AUTOMATYKA  2007  Tom 11  Zeszyt 3

Joanna Kwiecieñ*, Pawe³ Wo³oszyn*

Oczekiwania studentów wobec technik e-learningowych
1. Wprowadzenie
W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego na szczególn¹ uwagê zas³uguje zarz¹dzanie
wiedz¹. Coraz szerszy dostêp do Internetu, gwa³towny rozwój technologii internetowych,
³atwoæ u¿ycia i ci¹g³e uaktualnianie stron WWW jest si³¹ napêdzaj¹c¹ elektroniczne nauczanie, które ³¹czy w sobie zarówno nauczanie, jak i zarz¹dzanie wiedz¹.
Podstawowymi korzyciami stosowania e-learningu s¹:
 wydajnoæ,
 adekwatna treæ,
 elastyczny dostêp,
 spójnoæ.
E-learning oparty jest na kilku fundamentalnych kryteriach [2, 5]. Istniej¹c w sieci,
mo¿e byæ udostêpniony szerokiemu gronu odbiorców przy u¿yciu standardowych technologii internetowych. Materia³y edukacyjne s¹ na bie¿¹co uaktualniane, przechowywane,
wyszukiwane i wspó³dzielone. E-learning skupiony jest na szerszym punkcie nauczania
wykraczaj¹cym poza tradycyjne paradygmaty szkoleñ. Materia³y szkoleniowe wykorzystuj¹ ró¿norodne techniki i media w celu bogatszego zilustrowania materia³u. Czynnoci i etapy nauczania w systemach e-learningu opieraj¹ siê na autonomii osoby ucz¹cej siê i interaktywnych szkoleniach. Systemy elektronicznego nauczania stanowi¹ obiecuj¹ce rozwi¹zanie
dla wielu instytucji i przedsiêbiorstw, oferuj¹cych szkolenia na ¿¹danie skierowane indywidualnie do pracownika, w celu zredukowania kosztów i czasów uczenia.
Jednak sukces e-learningu nie zale¿y tylko od bogatego zaplecza technicznego. Bardzo wa¿ne jest zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, uwiadomienie im podstawowych zalet i wad elektronicznego nauczania oraz wzbudzenie chêci korzystania i odpowiednie przygotowanie spo³eczeñstwa z zakresu e-learningu. W spo³eczeñstwie naszego
kraju, olbrzymi procent stanowi¹ studenci, a wiêc osoby, które powinny doskonale wspó³istnieæ w spo³eczeñstwie informacyjnym. Czêæ z nich bêdzie równie¿ odpowiedzialna za
tworzenie skutecznych systemów nauczania na odleg³oæ. E-learning jest przedmiotem
wielu badañ, w szczególnoci dotycz¹cych oczekiwañ spo³eczeñstwa wobec tego typu metod [1, 3, 4].
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2. Próba badawcza
W celu zbadania oczekiwañ studentów wobec elektronicznego nauczania skierowano
do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie ankietê sk³adaj¹c¹ siê z 11 pytañ. Badaniem objêto 218 osób z lat IIV studiuj¹cych dziennie:
58 kobiet, 160 mê¿czyzn. Wród respondentów najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby wynajmuj¹ce mieszkanie (tab. 1).
Tabela 1
Podzia³ studentów ze wzglêdu na miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania
w trakcie studiów

Procent
badanych

Dom studencki

22

Mieszkanie/stancja

53

Dom rodzinny

25

W tabeli 2 przedstawiono charakterystykê ankietowanych osób ze wzglêdu na miejsce
pochodzenia.
Tabela 2
Podzia³ studentów ze wzglêdu na miejsce pochodzenia

Procent
badanych

G³ówne miejsce
zamieszkania

Wie

21

dom studencki

Miasto do 100 tys. mieszkañców

38

mieszkanie/stancja

Miasto powy¿ej 100 tys. mieszkañców

41

dom rodzinny

Miejsce pochodzenia

Wyniki uzyskane z badañ ankietowych przeprowadzonych wród studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej s¹ porównywalne z wynikami uzyskanymi na Akademii Ekonomicznej.

3. Wyniki badania
Ankietowani studenci przed zadaniem pytañ dotycz¹cych nauczania zdalnego poproszeni
zostali o okrelenie, jak czêsto korzystaj¹ z Internetu. Intencj¹ tego pytania by³a próba oceny,
w jakim stopniu zastosowanie technik e-learningowych mo¿e byæ limitowane dostêpnoci¹
Internetu dla studiuj¹cych osób. Okazuje siê jednak, ¿e bez wzglêdu na uczelniê, kierunek
studiów, miejsce zamieszkania czy miejscowoæ pochodzenia niemal wszyscy studenci
stwierdzili, ¿e maj¹ dostêp do Internetu przynajmniej kilka razy dziennie (90% ankietowanych).
Oczekiwania zwi¹zane z zastosowaniem metod nauczania zdalnego zosta³y wyra¿one
przez studentów w otwartym pytaniu, które sk³ania³o do spontanicznego wymienienia zalet
takich metod.
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Po usystematyzowaniu udzielonych odpowiedzi wy³oniono nastêpuj¹ce dominuj¹ce
opinie (uszeregowane w kolejnoci malej¹cej czêstoci wystêpowania, odsetki nie sumuj¹
siê do 100%; rys. 1):
 Swoboda wyboru lokalizacji (56%): w zajêciach mo¿na uczestniczyæ z dowolnego
miejsca, wed³ug potrzeb i mo¿liwoci, bez wychodzenia z domu, bez uci¹¿liwych dojazdów.
 Efektywnoæ organizacyjna (54%): ³atwy i szybki kontakt z prowadz¹cym zajêcia,
dostêpnoæ materia³ów dydaktycznych, prostota sk³adania prac zaliczeniowych, szybkoæ dostêpu do informacji organizacyjnych i ocen, zgromadzenie informacji w jednym miejscu.
 Swoboda wyboru czasu (49%): mo¿liwoæ korzystania z kursów o dowolnej, dogodnej
porze, brak ograniczeñ czasowych i cis³ego harmonogramu zajêæ, swoboda dysponowania czasem, oszczêdnoæ czasu dojazdów na uczelniê.
 Atrakcyjnoæ formy (22%): przyjazny interfejs, interaktywnoæ, mo¿liwoæ zamieszczania materia³ów multimedialnych, ciekawa i bogatsza forma przekazu.
 Indywidualizacja nauczania (14%): mo¿liwoæ dostosowania trybu pracy do mo¿liwoci ucznia, personalizacja formy i treci kursów, interaktywnoæ i elastycznoæ programu kursu, mo¿liwoæ wyra¿ania w³asnych opinii uczniów, rozwijanie kreatywnoci
i samodyscypliny uczniów.
 Oszczêdnoæ (9%): mniejsze koszty po stronie uczelni, oszczêdnoæ kosztów dojazdu
na uczelniê lub op³at za wynajmowanie mieszkañ lub akademików, mniejsze nak³ady
drukowanych materia³ów dydaktycznych.
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Rys. 1. Zalety e-learningu wed³ug ankietowanych  odsetek osób
spontanicznie udzielaj¹cych poszczególnych odpowiedzi

Oprócz wymienionych wy¿ej zalet pojedyncze osoby zwraca³y uwagê na takie cechy
technik e-learningowych, jak dostêpnoæ dla osób niepe³nosprawnych, mo¿liwoæ wirtualnych konsultacji z wybitnymi autorytetami czy zapewnianie kontaktu z innymi uczestnikami kursów.
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Swoje opinie na temat zalet nauczania na odleg³oæ ankietowani studenci opieraj¹
w znakomitej wiêkszoci na osobistych dowiadczeniach z tak¹ form¹ kszta³cenia. rednio
80% badanych w czasie swoich studiów wykorzystywa³o jak¹ postaæ e-learningu b¹d
jako obowi¹zkow¹, b¹d opcjonaln¹ formê zajêæ. Odsetek waha siê od 57% do 98% pomiêdzy rocznikami i kierunkami studiów, nie ma jednak zwi¹zku ze stopniem zaawansowania
samych studiów, studenci ju¿ od pierwszego roku maj¹ kontakt z e-learningiem.
Badane osoby mia³y oceniæ, czy w przysz³oci, po zakoñczeniu studiów, bêd¹ sk³onne
poszerzaæ swoje kwalifikacje, wykorzystuj¹c techniki nauczania zdalnego. Ogó³em po³owa
nie ma na ten temat zdania, 46% twierdzi, ¿e bêdzie korzystaæ z e-learningu po studiach, 4%
za ma opiniê przeciwn¹. Rozk³ad odpowiedzi zwi¹zany jest z miejscowoci¹ pochodzenia
ankietowanych (rys. 2). Osoby pochodz¹ce z du¿ych miast s¹ czêciej (51%) sk³onne siêgaæ
po studiach po narzêdzia e-learningowe ni¿ badani z mniejszych miast i terenów wiejskich
(43%).
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Rys. 2. Przysz³e plany ankietowanych okrelaj¹cych, czy po zakoñczeniu studiów bêd¹ korzystaæ
z technik e-learningu do rozwijania swoich kwalifikacji

Osoby sk³onne korzystaæ w przysz³oci z nauczania zdalnego wskazywa³y, ¿e bêd¹
u¿ywaæ tej formy kszta³cenia w postaci:
 kursów doskonal¹cych i kwalifikacyjnych (73%),
 kursów jêzyków obcych (32%),
 studiów podyplomowych (7%),
 kolejnych studiów magisterskich (6%).
Respondenci mieli równie¿ za zadanie oceniæ, czy uczelnia przygotowuje ich do korzystania z technik e-learningowych. Wród studentów, którzy podczas studiów mieli kontakt z tego typu technikami, twierdz¹co odpowiedzia³o 66%, przecz¹co za 19%. W pozosta³ej grupie osób, która nie pos³ugiwa³a siê narzêdziami e-learningowymi, proporcje wypad³y odwrotnie: 17% by³o zdania, ¿e uczelnia przygotowuje studentów do korzystania
z metod nauczania zdalnego, 48% wyrazi³o zdanie przeciwne.
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Ankieta zawiera³a pytanie dotycz¹ce preferowanej formy przeprowadzania egzaminów. Studenci mieli do wyboru jedn¹ lub wiêcej form sporód czterech: egzamin ustny,
tradycyjny egzamin pisemny, sprawdzian komputerowy przeprowadzany na uczelni
w obecnoci egzaminatora oraz sprawdzian komputerowy przeprowadzany zdalnie (rys. 3).
Najmniejsz¹ popularnoæ zyska³y egzaminy ustne (13%), wiêksz¹ sprawdziany komputerowe przeprowadzane na uczelni (25%). Najchêtniej wybierane by³y egzaminy zdalne (33%)
oraz pisemne (39%). Preferencje waha³y siê w zale¿noci od regionu pochodzenia ankietowanych, choæ we wszystkich przypadkach ustne i komputerowe egzaminy przeprowadzane
na uczelni zajmowa³y ostatnie pozycje. Studenci pochodz¹cy z miast zdawaliby egzaminy
przy pomocy platform e-learningowych oraz w tradycyjnej formie pisemnej z podobn¹ preferencj¹ (38% i 35% odpowiednio), natomiast osoby pochodz¹ce z regionów wiejskich
zdecydowanie bardziej wol¹ formê pisemn¹ (54%) od zdalnej (33%).
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Rys. 3. Preferowane formy egzaminów  odsetek osób wybieraj¹cych poszczególne metody

Z wyj¹tkiem pojedynczych przypadków niemal wszyscy ankietowani studenci
stwierdzili, ¿e e-learning jako metoda nauczania jest technik¹ potrzebn¹ w szkolnictwie
wy¿szym. Znakomita wiêkszoæ (90%) badanych uwa¿a nauczanie zdalne za metodê
wspomagaj¹c¹ tradycyjny system kszta³cenia, pozostali s¹dz¹, ¿e e-learning powinien metody tradycyjne zast¹piæ.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ kilka wniosków. Wród
zalet technik e-learningowych studenci doszukuj¹ siê przede wszystkim u³atwieñ organizacyjnych, oszczêdnoci i wygody. Na dalszym miejscu lub w ogóle pominiête zostaj¹ takie
cechy jak: mo¿liwoæ indywidualizacji procesu nauczania, interaktywnoæ kursów czy te¿
ich zawartoæ merytoryczna. wiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e ankietowani traktuj¹ e-learning
jako potencjalne rozwi¹zanie istniej¹cych niedostatków organizacyjnych tradycyjnych metod, nie za jako jakociow¹ innowacjê w nauczaniu.
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Opinie respondentów dotycz¹ce zalet zdalnego nauczania mo¿na zatem potraktowaæ
jako wyra¿one nie wprost zarzuty wobec tradycyjnych rozwi¹zañ edukacyjnych zwi¹zanych z uci¹¿liwociami takimi, jak: koniecznoæ dojazdów na uczelnie, sztywny harmonogram zajêæ, utrudniony kontakt z prowadz¹cymi poza zajêciami, brak sprawnych kana³ów
komunikacji miêdzy studentami a wyk³adowcami. Podkreliæ nale¿y, ¿e studenci nie oczekuj¹ ca³kowitego zast¹pienia tradycyjnych form zajêæ, zaliczeñ i egzaminów formami
zdalnymi. Wiêkszoæ respondentów podchodzi jednak z dystansem do tego typu rozwi¹zañ
technologiczno-edukacyjnych, co mo¿e byæ porednio zwi¹zane z ci¹gle niewystarczaj¹cym upowszechnieniem zdalnego nauczania na polskich uczelniach, którego poziom nie
pozwala w pe³ni doceniæ mo¿liwoci zmian jakociowych, jakie niesie ze sob¹ zastosowanie technologii IT w edukacji.
Do ci¹g³ego upowszechniania elektronicznego nauczania, oprócz dostêpnych technologii internetowych, konieczne jest m.in. zrozumienie potrzeb odbiorców w zakresie e-learningu oraz okrelenie czynników wp³ywaj¹cych na korzystanie z niego. Wraz z rozwojem
e-learningu wzrasta szansa udzia³u równie¿ pozosta³ej czêci spo³eczeñstwa w procesie ci¹g³ej edukacji. Niezmiennie jednak podstawowym kluczem do sukcesu wykorzystania
elektronicznego nauczania jest dowiadczenie w zakresie edukacji, którego nie jest w stanie
zast¹piæ nawet najbardziej udoskonalona technologia IT. W pewnym stopniu nastêpuje reorganizacja transferu wiedzy. Trener/nauczaj¹cy musi zdobyæ uczniów i przewidzieæ ich
potrzeby, tworzyæ odpowiednio ciekawe materia³y. Dziêki analizowaniu zaistnia³ych zdarzeñ podczas zdalnego nauczania, ledzeniu procesu osób ucz¹cych siê i wzajemnych oczekiwañ istnieje szansa stworzenia skutecznego e-learningu. Równie¿ uczelnie musz¹ zabiegaæ o studentów, dbaj¹c o swój wizerunek w kraju i na wiecie, za pomoc¹ rodków edukacyjnego offshoringu. Badania wród respondentów potwierdzi³y nasze przypuszczenia, ¿e
decyduj¹cym jest jednak bezporedni kontakt nauczyciela i osoby ucz¹cej siê, a wiedza
zdobywana na kursach e-learningowych powinna byæ metod¹ wspomagaj¹c¹ tradycyjny
system kszta³cenia.
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