardziej otwarte na korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w nauczaniu. Główny problem stanowi "stare pokolenie", odznaczające się 

deficytem kluczowych kompetencji w zakresie ICT, co jest ograniczeniem w korzystaniu z e-

learningu. 
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Po drugie, zastosowanie ICT w formalnym, bądź nieformalnym systemie nauczania wymaga 

wielu zmian w środowisku technologicznym oraz w obszarze metod nauczania. 

Wymaga to nowego podejścia zarówno do korzystania z technologii, jak i do pedagogiki. W 

odniesieniu do drugiej kwestii, możemy wyróżnić trzy wyzwania dla przyszłości (Komisja 

Europejska, 2009): 

 innowacje pedagogiczne: należy skupić się na uczeniu oraz nauczaniu bazującym na 

centralnej pozycji ucznia, pracy w grupach, projektach badawczych, uczeniu 

interaktywnym itp. 

 Innowacje technologiczne: nowe technologie, z rozbudowanymi możliwościami 

personalizacji sieci i możliwością tworzenia nowego, mobilnego środowiska uczenia 

się poprzez wykorzystanie m.in.: telefonów, gier, konsol, odtwarzaczy MP3. Nowe, 

kreatywne rozwiązania, takie jak: symulacje, gry, rzeczywistość wirtualna powinny 

zostać wprowadzone jako nowe narzędzia do oferty edukacyjnej, które mogą być 

stosowane od początkowych faz cyklu szkolnego aż do specjalistycznych szkoleń 

zawodowych.  

 Innowacje organizacyjne: zmieniające się potrzeby edukacyjne wymagają 

innowacyjnych podejść organizacyjnych angażujących uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników, natomiast ewaluacja osiągnięć w systemie online staje się 

nieodzownym elementem zapewniającym uznawanie kwalifikacji i certyfikacji. 

Po trzecie, koniecznie należy wypracować nową kulturę uczenia się. Rosenberg (2006) 

stwierdził, że popyt na uczenie rozwija się, a to z kolei może zwiększyć różnorodność oferty 

edukacyjnej. Istotne jest zatem, promowanie nowej kultury uczenia się, która stawia jednostki 

w centrum procesu uczenia się i stymuluje ich potrzeby w zakresie wiedzy, innowacyjnego 

myślenia i współpracy. Rozumiana w ten sposób edukacja może doprowadzić do 

wykształcenia się nowego podejścia do kształcenia ustawicznego, który daje mieszkańcom 

wsi więcej nadziei, bowiem umożliwia  integrację nauki z ich codziennym życiem. Nowa 

kultura wymaga “odrzucenia litery e w słowie e-learning"  i wiąże się to z procesem uczenia 

się w społeczeństwie informacyjnym, dając osobom uczącym się większą odpowiedzialność 

za ich proces kształcenia; wiąże się z oferowaniem bardziej otwartego i elastycznego 

środowiska uczenia się przez dostawców e-learningu; buduje interakcje między uczniami i e-

społecznościami; czyni z nauki proces w pełni społeczny, dzięki czemu jest ona 

doświadczeniem całożyciowym obejmującym wszystkie sfery ludzkiej egzystencji. 

 

3. RYNEK E-LEARNING  

Wprowadzenie 

Badania przeprowadzone w ramach projektu e-ruralnet koncentrują się na rynku kursów e-

learning, związanych z potrzebami edukacyjnymi ludzi, którzy zakończyli wstępną, formalną 

edukację. Taki sposób nauczania mieści się w zakresie ustawicznych szkoleń zawodowych 

(CVT) i obejmuje również naukę dla samorozwoju oraz nieformalne i pozaformalne kanały 

nauczania. 

Ankiety w badaniu zostały skierowane do trzech różnych grup respondentów, którzy określają 

popyt i podaż na wskazanym rynku, tj.: instytucji oferujących zawodowe nauczanie na 

odległość, e-uczniów (osób korzystających z nauki na odległość jako formy doskonalenia 

zawodowego) oraz grupy kontrolnej (osób, nie mających żadnych doświadczeń z e-

learningiem). 
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Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety 

przetłumaczonego na 11 języków (GR, UK, PL, HU, DE, ES, IT, FI, EE, SE, PT), dostępnego 

on-line na stronie projektu
4
. Wypełnione, ważne kwestionariusze pochodzą od 556 

dostawców, 1737 e-uczniów oraz 1679 respondentów z grupy kontrolnej. Dostawcy zostali 

wyszukani za pośrednictwem krajowych wykazów instytucji oferujących ten typ szkoleń, 

organizacji kształcących dorosłych oraz za pomocą Internetu. E-uczniowie zostali 

powiadomieni o badaniu przez dostawców, którzy zgodzili się na udział w badaniu i zgodzili 

się przekazać link do kwestionariusza swoim uczniom. Grupa kontrolna została 

skonstruowana w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem stowarzyszeń 

zawodowych, izb handlowo-przemysłowych, organizacji gospodarczych i szkół zawodowych.   

Badania w ramach projektu e-ruralnet nie zostały przeprowadzone na reprezentatywnej 

próbie. Ich zamiarem było uzyskanie dużych pod względem liczebności i zróżnicowanych 

grup, które pozwoliłyby na odzwierciedlenie cech rynku kursów prowadzonych metodą 

nauczania na odległość. Ważność otrzymanych wyników została zweryfikowana poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod statystycznych
5
. 

 

3.1 PODAŻ RYNKU: DOSTAWCY KURSÓW E-LEARNING  

Próby badawcze 

Średnia liczba dostawców kursów e-learning, którzy udzielili ważnych odpowiedzi na pytania 

zawarte w kwestionariuszu ankiety, wynosi 51 dla każdego kraju, mediana wynosi 40, a 

przedział odpowiedzi waha się od 19 (SE) do 194 (DE). W mniejszych krajach (GR, PL, EE) 

badaniem objęto większość dostawców e-learning, podczas gdy w większych krajach (UK, 

ES, DE) udział instytucji, które wzięły udział w badaniu w stosunku do całości populacji był 

nieco mniejszy. Badanie dostawców obejmowało: instytucje publiczne, spółki handlowe oraz 

organizacje pozarządowe. Ogólnie, dominował sektor prywatny (71,3%), niemniej jednak 

jego udział wśród wszystkich dostawców e-learningu, różni się w zależności od kraju (na 

przykład w Finlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji sektor publiczny wydaje się być silniejszy i 

stanowi ponad 1/3 całej próby tych krajów). 

 

Wykres 1. Dostawcy kursów e-learning: próba badawcza w krajach biorących udział w 

badaniu 

                                                
4 http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/questionnaires.php  
5
 See for more details the “Synthesis Report of the Surveys of E-learning Supply and Demand in 11 Countries”, 

www.e-ruralnet.eu   

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/questionnaires.php
http://www.e-ruralnet.eu/
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Profil dostawców 

Większość dostawców usług e-learning (62,5%) stanowiły młode organizacje, które działały 

na rynku krócej niż pięć lat, a niemal ¼ dostawców rozpoczęła swoją działalność nie dawniej, 

jak rok temu w chwili badania. 

Pod względem wielkości dostawców, jak wskazuje liczba zatrudnionych nauczycieli, próba 

zawiera mikro, małe, średnie i duże organizacje, z czego połowa zatrudnia mniej niż 20 

nauczycieli, a tylko jedna na pięć organizacji zatrudnia ponad 100 nauczycieli (w zakresie do 

1800). Prawie trzy czwarte wszystkich dostawców zatrudnia 10 lub mniej e-nauczycieli, a 

81% zatrudnia 20 lub mniej (zasięg do 750). 

Liczba e-studentów również wskazuje na wielkość działalności e-learning prowadzonej przez 

dostawców: rozpiętość liczby e-studentów sięga od 0 do 25000, (średnia wartość – 1228; 

mediana – 120). 50% wszystkich dostawców ma 120 lub mniej e-uczniów. 

Wykres 2. Liczba studentów (zasięg – od 0 do 25000) 

 

 

"Typowy profil" dostawcy wyłaniający się z badań dzieli się na kilka kategorii: dostawcy z 

sektora publicznego wydają się być liczniejszymi i dłużej działającymi organizacjami, 

zatrudniającymi więcej nauczycieli i posiadającymi większy udział w e-nauczycieli pośród 
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swoich pracowników; prywatni dostawcy są zazwyczaj mniejszymi oraz młodszymi 

organizacjami, które jednak posiadają znacznie więcej e-studentów w porównaniu do 

dostawców nie-prywatnych. 

 

Proporcja pomiędzy e-nauczycielami a całkowitą liczbą wszystkich zatrudnionych nauczycieli 

dostarcza informacji o tym, na ile e-learning jest działalnością priorytetową w danej 

organizacji. W połączeniu z informacją, jaką część stanowią kursy e-learning w ramach całej 

oferty edukacyjnej można wnioskować o specjalizacji usługodawców w kierunku działalności 

e-learning. Wyniki sugerują, że stosunkowo niewielki odsetek badanych organizacji 

specjalizuje się w dostarczaniu kursów e-learning. Tylko 22,7% instytucji oferujących e-

learning posiada ponad 80% swojej oferty w całości lub częściowo w formie kursów e-

learning. 

Wykres 3. Specjalizacja dostawców 

 

Kolejny "typowy profil", jaki wyłania się z badań, w odniesieniu do specjalizacji w e-learningu, 

ukazuje, iż wyspecjalizowani dostawcy to zwykle prywatne przedsiębiorstwa bądź 

organizacje pozarządowe, małe liczebnie (w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych 

nauczycieli) i stosunkowo młode, ale zarazem nauczające dużą liczbę studentów (bardzo 

wysoki wskaźnik studentów przypadających na jednego nauczyciela). 

Finansowanie szkoleń e-learning jest pokrywane przez dotacje publiczne (w całości lub 

częściowo), opłacane przez pracodawców lub indywidulanie przez uczniów. Jedna trzecia 

wszystkich dostawców uzyskała dotacje publiczne, a ponad połowa zadeklarowała, że 

oferowane przez nich kursy zostały opłacone bezpośrednio przez studentów lub, w takiej 

samej mierze, przez ich pracodawców. 

Wszyscy badani dostawcy deklarowali, że ich studenci łączą różne źródła finansowania 

kursów e-learning. Uzyskane dane pozwalają na wyodrębnienie następujących trzech 

wzorów finansowania: 

o w Niemczech, Portugalii, Estonii, Polsce, Finlandii I Hiszpanii dominuje finansowanie ze 

źródeł prywatnych;  

o w Wielkiej Brytanii i Grecji dominują szkolenia w całości lub w części subsydiowane; 

o w pozostałych krajach, tj.: Włoszech, Węgrzech i Szwecji źródła finansowania szkoleń są 

rozłożone równomiernie i nie pozwalają na wyróżnienie jednego dominującego sposobu 

finansowania kursów e-learning 
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Wzory finansowania odzwierciedlają również motywację dostawców do wejścia na rynek e-

learning: jedna na cztery instytucje rozpoczęła swoją działalność ze względu na dostępność 

pomocy publicznej, co druga z powodu zapotrzebowania MŚP lub dużych przedsiębiorstw, a 

jedna na dwie ze względu na popyt osób fizycznych. 

Finansowanie 

Motywacja do wejścia na rynek e-learning i aktualne wzorce finansowania wydają się 

współzależne. Dostawcy, ogólnie, pozytywnie oceniali swoje szanse na rynku, kiedy 

podejmowali decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług e-learning, głównie ze względu na 

przewidywany popyt ze strony osób fizycznych lub firm. Nie doceniali jednak możliwości 

oferowanych przez dotacje publiczne, które, znacznie przewyższyły oczekiwania badanych 

instytucji, gdyż aż 67% wszystkich badanych dostawców zadeklarowało, iż dotacje publiczne 

znajdują się wśród bieżących źródeł finansowania e-learning. 

Wykres 4. Motywacja dostawców do wejścia na rynek i aktualne źródła finansowania 

oferowanych kursów e-learning 

 

Treści i realizacja 

Odnosząc się do treści kursów e-learning, korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych i zarządzanie przedsiębiorstwem są dwoma najbardziej popularnymi 

tematami, oferowanymi przez 55% dostawców w każdym badanym kraju. Mniej popularnymi 

tematami są kursy związane z I sektorem gospodarki (oferowane przez mniej niż 10% 

dostawców, i zgodnie z oczekiwaniami, oferowane przez tych dostawców, którzy są bardziej 

niż inni ukierunkowani na obszary wiejskie). Szkolenia z zakresu przedmiotów technicznych i 

usług są również dość popularne wśród dostawców i były oferowane przez 26-39% ogółu 

badanych. Podsumowując, wszystkie rodzaje przedmiotów/tematów pojawiają się w ofercie 

dostawców z każdego z badanych krajów, oferując ewentualnym uczniom szeroki, 

różnorodny wybór.  

Wykres 5. Tematyka oferowana przez dostawców szkoleń e-learning  
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Najbardziej popularną metodą dostarczania treści jest użycie platformy e-learning (85% 

dostawców), a następnie stron internetowych (z których można pobrać materiały do nauki), 

DVD, CD oraz Video (najczęściej używane w trybie offline). Telefony komórkowe były 

używane tylko przez bardzo niewielką grupę dostawców (8%). Narzędzia wykorzystywane 

do nauki pokazują preferencje dostawców dla bardziej konwencjonalnych narzędzi i 

technologii, o czym świadczy również bardzo duży udział dostawców wykorzystujących 

teksty czytane i prezentacje PowerPoint, materiały animowane, filmy i załączniki e-mail. Gry 

dydaktyczne i nauka oparta na wcielaniu się w role są używane tylko przez około jednego na 

pięciu dostawców lub mniej. 

"Typowy profil" ujawnił się również tutaj: dostawcy kursów, którzy wykorzystują bardziej 

nowoczesne (lub zaawansowane) metody i narzędzia e-learning są raczej prywatnymi 

(komercyjnymi) dostawcami, obecnymi na rynku od ponad 5 lat. Oferują więcej produktów e-

learningowych i przyciągają większą liczbę studentów niż inni dostawcy. 

“Typowy profil” – perspektywa wszystkich badanych krajów: 

sektor publicznych dostawców e-learningu wydaje się obejmować organizacje większe i 

posiadające dłuższy staż działalności, ale obsługujące niewielki segment rynku e-

learning  

sektor prywatnych dostawców e-learningu wydaje się obejmować organizacje mniejsze i 

młodsze stażem działalności, ale obsługujące znaczną część rynku e-learning; 

mieszana oferta edukacyjna jest regułą: większość dostawców e-learning oferuje 

tradycyjne szkolenia wraz z ofertą kursów e-learning;  

dostawcy wyspecjalizowani w e-learningu, czyli ci, którzy oferują wyłącznie albo przede 

wszystkim kursy e-learning to zwykle firmy prywatne bądź organizacje pozarządowe, 

odznaczające się wysokim odsetkiem uczniów przypadających na jednego nauczyciela 

dostawcy posługujący się zaawansowanymi metodami e-learning to komercyjne firmy, 

które są obecne na rynku od ponad 5 lat lub dłużej i wykazują się wyższym stopniem 

specjalizacji w usługach e-learning niż inni dostawcy.  

Zorientowanie dostawców na obszary wiejskie 

Inną ważną cechą dostawców, w kontekście przeprowadzonych badań, jest ich 

ukierunkowanie na obszary wiejskie. Dostawcy e-learning mogą obierać jako swoją 

szczególną grupę docelową mieszkańców obszarów wiejskich, oferując dla nich specjalne 
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pakiety e-learning, ale mogą również projektować swoje kursy z myślą o przeciętnym 

odbiorcy, nie biorąc pod uwagę jego miejsca zamieszkania (wieś lub miasto). Dostawcy 

ukierunkowani na obszary wiejskie, czyli ci, którzy projektowali swoje kursy z myślą o ich 

mieszkańcach to niewiele ponad 30% wszystkich instytucji, ale statystyki różniły się bardzo w 

zależności od kraju. Dostawcy, oferujący specjalne pakiety dla obszarów wiejskich nie różnili 

się zasadniczo pod względem cech strukturalnych z innymi dostawcami za wyjątkiem tego, 

że mają oni tendencję do rekrutowania swoich klientów wśród mikro i małych 

przedsiębiorstw, w znacznie większym stopniu niż inni dostawcy. 

 

Wykres 6. Dostawcy ukierunkowani na obszary wiejskie 

 

Problemy i czynniki pomagające odnieść sukces 

Występują pewne problemy, związane z dostarczaniem szkoleń e-learning na obszary 

wiejskie, co do których większość dostawców była zgodna. Brak odpowiedniej infrastruktury 

dla szybkiego Internetu był jedną z najczęściej wymienianych przeszkód - w sumie wskazało 

na nią 57% dostawców. Nasilenie tego problemu jest jednak różne w zależności od kraju: w 

Grecji, Hiszpanii i Włoszech jest to bariera dla ponad 75% dostawców, podczas gdy w 

Szwecji i Wielkiej Brytanii „tylko” dla 40% lub mniej. Jako jeden z problemów, przez połowę 

dostawców (w Hiszpanii i Portugalii wskaźnik ten był wyższy i wynosił ponad 70%), został 

również wskazany analfabetyzm cyfrowy, podczas gdy ograniczone możliwości finansowe 

mieszkańców wsi i brak wsparcia ze strony profesjonalistów zostały wymienione przez 

jednego na czterech dostawców. 

Wykres 7. Problemy wskazywane przez dostawców w odniesieniu do obszarów 

wiejskich 
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Dostawcy zostali również zapytani o to, czy ich oferta e-learning może być uważana za 

innowacyjną. Ponad połowa (56%) respondentów odpowiedziała pozytywnie. Odpowiedzi nie 

różniły się znacznie między poszczególnymi krajami, mieszcząc się w przedziale od 50% do 

70%, a jedyny stosunkowo niski wynik (40%) odnotowano w Wielkiej Brytanii. Innowacyjność 

związana była bardziej z metodami pedagogicznymi, takimi jak: indywidualne podejście 

wykładowców do studentów, komunikacja wśród studentów, połączenie indywidualnej pracy z 

pracą zespołową i dyskusją, ocenianie online, niedyskryminacyjna i niewyłączająca 

rekrutacja studentów (od 27% do 40% ), a mniej z innowacjami technologicznymi, takimi jak: 

nauczanie oparte na grach dydaktycznych (GBL) lub telefony komórkowe (7% lub mniej). 

Czynniki niezbędne dla zapewnienia skutecznego e-learningu wskazane przez dostawców, to 

przede wszystkim: szybki Internet, rozwój treści kształcenia, marketing, nadążanie za nowymi 

technologiami oraz wykwalifikowany personel. Najbardziej "krytycznym" czynnikiem jest 

opracowanie odpowiednich treści kształcenia, które odpowiadałyby potrzebom uczniów. 

Ponadto dużą wagę kładzie się na kompetencje pracowników, którzy projektują i dostarczają 

e-learning oraz na wykorzystanie nowych technologii, tak aby środki dostawy e-learningu nie 

stały się nieaktualne. Czynnikiem sukcesu wskazywanym przez dostawców i odnoszącym się 

do cech/postaw wymaganych od uczniów jest przede wszystkim chęć do nauki i 

samodyscyplina. 

Wykres 8. Czynniki wpływające na sukces oferty e-learning 
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3.2 POPYT NA RYNKU: BADANIE E-UCZNIÓW I GRUPY KONTROLNEJ  

Próby badawcze 

E-learners zostali zrekrutowani przez dostawców, którzy wzięli udział w badaniu. Biorąc pod 

uwagę, że podawanie nazwisk do publicznej wiadomości w krajach europejskich jest 

niedozwolone, zespół badawczy nie miał innej możliwości dotarcia do e-uczniów, jak tylko 

poprzez instytucje edukacyjne. Krajowe próby obejmowały od 41 do 474 (średnio 158) e-

uczniów i od 35 do 368 (średnio 153) badanych w grupie kontrolnej. 

Wykres 9. E-uczniowie i grupa kontrolna – próby badawcze według kraju 

 

 

Profil społeczno-ekonomiczny 
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Obie grupy udzieliły informacji na temat ich cech społeczno-ekonomicznych, które pozwoliły 

na porównanie ich, jak również przedstawienie struktury każdej próby. Wyniki pokazują, że 

obie grupy są porównywalne i przedstawiają podobną strukturę pod względem płci, wieku i 

wykształcenia (nie ma istotnych różnic). Pewne różnice występują pod względem miejsca 

zamieszkania – liczba osób pochodzących z małych miasteczek/wsi jest w grupie kontrolnej 

większa niż w grupie e-uczniów, która w porównaniu z grupą kontrolną ma w dużo mniejszym 

stopniu „wiejski charakter”. 

Spodziewano się jednak takiego wyniku, ponieważ próba grupy kontrolnej została 

wyselekcjonowana z baz danych odnoszących się do obszarów wiejskich, podczas gdy 

grupa e-uczniów nie mogła być rekrutowana do badania w ten sam sposób, w konsekwencji 

czego posiadała bardziej zróżnicowaną strukturę. Nacisk na "wiejski" wymiar w grupie 

kontrolnej miał również odzwierciedlenie w alokacji respondentów w I sektorze gospodarki 

oraz  pewnych szczególnych grupach zawodowych (zdecydowanie większa część grupy 

kontrolnej, w porównaniu do e-uczniów, była związana z I sektorem gospodarki). 

 

Wykres 10. Profil społeczno-ekonomiczny e-uczniów i grupy kontrolnej  
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Warto dokładniej przyjrzeć się danym dotyczącym wieku i wykształcenia e-uczniów: prawie 

jeden na dwóch e-uczniów posiada wykształcenie wyższe, ponadto zwykle należą oni do 

młodszych grup wiekowych, głównie do 35 roku życia (51%) i od 35 do 50 (37%). Struktura 

społeczno-ekonomiczna w grupie kontrolnej nie różni się znacząco, choć jest bardziej 

zrównoważona, ale w tym przypadku nastąpiła auto-selekcja osób lepiej wykształconych i 

młodszych, ze względu na zastosowane medium badania (internet - komputer). 

Profil e-uczniów: 

w większości poniżej 35 lat, rzadko powyżej 50; 

częściej mieszkają w miastach niż na wsi; 

w większości posiadają wykształcenie wyższe bądź policealne, mało prawdopodobne aby 

były to osoby z wykształceniem podstawowym bądź średnim. 

Zapotrzebowanie na umiejętności 

Rodzaj umiejętności, na które respondenci wyrażali zapotrzebowanie przedstawiono na 

wykresie poniżej. E-uczniowie wskazywali na potrzeby, jakie starali się zaspokoić podczas 

ostatniego szkolenia prowadzonego metodą nauczania na odległość; osoby z grupy 

kontrolnej wskazywały na potrzeby, które chciały spełnić podejmując ostatni z przebytych 

kursów konwencjonalnych. Podgrupa grupy kontrolnej, złożona z osób, które nie 

uczestniczyły w żadnej dalszej formie kształcenia zawodowego po ukończeniu ostatniego 

etapu szkoły formalnej udzielała informacji o swoich bieżących potrzebach w odniesieniu do 

dalszego kształcenia. 

Wykres 11. Zapotrzebowanie na umiejętności w grupie e-uczniów i w grupie kontrolnej 

 

Choć potrzeby uczniów w dość znacznym stopniu odzwierciedlają rodzaj oferty e-learning 

(częściowo można było się tego spodziewać, zważywszy, że próba e-uczniów została 

wyselekcjonowana w oparciu o listy dostawców), to obserwuje się duże różnice między e-

uczniami i grupą kontrolną. Podgrupa bez wcześniejszego doświadczenia z edukacją 

całożyciową i zawodową wydaje się być silnie zainteresowana nauką języka, podczas gdy 
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wszyscy respondenci grupy kontrolnej wykazują większe zainteresowanie tematyką I sektora 

gospodarki w porównaniu do e-uczniów. Podgrupa z wcześniejszymi doświadczeniami 

edukacji całożyciowej i zawodowej wydaje się być zbliżona do e-uczniów w zakresie 

zgłaszanych potrzeb, podczas gdy podgrupa bez doświadczeń z edukacją całożyciową i 

zawodową różni się znacznie od pozostałych dwóch grup, które mają już doświadczenie. 

 

Korzyści 

Biorąc pod uwagę korzyści odniesione przez uczestników szkoleń, należy podkreślić, że 

jeden e-uczeń na pięciu stwierdził, że nauczył się wszystkiego czego potrzebował, a jeden na 

dwóch stwierdził, że nauczył się wystarczająco dużo. Ogólnie rzecz biorąc, ponad 70% e-

uczniów stwierdziło, że ich potrzeby zostały zaspokojone w mniejszym lub większym stopniu. 

. 

Wykres 12. Satysfakcja z uzyskanych rezultatów podjętej nauki 

 

Powyższe odpowiedzi tylko częściowo odzwierciedlają jednak stopień wykorzystania 

zdobytej wiedzy: mniej niż 30% wykorzystuje uzyskane umiejętności często, a mniej niż 40% 

wykorzystuje je trochę. W grupie kontrolnej, w podgrupie z wcześniejszymi doświadczeniami 

edukacji całożyciowej i zawodowej, wyniki są bardziej obiecujące: 46% używa zdobytych w 

trakcie kursu umiejętności często, a 36% wykorzystuje je trochę. Jednakże, jeden e-uczeń  

na trzech planuje wykorzystać w przyszłości to, czego się nauczył i jeden na 6 spośród 

konwencjonalnych uczestników kursów  ma podobne oczekiwania. 

Wykres 13. Obecne wykorzystanie nauczonych treści 
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Korzyści wymieniane w dwóch badanych grupach wskazują na ten sam trend: e-uczniowie są 

raczej pesymistyczni w stosunku do korzyści, jakie uzyskali w trakcie kursu. 46% z nich nie 

spodziewa się żadnych korzyści. Dla porównania, w grupie kontrolnej, mniej niż 20% osób 

zadeklarowało brak realnych korzyści. Dla obu grup, możliwość rozwoju osobistych 

zainteresowań stanowi główną korzyść wyniesioną z kursu (dla ponad połowy grupy 

kontrolnej oraz prawie połowy (44%) e-uczniów). Stosunkowo istotną zaletą jest również 

możliwość umocnienia swojej pozycji w obecnej pracy, co deklarował jeden e-uczeń na 

czterech i jedna osoba na 3,5 w grupie kontrolnej. Ogólnie, wydaje się, że tradycyjne 

szkolenia dają więcej bezpośrednich korzyści uczestnikom szkolenia we wszystkich 

badanych kategoriach, podczas gdy e-learning jest uważany przez wielu e-uczniów za 

inwestycję w przyszłość. Ponadto, duża część respondentów z obu grup, wskazująca na 

rozwój osobistych zainteresowań, jako na korzyść wyniesioną z kursu, dobrze ocenia 

przyszłe perspektywy systemu uczenia się przez cały życie w Europie; jednocześnie jednak 

wydaje się, że pracodawcy niezbyt często chcą lub mogą wykorzystywać uzyskaną przez 

swoich pracowników wiedzę i umiejętności, ani nie wynagradzają ich za chęć podnoszenia 

swoich kwalifikacji.  

Wykres 14. Korzyści uzyskane dzięki e-learningowi 
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Ciekawe jest również porównanie osiągniętych korzyści z początkowymi oczekiwaniami. Jak 

pokazano na wykresie poniżej, oczekiwania związane z pracą były znacznie wyższe niż 

realnie odniesione zyski, natomiast rozwój osobistych zainteresowań okazał się przynosić 

większe realne korzyści niż to oczekiwano przed podjęciem kursu.  

Wykres 15. Oczekiwania uczestników szkoleń 

 

Jednakże, pomimo różnic między oczekiwaniami, a osiągniętymi korzyściami związanymi z 

pracą, niesamowitym jest, że 95,6% e-uczniów zadeklarowało, że chciałaby uczestniczyć 

ponownie w kursie e-learning w przyszłości, co oznacza, że doświadczenie wyniesione przez 

tę grupę osób jest bardzo pozytywne. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są 

minimalne w tym zakresie. 

Finansowanie 

Finansowanie kursów prezentuje ciekawy wzór. Własne środki finansowe na pokrycie 

kosztów e-learningu są najbardziej popularnym sposobem jego opłacania. Pracodawcy nie 
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są gotowi na pokrycie kosztów e-learningu, ponieważ preferują opłacanie konwencjonalnych 

metod nauki. Dotacje publiczne są jednakowo dostępne dla e-uczniów, jak i 

konwencjonalnych uczniów. 

Wykres 16. Finansowanie kursu 

 

Ograniczenia/postawy 

Bariery podjęcia e-learning dostrzegane przez grupę kontrolną są następujące: jeden na 

trzech respondentów wskazuje na analfabetyzm cyfrowy, jeden na pięciu na brak 

infrastruktury szybkiego Internetu, zbyt wysokie koszty komputerów i dostępu do Internetu, a 

jeden na sześciu negatywne postawy ludzi wobec IT. Powyższe wyniki nie całkiem zgadzają 

się z opinią dostawców, wg których analfabetyzm cyfrowy i brak szybkiej infrastruktury 

Internetu pozostaną głównymi ograniczeniami dla szerszego stosowania e-learningu przez 

mieszkańców wsi. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że kwestionariusze w grupie kontrolnej 

zostały wypełnione przez osoby, które korzystają z komputerów i Internetu (kwestionariusz 

online), co wskazywałoby na to, że wymienione problemy nie stanowią dla nich przeszkody. 

Wykres 17. Czynniki ograniczające e-learning 

 



 24 

Ponadto, trzech na czterech respondentów grupy kontrolnej zgłasza chęć udziału w 

szkoleniach e-learning, co oznacza, że istnieje znaczne ukryte zapotrzebowanie, które nie 

zostało jeszcze aktywnie wykorzystane. Potwierdzają to postawy wyrażane zarówno przez e-

uczniów, jak i grupę kontrolną. W tym celu respondenci zostali poproszeni o stwierdzenie, 

czy zgadzają się lub nie z kilkoma stwierdzeniami odnoszącymi się do postaw wobec różnych 

aspektów e-learningu. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. 

 
Wykres 18. Postawy wobec e-learningu 

 

 

Postawy wobec e-learningu są na ogół ewidentnie pozytywne w obu grupach, a udzielane 

przez nich odpowiedzi, w większości różnią się nieznacznie. Istnieje tylko kilka punktów, w 

których zróżnicowanie pomiędzy e-uczniami i grupą kontrolną jest wyraźniejsze: dotyczy, 

motywacji i zabawy. W grupie kontrolnej użytkownicy nie mający doświadczenia z e-

learningiem, w przeciwieństwie do e-uczniów, postrzegają go jako skomplikowany proces, 

wymagający dużej ilości motywacji. Członkowie grupy kontrolnej przeceniają również (choć 

umiarkowanie) możliwości zaoszczędzenia czasu dzięki e-learningowi, a nie dostrzegają 

przyjemności płynącej z nauki za pomocą komputera. Ustalenia te zostały poddane analizie 

statystycznej (regresji) w celu skontrolowania wpływu, jaki mogły na nie wywrzeć cechy 

położenia społeczno-ekonomicznego oraz kraj pochodzenia. Wyniki ujawniły, że wpływ na 

ocenę przedstawionych twierdzeń wywiera tylko kraj pochodzenia, co potwierdza silne 

uwarunkowanie postaw wobec ICT kontekstem kulturowym. 

Ocena metod i narzędzi nauczania  

W próbie e-uczniów, metody realizacji, narzędzia i metody pedagogiczne stosowane w 

trakcie kursu odzwierciedlają ściśle wzory dostarczania usług e-learning (zgodnie z opisem 

zawartym powyżej w punkcie 4.2). Opinia e-uczniów w zakresie innowacyjności metodologii i 
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narzędzi również odzwierciedla stanowisko badanych dostawców: około połowa e-uczniów 

uważa, że wykorzystane w kursach metody i narzędzia są innowacyjne, podczas gdy druga 

połowa sądzi, że nie zasługują one na miano innowacyjnych. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę na udoskonalenia kursów zasugerowane przez e-uczniów: 

lepsza, bardziej dostosowana do ich potrzeb treść i bardziej innowacyjne narzędzia 

wskazywane są przez więcej niż jedną trzecią badanych, zaś jeden respondent na czterech 

wskazuje również na potrzebę mocniejszej certyfikacji szkoleń. 

3.3 KONKLUZJE 

Rezultaty projektu pokazują, że rynek usług e-learningowych jest zróżnicowany, szybko się 

rozwijający i obejmujący dostawców zarówno publicznych, jak i prywatnych, małych i dużych, 

ale jednak nie w pełni spełniających potrzeby swoich klientów. Liczba dostawców „młodych”, 

obecnych na rynku od niedawna wskazuje na dynamiczny rozwój omawianego sektora, 

napędzanego przez konkurencyjność opartą na innowacjach i specjalizacji w kierunku 

określonych usług. Warto jednak zauważyć, że pomimo dość szerokiej oferty edukacyjnej, 

dość silnie zaznacza się koncentracja na kursach z zakresu umiejętności informatycznych i 

biznesowych, co znacznie ogranicza liczbę potencjalnych e-uczniów. Popyt wydaje się być 

ograniczany przez możliwości podaży, gdyż jak wynika z badań grupy kontrolnej, istnieją 

pewne niezaspokojone, ukryte potrzeby, które wymagałyby rozszerzenia dotychczasowej 

oferty (w przypadku mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza o różnorodną tematykę z 

zakresu pierwszego sektora gospodarki i nauki języków obcych). 

Pozytywne wnioski można natomiast formułować na podstawie deklaracji dostawców o 

priorytetowym traktowaniu rozwijania oferowanych treści i kursów, jak i szkolenia 

zatrudnianej kadry. Wydaje się, że istnieje wola do aktywnego korzystania z obecnie 

promowanej polityki, która wspiera działania w tym zakresie, zwłaszcza jeśli powiązane są z 

nowymi możliwościami edukacyjnymi dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy obecnie 

wydają się czerpać dużo mniejsze korzyści z e-learningu niż mieszkańcy miast.  

Do optymistycznych wniosków prowadzi również fakt, że 5 na 10 dostawców uważa rozwój 

innowacyjnych rozwiązań za ważny element działalności i ocenia swoje produkty jako 

innowacyjne. Co więcej, innowacyjność produktów wynika raczej z przyjętych metod 

pedagogicznych (takich jak ukierunkowanie na studenta, interaktywność, pobudzanie do 

kreatywności) niż rozwiązań technologicznych. Nacisk na rozwijanie metod pedagogicznych 

jest zgodny z obecną polityką UE, chociaż należy podkreślić, że wsparcie w zakresie 

innowacyjnych technologii również byłoby bardzo pożądane. Umożliwia bowiem dostarczanie 

e-learningu w bardziej efektywny sposób, czyniąc go dostępnym także dla tych, którzy nie 

maja do niego dostępu z powodu przeszkód infrastrukturalnych lub braku cyfrowych 

kompetencji. Rozwój mediów alternatywnych, a także narzędzi społecznościowych mógłby 

mieć bardzo pozytywny wpływ na życie grup wykluczonych, co zostało ukazane zarówno w 

raporcie e-ruralnet
6
, jak i ostatnich pracach IPTS

7
 . 

                                                
6 www.e-ruralnet.eu,  http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/WP5%20report-

eRuralnet_Final_REV.pdf 
7 Redecker, Ch., Ala-Mutka, K., Punie, Y., Learning 2.0 - The Impact of Social Media on Learning in 

Europe. Policy Brief, IPTS-JRC 56958, European Commission, Luxemburg (2010) 

http://www.e-ruralnet.eu/
http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/WP5%20report-eRuralnet_Final_REV.pdf
http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/WP5%20report-eRuralnet_Final_REV.pdf
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Rozwijanie technologii alternatywnych jest bardzo ważne, gdyż, jak wynika z badań e-

ruralnet, jedną z głównych przeszkód dla e-learningu na obszarach wiejskich jest brak 

kompetencji cyfrowych ich mieszkańców oraz ograniczenia infrastrukturalne, nie pozwalające 

na szybki Internet. Z tego powodu, pulę możliwych rozwiązań tego problemu należy 

wzbogacić o środki polityczne, zwłaszcza, że w początkowych założeniach zakładano jego 

zmniejszenie w dużo szybszym tempie niż ma to miejsce w rzeczywistości
8
. 

Publiczne dotacje okazują się dla dostawców rozwiązań edukacyjnych bardzo ważnym 

czynnikiem motywującym do podejmowania działalności w obszarze e-learningu, chociaż jest 

to zmienna bardzo uzależniona od kontekstu narodowego. Wciąż jednak dla większości e-

uczniów prywatne zasoby finansowe są podstawowym źródłem opłacania edukacji, podczas, 

gdy wkład pracodawców i subsydiów publicznych, choć zauważalny, jest jednak znacznie 

mniejszy. Co więcej, z badań wynika brak zgodności pomiędzy oczekiwaniami uczniów 

związanymi z sytuacją zawodową po odbyciu szkolenia, a rzeczywistymi korzyściami 

uzyskanymi dzięki zrealizowaniu treningu zawodowego: tylko niewielka część podejmujących 

dodatkowe kursy zawodowe zadeklarowała, iż przyniosły im one wymierne korzyści (awans, 

większa pewność siebie na wykonywanym stanowisku) i to bez względu, czy uczestniczyli 

oni w szkoleniu tradycyjnym/konwencjonalnym, czy e-learningu. 

Pracodawcy, w świetle badania, wydają się sceptycznie nastawieni do e-learningu, o czym 

świadczy fakt, że chętniej wspierają finansowo uczestnictwo w kursach 

tradycyjnych/konwencjonalnych niż e-learningowych. Wsparcie z publicznych subsydiów było 

rozłożone bardziej równomiernie pomiędzy oba typy kształcenia i wydaje się, że mogłoby 

stanowić dobry punkt wyjścia do połączenia e-learningu z korzyściami w sferze zawodowej, 

budując „most” pomiędzy sceptycznymi pracodawcami, a pracownikami, którzy spróbowali e-

learningu i własnym przykładem wykazali, że może on być równie efektywny w sferze 

rozwoju zawodowego, co nauczanie tradycyjne. 

Społeczno-demograficzny profil respondentów pokazuje, że są oni rekrutowani głównie z 

lepiej wyedukowanych i młodszych segmentów społeczeństwa, co sugeruje, że edukacja 

wspierana ICT jest wciąż rozwiązaniem elitarnym. Powód tego stanu rzeczy został już 

pokazany w niniejszym raporcie, jak również przeanalizowany w licznych dokumentach 

europejskich i jest bardzo złożony. Jego rozwiązanie wymaga implementacji wielu środków o 

charakterze politycznym, a także rozwoju infrastruktury i kluczowych kompetencji związanych 

z ICT, ale nie wolno zapominać, że dużą część tego problemu stanowią bariery mentalne i 

postawy względem nowych technologii. Stąd, raz jeszcze podkreślić należy, konieczność 

budowania nowej kultury uczenia i nauczania, współkreowanej w środowiskach wirtualnych 

opartych na modelu sieciowym. 

Zwłaszcza, że, jak wykazało badanie grupy kontrolnej, wśród młodej i dobrze wyedukowanej 

części społeczeństwa stosunek do nowych technologii i e-learningu jest pozytywny i 

wykazują oni dużą chęć spróbowania tego rodzaju nauki. Należy jednak zauważyć, że 

składane przez nich zapotrzebowanie szkoleniowe nie odpowiada obecnej ofercie, a zatem 

oferta e-learningowa wymaga dalszego rozwijania, zwłaszcza w odniesieniu do 

                                                
8 Ala-Mutka , K., Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding, IPTS-JRC 

67075, European Commission, Luxemburg (2011) 
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proponowanych tematów, wśród których większy nacisk powinien być położony na 

techniczne umiejętności związane z konkretnymi sektorami gospodarki i zawodami. 

Dowodem na sukces e-learningu jest fakt, że zdecydowana większość uczniów jest chętna 

by ponownie skorzystać z tej formy edukacji, a także i to, ze sfinansowali naukę ze swoich 

własnych  źródeł ( w całości lub części). Co więcej, zdecydowana większość przyznała, że 

odniosła osobiste korzyści dzięki kursowi (chociaż nie odniosła zawodowych). Pozytywne w 

sumie doświadczenia e-uczniów oraz pozytywne opinie wyrażane o e-learningu, zarówno, 

przez e-uczniów, jak i grupę kontrolną, pozwalają stwierdzić, że może on się stać 

efektywnym narzędziem inkluzyjnej edukacji, zwłaszcza jeśli uda się usunąć wskazane 

wcześniej przeszkody infrastrukturalne oraz rozszerzyć ofertę pod względem tematów. 

Najważniejsze konkluzje 

Analiza dostawców e-learningu: 

■ Rynek usług e-learning jest zróżnicowany i dynamiczny, ale brakuje satysfakcjonującego 

dopasowania potrzeb między podażą a popytem;  

■ Dostawcy usług e-learning koncentrują się na dostarczaniu kursów związanych z IT oraz 

umiejętnościami biznesowymi 

■ Konkurencyjność dostawców jest determinowana przez ich innowacyjność oraz stopień 

wyspecjalizowania na rynku usług e-learning 

■ Innowacyjność kursów e-learning odnosi się raczej do stosowanych w nich metod 

pedagogicznych niż do wykorzystywanych technologii. 

■ Rozwój treści e-learning oraz wyspecjalizowana kadra postrzegane są jako dwa główne 

czynniki napędzające rozwój rynku e-learning 

■ Finansowanie e-learningu zależy w dużej mierze od subsydiów publicznych, które spływają 

do dostawców zarówno w sposób bezpośredni, jak i przez firmy zamawiające szkolenia, 

czy indywidulanych odbiorców  

■ Infrastruktura potrzebna do szybkiego Internetu oraz brak kompetencji cyfrowych wciąż 

pozostają ważnymi przeszkodami szerokiego rozpowszechnienia e-learningu na obszarach 

wiejskich 

Analiza popytu: 

■ Popyt jest wyznaczany przez podaż 

■ E-uczniowie są zazwyczaj młodzi i dobrze wyedukowani 

■ E-uczniowie życzyliby sobie bardziej innowacyjnych narzędzi 

■ Istnieją ukryte potrzeby szerszego wyboru oferowanej tematyki kursów (np. z zakresu 

pierwszego sektora gospodarki, czy nauki języków obcych) i bardziej 

zindywidualizowanych rozwiązań 

■ Pracodawcy bardziej ufają konwencjonalnym kursom zawodowym niż kursom e-learning 

■ Kursy e-learning nie spełniają nadziei e-uczniów związanych z ich rozwojem zawodowym, 

(sytuacja ta w grupie kontrolnej zdarza się rzadziej)  
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■ Zarówno e-uczniowie, jak i osoby z grupy kontrolnej maja pozytywną postawę wobec e-

learningu i deklarują (w przypadku e-uczniów, ponowną) chęć skorzystania z tej formy 

edukacji 

 

 

Wnioski dla polityki 

■ Dostawcy usług e-learning skorzystaliby na polityce wspierającej ich w rozwoju treści, 

innowacyjnych narzędzi i metod pedagogicznych a także umożliwiającej inwestycje w kadry 

■ Konieczne jest wsparcie pomagające dostosować treść kursów do specyficznych potrzeb 

różnych grup, co pomogłoby aktywować “uśpioną” część potencjalnych odbiorców 

■ Podjęcie środków politycznych jest konieczne do rozwiązania problemów z infrastrukturą I 

brakiem kompetencji cyfrowych, które wciąż pozostają krytycznym punktem w równym 

dostępie do edukacji, zwłaszcza na obszarach wiejskich 

■ Publiczne subsydia w większość krajów odgrywają bardzo ważną rolę w umożliwianiu 

jednostkom podjęcia kursów e-learning 

■ Publiczne subsydia mogą pomóc w lepszym połączeniu pomiędzy e-learningiem a 

rozwojem zawodowym, poprzez zbudowanie “mostu” pomiędzy pracodawcami a uczniami 
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4. INNOWACYJNY E-LEARNING NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Innowacyjny e-learning jest rozumiany jako implementacja rozwiązań pozwalających 

pokonać istniejące ograniczenia. W ramach projektu e-ruralnet przeprowadzono analizę 

literatury mającą na celu powiązanie innowacyjnej zdolności e-learningu z polityką wobec ICT 

i obszarów wiejskich Europy. Celem prowadzonych analiz było również zidentyfikowanie i 

wyspecyfikowanie tych innowacji z zakresu e-learningu, które mogłyby mieć zastosowanie w 

małych, średnich i mikroprzedsiębiorstwach (SMEs). Wyniki badań jakościowych 

prowadzonych w ramach projektu posłużyły natomiast jako materiał do skonstruowania 

typologii kryteriów decydujących o innowacyjności e-learningu, rozwiązań i form politycznego 

wsparcia. 

Potencjał e-learningu 

Zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń takich, jak komputery, internet, 

urządzenia przenośne, odtwarzacze muzyki, konsole do gier, tablety, nadajniki satelitarne, 

interaktywna telewizja etc oferuje dwie podstawowe korzyści w odniesieniu do edukacji i 

nauczania. Po pierwsze pozwala na wykorzystanie różnorodnych mediów (tekst, zdjęcia, 

rysunki, pliki audio, czy filmy) podczas prezentacji treści do nauki studentom. Po drugie, 

dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, studenci mogą aktywnie wykorzystywać 

przedstawiane im treści, modyfikować je lub na ich podstawie kreować swoje własne. Dostęp 

do Internetu pozwala na łatwy dostęp do ogromnej ilości informacji, zarówno dla nauczycieli, 

jak i dla uczniów i dostarcza możliwości do prowadzenia różnych form komunikowania, np. 

poprzez maile, chaty, czy audio i video konferencje. W ostatnich latach szeroko 

rozpropagowano i wykorzystano tzw. technologie 2.0 (web 2.0). które to określenie odnosi się 

do wszelkich narzędzi pozwalających na interaktywne dzielenie się informacją, tworzenie 

sieci i społeczności i współpracę. W świetle nowych technologii e-learning widziany jest 

zatem jako możliwość na pokonanie następujących, obecnie istniejących barier
9
: 

Bariera czasu: redukowanie czasu poprzez łatwiejszy dostęp do materiałów do nauki; 

rozwiązywanie dylematów związanych ze sposobem organizacji czasu poprzez 

wykorzystanie możliwości komunikacji asynchronicznej, używanie technologii aby 

zmodyfikować przepływ czasu (np. odtwarzanie w zwolnionym tempie). 

Bariery przestrzenne: Nawiązywanie kontaktu ze społecznościami uczących się, czy dostęp 

do materiałów edukacyjnych jest niezależny od ich lokalizacji; możliwość kontaktowania 

się z lub pomiędzy ekspertami nawet jeśli dzielą ich duże odległości; brak konieczności 

odbywania podróży do miejsca nauki; możliwość eksperymentowania i realizowania się w 

wirtualnych społecznościach. 

Bariery typu analogowe-cyfrowe: Możliwość łączenia ze sobą tekstów, plików audio, video i 

animacji; animowanie treści edukacyjnych; możliwość zmieniania i przetwarzania treści 

edukacyjnych bez konieczności zmieniania urządzenia. 

Bariery normatywne: bycie rodzicem, pracownikiem lub fizycznie niepełnosprawnym nie 

stwarza barier uczestnictwa w kursie; przesunięcie roli ucznia z pozycji konsumenta 

treści edukacyjnych na pozycję prosumenta – aktywnego współtwórcy treści nauczania.  

                                                
9
 Schulmeister, R. (2006): eLearning: Ansichten und Aussichten. Oldenbourg, München 
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Zarysowane powyżej możliwości e-learningu wzbudzały wielki entuzjazm na początku XXI 

wieku i niezaprzeczalnie można było zaobserwować stały wzrost wykorzystania e-learningu 

w różnych kontekstach. Jednakże, adaptacja e-learningu nie jest tak spektakularna, jak 

zakładano w przewidywaniach i różni się w zależności od regionu i gałęzi gospodarki. W ten 

sposób początkowy entuzjazm został zastąpiony przez umiarkowany, ale wciąż 

optymistyczny realizm, który oferuje lepsze zrozumienie pedagogiki e-learningu oraz jego 

praktycznych zastosowań. 

Dyfuzja innowacji, takich jak e-learning, jest zawsze złożonym procesem komunikacyjnym. 

Stopień adaptacji, czyli relatywna szybkość, z jaką innowacja jest przyswajana przez 

członków systemu społecznego, jest zdeterminowana przez wiele czynników, takich, jak 

postrzeganie atrybutów innowacji, rodzaj decyzji podejmowanych wobec innowacji 

(opcjonalna, wspólna, narzucona odgórnie), kanały komunikacji, którymi propaguje się 

innowację (np. mass media, międzyludzkie), natura systemu społecznego (np. normy, 

stopień integracji i połączeń międzyludzkich) i rozmiar wysiłków podejmowanych przez 

innowatorów na rzecz promocji
10

. Kompleksowe rozważenie wszystkich wyżej wymienionych 

czynników wykracza poza cele prezentowanego raportu. W związku z tym, przedstawimy 

tylko kilka wybranych aspektów omawianego procesu, zwłaszcza tych, które korespondują ze 

specyfiką obszarów wiejskich. 

Zasady innowacyjnego e-learningu 

Na podstawie powyższego, zidentyfikowano szereg kryteriów, które definiują innowacyjny e-

learning. Należą do nich: 

 Orientacja na ucznia: E-learning musi być otwarty na indywidualne style uczenia się i 

możliwości; powinien pozwalać jednostkom na tworzenie ich własnych, indywidulanych 

środowisk uczenia się.  

 Interaktywność/budowanie społeczności: Ponieważ uczenie się jest procesem 

społecznym, e-learning polega na budowaniu społeczności, pobudzaniu do interakcji I 

kontekstualizowaniu treści edukacyjnych. 

 Mikrotreningi: Mikrotreningi to krótkotrwałe szkolenia oparte na niewielkich porcjach 

dobrze przygotowanej wiedzy, zazwyczaj zintegrowane z czasem pracy. Mogą stanowić 

alternatywę do kursów prowadzonych w sposób konwencjonalny i być szczególnie 

przydatne w edukacji całożyciowej i zawodowej. 

 Interoperacyjność: E-learning nie powinien skupiać się na wdrażaniu najnowszych 

technologii, ale raczej na poszerzaniu możliwości korzystania z treści edukacyjnych 

niezależnie od posiadanego sprzętu. Kursy e-learning powinny być oparte na 

określonych standardach technicznych, tak aby uczniowie mogli korzystać ze szkoleń 

bez względu na typ posiadanego oprogramowania i sprzętu komputerowego. 

 Efektywność: Obniżanie kosztów jest zadaniem podstawowym. Innowacyjny e-learning 

opiera się na nowym podejściu do recyklingu treści (dzielnie się treścią i wiedzą) oraz do 

scenariuszy lekcji. Nowoczesne komputery zazwyczaj posiadają więcej funkcji niż jest to 

potrzebne do satysfakcjonującego wdrażania e-learningu. Wiele krajów posiada zatem 

programy, w ramach których starsze komputery, nieużywane już w przemyśle i handlu, 

są ofiarowywane sektorowi edukacji. W celu obniżania kosztów coraz powszechniej w 

                                                
10

 Rogers, E. M. (2003): Diffusion of Innovations. Free Press, New York  
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innowacyjnym e-learningu stosuje się metodę nauki zapośredniczaną przez urządzenia 

mobilne, takie jak palmtopy, PDA, czy telefony komórkowe. Chociaż wiele osób odnosi 

się sceptycznie do tego trendu, głównie ze względu na niewielki rozmiar ekranów wyżej 

wymienionych urządzeniach, inni uważają, że jest to perspektywiczny kierunek rozwoju, 

przede wszystkim dzięki młodym ludziom, którzy używają telefonów komórkowych 

intensywnie i do różnych typów aktywności. Duże nadzieje wiąże się również z rozwojem 

wolnego dostępu do bezpłatnego oprogramowania (open source software). 

 Instytucjonalizacja: Instytucjonalizacja e-learningu jest kluczowa. Włączenie w obecne 

ramy instytucjonalne e-learningu nowych struktur organizacyjnych może prowadzić 

zarówno do jego zwiększenia jego innowacyjności, jak i pomóc w wykorzystaniu jego 

potencjału. 

  Zarządzenie jakością i oceną: Spełnianie potrzeb użytkowników oraz kontrola jakości 

jest fundamentalną częścią innowacyjnego e-learningu, który rozwija się w oparciu o 

wysokie standardy jakości, zarzadzania i bezustannej ewaluacji. 

 

Kwestie dotyczące obszarów wiejskich i rozwiązań politycznych 

Jednym z głównych ograniczeń w podejmowaniu kursów e-learning na obszarach wiejskich 

jest, zdefiniowany według kryteriów przestrzennych, cyfrowy podział, który oznacza 

nierównomierny dostęp do Internetu. Celem Unii Europejskiej jest zapewnienie całkowitego 

pokrycia Europy siecią szerokopasmową. Jednakże, wspólnym doświadczeniem wielu krajów 

pozostaje fakt, że podłączanie się Internetu (szerokopasmowego) na obszarach wiejskich 

jest procesem dość powolnym, nawet jeśli takie rozwiązanie jest dostępne. Przegląd 

literatury na ten temat pozwala stwierdzić, że różnice typu miasto-wieś w korzystaniu z 

Internetu są silniej uwarunkowane odmiennym składem społecznym wiejskiej populacji niż 

ograniczeniami geograficznymi takimi jak rozproszenie populacji, czy odległość od ośrodków 

miejskich. 

Literatura dotycząca cyfrowego wykluczenia skupia się głównie na dostępie do 

(szerokopasmowego) Internetu i komputerów, jako warunku wstępnym do korzystania z 

możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie. Pojawiają się jednak również 

analizy dotyczące zróżnicowania sposobów wykorzystania Internetu i komputera. Coraz 

bardziej widoczne okazuje się bowiem, że użytkownicy Internetu i komputera, pomimo, 

zapewnienia im dostępu do tych dóbr, nie posiadają odpowiednich umiejętności by w pełni 

skorzystać z ich potencjału. Im bardziej cyfrowy podział jest podziałem na tych, którzy mają 

dostęp do Internetu i tych, którzy są go pozbawieni, tym bardziej znaczące stają się różnice w 

zakresie cyfrowych umiejętności i w sposobach wykorzystania nowych technologii. Stąd 

wynika, iż e-learning musi być „uwrażliwiony” na kwestię cyfrowych kompetencji, tak aby 

spełniać potrzeby różnych grup społecznych bez względu na ich charakterystykę społeczno-

kulturową. W tym miejscu należy odnotować, że istnieje luka w badaniach dotyczących 

zapotrzebowania na umiejętności, technicznych wymagań i użycia e-learningu w obrębie 

małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Co więcej rzadko podkreśla się konieczność 

wypracowania i implementowania polityki wspierającej akcje promujące efektywne i 

wartościowe wykorzystanie nowych technologii w miejscach pracy na obszarach wiejskich. 

Często natomiast w literaturze na temat e-learningu podkreśla się konieczność dokonania 

kulturowej zmiany w mikroprzedsiębiorstwach, tak aby stawały się organizacjami uczącymi 
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się. Najbardziej realistycznym rozwiązaniem byłoby jednak dopasowanie rozwiązań e-

learningowych do obecnej kultury uczenia się małych i mikroprzedsiębiorstw niż oczekiwanie 

na ich transformację. Uczenie się w miejscu pracy jest przede wszystkim uczeniem się przez 

nieformalną interakcję, a zatem im szybciej porzucimy założenia o uczeniu się jako procesie 

formalnym, powiązanym z zinstytucjonalizowanym nauczaniem, tym szybciej będziemy mogli 

wykorzystać zalety e-learningu. 

W ramach projektu e-ruralnet przeprowadzono pogłębione jakościowe wywiady z dostawcami 

e-learnigu, partnerami społecznymi i politycznymi decydentami. Wywiady zostały 

zaanalizowane i zakodowane według wskazówek zawartych powyżej. Projekt e-ruralnet 

zaowocował również stworzeniem bazy innowacyjnych produktów e-learning: 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/innovative_e-learning.php, zawierającej zarówno 

przykłady technicznych, jak i pedagogicznych rozwiązań. Pokazują one, że nie istnieje żaden 

zamknięty repertuar rozwiązań, ale istnieje wiele różnych podejść, które uzależnione są od 

grupy docelowej, zadań stawianych przed kursem i licznych czynników strukturalno-

instytucjonalnych. 

Główne wyniki badań jakościowych zostały przedstawione w tabeli poniżej i zakodowane 

według wcześniej wymienionych kryteriów, do których dodano również „dostęp”, jako 

podstawowy czynnik związany z rozwojem e-learningu na obszarach wiejskich. Tabelaryczne 

podsumowanie eksponuje najważniejsze zagadnienia, jak i praktyczne rozwiązania 

przeznaczone dla dostawców usług e-learning oraz politycznych decydentów: 

 
 

Kryteria Dostawcy e-learningu Polityka wobec obszarów 
wiejskich I ICT 

Dostęp Rozwiązania dla małych, 
średnich i 
mikroprzedsiębiorstw 

Ukierunkowanie na e-
ekskluzję  

 

Dostęp do internetu i 
cyfrowe kompetencje jako 
polityczne cele projektów z 
zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich 

Różne cele w zależności 
od rodzaju obszaru 
wiejskiego 

Orientacja na ucznia Badanie potrzeb wybranych 
grup, dostosowywanie e-
learningu do niektórych grup 
zawodowych, prostota 
narzędzi, wsparcie ucznia, 
wykfalifikowani trenerzy 

Dogłębna ocean potrzeb, 
indywidualna strategia 
rozwoju dla trenerów etc. 
jako jeden z warunków 
finansowego wsparcia dla 
projektu 

 

Interaktywność/społeczność Narzędzia zachęcające do 
interaktywności i rozwijania 
społeczności osób uczących 
się  

Integracja e-learningu z 
projektami rozwoju 
obszarów wiejskich w 
oparciu o sieci współpracy 
(np. LEADER) 

Mikrotrening Rozwijanie mikro-treningów 
odpowiednich dla idei 
uczenia się w miejscu pracy  

Wsparcie rozwoju 
przykładowych treści 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/innovative_e-learning.php
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Interoperacyjność Rozwiązania oparte na ICT 
możliwe do zastosowania w 
małych, średnich I 
mikroprzedsiębiorstwach 

Definiowanie standardów 

Wydajność Full cost modelling for 
providers AND users  

Development and 
promotion of full cost 
calculation frameworks 

Instytucjonalizacja Łączenie e-learningu z 
istniejącymi społecznościami 
praktyków, 
integrowanie/łączenie e-
learningu 

Społeczności są również 
punktami odniesienia dla 
nowych uczniów 

Strategie różnią się w 
zależności od 
instytucjonalnego kontekstu  

Ustanawianie 
przykładowych projektów 
pokazujących jak 
wykorzystać “efekt sieci” 
do rozpowszechniania 
wiedzy na temat e-
learningu 

Identyfikacja potencjalnych 
innowatorów 

 

Zarządzanie jakością i oceną Ustanowienie system 
zarządzanie i ewaluacji 

QMS jako standardowe 
wymaganie odnośnie 
projektów 
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5. MEDIA ALTERANTYWNE I OBECNE ZASTOSOWANIA E-LEARNIGU NA 
OBSZARACH WIEJSKICH:  

W ciągu ostatnich lat toczono wiele dyskusji na temat e-learningu, zarówno w kręgach 

różnych organizacji, jak i rządowych, widząc w nim sposób na ożywienie całego sektora 

ekonomii. Skąd to zainteresowanie e-learningiem? Jest to wynik zamian w pracy, edukacji i 

całym naszym życiu na skutek wzrastającej mobilności, która wymaga nowych rozwiązań w 

organizacji różnych sfer życia społecznego i indywidulanego, opierających się o zdolność do 

formalnego i nieformalnego uczenia się poprzez e-learning. Rozwój technologii pozwala na 

uczenie się niezależne od czasu i miejsca poprzez różne kanały dostępu do nauczycieli, 

ekspertów, usług, czy rówieśników. 

Wiele firm, organizacji i instytucji już teraz używa szerokiego wachlarza narzędzi 

elektronicznych aby dostarczać uczniom wiedzę, czy wspierać ich rozwój, takich, jak Internet, 

wewnętrzny intranet, systemy zarządzania kursami, programy biurowe, elektroniczne 

kalendarze, e-prezentacje czy maile. Stopień wykorzystania tego typu narzędzi w niektórych 

organizacjach znalazł się na takim poziomie, że nie są one rozpatrywane jako nowość, czy 

technologiczne zaawansowanie, ale jako standard, norma i integralny składnik codziennych 

praktyk. 

Chociaż elastyczność, którą umożliwia e-learning jest ważnym czynnikiem na gruncie 

edukacji całożyciowej, jego zalety nie ograniczają się tylko do oferowania wolności wyboru. 

E-learning umożliwia uczniom łączenie się w społeczności, sieci oraz interakcje z innymi – 

współuczestnikami kursu, ale także osobami z innych kręgów. Uczenie się od innych osób 

poprzez interaktywne fora, czy rozwijanie innych, nowych form edukacji to kolejny aspekt 

proaktywnego podejścia do uczenia się. W prawdziwej gospodarce opartej na wiedzy, e-

learning sprzyja kluczowym umiejętnościom, takim jak: zdolność do samodzielnego 

nabywania nowych kompetencji potrzebnych w pracy, bez konieczności uczestniczenia w 

sformalizowanych kursach, prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje trenerskie, czy 

zdolność do wyszukiwania, przyswajania i przetwarzania informacji. E-learning może 

umożliwiać uczniom żyjącym na obszarach wiejskich udział w kursach różnego rodzaju na 

równych zasadach, z tymi, którzy nie borykają się z barierami przestrzennymi w dostępie do 

instytucji szkolących. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy chcą uczestniczyć w 

szkoleniach z niszowych dziedzin zainteresowania, które zazwyczaj na obszarach wiejskich 

są niedostępne w ogóle, albo mała liczba chętnych uniemożliwia zorganizowanie 

tradycyjnego kursu, który byłby opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Zostało również 

udowodnione, że e-learning może zwiększyć jakość i efektywność kształcenia przy 

jednoczesnym rzeczywistym obniżeniu kosztów jego dostawy. 

Wolność wyboru czasu i miejsca nauki, jak i możliwość przyłączenia się do globalnej sieci ze 

swojego własnego domu czyni z e-learningu bardzo atrakcyjny sposób nauki i rozwoju na 

obszarach wiejskich, zwłaszcza, że są one zwykle w gorszej sytuacji niż miasta jeśli chodzi o 

dostęp do tradycyjnej edukacji i innowacyjnych usług, głównie ze względu na usytuowanie 

przestrzenne i brak wystarczającej liczby ekspertów w regionie. Jednakże, pełne 

wykorzystanie e-learningu stawia przed nami liczne wyzwania, niektóre nawet jeszcze 

nierozpoznane. 

Próby opisu niektórych z wyzwań stojących przed e-learningiem podjął się zespół e-ruralnet 

w raporcie „Media alternatywne i ich obecne zastosowania” 
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http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/alternative_media.php, w którym analizujemy dwa 

zagadnienia, wydające się niezwykle ważne w świetle przeprowadzonych badań: 

1. Dostęp do e-learningu na obszarach wiejskich, na których nie ma odpowiedniej lub 

wystarczającej infrastruktury informatycznej 

2. Nowe i potencjalnie innowacyjne podejścia do uczenia się wynikające z użycia nowych 

interaktywnych narzędzi ICT, takich jak sieć 2.0, strony wiki, podcasty etc.  

 

W celu wsparcia wyżej wymienionych kwestii badamy możliwości wykorzystania 

alternatywnych technologii, obok komputerów, jak i nowych metod uczenia się, takich 

jak symulacje i uczenie się poprzez gry, co ma na celu ocenę możliwości przezwyciężenia 

wskazanych wyżej trudności i wspieranie procesów decyzyjnych w instytucjach szkolących, 

jak i na poziomie politycznym. W naszej analizie poruszamy następujące aspekty 

omawianych zagadnień: 

o Wnioski z wiodącej literatury na temat e-learningu, poruszającej kwestie odnoszące się 

do instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych (indywidualnych) użytkowników szkoleń, 

instruktorów/nauczycieli/ewaluatorów. 

o E-learning w kontekście mechanizmów rynkowych, traktując jako punkt wyjścia rezultaty 

badań projektu e-ruralnet i na ich podstawie pogłębiając zakres zagadnień, które 

odnoszą się do szczególnych trudności doświadczanych przez wiejskich e-uczniów, 

zarówno na poziomie implementacji e-learningu, jak i z punktu widzenia organizacyjnego. 

Część dyskusji stanowią również kwestie związane z jakością i dostawą e-learningu.  

o Ewaluacja potencjału mediów alternatywnych i alternatywnych sposobów dostarczania e-

learningu, jak np. przenośnych urządzeń, które mogą być szczególnie użyteczne na 

obszarach wiejskich, gdzie łączność z Internetem jest słaba lub nie ma jej wcale. 

Dokonana ewaluacja obejmuje użycie nowinek technologicznych oraz multimedialnych, 

efektywność uczenia się poprzez gry i symulacje, a także wnioski z przykładów 

zaprezentowanych w Bibliotece Dobrych Praktyk e-ruralnet: 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/library.php . 

Według badań prowadzonych w ramach projektu e-ruralnet, e-learning wciąż generuje duże 

zainteresowanie, którego głównym źródłem jest jego właściwość do umożliwiania nauki o 

każdej porze i w każdym miejscu. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia edukacji 

całożyciowej, ponieważ dorośli uczniowie zazwyczaj obciążeni są licznymi obowiązkami, 

które musza godzić z nauką. Odpowiedni dla nich system nauki to zatem taki, który można 

dostosowywać do indywidualnych potrzeb, wymogów, ograniczeń tak aby wpisywał się w 

napięty grafik dnia codziennego i nie ograniczał nauki do jednego określonego miejsca. W 

tym kontekście e-learning wydaje się rozwiązaniem doskonałym, zwłaszcza, że jest 

ekonomiczny, zarówno z punktu widzenia dostawcy (bo jedno i to samo szkolenie można 

sprzedać wielu uczniom), jak i ucznia (nie trzeba ponosić kosztów dojazdu – zarówno 

finansowych, jak i czasowych). 

Głównym czynnikiem wpływającym na dostępność e-learningu na obszarach wiejskich jest 

brak infrastruktury i szybkiego Internetu, które może rekompensować użycie alternatywnych 

technologii (video, DVD, CD, odtwarzacze mp3, audioksiążki). Dodatkowo grupą, która nie 

http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/alternative_media.php
http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/library.php
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posiada wystarczających kompetencji cyfrowych jest często również wiejska populacja (np. 

ze względu na duży odsetek osób w podeszłym wieku). 

W celu określenia, jak zapewnić kursy e-learning zawierające odpowiednie treści, 

przeanalizowano wiele teorii i badań, o których mowa w tym sprawozdaniu. Jednym z 

ważnym czynników, który powinien być brany pod uwagę przez każdego dostawcę, jest 

umieszczanie w punkcie centralnym wszystkich działań potrzeb planowanej grupy docelowej. 

Dotyczy to zarówno aspekty związane z jakością materiału nauczania, jak i przewidywanie 

stylu uczenia się grupy docelowej. W przypadku kursów e-learning, które nie odniosły sukces 

ten aspekt był z reguły lekceważony. Warto również zauważyć, że chociaż zarówno 

zawartość kursu, jak i wykorzystane technologie powinny się odznaczać wysoką jakością, to 

jednak tworzenie kursu e-learning nie musi być drogie, ani kiedy odbywa się we własnym 

zakresie, ani gdy jest powierzane instytucjom z zewnątrz. Uczniowie zazwyczaj najmocniej 

doceniają możliwość interakcji, wartość zawartości oraz elastyczność, a dopiero później 

zaawansowanie technologiczne. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że technologia 

sama w sobie ma żadnej wartości dla uczniów, dopóki nie rozwiązuje ich istotnych 

problemów. 

Z punktu widzenia mieszkańców obszarów wiejskich e-learning umożliwia zdobywanie 

wiedzy w dziedzinach niszowych, lub w tych, w których inne możliwości szkolenia nie są 

możliwe za względu na bariery geograficzne. E-learning umożliwia również realny dostęp do 

najlepszych ekspertów z wybranych dziedzin, a to z kolei może powodować zwiększoną 

konkurencje między firmami szkoleniowymi. 

Jednakże, e-learning aby stać się prawdziwie opłacalną opcja uczenia się na obszarach 

wiejskich, potrzebuje podejmowania lokalnych, regionalnych, narodowych i transnarodowych 

działań na rzecz zwiększenia dostępu do sieci szerokopasmowej. Obecnie obszary wiejskie 

są w gorszej pozycji niż miasta w zakresie dostępu do najnowszych informacji, niezbędnych 

do efektywnej pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Do pewnego stopnia brak dostępu 

do sieci szerokopasmowej może być kompensowany poprzez wykorzystanie mediów 

alternatywnych, jednak dla osiągnięcia pełnej równości i włączenia wszystkich w obręb 

społeczności uczących się niezbędne jest zwiększenie wysiłków na rzecz pełnej dostępności 

wszystkich technologii. 



 37 

6. NARZĘDZIE ZAPOZNAJĄCE Z E-LEARNINGIEM: MODEL NAUCZANIA OPARTEGO 

NA GRACH DYDAKTYCZNYCH 

W ramach projektu zaprojektowaliśmy przyjazną dla użytkownika grę dydaktyczną, mającą 

pomóc osobom mało doświadczonym z e-learningem w określeniu korzyści, które mogą 

uzyskać z tej formy nauki oraz w przezwyciężeniu obaw związanych z nowymi technologiami 

i Internetem.   

Gra dostępna jest na stronie internetowej projektu i może być nieodpłatnie używa przez 

wszystkie zainteresowane organizacje i osoby indywidulane.  

http://www.e-ruralnetgame.net 

Gra rozpoczyna się zdefiniowaniem pojęcia e-learning: 

Co to jest e-learning? 

E-learning to nauka na odległość za pośrednictwem komputera i Internetu, wszystkiego tego, 

co jest Ci potrzebne do pracy, rozwoju kariery zawodowej i Twoich zainteresowań.  

Następnie przedstawione są krótkie wyjaśnienia dotyczące form e-learningu:  

Są trzy sposoby uczenia się w systemie e-learning 

1. Nauka całkowicie samodzielna po zarejestrowaniu się na kurs e-learning 

2. Nauka z pomocą tutora 

3. Nauka połączona z udziałem w rzeczywistych spotkaniach, tzw. mieszana metoda 

kształcenia  

Następnie, gracz informowany jest o trzech etapach, które należy pomyślnie przejść aby 

zapoznać się z ideą e-learningu; wystarczy naciśnięcie na każdy z etapów, aby zostać 

zabranym przez wirtualnego przyjaciela Alberta w podróż po e-learningu 

3 kroki do poznania e-learningu 

Etap pierwszy - Czy podołam? 

Etap drugi - Jakiego typu e-learningu potrzebuję? 

Etap trzeci - Jak mogę znaleźć kurs e-learning? 

Etap pierwszy “ czy podołam?” składa się z trzech gier: quizu wiedzy komputerowej, który 

pomaga określić poziom swojej wiedzy komputerowej, konfrontując gracza z takimi pojęciami 

jak youtube, broadband, gmail, email, przeglądarki internetowe, wi-fi, etc; gra o 

samodyscyplinie testuje zdolność do koncentracji, dokładność i wytrwałość gracza; gra o 

korzyściach w zabawny sposób pozwala odkryć zalety e-learningu 

Etap pierwszy – Czy podołam? Zobaczmy czy e-learning jest metodą dla Ciebie. Znajdziesz 
tu trzy gry, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest e-learning. 

Gra nr 1 Quiz wiedzy komputerowej --> Określ swoją wiedzę komputerową 

Gra nr 2 – Gra o samodyscyplinie --> Dowiedz się, czy masz dość samodyscypliny, by 
korzystać z e-learningu 

Gra nr 3 – Gra o korzyściach --> Upewnij się, że znasz korzyści płynące z e-learningu 

 

Drugi etap “Jakiego typu e-learnigu potrzebuję” odbywa się w wirtualnej Krainie Pytań i 

http://www.e-ruralnetgame.net/
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pozwala zidentyfikować własne potrzeby edukacyjne i podjąć właściwą decyzje odnośnie 

wyboru kursu e-learning. Rezultaty tego etapu zostają zapisane jako raport z pobytu w 

krainie, który podsumowuje wszystkie wymagania odnośnie kursu sformułowane przez 

gracza i który może być wykorzystany w korespondencji/rozmowie z dostawcą, aby ułatwić 

mu dobór odpowiedniego dla danej osoby kursu. 
 

Etap drugi - Kraina pytań 

Czego potrzebujesz się nauczyć? 

Jak jest moja wiedza o dziedzinie, którą chcę studiować? 

Czego potrzebuję się nauczyć? 

Czy masz czas na naukę? 

Ile miesięcy mogę poświęcić na naukę? 

W jakim języku chciałbyś się uczyć? 

Co z pieniędzmi? 

 

Trzeci etap “Jak mogę znaleźć dostawcę szkolenia” pozwala znaleźć odpowiedniego do jego 

potrzeb dostawcę szkoleń e-learning, zapewniając również (jako dodatkową opcję) przydatne 

wyjaśnienia dotyczące korzystania z przeglądarki internetowej 

 

Jak mogę znaleźć dostawcę szkolenia? 

Są trzy podstawowe sposoby szukania dostawcy szkolenia poprzez Internet: 

1. Poszukaj w bazie dostawców e-ruralnet! www.e-ruralnet.eu 

2. Poszukaj dostawcy w różnych spisach na stronach internetowych 

3.Możesz przeszukać Internet używając internetowej wyszukiwarki (jeśli potrzebujesz 
pomocy - kliknij tutaj) 

 

http://www.e-ruralnet.eu/
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7. ICT NA RZECZ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ: PERSPEKTYWY 

Edukacja włączająca wspierana ICT została wybrana jako temat przewodni międzynarodowej 

konferencji wieńczącej projekt e-ruralnet. Konferencja zgromadziła około 100 osób: 

prelegentów i uczestników z 16 różnych krajów z całego świata, którzy odnieśli się do tematu 

konferencji z wielu perspektyw. W ciągu dwóch dni, w trakcie 3 sesji plenarnych i 6 spotkań 

warsztatowych przedstawiono 37 prezentacji. Szczegółowe informacje o konferencji 

(program, mówcy oraz materiały pokonferencyjne) są dostępne na stronie: 

http://eruralnetconference.com lub http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/conference.php. 

Prelegenci podkreślali konieczność bardziej sprawiedliwej dystrybucji szans na dostęp do 

edukacji całożyciowej, widząc w tym procesie szczególne miejsce dla nowych technologii. 

Mówiono również o zmianie podejścia do e-learningu, który należy pozbawić przedrostka „e”, 

jako, że każdy rodzaj nauki powinien być obecnie łączony z nowymi technologiami i 

Internetem, przy czym nie możemy jednak zapominać o najważniejszej funkcji uczenia się i 

edukacji, którą jest – niezależnie od tego, czy zrealizujemy ją w oparciu o nowe technologie, 

czy bez nich – kształtowanie osobowości. 

Podczas wystąpień plenarnych prelegenci omawiali proces przechodzenia od społeczeństw 

industrialnych do społeczeństw opartych na wiedzy i wyłaniania się tzw. „kompetencji XXI 

wieku”, a także gwałtowny rozwój i wszechobecność nowych technologii, w tym „sieci 2.0”, w 

których widziano ważny czynnik inkluzji. Dyskutowano również wyłanianie się internetowych 

społeczności dedykowanych uczeniu się, uczenie się od rówieśników, postęp w badaniach 

nad uczeniem się i mierzeniem jego rezultatów oraz aktualną europejską politykę na rzecz 

technologicznej i internetowej inkluzji. 

Chociaż w ostatnich latach przybyło wiele badań nad uczeniem się, to jednak duża część z 

nich wydaje się nieadekwatna w stosunku do rzeczywistych praktyk edukacyjnych oraz 

politycznych decyzji. Ogromnie szybki rozwój ICT przesunął granice edukacyjnych 

możliwości i położył podwaliny pod reformy w całym systemie kształcenia. Zredefiniowany 

system przekształca środowisko edukacyjne w przestrzeń zorientowaną na ucznia, 

umożliwiającą personalizację i inkluzję. Polityka UE ma na celu zapewnienie wszystkim 

równego dostępu do ICT i tym sposobem wykreowanie połączenia pomiędzy społeczną 

inkluzją a edukacją całożyciową. Krytycy zarzucają jednak obecnie podjętemu kierunkowi, że 

nie wspiera wykorzystania ICT do stymulowania bezpośrednich działań dążących do 

upodmiotowienia ludzi społecznie wykluczonych czy objętych takich ryzykiem. 

Rola mediów społecznych i internetowych społeczności w zwiększaniu dostępu do edukacji i 

oferowaniu nowych form inkluzyjnego nauczania wydaje się bardzo obiecująca, chociaż 

droga do pełnej realizacji tego celu będzie jeszcze bardzo długa. Inne inicjatywy 

podejmowane na rzecz inkluzyjnego uczenia, taki jak: uniwersytety rówieśników, czy 

nauczanie mobilne wyraźnie wskazują na możliwość pomyślnego rozwijania nowych modeli 

uczenia, bazujących głównie na wielokierunkowej interakcji studentów zapośredniczanej 

przez nowe technologie. 

Wykluczenie obszarów wiejskich było podkreślane wielokrotnie, jako, że wiejskie i izolowane 

społeczności znalazły się pomiędzy tymi, którzy najciężej doświadczyli skutków 

technologicznej rewolucji. Niewykluczone jednak, że najnowsza generacja technologii, takich 

jak gry video, światy wirtualne i społeczne sieci może odwrócić niektóre z negatywnych 

http://eruralnetconference.com/
http://www.prismanet.gr/eruralnet/en/conference.php
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trendów poprzednich lat i stać się siłą napędową innowacji i rozwoju na obszarach wiejskich, 

oddalonych od głównych ośrodków, a lokalne zasoby można wzmacniać w nowy i 

innowacyjny sposób – poprzez uczenie się. 

Omówiono również specyfikę obszarów wiejskich w kontekście cyfrowego wykluczenia, 

postaw wobec nowych technologii, rozwoju mikrotreści nauczania oraz instytucjonalizacji. 

Stosując perspektywę dyfuzji innowacji, można stwierdzić, że tempo przyswajania edukacji 

wspieranej nowymi technologiami na obszarach wiejskich jest zdeterminowane rodzajem 

kanałów użytych do ich promocji oraz wysiłkami innowatorów. 

Dopasowanie podaży do popytu jest ważną kwestią, szczególnie w odniesieniu do obszarów 

wiejskich. Badania prowadzone w Europie przez projekt Euracademy Observatory/e-ruralnet, 

pokazują, że rynek usług e-learning jest zróżnicowany i dynamiczny, ale nie zaspokaja w 

pełni potrzeb swoich klientów/potencjalnych konsumentów, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich. Wydaje się, że dla osiągnięcia równowagi pomiędzy podażą a popytem potrzeba 

bardziej zróżnicowanej oferty tematycznej oraz lepszej infrastruktury (szybkiego Internetu), 

jak i podniesienia kompetencji cyfrowych. E-learning  zdaje się zapewniać wiele możliwości 

personalnego rozwoju, ale nie dostarcza wystarczających sposobności dla rozwoju 

zawodowego i rozwoju kariery, zwłaszcza, że pracodawcy nie wykazują takiego poziomu 

zaufania do e-learningu, jaki mają do kursów konwencjonalnych. 

Kluczowe kwestie wyłonione podczas prac warsztatowych to: 

Zrozumieć przyczyny deprywacji edukacyjnej i wykluczenia  

Aby skutecznie podejmować wysiłki na rzecz edukacji włączającej, musimy zrozumieć 

czynniki, które prowadzą do ekskluzji i określić kim są grupy i jednostki o utrudnionym 

dostępie do edukacji. Zdefiniowanie „edukacyjnej deprywacji” w kontekście edukacji 

całożyciowej nie jest łatwym zadaniem. Prelegenci i dyskutanci wskazywali na wiele 

czynników, które prowadzą do takiej deprywacji: płeć, wiek, wcześniejsze doświadczenia 

szkolne, miejsce zamieszkania (miasto-wieś), poziom kompetencji cyfrowych, stwierdzając, 

że wszystkie wpływają na gotowość jednostki do podjęcia nauki za pośrednictwem cyfrowych 

mediów. Nie wolno również zapominać, że istotnym czynnikiem decydującym o podjęciu 

edukacji wspieranej ICT jest dostęp do szerokopasmowego Internetu.  

Uatrakcyjnienie e-learningu 

Uatrakcyjnienie e-learningu, zarówno dla indywidulanych odbiorców, jak i biznesu jest 

kwestią szczególnie ważną. Podczas warsztatów dyskutowano szczegółowo na temat trzech 

czynników wpływających na atrakcyjność e-learningu: traktowanie procesu uczenia się jako 

aktywności społecznej, oferowanie treści, które są odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz 

wykorzystywanie narzędzi, które ułatwiają uczenie się i aktywizują uczniów. Wcielenie w 

życie powyższych założeń wymaga dużej innowacyjności, ale żeby została ona wdrożona na 

poziomie edukacji musimy zakwestionować tradycyjną szkolną hierarchię oraz metody. 

Podchodzenie do uczenia się jako procesu społecznego, a nie indywidualnej aktywności 

może przywrócić społeczny charakter również uczeniu się wspieranemu przez nowe 

technologie. Promowanie podejmowania interakcji pomiędzy różnymi grupami uczniów, np. 

poprzez angażowanie ich w życie wirtualnych klas, może być dobra podstawą do 

uspołecznienia edukacji. Jednakże nie wolno pomijać wyłaniających się w związku z tym 
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pytań, jak np. w jaki sposób możemy efektywnie wykorzystać synchroniczną komunikację 

video aby wzmocnić społeczny komponent uczenia się, biorąc pod uwagę, że takie narzędzia 

nie są jednak dokładną repliką społecznych sytuacji rozgrywających się twarzą w twarz. 

Alternatywa może być nauczanie mieszane (blended learning), które zakłada oprócz spotkań 

w środowisku wirtualnym, jednoczesne cykliczne spotkania w świecie rzeczywistym. 

Rozwijanie treści nauczania powinno się odbywać z założeniem, że mają one dobrze 

spełniać potrzeby grupy docelowej oraz umożliwiać współpracę i interakcję. Co więcej należy 

pozostawić pewną przestrzeń dla samych uczniów, tak aby mogli odgrywać rolę 

współproducentów treści edukacyjnych i pracować nad nimi również w sposób nieformalny. 

W tym kontekście ważne stają się społeczności praktyków i sieci współpracy oraz 

umiejętność kontekstualizowania treści edukacyjnych.  

Znaczenie innowaycjnych narzędzi do nauki nie powinno być bagatelizowane, zwłaszcza, 

gdy bierzemy pod uwagę edukacyjny potencjał ICT. W dyskusji kładziono duży nacisk na 

innowacyjne rozwiązania, takie jak nauczanie oparte na grach, gdyż ich możliwości nie są 

jeszcze w pełni wykorzystywane. Poruszono jednak także wątek przecenia zaawansowanych 

technologii i niedoceniania prostych rozwiązań. W edukacji wspieranej ICT najważniejsze jest 

bowiem aby spełniała ona potrzeby uczniów: stąd nie zawsze potrzebujemy wyrafinowanych 

technologii – niekiedy wystarczą prostsze narzędzia, o ile odpowiadają one na edukacyjne 

oczekiwania uczniów i nauczycieli. 

Ocena rezultatów nauki i certyfikacji równiez była przedmiotem ożywionych dyskusji, 

zwłaszcza, że dla uczniów kwestia potwierdzenia nabytych umiejętności odpowiednim 

dylopmem czesto jest kluczowym czynnikiem przy wyborze kursu. 

Redefinicja roli nauczyciela 

W nowej koncepcji edukacji, w której ICT wykorzystywane są do wspierania nauczania 

włączającego, następuje radykalna zmiana roli nauczyciela – staje się on mentorem, a 

student może się stać nauczycielem. Nauczyciel jest facylitatorem procesu uczenia się, 

współuczestnikiem procesu uczenia się i osobą skierowaną na ucznia. Ten nowy paradygmat 

opiera się zazwyczaj na kolaboracji, współprodukcji treści nauczania, upodmiotowieniu 

ucznia. Największy nacisk kładzie się na współpracę, ale także na personalizowanie nauki i 

ułatwianie uczniowi znalezienia swojej własnej ścieżki edukacji i tempa jej realizacji. 

Nauczyciele muszą być również aktywnymi użytkownikami ICT, dostrzegającymi ich zalety, 

ale także potrafiącymi ocenić wiarygodność i jakość informacji pochodzących z sieci. 

Rozwiązania  

 Loobing właściwych władz politycznych aby zapewnić polityczne rozwiązania na rzecz 

edukacji włączającej wspieranej nowymi technologiami. W tym celu konieczne jest 

zdefiniowanie grup wykluczonych i określenie ich barier dostępu do edukacji 

 Lobbing branży IT, tak aby zapewnić większą użyteczność nowych technologii w 

sektorze edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej 

 Zwiększenie promocji informacji, taka by uczynić ludzi bardziej świadomymi możliwości 

oferowanych przez e-learning. Wiele osób nie słyszało o e-learningu lub nie wie, w jaki 

sposób mógłby się on przyczynić do ich osobistego i zawodowego rozwoju. Wielu nie ma 

odwagi spróbować uczenia się wspieranego ICT, stąd konieczność działań na rzecz 
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przełamywania mentalnych barier. Jednym z nich jest stworzona w ramach projektu e-

ruralnet prosta gra dydaktyczna, zapoznająca z ideą e-learnigu. 

 Rozpoznanie roli, jaką odgrywa w e-learnigu wsparcie, mentoring I doradztwo. Uczenie 

się polega na rozwoju własnej osobowości i odpowiednie doradztwo może pomóc 

przełamywać bariery mentalne, takie jak brak pewności siebie, czy obawa przed nowymi 

technologiami.  

 Zapewnianie wsparcia nauczycielom, w ich nowej roli mentorów i facylitatorów. 

Nauczyciele muszą się nauczyć w jaki sposób kierować umiejętnościami uczniów, by 

mogli uczestniczyć w koprodukcji wiedzy i w jaki sposób opierać edukację na współpracy 

i interakcji. 

Sieć: IT na rzecz edukacji włączającej (IT for Inclusive Learning Network) 

Uczestnictwo w konferencji wielu nauczycieli, badaczy, partnerów społecznych i decydentów 

politycznych, a także wysoka jakość prezentacji i ożywione dyskusje, wskazują na potrzebę 

rozwijania namysłu nad edukacja włączającą, dalszych badań i analiz. W związku z tym 

postanowiono poszerzyć sieć e-ruralnet o wszystkich zainteresowanych tym tematem i 

powołać do życia sieć współpracy na rzecz edukacji włączającej wspieranej nowymi 

technologiami. 

Główne cele sieci na rzecz edukacji włączającej to: 

 Umożliwienie współpracy wszystkim zainteresowanym edukacją włączającej 

wspierana ICT, taka by skutecznie promować równe szanse edukacyjne – we 

wszystkich społecznościach i pod każdą szerokością geograficzną 

 Kontynuowanie debaty na temat edukacji włączającej poprzez regularną organizację 

konferencji, warsztatów i publikacje oraz ustanowienie internetowej sieci współpracy, 

przyłączając się do już istniejących społecznych i zawodowych społeczności 

praktyków, tak aby zapewnić szeroka wymianę doświadczeń i informacji 

 Próbowanie wpływania na polityczny proces decyzyjny w zakresie edukacji 

włączającej, na poziomie narodowym, europejskim i międzynarodowym 

 Stworzenie w ramach sieci specjalnych podgrup tematycznych, jak np. społeczności 

nauczycieli e-learning, tak aby ułatwić im współpracę 

 Zachęcanie członków sieci do podejmowania wspólnych projektów badawczych lub 

działań praktycznych I wspieranie ich w poszukiwaniu funduszy 

Sieć rozpoczęła jest już obecna w mediach społecznościowych, a jej członkowie rozpoczęli 

dyskusję, której wnioski zostały włączone w powyższą relację z konferencji. 
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