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nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia są ukierun-

kowane przede wszystkim na rozwój i przyszłość edukacji, opierają się na 
trzech kluczowych elementach, takich jak: wiedza, kompetencje i praktyka 
(Czekaj-Kotynia, 2013). Wiedza stała się zasadniczym zasobem gospodar-
czym skumulowanym w bazach danych, źródłach informacji, w potencjale 
intelektualnym i kompetencjach ludzi, odkąd zaobserwowano przejście 
z gospodarki przemysłowej do tej opartej na wiedzy (GOW). Zasób wie-
dzy i informacji oraz sposób jej wykorzystania, spowodowany rozwojem 
mediów cyfrowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, zmienił się zdecydowanie, co z kolei spowodowało zmiany nie-
malże w każdym aspekcie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa 
(Sienkiewicz, Świeboda, 2007). Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie 
w realnym świecie bez wchodzenia w wirtualną rzeczywistość. Nasuwa się 
zatem stwierdzenie, że korzystanie z nowoczesnych technologii i Internetu 
w świadomy i bezpieczny sposób, jest wysoce istotne z punktu zrównowa-
żonego rozwoju gospodarczego (Jankiewicz, Mierzwa, 2017), kulturalnego 
i społecznego. Innymi słowy, posiadanie kompetencji cyfrowych przez spo-
łeczeństwo w zdefiniowanych ściśle obszarach, takich jak: praca, komuni-
kacja, rozrywka (aktywne uczestnictwo w życiu społecznym), czy wreszcie 
nauka jest nieodzowne i może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 
(Batorski, Płoszaj, 2012). 

1 Politechnika Poznańska, Biblioteka.
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Kompetencje cyfrowe jako istotne element w systemie kształcenia

 W obszarze nauki i edukacji (w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) pojawiły się wytyczne Polskiego Mini-
sterstwa Rozwoju, wprowadzające Ramę DigComp dla Obywateli Digital 
Competence for Citizens (Ferrar, 2013; Vuorikari, Punie, Carretero, Van 
den Brande, 2016) jako standard kompetencji cyfrowych, określające 
warunki i procedury realizacji projektów na wszystkich poziomach edu-
kacji (edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie 
zawodowe, edukacja dorosłych i co istotne - szkolnictwo wyższe). Jednym 
z podstawowych celów DigComp (Fundacja ECDL wskazywana jest jako 
jeden z kluczowych partnerów) jest precyzyjne zdefiniowanie kompetencji 
cyfrowych, określenie ich znaczenia oraz istotnych obszarów, w których są 
niezbędne. Kolejnym celem jest możliwość porównywania ich ze sobą na 
różnych poziomach zaawansowania, w ramach istniejących już systemów 
certyfikacji, jak certyfikacja umiejętności komputerowych ECDL (ECDL 
Polska, 2016). Moduły szkoleniowe ECDL (opublikowane w ponad 40 języ-
kach), są komplementarne w stosunku do Ramy DigComp i opisują narzę-
dzia i aplikacje, których znajomość i obsługa wymaga kompetencji opisa-
nych w Ramie. Wszystkie są komplementarne. Ostatni z celów Fundacji 
ECDL i projektu DigComp obejmuje także ciągłe podnoszenie standardów 
kompetencji cyfrowych.

Rama DigComp definiuje 21 kompetencji cyfrowych w pięciu obsza-
rach (DigComp, 2016):

1. Informacja – identyfikacja, lokalizowanie, pobieranie, przechowy-
wanie, organizacja i analiza danych i informacji cyfrowych. Zdolność oceny 
trafności trafności źródła i jego wartości, znaczenia oraz celu. 

2. Komunikacja – komunikacja i współpraca w środowiskach cyfro-
wych z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Interakcja i uczestnic-
two w sieciach społecznościowych i społeczności cyfrowej (publikowanie 
w serwisach, tzw. obywatelstwo uczestniczące participatory citizeship) oraz 
świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej. Zarządzanie cyfrową 
tożsamością digital identity i reputacją w środowisku cyfrowym.

3. Tworzenie treści – tworzenie i edytowanie treści (od przetwarzania 
tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychcza-
sowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programo-
wanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektu-
alnej i licencji. 

4. Bezpieczeństwo – ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tre-
ści, bezpieczne i zrównoważone korzystanie z urządzeń. Ochrona tożsa-
mości cyfrowej i znajomość środków bezpieczeństwa. Świadomość wpływu 
technologii cyfrowych na środowisko, status społeczny oraz oddziaływanie 
i na zdrowie psychiczne i fizyczne.
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5. Rozwiązywanie problemów – identyfikacja potrzeb i zasobów. Inno-
wacyjne wykorzystanie technologii i narzędzi cyfrowych. Aktualizacja kom-
petencji własnych i innych. Koncepcyjne i sytuacyjne rozwiązywanie pro-
blemów technicznych w środowisku cyfrowym.

Dokument podaje również przykłady wykorzystania DigComp na pozio-
mie europejskim, krajowym oraz regionalnym (jest wkładem do Europej-
skiej Agendy Umiejętności) i stał się punktem wyjścia dla wielu inicjatyw 
w systemie kształcenia i zmian w systemie edukacji, przejawiających się 
projektowaniem nowych usług edukacyjnych, czy też stosowaniem nowych 
form kształcenia, metod nauczania, narzędzi wspomagających proces nauki 
i innych nowatorskich rozwiązań w edukacji.

Wybrane nowoczesne metody dydaktyczne wspierające edukację 

Spośród wielu czynników determinujących usługi edukacyjne, wpły-
wających na jakość i efekty kształcenia, jedne wydają się bardziej istotne 
od innych. Rozpatrując jednak różne warianty i modele można określić ich 
wagę za pomocą odpowiednich współczynników lub wytypować determi-
nantę. Jedne z badań dowodzą, że oprócz kilku istotnych elementów wpły-
wających na jakość kształcenia takich jak: efektywność pracy nauczycieli 
(Koniewski, 2013), kompetencje (Szempruch, 2017), wartość merytoryczna 
zajęć, realizacja programu nauczania oraz realizacja usług pozadydaktycz-
nych, jako najważniejszą zmienną o najsilniejszym wpływie, wskazano tę 
odpowiadającą za stosowanie różnych metod nauczania w trakcie prowa-
dzonych zajęć (Cichoń, 2017, s. 25). Naukowcy z Instytutu Technologii 
Edukacyjnych brytyjskiego Uniwersytetu Otwartego (The Open University) 
w raporcie pt., 2014 Innovating Pedagogy Report (Sharples, Adams, Fer-
guson, Gaved, McAndrew, Rienties, Weller, Whitelock, 2014) opracowali 
zestawienie dziesięciu najważniejszych innowacyjnych metod nauczania 
uznając, że będą miały one coraz większe znaczenie w edukacji. Ich zda-
niem, w niedalekiej perspektywie, ich znaczący wpływ na edukację, będzie 
obserwowany w szkolnictwie wyższym. Spośród dziesięciu, wybrano cztery 
niżej wymienione, które wydawały się najistotniejsze z punktu widzenia 
połączenia hybrydowego z edukacją mieszaną (Blended Learning). 

1. Masowe otwarte uczenie się w społecznościach (Massive open social 
learning)

Celem metody jest zaangażowanie dużej liczby osób masowo korzy-
stających z portali społecznościowych, wykorzystujących tzw. efekt sieci 
do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez udział w dyskusjach, 
projektach, zadaniach. Pewnym ograniczeniem w tym podejściu jest fakt, 
że uczniowie uczestniczą w procesie wyłącznie online i spędzają w sieci 
krótki okres czasu. Jednak tworzenie grup dyskusyjnych, łączenie roz-
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mów z poznawaniem nowych treści, poprzez wgląd każdej z grup w zadania 
i problematykę innych, jest elementem, który pozwala na lepsze osiągniecie 
celu. Inne stosowane podejście (zaczerpnięte z mediów społecznościowych 
i gier), obejmuje tworzenie wielu powiązań między uczącymi się. Polega na 
śledzeniu siebie nawzajem, wymianę informacji i wiedzy poprzez ocenianie 
treści innych z grupy, komentarze i dyskusje o problemie, czy zadaniu oraz 
konkurowanie z innymi w udzielaniu odpowiedzi (zadania, quizy) i w ten 
sposób podejmowanie wyzwania edukacyjnego w obrębie określonej grupy 
społecznej.

2. Projektowanie uczenia się wsparte analityką (Learning design informed 
by analytics)

Metoda wykorzystywana jest do planowaniu rozwoju kursów, szkoleń 
i zaprojektowania spójnej sekwencji mediów, technologii czy metod. W pro-
cesie projektowania uczenia się wspartego analityką, korzysta się z wielu 
narzędzi i szablonów. Celem ich stosowania jest przede wszystkim skupie-
nie uwagi ucznia na działaniu, aktywności (odwracając uwagę od treści), 
by zdobywanie wiedzy wydawało się być tylko podróżą po świecie nauki. 
W trakcie całego procesu, analizowane są potrzeby ucznia i jego aktywności 
online, które służą do projektowania nowych kursów i zajęć, dostarczając 
informacji na temat wyboru mediów oraz sekwencji działań. Raporty i ana-
lizy generowane są okresowo, by w ten sposób pozwolić na odkrywanie 
coraz to nowszego podejścia, projektowanie nowych form i metod oraz na 
efektywną ocenę interaktywnego świata. Metoda ta pozwala określić efekty 
uczenia, sposób w jaki zostaną osiągnięte cele dydaktyczne i dobrać sposób 
oceniania oraz opracować przyjazną, efektowną i efektywną metodę nauki.

3. Metoda odwróconej klasy (Flipped classroom)
Rozwój technologii, ich stopniowe wkraczanie do szkół oraz chęć prze-

łożenia tego trendu na wymierne korzyści dla edukacji, wyzwala chęć 
eksperymentowania i innowacyjnego podejścia do kształcenia. Jednym 
z takich podejść jest metoda odwróconej klasy. Przyjmuje się, że została 
zapoczątkowana w 2007 r. przez Aarona Samsa i Jonathana Bergmana, 
amerykańskich nauczycieli, uznawanych za pionierów tej metody. Zdo-
bywa ona coraz większe uznanie na świecie (upowszechniana jest przez 
duże globalne serwisy edukacyjne, jak np. Khan Academy czy TED-Ed, 
choć prezentują tylko jedno z możliwych podejść), a utworzona w 2012 r. 
społeczność nauczycieli Flipped Learning Network wspierająca (poprzez 
wymianę doświadczeń, porady, wskazówki, dzielenie się zasobami i narzę-
dziami) oraz promująca stosowanie odwróconego nauczania (tematyczne 
konferencje z cyklu: Flipped Learning and Education Technology), pozwala 
na wprowadzanie nauczania w wielu dziedzinach akademickich w USA 
(FLIP learning. https://flippedlearning.org). „Metoda ta stanowi paradyg-



164  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 2 (52) 2018

matyczną zmianę w samym podejściu do nauczania. Jest bowiem przej-
ściem od edukacji skupionej głównie na nauczycielu, występującym w roli 
mędrca-wykładowcy Sage on the stage, do edukacji skoncentrowanej 
wokół ucznia i jego potrzeb, gdzie nauczyciel jest przewodnikiem prowa-
dzącym uczniów przez meandry wiedzy Guide on the side” (Wrona, 2017). 
Uczniowie samodzielnie poznają nowe zagadnienia przed zajęciami (mate-
riały online, wideo, interaktywne treści) przygotowując się w ten sposób do 
aktywnego uczestnictwa na zajęciach, by podczas nich wykorzystać nową 
wiedzę w praktycznych zadaniach. W trakcie lekcji nauczyciel może zatem 
przeprowadzać eksperymenty, aranżować sytuacje problemowe i wyjaśniać 
ewentualne wątpliwości uczniów, bazując na przyswojonych już przez nich 
wcześniej informacjach teoretycznych. Natomiast po spotkaniu z nauczy-
cielem, uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i ją ugruntować za pomocą 
modułów dostępnych zdalnie i interaktywnych narzędzi. Z przykładowym 
schematem odwróconej klasy i porównaniem go z klasycznym sposobem 
nauczania, można zapoznać się na stronie WWW University of Texas, 
Wydziału Centrum Innowacji (University of Texas at Austin, 2018), nato-
miast przykłady wprowadzania podejścia odwróconej klasy można znaleźć 
w literaturze (Wrona, 2017; Czekaj-Kotynia, 2013, s. 57-69).

Odwrócona klasa pomaga w bardziej spersonalizowanym poznawa-
niu świata nauki. Uczniowie przyswajają znacznie szybciej wiedzę, mając 
możliwość zadawania pytań w klasie, dyskusji i grupowego rozwiązywania 
problemów wynikających, mając sporo miejsca na kreatywność. Taki spo-
sób nauki bardziej angażuje i aktywizuje ucznia, zwiększając jego odpo-
wiedzialność na rezultat. Główną zaletą tej metody, jest dążenie ucznia 
do dużej samodzielności oraz wypracowanie umiejętności indywidualnego 
kierowania własną nauką, co może stać się w przyszłości podstawą do 
podejmowania wysiłku związanego z samokształceniem, czy kształceniem 
ustawicznym (Frąckowiak, 2013; 2015; Kwiatkowski, 2008). Narzędzia 
wykorzystane w tym podejściu do tworzenia materiałów wideo, zamieszcza-
nia ich w Internecie, kreowania wielu możliwości interakcji, pozwalają na: 
gromadzenie i analizowanie danych na temat czasu, który uczeń spędził 
nad materiałem, weryfikacji jego możliwości, postępów w nauce i wpływają 
bardzo silnie na efektywne zarządzanie metodą (Sams, Bergmann, oprac., 
2015).

4. Uczenie się uczenia (Learning to learn) 
Człowiek przez całe życie zdobywa wiedzę i tworzy nowe pomysły, idee, 

rozwijając swoje umiejętności. Pojawienie się terminu self-deteremined lear-
ning pozwala szukać sposobów na to, jak być skutecznym uczniem i mieć 
zaufanie do własnych metod uczenia się i zapamiętywania. W metodzie tej 
nie jest istotny sam wynik, ale proces dydaktyczny, w którym uczniowie 
formułują pytania, tezy i uczestniczą w poszukiwaniu najbardziej efektyw-
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nych rozwiązań, czy technik zapamiętywania. Istotne jest przede wszyst-
kim osiąganie zamierzonego celu, w optymalnym czasie, z optymalnym 
wynikiem, co jest możliwe do osiągnięcia stosując różne techniki: trening 
intelektu (Mechło, Grzelka, 2015), mapy myśli (Matuszewski, Lasko, 2011) 
i in. Mapy myśli są graficznym połączeniem słów z zachowaniem logiki, 
kolejności i hierarchii. To obrazy stymulujące zmysły, emocje i wyobraźnię, 
które z punktu widzenia psychologii poznawczej, stanowią cenną pomoc 
w uczeniu się. Tutaj istotną rolę w przyswajaniu, zapamiętywaniu i aktyw-
nym stymulowaniu pracy mózgu (Kłosiński, oprac., 2014) odgrywa proces 
przetwarzania i organizowania informacji.

Edukacja mieszana - Blended Learning - kluczowe pojęcia

 Istnieje wiele definicji edukacji mieszanej - Blended Learning (zwa-
nej dalej BL). Jednak trzy z nich są najczęściej przytaczane w literaturze. 
Pierwsza z nich, jako kluczowe w zdefiniowaniu metody BL, ujmuje łącze-
nie różnych modułów instruktażowych lub dostarczanie różnego rodzaju 
mediów (combining instructional modalities or delivery media). Druga, opi-
suje metodę BL jako scalanie różnych metod nauczania, instrukcji (combi-
ning instructional methods). Natomiast trzecia definicja, którą autor pracy 
uważa za kluczową, opisuje BL jako łączenie nauczania zdalnego (online) 
z nauczaniem tradycyjnym (combining online and face-to-face instruction). 
Pierwsze dwie definicje określają wpływ połączenia metod i mediów na pro-
ces uczenia się. Ujmując bardzo szeroko pojęcie metody BL. W podobny 
sposób można zdefiniować dowolny system nauczania wykorzystujący 
wybrane metody i technologie. Ostatnia z definicji wykorzystuje najnowsze 
osiągnięcia technologiczne i wysokie wsparcia merytoryczne nauczyciela, 
podkreślając jednak bardzo mocno rolę technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych w samym procesie edukacji, a także kładzie nacisk na perso-
nalizację procesu nauczania, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. 
Bazując zatem na ostatniej definicji, metoda określana jest także termi-
nem edukacji hybrydowej, ponieważ jest połączeniem tradycyjnych metod 
nauczania z nowoczesnymi aktywnościami realizowanymi zdalnie. Metoda 
ta projektowana jest tak, by połączyć w sposób celowy i efektywny zalety 
i najlepsze praktyki obu form kształcenia: tradycyjnego w formie spotkań 
w czasie rzeczywistym (tryb synchroniczny) i edukacji na odległość (tryb 
asynchroniczny). Poglądowo schemat metody BL przedstawia ilustracja 1. 
„Określenie edukacja na odległość obejmuje różne formy i na wszystkich 
poziomach kształcenia, które nie wymagają ciągłego i natychmiastowego 
nadzoru, ani bezpośredniej obecności nauczyciela, ale mimo to kształcenie 
odbywa się w sposób planowy, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi orga-
nizacji edukacyjnej” (Holmberg, 2005, s. 2). 
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Termin edukacja na odległość – rozumiany jako e-learning, a w Polsce 
e-edukacja – jest formą kształcenia, która obejmuje szeroki zakres technik 
i metod uczenia się. E-learning, jako jedna składowa szkolenia mieszanego, 
pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii informatycznych i środowiska wirtualnego Virtual Lear-
ning Environment (VLE), dlatego cieszy się coraz większym powodzeniem 
w środowisku akademickim. 

W Stanach Zjednoczonych metoda BL staje się stopniowo podsta-
wową metodą stosowaną w szkolnictwie wyższym (Porter, Graham, Spring, 
Welch, 2014); Stockwell, Stockwell, Cennamo, Jiang, 2015), a w środowi-
sku naukowym najczęściej określana jest mianem nauczania hybrydowego. 
Szacuje się, że nawet 93% wykładowców i asystentów stosuje tę technikę 
nauczania w różnych jej kombinacjach. Metoda hybrydowa BL pozwala na 
miksowanie różnych komponentów zarówno z obszaru edukacji formalnej, 
jak i nieformalnej (il. 2). Ta ostatnia nabiera największego znaczenia, gdyż 
wejście nauczyciela w nową rolę i partnerska relacja pomiędzy uczniem 
a nauczycielem zorientowana jest na odkrywanie i rozwijanie potencjału 
ucznia (mentoring). Ponadto dzięki metodzie coachingu nauczanie mie-
szane, staje się procesem pomagającym w sposób indywidualny w przy-

Il. 1. Ogólny schemat metody Blended Learning. Źródło: opracowanie własne
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śpieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów pracy ucznia (efektywne 
osiąganiu celu), zaspokajając przy tym jego potrzeby.

W odniesieniu do metody BL używany jest również termin: komple-
mentarna edukacja, ponieważ wszystkie obszary powinny płynnie się 
uzupełniać, stanowiąc spójną całość. Powinny być przy tym uzupełnione 
w zautomatyzowaną i precyzyjną weryfikację i ocenę wiedzy oraz kompe-
tencji (ewaluacja nauczania, pomiar wyników – współczynniki i wytyczne) 
na podstawie testów i narzędzi online (komputerowe jakościowe i ilościowe 
moduły oceny, np. Elluminate). Mając na uwadze komplementarność 
metody, chodzi również o wzajemne uzupełnianie się instrukcji dotyczą-
cych spotkań bezpośrednich w klasie z materiałami udostępnianymi zdal-
nie. Natomiast wykorzystanie różnorodnych systemów w środowisku wirtu-
alnym nauczania na odległość, stosowanych do zarządzania: nauczaniem 
LMS – Learning Management System, treścią szkoleniową LCMS – Learning 
Content Management System lub komunikacją synchroniczną LCS – Life 
Communication System, usprawnia znacząco proces przepływu informacji, 
wiedzy oraz wspomaga interakcję uczestników szkolenia. 

Jednym z założeń metody BL jest to, że głównym źródłem wiedzy teo-
retycznej są informacje zawarte w kursach elektronicznych, a tradycyjne 
formy nauczania – stanowią okazję do dyskusji, mentoringu, wymiany 
doświadczeń. Szacuje się, że uczeń przyswaja 10% wiedzy w obszarze for-
malnego nauczania, 20% podczas kontaktów i interakcji społecznych, i aż 
70% podczas praktycznych doświadczeń. Kurs określa się jako w pełni 
e-learningowy, jeśli co najmiej 80% zajęć w jego ramach realizowanych jest 

Il. 2. Obszary nauczania Blended Learningu. Źródło: opracowanie własne
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za pomocą narzędzi online. Natomiast metoda Blended Learningu uzna-
wana jest jako kurs bardziej zrównoważony i według Konsorcjum Sloan 
The Online Learning Consortium uznaje się, że obszar stosowanych tech-
nologii to zakres od 30 do 79%. Planując szkolenie BL ważne jest, by poza 
powyższym udziałem procentowym, dobrać poszczególne elementy szko-
lenia uwzględniając treść kursu, potrzeby studentów i ich kompetencje – 
poziom zaawansowania.

Metoda BL zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ze względu na jej duży 
potencjał edukacyjny (duże zaangażowanie uczniów, elastyczne podejście, 
szeroką dostępność materiałów, afektywne środowisko komunikacji, efek-
tywne narzędzia i systemy) oraz rosnącą świadomość, że tradycyjny model 
kształcenia okazał się mniej skuteczny. Porównując skuteczność obu metod 
oraz zaangażowanie i satysfakcję uczniów uzyskano lepsze efekty metodą 
BL (Stockwel i in., 2015, s. 935). Badania potwierdziły również inne moż-
liwości optymalizacji uczenia w metodzie BL (Spanjers, Könings, Leppink, 
Verstegen, Jong, Czabanowska, Merriënboer, 2015). Elastyczny sposób 
budowania szkolenia mieszanego, po uwzględnieniu celów dydaktycznych, 
tematyki szkolenia, specyfiki branży (w przypadku uczelni wyższej – kieru-
nek studiów, dziedzina, dyscyplina naukowa, wielodziedzinowość, interdy-
scyplinarność) i rodzaju grupy (studenci, doktoranci, pracownicy) pozwala 
uzyskiwać dobre efekty edukacyjne. 

Personalizacja nauczania – inny wymiar elastyczności

Obecnie coraz częściej podstawą kształcenia jest personalizacja 
nauczania, która zakłada, że każdy uczący się jest osobą szczególnie ważną 
w procesie edukacji, mając na uwadze poszanowanie jego wolności i inte-
gralności. Edukacja ta zmierza do tego, aby każdy uczeń/student osiągnął 
najwyższy rozwój swoich możliwości, biorąc pod uwagę indywidualne zdol-
ności, ukształtował swoje poglądy, uzyskał nie tylko wiedzę i kompeten-
cje, ale także zdolność do podejmowania dojrzałych decyzji. Personalizacja 
postrzegana jest jako wymiar nowoczesnego i współczesnego podejścia nie 
tylko do marketingu, ale również do edukacji. 

Personalizacja produktów i usług jest wszechobecna w życiu codzien-
nym. W biznesie chodzi o to, by nieustannie zabiegać o uwagę konsumentów 
i zyskać ich faktyczne zainteresowanie. W edukacji cel jest taki sam. Perso-
nalizacja nauczania to wymiar innowacji, którego celem jest pełne zaspo-
kojenie potrzeb ucznia (studenta) bądź wdrożenie nowej metody, otwarcie 
nowych możliwości, czy wreszcie pozycjonowanie usługi na rynku edukacji 
akademickiej, w celu zwiększenia zainteresowania – pozyskanie nowych stu-
dentów (gdy np. metoda nie jest obligatoryjna, jak w przypadku masowych 
otwartych kursów online – MOOC, które stanowią tylko reklamę uczelni lub 
są zajęciami dodatkowymi). Nasuwa się zatem pytanie, co to jest sperso-
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nalizowane nauczanie i jak je zindywidualizować, by efekt nauczania był 
rzeczywiście zadowalający albo zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Per-
sonalizację nauczania, często sprowadza się do sformułowania pięciu zasad-
niczych pytań, które uczeń zadaje sobie przed rozpoczęciem nauki: 1) Jak 
to zrobić, w jaki sposób?, 2) Co będzie przedmiotem nauki i rozważań?, Jaki 
poziom wiedzy mnie interesuje? 3) Gdzie mogę się uczyć? 4) Kiedy mogę 
studiować? 5) Dlaczego chcę to robić? Pierwsze pytanie dotyczy sposobu 
w jaki uczeń może przyswajać wiedzę i zdobywać doświadczenia (czytanie, 
oglądanie, słuchanie, działanie). Celem jest stworzenie procesu edukacyj-
nego, w którym istnieje wiele opcji i modułów, ścieżek (multimożliwości) 
nauki tego samego zagadnienia. Odpowiedź na drugie pytanie związana jest 
z zawartością merytoryczną kursu, poziomem i stopniem trudności, który 
ma odzwierciedlenie w poszczególnych multipoziomach kursu (podstawowy, 
średniozaawansowany, specjalistyczny, profesjonalny), pozwalając uczniom, 
w zależności od stopnia zaawansowania na pogłębianie wiedzy własnym, 
indywidualnym tempem (np. opracowanie strategii wyszukiwania informacji 
w zależności od typu ucznia – użytkownika Biblioteki). Trzecie pytanie, zwią-
zane jest z dostępnością kursu i z doborem możliwych interwałów czasu, 
przeznaczonych na naukę, by tempo przyswajania wiedzy i poświęcony czas, 
zapewniały pełną swobodę w zdobywaniu wiedzy i kompetencji założonych 
celów dydaktycznych. W tym przypadku na dowolne dysponowanie cza-
sem, pozwala opcja multiczasowości. Kolejne pytanie dotyczy dostępności 
kursu i możliwych miejsc, które uczeń preferowałby do studiowania. Mowa 
tutaj o opcji multidostępności, możliwej dzięki zastosowanym technologiom 
(wykorzystując asynchroniczną i synchroniczną komunikację), pozwalają-
cej na naukę w dowolnym miejscu na świecie. Z kolei odpowiedź na ostat-
nie pytanie, pozwala na analizę i stworzenie multiperspektyw, uwzględnia-
jąc potrzeby ucznia i jego motywację do nauki z różnych punktów widzenia 
(np. chęć rozwoju – potrzeba samokształcenia i realizacji, chęć zdobywania 
nowych umiejętności, pogłębianie wiedzy, itd.). Takie spersonalizowane 
podejście w nauczaniu i łączenie różnych komponentów nauczania trady-
cyjnego z nauczaniem online, pozwala uczniom na pewien poziom kontroli 
czasem, miejscem, ścieżką (wybór zindywidualizowanych ścieżek edukacyj-
nych), tempem nauki, co jest wyrazem elastyczności nauczania mieszanego, 
a w efekcie gwarantuje bardziej efektywne studiowanie (wzrost potencjału 
ucznia, indywidualny rozwój, indywidualne postępy w nauce). Ponadto sty-
mulowanie wielu interakcji między studentami wykorzystując różnorodne 
narzędzia, takie jak: forum, blog, czat, wiki, wideokonferencje oraz wspólne 
rozwiązywanie problemów podczas aktywnego uczenia się może, w dalszej 
perspektywie czasu przełożyć się na innowacyjne podejście do nowych zadań 
w przyszłym życiu zawodowym, umiejętne rozwiązywanie problemów na sta-
nowisku pracy oraz co istotne umiejętność komunikacji interpersonalnej 
na poziomie afektywnym (Stockwel i in., 2015, s. 934). Rozwój tej ostatniej 
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umiejętności Ruth Boelens uznaje za jeden z czterech kluczowych elementów 
przy projektowaniu instrukcji metodą BL. Do pozostałych, równie istotnych 
zalicza oprócz dużej elastyczności metody BL: personalizację, stymulowanie 
interakcji międzyludzkich, jako źródła w pozyskiwaniu wiedzy i doświad-
czeń, a także ułatwianie samego procesu uczenia się (Boelens, Wever, Voet, 
2017, s. 2).

Projektowanie instrukcji – harmonogram kursu BL

Literatura przedmiotu dostarcza wielu istotnych opracowań pozwala-
jących na prowadzenie optymalnych szkoleń w formie BL (Kineo & The 
Oxford Group, 2013, p. 7). W artykule przedstawiono tylko te najważniej-
sze, m.in. prezentujące siedem modeli stosowanych w metodzie BL: Station 
Rotation, Lab Rotation, Individual Rotation, Flipped Classroom, Flex, A la 
Carte, Enriched Virtual (Blended Learning Universe, https://www.blende-
dlearning.org, 2018). Uwagę zwraca wysoka efektywność koncepcji Flip-
ped Clasroom i spektakularny przykład jej wykorzystania w amerykańskiej 
szkole Clintondale High School w stanie Michigan.

W Bibliotece Politechniki Poznańskiej trwają prace koncepcyjne nad 
opracowaniem projektu metody BL i przygotowaniem szczegółowych 
instrukcji oraz harmonogramu jej wdrożenia. Prace dotyczą wprowadzenia 
metody BL do nauczania przedmiotu „Umiejętności Informacyjne” (INFO-
PROGRAM II - szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbęd-
nych przy pisaniu prac dyplomowych), realizowanego dotychczas, jako 
zajęcia jednorazowe w formie szkolenia tradycyjnego dla studentów III roku 
studiów dziennych czterech wydziałów i studentów IV roku studiów zaocz-
nych jednego wydziału. 

Autor pracy tworzy zawartość kursu BL i treści programowe oraz 
instrukcje. Sama konstrukcja kursu mieszanego (BL) jest skomplikowa-
nym zagadnieniem, dlatego korzystanie ze specjalnych poradników i pod-
ręczników opisujących szczegółowo proces projektowania (McGee, Reis, 
2012; Madej, Faron, Maciejewski, 2016, s. 10-20) dostarcza wielu cennych 
wskazówek i praktycznych rad. Ponadto, analiza doniesień literaturowych 
(Boelens i in., 2017) i jej systematyczny przegląd oraz zawarty tam szczegó-
łowy opis kluczowych zmian w podejściu do projektowania w metodzie BL, 
pozwala na weryfikację tworzonego projektu. Zatem przed prowadzącym 
kurs BL stoi duże wyzwanie, aby opracować wysokiej jakości instrukcję 
do nauczania i odpowiednio dobrać zawartość i formę materiałów (kompo-
nentów kursu) dostępnych online (prezentacja, materiały wideo), do formy 
treści przedstawianych tradycyjnie metodą odwróconej klasy (dyskusja, 
studium przypadku, warsztat). 

Zasadniczym elementem przy tworzeniu instrukcji w metodzie BL jest 
wybór strategii projektowania uczenia. W przypadku nauki dorosłych (stu-
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dentów), często oparty na konstruktywizmie (instrukcje i zasoby zawarte 
w kursie pozwalają na zdobycie nie tylko wiedzy, ale i określonych umie-
jętności). Schemat projektowy nauczania powinien uwzględniać wszystkie 
konteksty, style uczenia się i osobowość ucznia/studenta (ankiety, bada-
nia focusowe itd.). Ponadto taki projekt powinien umożliwić uczącemu się 
przejście przez wszystkie moduły online, zarówno przed uczestnictwem 
w tradycyjnej formie, jak i po nim, aby zarówno teoretycy, jak i praktycy 
mogli skorzystać z kursu.

Jednym ze wzorców do przygotowania szczegółowego planu i harmo-
nogramu pracy, z podziałem na poszczególne sekcje, sekwencje działań 
oraz etapy edukacji i metodologię, stały się instrukcje Tarnopolskyego, 
bazujące na podejściu konstruktywistycznym w nauczaniu języka angiel-
skiego w szkolnictwie wyższym (Tarnopolsky, 2012, s. 189−223). Dotych-
czas opracowano ogólny schemat metody, wprowadzający metodę (model) 
odwróconej klasy do Blended Learningu. Założono, że materiały udostęp-
niane zdalnie i aktywności uczniów realizowane za pomocą narzędzi online 
będą stanowiły 50% kursu. Bazowano na idei metody opisanej wcześniej 
w artykule i informacjach zawartych w literaturze. Zastosowano klasyczny 
harmonogram nauki w formie trzech etapów uczenia się, co pozwala wyeks-
ponować zalety tradycyjnego procesu w kontekście pracy zdalnej. Harmo-
nogram pracy z uczestnikiem szkolenia (studentem), który jest jednocze-
śnie użytkownikiem Biblioteki przedstawia się następująco:

Pierwszy etap – realizowany w formie szkolenia online stosowany do 
przekazania odbiorcy wiadomości teoretycznych na Platformie Moodle 
w formie czterech modułów. Celem tego etapu jest wyrównanie poziomu 
wiedzy poszczególnych studentów grupy szkoleniowej oraz uzupełnie-
nie wiedzy z danej dziedziny (informacja o zasobach licencjonowanych 
i wolnodostępnych oraz usługach Biblioteki) niezbędnej do realizacji dal-
szego, praktycznego etapu szkolenia, związanego z tworzeniem prostych 
i zaawansowanych strategii wyszukiwawczych w poszukiwaniu literatury 
(Korzystka, Pujanek, 2008).

Drugi etap – realizowany w postaci szkolenia tradycyjnego, kładącego 
szczególny nacisk na praktyczne umiejętności, wykorzystując zdobytą wie-
dzę studenta z poprzedniego etapu w postaci kursu online. Takie podej-
ście umożliwia kształtowanie umiejętności, szczególnie interpersonalnych. 
Etap ten jest wzbogacony o studium przypadku i analizę użytych technik 
wyszukiwawczych (źródła informacji, ich zastosowanie – sposoby cytowa-
nia bibliografii załącznikowej w pracy dyplomowej oraz innej pracy nauko-
wej). Uczestnictwo w spotkaniach bezpośrednich pozwala studentom sku-
pić się na aktywnym uczeniu się i zastosowaniach praktycznych wiedzy 
teoretycznej.

Trzeci etap – powraca do szkolenia realizowanego online, powtarza 
i utrwala zdobytą wiedzę oraz ją uzupełnia, np. o elementy kursu praktycz-
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nego, ćwiczeniowego. Etap ten pozwala na praktyczne zastosowanie zdoby-
tej wiedzy i kształtowanie umiejętności zdobytych na poprzednich etapach 
szkolenia. Powinien on umożliwić wymianę doświadczeń między uczestni-
kami kursu, przedyskutowanie zagadnień (m.in. o dużym stopniu trudno-
ści lub niezrozumiałych) oraz konsultacje z prowadzącym, które wyjaśnią 
ewentualne wątpliwości (forum, czat, email, lista najczęściej zadawanych 
pytań). Powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie umiejętności w formie 
quizów, testów interaktywnych, animacji, wideokonferencji i innych ćwi-
czeń multimedialnych, pozwala osiągnąć zamierzony cel szkolenia, który 
przedstawiony w postaci wyników może być podstawą ostatecznej oceny. 

Wydaje się, jednak że największym wyzwaniem związanym z eduka-
cją mieszaną w obszarze akademickim jest nie tylko umiejętność zdobycia 
określonych kompetencji cyfrowych, znajomość zasobów informacyjnych, 
technologii i wykorzystaniu do wyszukiwania określonych nowoczesnych 
narzędzi, ale również pewna mentalna zmiana, która spowoduje, że student 
przejmie odpowiedzialność za własne kształcenie i jego efekty, a nauczyciel 
(bibliotekarz) wcieli się w rolę mentora, a nie wyłącznie wykładowcy. Każde 
kształcenie (w tym również zdalne – na odległość) wymaga takiej odpo-
wiedzialności. Ponadto, umiejętność uczenia się (metoda Learn of learning 
opisana w artykule) jest bardzo istotną kompetencją potencjalnych uczest-
ników kursu i ważne jest by przygotować uczniów do nabycia tych umiejęt-
ności lub je zweryfikować przed rozpoczęciem kursu, by uczący się potrafili 
uczyć się efektywnie w cyfrowej przestrzeni i w pełni korzystać z kursu. 
To kolejny element, który również zostanie wykorzystany w projektowaniu 
kursu BL.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono metodę Blended Learningu, jako złożonego 
procesu nauczania na odległość, w którym można wykorzystać szeroki 
wachlarz technologii teleinformatycznych i nowe podejście w metodach 
nauczania, którymi interesują się coraz bardziej metodycy. Elastyczność 
metody BL, jej silna personalizacja (niezależność miejsca, czasu, tempa 
pracy, możliwości ucznia) oraz interaktywna forma przyczyniają się do 
wzrostu jej popularności. Edukacja na odległość, pomimo że wymaga więk-
szej systematyczności i samodyscypliny ze strony ucznia, jest z powodze-
niem stosowana jako podstawowa metoda w szkolnictwie wyższym za gra-
nicą. Jej dużym atutem jest elastyczny harmonogram zajęć, do którego 
uczeń dopasuje własne potrzeby i możliwości. Przyświeca jej idea silnej 
indywidualizacji nauki, innymi słowy, przyzwolenie na możliwość swobod-
nego pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy, zgodnie z wymaganiami 
i oczekiwaniami, mając na uwadze fakt, że niestandardowe i kreatywne 
podejście jest kluczem do sukcesu, nie tylko w nauce. 
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Pomimo że metodę BL cechuje wiele wymagań oraz pewne niedoskona-
łości i ograniczenia w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Otwartym (Open 
University) stała się tradycyjną metodą nauczania, natomiast w USA na 
różnych szczeblach kształcenia stosowanych jest wiele modeli Blended 
Learningu. 

Metoda BL jest silnie zależna od zasobów technicznych oraz narzę-
dzi dostarczających treści, analizujących i oceniających cały proces. Taka 
forma kształcenia w formie mieszanej (na odległość), stwarza też większe 
trudności w zarządzaniu grupą online, co powinno być brane pod uwagę 
przy projektowaniu szkolenia i wielkości grup.

W celu jej wdrożenia, niezbędne jest posiadanie kompetencji cyfro-
wych, które wprowadziła i usystematyzowała Rama DigComp oraz wiele 
innych umiejętności ze strony ucznia (Clarke, 2004, s. 13-14). poruszają-
cego się w wirtualnym środowisku. Kluczowe znaczenie mają też kompe-
tencje nauczycieli projektujących instrukcje audio, wideo, opracowujących 
materiały niezbędne do naprzemiennego prowadzenia zajęć w trybie online 
(Zając, Zawisza, 2006) z zajęciami w formie tradycyjnej. 

Ponadto projektowanie środowiska mieszanego BL poprzez połącze-
nie nowych metod nauczania z technologiami informacyjno-komunikacyj-
nymi i teleinformatycznymi lub wybór jednego z istniejących już modeli 
w metodzie BL, powinno uwzględniać takie aspekty jak: psychologiczny, 
filozoficzny i socjologiczny W ten sposób uda się w pełni zrealizować cztery 
kluczowe podejścia Blended Learningu (Boelens i in., 2017), dając szanse 
uczniom na zdobycie ugruntowanej i wielopoziomowej wiedzy oraz oczeki-
wanych umiejętności.
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Beata Korzystka 
Review of selected methods of developing the academic library users’ information 

competence

Abstract

The article presents the method of Blended Learning as a complex distance learning 
process in which a wide range of ICT technologies and new trends in teaching methods can be 
used. A personalized and flexible approach to the creation of a hybrid blended learning model 
was presented, using modern education methods, such as massive open social learning, 
learning design backed up by analytics, flipped classroom and learning to learn. Selected 
methods were proposed by the Institute of Educational Technology of the British Open 
University. The BL method was analyzed, based on American and British experience, showing 
its effectiveness and wide application in higher education.

Keywords: blended learning, modern teaching methods, digital competence, high school, 
flipped classroom, digital environment

Beata Korzystka
Przegląd wybranych metod rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników 

bibliotek akademickich

Streszczenie

W artykule przedstawiono metody Blended Learning, jako złożonego procesu nauczania 
na odległość, w którym można wykorzystać szeroki wachlarz technologii teleinformatycznych 
i nowe trendy w metodach nauczania. Zaprezentowano spersonalizowane i elastyczne podejście 
do tworzenia hybrydowego modelu kształcenia mieszanego wykorzystując nowoczesne 
metody edukacji, takie jak: masowe otwarte uczenie się w społecznościach, projektowanie 
uczenia się wsparte analityką, odwrócona klasa i uczenie uczenia się. Wybrane metody 
zostały zaproponowane przez Instytut Technologii Edukacyjnych brytyjskiego Uniwersytetu 
Otwartego. Analizowano metodę BL bazując na amerykańskich i brytyjskich doświadczeniach, 
wykazując również jej skuteczność i szerokie zastosowanie w szkolnictwie wyższym. 

Słowa kluczowe: nauczanie mieszane, nowoczesne metody nauczania, kompetencje cyfrowe, 
biblioteka akademicka, odwrócona klasa, środowisko cyfrowe


