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Obszar nauczania na odległość, uczenia komputerowo wspomaganego, kształcenia przez Internet 

i wszystkich dziedzin pokrewnych przestał być nieznanym lądem, wymagającym kolejnych odkrywców 

i pionierów. Dlatego dawne hasło „bądź Kolumbem cyberprzestrzeni” stało się definitywnie nieaktualne, 

bo nie zachodzi potrzeba ponownego odkrywania tego, co juŜ odkryte zostało. Natomiast w tej nowej 

przestrzeni edukacyjnej pod wieloma względami potrzebne są działania porządkujące i systematyzujące. 

Ten ląd nie potrzebuje Kolumba-odkrywcy tylko Jeffersona-prawodawcy. Artykuł stara się zbierać i 

systematyzować problemy, które trzeba rozwiązać, jeśli rozwój e-edukacji ma przebiegać płynie i 

harmonijnie.  

 

 

1. SKĄD TAKI DZIWNY TYTUŁ? 
 

Dawno temu, kiedy kształcenia na odległość w praktyce jeszcze nie było, podobnie jak nie było 

komputerowego wspomagania nauczania, wirtualnych uniwersytetów i wielu innych zagadnień, którymi 

będziemy się zajmowali w naszym magazynie edukacji elektronicznej Edu@kcja, „popełniłem” artykuł 

zatytułowany Bądź Kolumbem cyberprzestrzeni [1]. W artykule tym usiłowałem zainteresować 
nauczycieli akademickich moŜliwościami, jakie stwarzają wymienione wcześniej techniki, a takŜe 

zmierzałem do tego, Ŝeby sprowokować do ich stosowania. Był to pierwszy rok mojego funkcjonowania 

na stanowisku rektora AGH i Ŝywiłem wtedy jeszcze złudzenia, Ŝe moŜna sterować społecznością 
uczelnianą poprzez przytaczanie racji oraz prezentowanie obiektywnych zalet takich czy innych 

rozwiązań. Artykuł ten przyniósł na AGH bardzo ograniczone efekty i przytaczany bywa obecnie 

najczęściej przez medioznawców z UJ jako przykład płomiennego apelu w słusznej sprawie, który 

przyniósł tylko bardzo ograniczone wyniki.  

Odwołuję się do tamtego odległego w czasie artykułu Ŝeby uzasadnić tytuł tego opracowania, 

którym chcę zachęcić Państwa do studiowania Edu@kcji oraz do pisywania na jej łamach. Dziedzina e-

kształcenia jest dziś szeroko znana i moŜna powiedzieć, Ŝe została całkowicie zasiedlona i 

skolonizowana. Nie trzeba więc nikogo namawiać na to, by w tej dziedzinie odgrywał rolę Kolumba, 

gdyŜ byłoby to przysłowiowe „ponowne odkrywanie Ameryki”. Natomiast proces „zasiedlania i 

kolonizowania” tej dziedziny, który obecnie obserwujemy, ma wciąŜ pionierski, nieco dziki i nie 

skodyfikowany charakter. Wprawdzie „szlak oregoński” został juŜ wytyczony, ale wciąŜ jeszcze wiele 

jest nieporządku i w wielu miejscach siła argumentu musi ustępować argumentowi siły. O ile więc ten 

Nowy Świat, wyłaniający się ze wzajemnego przenikania się wątków dydaktycznych i pedagogicznych 

oraz informatycznych i telekomunikacyjnych, nie potrzebuje juŜ swego Kolumba, o tyle pilnie potrzebni 

są ci, którzy połoŜą fundamenty nowego ładu, który powinien funkcjonować w tej części 

Cyberprzestrzeni.  

Jak wszyscy wiedzą, człowiekiem który zaprowadził ład na dziko eksploatowanym kontynencie 

amerykańskim (odkrytym przez Kolumba) był Thomas Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości 

Stanów Zjednoczonych. Oczywiście kaŜdy chociaŜ trochę zorientowany w historii Czytelnik zauwaŜy, 

jak bardzo uproszczony (by nie powiedzieć: sprymitywizowany) jest przedstawiany tu obraz formowania 

się porządku prawnego w Ameryce, ale dla celów tej pracy zastosowane uproszczenie jest uzasadnione.  

Teza tego artykułu, otwierającego (miejmy nadzieję) długą serię wnikliwych opracowań 
publikowanych w Edu@kcji, jest następująca: e-kształcenie jako dziedzina praktyki edukacyjnej została 

odkryta, otwarta i udostępniona do swobodnej kolonizacji. Jak to zwykle bywa w kolonizowanych 

przestrzeniach najpierw wkroczyli tam pionierzy i eksploratorzy, których motywacja opierała się na chęci 

poznania i szerokiego udostępnienia rzeczy nowych i nieznanych. Jednak zaraz za nimi pojawili się 
rabunkowi eksploatatorzy, nastawieni głównie na zysk materialny oraz inne korzyści. DąŜenie do 

szerokiego zastępowania tradycyjnego nauczania i uczenia się procedurami i narzędziami e-learningu 
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wynikało coraz częściej nie z przekonania o zaletach dydaktycznych takiego modelu, ale z faktu, Ŝe przy 

uŜyciu e-kształcenia moŜna było (przynajmniej pozornie) kształcić (odpłatnie!) znacznie większą liczbę 
studentów przy znacznie niŜszych kosztach. Oczywiście jak kaŜda rabunkowa gospodarka kolonialna 

tego rodzaju praktyki – nawet jeśli były nieliczne i odosobnione – prowadziły do wyjałowienia oraz 

wywoływały opór.  

Sytuacja dojrzała do tego, Ŝeby zacząć porządkować i kodyfikować obszar e-kształcenia – w 

najlepiej pojętym interesie jego dalszego rozwoju. Metaforycznie mówiąc, skończyła się era Kolumba i 

Corteza, czyli odkrywcy i eksploatatora, nadeszła natomiast pora na Jeffersona, teoretyka, ideologa i 

prawodawcy.  

 

 

2. CO I JAK PORZĄDKOWAĆ? 
 

Obszar e-learningu jest obecnie bardzo obszerny i wewnętrznie silnie zróŜnicowany, jeśli więc 

chcemy go skutecznie porządkować, to musimy działać w sposób systematyczny i planowy. 

Przedstawione dalej uwagi i sugestie mają na wskroś subiektywny charakter i wynikają z przemyśleń 
autora tej pracy, które absolutnie nie pretendują do tego, Ŝeby być wskazówkami, które wszyscy 

Czytelnicy przyjmą jako słuszne i obowiązujące. Przeciwnie, prezentując te propozycje chcemy 

sprowokować Czytelników do ich krytycznej oceny i do wysuwania kontrpropozycji, być moŜe znacznie 

lepszych i trafniejszych. Jedno, co jest w tym wszystkim waŜne, to wytworzenie u PT Czytelników 

gotowości do syntetycznego spojrzenia na całość problematyki e-kształcenia oraz chęci porządkowania i 

systematyzowania tej problematyki, a nie tylko jej eksplorowania i eksploatowania.  

Jak wiadomo najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok, dlatego przygotowując ten artykuł długo 

rozwaŜano, jaki fragment problematyki e-kształcenia wskazać jako ten, który wymaga uporządkowania w 

pierwszej kolejności. Nieco Ŝartobliwie moŜna tu przywołać jako wskazówkę sentencję z Biblii: Na 

początku było słowo… Dlatego w pierwszej kolejności po starajmy się uporządkować terminologię. Nie 

chodzi tu tylko o fakt, Ŝe dla wielu zagadnień wchodzących w zakres e-kształcenia w ciągłym obiegu 

w naszym kraju są obcojęzyczne terminy, które kaleczą i zaśmiecają nasz język. Z tym od biedy moŜna 

sobie poradzić chociaŜby w taki sposób, Ŝe wprowadzi się do uŜytku róŜne słowniki, leksykony 

i tezaurusy w wyniku czego nad tę e-kształceniową „wieŜą Babel” uda się jakoś zapanować. Przykładowy 

krok w kierunku porządkowania słownictwa e-kształcenia został uczyniony juŜ jakiś czas temu, gdy pod 

egidą Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE stworzony został pierwszy polski 

leksykon e-nauczania [2]. Prawdziwy problem bierze się stąd, Ŝe zamęt panuje takŜe w sferze czysto 

pojęciowej. Brak właściwego i powszechnie przyjętego nazewnictwa skutkuje tym, Ŝe równieŜ pojęcia i 

koncepcje związane z e-kształceniem są dalekie od uporządkowania i ujednolicenia.  

Norwid, który w swoim w Vade-mecum nawoływał, aby „… odpowiednie dać rzeczy słowo…”, 

jako czarodziej języka i znawca jego potęgi wiedział, Ŝe prawdziwe poznanie zaczyna się od nazwania. 

Jeśli coś umiemy dobrze nazwać, to prędzej czy później potrafimy nad tym równieŜ zapanować. I vice 

versa: jeśli coś wymyka się nam juŜ na etapie nazywania, to równieŜ będzie nie do opanowania na etapie 

kategoryzacji kognitywnej, która jest podstawą kaŜdego skutecznego działania.  

Po opanowaniu terminologii przyjdzie czas na ustalanie klasyfikacji i kwalifikacji pojęć i kategorii 

semantycznych funkcjonujących w szeroko rozumianej problematyce e-kształcenia. Wstępna próba takiej 

systematyzacji i klasyfikacji dana była w pracy [3], ale zdecydowanie ta dziedzina wymaga jeszcze wiele 

pracy, bowiem dla osiągnięcia poŜądanego celu, to znaczy dla wprowadzenia do powszechnego 

uŜytkowania pewnej formy uporządkowania metod i technik e-kształcenia w powszechnie stosowanym 

układzie odniesienia – konieczne będzie uzyskanie konsensusu. Klasyfikacja metod i technik 

komputerowego wspomagania procesu uczenia się oraz nauczania będzie bowiem tylko o tyle miała sens 

i będzie przydatna - o ile zgodzi się ją stosować znacząca część badaczy i praktyków zajmujących się tą 
sferą działalności. To samo dotyczy takŜe kwestii nauczania na odległość oraz eksperymentów 

związanych z wykorzystaniem jako mediów dydaktycznych Internetu albo telefonii komórkowej.  

Ustalenie terminologii e-kształcenia oraz próba klasyfikacji metod i technik wykorzystywanych przy 

nauczaniu i uczeniu się przy zastosowaniu technik ICT to będą pierwsze kamienie milowe na drodze do 

pełnego ucywilizowania omawianej tu dziedziny. Oczywiście nie moŜna na tym poprzestać. 
Zagospodarowywanie zdobywanych terenów przebiegało zwykle w taki sposób, Ŝe najpierw 

funkcjonowała głównie brutalna siła i nowoczesna broń, potem wkraczała cywilizacja (na przykład linie 

kolejowe, telegraf, narzędzia uprawy roli itp. ), a na końcu osadnicy zaczynali troszczyć się o kulturę. W 

cyberprzestrzeni traktowanej jako obszar realizacji zadań związanych z nauczaniem i uczeniem się etap 

brutalnej siły mamy juŜ chyba szczęśliwie za sobą (przynajmniej moŜna mieć taką nadzieję). Rozwijające 
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się narzędzia cywilizacyjne (na przykład platformy e-learningowe) przyczyniają się do tego, Ŝe moŜemy 

osiągać coraz więcej, wkładając w to relatywnie coraz mniej wysiłku. Czas pomyśleć o kulturze.  

 

 

3. O POTRZEBIE KULTURY I PRAWA W CYBERPRZESTRZENI 
 

Z kulturą, zwłaszcza odnoszącą się do codziennych kontaktów międzyludzkich, w cyberprzestrzeni 

nigdy nie było za dobrze. Pozorna anonimowość kontaktujących się przez Internet podmiotów i większa 

sprawność techniczna uczniów niŜ nauczycieli w posługiwaniu się narzędziami ICT, doprowadziły do 

tego, Ŝe jako pilne i aktualne staje przed nami pytanie, zadane w jednym z wcześniejszych artykułów: Jak 

osiągnąć w systemach e-nauczania ideał jedności kształcenia i wychowania? [4]. Niestety w tym zakresie 

jest bardzo duŜo do zrobienia, bo brutalizacja i prymitywizacja wielu form kontaktów międzyludzkich 

w obszarze komunikacji internetowej w ogóle, ale w obszarze e-edukacji w szczególności osiągają 
niekiedy poziom zatrwaŜający. Przedmiotem uwagi i troski twórców rozwijających technik kształcenia na 

odległość powinny więc być nie tylko sprawność i efektywność przekazu edukacyjnego, ale takŜe 

wartości duchowe [5], których brak w cyberprzestrzeni prowadzi do róŜnych dewiacji trudnych do 

zaakceptowania na dłuŜszą metę. Na niektóre ze wskazanych tu zagadnień zwracał uwagę w swoich 

ksiąŜkach prof. Włodzimierz Gogołek [6], a takŜe pisał o nich prof. Bronisław Siemieniecki [7].  

Coraz powaŜniejszym problemem w cyberprzestrzeni jest łatwość i pozorna bezkarność kradzieŜy 

dóbr intelektualnych występujących w formie cyfrowej. Mogą temu częściowo zapobiegać róŜne systemy 

anty-plagiatowe a takŜe na nowo definiowane aktualnie role i zadania współczesnych bibliotek 

akademickich, gromadzących w coraz szerszym zakresie zasoby w postaci cyfrowej [8]. Jednak trzeba 

przyznać, Ŝe wobec pomysłowości osób dopuszczających się naduŜyć w obszarze własności 

intelektualnej i wobec jej róŜnych form – istniejące regulacje prawne są dramatycznie niewystarczające 

[9]. Problemem jest nie tylko stworzenie norm prawnych, które będą strzegły zasad uczciwego 

postępowania w obszarze cyberprzestrzeni, ale takŜe zapewnienie skuteczności działań prewencyjnych i 

karnych, które będą eliminowały róŜne przejawy nieuczciwych działań w cyberprzestrzeni – od drobnych 

kradzieŜy w postaci nie autoryzowanego kopiowania fragmentów tekstu cudzych prac, aŜ do powaŜnego i 

narastającego problemu cyberterroryzmu [10].  

Wymienionych zagadnień jest duŜo, a to przecieŜ tylko niektóre z długiej listy problemów, z 

którymi trzeba się będzie zmierzyć dąŜąc do wszechstronnego porządkowania problemów e-edukacji. 

Dlatego w czasopiśmie Edu@kcja otwieramy szeroko nasze łamy dla wszystkich, którym wymienione 

problemy nie są obojętne – i którzy zechcą się podzielić swymi przemyśleniami, zatroskaniami, ale takŜe 

osiągnięciami związanymi z szeroko rozumianą działalnością edukacyjną, której całość albo znacząca 

część ma formę realizacji w technikach teleinformatycznych. 

 

 

4. SPRZECZNOŚCI TKWIĄCE U PODSTAW PROCESU PORZĄDKOWANIA  

E-KSZTAŁCENIA 

 

Postulowane wyŜej działania porządkujące mogą być postrzegane przez niektórych entuzjastów e-

edukacji jako działania hamujące rozwój oraz spowalniające wdraŜanie nowych technologii do procesu 

kształcenia. Bezkrytyczni zwolennicy kształcenia na odległość dowolnymi metodami, byle tylko z 

pozytywnym skutkiem końcowym mogą przy tym wysuwać argumenty związane z rosnącą dysproporcją 
ilości wiedzy, jaką trzeba przekazać uczniom i studentom w procesie ich kształcenia, a ograniczonym 

czasem, jaki moŜna na to poświęcić ze względów ekonomicznych i społecznych. Inni entuzjaści 

komputerowego wspomagania procesu uczenia się chętnie powołują się na pilne potrzeby uczenia przez 

całe Ŝycie (life long learning), jakie występują w związku z przemianami rynku pracy wymuszanymi 

postępem techniki. Oczywiście jedni i drudzy mają rację, więc rozwojowi wszelkich form e-kształcenia 

trzeba sprzyjać i go intensywnie stymulować.  
Jednak działania porządkujące i organizacyjne, o których była mowa we wcześniejszych akapitach 

tego artykułu nie muszą wstrzymywać rozwoju e-edukacji, tylko powinny go porządkować i kanalizować. 
Mamy tu do czynienia z procesem podobnym do formowania się rzeki. Na początku są liczne wąskie 

strumyki, tryskające z róŜnych źródeł i podąŜające w wielu nie całkiem zgodnych kierunkach. Mimo Ŝe 

niesforne i rwące – strumyki te nie wymagają regulacji, gdyŜ kaŜdy z nich niesie w sobie obiektywnie 

niewielkie zasoby i reprezentuje niewielką energię. W miarę jednak jak strumyki się łączą, jak tworzy się 
coraz potęŜniejsza rzeka – potrzeba jej okiełznania i uregulowania narasta. Bez tej regulacji moŜe stać się 
źródłem zagroŜeń na które nie powinniśmy dawać przyzwolenia.  



TTAADDEEUUSSIIEEWWIICCZZ  RR..::  BBĄĄDDŹŹ  JJEEFFFFEERRSSOONNEEMM  CCYYBBEERRPPRRZZEESSTTRRZZEENNII 

 

8

 

 

5. UWAGI KOŃCOWE  

 

Artykuł ten zawiera szereg przemyśleń i obserwacji, z których większość ma charakter osobistych, 

wysoce subiektywnych sądów autora. Wskazuje na to takŜe zamieszczona niŜej bibliografia, w której 

dominują prace autora, bo jako ich swoista wypadkowa powstał niniejszy tekst. Jest oczywiste, Ŝe takie 

osobiste subiektywne sądy jednym Czytelnikom przypadną gustu, a innym nie. Mam nadzieję jednak, Ŝe 

zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zaprezentowanych tu poglądów zechcą się podzielić swoimi 

przemyśleniami z czytelnikami Edu@kcji. W ten sposób wszyscy razem przyczynimy się do rozwoju 

metodyki kształcenia na odległość i wspólnie doprowadzimy do tego, Ŝe ten nowoodkryty ląd stanie się 
prawdziwą edukacyjną Ziemią Obiecaną… 
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BECOME JEFFERSON IN CYBERSPACE! 

 

Very newly defined, but fast developing area of e-learning practice, is now known and available for 

everybody. Therefore it not need more explorers. Most of fundamental facts and properties are discovered 

and practical “colonization” of such area is already done. But the new area of practical activities of many 

e-learning specialists need now rules and regulations. Therefore we not need new Columbus of 

Cyberspace, but Jefferson of Cyberspace is necessary just now!  


