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E-learning w procesie uczenia się 

kompetencji społecznych 

 

Streszczenie 

W artykule rozważano odpowiedź na pytanie, czy e-learning jako sposób 

nauki bez bezpośredniego kontaktu z człowiekiem może służyć do rozwoju 

kompetencji społecznych. W tym celu pokazano przykładowe mechanizmy 

rządzące procesem uczenia się kompetencji społecznych oraz specyfikę 

uczenia się w nauczaniu zdalnym. Podjęto próbę odnalezienia wspólnych 

płaszczyzn, by  pokazać możliwości zastosowania e-learningu 

w treningach kompetencji społecznych. 

 

1. Rozdział pierwszy – definicje kluczowych pojęć 

Pojęcie e-learningu jest bardzo różnie pojmowane, niektórzy ograniczają je do 

obszaru Internetu, inni definiują je bardzo szeroko. W tym artykule przyjęto za Hylą, 

że: „e-learning to wszelkie działania wspierające procesy szkolenia, wykorzystujące 



 

technologie teleinformatyczne”[6]. Mogą do nich należeć:  komputer, CD-ROM, sieć 

informatyczna, cyfrowa telewizja kablowa, telefoniczna sieć komórkowa itp.  

 

Podobne problemy z określeniem definicji dotyczą terminu kompetencji. 

Psychologowie kompetencją często oznaczają obserwowalne zachowanie, które 

reprezentuje leżącą u jego podłoża cechę lub zdolność. Teoretycy zarządzania, 

mówiąc o kompetencjach, mają zazwyczaj na myśli określony sposób działania, który 

prowadzi do poprawy jakości wykonania. Na potrzeby tej pracy uznano, że optymalną 

definicję kompetencji sformułowały Kossowska i Sołtysińska [10]:  

 

 

Podstawą kompetencji jest wiedza rozważana na trzech poziomach: 

1) wiedzy w powszechnym  rozumieniu (wiedza deklaratywna – wiem „co”); 

2) umiejętności (wiedza proceduralna – wiem „jak” i potrafię coś wykonać); 

3) postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę). 

 

 

 



 

Rys. 1. Model kompetencji według Kossowskiej i Sołtysińskiej 

 

Uczenie się kompetencji polega głównie na poznawaniu wiedzy i trenowaniu 

umiejętności, ale istotna tutaj jest także motywacja do stosowania w praktyce 

poznanych lub udoskonalonych umiejętności. Doświadczenie czyni cały proces 

realny, jego istota zostanie omówiona w następnym rozdziale..  

Jako kompetencje społeczne traktuje się złożone umiejętności warunkujące 

efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych [12]. 

W kompetencjach społecznych można wyróżnić, odnosząc się do wyżej 

przedstawionego modelu Kossowskiej i Sołtysińskiej: 

1) społeczną wiedzę deklaratywną (np. wiedza na temat barier komunikacyjnych,  

znajomość technik aktywnego słuchania); 

2) społeczną wiedzę proceduralną (np. umiejętność zbudowania dobrego kontaktu 

z drugim człowiekiem, umiejętność parafrazowania - stosowania techniki 

aktywnego słuchania);  

3) postawę - procesy motywacyjne (np. chęć i gotowość do nawiązywania nowych 

znajomości, motywacja do poprawy swoich relacji z innymi). 

2. Rozdział drugi – proces uczenia się kompetencji społecznych 

Kompetencje społeczne rozwija się głównie podczas interakcji z innymi ludźmi 

w życiu codziennym (tzw. naturalny trening społeczny) oraz podczas szkoleń 

stacjonarnych, praktykując ich rozwój przy współudziale innych osób [1]. 

Skuteczność treningu naturalnego jest zdecydowanie mniejsza niż pod okiem trenera. 

Można ją zwiększyć, dbając o systematyczność i odpowiednią strukturę procesu 

nabywania kompetencji.  

Jednym z modeli dobrze obrazujących proces uczenia się kompetencji jest model 

„uczenia się poprzez doświadczenie” autorstwa Kolba [9]: 



 

1) Doświadczenie: faza aktywności – działania, np. konkretne doświadczenie 

w pracy w kontakcie z przełożonym lub podczas szkolenia - udział w ćwiczeniu 

uświadamiającym własną mowę ciała. 

2) Refleksja nad doświadczeniem: dzielenie się reakcjami i obserwacjami, 

dyskutowanie, analiza doświadczenia z różnych perspektyw. 

3) Wyciąganie wniosków na podstawie analizy doświadczenia, wspieranie się 

wiedzą teoretyczną klasyfikującą, uzupełniającą i podsumowującą obserwacje.  

4) Planowanie działań: jak efektywnie wykorzystać w rzeczywistych sytuacjach to, 

czego się nauczyliśmy. Osoby uczące się powinny rozumieć przydatność i wartość 

nabywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności, powinny wiedzieć, w jakich 

sytuacjach i w jaki sposób mogą je zastosować.  

Fazy te przebiegają cyklicznie. Osoba ucząca się praktykuje nową wiedzę, 

dostarczając sobie kolejnych doświadczeń, które potem są poddawane refleksji, 

a cykle uczenia powtarzają się. 

Należy przy tym pamiętać, że krótki trening kompetencji społecznych nie 

wystarczy do tego, by dana umiejętność była wykonywana w sposób naturalny 

i automatyczny. Nieraz uczestnicy szkoleń zgłaszają, że odczuwają pewną 

„sztuczność” w praktykowaniu wybranej umiejętności. Autorka przytacza 

wówczas metaforę nauki jazdy samochodem: „na szkoleniu jest tak jak podczas 

kursu na prawo jazdy. Można dowiedzieć się jak uruchomić samochód, jak 

włączać biegi (wiedza deklaratywna) i poćwiczyć prowadzenie samochodu 

(wiedza proceduralna), ale do pełnej wprawy potrzebny jest systematyczny 

trening w rzeczywistości”.   

 Przedstawioną wyżej sytuację dokładnie opisuje model nabywania umiejętności 

Andersona [10]. Punktem wyjścia jest wiedza deklaratywna, czyli informacje na 

temat tego, w jaki sposób należy postępować np. znajomość zasad asertywnej 

odmowy. Następnie można stopniowo kształtować umiejętności, przechodząc do 

wiedzy proceduralnej, początkowo ciągle mając w pamięci i powtarzając w myśli 

kolejność działań. W przypadku nauki jazdy samochodem mówi się przykładowo do 

siebie: „naciśnij sprzęgło, włącz bieg, stopniowo zwalniaj sprzęgło i dodawaj gazu”. 



 

W sytuacji treningu asertywności uczestnik odnosi się do zapamiętanego schematu 

asertywnego odmawiania. W trakcie praktycznego działania i powtarzania czynności, 

nabywa się wprawy, aż dana czynność zostaje zautomatyzowana – wykonuje się ją 

z łatwością, uznaje za naturalną i często nie pamięta się początkowego „wzoru”. 

Jak wyżej przedstawiono, w procesie uczenia się kompetencji społecznych kluczowe 

jest działanie, przećwiczenie ich w praktyce. Jedną z najważniejszych, zdaniem 

autorki, zasad uczenia się, szczególnie u osób dorosłych, jest zasada wykorzystania 

ich doświadczenia. Ważne jest doświadczenie przedszkoleniowe (bagaż doświadczeń, 

z którymi przychodzą uczestnicy i odwoływanie się do niego), szkoleniowe (uczenie 

się poprzez doświadczenie zdobywane na szkoleniu) oraz poszkoleniowe 

(wykorzystanie w życiu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia) [10,22]. 

Na szkoleniu doświadczenie uruchamia stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

podczas których uczestnicy szkolenia są całkowicie zaangażowani w wybrane 

działanie, np. wymieniają się poglądami podczas dyskusji, doświadczają prawdziwych 

emocji, uwalniają swoje naturalne zachowania w pracy zespołowej lub doskonalą 

umiejętności poprzez odgrywanie ról. Metody interaktywne umożliwiają aktywne 

i szybkie nabywanie lub rozwijanie wiedzy i umiejętności oraz jednoczesne włączanie 

ich w indywidualny system wiedzy oraz doświadczeń zawodowych uczestników. 

Okazuje się, że taki sposób uczenia się powoduje, że ludzie pamiętają 70-90% 

materiału, natomiast poprzez słuchanie (np. wykładów) jedynie 10% [10]. 

3. Rozdział trzeci – dydaktyka w e-learningu  

Izabella Bednarczyk i Leszek Rudak w swoim artykule określili cechy przedmiotów 

akademickich niepodatnych na e-nauczanie [2]. Według nich są to: interakcja 

(np. międzyludzka), obcowanie z rzeczywistym eksponatem oraz eksperyment, czyli 

nabycie praktycznych umiejętności lub wykonania eksperymentów, których nie 

można opanować w świecie wirtualnym. Rozwój kompetencji społecznych wymaga 

interakcji oraz eksperymentu. Mając na uwadze specyfikę uczenia się kompetencji 

społecznych, będzie rozważana tutaj możliwość ich rozwoju poprzez e-learning 



 

(cecha-eksperyment), a w następnym rozdziale perspektywa zastąpienia bezpośredniej 

relacji tą ze świata wirtualnego (cecha-interakcja). 

W kształceniu zdalnym można wyróżnić dwie główne koncepcje nauczania – 

behawioryzm i konstruktywizm [3,4,14,15,18]. 

Behawioryzm jako kierunek w psychologii traktuje uczenie się jak wynik reakcji na 

bodźce, a więc zadaniem nauczyciela będzie dostarczenie bodźców pojawiających się 

we właściwej kolejności oraz nagród i kar. Według behawiorystów, aby wykształcić 

odpowiednie zachowanie, wystarczy zapamiętać „poprawne” informacje, nie trzeba 

nawet ich rozumieć - koncentrują się oni na zachowaniu, ale nie biorą pod uwagę 

umysłowej aktywności człowieka. Nauczyciel ma za zadanie uporządkować wiedzę 

ucznia w strukturę liniową - ciąg przyczynowo-skutkowy [3].  

Porównując podejście behawiorystyczne do procesu nabywania kompetencji według 

Kolba przedstawionego w poprzednim rozdziale, można by uznać, ze podejście to 

redukuje naukę tylko do pierwszej fazy – doświadczania. Faza refleksji nad 

doświadczeniem, wyciągania wniosków i planowania działań jest według nich zbędna 

– zachowanie jest po prostu reakcją na bodziec.  

Z behawioryzmu wyrasta transmisyjny model wiedzy – obecnie najpowszechniej 

stosowany na platformach e-learningowych: zadania dla ucznia są z góry zaplanowane 

i uporządkowane (w moduły, lekcje, bloki) [3]. Jego walorem jest prostota 

organizacyjna, wygodna zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia, który zna cele i ma 

pełny obraz procesu kształcenia. Stosowane w tym przypadku metody edukacyjne to 

wykład, pliki z zadaniami, prezentacje o różnym stopniu zaawansowania 

technicznego [3] Sposoby kontroli efektywności procesu uczenia się są także 

zaczerpnięte z behawioryzmu – są to głównie testy wiadomości.  

Można twierdzić, że model ten nie sprawdza się w kształtowaniu kompetencji 

w aspekcie nabywania praktycznych umiejętności (w tym społecznych), gdyż nie 

umożliwia „uczenia się poprzez doświadczenie”. Będzie skuteczny przy nabywaniu 

tzw. wiedzy deklaratywnej, która może być wstępem do zdobycia umiejętności. 

 

 



 

 

Drugi nurt podejmowany w  e-learningu to konstruktywizm. Jest on oparty na dwóch 

podstawowych założeniach: 

1) wiedza jest aktywnie konstruowana przez podmiot poznający oraz 

2) dochodzenie do wiedzy jest procesem adaptacyjnym, w którym następuje 

stopniowa umysłowa organizacja badanego i doświadczanego świata. [5] 

Uczeń bazuje na swojej refleksji nad doświadczeniem i ciągle konstruuje 

indywidualne modele świata, przekształcając już posiadane, tak by pasowały do 

nowego doświadczenia [3]. Przyswajanie informacji jest procesem dynamicznym, 

wymaga dużej aktywności od uczącego się.  Można go wyzwolić poprzez kontakt 

z przedmiotem poznania, pracę w grupie, dyskusję i inne metody aktywizujące. Uczeń 

jest współodpowiedzialny za proces uczenia się. Nauczyciel ma za zadanie stworzyć 

odpowiednie warunki dla ucznia, by uruchomić jego aktywność, rozwinąć dojrzałość 

intelektualną, budować wiedzę we współpracy społecznej i wykształcić umiejętność 

samodzielnego zdobywania wiedzy [3]. Problemem staje się kontrola efektywności 

uczenia się kompetencji społecznych, które wymagają bardziej złożonych metod 

oceny niż same wiadomości oraz wykraczają nieraz poza możliwości e-learningu. 

Metodami oceny kompetencji społecznych mogą być symulacje, strukturyzowane 

wywiady, testy psychometryczne (testy zdolności społecznych, emocjonalnych 

i werbalnych oraz kwestionariusze temperamentu/ osobowości), testy kompetencyjne, 

socjometria (np. ocena 360 stopni) oraz metody obserwacyjne [17]. Ta koncepcja 

nauczania podkreśla znaczenie interakcji społecznych, komunikacji dla samego 

uczenia się i jest bliska modelowi „uczenia się poprzez doświadczenie” autorstwa 

Kolba. Dlatego też można uznać, że będzie zdecydowanie bardziej użyteczna 

w rozwijaniu kompetencji społecznych. 

Niestety, najczęściej tworzy się systemy e-learningowe oparte na podejściu 

behawiorystycznym, gdyż konstruktywistyczne wymaga bardziej zaawansowanej 

technologii i większych kosztów [14]. 



 

Wybranymi metodami stosowanymi w nauczaniu zdalnym w podejściu 

konstruktywistycznym są metoda projektów oraz korzystanie z technologii Web 2.0 - 

w tym edukacyjnych społeczności sieciowych [3,11,13].  

Web 2.0 to „potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w 

których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników 

danego serwisu.”[21]. Dają one odbiorcom bardzo dużą możliwość interakcji i 

integracji, autorzy przygotowują serwis, ale użytkownicy dostarczają zawartości (np. 

zdjęcia, pliki wideo, linki do ciekawych stron internetowych itp.) oraz tworzą 

społeczność użytkowników, która ze sobą współpracuje [21]. Przykładowymi 

serwisami Web 2.0 są Wikipedia, Goldenline.pl, YouTube, Nasza-klasa.pl, Wykop.pl. 

Serwisy takie umożliwiają interakcję między uczestnikami, pracę zespołową, wspólne 

uczenie się i rozwój dzięki aktywnej nauce. 

Uznano więc, że w e-learningu jest możliwe rozwinięcie praktycznych umiejętności, 

stosując podejście konstruktywistyczne. Jednakże czy e-learning jako sposób nauki 

bez bezpośredniego kontaktu z człowiekiem może służyć do rozwoju kompetencji 

społecznych? Ten aspekt zagadnienia będzie rozważany w następnym rozdziale. 

4. Rozdział czwarty – specyfika komunikacji na odległość 

Jak wspomniano w rozdziale drugim kompetencje społeczne rozwija się głównie 

podczas bezpośredniej interakcji z innymi ludźmi. W tym rozdziale podjęta zostanie 

próba odpowiedzi na pytanie, na ile kontakt w warunkach przestrzennego oddalenia 

nauczycieli i uczniów może odzwierciedlać bezpośrednią relację z człowiekiem 

w rzeczywistości.  

Komunikacja w nauczaniu zdalnym może być asynchroniczna (kontakt odbywa się 

w różnym czasie np. poprzez pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne) 

lub synchroniczna (w tym samym czasie np. poprzez czat, wideokonferencje). 

Częściej stosuje się komunikację za pomocą słowa pisanego. Tekst taki w dużej 

mierze odzwierciedla nasz język mówiony, jest mniej formalny, a dodatkowo bogaty 

w różnego rodzaju skróty, zaburzenia składni zdania lub literówki w przypadku braku 



 

wprawy w pisaniu na klawiaturze [8]. Poza tym zarówno w komunikacji 

synchronicznej, jak i asynchronicznej następuje zakłócenie dynamiki przebiegu 

interakcji między rozmówcami – utrudnione jest sprzężenie zwrotne, czyli możliwość 

bezpośredniego i szybkiego sprawdzenia, czy odbiorca zrozumiał naszą wypowiedź 

tak, jak tego oczekiwaliśmy [3]. Może to powodować problemy w odczytaniu i 

zrozumieniu komunikatu. 

Poważnym utrudnieniem uniemożliwiającym prowadzenie w całości treningów 

kompetencji społecznych w formie e-learningu jest brak sposobności odczytywania 

komunikacji niewerbalnej, za pomocą której (wg teorii komunikowania się) 

przekazujemy więcej informacji niż tylko słowami. Tekst może mieć wiele znaczeń 

w zależności od sposobu jego odczytania m.in. intonacji głosu, akcentowania 

poszczególnych sylab, czy wyrazów, intencjonalnych pauz [3].  Internauci próbują 

uzupełnić brak komunikatów niewerbalnych o ich opis np. poprzez emotikony. Jednak 

rzeczywistych sygnałów niewerbalnych nie jesteśmy w stanie przekazać w taki 

sposób, gdyż są one często nieświadome, a z drugiej strony możemy nimi poprzez 

tekst łatwo manipulować, pokazując takie emocje, jakie chcemy, by druga osoba 

odczytała [19]. Innym rodzajem komunikatu niewerbalnego, którego nie można 

odebrać, nawet przy zastosowaniu obrazu i głosu, są informacje proksemiczne, czyli 

dotyczące dystansu pomiędzy rozmówcami – bliskości lub odległości przestrzennej, 

która oczywiście wyklucza także dotyk.  

Ważnym problemem związanym z kontaktem na odległość jest autoprezentacja, 

czyli kreowanie wrażenia na innych. Ludzie budują swoją „tożsamość sieciową”, 

choćby poprzez wybranie pseudonimu. Anonimowość zachęca do zabawy w role inne 

niż podejmowane w rzeczywistości, co jest nieuczciwe, jeśli druga zaangażowana 

w relację osoba o tym nie wie. [19] 

Okazuje się też, że ludzie popełniają więcej błędów w ocenie innych, gdy nie mają 

z nimi bezpośredniego kontaktu – częściej i wyraźniej posługują się stereotypami 

np. płci, wieku. Łatwiej tez poddają się oszustwu, gdyż nie mają szansy dostrzec 

niewerbalnych sygnałów kłamstwa [19]. 



 

Istnieją oczywiście także psychologiczne korzyści kontaktu na odległość – 

m.in. większa otwartość wobec innych, znajomość rozpoczyna się bez obciążenia 

własną fizycznością, ludzie są bardziej chętni do pomocy [19]. 

Ciekawą kwestią, która pojawia się w literaturze jest problem osamotnienia człowieka 

w Internecie – jedne z pierwszych badań prowadzonych w połowie lat 90 

w Pensylwanii potwierdziły, że Internet wzmacnia poczucie izolacji i depresji. 

Badania prowadzone przez tę samą grupę naukowców w późniejszym terminie i przy 

wzięciu pod uwagę dodatkowej zmiennej, pokazały, że problem wzrostu depresji 

i poczucia osamotnienia wzrastał jedynie u introwertyków, a u ekstrawertyków malał 

[7]. Wskazuje się także na problem nie podejmowania rozwiązywania konfliktów 

w pracy zespołowej na odległość – konflikty często zostają nieujawnione i tłumione, 

co negatywnie wpływa na atmosferę w grupie [11]. 

Powyższe przykłady wskazują na to, że niemożliwe jest zastąpienie stacjonarnych 

szkoleń rozwijających kompetencje społeczne i naturalnego treningu społecznego 

formą e-learningową. Oczywiście takie kontakty rozwijają zdolności komunikacji 

na odległość, co można uznać za dużą korzyść.  

 

5. Podsumowanie 

Zbierając wnioski z przedstawionego w artykule rozumowania, można stwierdzić, że 

podejście behawiorystyczne jest niewystarczające do rozwoju kompetencji 

społecznych, gdyż. nie umożliwia „uczenia się poprzez doświadczenie”, co jest 

kluczowe przy kształtowaniu praktycznych umiejętności. Może natomiast stanowić 

bardzo przydatny sposób na zdobycie konkretnej wiedzy deklaratywnej, która stanie 

się proceduralną podczas praktycznego treningu w rzeczywistości.  

Konstruktywizm natomiast bliski modelowi „uczenia się poprzez doświadczenie” 

autorstwa Kolba, a realizowany w e-learningu np. dzięki metodzie projektów lub 

serwisów Web 2.0, na pewno będzie lepiej służył rozwojowi kompetencji społecznych 

niż behawioryzm. Należy jednak pamiętać, że specyfika komunikacji na odległość 



 

różni się od bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, stąd nawet przy 

podejściu konstruktywistycznym w uczeniu się zdalnym rozwój kompetencji 

społecznych nie będzie całościowy. Będzie natomiast  bardzo dobrym treningiem 

w przypadku grup pracujących ze sobą tylko na odległość.  

Podsumowując możliwe zastosowania e-learningu w procesie uczenia się kompetencji 

społecznych można wymienić: 

1) W podejściu behawiorystycznym: przy nabywaniu tzw. wiedzy 

deklaratywnej, która może być wstępem do zdobycia umiejętności 

w rzeczywistości lub na szkoleniach stacjonarnych. Wówczas będzie to 

tzw. blended learning – szkolenie mieszane:  

− Metoda e-learningu może stanowić użyteczne narzędzie do analizy potrzeb 

szkoleniowych np. w sytuacji pracowników określających swoje profile 

kompetencyjne [21]. 

− Bardzo dobrze służy do wyrównania poziomu wiedzy przed szkoleniem [16]. 

− Po szkoleniu dodatkowy zasób treści elektronicznej pełni funkcje wspierającą, 

przypominającą, referencyjną, podsumowującą [6,10]. 

2) W podejściu konstruktywistycznym do rozwoju umiejętności społecznych 

w kontaktach na odległość. 

3)  Dodatkowo e-learning rozwija takie cechy jak: samodzielność, dyscyplinę 

wewnętrzną, umiejętność zarządzania czasem, zdolności do samooceny 

i refleksji nad sobą. 

Uogólniając, e-learning w treningach kompetencji społecznych nie może zastąpić 

całkowicie szkoleń stacjonarnych, ale pod pewnymi warunkami stanowi ich cenne 

uzupełnienie.  
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