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również przyjazną formę kształcenia dla osób o utrudnionym do-
stępie do edukacji, np. dla niepełnosprawnych (Jugajska-Jaszczołt, 
Czajkowska 2008). 

Pojęcie e-learningu oraz jego wady i zalety

Edukacja zdalna, tzw. e-learning, jako forma kształcenia staje 
się coraz bardziej popularna. Jest to pewnego rodzaju forma edu-
kacji, która dokonuje się na odległość z zastosowaniem sieci kompu-
terowej i mediów elektronicznych przy jednoczesnym zapewnieniu 
wzajemnej komunikacji. Cały proces dydaktyczny jest wspomagany 
oraz śledzony za pomocą platformy zdalnego nauczania. Definicji 
e-learningu znajduje się w literaturze przedmiotu tak wiele, ilu jest 
ich autorów. Każdy z nich rozumie to pojęcie w innym, lecz dość 
spójnym kontekście. Według A. Clarce „terminem e-learning przy-
jęto określać nowoczesną formę edukacji obejmującą szeroki zakres 
różnych technik i metod uczenia się. Łączy ona samodzielne zdo-
bywanie wiedzy za pomocą dostępnych elektronicznych środków 
technicznych z metodami tradycyjnymi, w których uczeń pozyskuje 
wiadomości od nauczyciela” (Clarce 2004). Podobną definicję e-le-
arningu oferuje A. Siemińska-Łasko: „E-learning rozumiany jest jako 
nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. 
Jest to interaktywna metoda kształcenia, w której zastosowanie 
znajdują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej, a prze-
kaz treści nauczania oraz innych informacji odbywa się głównie 
przez Internet i sieci komputerowe LAN, często z wykorzystaniem 
materiałów audio-wideo oraz płyt CD” (Siemińska-Łasko 2006). 
Samo słowo e-learning pochodzi z języka angielskiego. Powszechnie 

Wstęp

Rozpoczynając naukę, warto zastosować znaną od wieków 
rzymską zasadę: initium doctrinae sit consideratio nominis („rozpo-
czynając naukę, należy rozpoznać jej nazwę”). Zatem wstęp do owe-
go artykułu zaczyna się wyjaśnieniem pojęcia e-lerningu, bowiem 
o nim stanowią kolejne punkty niniejszego artykułu. E-learning jest 
to zjawisko związane z upowszechnieniem nowych technologii te-
leinformacyjnych, co w konsekwencji powoduje nie tylko zmiany 
w strukturze gospodarki i społeczeństwa, ale również w funkcjach 
i formach edukacji (Czarkowski, 2012). E-learning realizowany jest 
za pomocą środków technicznych, tzw. platform, z których najpo-
pularniejszą jest platforma Moodle, dostępna w ramach bezpłat-
nego oprogramowania, tzw. open sources. Korzystanie z tej formy 
zajęć wymaga ze strony studenta wyłącznie dostępu do komputera 
i Internetu. Kontakt z wykładowcą może odbywać się za pomocą 
podstawowych narzędzi sieciowych, do których należą poczta elek-
troniczna czy forum dyskusyjne. Korzyści z e-learningu (Juszczyk 
2005) można rozpatrywać z punktu widzenia m.in. uczelni, wykła-
dowcy, studenta. Korzyści można analizować również w różnych 
płaszczyznach, m.in. szans rozwoju, efektywności nauczania. Tego 
typu rozwiązania mają niewątpliwie wiele zalet, np. dostęp do kur-
sów, szkoleń oraz materiałów przez całą dobę, umożliwienie pracy 
grupowej studentów przebywających w rożnych miejscach, zdalne 
prowadzenie konsultacji, stwarzanie naturalnej okazji do kształtowa-
nia umiejętności wykorzystania komunikacji elektronicznej i inter-
personalnej, różnych narzędzi informatycznych, a co najważniejsze 
– kreatywności użytkowników. Uczenie się na odległość stanowi 
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E-learning stanowi obecnie powszechną formę doskona-
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wykonywania pracy zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest 
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kwestie: pojęcie oraz zalety i wady e-learningu oraz uregulowania 
prawne stosowania e-nauczania. Kulminacyjnym elementem arty-
kułu jest przedstawienie przesłanek wskazujących na wykorzysta-
nie e-learningu w doskonaleniu studentów uczelni wyższych oraz 
omówienie funkcjonowania najczęściej wykorzystywanej platformy 
e-learningowej, jaką okazuje się być Moodle.
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• indywidualizacja kształcenia;
• zwiększona efektywność oraz formy przekazu;
• dostęp dla osób niepełnosprawnych, z małych ośrodków 

i obciążonych obowiązkami;
• nauczanie online wspomaga zapamiętywanie poprzez ak-

tywne uczestnictwo w czasie trwania e-learningu;
• wpływanie na uczącego się poprzez dźwięk, barwy, anima-

cje, film;
• niewielki koszt uczestnictwa w porównaniu ze standardo-

wym szkoleniem;
• duży wybór możliwych form i sposobów uczenia się;
• swoboda wyboru miejsca i czasu przystąpienia do nauki;
• swoboda wyboru tempa uczenia się, co pozwala na dosto-

sowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Należy zaznaczyć, że e-learning to przede wszystkim zmiana fi-
lozofii kształcenia. Osoba ucząca się sama zdobywa wiedzę, w czasie 
i miejscu najwygodniejszym i najefektywniejszym dla niej (Sypuła 
2010). 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz organizacji najistotniej-
sze zalety e-learningu to:

• racjonalizacja i zmniejszenie wydatków dokonywanych na 
doskonalenie pracowników. Początkowe nakłady są wyso-
kie, jednak w trakcie kształcenia pracowników dokonuje się 
eliminacji kosztów związanych z prowadzeniem doskonale-
nia w sposób tradycyjny, a tym samym znikają z budżetu 
takie pozycje, jak: wynajem ośrodka szkoleniowego lub sali, 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie pracowników itp.;

• pracownicy nie muszą odrywać się od swoich obowiązków;
• pracodawca może dokonać monitoringu wyników naucza-

nia. Przełożeni mogą w łatwy i szybki sposób monitorować 
postępy w nauce swoich pracowników dzięki testom we-
ryfikującym, które pozwalają na sprawdzenie stopnia przy-
swojenia wiedzy;

• dowolna liczba osób szkolonych.

Niewątpliwie do najważniejszej z zalet e-learningu, bez względu 
czy jest on stosowany w przedsiębiorstwach, szkołach czy innych 
ośrodkach, należy możliwość systematycznego doskonalenia progra-
mu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy pozwala na modyfi-
kację wraz z rozwojem potrzeb indywidualnych uczestników, przed-
siębiorstw czy organizacji. Pozwala to na sprostanie wymaganiom 
stawianym przez rynek. Szkolenia stają się coraz lepsze i bardziej 
efektywne, ponieważ uwzględniają sugestie i uwagi uczestników 
wcześniej przeprowadzonych szkoleń. Jednak e-learning posiada 
również wady, do których zalicza się:

• wysoki koszt przygotowania zajęć, który związany jest 
z opracowaniem i testowaniem;

• osoba biorąca udział w nauczaniu przez Internet musi ce-
chować się samodyscypliną oraz wysoką motywacją;

• bariery w posługiwaniu się nowymi technologiami występu-
jące szczególnie u osób starszych;

• brak bezpośredniej komunikacji z nauczycielem;
• trudności z motywacją do podjęcia szkolenia;
• trudności z indywidualizacją, zwłaszcza dotyczącą oceniania 

uczestników;

używa się kilka zapisów słowa, tj.: e-learning, eLearning. W Polsce 
słowo e-learning często zastępowane jest jego spolszczonym odpo-
wiednikiem np. e-nauczanie czy e-edukacja. Trudno jest wskazać 
jednoznacznie uniwersalną oraz powszechnie uznawaną definicję 
e-learningu. Podręczniki oraz publikacje poświęcone zagadnieniu 
z jednej strony akcentują nauczanie na odległość za pomocą Inter-
netu, z drugiej strony mówią o dystrybucji wiedzy, szkoleń czy ma-
teriałów szkoleniowych nawet na nośnikach CD oraz w postaci wy-
druków komputerowych, a więc bez pośrednictwa Internetu. Jednak 
wśród wspólnych elementów oraz cech charakterystycznych można 
wskazać kilka istotnych, dzięki którym e-learning e-learning może 
być określany jako: swoisty sposób przekazywania wiedzy, metodę 
nauczania opartą na mediach elektronicznych, sposób obejmujący 
przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu i ocenę skuteczności na-
uczania (Strecyk 2006). Niewątpliwą cechą szkoleń czy kursów e-le-
arningowych jest fakt, iż dzięki zastosowaniu komputera i Internetu 
uczniowie zdobywają wiedzę z dowolnego miejsca na świecie i o do-
wolnej porze, 24 godziny na dobę. W odróżnieniu od tradycyjnej 
formy nauczania nie jest konieczne, aby wszyscy uczniowie przeby-
wali fizycznie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Rysunek 
1 obrazuje mechanizm uczenia się z wykorzystaniem e-learningu.

Rysunek 1. Układ graficzny e-learningu

Źródło: opracowanie własne.

W procesie e-learningu zazwyczaj zarówno nauczyciel, jak 
i uczestnicy procesu kształcenia logują się na specjalnej platformie 
e-learningowej znajdującej się na serwerze włączonym w sieć Inter-
net. Platformę można określić jako wirtualną klasę, gdzie z jednej 
strony znajduje się trener przekazujący uczestnikom materiały, który 
jest dostępny do konsultacji na forum, przy czym wysyła uczestni-
kom wiadomości i sprawdza postępy w nauce. Natomiast z drugiej 
strony znajdują się uczestnicy szkolenia, którzy zapoznają się z mate-
riałem, kolejno przechodzą testy, rozwiązują ćwiczenia, komunikują 
się z trenerem i z innymi uczestnikami. Mimo że wszyscy uczestni-
cy szkolenia znajdują się w innych lokalizacjach, tworzą wirtualną 
klasę, w której wspólnie zdobywają wiedzę, rozmawiają, wymie-
niają opinie, zadają pytania. W takiej sytuacji mamy do czynienia 
z komunikacją synchroniczną. W przypadku, gdy nauka odbywa się 
w dowolnych odstępach czasowych, a jednoczesna obecność kilku 
uczestników szkolenia nie jest wymagana, mamy do czynienia z ko-
munikacją asynchroniczną. Zdalna edukacja posiada szereg zalet, 
do których należą:

• dostęp do nauczania przez całą dobę;

NAUCZYCIEL

UCZEŃ UCZEŃ UCZEŃ

KOMPUTER SERWER



Justyna Kozłowska – E-learning jako forma...

43

edukacja cechuje się charakterem autotelicznym. Z perspektywy 
obszarów kształcenia można wskazać, iż e-learning ma zastoso-
wanie zarówno w różnych rodzajach administracji, jak i w sekto-
rze niepublicznym. Dotyczy w równej mierze organizacji społecz-
nych, jak i przedsiębiorstw. E-learning może być wykorzystywany 
w celu doskonalenia pracowników administracji, wielkich sieci 
i koncernów, ale i małych przedsiębiorstw i szkół (w tym uczelni 
wyższych). Systematycznie rośnie również w Polsce rynek interne-
towych usług edukacyjnych. Podsumowując, można stwierdzić, iż 
e-learning należy do najnowocześniejszych sposobów nauczania 
i pozwala na nieograniczony dostęp do wiedzy. Zarówno uczeń, jak 
i pracownik, osoba młoda i starsza, zawsze, w dogodnym dla siebie 
czasie, może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach in-
ternetowych, może również zweryfikować posiadane wiadomości 
(Czarkowski 2012).

Uwarunkowania prawne e-learningu 

Niemal każdy element składający się na kurs czy szkolenie 
e-learningowe jest w określonym stopniu chroniony prawem au-
torskim. Niestety kwestia zarówno praw autorskich, jak i e-learningu 
w polskim ustawodawstwie nie jest uregulowana. Znacząco brakuje 
orzecznictwa, które można by było zastosować bezpośrednio do za-
gadnień e-learningu. Kwestie związane z e-edukacją oraz wykorzy-
staniem technologii w szkolnictwie czy w przedsiębiorstwach z per-
spektywy ochrony prawno-autorskiej są możliwe dzięki Ustawie 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). Niestety złożoność uwarunkowań 
prawnych w społeczeństwie informacyjnym uniemożliwia dokładne 
i szczegółowe omówienie problematyki e-learningu oraz praw au-
torskich. W celu określenia zakresu uwarunkowań prawnych e-le-
arningu należy wskazać, co podlega ochronie prawno-autorskiej. 
Według w/w ustawy przedmiotem prawa autorskiego, jest utwór, 
definiowany jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (artykuł 1 ustęp 1). 
Efekt pracy może zostać uznany za utwór, jeżeli spełnia warunek ory-
ginalności i twórczości. Istotne w tej kwestii jest również utrwalenie 
i uzewnętrznienie utworu w jakiejkolwiek postaci, bowiem pomysły 
czy idee nie stanowią przedmiotu ochrony prawno-autorskiej. W od-
niesieniu do e-learningu utworem może być szkolenie lub kurs e-le-
arningowy, który zgodnie z wytycznymi w/w ustawy można zaliczyć 
do utworu multimedialnego. Cechą, która wyróżnia kursy i szkolenia 
e-learningowe spośród innych przedmiotów prawa autorskiego, jest 
ich struktura, która często okazuje się niejednolita, a składają się 
na nią różne elementy. Mogą to być: oprogramowanie, materiały 
dydaktyczne łączące tekst, dźwięk, grafikę itp. W kolejnej części ar-
tykułu zostaną omówione poszczególne składowe struktury szkoleń 
i kursów e-learningowych w ujęciu ochrony prawnej.

Po pierwsze jest to oprogramowanie. Mogłoby się wydawać, że 
z perspektywy projektowania kursu czy szkolenia najmniejsze pro-
blemy łączą się właśnie z ochroną praw autorskich do wykorzystane-
go oprogramowania. Zakłada się, że twórcy kursów e-learningowych 
korzystają z legalnego oprogramowania, począwszy od platformy, na 
której jest usytuowany kurs, poprzez projektowanie szaty graficznej 
lub dźwięku, kończąc na opracowywaniu treści kursu. W związku 

• brak lub bardzo ograniczone bezpośrednie kontakty społecz-
ne w grupie.

Problem nakładów w e-learningu stanowi często podejmowane 
zagadnienie w literaturze przedmiotu. Akcentuje się konieczność po-
noszenia dużych nakładów pieniężnych związanych z infrastrukturą 
niezbędną do organizacji i prowadzenia szkoleń oraz konieczność 
opracowania i przygotowania kursu, a także materiałów towarzyszą-
cych. Powoduje to z reguły, że wstępne koszty uruchomienia kursu 
czy szkolenia są znacznie wyższe niż przy tradycyjnych formach do-
skonalenia. Jednak wraz z jego przebiegiem koszty są redukowane 
i maleją w zależności do liczby uczestników (Czarkowski 2012). E-le-
arning powiązany jest z upowszechnianiem i rozszerzaniem się no-
wych technologii teleinformacyjnych. Powoduje to zmiany zarówno 
w strukturze społeczeństwa, gospodarki, jak i w edukacji. Przyrost 
osób korzystających z Internetu jest niebagatelnie wyższy niż jakich-
kolwiek innych masowych mediów, a zjawisko to dotyczy niemal ca-
łego świata. Dlatego Internet oraz związane z nim formy aktywności 
zawodowej i społecznej mają kluczową, a nawet decydującą rolę 
dla strategii i sukcesu przedsiębiorstw, całych organizacji, a nawet 
społeczeństwa. Powszechnie dostępne całożyciowe kształcenie staje 
się priorytetem w rozwoju społecznym i zawodowym. Zalety e-lear-
ningu powodują, że ma on wiele edukacyjnych zastosowań zarów-
no w tradycyjnym systemie edukacji, jak i w różnych jego formach 
skierowanych do osób dorosłych. Doskonalenie poprzez e-learning 
znajduje zastosowanie w systemie kształcenia począwszy od szkół 
podstawowych, aż do uczelni wyższych. Równie często jest stoso-
wany w różnych formach edukacji dorosłych i w zakładach pracy. 
Wskazuje się na trzy systemy doskonalenia dorosłych przez eduka-
cję, do których należą:

• kształcenie formalne;
• kształcenie nieformalne;
• kształcenie pozaformalne.

E-learning wykorzystywany jest we wszystkich trzech syste-
mach. W formalnym kształceniu, odnoszącym się do zinstytucjo-
nalizowanych form, np. szkoły, uczelnie, Internet stanowi element 
instytucji kształcącej. Proces uczenia się w drodze e-learningu od-
bywa się zgodnie ze standardami opartymi na stałych formach, 
pod względem czasu i treści nauki, takich jak: klasy, stopnie, pro-
gramy nauczania lub podręczniki. Z kolei w nieformalnym kształ-
ceniu, które odnosi się do świadomie zorganizowanej działalności 
oświatowej, przy czym odbywa się poza ustalonym systemem 
kształcenia formalnego, e-learning organizowany jest i podejmo-
wany samodzielnie, jak i w formach zorganizowanych. Pozwala na 
osiągnięcie założonych celów edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb 
w tym zakresie form doskonalenia, ponieważ przyjmuje różne for-
my np. warsztaty, treningi, kursy (również korespondencyjne). Do 
pozaformalnego kształcenia (określanego również jako incydental-
ny) zalicza się formy kształcenia o charakterze niezorganizowanym. 
E-learning może tu przyjmować różne formy uczenia się z wykorzy-
staniem Internetu, a w szczególności portale i strony, które zostały 
przygotowane i umieszczone w Internecie z myślą o uczeniu się 
osób zainteresowanych wiedzą, a nie zainteresowanych wyłącznie 
jej formalnym potwierdzaniem. E-learning stanowi tu proces nie-
systematyczny, który może odbywać się przez całe życie, a sama 
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powodują, że nawet najtrudniejsze teorie mogą być podane w spo-
sób przystępny i łatwy do zapamiętania. Niedługo po tym, jak poja-
wiły się pierwsze komputery, nastąpiło uznanie technik komputero-
wych jako bardziej przydatnych niż tradycyjne środki dydaktyczne. 
Zapewniały one bowiem możliwość pracy na tych samych modelach 
czy wykresach bez konieczności ich ciągłej rekonstrukcji w rzeczy-
wistości. W sytuacji, kiedy w trakcie prezentacji modelu zostałby on 
zepsuty, przygotowanie go ponownie zajęłoby niewątpliwie więcej 
czasu, niż uruchomienie po raz kolejny pliku. Już w erze terminali, 
których centralny komputer zajmował powierzchnię pomieszcze-
nia, a jego użytkownicy łączyli się z innych miejsc do niego, zaczęto 
dostrzegać ich potencjał w nauczaniu. Pod koniec lat 50. XX wieku 
na Uniwersytecie w Illinois stworzono jednostkę o nazwie Control 
Systems Laboratory. Z kolei od 1960 roku rozwijano w niej system 
PLATO, który z powodzeniem można uznawać za prekursora sys-
temów e-nauczania, bowiem pozwalał na tworzenie instrukcji do 
nauczania poprzez wykorzystanie specjalnego języka programowa-
nia TUTOR. System szybko rozrastał się, po czym po pewnym czasie 
można było w nim umieszczać tysiące godzin instrukcji oraz goto-
wych lekcji. W ostatnich latach obserwuje się zmianę oczekiwań 
studentów, którzy coraz częściej doszukują się możliwości łączenia 
nauki z pracą zawodową. Studenci, którzy zdobywają doświadczenie 
w pracy, oczekują, że uczelnia, na której studiują, wyjdzie im naprze-
ciw, tworząc elastyczny system edukacji. Oczekują oni, że sami będą 
mogli decydować, kiedy chcą i mogą poświęcić czas na realizację 
konkretnego zadania czy materiału zleconego przez wykładowcę. 
Studenci łączący pracę ze studiami pragną przyswoić jak najwięcej 
wiedzy, aby podnieść kwalifikacje i nabrać nowych umiejętności. 
Zdalne nauczanie spełnia te oczekiwania poprzez możliwość odło-
żenia w czasie zadania i powrócenie do niego w późniejszym termi-
nie. Student ma możliwość również przyswojenia wiedzy w takim 
tempie, w jakim jest w stanie. Nie występuje tu presja czasowa, tak 
jak na tradycyjnych zajęciach ograniczonych w czasie. Kolejna ważna 
kwestia odnosi się do nieobecności studenta, który może nadrobić 
materiał w dogodnym dla niego momencie, przy czym nie traci zajęć 
w wyniku zdarzenia losowego czy choroby. Kolejna zaleta nauczania 
e-learningowego to brak ograniczeń przestrzennych. Nie ma znacze-
nia, w jakim miejscu na świecie przebywa użytkownik. Wszędzie, 
gdzie jest możliwe połączenie z Internetem, można korzystać z kursu 
e-learningowego (Hołowiecki 2014). 

Przesłanki stosowania e-learningu 
w uczelniach wyższych

Istotą e-learningu zawsze pozostanie możliwość stosowania 
w nauce interaktywnych programów, a przy tym możliwość kontaktu 
studenta i nauczyciela na odległość, niezależnie od narzędzi czy me-
tod dydaktycznych stosowanych w procesie przekazywania wiedzy 
i umiejętności. Stosowanie e-learningu jest uzasadnione w szczegól-
ności w organizacjach działających w sferach, które charakteryzują 
się szybkimi i częstymi zmianami, przy czym tzw. czas życia treści jest 
krótki, a organizacje wykorzystują technologie informatyczne oraz 
posiadają rozległe i rozproszone terytorium działania. Do wyżej wy-
mienionego typu organizacji zaliczyć można niewątpliwie uczelnie 
wyższe, ze względu na to, iż ich istotą działania jest przekazywanie 
nie tylko wiedzy, ale i dokonań współczesnych naukowców i badaczy 

z czym nie powstają problemy związane z łamaniem praw autor-
skich. W rzeczywistości w większości przypadków odpowiedzialność 
za zabezpieczanie praw autorskich do platformy nakładana jest na 
instytucję, która udostępnia platformę do celów doskonalenia e-le-
arningowego. Po drugie są to materiały szkoleniowe. Opracowanie 
ostatecznej wersji kursu łączy się często z wykorzystaniem gotowych 
materiałów edukacyjnych lub z ich częściową modyfikacją na potrze-
by kursu. W pierwszym wymienionym przypadku prawa autorskie 
do wykorzystanych materiałów dydaktycznych, tj. zdjęć, prezentacji, 
wykresów, artykułów, spoczywają na ich twórcy, natomiast dosto-
sowanie poszczególnych elementów wykorzystywanych materiałów 
na potrzeby kursu wymaga zgody autorów w przypadku in gerencji 
w uprawnienia o charakterze zarówno osobistym, jak i majątkowym. 
Jest to istotnie ważne, jeśli dochodzi do wykorzystania istniejących 
już dzieł, np. podręczników czy skryptów. Rodzi się więc pytanie, 
do jakiego rodzaju ochrony ma prawo twórca kursu e-learningo-
wego. Po pierwsze prawem autorskim chroniony jest projekt kur-
su, jednak zachowany musi być warunek, że został on utrwalony 
w konkretnej postaci, np. konspektu lub w formie finalnego kształtu 
kursu. Po drugie ochronie podlegają również elementy kursu, które 
zostały stworzone samodzielnie przez twórcę kursu. Mogą to być 
ćwiczenia, przykłady, prezentacje, tematy dyskusji. Uwarunkowania 
prawne e-learningu dotyczą również praw autorskich pracy zbioro-
wej, bowiem nad ostateczną wersją kursu e-learningowego często 
pracuje kilka osób. Twórcy kursu e-learningowego są autorami po-
szczególnych elementów kursu. Mogą one stanowić zarówno od-
rębne, jak i samodzielne materiały szkoleniowe. Jednak elementy 
te, połączone w jedną, spójną całość tworzą gotowy do realizacji 
kurs. Cele edukacyjne, a także przewaga elementów tekstowych nad 
graficznymi przemawiają na rzecz uznania kursu e-learningowego za 
zbiorowy utwór, a nie np. audiowizualne dzieło. Z punktu widzenia 
e-lear ningu na uczelni wyższej nauczyciele akademiccy opracowują 
kursy e-learningowe w ramach wykonywanych zawodowych obo-
wiązków wynikających z podejmowanej przez nich pracy. Artykuł 
12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, 
że autorskie prawo majątkowe przysługuje instytucji kształcenia 
na zasadach, i w granicach, wynikających z zapisów umowy o pra-
cę. Dodatkowe uprawnienia uczelni wyższych wynikają z artykułu 
14 w/w ustawy, który wskazuje, iż „jeżeli w umowie o pracę nie 
postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeń-
stwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stwo-
rzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy” (Grodecka 2008).

E-learning jako narzędzie
 ułatwiające naukę studentów

Współcześnie zauważyć można duży wzrost popularności oraz 
jednoczesny rozwój powstałej już w latach 70. XX wieku koncepcji 
e-learningu jako metody nauczania na odległość. Rozwój ten został 
umożliwiony szczególnie dzięki sieci Internet, a w konsekwencji 
możliwości przekazywania nieograniczonej ilości informacji (Karce-
wicz 2008). Współczesne wykłady prowadzone na uczelniach coraz 
częściej wspomagane są prezentacjami multimediami ułatwiającymi 
przekazywanie wiedzy przez nauczyciela oraz efektywniejsze zapa-
miętywanie treści przez studenta. Wykresy i modele interaktywne 
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styki dowodzą, że niespełna 45% nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, średnich zawodowych i liceów deklaruje, że potrafi 
zastosować podstawowe możliwości komputera, a niewiele ponad 
12% nauczycieli wykorzystuje technologie informatyczne w trakcie 
prowadzenia lekcji. Najważniejszym problemem związanym z wpro-
wadzeniem e-learningu okazuje się być zaakceptowanie nowej roli, 
bowiem przestaje on być źródłem wiedzy, staje się doradcą i men-
torem. Według R.R. Gajewskiego wymaga to wiedzy oraz kultury in-
formatycznej, która okazuje się być niezbędna do przygotowywania 
odpowiednich materiałów (Striker, Wojtaszczyk 2009). 

Nauczyciel akademicki stojący u progu informatyzacji prowa-
dzonych zajęć może mieć pewne wątpliwości związane z wprowa-
dzeniem e-learningu. W sytuacji niepewności musi on pamiętać 
o kilku istotnych kwestiach. Dzięki zastosowaniu e-learningu tworzy 
on możliwość dostępu do wiedzy o dowolnej porze i z dowolnego 
miejsca, przez co studia stają się bardziej elastyczne. Ponadto stu-
dent może regulować także tempo przyswajania dostępnej wiedzy 
poprzez dostosowanie jej indywidualnie do aktualnych możliwości 
oraz zdolności psychofizycznych. Nauczanie e-learningowe stwarza 
duże możliwości dostępu do najnowocześniejszych laboratoriów ba-
dawczych, jednocześnie umożliwiając prowadzenie w nich ekspery-
mentów wirtualnych. Często zdarza się, że wirtualny kontakt między 
studentem a wykładowcą jest znacznie przystępniejszy i wygodniej-
szy dla obu ze stron. Pozostałe zalety e-learningu w szkolnictwie 
wyższym to przede wszystkim (Kusiak 2008):

• e-learning stanowi istotny atut oferty edukacyjnej uczelni 
w procesie dokształcania zawodowo czynnych studentów;

• kształcenie z wykorzystaniem e-learningu przyczynia się do 
obniżki kosztów nauczania, głównie w zakresie studiów po-
dyplomowych i niestacjonarnych; 

• uelastycznienie trybu studiowania może pomóc w pozyska-
niu dodatkowych studentów; 

• e-learning stanowi nieodłączny element rozwijającego się 
społeczeństwa wiedzy. 

Platformy e-learningowe wykorzystywane
 w szkolnictwie wyższym

Efektem wdrażania e-learningu do edukacji stała się potrzeba 
stworzenia specjalnych narzędzi wspomagających proces naucza-
nia online. Do specyficznych kategorii tych narzędzi zalicza się tzw. 
platformy e-learningowe. Literatura przedmiotu pozwala na spo-
tkanie się z pokrewnymi terminami e-learningu, do których zalicza 
się np. „system zarządzania uczeniem” (LMS – Learning Mana-
gement System), „system zarządzania materiałami edukacyjnymi” 
(LCMS – Learning Content Management System). Jednak coraz 
częściej określenia te zastępuje się terminem „wirtualne środo-
wisko kształcenia” (VLE – Virtual Learning Environment). Pojęcie 
to charakteryzuje się większą ogólnością, a zakresem obejmuje 
całość procesów nauczania online. Określenia e-lerningu pozwa-
lają zdefiniować, czym są platformy e-learningowe, bowiem są to 
rozbudowane aplikacje, które ułatwiają tworzenie, prowadzenie 
oraz administrowanie kursami i szkoleniami edukacyjnymi. Inaczej 
można określić je jako zintegrowane zestawy narzędzi pozwalające 
realizować konkretne cele nauczania, w szczególności zarządzanie 
kursem i zasobami wchodzącymi w jego skład. 

wywodzących się z różnych części świata. Po drugie nie istnieje żad-
na dziedzina nauki, która nie bazowałaby nawet w niewielkim stop-
niu na wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, 
bardziej lub mniej rozwiniętych. Po trzecie jedną z tendencji w szkol-
nictwie wyższym jest łączenie szkół wyższych, a to w konsekwencji 
prowadzi do rozszerzania obszaru ich działalności. Stan szkolnictwa 
wyższego mierzony liczbą studentów wskazuje na gwałtowny rozwój 
polskich uczelni. Niemal w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba 
studentów wzrosła o 250% (Balcerak 2005). Z tego względu dysku-
sje wokół uczenia się i nauczania elektronicznego koncentrują się 
w szczególności wokół wykorzystania go w wyższych uczelniach. 
E-learning jest popularny w szkolnictwie wyższym ze względu na 
przewagę mocnych stron nad słabymi. Jedną z głównych zalet na-
uczania e-learningowego jest znaczna poprawa warunków pracy 
nauczycieli akademickich, która wyraża się m.in. w:

• oszczędności i elastyczności czasu nauczyciela akademic-
kiego;

• usprawnieniu organizacji przeprowadzania kolokwiów, zali-
czeń i egzaminów o testowym charakterze (natychmiastowe 
wyniki generowane przez system);

• sprawniejszej komunikacji ze studentami.

Zmiana warunków pracy nauczycieli akademickich na lepsze 
jest ważna ze względu na to, że na jednego nauczyciela w polskiej 
szkole wyższej przypada 19 studentów. Stosowanie e-learningu 
w szkolnictwie wyższym nie byłoby zasadne, gdyby studenci nasta-
wieni byli na samodzielne zdobywanie wiedzy oraz kluczowych kwa-
lifikacji (np. gotowości i umiejętności ciągłego uczenia się, umiejęt-
ności logicznego, krytycznego i analitycznego myślenia, koncentracji 
oraz dokładności, czerpania radości z rozwiązywania problemów, 
osobistego zaangażowania, umiejętności owocnego korzystania 
z wolnego czasu). Jednak w większości przypadków sytuacja jest 
odwrotna, bowiem studenci nie wykazują chęci do problemowe-
go uczenia się, które mogłoby odbywać się poprzez doświadczania, 
w toku zajęć o poszukującym charakterze. Nauczanie e-learningowe 
jest nie tylko domeną komercyjnych firm szkoleniowych czy przed-
siębiorstw, ale i uczelni wyższych. O ich zaangażowaniu i częstotli-
wości w tworzeniu programów zdalnego nauczania świadczą choćby 
przykłady e-learningowych praktyk, które opisywane są w ukazują-
cej się od roku 2005 publikacji zajmujących się problematyką rozwo-
ju e-nauczania w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Omawiane 
tam zagadnienia poruszają problematykę e-learningu prowadzone-
go między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyż-
szej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Fi-
nansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Akademii Morskiej w Gdy-
ni. O popularności e-learningu w skali międzynarodowej świadczą 
tzw. mega-uniwersytety. Należą do nich uczelnie wyższe wykorzy-
stujące formy e-learningu, gdzie studiuje aktywnie minimum 100 
000 studentów. Mają swoje siedziby głównie w: Indiach, Francji, 
Chinach, Indonezji, Korei Południowej, Iranie, RPA, Tajlandii, Hisz-
panii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze 
względu na coraz większą popularność nauczania e-learningowego 
w czasie rzeczywistym skala zastosowania e-learningowych narzędzi 
zależy głównie od posiadania dostępu do Internetu. Istotne znacze-
nie ma tu również kwestia przygotowania nauczycieli do korzystania 
z technologii komunikacyjnych i w nauczaniu. Niepokojące staty-
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w stanie opanować korzystanie z kursu bez potrzeby korzystania 
z instrukcji. Z kolei nauczenie się tworzenia prostego kursu powin-
no zająć średnio do kilku godzin, ponieważ praca z wykorzystaniem 
oprogramowania Moodle jest w dużym stopniu intuicyjna. Po opa-
nowaniu podstaw można zacząć rozszerzać swoje kompetencje. 
Ważne z punktu widzenia autorów kursów oraz prowadzących są 
poniższe cechy Moodle’a, do których zaliczyć można:

• kontrolę autorów kursu nad dostępnością do materiałów 
zamieszczonych na platformie. Zasoby kursu nie są wi-
doczne dla wszystkich użytkowników Internetu, a nawet 
dla wszystkich posiadaczy konta na platformie, co pozwala 
na lepszą ochronę własności intelektualnej wykładowcy. 
Bezpieczne są również dane zarówno autorów kursu, jak 
i uczestników, ich oceny czy raporty aktywności;

• Moodle oferuje również ułatwienia, jeżeli chodzi o kwestie 
organizacyjne i administracyjne związane z nauczaniem. 
Za przykład podać można, że dzięki raportom aktywności 
szybko i łatwo można oszacować zaangażowanie każdego 
uczestnika kursu; 

• platformę można w pewnym sensie porównać do klocków 
Lego, bowiem z tych samych, a przy tym stosunkowo pro-
stych elementów, można zbudować różne konstrukcje; te 
elementy to tzw. składowe i zasoby, czyli np. strona HTML, 
fora dyskusyjne, ćwiczenia. W zależności od celów kursu 
czy preferencji autora można dobierać i łączyć je w naj-
bardziej odpowiadający sposób. Co więcej, zasoby Mood-
le’a są elastyczne, co oznacza, że tworząc kursy, możliwe 
jest ustalanie różnych opcji np. okresu dostępności czy 
sposobu oceniania. Przyczynia się to do zwiększania do-
datkowych zakresów możliwości, które oferuje platforma;

• platforma oparta jest na konkretnym pedagogicznym mo-
delu określanym mianem konstruktywizmu. Model ten 
oznacza, że nowe znaczenia są budowane na podstawie 
istniejącej już wiedzy w procesie społecznych interakcji. 
W praktyce oznacza to położenie nacisku na dyskusję oraz 
aktywność studentów, co jest szczególnie ważne w akade-
mickim systemie kształcenia.

Ostatnie trzy czynniki wskazują na łatwość tworzenia kursów 
na platformie Moodle oraz na możliwość łączenia i jednoczesną 
spójność ze sobą kilku kursów (Marković 2008).

Platforma Moodle dydaktyką przyszłości

Oczekiwania studentów ciągle ulegają zmianom. Pragną oni 
zdobywać wiedzę, jednak nie zawsze taką, jaką proponuje program 
nauczania na danym kierunku. Studenci oczekują, że sami będą 
decydować o wyborze przedmiotów oraz racjonalnie wykorzysty-
wać swój czas. W celu sprostania potrzebom nie tylko studentów, 
ale i uczelni wyższych, szkół czy innych instytucji o ograniczonych 
środkach finansowych, zespoły niezależnych specjalistów tworzą 
oprogramowanie typu open source, w tym platformę Moodle. 
Platforma wspiera konstruktywną i społeczną edukację poprzez 
umożliwienie współpracy, ćwiczenia, krytyczne przemyślenia. 
Może być ona wykorzystana do zajęć prowadzonych wyłącznie 
online, jak i jako forma uzupełnienia zajęć tradycyjnych. Charak-

E-learningowe platformy zostały stworzone również po to, 
aby wspierać aktywność studentów podczas kształcenia online. 
Najczęściej platformy umieszczane są na osobnych, specjalnie do 
tego przeznaczonych serwerach. Typowe elementy środowisk wir-
tualnych tworzonych w celach nauczania stanowią szablony, które 
pozwalają na stworzenie prostych stron tekstowych lub HTML, 
ćwiczeń, forów dyskusyjnych i testów. Coraz częściej można za-
uważyć wpływ tzw. sieci 2.0 (ang. web 2.0). Obecnie powszech-
na i często stosowana jest możliwość prowadzenia na platformie 
e-learningowej bloga wykorzystywanego do celów edukacyjnych, 
takich jak raportowanie postępów projektu lub prowadzenie dys-
kusji. Platforma nie stwarza żadnych ograniczeń w stosunku do 
zamieszczania zasobów. Biorąc pod uwagę funkcjonalność zarzą-
dzania kursem, należy zaznaczyć możliwości zapisania studentów 
na kurs, dzielenie na grupy, ocenianie, przeglądanie raportów 
aktywności i określanie praw dostępu do kursu. Ostatnia z opcji, 
w podstawowym ujęciu, pozwala na podział zasobów i funkcji na 
te dostępne dla prowadzących i dla uczestników kursu. Jednak 
warte podkreślenia jest, że platformy e-learningowe najczęściej 
nie pozwalają na możliwość tworzenia zaawansowanych mate-
riałów i narzędzi edukacyjnych, takich jak animacje Flash, które 
wymagają przygotowania za pomocą zewnętrznych programów. 
Obecnie rynek oferuje wiele platform e-learningowych, zarówno 
tych o charakterze komercyjnym, jak i darmowych. Najbardziej po-
pularne z nich to m.in. Moodle, LRN, Claroline, Dokeos.

Platforma e-learningowa Moodle

Platforma e-learningowa Moodle (ang. Modular Object-Orien-
ted Dynamic Learning Environment) jest jedną z najbardziej popu-
larnych platform e-learningowych. Jest to oprogramowanie typu 
open-source udostępniane darmowo w ramach licencji publicznej 
GNU GPL. Oprócz polskich uczelni wyższych swoje kursy oferują na 
Moodle’u znane światowe uczelnie, takie jak Open Univeristy of 
the United Kingdom, the University of York, Ohio State University, 
Athabasca University – Canada’s Open University, the University 
of Iceland, Open Polytechnic of New Zeland. Popularność platfor-
my e-learningowej Moodle związana jest z licznymi jej zaletami, 
do których na pierwszym miejscu zaliczyć można to, że platforma 
jest darmowa. Używanie platformy nie wymaga wnoszenia opłat 
za instalację, użytkowanie i wsparcie. To ostatnie można uzyskać 
w dokumentacji oraz na forach na głównej stronie internetowej 
http://moodle.org. Moodle jest oprogramowaniem typu open-
-source, co oznacza, że istnieje możliwość rozwijania dalszych, 
przydatnych funkcji. Przykładem funkcji może być przygotowany 
w CeL-u edytor wzorów matematycznych, dzięki któremu możliwe 
jest łatwe pisanie tekstów zawierających symbole matematyczne, 
litery greckie itp. Z kolei systemy wsparcia okazują się być pomoc-
ne, ponieważ pozwalają na kontakt z innymi deweloperami oraz 
administratorami Moodle’a na całym świecie. Pozwala to na ko-
rzystanie z ich wiedzy oraz doświadczeń, ale i udostępniania im 
swojej wiedzy.

Użytkownicy Moodle’a, czyli autorzy, prowadzący i uczestni-
cy kursów, docenią, że ta platforma jest bardzo przyjazna i łatwa 
w obsłudze. Osoba ucząca się, jeżeli potrafi korzystać z komputera 
(co przypadku współczesnych studentów jest powszechne), jest 
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tyczne oraz zostaną wykorzystane możliwości edukacyjnych plat-
form e-learningowych. Faktem jest, że społeczeństwo informacyj-
ne, określane również społeczeństwem wiedzy, charakteryzuje się 
znacznym podziałem na grupy posiadające dostęp do informacji 
i narzędzi ich pozyskiwania, a także przetwarzania i przechowy-
wania, oraz na grupy, które takiego dostępu z różnych przyczyn 
nie posiadają. Postulat wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 
technologii informacyjnych w procesie nauczania oraz uczenia się 
musi iść w parze ze stosowaniem najnowszych metod oraz technik 
dydaktycznych. Z pewnością platforma Moodle będzie odgrywać 
ogromną rolę w rozwoju dydaktyki. Zważywszy na to, że rozwój 
technologii nieustannie postępuje, domniemywać można, że rów-
nież środki oraz sposoby przekazywania wiedzy będą przybierały 
coraz doskonalszą formę. Jednak trudno wyobrazić sobie, aby na-
uczanie wirtualne całkowicie wyparło tradycyjne nauczanie (Sa-
dzikowska 2006). 

Podsumowanie 

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w per-
spektywie kilku, a nawet kilkunastu najbliższych lat technologia 
informacyjna będzie nieodłącznym elementem życia zarówno 
prywatnego, jak i zawodowego, zdecydowanej większości społe-
czeństwa. Współcześnie powszechne i wielostronne wykorzysta-
nie technologii informacyjnych w procesie nauczania i uczenia się 
na wszystkich poziomach edukacji jest faktem, a nawet koniecz-
nością (Jugajska-Jaszczolt, Czajkowska 2008). Ważnym zadaniem 
w Polsce okazuje się usystematyzowanie nazwy e-larningu, bo-
wiem kształcenie zdalne jest na tyle szerokim pojęciem, że może 
dotyczyć zarówno e-learningu, jak i nauczania za pośrednictwem 
korespondencji przesyłanej pocztą mailową czy przekazywaniem 
instrukcji w trakcie rozmowy telefonicznej. Nie jest łatwą decy-
zją wybrać którąś z funkcjonujących nazw. Może mógłby to być 
e-learning na wzór e-maila, bowiem pojęcie to tak weszło w funk-
cjonowanie polskiego społeczeństwa, że znajdziemy je już nawet 
w Słowniku Języka Polskiego PWN. A może lepszą nazwą byłoby 
e-nauczanie, ponieważ na uczelniach już od dawna znajdują się 
systemy określane jako e-dziekanat, a tradycyjne indeksy są wy-
pierane przez e-indeksy. Warto również zauważyć, że większość 
największych polskich i światowych uczelni posiada platformy do 
zdalnego kształcenia, jednak pomimo tego większość zajęć odby-
wa się tradycyjnie, przy czym przepisy regulujące nauczanie ze-
zwalają, aby nawet 60% programu studiów było realizowane na 
odległość. Zasadne jest więc pytanie: dlaczego tak się dzieje, co 
jest tego przyczyną oraz czy łatwo można by było to zmienić? Na-
leży przy tym pamiętać, że większość kandydatów na studia nie 
zna już świata bez komputera i Internetu, a ich umiejętność przy-
swajania wiedzy jest wypracowana w cyfrowym świecie. Można 
więc wysnuć hipotezę, iż coraz trudniej będzie uczyć studentów 
w tradycyjny sposób.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

teryzuje się ona prostym, niewielkim, efektywnym, przenośnym, 
a przy tym niezbyt skomplikowanym interfejsem dla przeglądarek 
internetowych. Pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowa-
dzonych przez Internet stworzono w celu wspierania społeczne-
go konstruktywizmu, jako podstawy edukacji, o czym była mowa 
w poprzednim rozdziale. Konstruktywizm zakłada, że student 
jest podmiotem aktywnym, samodzielnie tworzy własny system 
wiedzy, użytkując przy tym dostępne źródła nauki. Rola nauczy-
ciela w e-learningu polega głównie na przydzielaniu zadań oraz 
formułowaniu pytań, które stanowią dla studentów problemy do 
rozwiązania. Zgodnie z konstruktywizmem społecznym wiedza 
przyswajana jest najbardziej efektywnie, gdy uczeń ma do czynie-
nia z uczeniem się przez współpracę. Mimo że platforma Moodle 
funkcjonuje na rynku od kilku lat, to poddawana jest ciągłej pracy 
rozwojowej. Obecnie platforma Moodle jest używana nie tylko na 
uniwersytetach, ale i w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
i szkołach średnich oraz przez rodziców, którzy samodzielnie kształ-
cą swoje dzieci. Moodle posiada modułową budowę, dlatego też 
dodawanie składowych kursu należy do prostych procesów, bo-
wiem nauczyciel może tworzyć swój kurs. Ma on do wyboru jeden 
z trzech dostępnych układów – tygodniowy, towarzyski, tematycz-
ny. Dodatkowo nauczyciel może skorzystać z możliwości nałożenia 
na kurs klucza, czyli hasła potrzebnego do zapisania się na kurs. 
Klucz działa niezależnie od systemu logowania, a jest potrzebny 
tylko jednokrotnie w momencie zapisu na kurs. Wymaganie po-
siadania klucza jest zaznaczone obok nazwy kursu. Moodle daje 
pełną elastyczność użytkownikom, którzy mogą rozpocząć użytko-
wanie od dowolnych, nawet pojedynczych komponentów, takich 
jak forum dyskusyjne czy pojedynczy udostępniony zasób. Jeżeli 
użytkownik zaloguje się na forum, nowe postingi są mu przesyłane 
za pomocą e-maila. Wystawienie oceny także owocuje powiado-
mieniem wraz z informacją zwrotną. Tworzenie treści merytorycz-
nych kursu jest częścią zadań systemu zarządzania kursami (tzw. 
CMS), który powinien posiadać funkcję zarządzania uczestnikami 
kursów na wiele sposobów. Zarządzanie obejmować może dostęp 
do informacji o uczestniku kursu, możliwość łączenia uczestników 
w grupy, dostosowywanie skal ocen, zarządzanie ocenami oraz 
przesyłanie plików na platformę z zewnątrz.

Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w procesie nauczania i doskonalenia ma korzystny 
wpływ na jakość owego procesu. Dzieje się to poprzez następujące 
elementy: bazę lokalowo-sprzętową, programy nauczania, treści 
programowe, metody nauczania, obsługę procesu administracyj-
nego, wykładowców i studentów. Standardy jakości w nauczaniu 
są nieustannie analizowane oraz aktualizowane, co jest uwarunko-
wane ciągłymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu uczelni, a co 
się z tym wiąże, ze zmianami oczekiwań oraz potrzeb studentów. 
Zdalne nauczanie zakłada możliwość dostosowania umiejętno-
ści, a jednocześnie tempa pracy studentów. Jest ono szczególnie 
ważne w przypadku studentów pracujących, którzy harmonogram 
dnia podporządkowują pracy zawodowej. W e-learningu student 
realizuje treści kształcenia w godzinach i wymiarze, jaki jest dla 
niego najbardziej odpowiedni. Kluczem do sukcesu w efektywnym 
nauczaniu dużych grup studentów jest angażowanie ich w proces 
nauczania oraz uczenia się. Zainteresowanie studentów przebiega 
łatwiej, o ile zostaną zastosowane najnowsze technologie informa-
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