
WSTĘP 

Jeszcze pół roku temu niewielki odsetek 

nauczycieli mógłby podzielić się własnymi 

doświadczeniami z prowadzenia zajęć 

zdalnych. Forma realizacji lekcji online lub  

e-learningu miała najczęściej charakter 

uzupełniający lub wstępny w stosunku do 

nauczania tradycyjnego (stacjonarnego)  

i mimo wielu zalet, które niesie ze sobą 

ten rodzaj szkolenia było ono traktowane 

przez dydaktyków po macoszemu i najczę-

ściej omijane dużym łukiem.  

Marzec 2020 roku przyniósł radykalną 

zmianę w tym zakresie. Rozwijająca się 

pandemia COViD-19 i związane z nią  

zagrożenia spowodowały, że cały świat 

zaczął pracować i uczyć się zdalnie. Z dnia 

na dzień tradycyjne systemy edukacyjne 

zostały zamienione na nauczanie w świe-

cie wirtualnym, z wykorzystaniem nowo-

czesnych technologii przekazywania obra-

zu i dźwięku. Świat nie był przygotowany, 

zarówno pod względem technicznym jak  

i metodycznym oraz organizacyjnym,  

na tak radykalną zmianę w szeroko poję-

tym szkolnictwie. Nauczyciele, w tym aka-

demiccy, prowadzący w jednym tygodniu 

zajęcia na uczelni, w kolejnym już spotyka-

li się ze swoimi studentami na platfor-

mach do nauczania zdalnego. Nie było 

czasu na odpowiednie przygotowanie me-

todyczne do prowadzenia zajęć oraz  

na opanowanie umiejętności użytkowania 

narzędzi e-learningu czy wideokonferencji. 

Poniższy artykuł, przedstawia osobiste 

doświadczenia autora związane z transfor-

macją nauczania studentów cywilnych  
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Prezentowane w biuletynie tre-

ści zostały opracowane na uży-

tek wewnętrzny ASzWoj na pod-

stawie źródeł jawnych, są jedy-

nie opinią ich autorów i nie 

stanowią oficjalnego stanowiska 

MON w rozpatrywanym zakresie.  
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Nauczanie zdalne (edukacja 

na odległość) oznacza takie 

prowadzenie procesu kształ-

cenia, w którym w istotny 

sposób uwzględnia się, zna-

czący dla tego procesu, brak 

bezpośredniego kontaktu 

ucznia z nauczycielem i inny-

mi kształcącymi się – poprzez 

zastosowanie specyficznej 

organizacj i kształcenia,  

w której kluczowe znaczenie 

mają: 

‒ specjalnie przygotowane 

materiały i pomoce dydak-

tyczne, 

‒ odmienne niż w tradycyj-

nym kształceniu sposoby 

komunikowania się ucznia  

z nauczycielem i monitoro-

wania przez nauczyciela 

procesu uczenia się. 

Doświadczenia związane z nauczaniem zdalnym  

umiejętności praktycznych prognozowania i oceny  

sytuacji skażeń. 

z formy stacjonarnej na zdalną, najczę-

ściej trudności lub przeszkody, z którymi 

musiał się zmierzyć oraz wnioski doty-

czące nauczania umiejętności praktycz-

nych z wykorzystaniem zdalnych metod 

szkolenia. 

OKOLICZNOŚCI ZMIAN 

Wspomniane we wstępie doświadczenia 

związane są z prowadzeniem zajęć  

ze studentami cywilnymi w ramach 

przedmiotu Informatyczne zarządzanie 

informacjami CBRN. Poniżej przedsta-

wione zostały podstawowe informacje  

na temat przedmiotu tzw. metryczka 

(Tabela 1). 
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W tym numerze: 

Tabela 1 

Metryczka przedmiotu Informatyczne zarządzanie 

informacjami CBRN 

Przedmiot 
Informatyczne zarządzanie informa-

cjami CBRN 

Wydział Wydział Bezpieczeństwa Narodowego 

Studia stacjonarne, II stopnia 

Kierunek Fakultet 

Rok, semestr,  

grupa 

Rok 1, semestr 2,   

grupa F2/A/IZICBRN – 10 osób 

Rok, semestr,  

grupa 

Rok 2, semestr 4,   

grupa F2/B/IZICBRN – 24 osoby 

Liczb godzin 32 

Forma zali-

czenia 
zaliczenie z oceną 
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Zarządzanie  informacjami 

CBRN – jedno z pięciu 

przedsięwzięć OPBMR, 

obejmujące systematyczne 

gromadzenie i rozsyłanie 

komunikatów ostrzegaw-

czych, wymianę informacji 

CBRN oraz zdolności pozy-

skania wiedzy specjali-

stycznej z zakresu OPBMR. 

 

 

  

Prognozowanie skażeń — 

zobrazowanie prawdopo-

dobnych stref skażeń po-

wstałych w wyniku zdarzeń 

CBRN. 

 

 

 

SI PROMIEŃ - system infor-

matyczny wykorzystywany 

na potrzeby bieżącego mo-

nitoringu i oceny sytuacji 

skażeń związanej z uży-

ciem broni masowego raże-

nia oraz alarmowania  

o skażeniach. 

 

 

 

Trenażer Ośrodka Anali-

tycznego Krajowego Syste-

mu Wykrywania Skażeń  

i Alarmowania - zespół la-

boratoriów komputerowych 

przeznaczony do zbierania  

i przetwarzania danych w 

tym analizowania i ocenia-

nia sytuacji skażeń w za-

k r e s i e  n i e z b ę d n y m  

do sprawnego funkcjono-

wania Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alar-

mowania (KSWSiA).  

 
znajdujący się w Centrum Szkolenia 

OPBMR w SZ RP i zgodnie z rozkładem 

zajęć zostały zaplanowane do realizacji w 

każdy poniedziałek w godzinach 08:00-

11:30 (po 2 godziny na każdą z grup).  

Niestety tylko 6 godzin ze wszystkich 32  

zostało zrealizowanych w formie tradycyj-

nej i 16.03.2020 r., zgodnie z Zarządze-

niem Rektora-Komendanta ASzWoj, nau-

czanie w całości zostało przetransponowa-

ne do formy zdalnej. W związku z powyż-

szym pojawiło się pierwsze kluczowe pyta-

nie – Co dalej? 

Pytanie ogólne, ale bardzo istotne zważyw-

szy na fakt, że niezrealizowane zostało 

jeszcze wspomnianych 26 godzin zajęć  

z posługiwania się oprogramowaniem  

SI PROMIEŃ.  

W wyniku przeprowadzonych analiz,  

po akceptacji przełożonych, autor podjął 

decyzję, że cel przedmiotu tj. nauczenie 

zasad prognozowania i oceny sytuacji  

skażeń zostanie taki sam. Zmieni się nato-

miast medium wykonania tego zadania  

tj. zamiast wykorzystywania narzędzi infor-

matycznych, środkiem ciężkości stanie się 

nauczanie technik manualnych (ręcznych) 

prognozowania. 

Należy wspomnieć, że termin zarządzanie 

informacjami CBRN oznacza jedno z pię-

ciu przedsięwzięć obrony przed bronią 

masowego rażenia i zgodnie z definicją 

obejmuje ciągłe zbieranie, przetwarzanie, 

przechowywanie i rozpowszechnianie 

danych dotyczących systemu OPBMR. 

Jednym z zadań realizowanych w ramach 

zarządzania informacją CBRN jest m.in. 

prognozowanie i ocena sytuacji skażeń 

CBRN. Przymiotnik „informatyczne”  

w nazwie przedmiotu oznacza, że jest on 

ukierunkowany na nauczenie studentów 

przetwarzania informacji CBRN z wykorzy-

staniem narzędzi informatycznych,  

a tematyka zajęć jest ściśle związana  

z kształtowaniem umiejętności prognozo-

wania i oceny sytuacji skażeń za pomocą 

systemu komputerowego SI PROMIEŃ.  

W ogromnej części program przedmiotu 

powinien obejmować naukę obsługi wspo-

mnianego oprogramowania i jego wyko-

rzystanie zgodnie z procedurami obowią-

zującymi w zarządzaniu kryzysowym. Ćwi-

czenia komputerowe (26 godzin) miały 

być prowadzone w oparciu o Trenażer 

Ośrodka Analitycznego Krajowego Syste-

mu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, 

Fot. 1.  Trenażer Ośrodka Analitycznego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania  

Źródło:  zbiory własne 
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Oznaczało to bardzo duże wyzwanie  

dydaktyczne związane przede wszystkim  

z trudnościami jakimi charakteryzuje się 

nauczanie umiejętności praktycznych  

z wykorzystaniem technik zdalnych. Nie 

wyobrażamy sobie przecież chirurga czy 

mechanika samochodowego, którego 

umiejętności kształtowane byłyby jedynie 

poprzez  udział  w szkoleniach  

e-learningowych. Skala wyzwania była 

również ogromna, ze względu na liczbę 

zajęć do przeprowadzenia w formie wi-

deokonferencji. Dodatkowo autor zdawał 

sobie również sprawę z innych ograniczeń 

m.in. związanych z dostępem do pomocy 

dydaktycznych, map czy przyrządów kre-

ślarskich, a były one jeszcze dodatkowo 

potęgowane przez lockdown kraju i trud-

ności związane z możliwością swobodne-

go poruszania się i pozyskania niezbęd-

nych materiałów. Mimo zidentyfikowanych 

ograniczeń, opracowany został nowy pro-

gram kształcenia oraz rozkład zajęć ukie-

runkowany na nauczenie studentów 

„ręcznego” prognozowania skażeń  

po zdarzeniach chemicznych i radiacyj-

nych. 

KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI 

Pierwszym krokiem organizacyjnym w pro-

wadzeniu przedmiotu było przygotowanie 

obszaru do kształcenia zdalnego na plat-

formie edukacyjnej ILIAS ASzWoj.  Za sa-

mo utworzenie obszaru odpowiedzialny 

był Wydział Kształcenia na Odległość Pio-

nu Doskonalenia Kursowego natomiast za 

jego obsługę pod względem organizacyj-

nym odpowiadał wykładowca prowadzący. 

Utworzony moduł szkoleniowy w ILIAS 

ASzWoj pozwalał na komunikowanie się 

ze studentami za pomocą zamieszcza-

nych informacji („Aktualności”) na stronie 

głównej, tworzenie katalogów w których 

dodawane były pliki z materiałami  

do kształcenia, repozytoria literatury, przy-

datne linki czy wytyczne do zajęć. Narzę-

dzia ILIAS pozwalały również na przesyła-

nie wiadomości mailowych: indywidual-

nych lub zbiorowych do studentów, utwo-

rzenie forum dyskusyjnego oraz sprawdze-

nie wiedzy w formie testu online.  

Największym problemem w palecie wyżej 

wymienionych możliwości technologicz-

nych, okazała się obsługa modułu poczto-

wego. Niestety był to proces czasochłon-

ny, a w przypadku dołączania załączników  

w postaci plików, okazał się również 

skomplikowany i mało intuicyjny. Najwięk-

szym ograniczeniem okazały się jednak 

zabezpieczenia, które nie pozwalały  

na przesłanie wiadomości do studentów 

posiadających konta mailowe na niektó-

rych domenach np. @o2.pl czy @wp.pl. 

Oznaczało to potrzebę zdiagnozowania, 

którzy studenci nie otrzymywali wiadomo-

ści i wysyłania im oddzielnych informacji 

przy pomocy alternatywnego komunikato-

ra np. MS Outlook.  

To właśnie poczta służbowa okazała się 

narzędziem, które było najczęściej używa-

ne do przesyłania indywidualnych wytycz-

nych lub zadań do wykonania przez stu-

dentów. Zdefiniowanie odbiorców i ich 

grup w programie pocztowym Outlook po-

zwoliło na swobodne i przede wszystkim 

szybsze zarządzanie przesyłanymi infor-

macjami. Niestety również w tym przypad-

ku programy antywirusowe i antyspamowe  

w sposób znaczący ograniczały komunika-

cję i wprowadzały nutkę chaosu do poro-

zumiewania się ze studentami. Wiadomo-

ści od niektórych osób, a dokładnie z ich 

adresów mailowych, były blokowane i nie 

trafiały do skrzynki odbiorczej wykładowcy. 

Informacja o fakcie zablokowania wiado-

mości przychodziła z opóźnieniem kilku 

dni i znacząco wydłużała czas potrzebny 

na indywidualne komunikowanie się  

ze studentami. 

Ograniczenia zdiagnozowane dla obu spo-

sobów wymiany informacji (ILIAS i Outlo-

ok) oznaczały potrzebę wskazania trzeciej, 

alternatywnej metody przesyłania wiado-

mości (poczta prywatna na domenie innej 

niż @akademia.mil.pl) oraz indywidualne 

przypisanie jednego ze trzech sposobów 

komunikacji do każdego studenta. W kon-

sekwencji, w sposób znaczący dezorgani-

zowało to pracę wykładowcy i wpływało  

na ciągłość procesu nauczania zdalnego. 

 

Ryc. 1.  

Strona logowania platformy ILIAS 

ASzWoj.  

 

Żródło:  

https://ilias.akademia.mil.pl/ilia

s.php?lang=pl&client_id=PDKW

&cmd=showClientList&cmdClas

s=ilstartupgui&cmdNode=ic&ba

seClass=ilStartUpGUI 

ILIAS (Integriertes Lern-, 

Informations- undArbe-

itskooperations Systeme) 

— e-learningowa platfor-

ma edukacyjna typu 

otwartego (open source), 

która oprócz możliwości 

tworzenia modułów nau-

czania, z funkcją analizy 

postępów użytkowników 

szkolenia (testy, ankiety, 

raporty), dostarcza rów-

nież zaawansowane funk-

cje pozwalające w intuicyj-

ny sposób zarządzać tre-

ścią i multimediami oraz 

projektować interakcje 

pomiędzy uczestnikami 

procesu dydaktycznego 

Platforma umożliwia rów-

nież udostępnianie plików 

w dowolnym formacie,  a 

także współtworzenie i 

współdzielenie bazy wie-

dzy.  
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zajęć online. Wideokonferencje zawiesza-

ły się lub były tak słabej jakości, że prefe-

rowaną czynnością było wyłączenie kamer 

przez studentów już na początku spotka-

nia. Problem jakości połączenia interneto-

wego pojawiał się również w czasie obsłu-

gi zwykłej poczty, gdzie załączenie pliku 

zajmowało bardzo dużo czasu i nie zaw-

sze kończyło się sukcesem. 

Autor zauważył jeszcze problem związany 

z brakiem możliwości wykorzystania po-

mocy dydaktycznych takich jak m.in. tabli-

ca suchościeralna, która w opinii autora 

jest niezbędna do nauczania umiejętności 

praktycznych związanych z wykreślaniem 

kształtów prognoz po zdarzeniach CBRN. 

Kwiecień 2020 r., przyniósł wyczekiwaną 

zmianę miejsca, z którego odbywała się 

nauka zdalna. Po powrocie pracowników 

do Akademii problemy związane z bra-

kiem wolnej przestrzeni, czasu, dostępu 

do sprzętu komputerowego i jakości połą-

czenia internetowego samoczynnie znik-

nęły. Jedynym występującym ogranicze-

niem, podobnie jak w okresie domowym, 

był brak kamery streamingowej z szero-

kim kątem nagrywania oraz możliwością 

automatycznego lub półautomatycznego 

przybliżania i oddalania kadru.  

PLATFORMY DO ZAJĘĆ ONLINE 

Zgodnie z decyzją przełożonych, dwie plat-

formy do prowadzenia wideokonferencji 

były rekomendowane do realizacji zajęć 

online: Cisco Webex oraz Hangouts Meet. 

Pierwsza z nich była wykorzystywana tylko 

w początkowym okresie (2 spotkania),  

a pozostałe wideokonferencje odbywały 

się przy pomocy narzędzi grupy Google 

Suit. Obie aplikacje mają swoje wady  

i zalety. W odczuciu autora Webex charak-

teryzuje się gorszą jakością połączenia 

wideo, a dodatkowym ograniczeniem jest 

jej dostępność tylko w języku angielskim. 

Narzędzie do wideokonferencji Hangouts 

Meet spełniło oczekiwania autora, a swo-

boda dostępu i intuicyjność obsługi były 

niewątpliwie jego największymi zaletami. 

Jedyną negatywną cechą obu ww. aplika-

cji było narzędzie do odręcznego rysowa-

nia nazywane whiteboard (tablica Webex  

MIEJSCA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Mówienie o miejscach prowadzenia zajęć 

w przypadku nauczania zdalnego brzmi 

trochę niedorzecznie. Tak naprawdę  

możemy nazwać to bardziej obrazowo 

„miejscem nadawania” i oznacza wnętrze, 

z którego prowadzone są zajęcia online  

i mimo, że jedną z największych zalet  

nauki zdalnej jest oderwanie się od wymo-

gów infrastrukturalnych, to w przypadku 

nauczania niektórych treści oraz w celu 

zminimalizowania zakłóceń procesu  

dydaktycznego, miejsce realizacji lekcji 

ma znaczenie. 

Autor, w swojej praktyce prowadzenia 

nauczania zdalnego, realizował je z dwóch 

dyslokacji: domu rodzinnego i z pomiesz-

czeń służbowych w Akademii. W początko-

wym okresie pracy online, w czasie lock-

downu, wykładowcy pracowali zdalnie  

z własnych domów lub miejsc przebywa-

nia. Doświadczenia autora z prowadzenia 

zajęć z tego okresu są raczej negatywne. 

Największym problemem okazało się try-

wialne znalezienie wolnej przestrzeni  

w domu do prowadzenia zajęć. Jeżeli weź-

miemy pod uwagę np. 5-osobową rodzinę, 

w której małżonek również pracuje zdal-

nie, dwójkę dzieci w wieku szkolnym bio-

rących udział w lekcjach online oraz,  

na koniec, maleństwo lub przedszkolaka, 

to spróbujmy znaleźć przestrzeń i wolne 

okienko czasowe do prowadzenia wła-

snych zajęć. Ograniczenia związane  

z rodzinami pracującymi lub uczącymi się 

zdalnie związane są również z dostępem 

do sprzętu komputerowego w domu.  

W niektórych przypadkach nałożenie się 

na siebie przedsięwzięć zdalnych oraz 

ograniczona liczba urządzeń komputero-

wych powodowało potrzebę ustalania har-

monogramu użytkowania sprzętu i wska-

zanie przedsięwzięć priorytetowych,  

w których rodzic czy dziecko mogło wziąć 

udział. Kolejnym wyzwaniem, w przypadku 

autora, okazała się jakość połączenia in-

ternetowego. Sygnał z domowej sieci Wi-Fi 

był za słaby do swobodnego prowadzenia 

nauczania zdalnego. Głównym proble-

mem była jakość połączeń wideo w czasie 

Cisco Webex 

Meetings 

p l a t f o r m a ,  

do prowadzenia spotkań 

online,  często wykorzysty-

wana również do prowa-

dzenia szkoleń. Korzysta-

nie z platformy jest możli-

we za pomocą przeglądar-

ki internetowej lub po-

przez add-on do przeglą-

darki. 

Dostępne są tam dwa 

tryby zakładania spotka-

nia: 

 uproszczony: aby zor-

ganizować spotkanie 

wystarczy podać pod-

stawowe dane, takie 

jak termin, czas trwa-

nia oraz maile zapro-

szonych gości, 

 zaawansowany: w któ-

rym poza definiowa-

niem podstawowych 

danych można między 

innymi ustawić upraw-

nienia uczestnika po 

wejściu do tzw. pokoju. 

 

 

Google Meets  

k o m u n i k a t o r 

i n t e r n e t o w y 

amerykańskiej firmy Goo-

gle. Służy do wysyłania 

wiadomości, a także pro-

wadzenia wideorozmów 

oraz  te le fonowan ia  

za pośrednictwem tech-

nologii VoIP. Komunikator 

jest w pełni zintegrowany 

z pakietem Google Suite. 

Daje możliwość przesyła-

nia treści z „Dysku”, 

współpracę z wykorzysta-

niem dokumentów, arku-

szy i prezentacji oraz dołą-

czanie do spotkań online 

w Hangouts Meet.  
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i Jamboard), które były niewystarczające  

do nauki wykreślania prognoz skażeń i ich 

opisu. 

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Najczęściej stosowaną, podającą formą zajęć 

w czasie nauki zdalnej były wykłady prowa-

dzone techniką wideokonferencji (wykłady 

online). Jest to jedna z podstawowych form 

nauczania i wydaje się być niczym nowym dla 

nauczyciela akademickiego, ale kiedy w grę 

zaczynają wchodzić technologie przekazywa-

nia obrazu i dźwięku, doświadczenia z trady-

cyjnego realizowania zajęć mogą być niewy-

starczające. Wyzwaniem jest już podjęcie 

próby kształtowania umiejętności praktycz-

nych (manualnych) poprzez zajęcia online, 

dodatkowo sama tematyka związana z pro-

gnozowaniem skażeń jest trudna i przysparza 

wiele kłopotów studentom czy słuchaczom 

kursów. Dużym ograniczeniem w czasie wi-

deokonferencji okazały się trudności w jed-

noczesnym wyświetlaniu na ekranie informa-

cji z różnych źródeł oraz możliwość równocze-

snego korzystania z tablicy suchościeralnej, 

gdzie na bieżąco należy wykreślać efekty 

prowadzonych kalkulacji.  

W zasadzie nie ma możliwości zastosowania 

ww. technik nauczania w przypadku prowa-

dzenia zajęć z domu z wykorzystaniem tylko 

laptopa. Autor mógł sięgnąć do powyższych 

rozwiązań dopiero w przypadku pracy w sa-

lach wykładowych Akademii, używając  

do tego celu tablice multimedialne i ekra-

ny z możliwością jednoczesnego wyświe-

tlania kilku źródeł wiedzy na raz. 

Kolejną stosowaną formą nauczania były 

ćwiczenia online, które podobnie jak wy-

kład nie miały charakteru znanego z trady-

cyjnego systemu kształcenia. Praktycznie 

nie możliwa jest do zastosowania techni-

ka prowadzenia ćwiczeń poprzez indywi-

dualne rozwiązywanie zadań przez stu-

dentów z jednoczesnym nadzorem wykła-

dowcy i reagowaniem na popełniane błę-

dy. W pewnych okolicznościach, w czasie 

analizowania przykładu, istnieje potrzeba 

indywidualnej pracy ze studentem i poka-

zania mu prawidłowego sposobu prowa-

dzenia kalkulacji czy wykreślania progno-

zy. Często jest to moment kluczowy,  

po którym szkolony zyskuje pewność sie-

bie i kolejne zadania są już tylko doskona-

leniem umiejętności.  

Ograniczenia nauczania zdalnego nie  

pozwalają na swobodną indywidualną 

pracę ze studentem (zwłaszcza przy  

dużych grupach szkoleniowych) i wspo-

mniany moment kulminacyjny opanowa-

nia umiejętności zostaje odsunięty w cza-

sie i często jest trudny do rozpoznania.  

W związku z powyższym, ćwiczenia  

z kształtowania umiejętności praktycz-

nych były prowadzone w formie pokazowej 

poprzez rozwiązywanie przykładów przez 

Fot. 2. Stanowisko do prowadzenia zajęć  online z wykorzystaniem kamery streamingowej. 

Źródło:  zbiory własne 

Ja m bo a rd 

c y f r o w a 

t a b l i c a  

interaktywna służąca do 

rysowania podstawowych 

kształtów i tworzenia opi-

sów. Pozwala zespołom 

(nawet wtedy, gdy ich 

członkowie są oddaleni 

od siebie) dyskutować 

nad pomysłami i zapisy-

wać je w chmurze, dzięki 

czemu są dostępne  

na dowolnym urządzeniu. 

 

 

Ryc. 2.  

Kamera internetowa Logitech 

ConferenceCam Connect Silver 

Żródło:  

https://www.morele.net/kamera

- i n t e r n e t o w a - l o g i t e c h -

conferencecam-connect-silver-

960-001073-1009071/ 
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wykładowcę i zadawanie pytań kontrol-

nych.   

Samokształcenie jako forma zdobywania 

wiedzy jest tak naprawdę istotą nauczania 

zdalnego. Wykładowca określa zakres 

odziaływania na szkolącego (podanie: 

tematu, celu, zagadnień, literatury, mate-

riałów szkoleniowych), natomiast student 

musi samodzielnie wyznaczyć czas i spo-

sób pracy oraz poszukiwać rozwiązania. 

Dużym ograniczeniem przy wykorzystaniu 

tej metody w nauczaniu zdalnym, szcze-

gólnie w czasie lockdownu, jest brak  

dostępu do biblioteki. W zależności od 

tematyki nauczania tylko część podręczni-

ków występuje w wersji cyfrowej.  

Wiąże się to z potrzebą czasochłonnego 

opracowywania materiałów przez wykła-

owcę i udostępnianiem ich poprzez repo-

zytoria materiałów szkoleniowych na plat-

formach do nauczania zdalnego (ILIAS 

ASzWoj). 

Pewną odmianą klasycznego samokształ-

cenia jest „samokształcenie praktyczne” 

gdzie student musi sam doskonalić swoje 

umiejętności manualne, poprzez rozwiązy-

wanie zadań bez nadzoru nauczyciela,  

a po ich wykonaniu zostaje oceniony  

i otrzymuje informację zwrotną o popełnio-

nych błędach (feedback), które musi na-

stępnie usunąć. Z przedstawionego opisu 

możemy wywnioskować, że roboczo nada-

na nazwa „samokształcenie praktyczne” 

to nic innego jak praca domowa. Okazuje 

się, że przy 

n a u c z a n i u 

zdalnym umie-

jętności prak-

tycznych, kie-

dy nadzór 

nau cz yc i e la 

jest ograniczo-

ny, ta forma 

k s z t a ł c e n i a 

praktycznego 

była najczę-

ściej wykorzy-

stywana przez 

autora.  

Niestety nauczanie na odległość przez 

praktyczne rozwiązywanie przykładów, 

celem wykształcenia umiejętności manu-

alnych, wiąże się z dużym wysiłkiem  

dydaktycznym w zakresie:  

 wymyślenia odpowiedniej liczby zadań,  

 czasu poświęconego na ich opracowa-

nie i sprawdzenie,   

 przygotowania indywidualnej informacji 

zwrotnej (feedback) o popełnionych 

błędach, 

 wymyślenie kolejnych zadań do popra-

wy dla osób z ocenami negatywnymi, 

 kolejnego sprawdzenia. 

Nie należy zapominać, że wszystkie przy-

kłady należy opracować w wersji cyfrowej, 

z możliwością przesłania ich do studen-

tów lub zamieszczenia na platformie  

do nauczania zdalnego, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sposób przygotowa-

nia informacji zwrotnej o popełnionych 

błędach. Na rysunku 2 przedstawiono 

jeden ze sposobów opracowania feedbac-

ku i wskazania prawidłowego rozwiązania 

zadania. 

Innym sposobem przekazania informacji 

zwrotnej było organizowanie konsultacji 

online z wybraną grupą studentów lub 

indywidualne spotkania poprzez  

wideokonferencje w terminie dodatkowym 

poza rozkładem zajęć z przedmiotu.  

 

Fot. 2.  Informacja zwrotna do studenta (feedback) o popełnionych błędach  

Źródło:  zbiory własne 

Feedback informacja 

zwrotna — uświadomienie 

uczących się, które  

z ich dokonań osiągnęło 

odpowiedni poziom, dzięki 

czemu będą mogl i  

w przyszłości to zachowa-

nie powtórzyć, oraz wyja-

śnienie im, co było poniżej 

wymaganego standardu, 

po to, by można było z 

nimi uzgodnić plan pozwa-

l a j ą c y  u n i k n ą ć  

w przyszłości podobnych 

zachowań, a zamiast nich 

dążyć w kierunku pożąda-

nego standardu. 
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SPRAWDZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Przedstawione powyżej zadania praktycz-

nego rysowania prognoz podlegały ewalu-

acji i stanowiły element składowy oceny 

końcowej za przedmiot. Natomiast pomiar 

dydaktyczny wiedzy został dokonany po-

przez przygotowanie testu zdalnego  

na platformie ILIAS ASzWoj. Opracowanie 

takiego sprawdzianu wymaga większego 

wysiłku w stosunku do formy tradycyjnej, 

natomiast dużą zaletą jest automatyczna 

weryfikacja odpowiedzi i natychmiastowa 

informacja o zaliczeniu, połączona z wy-

stawieniem oceny od razu po zakończeniu 

rozwiązywania. 

 Istotna jest również możliwość sprawdze-

nia przez studentów swoich odpowiedzi, 

odnalezienie popełnionych błędów i po-

równanie z prawidłowymi rozwiązaniami.  

Test składał się z 30 pytań, a czas prze-

znaczony na jego rozwiązanie wynosił 30 

minut. Platforma ILIAS ASzWoj pozwala na 

ustawienie przypadkowej kolejności pytań 

dla każdego studenta oraz dodatkowe 

wymieszanie odpowiedzi. Wyznaczenie 

wspólnego czasu rozpoczęcia i zakończe-

nia testu dla wszystkich studentów ozna-

czało, że obie grupy rozwiązywały spraw-

dzian w tym samym terminie i w tym sa-

mym przedziale czasowym. Wyżej wymie-

nione atrybuty miały na celu zminimalizo-

wanie możliwości korzystania z niedozwo-

lonych źródeł wiedzy oraz komunikowania 

się między sobą i w konsekwencji być 

sprawiedliwym i zbliżonym do rzeczywiste-

go obrazem wiedzy studenta 

DOŚWIADCZENIA POZYTYWNE I NEGA-

TYWNE 

Okres prowadzenia nauki zdalnej ze stu-

dentami cywilnymi przyniósł wiele do-

świadczeń, negatywnych i pozytywnych, 

które zostały wykorzystane podczas pla-

nowania, organizowania i prowadzenia 

szkolenie zdalnego ze słuchaczami kur-

sów doskonalących w Centrum Szkolenia 

OPBMR w SZ RP. Były to wnioski pierwot-

ne (związane z pierwszym zetknięciem się 

z problemem), świeże (dopiero co ukon-

stytuowane) i przede wszystkim bardzo 

praktyczne (zdobyte w czasie realizacji 

nauczania zdalnego w praktyce), ale były 

one również bardzo osobiste (związane  

z wcześniejszą wiedzą i doświadczeniem 

autora i jego subiektywnymi odczuciami). 

Poniżej przedstawione zostały główne 

doświadczenia in minus z okresu prowa-

dzenia nauczania na odległość: 

 brak bezpośredniego kontaktu ze stu-

dentami, a w szczególności komunika-

cji niewerbalnej z grupą, które przełoży-

ły się na trudności w „rozpoznaniu” 

stopnia zrozumienia treści szkolenia; 

 wydłużenie czasu trwania procesu na-

bywania wiedzy przez studentów; 

 utrudniona możliwość jednoczesnego 

przedstawiania (wyświetlania) informa-

cji z różnych źródeł wiedzy w czasie 

zajęć online; 

 brak możliwości skorzystania z pomocy 

dydaktycznych np. tablice suchościeral-

ne, mapy, eksponaty itp.; 

 jakość sprzętu komputerowego i połą-

czeń internetowych (szczególnie w cza-

sie prowadzenia lekcji z domu), wpływa-

jąca na płynność prowadzenia wykładu; 

 duża ilość czasu poświęconego  

na przygotowanie indywidualnych za-

dań, ich sprawdzenie i przygotowanie 

informacji zwrotnej; 

 obawa studentów przed zadawaniem 

pytań lub deklaracją niezrozumienia 

czegoś. Kamera, mikrofon i ekran oka-

zały się barierą dla swobodnego uczest-

nictwa w zajęciach i zniechęcały  

do zabrania głosu.  

Jeżeli chodzi o doświadczenia in plus,  

to nie ma potrzeby wspominać o tak oczy-

wistych i powszechnie znanych zaletach 

nauczania zdalnego jak: oszczędność 

czasu związana z dojazdami czy redukcja 

wydatków finansowych, ale dwa wnioski w 

opinii autora zasługują na szczególną 

uwagę: 

 skrócenie czasu wykładu online w sto-

sunku do formy tradycyjnej powoduje, 

że przekazywane treści kształcenia są 

drobiazgowo selekcjonowane przez 

wykładowcę i ograniczają się do najbar-

Osoby ciche, wycofane, 

często okazują się jeszcze 

cichsze przez Internet. 

Należy zachęcić je do 

przedstawiania swoich 

opinii. Wykładowca musi 

przygotować się  na chwilę 

niezręcznej ciszy po zada-

niu pytania – uczestnikom 

potrzebny jest czas, żeby 

włączyć mikrofony, albo 

mogą oni próbować coś 

powiedzieć, mając wyłą-

czony mikrofon. 
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dziej istotnych do zapamiętania przez 

studentów; 

 prowadzenie zajęć w formie spotkań 

online, zwłaszcza w czasie lockdownu,  

jest formą oczekiwaną przez studentów 

w czasie realizacji przedmiotu. W przy-

padku autora, mimo że termin prowa-

dzenia wideokonferencji (poniedziałek, 

8:00) nie był dla studentów zbyt atrak-

cyjny, średnia frekwencja wyniosła  

90 %. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Transformacja tradycyjnych systemów 

edukacyjnych na formę zdalną, zmusiła 

nauczycieli, w tym również akademickich 

do odkurzenia swoich umiejętności meto-

dycznych. Przez lata gromadzona literatu-

ra, materiały dydaktyczne, prezentacje 

multimedialne, scenariusze zajęć czy na-

wet strategicznie umiejscowione w wykła-

dzie dowcipy i dygresje nagle okazały się 

w całości lub częściowo nieprzydatne  

i nieśmieszne. Należało przeanalizować 

swoje zasoby pod kątem możliwości ich 

wykorzystania w nauczaniu zdalnym,  

a następnie dostosować je do wymogów 

wirtualnego świata. Często wiązało się to z 

potrzebą zastosowania nowych form i me-

tod szkolenia, doboru przekazywanych 

treści do możliwości technicznych danej 

platformy e-learningowej czy narzędzi wi-

deokonferencji.  

Zmieniła się również relacja nauczyciel-

uczeń oraz profil edukacyjny samego stu-

denta. Tylko osoby będące zmotywowany-

mi, niezależnymi poszukiwaczami wiedzy 

mogą w pełni czerpać z zalet nauczania 

zdalnego, które często jest mało atrakcyj-

ne w swojej formie ogranicza się jedynie 

do „przeklikania” kolejnych slajdów pre-

zentacji lub e-learningowych modułów 

nauczania. Jako wykładowcy musimy so-

bie zdawać sprawę, że system nauki zdal-

nej oznacza umiejscowienie w jego cen-

trum ucznia/studenta. Wykładowca staje 

się przewodnikiem, który tak naprawdę 

daje swojemu podopiecznemu mapę  

z zaznaczonymi najważniejszymi punktami 

Centrum Szkolenia 
OPBMR w SZ RP 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Gawlik-Kobylińska M., 

Komunikacja w nau-

czaniu zdalnym na 

przykładzie platformy 

L M S  I L I A S ,  

http//www. resear-

chgate.net/publikator/ 

276845970  

2. Rewa J., Hunter D. 

Prowadzenie zajęć 

zdalnie. Pisany na 

gorąco przewodnik po 

kursach, spotkaniach, 

szkoleniach i wydarze-

niach online w czasach 

pandemii korona wiru-

sa. Centrum Edukacji 

Obywatelskiej  2020 

 

 

 

orientacyjnymi, które musi odnaleźć aby 

dotrzeć do celu. Droga i dzienna marszru-

ta pozostaje w gestii wychowanków. Dlate-

go tak ważne jest motywowanie studenta  

i zwiększanie atrakcyjności zdobywania 

wiedzy aby nie przerwał on swojej wędrów-

ki  w pół drogi.  

Doświadczenia zdobyte przez autora  

pozwoliły na sformułowanie kilku zasad 

dobrych praktyk prowadzenia nauczania  

na odległość i znalazły swoje zastosowa-

nie w czasie realizacji kursów doskonalą-

cych w formie zdalnej. W opinii autora 

szkolenie zdalne powinno być: 

 A T R A K C Y J N E  ( w i z u a l n i e ) ,  

 ale nie upstrzone, 

 RÓŻNORODNE (w metodach i formach), 

ale nie rozwlekłe, 

 C I E K A W E  ( w  t r e ś c i ) ,  

ale nie arcyzawiłe, 

 B Ę D Ą C E  W Y Z W A N I E M ,  

ale możliwym do osiągnięcia, 

 I N T E G R U J Ą C E  ( u c z e s t n i k ó w ) ,  

ale nie tylko w czasie wykładu, 

 UŻYTECZNE (kończące się nabyciem 

nowej wiedzy lub umiejętności),  

ale ważne żeby były one przydatne  

w przyszłości. 

Zbiór powyższych zasad nie jest zbiorem 

zamkniętym i każdy z nas po tych kilku 

niezwykłych miesiącach jest w stanie  

podzielić się swoimi odczuciami i spo-

strzeżeniami w tym zakresie i właśnie  

wymiana doświadczeń powinna być jed-

nym z głównych haseł związanych z dosko-

naleniem nauczania zdalnego.  


