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Streszczenie 
Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki badania dotyczącego wpływu wdrożenia wymian 
wirtualnych (ang. Virtual Exchange) na kształtowanie się kompetencji dydaktycznych  
nauczycieli. W sprawozdaniu używamy terminu wymiany wirtualne (VE) dla określenia interakcji 
online rozwijających się w określonym okresie czasu pomiędzy studentami różnych, 
geograficznie i/lub kulturowo oddalonych od siebie instytucji szkolnictwa wyższego. Interakcje 
te wspierane są  przez nauczycieli oraz moderatorów. 1  

Ta metoda dydaktyczna, ze względu na  swoją wszechstronność i różnorodność, może być 
stosowana w różnych kontekstach edukacyjnych, stąd też jej rosnąca popularność. O ile różne 
aspekty udziału studentów w projektach wymian wirtualnych VE stały się przedmiotem licznych 
badań naukowych, o tyle niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób projektowanie i 
realizacja takich wymian stymuluje, jeśli w ogóle, rozwój zawodowy zaangażowanych w nie 
nauczycieli.  

Niniejsze badanie jest częścią zakrojonych na szeroką skalę badań prowadzonych w ramach 
finansowanego przez UE projektu Erasmus+ KA3 EVOLVE (Evidence Validated Online Learning 
through Virtual Exchange, zob. sekcja 1.3) dotyczących wpływu wymian wirtualnych jako metody 
dydaktycznej wykorzystywanej w kontekście szkolnictwa wyższego. Niniejsze sprawozdanie 
koncentruje się na tym, jak proces projektowania, wdrażania i przeprowadzania wymiany 
wirtualnej wpływa na zaangażowanych w nią wykładowców. W szczególności zbadano w jaki 
sposób postrzegają oni proces rozwoju swoich ogólnych kompetencji dydaktycznych, 
kompetencji bezpośrednio związanych z wirtualnymi wymianami VE, a także ich własnego 
podejścia do nauczania nastawionego na ucznia oraz innych aktywnych metod dydaktycznych 
stosowanych na prowadzonych przez nich zajęciach akademickich. Badanie to rzuca również 
światło na motywy, którymi kierują się wykładowcy wdrażając wymiany wirtualne na 
prowadzonych przez siebie kursach, na zakładane w owych wymianach cele nauczania oraz na 
percepcję związanych z nimi wyzwań. 

Sprawozdanie przedstawia postawione hipotezy badawcze, zastosowaną metodologię i analizę 
danych, oraz otrzymane wyniki. Badanie potwierdza, że wdrożenie metody wymian wirtualnych 
VE stwarza środowisko edukacyjne o ogromnych możliwościach dydaktycznych  nie tylko dla 
uczących się, ale także dla zaangażowanych w nie wykładowców. Jak pokazują wyniki, kształtuje 
ono i doskonali ogólne kompetencje dydaktyczne powszechnie związane z jakością nauczania, 
takie jak umiejętności projektowania kursów, umiejętności organizacyjne, elastyczność i 
zdolność do adaptacji, a także gotowość zastosowania podejścia nakierowanego na ucznia. 
Analiza danych pokazuje, że zaangażowani w wymiany VE nauczyciele rozwijają bardzo 
konkretne, związane z tym procesem umiejętności specjalistyczne, takie jak projektowanie 
dedykowanych zadań dydaktycznych, umiejętność doboru i dopasowania do siebie zadań i 
odpowiednich narzędzi cyfrowych czy kompetencje cyfrowe. Co istotne, wszystkie te 
umiejętności dotyczą nie tylko kontekstu samych wymian, ale wzbogacają szeroko pojęty ogólny 
repertuar dydaktyczny nauczycieli w zakresie metod i technik nauczania i są później stosowane 
także w innych kontekstach edukacyjnych. 

Nasze wyniki potwierdzają ponadto interesującą obserwację, że wykładowcy zaangażowani w 
projekty  VE rozwijają i doskonalą te same kompetencje przekrojowe, które dana wymiana VE ma 

 
1 https://evolve-erasmus.eu/about-evolve/what-is-virtual-exchange/ 
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za zadanie kształcić w studentach. Są to kompetencje międzykulturowe, a także umiejętności 
pracy w zespole, umiejętności organizacyjne oraz językowe. Co więcej, doświadczenia związane 
z tworzeniem i organizowaniem wymian VE oraz prowadzeniem studentów w tych programach 
są bardzo cenione przez samych nauczycieli w kontekście współpracy koleżeńskiej, w którą są 
oni zaangażowani ze swoimi międzynarodowymi partnerami-nauczycielami. 
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