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Streszczenie 
Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu 
EVOLVE Erasmus+ KA3 (www.evolve-erasmus.eu) dotyczącego świadomości i wykorzystania 
wymian wirtualnych (ang. VE: Virtual Exchange) w szkolnictwie wyższym w całej Europie, 
głównie na podstawie danych z uniwersytetów należących do grupy Coimbra (Coimbra Group) i 
sieci uniwersytetów SGroup.  

VE jest praktyką edukacyjną opartą na stałej, opartej na technologii komunikacji i interakcji 
pomiędzy jednostkami lub grupami uczących się osób z różnych środowisk geograficznych i/lub 
kulturowych. Ten rodzaj wspólnego uczenia się przez Internet, który może przybierać formę 
wymiany na poziomie klasy, przy wsparciu ze strony nauczycieli uniwersyteckich lub w formie 
wymiany grupowej moderowanej przez zewnętrzne podmioty prowadzące wymianę, jest 
promowany przez UE jako narzędzie integracji i oferowania większej liczbie młodych ludzi 
doświadczeń międzynarodowych. Wykorzystanie wymian VE powiązane jest również ze 
strategiami instytucjonalnymi i polityką "internacjonalizacji w kraju" oraz umiędzynarodowienia 
programu nauczania. Wreszcie, jest metoda ta jest postrzegana jako narzędzie zwiększające 
szanse studentów na zatrudnienie z powodu przyrostu kompetencji przekrojowych, których 
poszukują pracodawcy, w tym znajomości języków obcych i kompetencji międzykulturowych, a 
także umiejętności informatycznych i umiejętności współpracy. 

Z naszych badań wynika, że VE jako praktyka edukacyjna nie jest jeszcze powszechnie znana 
kluczowym stronom zaangażowanym w jej realizację, tj. edukatorom, osobom działającym na 
rzecz edukacji, urzędnikom ds. internacjonalizacji, urzędnikom ds. polityki i menedżerom. 
Urzędnicy odpowiedzialni za politykę organizacji i menedżerowie wykazują nieco wyższy poziom 
świadomości, ale może to częściowo wynikać z faktu, że kojarzą oni wymiany wirtualne VE z 
wirtualną mobilnością lub uczeniem się online w szerszym ujęciu. 

Zastosowanie wymian wirtualnych VE na szeroka skalę jeszcze nie zaistniało w świadomości 
większości naszych respondentów. Główne dyscypliny, w których wymiany te są wdrażane to 
edukacja, sztuka i nauki humanistyczne (zwłaszcza języki) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo 
i informacja. Wdrażanie  VE nie ogranicza się jednak do wymienionych obszarów i obejmuje 
większość innych dziedzin wyodrębnionych w naszym badaniu. Wsparcie, jeśli jest zapewnione, 
ma zwykle formę wsparcia technicznego i dydaktycznego, przy czym na ogół brak jest 
instytucjonalnego uznania i odpowiednich środków motywujących. Z kolei dane dotyczące 
włączania VE na poziomie kursu lub programu nauczania poprzez przydzielanie punktów, 
włączanie do opisów kursów i rezerwowanie czasu zajęć są niejednoznaczne ze względu na małą 
liczbę uczestników przygotowujących odpowiednie sprawozdania. Ponadto wymiany VE nie są 
jeszcze powszechnie wymieniane w strategiach i polityce w zakresie e-learningu, rozwoju 
zawodowego i internacjonalizacji. Niemniej jednak można przyjąć, że istnieje grupa 10-15 uczelni 
zmierzających w kierunku zintegrowania VE na poziomie strategicznym i politycznym. 

Z drugiej strony, powszechnie uznaje się potencjał wirtualnych wymian VE w zakresie innowacji 
edukacyjnych, rozwoju umiejętności i internacjonalizacji. W szczególności nauczyciele i osoby 
działające w obszarze edukacji wysoko oceniają wartość wymian VE jako innowacyjnego 
narzędzia w nauczaniu i uczeniu się, w procesie rozwoju kompetencji międzykulturowych oraz 
umiejętności językowych i cyfrowych, a także uznają ich rolę w rozwoju zawodowym nauczycieli. 
Ogólnie rzecz biorąc, zainteresowane strony wysoko oceniają również potencjał wymian w 
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zakresie internacjonalizacji, wiążąc go zarówno z korzyściami edukacyjnymi, jak i 
ekonomicznymi. 

W odpowiedzi na podnoszone kwestie korzyści wynikających z zastosowania wymian 
wirtualnych VE jako taniego rozwiązania w zakresie internacjonalizacji podkreślamy, że 
wymiany VE nie są działalnością, która nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nauczenie się 
wykorzystania wymian VE, ich projektowania i prowadzenia wymaga strukturalnego zaplecza 
szkoleniowego i wsparcia, podczas gdy w jednostkach edukacyjnych na ogół nie istnieje jeszcze 
ani odpowiednia polityka ani infrastruktura. Ze względu na specyfikę poszczególnych wymian 
wirtualnych, należy podkreślić, że metoda ta nie jest narzędziem, które można łatwo 
znormalizować jako kompleksowe, uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych 
jednostek.  

Obiecujące jest to, że każda z zainteresowanych stron wykazuje duże zainteresowanie tym, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej o VE, zwłaszcza poprzez udział w szkoleniach. Programy 
szkoleniowe, takie jak te oferowane w ramach projektów EVOLVE i Virtual Exchange Erasmus+, 
stanowią odpowiedź na tę potrzebę. Poprzez dalsze badania i wywiady w instytucjach starających 
się wdrożyć telekolaborację VE, postaramy się dowiedzieć więcej o czynnikach sukcesu i porażki 
w tej obiecującej dziedzinie innowacji edukacyjnych i podzielimy się nimi z szerszą społecznością 
w przyszłych publikacjach.   

 


