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Narodowy  UNiwersytet  otwarty  
im.  indiry  Gandhi  –  wiodąca  placówka 

systemu  edukacji  otwartej  
na  odleGłość  (Open  Distance Learning 1) 

w indiach 

Indie są krajem, który budzi coraz większe zainteresowanie na arenie mię-
dzynarodowej. Przyczyniają się do tego między innymi wskaźniki gospodarczo-
-ekonomiczne, pokazujące Indie jako drugą, zaraz po Chinach najszybciej roz-
wijającą się gospodarkę na kontynencie azjatyckim. Przyrost Krajowy Brutto 
w latach 2009–2010 wyniósł 7,44%2. Indie jako jedyne państwo spośród kra-
jów rozwijających się budują swoją państwowość, suwerenność i gospodarkę 
sięgając po środki demokratyczne3. Od czasu uzyskania niepodległości w 1947 
roku i rozpoczęcia reform przyjęto strategię rozwoju państwa przez edukację. 
Obecnie szacuje się, że kraj ten pod względem potencjału intelektualnego zaj-
muje drugie miejsce na świecie4. 

Mieszkańcy Indii stanowią około 17% światowej populacji5. Ogromny 
przyrost naturalny rząd postrzega jako atut i potencjał do rozwoju ekonomicz-
nego kraju. Władze opracowały strategię przekształcenia zasobów ludzkich 
w bardzo dobrze wykształcone i wykwalifikowane tak zwane zasoby pracują-
ce6. W ostatnich latach Indie przeznaczały na edukację średnio 3,7% budżetu 
rocznie7. Przyjęta strategia zmiany biednych warstw społecznych w klasę śred-
nią jest jednak ogromnym wyzwaniem i wymaga zarówno nakładów finanso-
wych, jak i podjęcia specjalnych środków, szczególnie w obszarze obecnego 
systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych. Po-
pyt na edukację wyższą w Indiach stale wzrasta, ale wiele czynników, takich 

1 Tłum. własne.
2 Ambasada Polska w Delhi http://www.newdelhi.polemb.net/index.php?docu-

ment=167, 27.01.2001.
3 S. Tokarski, S. Bhutani, Nowoczesne Indie – wyzwania rozwoju, Warszawa 2007, s. 204.
4 Global economy, http://globaleconomy.pl/content/view/1844/27/, 28.01.2011.
5  S. Tokarski, S. Bhutani, Nowoczesne Indie – wyzwania rozwoju, s. 42.
6 Ibidem, s. 42–43.
7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,  http://

www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/aaa83/83_Tokarski.pdf., 20.01.2011.
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jak między innymi: wielkość kraju, różnorodność etniczna i kulturowa oraz 
struktura społeczna sprawiają, że system formalnej edukacji wyższej, nie 
jest skuteczny na tyle, aby dać wszystkim osobom chcącym studiować moż-
liwość poszerzania kwalifikacji zawodowych, zdobywania dyplomów i cer-
tyfikatów, które mogłyby przyczynić się do polepszenia jakości ich życia. 
System edukacji wyższej jest prowadzony dla jedynie 9 milionów studen-
tów, którzy stanowią około 7,5% wszystkich kwalifikujących się do studio-
wania w grupie wiekowej 17–23 lata. Rząd planuje wzrost liczby osób stu-
diujących podczas jedenastego planu pięcioletniego w latach 2007–2012 na 
poziomie 15%8. W osiągnięciu tego celu kluczową rolę odgrywa rozwijanie 
przez ministerstwo edukacji systemu edukacji otwartej na odległość (Open 
Dystans Learning – ODL), realizowanego między innymi przez Narodowy 
Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi (Indira Gandhi National Open Uni-
versity – IGNOU). 

system edukacji otwartej na odległość – teoria i praktyka

Indie są jednym z wielu krajów, które w systemie kształcenia otwartego 
na odległość widzą możliwość rozwoju swojego społeczeństwa przez udostęp-
nienie mu elastycznego modelu kształcenia. Problematyka ta dotyczy w dużej 
mierze krajów rozwijających. Rządy tych państw starają się dostosować kształ-
cenie otwarte na odległość do własnych potrzeb. 

W publikacji UNESCO Open and Distance Learning, Trends, Policy and 
Strategy Considerations możemy między innymi przeczytać, że kształcenie 
otwarte i edukacja na odległość stwarzają nowe podejście w temacie edukacji, 
ponieważ koncentrują się na otwarciu dostępu do świadczenia edukacji i szko-
leń, uwalniając uczniów z uzależnienia od ograniczeń czasu i miejsca oraz 
oferują elastyczne możliwości uczenia się. Kształcenie otwarte i na odległość 
jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, a jego 
wpływ na wszystkie systemy przekazywania wiedzy został znacznie pogłębio-
ny przez rozwój technologii informacyjnych i Internetu9. 

Indie są ważnym członkiem międzynarodowej organizacji Commonwealth 
of Learning, która jest jedyną na świecie międzyrządową organizacją, zajmu-
jącą się wyłącznie wspieraniem i realizacją kształcenia na odległość oraz edu-
kacją otwartą. Wykorzystuje ona system Open Dystans Learning do zwiększa-
nia zakresu, jakości i skuteczności systemów edukacji oraz szkoleń w krajach 

8  Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi, http://www.ignou.ac.in/
ignou/aboutignou/profile/3, 30.01.2011.

9 Divisions of Higher Education, http://unesdoc.unesco.org/images/0012 
/001284/128463e.pdfOpen and dystans learning, trends, policy and strategy consider-
ations, UNESCO 2002. s. 8.
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Wspólnoty Narodów10. Commonwealth of Learning została utworzona przez 
Protokół Porozumienia między Rządami Państw Wspólnoty Narodów w 1988 
roku, swoją siedzibę główną ma w Vancouver w Kandzie. Jej głównym zada-
niem jest wspieranie i rozwijanie wiedzy z zakresu edukacji otwartej na odle-
głość, związanych z nią zasobów oraz technologii. Misją organizacji jest skon-
centrowanie się na pomocy krajom członkowskim (w większości są to kraje 
rozwijające się) w poprawie dostępu do wysokiej jakości kształcenia i szkoleń. 
Działania organizacji skupiają się na tworzeniu materiałów instruktażowych, 
technologii telekomunikacyjnej, na szkoleniach i na serwisie informacyjnym. 
Commonwealth of Learning jest dobrowolnie finansowana przez kraje Wspól-
noty Narodów i Indie są trzecim głównym dobroczyńcą po Wielkiej Brytanii 
i Kanadzie. Commonwealth of Learning umieściło Centrum Mediów Eduka-
cyjnych dla Azji (Educational Media Centre for Asia – CEMCA11) w Indiach, 
które są również członkiem Rady Doradczej tego organu12.

Open Distance Learning według definicji Ministerstwa Edukacji Wyższej 
w Indiach, stworzonej na potrzeby indyjskiego rynku edukacji, jest systemem 
nauczania, w którym spotkanie bezpośrednie między uczniem i nauczycielem 
w tym samym miejscu i czasie nie jest wymagane. Jest to system elastyczny 
w odniesieniu do warunków nauczania, terminu uczenia się, jak również wo-
bec kryteriów przyjęcia na studia13. System ten obejmuje wiele uczelni, takich 
jak Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi, stanowe uniwersytety 
otwarte i instytuty kursów korespondencyjnych, a także inne placówki kształ-
cenia otwartego. Ma coraz większe znaczenie dla edukacji ustawicznej, podno-
szenia kwalifikacji i jakości kształcenia w odniesieniu do uczniów zamieszku-
jących tereny niedostępne edukacyjnie14 i grupy ludności, które dotąd z różnych 
przyczyn nie miały możliwości uczenia się, jak między innymi: kobiety, osoby 
niepełnosprawne, ludność plemienna, najniższe kasty, tak zwani niedotykalni 
i wiele innych. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna, biorąc pod uwagę 
fakt, że same kasty niższe i niedotykalni to około 55% ludności Indii15. 

10   Wspólnota Narodów, nazwa ang. The Commonwealth, do 1949 r. była to Wspól-
nota Brytyjska – British Commonwealth i Brytyjska Wspólnota Narodów – British Com-
monwealth of Nations. Jest międzynarodową organizacją zrzeszającą  niepodległe kraje, 
z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolo-
nialnego.

11  Tłum. własne.
12 Ministerstwo Edukacji Wyższej w Indiach http://www.education.nic.in/dl/dl-

-col.asp, 03.02.2011.
13 Ministerstwo Edukacji Wyższej w Indiach http://www.education.nic.in/dl/dl.asp, 

30.01.2011.
14  Przede wszystkim są to tereny wiejskie, mieszkańcy miast z dostępem do formal-

nej edukacji stanowią jedynie koło 300 milionów osób.
15  S. Tokarski, S. Bhutani, Nowoczesne Indie – wyzwania rozwoju, s. 44.
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Nauczanie otwarte w Indiach ma między innymi za zadanie usunięcie ba-
rier w dostępie do kształcenia, takich jak: brak informacji o możliwościach 
kształcenia, brak możliwości wyboru interesującego kierunku, niedostosowa-
nie metod uczenia do indywidualnych potrzeb studentów, niespełnienie wstęp-
nych wymagań kwalifikacyjnych, a także bariery czasu, miejsca, kosztów, 
obaw wynikających z wcześniejszych niepowodzeń szkolnych oraz z sytuacji 
rodzinnej lub niepełnosprawności. Zadaniem jest również pomoc uczącym się 
we wzięciu odpowiedzialności za ich własną edukację16.

Doświadczenie Indii w działaniach na rzecz rozwoju systemu Open Di-
stance Learning sięgają 1985 roku, gdy rząd indyjski aktem parlamentu po-
wołał Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi z siedzibą główną 
w Delhi. Od początku istnienia tej placówki jej zadania były realizowane 
w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest wspieranie, koordynowanie i okre-
ślanie standardów systemu kształcenia otwartego i na odległość. W związku 
z tym IGNOU pełni również rolę nadrzędnej krajowej instytucji w zakresie 
kształcenia zdalnego. Radę Kształcenia Zdalnego (Distance Education Coun-
cil17) powołano jako ustawową władzę w tym zakresie. Jest ona odpowiedzi-
alna za promocję, koordynację i bieżące funkcjonowanie standardów systemu 
kształcenia otwartego i zdalnego w całym kraju. Jej rolą jest również powołanie 
oraz rozwój sieci uniwersytetów otwartych, a także umożliwienie wymiany 
zasobów intelektualnych i fizycznych w  ramach systemu kształcenia zdal-
nego pomiędzy różnymi instytucjami. Rada odpowiedzialna jest również za 
ulepszanie systemu przez zwiększanie jego zasięgu oraz gwarantuje utrzyma-
nie standardów jakości programów edukacyjnych i szkoleniowych. W ramach 
swych obowiązków zapewnia także wsparcie finansowe przeznaczone na ro-
zwój uniwersytetów otwartych i instytucji kształcenia zdalnego z funduszy 
udostępnianych przez rząd centralny na potrzeby własnej działalności. Wspiera 
również stanowe uniwersytety otwarte18.

Drugim obszarem jest działalności uniwersytetu zdefiniowana jako aktyw-
ność na rzecz poprawy dostępu i równości w dostępie do edukacji otwartej na 
odległość. Dlatego uczelnia wykorzystuje wiele nowoczesnych rozwiązań edu-
kacyjnych, by treści nauczania mogły dotrzeć do najdalszych zakątków kraju, 
do osób z grup uprzywilejowanych i do wszystkich innych, którzy z różnych 
przyczyn pozbawieni są dostępu do edukacji tradycyjnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o powołaniu Narodowego Uniwersytetu 
Otwartego im. Indiry Gandhi,  Ministerstwo Edukacji określiło zadania uczelni 
następująco19:

16  Josh S., Dynamics of non-formal education, s. 25–38.
17  Tłum. własne.
18  H. Mystek-Pałka, Współczesne działania edukacyjne w Indiach, E-mentor nr 3 

(20) s. 51.
19 Ministerstwo Edukacji Wyższej w Indiach, http://education.nic.in/dl/dl-ignou.

asp, 30.01.2011.
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• Uczelnia ma oferować możliwość uzyskania stopni naukowych, dyplomów 
i certyfikatów odnoszących się do potrzeb rynku pracy, jak również do bu-
dowania gospodarki kraju,

• Uczelnia ma umożliwiać studiowanie i szkolenie osobom z różnych grup 
społecznych, w szczególności najbardziej uprzywilejowanej części społe-
czeństwa, 

• Wspierać nabywanie i podnoszenie kwalifikacji oraz oferować możliwość 
przekwalifikowania się w świetle pojawiających się innowacji oraz wyni-
ków badań naukowych,

• Zachęcać do innowacyjnego systemu kształcenia na poziomie studiów wyż-
szych, promować otwarte i elastyczne podejście w odniesieniu do metod 
kształcenia i tempa nauki, umożliwiać łączenie kursów, stosować elastycz-
ność w uprawnieniach do rejestracji na uczelni i do wieku kandydatów oraz 
prowadzić zajęcia i programy w taki sposób, aby zachęcić studentów do 
doskonalenia się.

• Koordynować, promować, oceniać i akredytować instytucje i programy 
systemu edukacji otwartej na odległość, jak również stworzyć właściwe 
procedury w celu zapobiegania niskiemu poziomowi merytorycznemu kur-
sów i szkoleń prowadzonych przez różne instytucje. 

wizja i misja uniwersytetu

Wizją Uniwersytetu Otwartego im. Indiry Gandhi, jako Narodowego 
Centum Zasobów dla Edukacji Otwartej i Nauczania na Odległość (National 
Resorce Centre for Open and Dystanse Learning20), jest zapewnienie bezpro-
blemowego dostępu do edukacji wysokiej jakości z nastawieniem na potrzeby 
ucznia, stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji i prowadzenia szkoleń 
z użyciem nowych technologii i metodologii oraz zapewnienia konwergencji 
istniejących systemów nauczania, by mogły przyczynić się do masowego roz-
woju zasobów ludzkich, niezbędnych do wspierania zrównoważonego rozwoju 
kraju oraz współpracy zagranicznej. 

Misją jest rozwijanie wiedzy i rozpowszechnianie jej przez system edu-
kacji otwartej i na odległość oraz udostępnianie jej wszystkim, również tym, 
którzy dotychczas byli pozbawieni możliwości kształcenia się. W swoich zało-
żeniach Uniwersytet będzie:
• Wzmacniać rozwój Narodowych Centrów Zasobów (National Resources 

Centers21) stanowiących wzór kształcenia wysokiej jakości i koncentracji na 
potrzebach uczniów w systemie edukacji otwartej i  kształcenia na odległość,

• Dzielić się kwalifikacjami zawodowymi oraz zasobami, by poprawiać stan-
dardy nauczania na odległość w kraju,

20 Tłum. własne.
21  Tłum. własne.
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• Okresowo oceniać i akredytować instytucje kształcenia otwartego i na od-
ległość, aby promować te, które świadczą najwyższą jakość kształcenia,

• Rozwijać sieć instytucji, wykorzystując nowe technologie i metody o zasię-
gu globalnym, by efektywnie udostępniać programy edukacyjne,

• Prowadzić inteligentny i elastyczny system kształcenia, by sprostać wyzwa-
niom równego dostępu do edukacji i działać na rzecz rozwoju społeczeń-
stwa opartego na wiedzy,

• Rozwijać unifikację wszystkich systemów kształcenia otwartego w Indiach 
oraz rozwijać partnerstwo i współpracę międzynarodową,

• Wprowadzić edukację w miejsca, w których dotąd jej nie było i promować 
udział społeczności w rozwoju lokalnym przez uczenie umiejętności radze-
nia sobie w sprawach życia codziennego,

• Umożliwiać uczestnictwo w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji specja-
listom,

• Dążyć do ciągłego ulepszania metod w zakresie badań i rozwoju, by móc 
skutecznie rozwijać kształcenie otwarte i na odległość.

osiągnięcia uniwersytetu

 Od momentu powstania w 1985 roku, Narodowy Uniwersytet Otwarty 
im. Indiry Gandhi, rozpowszechniając system edukacji otwartej i nauczania na 
odległość znacząco przyczynił się do rozwoju edukacji wyższej w Indiach. Sza-
cuje się, że otwarta forma kształcenia na odległość stanowi 20% całej edukacji 
wyższej w Indiach22. Jednym z najważniejszych założeń uczelni jest koncen-
tracja na potrzebach studentów, dlatego uczelnia stosuje elastyczne podejście 
w trzech obszarach: 
• Kwalifikacji przyszłych studentów w chwili przyjęcia na studia, 
• Czasu realizacji programu nauczania,
• Miejsca studiowania. 

Dziś Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi jest bardzo rozbu-
dowaną i nowoczesną instytucją edukacyjną. Zarejestrowanych jest 3 miliony 
studentów, którzy korzystają z 21 szkół podzielonych wedle wykładanej te-
matyki. W ramach uczelni działają 43 centra regionalne i 6 centrów subregio-
nalnych. Odpowiadają one za promocję edukacji otwartej, rozwój, utrzymanie 
i monitorowanie ośrodków kształcenia. Centra zajmują się również organizacją 
programów rozwojowych dla personelu w poszczególnych regionach. Zostały 
stworzone do celów praktycznych i pełnią rolę centrum zasobów uniwersytec-
kich. Są ośrodkami przeznaczonymi do kształcenia koordynatorów, doradców 
edukacyjnych i pozostałych pracowników. Są też miejscami spotkań dla stu-
dentów, w których odbywają się konsultacje z wykładowcami. Centra te zwy-
kle są wyposażone w:

22 Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi, http://www.ignou.ac.in/
ignou/aboutignou/profile/2, 01.02.2011.
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• bibliotekę materiałów edukacyjnych,
• sprzęt audiowideo,
• kasety i płyty z materiałami edukacyjnymi,
• sprzęt komputerowy,
• telefon i faks,
• sprzęt telewizyjny.

Centrom regionalnym i subregionalnym podlega 1400 ośrodków kształ-
cenia, mających efektywnie wspierać osoby uczące się. W ośrodkach tych 
prowadzone są standardowe programy nauczania jak również programy przy-
gotowane dla mniejszości, między innymi: ludności plemiennej i najniższych 
kast, osób z trudnościami w nauce, dla osób niepełnosprawnych, więźniów,  jak 
również pracowników obrony i służb paramilitarnych. 

W chwili obecnej IGNOU oferuje 338 programów studiów, w tym 3500 
kursów z różnych dziedzin wiedzy. Programy te są oferowane w ramach stu-
diów  licencjackich, magisterskich uzupełniających, magisterskich jednolitych, 
podyplomowych i doktoranckich, a także w ramach kursów certyfikowanych. Za 
ich planowanie, projektowanie, przygotowywanie i realizowanie jest odpowie-
dzialny specjalny wydział, specjalizujący się w zakresie metodologii kształcenia 
na odległość. IGNOU zaangażował ekspertów z najlepszych instytucji w kraju 
do tworzenia materiałów dydaktycznych. Poza typowymi programami uniwer-
syteckimi prowadzonych jest wiele studiów interdyscyplinarnych, takich jak na 
przykład: ochrona praw konsumentów, zarządzanie kryzysowe, ochrona środo-
wiska, prawa człowieka, równouprawnienie kobiet i rozwój dziecka, edukacja 
medyczna i zdrowotna, problematyka HIV/AIDS, techniki laboratoryjne, kształ-
cenie online i wiele innych. Jednym z najważniejszych osiągnięć uczelni stało 
się udostępnienie kursów na odległość, które do tej pory mogły być realizowane 
jedynie w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w klasie szkolnej. Programy te 
obejmują między innymi: nauki przyrodnicze i fizyczne, pielęgniarstwo, zdrowie, 
inżynierię i technologię, informatykę, bibliotekarstwo i informację naukową. 

Na uniwersytecie działa wiele instytutów, centrów i jednostek naukowych, 
których celem jest zgłębianie wiedzy, poszerzanie umiejętności i prowadzenie 
badań naukowych w poszczególnych dziedzinach. Są to na przykład: Centrum 
Produkcji Mediów Elektronicznych (Electronic Media Production Center - 
EMPC23), Instytut Szkolenia Personelu i Badań Edukacji na Odległość (Staff 
Training and Research Instytute of Distance Education – STRIDE24), Sekcja 
Rozwoju Edukacji Regionu Północno-Wschodniego (Educational Develop-
ment of North East Region Unit – EDNERU25), Krajowe Centrum Innowacji 
w Kształceniu na Odległość (National Centre for Innovations in Distance Edu-
cation – NCIDE26) i wiele innych. 

23 Tłum. własne.
24  Tłum. własne.
25  Tłum. własne.
26   Tłum. własne.
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Nad sprawnym działaniem uczelni czuwają poszczególne wydziały: ad-
ministracji, informatyki, produkcji materiałów edukacyjnych, ewaluacji, pla-
nowania i rozwoju, współpracy z zagranicą, finansów, ewaluacji studentów 
i inne.

Biblioteka IGNOU jest najbardziej rozwiniętym centrum informacji w kra-
ju w dziedzinie kształcenia na odległość. Posiada największy zbiór książek, 
czasopism i materiałów dydaktycznych. Głównym celem jej działań jest wspie-
ranie programów edukacyjnych i badawczych uniwersytetu przez zapewnienie 
fizycznego i intelektualnego dostępu do informacji. Zgodnie z celami IGNOU 
biblioteka ma za zadanie stworzenie kompleksowego zbioru dokumentów przy-
datnych czytelnikom. W zgodzie z przepisami uczelni zadaniem biblioteki jest: 
• Opracowywanie odpowiednich zbiorów w różnych dziedzinach dla zaspo-

kajania potrzeb poznawczych użytkowników ze wszystkich jednostek edu-
kacyjnych uniwersytetu,

• Zapewnienie możliwości korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz dostępu 
do informacji i dokumentacji wszystkim pracownikom uczelni,

• Opracowanie specjalnej kolekcji książek i czasopism na potrzeby edukacji 
na odległość w bibliotece siedziby głównej uniwersytetu, jak i w centrach 
regionalnych,

• Dostarczanie dokumentacji i serwisu informacyjnego w dziedzinach zwią-
zanych z edukacją na odległość innym uniwersytetom otwartym w Indiach 
i  na świecie.
Na uniwersytecie wydawany jest miesięcznik zatytułowany Open Letter, 

skierowany do studentów i wszystkich pracowników uczelni. Od 1992 roku, 
wydawany jest również Indian Journal of Open Learning, by rozpowszechniać 
wiedzę z zakresu teorii, praktyki i badań edukacji otwartej na odległość. Od 
1997 r. publikacja ta ukazuje się trzy razy w roku. Dostępne są również wy-
dawnictwa, takie jak: E-Journal, IGNOU Profile i Open Chanel,  poświęcone 
tematyce edukacji otwartej, wymianie doświadczeń międzynarodowych i bie-
żącym sprawom uniwersytetu.

Zasady i metody uczenia

Jak już wcześniej wspomniano, uniwersytet przewiduje znaczną elastycz-
ność w kwestiach: kwalifikacji wstępnych, miejsca, tempa i czasu trwania stu-
diów. Jest to jedno z najważniejszych założeń uczelni. Na przykład niektóre 
programy w ramach studiów licencjackich mogą być na życzenie studenta 
przedłużone z 3 do 6 lat. 

Na uczelni działa system kredytów, za które przydzielane są punkty po-
trzebne do zaliczenia kursu. Jeden kredyt odpowiada 30 godzinom studiowa-
nia, zawierając wszystkie działania edukacyjne. Programy różnią się wyma-
ganiami kredytowymi. Studenci mają prawo do zbierania punktów w swoim 
własnym tempie i wedle własnych możliwości. Placówka zapewnia również 
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możliwość przeniesienia kredytów zdobytych na innych uczelniach po spełnie-
niu koniecznych wymagań.

Metoda nauczania w IGNOU różni się znacząco od  metod wykorzystywa-
nych w tradycyjnych uczelniach. Uniwersytet przyjął tak zwane multimedialne 
podejście do nauczania, polegające na dobraniu następujących komponentów 
w przekazywaniu wiedzy, są to: materiały drukowane i audiowizualne do sa-
modzielnej nauki, audycje radiowe i telewizyjne, doradztwo indywidualne, za-
jęcia praktyczne i telekonferencje oraz korzystanie z platformy internetowej.  
Dla kursów z takich dziedzin, jak: informatyka, pielęgniarstwo lub inżyniera 
zostały poczynione ustalenia, aby umożliwić uczniom odbycie zajęć praktycz-
nych w wybranych ośrodkach badawczych. 

Schemat 1.  Przygotowano na podstawie schematu dostępnego na oficjalnej stronie in-
ternetowej Narodowego Uniwersytetu Otwartego imienia Indiry Gandhi27

Ważnym działaniem uczelni jest prowadzenie wsparcia dla studentów. Do-
radztwo akademickie jest istotną częścią uczenia na odległość i zawiera w so-
bie konsultacje oraz poradnictwo ogólne. Dla programów wymagających zajęć 
praktycznych i laboratoryjnych utworzono ośrodki ćwiczeń praktycznych. Po-
szczególne placówki udostępniają uczniom:
• Sprzęt audiowideo,
• Biblioteki,
• Możliwość odbywania telekonferencji,
• Usługi w zakresie informacji odnoszących się do zasad, procedur i harmo-

nogramów uniwersytetu,
• Możliwość przedłożenia wykonanych zadań do oceny, klasyfikację oraz 

ustalanie terminów egzaminów końcowych.

27 Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi, http://www.ignou.ac.in/
ignou/aboutignou/profile/7/8, 02.02.2011.
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nowe technologie w edukacji na odległość

Zdecydowanie najbardziej spektakularnym rozwiązaniem technicznym 
stworzonym na potrzeby sektora edukacji na odległość w Indiach jest indyj-
ska satelita EDUSAT. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju Zasobów 
Ludzkich (Ministry of Human Resource Development28), IGNOU oraz Departa-
mentu do spr. Przestrzeni Kosmicznej Indyjskiej Organizacji Badań Przestrzeni 
Kosmicznej (Indian Space Research Organization29). Głównym celem projektu 
jest stworzenie technologii satelitarnej oraz opartego na niej interaktywnego 
systemu kształcenia zdalnego. Projekt ten odzwierciedla zaangażowanie Indii 
w wykorzystanie technologii kosmicznych do celów rozwoju kraju, szczegól-
nie kształcenia obywateli z najbardziej odległych, wiejskich regionów30.

Uniwersytet do wspierania edukacji wykorzystuje technologie informacyj-
ne i komunikacyjne (Information and Communikation Technologies – ICTs31). 
Poza materiałami drukowanymi do samodzielnej nauki, uniwersytet korzysta 
z taśm audiowideo, telekonferencji, radia, telewizji edukacyjnej i sieci kompu-
terowej32. W uczelni działa 24-godzinny edukacyjny kanał telewizyjny Gyan 
Darshan i radiowy Gyan Vani. Istnieje także możliwość prowadzenia telekon-
ferencji, interaktywnego poradnictwa radiowego oraz przekazywania progra-
mów edukacyjnych przez lokalne stacje radiowe. 

Ministerstwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi rządu indyjskiego identyfi-
kuje IGNOU jako kluczową organizację odpowiadającą za współpracę i rozwój 
Stanowych Uniwersytetów Otwartych, Instytucji Kształcenia Korespondencyj-
nego oraz tradycyjnych uczelni w zastosowaniu multimediów. Władze uczelni 
dążą do stworzenia krajowej sieci współpracy z użyciem nowych technologii. 
Szczególnie ważnym obszarem rozwoju jest edukacja online oraz lokalne wie-
lofunkcyjne centra telelearningu umożliwiające edukację i szkolenia. 

współpraca międzynarodowa

Działania uniwersytetu wychodzą poza granice Indii. Uczelnia przewod-
niczy, wspiera i uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, 
by rozwijać prace badawcze i inspirować pracowników naukowych. Placówka 
nawiązała współpracę między innymi z takimi krajami, jak: Australia, Wiel-
ka Brytania, Francja, Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Oman, Bahrajn, Se-
szele, Mauritius, Malediwy, Etiopia, Madagaskar, Papua i Nowa Gwinea oraz 

28 Tłum. własne.
29  Tłum. własne.
30  H. Mystek-Pałka, Współczesne działania edukacyjne w Indiach, E-mentor nr 3 

(20), s. 51–52.
31  Tłum. własne.
32  Departament Edukacji Wyższej Ministerstwa Edukacji w Indiach, http://educa-

tion.nic.in/dl/dl-ignou.asp, 31.01.2011.
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Liberia. Uniwersytet stworzył system stypendiów zagranicznych dla kadry 
akademickiej i pracowników azjatyckich uniwersytetów otwartych w ramach 
międzyuniwersyteckiego programu wymiany pracowników. Uczelnia rozwinę-
ła możliwości uczenia się w dziedzinie metodologii kształcenia na odległość. 
Zorganizowano warsztaty dla pracowników i wykładowców oraz instytucji, 
takich jak: stanowe uniwersytety otwarte, instytuty kursów korespondencyj-
nych oraz dla personelu administracyjnego agencji rządowych i wydziałów 
zagranicznych. Zostały one przeprowadzone przy współpracy między innymi 
z Instytutem Szkolenia Nauczycieli i Badań Edukacji na Odległość oraz Radą 
Kształcenia na Odległość. 

IGNOU zamierza nawiązać współpracę z agencjami rządowymi i innymi 
uniwersytetami otwartymi za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, 
takich jak UNESCO, Commonwealth of Learning, Commonwealth Secretary, 
Światowa Organizacja Zdrowia oraz World Wide Fund.

Obecnie działania Uniwersytetu za granicą skupiają się przede wszystkim 
na niektórych regionach Azji i Afryki. Ze względów historycznych, kulturo-
wych i ekonomicznych uczelnia chce rozszerzyć zasięgu programów uniwer-
sytetu znacznie poza zakres dotychczasowych odbiorców. Dodatkowo IGNOU 
zamierza dotrzeć do diaspory indyjskiej rozproszonej po całym globie. Będzie 
to wymagało globalizacji programu nauczania oraz większego wykorzystania 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

plany rozwoju

Uniwersytet planuje rozwój w zasadzie w każdej dziedzinie swojej działal-
ności. Podjęto w tej sprawie działania i wyróżniono obszary szczególnie ważne. 
By zrealizować swoja wizję, uczelnia określiła plany krótko- i długoterminowe. 

Szczególne miejsce w strategii rozwoju zajmuje dbałość o jakość kształ-
cenia we wszystkich obszarach funkcjonowania uczelni. Przez ostatnie lata 
uniwersytet dzięki wysokiej jakości materiałom do samodzielnej nauki i nowa-
torskim programom nauczania stał się Krajowym Centrum Zasobów Edukacji 
Otwartej na Odległość. Jest traktowany na równi z innymi instytucjami eduka-
cji wyższej w kraju i poza granicami. Władze uczelni zamierzają włożyć wiele 
wysiłku, by nie stracić wypracowanej opinii. W związku z tym działania będą 
koncentrować się na podnoszeniu jakości materiałów dydaktycznych, usług 
wspierających studentów, systemie rozwoju zawodowego pracowników, a tak-
że ewaluacji pracowników naukowych i administracyjnych. Te same działania 
obejmą wszystkie instytucje kształcenia otwartego na odległość w Indiach. Ich 
celem jest przyjęcie całościowej strategii zarządzania. 

W ramach działań na rzecz jakości IGNOU określa swoje zadania na 
dwóch poziomach: jako instytucja kształcenia i jako lider systemu edukacji 
otwartej na odległość. Jako instytucja kształcenia uniwersytet zobowiązuje się 
do utrzymania jakości wszystkich wykonywanych działań: nauczania, badań, 



257Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi...

szkoleń i rozwoju. Ustalono normy dotyczące programów ewaluacji i wskaźni-
ków wydajności. W tym zakresie władze uniwersytetu postanowiły:
• Rozpocząć proces audytu akademickiego i zaangażować się w kontrolę ma-

teriałów edukacyjnych zarówno drukowanych, jak i audiowizualnych oraz 
ich weryfikację z najnowszymi osiągnięciami we wszystkich dziedzinach 
nauki,

• Sprawić, aby szkoły, ośrodki i instytuty były bardziej wydajne i żeby stały 
się centrami doskonalenia,

• Opracować i rozwijać mechanizm samodoskonalenia zawodowego dla wy-
kładowców i personelu pomocniczego,

• Włączyć osoby żyjące w miejscach bez dostępu do kształcenia w proces 
edukacji, aby mogły brać czynny udział w rozwoju kraju przez zintegrowa-
ny rozwój lokalny,

• Promować ideę samodoskonalenia. 
Uniwersytet jako lider systemu odegra aktywną rolę, dzieląc się kwalifika-

cjami i zasobami w celu utrzymania i koordynowania standardów kształcenia 
na odległość w kraju. Jednakże system ten musi oferować wysoką jakość usług, 
by mógł być konkurencyjny i jednocześnie współdziałać z systemem trady-
cyjnym. Dlatego uczelnia chce między innymi rozwinąć program do tworze-
nia centrów doskonalenia i stworzyć konsorcjum technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych w kształceniu na odległość dla wszystkich instytucji 
edukacji otwartej w Indiach. 

By zwiększyć liczbę studentów na uczelni, zaplanowano między innymi 
zaprojektowanie kursów przygotowujących do podjęcia nauki na uniwersytecie 
oraz poszerzenie oferty w instytucjach otwartych o kursy przetłumaczone na 
języki regionalne. Oferta rozszerzy się o krótkoterminowe profesjonalne kur-
sy zawodowe dla osób pracujących, będą one odpowiedzią na potrzeby rynku 
pracy.

Uczelnia chce konkurować z innymi globalnymi dostawcami edukacyjny-
mi. Aby tak mogło się stać, w skład kadry pedagogicznej będą wchodzić eks-
perci i personel z dużym doświadczeniem. Uczelnia chce również wymieniać 
się doświadczeniami z pozostałymi instytucjami edukacyjnymi w kraju, wpie-
rać badania i wprowadzić programy wymiany między uniwersytetami. 

Aby poradzić sobie z jednym z najsłabszych punktów, jakim niewątpliwie 
jest brak dostępu do edukacji w wielu rejonach kraju, uniwersytet chce ściśle 
współpracować z agencjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Ra-
zem z rządem uczelnia ma w planach fundowanie stypendiów, a także rezygna-
cję z pobierania wstępnych opłat, by dać szansę na edukacje tym, których na 
nią nie stać.

Nowe technologie są i będą narzędziem do rozwoju systemu edukacji 
otwartej na odległość. Ma to w przyszłości jeszcze bardziej ułatwić dostęp do 
zasobów online, zapisów na kursy, egzaminów, do baz danych i wszystkich 
materiałów edukacyjnych przygotowanych w formie elektronicznej. Uczelnia 
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chce powiększyć funkcjonująca telewizję edukacyjną o pięć dodatkowych ka-
nałów oraz stworzyć sieć 40 radiostacji w całym kraju. 

podsumowanie

Działania Narodowego Uniwersytetu im. Indiry Gandhi na rzecz upo-
wszechnienia edukacji na tak szeroką skalę zasługują na uwagę. Ogromny 
rozmach tego przedsięwzięcia również ze względu na zastosowane metody 
nauczania i technologie wymaga od pomysłodawców i wszystkich osób za-
angażowanych w realizację dużego wysiłku, skrupulatnego planowania, kon-
sekwencji w działaniu, ale także wiary w to, że cel uda się osiągnąć. Wsparcie 
rządu indyjskiego i organizacji międzynarodowych nie pozostaje tu bez zna-
czenia. Strategia rozwoju kraju przez edukację realizowana na przestrzeni lat 
pokazała, jak ważnym elementem w budowie państwa jest kształcenie. Rządzą-
cy chcą wykorzystać każdą możliwość, aby osiągnąć cel, jakim jest umożliwie-
nie dostępu do edukacji wszystkim zainteresowanym, a tym, którzy do tej pory 
nie widzieli się w roli ucznia pokazać nowe możliwości. 

Ważnym jest, aby pamiętać, że wymiar tego przedsięwzięcia związany 
z przemianą ubogich warstw społecznych w klasę średnią nie ogranicza się 
jedynie do chęci osiągnięcia wzrostów wskaźników rozwoju ekonomicznego. 
Równie ważne są wartości humanitarne, związane z poprawą jakości życia 
mieszkańców Indii i umożliwieniem im czynnego uczestnictwa w rozwoju spo-
łecznym, tak jak dzieje się to w innych państwach demokratycznych.

Recenzentka: Renata Góralska

Bibliografia 

India 2008, Rocznik Statystyczny.
Joshi S., Dynamics of Non – Formal Education, New Delhi 2005. 
Mukhopadhyay M., Parhar M., Open and Distance Education, New Delhi 

1997.
Mystek-Pałka H., Współczesne działania edukacyjne w Indiach, E-mentor 

nr 3 (20), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
Tokarski S., Edukacja, Rozwój, Demokracja, Indie na progu XXI w. Afry-

ka, Azja, Ameryka Łacińska, tom 83, Warszawa 2006.
Tokarski S., Bhutani S., Nowoczesne Indie – wyzwania rozwoju. Warszawa 

2007. 
UNESCO, Open and Distance Learning. Trends, policy and strategy con-

siderations., Paris 2002.



259Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi...

netografia
Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi, http://www.ignou.ac.in 

UNESCO, http://unesdoc.unesco.org
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 

http://www.wgsr.uw.edu.pl
Ambasada Polska w Indiach, http://www.newdelhi.polemb.net
Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych Globaleconomy.

pl, http://globaleconomy.pl
Commonwealth of Learning, http://www.col.org
Departament Edukacji Wyższej Ministerstwa Edukacji w Indiach, http://

www.education.nic.in/secondary.htm

summary

indira Gandhi national open university as leading institution  
of open distance learning  system in india

In the paper system of open distance learning in India is characterized with 
special focus on Indira Gandhi National Open University. Firstly the author de-
fines open distance learning and  enumeraters main institutions in India provi-
ding  this kind of education. Then she discusses fields of Indira Gandhi National 
Open University and its particular tasks, she also focuses on the University’s 
mission, vision, methods of teaching – learning process, main achievements, 
technologies used and international co-operation. In the end she draws plans for 
the University’s further development.
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