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Edukacja matematyczna wspomagana e-learningiem  

Wst�p 

Ka�de urz
dzenie techniczne wyznacza granice epok w społecze�stwie. 

Wielkie zmiany w sposobach mówienia, porozumiewania si� i zachowania si�
ludzi wi
�
 si� z przyj�ciem nowych narz�dzi. W czasach globalizacji człowiek 

wymy�lił rozszerzenia do wszystkiego, co kiedy� było wył
cznie domen
 jego 

ciała. Rozszerzenie ludzkich funkcji musi posiada� charakter zbiorowy. 

Nowe technologie s
 istotnym elementem �ycia. Od telefonów komórko-

wych, SMS-ów, a� po iPody. Obserwuj
c ludzi w miejscach publicznych, 

uczniów/studentów w szkołach, widzimy, �e zdecydowana wi�kszo�� jest wypo-

sa�ona w te gad�ety. Posiadaj
 konta na portalach społeczno�ciowych. Ka�d

informacj� najszybciej mo�na przekaza� przez Facebooka. Technologia jest 

głównym element multimedialnego �wiata ucz
cych si� ludzi. Internet poł
czył 

stał
 obecno�� konkretnej informacji z szybko�ci
 jej przekazywania, natych-

miastowym odbiorem i multimedialno�ci
. M. McLuhan twierdził, �e �rodek 

przekazu sam jest przekazem. Przekazem nie jest to, co si� w mediach znajduje, 

lecz zmiany, jakie wprowadzaj
 w ludzkie �ycie – skala, tempo, wzorzec. We-

dług niego „w edukacji oznacza to koniec jednokierunkowego przekazywania 

informacji uczniom, poniewa� funkcjonuj
 ju� oni w »polu« wiedzy stworzo-

nym przez nowe �rodki przekazu, które to pole, cho� całkiem innego rodzaju, 

jest o wiele bogatsze i bardziej zło�one ni� jakikolwiek inny tradycyjny program 

nauczania” [McLuhan 2001: 214]. 

Internet stwarza bardzo atrakcyjn
 alternatyw� dla nauczania tradycyjnego. 

Zasadniczym warunkiem powodzenia nauczania na odległo�� jest odej�cie od 

encyklopedyzmu dydaktycznego. Pełne wykorzystanie mo�liwo�ci mediów inte-

raktywnych do skoncentrowania uczenia i uczenia si� na uczniu. Wyzwalaniu 

aktywno�ci twórczej, kreatywno�ci, innowacyjno�ci, �wiczenia pracy zespoło-

wej, wszystkich elementów, których oczekuje przyszły pracodawca. 

Jak zatem mo�na zdefiniowa� nauczanie na odległo��? 

Jako proces dydaktyczny prowadzony w specyficznych warunkach. Ucznio-

wie i nauczyciele nie musz
 znajdowa� si� w jednym miejscu i w tym samym 

czasie. Informacje słu�
ce budowaniu wiedzy przekazywane s
 z wykorzysta-

niem nowoczesnych technologii – przesyłanie głosu, obrazu, materiałów do 
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pracy czy sprawdzianów wiedzy. Wideo- i audiokonferencje pozwalaj
 na kon-

takt w czasie rzeczywistym
1
. 

W dobie bardzo dynamicznie rozwijaj
cych si� technologii informacyj-

no/komunikacyjnych nale�ałoby zada� pytania dotycz
ce wizerunku szkoły 

przyszło�ci oraz jej przydatno�ci. Istotne kwestie, które nie straciły na wa�no�ci, 

sformułował prof. A. Bork na konferencji ICCE w 2002 r.
2
: 

− Czy b�dziemy mieli jakie� szkoły w przyszło�ci? 

− Czy istnieje społeczne zapotrzebowanie na edukacj� szkoln
? Je�li tak to, 

dlaczego? 

− Czy b�dziemy mieli w przyszło�ci uniwersytety? Je�li tak, to dlaczego? 

− Jakiego j�zyka w przyszło�ci trzeba uczy� wszystkich ludzi? Czy np. j�zyka 

angielskiego? Okazuje si�, �e najwi�cej ludzi na �wiecie posługuje si� j�zy-

kiem mandary�skim, a nie j�zykiem angielskim. A mo�e w przyszło�ci po-

wstanie jeden (sztuczny) j�zyk wspólny dla wszystkich kultur, na który b�d

tłumaczone wszystkie j�zyki �wiata. 

− W jakim wieku nale�y rozpocz
� nauk�? 

− Kto ma przygotowywa� materiały edukacyjne, je�li nie b�dzie tradycyjnych 

szkół? 

− Sk
d bra� pieni
dze na przygotowywanie materiałów edukacyjnych? 

− W jaki sposób prowadzi� badania naukowe dotycz
ce edukacji społecze�-
stwa, je�li nie b�dzie tradycyjnych szkół? 

− Je�li nie b�dzie tradycyjnych szkół, to czy potrzebne s
 nam testy i egzami-

ny? 

− Z jakimi problemami mo�emy si� spotka�, wykorzystuj
c komputerowe ma-

teriały edukacyjne? 

− Czy umiej�tno�� pisania i czytania musi by� bezwzgl�dnie absolutna? Czyta-

nie to umiej�tno�� przechodzenia pomi�dzy słowem zapisanym a słowem 

mówionym. Umiej�tno�� zapisywania mowy pozwoliła ludziom na groma-

dzenie do�wiadcze� niezale�nie od miejsca i czasu. 

− Dlaczego ludzie si� ucz
? 

− Czy ludzie powinny si� uczy� tego, czego chc
 si� uczy�? 

S
 to pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Matematyka jest narz�dziem wspieraj
cym rozwój jednostki. Dostarcza 

równie� narz�dzi do rozwi
zywania krytycznych problemów społecze�stwa 

globalnego. Niebywały rozwój technik informacyjnych spowodował zmiany 

w jej nauczaniu. Metody zbierania i dystrybuowania informacji to nowa per-

                                                     
1 M.J. Kubiak, redaktor „Wirtualnej Edukacji”, pierwszego w Polsce czasopismo elektronicznego, 

publikowanego w Internecie co dwa miesi
ce, od dnia 25 X 2000 r., które zajmuje si� popu-

laryzacj
 szeroko rozumianej edukacji na odległo��. 
2 Emerytowany profesor University of California w Irvine, prowadził sesj� panelow
 na konfe-

rencji ICCE w 2002 r., która obyła si� w najwi�kszym mie�cie w Nowej Zelandii w Auckland, 

nt.: „The Future of Learning” 
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spektywa dla alternatywnych form kształcenia. Powstaj
ca e-dydaktyka musi 

wypracowa� skuteczne i ciekawe rozwi
zania wspomagaj
ce nauczanie trady-

cyjne
3
. 

Edukacja matematyczna wspomagana e-learningiem 

Autorka prowadzi od 4 lat zaj�cia online ze studentami matematyki Wydzia-

łu Matematyczno-Przyrodniczego Szkoła Nauk �cisłych, Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszy�skiego w Warszawie
4
. 

Interesuj
cy dla niniejszego opracowania jest kurs algebra z elementami dy-

daktyki o tematyce �ci�le matematycznej: struktury algebraiczne; izomorfizm 

struktur algebraicznych; systemy liczbowe; ciało liczb zespolonych; przestrzenie 

wektorowe; relacje i równowa�no��; grupy, podgrupy i ich własno�ci; ciała 

i pier�cienie; homomorfizmy; permutacje. Wykłady podano w przyst�pnej for-

mie (niezbyt długie) z rozwi
zanymi, krok po kroku, przykładami. Oprócz tego, 

�e �wiczenia prowadzono w formie tradycyjnej, po ka�dym wykładzie online 

studenci rozwi
zywali test składaj
cy si� zarówno z pyta� obejmuj
cych cz���
teoretyczn
, jak i zada� (matematycznych) do rozwi
zania. Do ka�dego z testów 

przewidziano trzy podej�cia, wynik ko�cowy to �rednia z podej��. Uzyskanie 

przynajmniej 75% punktów z zada� domowych – quizów to warunek zaliczenia 

wykładu i przyst
pienia do egzaminu. 

Czy wykład online wspomagaj�cy nauczanie matematyki spełnił  

oczekiwania studentów i prowadz�cego? 

Ka�dy z uczestników procesu kształcenia, nie tylko zdalnego, jest zaintere-

sowany osi
gni�ciem jak najlepszych wyników. Wyniki s
 miernikiem zdobytej 

wiedzy i umiej�tno�ci, w tym przypadku matematycznych z algebry wy�szej. 

Termin zaj�� to rok akademicki 2012/2013, semestr zimowy. W wykładzie brało 

udział 60 studentów, studiów matematycznych II stopnia ró�nych specjalno�ci – 

ogólnej, finansowej, matematycznego kursu pedagogicznego. 

Skala ocen wygl
dała nast�puj
co: 50% – 75% dostateczny, 76% – 90% 

dobry, 91% – 100% bardzo dobry. 

Analizie zostan
 poddane osi
gni�cia studentów – wyniki punktowe z całe-

go kursu i egzaminu. Co prawda �wiczenia nie były oceniane, ale mo�na si�
pokusi� o wnioski. Rozpi�to�� w punktacji jest do�� du�a, pocz
wszy od pew-

nego pułapu (88,19). Najni�sz
 jest ocena dobra (5 osób) i 25 bardzo dobrych. 

                                                     
3 Fragment artykułu autorki Platforma Moodle wsparciem dla kształcenia matematycznego przyj�-

tego do druku w ramach Projektu: Stymulators And Inhibitors Of Culture Of Trust In Educatio-

nal Interactions Assisted By Modern Information And Communication Technology, 2014 r. 
4 Charakterystyka prowadzonych kursów oraz ich zakres tematyczny zostały przedstawione w opra-

cowaniu E-nauczanie w szkole wy�szej – przykład dobrej praktyki pedagogicznej, „Rocznik 

Naukowy” 4/2013, s. 280–281. 
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Jednak wszystkie mieszcz
 si� w „widełkach” 76% do 90% i powy�ej. Pi�ciu 

studentów uzyskało wynik 98,33/100 punktów. 

Wykres 1

Procentowe (na 100 mo�liwych) zestawienie wyników w całym kursie

.ródło: opracowanie własne. 

Analizuj
c wyniki egzaminu, mo�na zauwa�y�, �e najmniejsz
 liczb� punk-

tów, bo 90 uzyskała jedna osoba – ocena dobra. Pozostałe 29 to oceny bardzo 

dobre. �wietny wynik jak na tak trudny przedmiot. Powinien cieszy� studentów  

i wykładowc�. 

Tabela 2 

Procentowe (na 100 mo�liwych) zestawienie wyników egzaminu 

.ródło: opracowanie własne. 
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Tylko w czterech przypadkach wysoki wynik z całego kursu (powy�ej 98%) 

pokrywał si� z wynikiem z egzaminu na tym samym poziomie. Ró�nice były 

niewielkie. 

Dziesi�� osób osi
gn�ło lepsze wyniki w trakcie kursu, natomiast gorsze 

na egzaminie, z tego u dwóch wyst
piły do�� znaczne ró�nice – 93,62 kurs 

a egzamin 90,00 i 98,52 kurs, egzamin 95,56. Studenci, którzy mieli słabe 

wyniki w trakcie trwania zaj�� (5), na egzaminie osi
gn�li najwy�szy wynik 

w grupie, czyli 98,33%. W trzech przypadkach rezultat kursu kształtował si�
poni�ej 90%, a egzamin powy�ej 98% (w jednym z tych przypadków student 

uzyskał tylko 88,19). W sumie 19 osób lepiej zdało egzamin ni� kurs; 

w przypadku dwóch osób ró�nice były nieznaczne, rz�du setnych cz��ci. 

Wniosek – lepiej przygotowali si� do egzaminu, nadrobili braki. Zale�ało im 

na uzyskaniu najwy�szej oceny. Powodem tych ró�nic mo�e by� równie� usta-

lenie zbyt niskiego pułapu zaliczenia wykładu. Jest to pewna opinia zwrotna, 

wyra�ona efektami, inspiruj
ca prowadz
cego do poprawek. W roku akade-

mickim 2010/2011 autorka prowadziła identyczne zaj�cia – wykład i �wicze-

nia w formie tradycyjnej. W wykładzie brało udział 48 studentów; z czego 10 

osób miało wymagania tylko na zaliczenie, 5 nie przyst
piło do egzaminu. 

W�ród 33 przeegzaminowanych słuchaczy wyniki były nast�puj
ce (przy ta-

kiej samej skali zaliczenia): 4 – bardzo dobre, 5 – dobrych, 2 – dostateczny 

plus, 22 – dostateczne, czyli ok. 67% ocen tylko i wył
cznie zaliczaj
cych  

i 12% najlepszych. 

Oczywi�cie mo�na tutaj dywagowa�, czy taki zespół studentów (rocznik), 

czy takie, a nie inne ich aspiracje, motywacje. Trudno o jednoznaczn
 odpo-

wied�. Bior
c pod uwag� wyniki, niew
tpliwy jest fakt, �e w kursie online były 

zdecydowanie lepsze. Nale�y równie� zwróci� uwag�, �e dyskusja odbywa si�  
w obr�bie jednej oceny – bardzo dobrej. 

Opinie studentów dotycz
ce przygotowywania si� do zaj�� były jedno-

znaczne. Wygodna forma; mo�na unikn
� bł�dów zwi
zanych z przepisywa-

niem z tablicy; wybór dowolnej, najwygodniejszej pory i miejsca; brak „rozpra-

szaczy”; konieczno�� rozwi
zania testów zmusza do czytania wykładów ze  

zrozumieniem; cotygodniowa „porcja” zada�, zaliczenia ich – konkretne termi-

ny, punkty naliczane przez „maszyn�”, wymusza systematyczno��; nie trzeba 

dostosowywa� si� do grupy, zadania mo�na robi� we własnym tempie; przejrzy-

sto�� oceniania; natychmiastowa informacja zwrotna – mo�na poprawi� bł�dy; 

brak przeszkód dla osób mieszkaj
cych daleko od o�rodka naukowego. Były te�
wypowiedzi studentów preferuj
cych tradycyjne metody, zarzucaj
ce oszustwa 

uczestnikom kształcenia zdalnego. Tak jak zostało napisane wcze�niej, nie 

wszyscy i nie ka�dy posiada odpowiednie kompetencje do tej formy zdobywania 

wiedzy. Poza tym studenci spotykali si� co tydzie� „na �ywo” z wykładowc
. 
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Zawsze mo�na było wyja�ni� w
tpliwo�ci, poprawi� niedoskonało�ci ludzkie 

i sprz�towe. 

Zako�czenie 

Czy nauczyciel/wykładowca powinien wzbogaca� swój warsztat pracy wy-

korzystuj
c nowe technologie informacyjne? Osobowo��, wiedza i do�wiadcze-

nie s
 bardzo cennymi elementami efektywnego i trafnego nauczania. Nauczy-

ciele rozpoczynaj
cy przygod� zawodow
 i studenci przygotowuj
cy si� do tego 

zawodu startuj
 z zupełnie innego poziomu. Pokolenie „cyfrowych tubylców” 

oczekuje od nich technologicznej swobody. W zwi
zku z tym nauczyciele aka-

demiccy zobowi
zani s
 wykorzystywa� media cyfrowe do wspierania procesu 

dydaktycznego, a tym samym szkolenia kadry potrafi
cej sprosta� wymaganiom 

ery hiperszybko�ci. Znajdowa� sposoby pokonywania/ujarzmiania informacyj-

nego szumu trafiaj
cego do uczniów. To, co otrzymuje nasz młody „konsu-

ment”, to kolorowe obrazy zmieniaj
ce si� z niezwykł
 pr�dko�ci
, to ogromna 

ilo�� dostarczanej informacji niepozwalaj
ca skupi� si� przez dłu�szy czas na 

jednej rzeczy. My�l
 i postrzegaj
 �wiat inaczej, wielow
tkowo. 

Jeste�my obywatelami �wiata, problemy edukacji, edukacji sieciowej doty-

cz
 równie� nas, naszego młodego pokolenia wchodz
cego w �ycie. Przyszły 

pedagog, nauczyciel ma bardzo wa�n
 rol� do spełnienia. Powinien dysponowa�
wiedz
 i umiej�tno�ciami charakterystycznymi dla XXI w., stosowa� formy 

nauczania z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych w pełnym tego 

słowa znaczeniu. E-learningu nie nale�y gloryfikowa� jako jedynej i najlepszej, 

ale nie mo�na te� odrzuca� takiej formy kształcenia. Je�eli warunki geograficzne 

i czasowe nie pozwalaj
 inaczej, nie ma korzystniejszego rozwi
zania
5
. 

Opinie uczestników kształcenia online i do�wiadczenia autorki s
 wystar-

czaj
cym argumentem przemawiaj
cym za tym, �e wspomaganie nauczania 

matematyki zaj�ciami na platformie Moodle przynosi efekty. 

Literatura 

Kandzia J. (2012), Kształcenie online [w:] Nowe metody nauczania w matematyce, red. J. Kandzia, 

Warszawa. 

Kandzia J. (2013), E-nauczanie w szkole wy�szej – przykład dobrej praktyki pedagogicznej [w:] 

„Edukacja – Technika – Informatyka”, 4/2013, Rzeszów. 

Kandzia J. (2014), Platforma Moodle wsparciem dla kształcenia matematycznego, przyj�ty do 

druku w ramach Projektu: Stymulators And Inhibitors Of Culture Of Trust In Educa-

tional Interactions Assisted By Modern Information And Communication Technology. 

McLuhan M. (2001), Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Pozna�. 

                                                     
5 Sporo osób mieszkaj
cych za granic
 bierze udział w kursach autorki, w�ród nich s
 te� osoby 

pisz
ce prace magisterskie. 
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Streszczenie  

W artykule zwrócono uwag� na zmiany zachodz
ce w edukacji pod wpły-

wem ekspansji nowych technologii edukacyjnych. Przedstawiono analiz� wyni-

ków osi
ganych z przedmiotu algebra z elementami dydaktyki prowadzonego na 

platformie e-learningowej oraz opinie studentów korzystaj
cych z tej formy 

nauki. Wskazano na wymagania wobec nauczycieli nowego pokolenia – posia-

dania swobody technologicznej. 

Słowa kluczowe: algebra z elementami dydaktyki, edukacja matematyczna,  

e-learning, Internet, technologie edukacyjne. 

Math education assisted with e-learning 

Abstract 

The article is about changes in teaching under the influence of expansion of 

new educational technologies. Characteristics analysis of the results achieved 

from the object algebra with elements of didactics have been presented and opin-

ions of the students benefiting from this form of learning. It was pointed out on 

requirements towards teachers of the new generation – of having the technologi-

cal freedom. 

Key words: algebra with elements of didactics, education technologies, mathe-

matical education, e-learning, Internet. 


