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Streszczenie: Celem referatu jest prezentacja wpływu czynników charakterystycznych dla 
klasycznego nauczania na technologię nauczania na odległość. W tekście zwarto wielopłasz-
czyznową analizę zjawiska. 
 
 
Summary: The goal of the paper is to show the influence of factors specific for classical ap-
proach to education on distance learning technology. It presents a multi-perspective analysis 
of the main forces driving the development of distance learning solutions.  
 
 

1. Wprowadzenie 
Przekazywanie wiedzy ewoluowało w czasie przybierając wiele róŜnych form. Formy te 

były pochodną czynników naturalnych, społecznych, kulturowych i wielu innych, które 
sprzyjały mutacji metod edukacyjnych tworząc w końcu zjawisko zwane dzisiaj szkolnic-
twem. W taki sposób narodziły się tradycyjne szkoły a obok nich równieŜ ich zdalny odpo-
wiednik – korespondencja, choćby np. listy św. Pawła. Faktem jest, Ŝe zawsze proces eduka-
cyjny znajdował odpowiednie rozwiązanie, które sprawdzało się takich a nie innych warun-
kach. 

Na proces nauczania w kaŜdej z jego znanych form miało wpływ wiele składowych, 
które w mniejszym lub większym stopniu determinowały poziom odbioru treści przekazywa-
nych uczniowi przez nauczyciela. Składowe te nadal wpływają na kształt procesu edukacyj-
nego. Nie są zamkniętym zbiorem wartości warunkującym poziom przyswajanych treści a 
bardziej zespołem dynamicznie zmieniających się czynników zasadniczo wpływających na 
tzw. atrakcyjność zgłębianego materiału. 

Nauczanie jest złoŜonym działaniem, które moŜna rozpatrywać na wielu płaszczyznach. 
Jako przykłady moŜna podać tutaj m.in.: werbalność i niewerbalność przekazu i ich wpływ na 
proces kształcenia, ilościowe i jakościowe podejście do procesu dydaktycznego, postać mate-
riałów dydaktycznych, dostępność materiałów czy potrzeby środowiska w zakresie edukacji. 
Przytoczone zagadnienia są jedynie pryzmatami w spojrzeniu na edukację. Jak wspomniano 
wcześniej ich zbiór nie jest zamknięty a liczność jednocześnie rozpatrywanych tematów po-
zwala na bardziej precyzyjne spojrzenie na kształcenie w ogóle. 

Elementy wspólne płaszczyzn tworzą ścisłą grupę powiązań. Interakcja poszczególnych 
punktów kreuje ich kompozycję będącą dogodną dla określonego środowiska formą kształce-
nia. Forma taka przybiera zawsze najbardziej właściwe kształty i odpowiada na potrzeby oto-
czenia. 

Charakteryzując nauczanie na odległość na tle klasycznej edukacji stacjonarnej moŜna 
zauwaŜyć wiele cech wspólnych. Istnieją obok nich takŜe róŜnice, które są wynikiem nieco 
innego podejścia do sposobu realizacji procesu dydaktycznego. Jakkolwiek w przypadku kla-
sycznego podejścia do nauczania bezpośredni przekaz informacji jest czynnikiem fundamen-
talnym tak w przypadku stale rozwijającej się formy nauczania na odległość treści zajęć mu-
szą oprzeć się na zupełnie innych podstawach.  



Niniejszy tekst jest próbą charakterystyki obu technologii kształcenia z uwzględnieniem 
róŜnic miedzy nimi w pryzmacie wspomnianych wcześniej płaszczyzn. 

2. Werbalno ść i niewerbalno ść przekazu 
Kształcenie w formie tradycyjnej zawsze związane jest z werbalizacją przekazu infor-

macji. Niemniejsze znaczenie ma takŜe przekaz niewerbalny, za pomocą którego prowadzący 
niejednokrotnie nawiązuje bardziej bezpośredni kontakt ze słuchaczem. Ustny przekaz treści 
jest tylko przekazaniem suchych faktów studentowi, który z mniejszym lub większym zainte-
resowaniem śledzi, co prowadzący zajęcia usiłuje zilustrować. Dynamika przekazu czy ina-
czej tzw. klimat zajęć budowany jest przez przekaz niewerbalny. W nim właśnie objawia się 
między innymi atrakcyjność zajęć w klasycznej formie. Niejednokrotnie pasja (czasem nawet 
jej brak), z jaką nauczyciel przekazuje poznawany przez studentów materiał wchodząc inte-
rakcję ze słuchaczami udziela się samym odbiorcom. Takie zaangaŜowanie nauczyciela w 
zajęcia dodatkowo podnosi wartość zajęć w mniemaniu słuchaczy a takŜe wpływa znacząco 
na ocenę osoby prowadzącego jako nauczyciela. Stąd często moŜna usłyszeć o nauczycielach 
dobrych i tych „mniej dobrych”. 

Nauczanie na odległość mimo wielu nowoczesnych udogodnień, jakimi są najnowsze 
rozwiązania w dziedzinie systemów czasu rzeczywistego prowadzenia zajęć on-line jest po-
zbawione tak bezpośredniego podejścia do procesu kształcenia. Nawet zajęcia prowadzone w 
sposób synchroniczny są tylko kontaktem studenta i prowadzącego realizowanym na ekranie 
komputera. Student nie ma odczucia bezpośredniej obecności z prowadzącym charaktery-
stycznego dla zajęć realizowanych w sposób klasyczny. W tym przypadku jakość przekazu 
czy bardziej atrakcyjność zgłębianej wiedzy nie jest w tak duŜym stopniu zaleŜna od prowa-
dzącego jako osoby. Czynnik werbalności i niewerbalności z klasycznego podejścia do na-
uczania będzie czynnikiem atrakcyjności prezentowanych kursów zdalnych. Przekazywane 
treści muszą być atrakcyjne same w sobie, co niesie nowe wyzwanie w dziedzinie technologii 
tworzenia materiałów dydaktycznych. 

W zdalnym nauczania student niejednokrotnie z pozycji słuchacza staje się czytelni-
kiem. Taka transformacja nie jest wskazana. Większość ludzi przedkłada treści przekazywane 
w sposób ustny i bezpośredni niŜ w formie materiałów drukowanych. Treści przekazywane 
bezpośrednio w interakcji człowiek-człowiek są bardziej przyswajalne. Co za tym idzie, two-
rzone materiały w nauczaniu zdalnym muszą zawierać w sobie oprócz suchej treści takŜe 
elementy zachęcające czytelnika do zgłębiania prezentowanych faktów. MoŜna mówić z du-
Ŝym przybliŜeniem o konieczności zawarcia czynników niewerbalnych w materiałach dydak-
tycznych zdalnego nauczania. Jest to niewątpliwie bardzo skomplikowane zadanie. Często w 
ogóle niemoŜliwe do zrealizowania. Mimo wszystko jednak konieczne. 

Nauczanie na odległość w większości rozwiązań stawia słuchacza w roli decydenta, któ-
ry określa miejsce i czas nauki. To sprawia, Ŝe atrakcyjność treści zajęć jeszcze bardziej 
wpływa na czas, jaki student poświęci na zgłębienie tematu. Nieatrakcyjna zawartość kursu 
związana często z ograniczoną jedynie do instrukcji oraz wykładu w formie pisanej treścią 
zadziała w sposób raczej negatywny, bardziej odstraszając studenta niŜ zachęcając do dalszej 
nauki. Za to przykłady z rzeczywistości znanej słuchaczowi wyraŜone w sposób atrakcyjny 
np. w postaci zasobów multimedialnych znacznie poprawią poziom przyswajalności prezen-
towanych materiałów. Takie działanie przeniesie „element niewerbalności” na treści będące 
przykładem do zajęć. Student będzie mógł w pełniejszy sposób zrozumieć temat zajęć znając 
jego realne przeznaczenie oraz widząc zasadność poznania właśnie jego w kontekście rozpa-
trywanego problemu. Zainteresowany tak przyswojonym materiałem chętniej sięgnie po na-
stępny temat. 

Innym aspektem przekazywania wiedzy w zdalnym nauczaniu i wpływu czynnika 
„werbalności” i „niewerbalności” na ten proces ma charakter prezentowanej tematyki zajęć. 



Zagadnienia o charakterze humanistycznym są tematyką raczej opisową. W tym przy-
padku moŜna jedynie rozwaŜać wpływ czynnika „niewerbalności” zawierając go w stylu pi-
sania materiałów. Suche fakty opatrzone w atrakcyjną „oprawę” w postaci ciekawej, chwy-
tliwej narracji autora mogą znacznie uatrakcyjnić przekaz. 

W przypadku tematów technicznych, sprawa wygląda nieco inaczej i jest trochę prost-
sza w realizacji. Łatwiej nawiązać kontakt ze studentem wskazując przykłady zastosowań 
poznawanej wiedzy czy umiejętności. Rozwiązanie konkretnego problemu bazującego na 
poznanych wcześniej narzędziach i technikach wskazuje zasadność uŜycia i uczy konstruk-
tywnego myślenia. Wyznacza nową, nieznaną drogę, która jest tym ciekawsza w im więk-
szym stopniu dotyczy własnych doświadczeń słuchacza. 

Niebagatelne znaczenie na poziom „atrakcyjności” materiałów dydaktycznych ma wiek 
studenta. Słuchacze młodzi są inaczej ukierunkowani na wiedzę niŜ dorośli, którzy mają juŜ 
pewnie bagaŜ doświadczeń. W przypadku nauczania w klasycznej formie prowadzący widząc 
zainteresowanie słuchaczy moŜe w dynamiczny sposób reagować na ich potrzeby dostosowu-
jąc słownictwo czy posługując się sugestywnymi przykładami adekwatnymi do doświadcze-
nia Ŝyciowego słuchaczy. Inaczej sprawa ma się w przypadku nauczania na odległość. Mate-
riały dla tak realizowanego procesu są w większości wykonywane jako uniwersalne, ponie-
waŜ trudno z góry załoŜyć, komu będę dedykowane i kto będzie się nimi posługiwał. MoŜna 
jednak przyjąć pewne wstępne załoŜenia. 

Nauczanie na odległość jest postrzegane na ogół jako alternatywna metoda kształcenia 
ewentualnie element wspomagania nauczania w klasycznym wydaniu. MoŜna pokusić się o 
stwierdzenie, Ŝe w realiach naszego kraju oznacza to, iŜ tego typu forma kształcenia jest czę-
sto kojarzona jako forma tzw. studiów zaocznych, gdzie słuchaczami są zwykle ludzie pracu-
jący zawodowo. Taka zawodowa forma aktywności studentów wpływa na rodzaj poszukiwa-
nych wiadomości oraz umiejętności. Nastawiona jest na realizację celów praktyczno – uŜyt-
kowych czy podwyŜszaniu kwalifikacji stwarzających moŜliwość awansu. Cele te wpływają 
na nastawienie, poziom aspiracji i zainteresowania poznawcze. Przyswajanie wiadomości i 
umiejętności ma charakter instrumentalny. Właśnie dla takich grup studenckich atrakcyjność 
przekazu ma bardzo duŜe znaczenie. Zatem przykłady w materiałach są nieodzownym ele-
mentem zajęć niestacjonarnych. 

Systemy wspomagania nauczania zazwyczaj słuŜą studentom studiów stacjonarnych, 
przez co oferują materiały wykorzystywane w tradycyjnych zajęciach. Poziom atrakcyjności 
takich źródeł nie musi być tak wygórowany jak materiałów portali wirtualnych uczelni. Pro-
wadzący zajęcia kieruje studentami korzystającymi z „suchych materiałów” z serwera doda-
jąc niewerbalność, co czyni zajęcia bardziej przystępnymi. 

Przytoczona charakterystyka obydwu technologii nauczania w kontekście sposobu 
przekazu treści dydaktycznych pokazuje z jak duŜym problemem mamy do czynienia. Choć 
w skrótowy sposób traktuje ten problem, naświetla kilka waŜnych tematów, które warto roz-
waŜyć budując czy projektując wirtualny odpowiednik uczelni stacjonarnej. 

3. Ilość i jako ść w kształceniu 
Zarówno w formie klasycznej jak i zdalnej proces nauczania moŜna rozpatrywać przez 

pryzmat ilościowego i jakościowego przekazywania wiedzy. W tym akurat spojrzeniu te dwie 
formy kształcenia podobnie traktują problem. 

Aspekt ilościowy przekazywania wiedzy ma znamiona przedmiotowego traktowania 
studentów. Przyrównać go moŜna do „programowania” słuchaczy. Jakkolwiek moŜe się takie 
postępowanie wydawać mało pozytywny w swojej idei, tak w wielu przypadkach ma ono 
swoje uzasadnienie. 

Nauczanie jako takie powinno zmuszać do konstruktywnego myślenia. W myśl maksy-
my „nie dostarczać ryby, ale pokazać sposób jak łowić”. Czasem jednak jak juŜ wspomniano 



konieczne jest „zaprogramowanie” słuchaczy w taki sposób by na bazie zdobytej wiedzy 
opierając się o wskazane rozwiązania byli w stanie wykorzystać to, co poznali. Przykładem 
takiego podejścia do nauczania są kursy o precyzyjnie i ściśle dobranym profilu jak np. na-
ucza nie języków obcych, języków programowania itp. W tych przypadkach ilościowe prze-
kazywanie wiedzy związanej jest z nauką zarówno gramatyki jak i sporej ilości słów czy pro-
cedur potrzebnych do łatwego posługiwania się nimi. 

Ilościowe podejście do nauczania jest „sprzedawaniem wiedzy teoretycznej”. Gdyby 
wziąć pod uwagę problem materiałów dydaktycznych to takie spojrzenie nie jest bardzo wy-
magające, jeśli chodzi o poziom atrakcyjności prezentowanych treści. Nie oznacza o oczywi-
ście, Ŝe wzbogacenie kursów o ciekawe rozwiązania edukacyjne nie wpływa korzystanie na 
poziom przyswajalności materiałów. Wręcz przeciwnie, ale naleŜy zwrócić uwagę na układ 
proporcji pomiędzy prezentowaną teorią a przykładami. Często, aby zrozumieć idee proble-
mu słuchacz musi posiadać dość pokaźną podbudowę teoretyczną by wiedzieć jak poruszać 
się badanym temacie. Dopiero po odpowiedniej dawce wiedzy teoretycznej prowadzący jest 
w stanie zilustrować przykład praktycznego jej wykorzystania lub zobrazować zjawiska, któ-
re słuchacz poznał. WaŜne jest wtedy umiejętne poruszenie sfer myślowych na zajęciach. 
Tego typu podejście sprzyja najpierw analizie zjawisk a później syntezie wniosków w czasie 
rzeczywistym. W podejściu ilościowym niewerbalność nie ma wielkiego wpływu na poziom 
przyswajalności wiedzy. Student wie, Ŝe musi wpierw poznać materiał teoretyczny na bazie 
którego, będzie mógł później przeprowadzić np. badania nad tematem zajęć praktycznych, 
zaprojektować system czy zbudować program komputerowy. Przykłady praktyczne pozwala-
ją na odniesienie teorii do realiów i w ten sposób uczą konstruktywnego myślenia. Na pew-
nym etapie wystarczy juŜ tylko udostępnić odpowiednie narzędzia, aby słuchacz był w stanie 
poprzez bagaŜ poznanych metod i sposobów odpowiednie uŜyć go do rozwiązania postawio-
nego problemu dydaktycznego. 

Aspekt jakościowy przekazywania wiedzy pociąga za sobą konieczność kontaktu nie-
werbalnego prowadzącego i studenta. W poprzednim przykładzie student sam poznawał teo-
rię i poprzez zaprezentowane przykłady uczył się korzystać z pokazanych rozwiązań. Był 
decydentem w odniesieniu do czasu i miejsca oraz poznawanego materiału. Jakość budowana 
była przez ilość (materiału) i czas, jaki potrzebny był do osiągnięcia odpowiedniego jej po-
ziomu. Podejście jakościowe zakłada nieco inne spojrzenie na rozpatrywany problem absor-
bowania wiedzy. Nauczanie w tym wydaniu z góry skierowane jest na precyzyjnie dobraną 
wiedzę. Materiały, które w kompaktowy sposób pozwolą na szybkie tempo nauki a co za tym 
idzie pełniejsze opanowanie szerszego i głębszego zakresu wybranej tematyki. Niestety przy 
takim podejściu w większości konieczny jest bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia 
(niewerbalność przekazu). Student musi mieć moŜliwość weryfikowania na bieŜąco swoich 
działań. Prowadzący poprzez bezpośrednią interakcję ze słuchaczem nawiązuje kontakt, który 
przypomina grupowe rozwiązywanie problemu i sprawia, Ŝe student czuje obecność „pomoc-
nej ręki”. Taki układ podnosi poziom bezpieczeństwa i daje poczucie „panowania nad tema-
tem”. Słuchacze są skoncentrowani nad poznawaną tematyką. Innymi słowy „słuchaczom 
udziela się zaangaŜowanie w temat prowadzącego”. MoŜna pokusić się o stwierdzeniem, Ŝe 
niewerbalność jest arbitrem w jakościowych podejściu do przekazywania wiedzy. 

W nauczaniu na odległość w większości przypadków moŜna spotkać się z podejściem 
ilościowym. Jest to związane ze sposobem organizacji systemów nauczania zdalnego. Syste-
my takie są realizacją trybu asynchronicznego, który nie zakłada bezpośredniego kontaktu 
prowadzącego ze studentami. Systemy takie są składnicą materiałów dydaktycznych często 
wzbogaconych o moŜliwość kontaktu z prowadzącym, lecz na zasadzie konsultacji za pomo-
cą e-mail, forum lub chatu. 

Jakościowe podejście do procesu nauczania moŜna w duŜym stopniu zaimplementować 
w zdalnym nauczaniu stosując systemy czasu rzeczywistego (podejście synchroniczne). Na-



rzędzia zapewniające tego rodzaju kontakt jak np. wideokonferencje stwarzają namiastkę 
zajęć prowadzonych w trybie klasycznym. Jakościowe podejście determinuje jednak wysoką 
jakość zarówno sprzętu komunikacyjnego jak równieŜ oprogramowania. To z kolei pociąga 
za sobą koszt zarówno kursu zdalnego jak i infrastruktury informatycznej wirtualnej uczelni 
oraz samych studentów. Jest to jednak temat do innych rozwaŜań, nie będących tematem ni-
niejszych rozwaŜań. 

Podsumowując, wywaŜenie pomiędzy ilościowym oraz jakościowym podejściem do 
kształcenia zaleŜy od wielu czynników. W głównej mierze od charakteru przekazywanej wie-
dzy. Jest teŜ pochodną specyfiki kształcenia właściwej dla uczelni, która temat rozwaŜa. Nie 
moŜna zatem wskazać, które podejście jest najlepsze. Ani jedno ani drugie nie ma wyraźnie 
zarysowanych granic, które wyznaczałyby ich skuteczność w odniesieniu do tematyki i tech-
nologii kształcenia. W wyborze nie ma zatem złotego środka. KaŜde środowisko edukacyjne 
musi kierować się swoją specyfiką działania i wypracowanymi metodami nauczania. 

4. Dostępność materiałów dydaktycznych 
Problem udostępniania materiałów dydaktycznych poruszany w kontekście niemal kaŜ-

dego tematu związanego z ogólnodostępną siecią informacji, jaką jest Internet. Wiązany jest 
zawsze z ochroną wartości niematerialnych i prawnych. NaleŜy nadmienić na wstępnie, Ŝe 
autor niniejszego opracowania nie jest prawnikiem stąd rozwaŜania zawarte w treści referatu 
są jedynie próbą spojrzenia na problem z punktu widzenia prowadzącego zajęcia dydaktycz-
ne.  

Temat ochrony dóbr, jakimi są materiały szkoleniowe nie jest zarezerwowany wyłącz-
nie dla medium elektronicznego, charakterystycznego dla zdalnego nauczania. Problem 
ochrony praw autorskich dotyczący materiałów wykorzystywanych w dydaktyce ogólnie, 
równieŜ w podejściu klasycznym. 

Materiały dydaktyczne są tworem intelektualnych i własnością prowadzącego zajęcia. 
Podlegają ochronie prawnej z natury rzeczy. Udostępnianie ich jako ogólnodostępne źródło 
wiąŜe się z naraŜeniem na utratę kontroli nad ich autoryzowanym rozpowszechnianiem.  

Temat zyskał nowy wymiar od momentu, kiedy źródła szkoleniowe przybrały postać 
elektroniczną. Ewolucja w zakresie szybkiego przekazywania informacji otworzyła nowe 
pole dla nieautoryzowanego ich rozpowszechniania.  

Problem ochrony praw autorskich moŜna rozpatrywać w róŜnych kontekstach. Jednym 
ze spojrzeń na temat jest udostępnianie studentom materiałów do uczenia się. PoniewaŜ 
omawiany jest temat danych elektronicznych nie ma znaczenia czy materiały wykorzystywa-
ne są w klasycznie realizowanym procesie kształcenia czy teŜ zdalnym. W obu przypadkach 
ich nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie realizowane jest w taki sam sposób. 

Przygotowanie jakichkolwiek materiałów dydaktycznych jest procesem Ŝmudnym a 
takŜe trudnym. Treści dydaktyczne publikowane w zdalnym nauczaniu dodatkowo ponad 
zawartość tekstową posiadają wiele składników stanowiących uzupełnienia do niej a będące 
np. animacją, filmowym przykładem praktycznym, opisem przypadku czy symulatorem inte-
raktywnym.  

Zgromadzenie treści w postaci opisów wymaga znajomości źródeł i umiejętności wła-
ściwej ich kompozycji tak, by w efekcie materiał zyskał jak największą atrakcyjność. JuŜ 
samo to działanie wymaga duŜego zaangaŜowania prowadzącego zajęcia. Dodatkowe treści o 
charakterze praktycznego uzupełnienia są co prawda elementem dodatkowym, ale w znacz-
nym stopniu podnoszącym poziom atrakcyjności prezentowanych wykładów. Ich tworzenie 
wymaga od ich twórcy nierzadko posiadania umiejętności w posługiwaniu się wieloma tech-
nologiami informatycznymi. W efekcie po wielu godzinach pracy powstaje materiał, który 
ma juŜ wypracowaną formę, właściwe proporcje i jest „przyjazny” studentowi. Właściwym i 
zrozumiałym jest zatem, Ŝe prowadzący chciałby zachować wszelkie prawa do kopiowania i 



rozpowszechniania go. Praktyka jednak mówi, Ŝe udostępnienie treści w Internecie jest jed-
noznaczne z utratą nad nią kontroli. Pytanie: „czy materiał jest bezpieczny ?” zyskuje nowy 
wymiar: „Jak długo będzie bezpieczny ?” Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. 
Poziom bezpieczeństwa w Sieci mierzy się ilością czasu przed utratą danych, nie zaś „mocą” 
(jeśli moŜna takiego stwierdzenia uŜyć) narzędzia ochrony. 

Intuicyjne rozwiązanie nasuwa się samo: „nie udostępniać materiałów w Sieci”. 
Owszem, jest to wyjście z sytuacji, ale nie spełnia przyjętych załoŜeń. Materiały mają słuŜyć 
jak najpełniej studentowi, więc muszą być jak najszerzej dostępne.  

Innym podejściem jest udostępnianie materiałów na nośnikach fizycznych. NaleŜy jed-
nak pamiętać, Ŝe przekazywane treści nadal mają formę elektroniczną, która sprzyja ich pro-
stemu rozpowszechnianiu. Nie trzeba przepisywać treści odręcznie. Wystarczy tylko kilka 
„ruchów myszką” i posiadamy obok wykładu, pięknie przygotowany przykład praktyczny w 
fantastycznej oprawie graficznej. 

Jakie zatem jest właściwe rozwiązanie zabezpieczające skrupulatnie i mozolnie przygo-
towane materiały? Odpowiedź jest prosta: „Nie ma”. 

Na obecny czas wszystkie zabezpieczenia, jakie stosują systemy nauczania na odległość 
czy wspomagania kształcenia w klasycznym wydaniu wypracowują własne narzędzia czy 
procedury ochrony swoich treści. Nie ma standardu jak oraz jednego konkretnego rozwiąza-
nia. Wszystkie metody są róŜnorodną kompozycję wielorakich technik bezpieczeństwa udo-
stępniania plików stosowanych przez administratorów portali internetowych. Układy są mniej 
lub bardziej bezpieczne, ale nigdy nie są pozbawione luk w bezpieczeństwie, które z czasem 
okazują się furtką, przez którą materiały dydaktyczne stają się własnością Sieci czy raczej 
własnością ogółu. 

Wirtualne uczelnie mogą bazować na lojalności swoich studentów, lecz nie jest to me-
todą. Łatwiej uznać utratę materiałów dydaktycznych za fakt i skupić się bardziej na środkach 
weryfikowania wiedzy i certyfikowaniu umiejętności niŜ ścigania nieautoryzowanego działa-
nia potencjalnych „włamywaczy”. Nie oznacza to oczywiście, Ŝe nie warto stosować środków 
zaradczych przez wolnym dostępem do źródeł treści szkoleniowych. Wręcz przeciwnie, nale-
Ŝy je chronić z jak największą starannością, choć w ten sposób eliminując grupę nieautory-
zowanych odwiedzin w serwisie dydaktycznym. 

Wirtualne uczelnie często podejmują takŜe działania zgoła inne niŜ szukanie klasycz-
nych mechanizmów zabezpieczania dostępu do materiałów szkoleniowych. Oferują wolny 
dostęp do źródeł dla kaŜdego, kto jest zainteresowany tematem. Przenoszą tym samym cięŜar 
ochrony dostępu do materiałów na moŜliwość uzyskania certyfikatu umiejętności, jaki zdo-
bywa słuchacz kończąc organizowany kurs. Obowiązkiem studenta jest szukanie wiedzy. 
Dostęp do niej musi zapewnić prowadzący lub wirtualna uczelnia. Takie działanie jest priory-
tetem, lecz idea nauczania z tak określonymi załoŜeniami polega na przekonaniu, Ŝe kaŜdy 
moŜe posiadać wiedzę na pewien temat, ale tylko niektórzy mogą posiadać certyfikat ją po-
twierdzający. 

Podejście tego rodzaju sprzyja rozpowszechnianiu wiedzy w kaŜdej jej moŜliwej formie 
i jest ze wszechmiar działaniem pozytywnym.  

Udostępnianie materiałów to temat otwarty i jak poprzednie rozwaŜania taki tu nie wy-
pracowano właściwego jednoznacznego rozwiązania uznawanego za standard. KaŜde podej-
ście do tematu jest rozwaŜaniem na miarę środowiska, w jakim obowiązuje. Pozostaje więc 
analiza juŜ istniejących i stosowanych rozwiązań i czerpanie z nich aby w efekcie zaprojek-
tować nowe, indywidualne podejście właściwe dla realizacji potrzeb i załoŜeń. 

5. Społecze ństwo informacyjne 
Ewolucja rozwiązań informacyjnych promujących wiedzę w ogólnodostępnym środo-

wisku, jakim jest Internet jest motorem w rozwoju społeczeństwa. Społeczeństwo takie nosi 



miano informacyjnego, czyli świadomego swoich moŜliwości związanych z wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy. Systemy wspomagania nauczania w klasycznej lub zdalnej formie dają 
potencjał wiedzy do wykorzystania. Dzięki istnieniu takich portali słuchacze mają moŜliwość 
zdobycia dostępu do ukierunkowanej wiedzy i podniesienia swoich kwalifikacji zawodo-
wych. 

Zalety ogólnodostępnej wiedzy odkryły oprócz uczelni takŜe przedsiębiorstwa przemy-
słowe, które wykorzystują coraz szerzej i częściej mechanizmy pozwalające na prowadzenie 
zdalnych szkoleń ograniczając tym samym koszty związane z wydatkami na wyjazdy słuŜ-
bowe. Działanie takie sprzyja rozwojowi kadry pracowniczej a co za tym idzie przyczynia się 
do podniesienia jakości dóbr i usług oferowanych społeczeństwu. 

Poruszając temat ogólno-dostępności wiedzy nie moŜna pominąć grupy osób niepełno-
sprawnych ruchowo, dla których taki rodzaj dostępu do szkoleń jest jak najbardziej poŜądany. 
Wszyscy uŜytkownicy wirtualnego świata pozbawieni są barier związanych z fizycznością. 
Są w pełni funkcjonalnymi członkami społeczeństwa a o granice swojej uŜyteczności określa-
ją sami. Pozwala to niejednokrotnie na wysoki rozwój intelektualny studentów. NaleŜy w tym 
miejscu nadmienić, wśród osób niepełnosprawnych jest wielu prowadzący szkolenia wirtual-
ne. Systemy nauczania na odległość dają im moŜliwość dotarcia do niezliczonej grupy uŜyt-
kowników bez poruszania się w realnym świecie. Reasumując element wirtualności dostępu 
do wiedzy likwiduje bariery przestrzeni i czasu promując to, co jest najbardziej poŜądane, 
czyli wiedzę. 

6. Podsumowanie 
Przedstawione rozwaŜania nie wyczerpują tematu i próby spojrzenia na proces naucza-

nia przez pryzmat nowoczesnych metod edukacyjnych. Są jedynie wstępem do przemyśleń o 
roli nauczania na odległość w szerokim pojęciu w realiach obecnego świata. Analiza niektó-
rych zagadnień mających wpływ na kształt nauczania przez Internet pokazuje z jak wielkim 
potencjałem moŜliwości mamy do czynienia. Wykorzystanie tego potencjału niesie ze sobą 
wiele korzyści. Doba rozpowszechniania Internetu zaczęła się juŜ dawno. Polski wymiar tego 
zjawiska nie jest jednak jeszcze zbyt wielki i nie chodzi tu tylko o nauczanie na odległość. 
Warto zatem, aby świadomość moŜliwości zmian i potencjału twórczego ujrzała światło 
dzienne w jak najpełniejszej formie. 
 


