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Cel: 

Ocena zarządzania procesem e-kształcenia 
w prezentowanym modelu

Dlaczego

• znaczenie e-learningu w szkolnictwie wyższym

• wiedza na temat zarządzania procesami w e-kształceniu

• wskazanie rekomendacji dla doskonalenia zarządzania procesem 

e -kształcenia
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Zarządzanie 

procesami

Proces 
kodyfikacji 

wiedzy

Podproces 
tworzenia 

zasobów wiedzy

Podproces 
gromadzenia 

zasobów wiedzy

Proces 
personalizacji 

wiedzy

Podproces 
udostępniania 

zasobów wiedzy

Podproces 
operowania 

wiedzą studenta

Model zarządzania procesem e – kształcenia  
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Nn=34
Ns=270

✓Kwestionariusz ankiety
✓ 7 uczelni
✓Nauczyciele=34,  

studenci=270
✓ Luty - maj 2015 roku
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Próba badawcza



Cele szkoleniaSynteza wyników procesu tworzenia

Metody

projekty 
indywidualne 
(88,3%)

prezentacje 
multimedialne 
(79,4%)

wykłady on-line 
(76,6%)

quizy (70,6%)

wideokonferencje
(67,7%)

portfolia 
(55,9%)

testy 
sprawdzające 
wiedzę (55,9%)

filmy (53,0%) 

Formy organizacji

samodzielna 
(88,3%)

w grupie 
(70,6%)

Materiały 
pomocnicze

bazy wiedzy 
(67,6%) 

słowniki pojęć 
(58,9%) 

wiki (55,9%) 

Źródła 
wspomagające

badania 
krajowe 
(76,5%)

badania własne 
(73,5%)

badania 
światowe 
(67,6%)

Narzędzia 
wspomagające

oprogramowanie 
74,9% 
platformy 

Prezentacja najistotniejszych zmiennych i wskaźników procesu tworzenia zasobów wiedzy. 
Wyodrębnione wskaźniki (warianty) zmiennych, których opinie nauczycieli przekraczały próg 50,0%.

Ocena realizacji procesu tworzenia zasobów wiedzy 
(podproces procesu kodyfikacji zasobów wiedzy) w kształceniu e-learningowym



Synteza wyników procesu gromadzenia

Platformy

Moodle 
(93,0%)

Typ zajęć

Ćwiczenia 
(75,2%)

Wykład (68,5%)

Infrastruktura 
(43,3%)

Sprzęt IT 
(43,3%)

Obsługa IT 
(58,2%)

Biblioteki 
(31,1%)

Wirtulana 
(34,8%)

IBUK Libra 
(33,7%)

Czasopisma 
(30,4%)

Dorobek 
naukowy (47,4%)

Czasopisma 
naukowe 30,4%

Skrypty 26,7%

Materiały na 
www, blogu 
(23,3%)

Wiedza 
ekspercka 
(32,4%)

Archiwizacja 
zasobów

Archiwizowane
zasoby wiedzy 
(73,5%)

Ocena realizacji procesu gromadzenia zasobów wiedzy 
(podproces procesu kodyfikacji zasobów wiedzy) w kształceniu e-learningowym
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Synteza wyników procesu udostępniania

Ocena realizacji procesu udostępnianie zasobów wiedzy 
(podproces procesu personalizacji zasobów wiedzy) w kształceniu e-learningowym

W odniesieniu do zmiennej udostępnione oprogramowanie:

32,9% studentów uzyskało dostęp do aplikacji 
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Synteza wyników procesu udostępniania

Ocena realizacji procesu udostępnianie zasobów wiedzy 
(podproces procesu personalizacji zasobów wiedzy) w kształceniu e-learningowym

W odniesieniu do zmiennej komunikacja interpersonalna:

1. W opinii studentów, w relacjach student–student

- portale społecznościowe – 73,0%

2. W opinii studentów, w relacjach student–nauczyciel, zaobserwowano następujące nasilenie 
w komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem: 

- forów dyskusyjnych – 72,5%



Synteza wyników procesu udostępniania

Ocena realizacji procesu udostępnianie zasobów wiedzy 
(podproces procesu personalizacji zasobów wiedzy) w kształceniu e-learningowym

W odniesieniu do zmiennej komunikacja interpersonalna:

W opinii nauczycieli, w relacjach nauczyciel–student, zaobserwowano następujące 

nasilenie w komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem instrumentów: 

- e-maila – 94,1%
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Synteza wyników procesu operowania

Ocena realizacji procesu operowania wiedzą przez studenta 
(podproces procesu personalizacji wiedzy) w kształceniu e-learningowym

Metody podające

Prezentacje 
multimedialne 68,8%

Dyskusje 54,9%

Materiały tekstowe 
63,7%

Wykłady 52,6%

Metody problemowe

Wideokonferencje 
75,6%

Symulacje komp. 64,5%

Projekty w grupach 
62,5%

Projekty indywidualne 
53,0%

Metody waloryzacyjne

Portfolia 75,9%

Eseje 67,8%

Metody praktyczne

Tutoriale 62,2%

Pytania kontrolne 54,0%

Opracowanie materiału 
51,5%

Dokonując oceny procesu operowania wiedzą na rysunku wyszczególniono metody kształcenia, które najczęściej 
w opinii studentów występowały podczas zajęć dydaktycznych (co najmniej 50,0% wskazań respondentów).
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Rekomendacje dla doskonalenia 

zarządzania procesami w modelu  e-learningowym:

1. Bodźce motywacyjne wobec nauczycieli.

2. Infrastruktura techniczna. 

3. Udostępniane oprogramowanie.

4. Wirtualne i internetowe zasoby biblioteczne.

5. Mapy wiedzy.

6. Szersze udostępnianie dorobku naukowego nauczycieli. 

7. Media społecznościowe.

8. Metody kształcenia.

9. Formy weryfikacji wiedzy i umiejętności studiujących. 





Wioletta Sołtysiak wsoltysiak@wp.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny

Instytut Pedagogiki

Poszukuję 
zainteresowanych do 
wspólnych działań na 

polu badawczym. 
Nie czekaj, napisz ☺

mailto:wsoltysiak@wp.pl

