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Sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu

Streszczenie: Najważniejszymi składowymi edukacji są uczeń, nauczyciel oraz treści kształcenia. W e-nauczaniu 
dochodzi jeszcze jeden nieodzowny składnik: komputer (rozumiany jako całość systemów i zasobów komputero-
wych koniecznych do realizacji nauczania zdalnego). Komputer zajmuje tu centralne miejsce, bo jest zarówno środ-
kiem komunikacji, jak i magazynem treści i materiałów. Wszystkie relacje znane z nauczania tradycyjnego (między 
nauczycielem i uczniem, uczniem i treściami kształcenia oraz nauczycielem i treściami kształcenia) stają się relacja-
mi pochodnymi. Relacje główne to związki między komputerem i pozostałymi składowymi procesu nauczania.

Słowa kluczowe: e-nauczanie, nauczanie zdalne, sytuacja dydaktyczna, metodologia e-nauczania

1. Wprowadzenie
Każdy przejaw edukacji sformalizowanej musi zawierać co najmniej trzy składowe: ucznia – 
osobę, która się uczy lub jest uczona, nauczyciela – osobę, która naucza oraz treści kształce-
nia – zestaw pojęć, faktów, wiadomości i umiejętności, które mają zostać nauczone. O tych 
niezbędnych elementach procesu kształcenia wspomina wielu autorów. Na przykład mówi  
o tym Wincenty Okoń dodając jeszcze jeden składnik: środowisko dydaktyczne, rozumiane jako 
fizyczną, realną, uprzedmiotowioną część szkoły.

Materiał (treść) zdarzeń składających się na proces kształcenia obejmuje:
•	 nauczycieli,
•	 uczniów, [...]
•	 treść kształcenia,
•	 środowisko dydaktyczno-wychowawcze, a więc warunki lokalowe, materialne wyposażenie 

szkoły, [...] czas i sekwencja zajęć dydaktyczno-wychowawczych...(Okoń, 2003, s. 133).
Bolesław Niemierko konstruuje diagram (rys. 1), w którego wierzchołkach umieszcza podsta-

wowe elementy i oznacza relacje między nimi. Całości nadaje miano „sytuacji dydaktycznej”.

 Rysunek 1. Sytuacja dydaktyczna (Niemierko, 1999, s. 15)

Krzysztof Kruszewski (2007) także zwraca uwagę na relacje między tymi elementami, ale 
wskazując charakter tych relacji: Mamy więc trzy podstawowe składniki wszelkich procesów 
pedagogicz nych: ucznia, nauczyciela i materiał nauczania. Składniki te połączone są czynnościami 
obu partnerów: ucznia i nauczyciela (s. 121).
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Cytowani wyżej autorzy pisząc te słowa myśleli o nauczaniu tradycyjnym, realizowanym  
w bezpośrednim spotkaniu uczniów i nauczyciela. Wynika to jednoznacznie z (cytowanej wyżej) 
definicji środowiska dydaktyczno-wychowawczego podanej przez Okonia, braku opisu relacji 
w diagramie sytuacji dydaktycznej Niemierki (traktowanie jej jako oczywistej), czy wreszcie  
z dalszego ciągu rozważań Kruszewskiego o relacjach wiążących wymienione elementy.

Te same podstawowe składniki procesu kształcenia: uczeń, nauczyciel i treści kształcenia 
występują także w kształceniu zdalnym z użyciem komputera i sieci Internet. Na przykład S. Todd  
Stubbs i Byron Burnham (1990) prezentują diagram (rys. 2), podobny do diagramu sytuacji dydak-
tycznej prezentowanej przez Niemierkę, ale zastosowany do nauczania zdalnego. Uwzględniają 
w nim zarówno komunikowanie się ucznia z nauczycielem, jak i dostęp do materiałów  
dokonywane za pomocą urządzeń technicznych.

 Rysunek 2. Składniki procesu kształcenia z użyciem komputera (Stubbs i Burnham, 1990).  
Tłumaczenie autora

Zasadne jest jednak pytanie o relacje między tymi elementami w e-nauczaniu, bowiem 
zerwana zostaje jedność miejsca i czasu nauczania. Nauczanie w tej formie nie zachodzi w czasie 
bezpośredniego spotkania nauczyciela i uczniów. Naturalną cechą edukacji zdalnej, odróżnia-
jącą ją od uczenia tradycyjnego, jest separacja nauczyciela i ucznia (Keegan, 1988, s. 30; Paulsen, 
2003, s. 39). Jakie konsekwencje dla sytuacji dydaktycznej ma ta obserwacja?

2. Relacje dydaktyczne
Separacja nauczyciela i uczniów w nauczaniu zdalnym dotyczy nie tylko trybu asynchronicz-
nego (w tym przypadku jest to fakt oczywisty), ale także trybu synchronicznego. Pośredniczące 
medium, jakim jest komputer, nawet wyposażony w kamerę i mikrofon/głośnik, nie pozwala 
na taką obserwację działań ucznia, jaką może stosować nauczyciel w klasie. Między innymi 
nauczyciel nie widzi bezpośredniego otoczenia ucznia (obiektyw obejmuje tylko niewielki 
wycinek pomieszczenia, w którym jest uczeń), a więc nie zna ani wszystkich dystraktorów 
mających wpływ na ucznia, ani materiałów pomocniczych, którymi uczeń może się posłu-
giwać. To, co według K. Kruszewskiego (2007) jest koniecznością – Swoje czynności nauczy-
ciel musi podporządkować informacjom o przebiegu procesu nabywania zmian przez ucznia  
i efektach tego procesu (s. 122) – nie może być zatem realizowane w trybie zdalnym. Przyczyną 
jest przede wszystkim brak możliwości obserwacji ucznia w czasie pracy, a tym samym brak 
kontroli nad tym, co i kiedy wykonuje uczeń. Nauczyciel musi podejmować swoje działania  
w rytmie wyznaczonym przez ramy organizacyjne kursu zdalnego, a nie według potrzeb dydak-
tycznych uczniów. Nie pomagają tu nawet mechanizmy platformy e-nauczania ograniczające 
dostęp do materiałów uczniom, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny w specjalnych testach – 
wprowadzenie dodatkowych pytań może naruszyć strukturę procesu dydaktycznego, nie dając 
w zamian gwarancji poprawnego wykonania przez ucznia wszystkich zaplanowanych czynności  
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(Rudak, 2012). Zatem nie można zrealizować kolejnej zasady wskazanej przez Kruszewskiego 
(2007): Nauczyciel sprawdza, czy czynności ucznia mają właściwy kierunek i czy uwzględniają 
właściwości materiału nauczania, wzbudza i w miarę potrzeby podtrzymuje te czynności (s. 122).

Jedna z najważniejszych różnic między nauczaniem tradycyjnym (bezpośrednim) a naucza-
niem zdalnym (e-nauczaniem) wynika właśnie z separacji nauczyciela i ucznia. Jest to brak 
możliwości prowadzenia obserwacji ucznia przez nauczyciela i odwrotnie (Rudak, 2010). Ma 
to poważne konsekwencje zmieniające charakter obu relacji: Nauczyciel → Uczeń i Uczeń → 
Nauczyciel.

Aby lepiej zrozumieć tę zmianę, należy zacząć analizę sytuacji dydaktycznej od wydaje się 
prostszych relacji: Uczeń → Treści Kształcenia i Treści Kształcenia → Uczeń. Ich zmiany 
także są konsekwencją separacji ucznia i nauczyciela.

2.1. Relacja Treści Kształcenia → Uczeń 

W nauczaniu tradycyjnym: Materiał nauczania dociera do ucznia przede wszystkim za pośrednic-
twem lub/i przy udziale nauczyciela, który bądź organizuje materiał nauczania, bądź organizuje 
zetknięcie się ucznia z materiałem, kształtując np. klasę (zespół), w której pracuje uczeń, otoczenie, 
wyposażenie materialne wspomagające uczenie się (Kruszewski, 2007, s. 123).

W nauczaniu zdalnym z pomocą komputera też trzeba mówić o docieraniu treści do ucznia, 
ale nauczyciel nie jest głównym sprawcą tego procesu. Niewątpliwie, to autor kursu (przyjmijmy, 
że to jest ten sam nauczyciel) organizuje materiał nauczania, ale za dostarczenie go uczniowi 
odpowiada już cały system przesyłania informacji przez sieć, struktura stron internetowych, 
interfejs używanego programowania, a nawet system operacyjny działający na stacji roboczej 
ucznia (od systemu zależą np. kroje pisma, powierzchnie okien, odwzorowanie kolorów itp.). 
Materiały zwykle są inne niż w nauczaniu tradycyjnym. Zdecydowaną przewagę ma tekst pisany, 
który często zastępuje wykład, pogawędkę, a nawet dyskusję prowadzoną w klasie. Należy zatem 
rozważać relację Treści → Uczeń pamiętając, że pośrednikiem jest komputer (tu i w całym 
artykule komputer jest hasłem oznaczającym całą infrastrukturę technologiczną niezbędną do 
realizacji e-nauczania, a więc: sprzęt, okablowanie, oprogramowanie i zasoby stacji roboczej 
ucznia i serwerów sieciowych – w tym np. cały Internet), a nie jest to medium obojętne. Ma tu  
w pełni zastosowanie znane stwierdzenie Marshalla McLuhana: medium jest przekazem.

Treści oddziałują na ucznia, to znaczy wpływają na zmianę struktur poznawczych. Tylko 
dostarczając treści kształcenia, które odbierane są zmysłami i wywołują emocje można 
spowodo wać proces myślenia prowadzący w końcu do akomodacji wiedzy, bowiem: Myślenie 
jest procesem poznawczym, w którym mózg wykorzystuje informację ze zmysłów, emocji i pamięci 
do tworzenia reprezentacji umysłowych, takich jak pojęcia, obrazy, schematy i skrypty, oraz do 
manipulowania nimi (Zimbardo, Johnson i McCann, 2010, s. 106).

W nauczaniu zdalnym treści oddziałują na ucznia w podobny sposób, ale znacznie większe 
znaczenie ma sposób ich przekazywania. Przede wszystkim wszystkie treści są „umieszczone” 
w tym samym miejscu: na ekranie monitora. Nie ma rozróżnienia przestrzennego. Ponadto 
dostępne są jedynie cztery środki przekazu: tekst, obraz statyczny, obraz ruchomy i dźwięk. 
Uczeń nie może obcować z realnymi przedmiotami (nie może dotykać, wąchać, smakować...)1, 
nie ma bezpośredniej interakcji z innymi uczestnikami procesu kształcenia (nawet wykorzysta-
nie mechanizmów wideokonferencji, wideoczatów czy wirtualnej klasy jest tylko namiastką 
bezpośredniego kontaktu, np. nie można przekazać pełnego obrazu mowy ciała ani otoczenia, 

1 Odpowiednio formułując zadania dla ucznia można, przynajmniej częściowo, zredukować brak możliwości prze-
kazywania przez sieć rzeczywistych własności przedmiotów i ograniczenie używania innych zmysłów niż wzrok 
i słuch. Rozwiązaniem są zalecenia przeprowadzenia przez ucznia we własnym zakresie, np. w domu, pewnych 
eksperymentów i obserwacji (Bednarczyk, Michałowicz, Rudak i Sidor, 2012), ale dotyczy to bardzo prostych do-
świadczeń i nie gwarantuje zaangażowania ucznia. 
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które wpływa na zachowanie uczniów, a nie mieści się w kącie widzenia kamery). Ta unifika-
cja przekazu (tylko tekst lub obraz na ekranie i dźwięk z głośników) powoduje inny odbiór, 
a więc i inne oddziaływanie treści. Wydaje się, że uczeń musi włożyć więcej wysiłku w ich 
odbiór. Z drugiej strony, przekazywanie treści za pomocą komputera (w trybie asynchronicz-
nym) umożliwia uczniowi dostosowanie ich odbioru do własnych potrzeb i oczekiwań. Uczeń 
może sterować tempem przekazu, wracać do wybranych fragmentów i powtarzać te same części 
wielokrotnie. Takie mechanizmy ułatwiają przyjęcie i elaborację treści. 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na dodatkową cechę, którą platforma e-nauczania (odpowied-
nio skonfigurowana) nadaje treściom kształcenia, a której nie ma w nauczaniu tradycyjnym. 
Treści przekazywane przez platformę mają swój własny byt: nie są biernym zestawem materia-
łów (jak tradycyjny podręcznik, którym uczeń musi się zainteresować, by zaczął przekazywać 
swoją zawartość). Materiały dostarczane uczniowi za pomocą technologii komputerowej „same” 
upominają się o zainteresowanie i absorbują uwagę ucznia. Mechanizmy systemów edukacyj-
nych mogą w odpowiednim czasie wysyłać wiadomości do uczestników kursu, mogą przypo-
minać o dostępności materiałów albo nawet automatycznie przesyłać je na urządzenia mobilne 
ucznia i powiadamiać go o tym. Każde takie działanie wymaga reakcji ucznia, choćby tylko 
polegającej na usunięciu wiadomości mejlowej lub SMS-owej o przekazanych treściach, ale 
wtedy do ucznia dociera choćby tytuł lub temat, a to jest już więcej, niż może zrobić podręcznik 
leżący na biurku lub w „tornistrze”.

Włączenie komputera w proces dydaktyczny jako nośnika treści zmusza do uwzględnie-
nia go w strukturze sytuacji dydaktycznej. Naturalne położenie tego urządzenia znajduje się 
między treściami nauczania a uczniem. Relację Treści → Uczeń trzeba zamienić na dwie: 
Treści Kształcenia → Komputer oraz Komputer → Uczeń. Uznając te relacje za przechod-
nie, można na ich podstawie odtworzyć relację pierwotną, ale wprowadzenie komputera jest 
konieczne ze względu na jego rolę i znaczenie w tych relacjach, a także w relacji odwrotnej 
Uczeń → Treści Kształcenia.

2.2. Relacja Uczeń → Treści Kształcenia

W nauczaniu tradycyjnym uczeń poznaje treści w sposób „naturalny” w drodze bezpośredniej 
interakcji z nauczycielem (to nauczyciel jest głównym dostawcą i organizatorem treści), można 
zatem przyjąć, że otrzymuje je w postaci gotowej do przetworzenia i nie musi wkładać wysiłku 
w ich odszukanie i strukturyzację. Jeżeli nie jest tak, to uczeń ma łatwą drogę do uzupełnienia 
odczuwanych braków przez bezpośredni kontakt z nauczycielem. 

Inna sytuacja jest w nauczaniu zdalnym – nauczyciela nie ma w chwili poznawania mate-
riałów (przy założeniu, że zdalne nauczanie przebiega asynchronicznie). Zatem uczeń musi 
wykonywać dodatkowe czynności – wyszukiwanie (albo poszukiwanie w sieci w celu uzupełnie-
nia brakujących – zdaniem studenta – informacji, albo ponowne przeszukanie dostarczonych 
materiałów w celu sprawdzenia, czy braki nie są spowodowane pominięciem lub niezrozumie-
niem pewnych fragmentów). Dodatkowy wysiłek jest związany z percepcją materiałów elek-
tronicznych. Jednolita forma zasobów (o której już była mowa wyżej), wpływ ekranu monitora 
na organizm (choćby zmniejszenie częstotliwości mrugnięć oka co wpływa na wysuszanie 
gałki ocznej (Konarska, 2012) i w konsekwencji na emocje związane z odbiorem materiałów), 
konieczność utrzymania skupienia na ekranie powodują utrudnienia, które trzeba przezwycię-
żyć, by dotrzeć do treści. 

Oddziaływanie ucznia na treści w nauczaniu zdalnym jest uboższe niż w nauczaniu tradycyj-
nym. Uczeń nie przeprowadza doświadczeń i eksperymentów, obserwacje są ograniczone tylko 
do obrazu wyświetlanego na monitorze, nie ma rzeczywistych przedmiotów ani bezpośrednich 
interakcji z innymi osobami lub zwierzętami.

Trzeba w końcu zwrócić uwagę na inną strukturę materiałów udostępnianych w trybie bezpo-
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średnim i zdalnym. Na przykład uczeń na platformie e-nauczania ma dostęp tylko do części 
materiałów przeznaczonych do aktualnej lekcji (i być może do lekcji poprzednich), a w szkole 
do całego podręcznika, a więc i do lekcji przyszłych.

W obu przypadkach: nauczania tradycyjnego i e-nauczania cel jest ten sam: Uczeń oddziałuje 
na materiał nauczania po to, żeby nadać mu znaczenie (Kruszewski, 2007, s. 121).

Jednak różnice w odbiorze treści spowodowane wykorzystaniem komputera jako nośnika  
i magazynu treści wskazują na konieczność ujęcia tego urządzenia w schemacie sytuacji 
dydaktycz nej. Tutaj, tak jak poprzednio, relację Uczeń → Treści Kształcenia trzeba zastąpić 
dwiema relacjami: Uczeń → Komputer oraz Komputer → Treści Kształcenia, które 
razem konstruują relację wyjściową. Tak jak poprzednio włączenie komputera, jako dodatko-
wego składnika sytuacji dydaktycznej jest konieczne, bo różnice są zbyt duże, by mogły zostać 
pominięte.

2.3 Relacja Nauczyciel → Uczeń

Funkcje nauczyciela w nauczaniu bezpośrednim to: wywoływanie czynności ucznia, ukierun-
kowanie jego działania, wspomaganie w pracy i kontrolowanie osiągnięć. Wykonywanie tych 
funkcji jest w dużym stopniu oparte na obserwacjach ucznia w czasie uczenia się, jakich 
dokonuje nauczyciel. 

Nauczanie zdalne, oddalając ucznia od nauczyciela, pozbawia tego ostatniego możliwości 
obserwacji. Nauczanie przekształca się w wielką pracę domową: nauczyciel otrzymuje tylko 
produkt wytworzony przez ucznia (Rudak, 2010). Właściwie jedyną możliwą reakcją nauczyciela 
jest wysłanie komunikatu do ucznia. To jest jedyna droga komunikacji w trybie asynchronicz-
nym (w trybie synchronicznym możliwe są rozmowy bezpośrednie, ale obarczone niedogodno-
ściami podobnymi do rozmowy telefonicznej, a więc pozbawione naturalnych pozawerbalnych 
czynników – nawet gdy wykorzystywany jest przekaz wideo; ograniczenia takiego przekazu 
zostały wspomniane wyżej), a trzeba ją wykorzystać i do komentowania wyników pracy 
ucznia, i do motywowania go do dalszego wysiłku. Wysyłanie komunikatu nie jest równoważne 
rozmowie, bo nauczyciel nie wie kiedy i w jakich warunkach uczeń odbierze ten komunikat, ani 
nie pozna spontanicznej reakcji ucznia na treść wiadomości. Komunikat nie jest też tak sponta-
niczny jak wypowiedź w rozmowie i zwykle ma postać tekstu pisanego (Rudak i Wilkin, 2010).

Ponadto, co jest nie mniej ważne, komunikat przekazany przez komputer ma taką samą postać 
jak inne udostępnione zasoby (tylko taką, jaką może zaoferować przekaz internetowy). Trzeba 
zatem brać pod uwagę to, że uczeń może postrzegać nauczyciela w kursie zdalnym tak samo jak 
treści nauczania: jako obiekt na ekranie. Następujący eksperyment myślowy ukazuje trafność tej 
tezy (opisany „mechanizm” służy tylko do przedstawienia tezy i nie jest to polecany przez autora 
jako sposób przygotowania i prowadzenia zajęć zdalnych).

Po przygotowaniu materiałów doświadczony nauczyciel opracowuje wszystkie pytania, których 
spodziewa się od studentów po zapoznaniu się z materiałami. Każde pytanie ma zestaw słów 
kluczowych i adekwatną odpowiedź. System uczący jest wyposażony w automatyczny mechanizm, 
który w pytaniach studentów wyszukuje słowa kluczowe z przygotowanego przez nauczyciela 
zestawu i na podstawie rozpoznanych haseł potrafi dopasować zapisaną odpowiedź. 

Gdy uczeń zadaje pytanie, to jest ono skierowane nie do nauczyciela, a do automatu przeszuku-
jącego, który po wyszukaniu słów kluczowych odsyła skojarzoną z nimi, przygotowaną wcześniej 
odpowiedź. 

Przy dobrym wybraniu słów kluczowych (a to potrafi doświadczony nauczyciel) student 
w większości przypadków nie rozpozna, czy otrzymana odpowiedź została napisana przez 
nauczyciela po otrzymaniu pytania czy też jest częścią przygotowanego wcześniej materiału  
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i jest wysyłana automatyczne według opisanego schematu2.
Zatem także w przypadku relacji Nauczyciel → Uczeń należy dokonać jej rozdzielenia 

poprzez umieszczenie między nauczycielem i uczniem komputera. Nowe relacje mają postać: 
Nauczyciel → Komputer oraz Komputer → Uczeń. Druga z nowo wprowadzonych relacji jest 
przy tym identyczna z tą, która została wprowadzona po analizie relacji Treści Kształcenia 
→ Uczeń. 

W tym miejscu trzeba jeszcze wrócić do problemów komunikacji, bo jest to nieodzowny 
element procesu dydaktycznego. Komunikację w e-nauczaniu zawsze trzeba rozpatrywać  
w dwóch wariantach: synchronicznej i asynchronicznej. Komunikacja odroczona (asynchro-
niczna) bardzo dobrze wpisuje się w omówione wyżej rozdzielenie omawianej relacji Nauczyciel 
→ Uczeń na dwie: Nauczyciel → Komputer i Komputer → Uczeń, bo praktyczna realizacja 
polega na wysłaniu przez nauczyciela komunikatu do komputera, a potem na odebraniu tego 
komunikatu przez ucznia. Oddzielenie fazy nadawania od fazy odbierania oraz pozbawienie tej 
komunikacji elementu spontaniczności (nauczyciel może głębiej przemyśleć odpowiedź, zasta-
nowić sie nad najwłaściwszym doborem słów, zmienić ją przed wysłaniem itp.; z drugiej strony 
uczeń odbierający komunikat od nauczyciela może odtwarzać go wielokrotnie i porównywać ze 
swoim pytaniem, tak aby w pełni zrozumieć odpowiedź i sprawdzić, czy wyczerpuje jego ocze-
kiwania) pozwala podzielić tę komunikację dokładnie między dwie wprowadzone tu relacje.

W komunikacji synchronicznej nie ma tak wyraźnego podziału. Jednak mimo natychmia-
stowego przekazywania dźwięku, tekstu czy nawet obrazu nauczyciel nadal nie może obserwo-
wać ucznia (uzasadnienie zostało podane na początku tego rozdziału) i jest „skazany” na to, co 
uczeń chce pokazać. Komputer jako przekaźnik pozwala na manipulowanie przekazem: nauczy-
ciel nie może zdalnie włączyć kamery ucznia ani podejrzeć ekranu jego komputera, uczeń sam 
decyduje na przykład, czy będzie oglądał pokaz na zdalnym monitorze nauczyciela (choć tę 
decyzję podejmuje także w nauczaniu bezpośrednim – nie można ucznia zmusić do uwagi). Te 
aspekty techniczne uzasadniają rozdzielenie omawianej relacji przez umieszczenie komputera 
między uczniem i nauczycielem jako istotnego składnika procesu dydaktycznego. 

2.4. Relacja Uczeń → Nauczyciel

Różnice wewnątrz dydaktycznej relacji Uczeń → Nauczyciel są podobne do różnic  
w omówionej poprzednio relacji Nauczyciel → Uczeń,  bo mają to samo źródło: separację 
nauczyciela i ucznia. Poza elementami wspólnymi dla nauczania tradycyjnego i e-nauczania, czyli 
prezentacji przez ucznia swoich osiągnięć oraz zadawania pytań (choć obie te czynności wykony-
wane są za pomocą innych środków) w e-nauczaniu uczeń ma jeszcze dodatkowe zadania. Przede 
wszystkim zwracając się do nauczyciela (w dowolnej sprawie) konstruuje komunikat. Tutaj mają 
zastosowanie wszystkie, wypowiedziane wyżej, uwagi na temat wysyłania komunikatu. 

Drugą czynnością ucznia wykonywaną w edukacji zdalnej jest dokumentowanie swojej pracy. 
Może to odbywać się na różne sposoby: od rozwiązywania quizów na platformie (przygotowa-
nych przez nauczyciela) po realizowanie specjalnych działań dokumentujących wykonywanie 
zadań (Bednarczyk i in., 2012). Dzięki takiej dokumentacji nauczyciel otrzymuje namiastkę 
obserwacji ucznia, co może nieco zredukować niekorzystny wpływ jej braku w e-nauczaniu.

Pozostaje jednak spora luka w możliwych reakcjach ucznia. Jedyne sposoby interakcji, które 
uczeń może wykorzystać to: klikanie myszą, wprowadzanie tekstu i wysyłanie plików (graficz-
nych, dźwiękowych, wideo). Jednak każda interakcja musi być zaplanowana i udostępniona 

2 Ten „eksperyment myślowy” nie jest tak abstrakcyjny jak się wydaje. Wielu nauczycieli prowadzących kolejną 
edycję kursu ma zapisane w plikach odpowiedzi udzielane na pytania studentów w edycjach poprzednich i po 
prostu kopiuje je, gdy pojawia się pytanie podobne – różnica jest tylko taka, że tu kopię wykonuje człowiek, a nie 
system – w obu przypadkach istotą jest to, że odpowiedź powstała niezależnie od właśnie postawionego pytania 
studenta. 
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przez nauczyciela. Zatem możliwości ucznia są ograniczone znacznie bardziej niż w nauczaniu 
bezpośrednim, gdzie jest miejsce na działania i reakcje spontaniczne w naturalnym otoczeniu.

Uznając komputer jako techniczny środek komunikacji (można tu powtórzyć wszystkie uwagi 
poczynione o komunikacji na końcu sekcji 2.3), trzeba brać pod uwagę nie tylko jego wpływ 
na samą realizację łączności, ale także zmiany i ograniczenia dydaktyczne, które to urządzenie 
ze sobą wprowadza. Do opisania nowych relacji wykorzystamy wprowadzoną wcześniej relację 
Uczeń → Komputer i wprowadzimy nową, uzupełniającą: Komputer → Nauczyciel. Z tych 
dwóch relacji możemy odtworzyć oryginalną relację Uczeń → Nauczyciel, zaznaczając istotną 
zmianę spowodowaną użyciem komputera. 

2.5. Relacja Treści Kształcenia → Nauczyciel

Można zadać zasadne pytanie, czy taka relacja w ogóle istnieje? Czy treści w jakikolwiek sposób 
wpływają na nauczyciela? Odpowiedź nie jest oczywista, ale można skłaniać się do stwierdzenia, 
że treści mają pewien wpływ na działania nauczyciela, choć w nauczaniu tradycyjnym trudno 
wykazać, że treści zmieniają nauczyciela. To raczej nauczyciel wpływa na treści organizując je  
i dostosowując do swojego stylu nauczania, a to jest relacja odwrotna. 

W nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem sieci Internet sytuacja jest zdecydowanie klarow-
niejsza. Wydaje się, że natura Internetu zachęca do poszukiwań. Nauczyciel znacznie częściej 
wykorzysta materiały znalezione w sieci w nauczaniu zdalnym niż w zajęciach tradycyjnych. 
Powodem jest łatwość ich wykorzystania w e-kursie (chodzi o warunki techniczne; w rozwa-
żaniach teoretycznych należy przyjąć, że nauczyciel zawsze przestrzega praw autorskich). Tym 
samym treści ujęte w nową formę przez autora zewnętrznego wpływają na sposób pracy nauczy-
ciela, który musi dostosować swój styl nauczania do wykorzystania atrakcyjnych, jego zdaniem, 
materiałów. Można zatem stwierdzić, że treści (np. te znalezione w sieci, które nawet mogą 
zwiększać wiedzę nauczyciela choćby o nowości czy inne, oryginalne ujęcie tematu lub ciekawe, 
nietypowe przykłady) inspirują nauczyciela, a także wpływają na organizację procesu dydak-
tycznego. Wpływ ten jest tak ważny, że warto go uwidocznić w schemacie relacji. Oczywiście, 
tak jak w poprzednich przypadkach, należy umieścić komputer między treściami nauczania  
a nauczycielem, ale nie spowoduje to powstania nowych relacji. Relacja Treści Kształcenia → 
Komputer już została wprowadzona (przy omawianiu relacji Treści Kształcenia → Uczeń. 
W tym miejscu jest to ta sama relacja, bo nie ma znaczenia kto odbiera obraz z komputera uczeń 
czy nauczyciel (choć efekt odbioru treści może być i z pewnością jest inny). Podobnie można 
wykorzystać już wprowadzoną relację Komputer → Nauczyciel. Wpływ przekazu przez 
komputer na nauczyciela jest taki sam, gdy nadawcą jest uczeń lub nieznany autor materiałów 
edukacyjnych (czy wykorzystywanych jako edukacyjne). 

2.6. Relacja Nauczyciel → Treści Kształcenia 

Omawiana na końcu relacja Nauczyciel → Treści Kształcenia także musi zostać zmodyfi-
kowana ze względu na wprowadzenia komputera. Zmiana polega, jak we wszystkich poprzed-
nich przypadkach, na rozbiciu jej na dwie relacje, w których podziału dokonuje umiejscowienie 
komputera między nauczycielem a treściami nauczania. Obie relacje już zostały wprowadzone, 
a więc należy tylko zanotować, że zamiast relacji Nauczyciel → Treści Kształcenia w sytuacji 
dydaktycznej e-nauczania są dwie relacje: Nauczyciel → Komputer i Komputer → Treści 
Kształcenia. Są to te same relacje, które zostały omówione wcześniej. Wynika to z prostych 
obserwacji: nauczyciel pracujący przy komputerze działa tak samo, gdy tworzy dokument 
tekstowy, opracowuje głos w dyskusji czy konstruuje wiadomość do uczniów – korzysta z tych 
samych (lub podobnych) narzędzi i umiejętności, stosuje takie same metody budowy wypo-
wiedzi. Po prostu tak samo używa komputera. Wpływ komputera na treści także jest taki sam 
bez względu na to, kto siedzi przed monitorem, kto uruchomił połączenie z siecią. Inne są cele  
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i konsekwencje tych działań, ale leżą one już poza relacją.
Zastanowić się jednak trzeba nad celowością rozbicia relacji Nauczyciel → Treści 

Kształcenia na dwie przez wstawienie między nauczyciela a treści nauczania komputera  
w roli interfejsu. Czy różnica między pracą e-nauczyciela i nauczyciela w klasie dotycząca treści 
nauczania jest wystarczająco duża i istotna? 

Zadaniem nauczyciela jest opracowanie materiału nauczania. Zadanie to realizuje wybiera-
jąc, organizując i nadając strukturę treściom kształcenia. W klasie tradycyjnej nauczyciel także 
dostarcza treści uczniom, nawet jeżeli wykorzystuje materiały drukowane, mapy i opracowane 
wcześniej tablice. Nauczyciel powoduje wykonywanie czynności edukacyjnych przez uczniów, 
w tym pracę z tekstem i eksperymenty w laboratorium. 

W e-nauczaniu jest trochę inaczej. Opracowanie materiałów jest inne i dostarczanie ich 
uczniowi jest inne. O dostarczaniu już była mowa wcześniej i dlatego tutaj zwrócimy uwagę 
tylko na opracowanie treści do użycia w nauczaniu zdalnym. E-nauczyciel poza szukaniem  
i wybieraniem treści także je projektuje i digitalizuje (zwykle współpracuje z technikami, ale dla 
uproszczenia cały zespół jest tu utożsamiany z nauczycielem). 

Projektowanie polega na takim dostosowaniu treści, by mogły być dobrze odbierane przez 
studentów pod nieobecność nauczyciela. Zwykle jest to inna struktura (lepiej usystematyzo-
wana, dokładniej opisana i pełniejsza) niż w nauczaniu tradycyjnym, gdzie można pozostawić 
więcej miejsca na spontaniczne działania nauczyciela. Z kolei digitalizacja polega na nadaniu 
treściom formy materiałów elektronicznych. W tym przypadku zwykle nie polega to tylko na 
utworzeniu odpowiednich plików (np. przepisanie tekstu i zeskanowaniu odręcznych rysunków). 
Łatwiejsze i naturalniejsze wykorzystanie multimediów w zajęciach zdalnych (narzędzie do 
ich odtwarzania każdy ma przed sobą) zachęca do innego opracowania materiałów. Pojawiają 
się zdjęcia, animacje, nagrania dźwiękowe, a nawet sekwencje wideo. Każda taka zmiana jest  
w istocie zastosowaniem innej metody nauczania, a więc jest istotna. 

3. Podsumowanie: schemat sytuacji dydaktycznej w e-nauczaniu
W schemacie sytuacji dydaktycznej zaproponowanym przez Niemierkę w rogach trójkąta 
są umieszczone najważniejsze składniki procesu dydaktycznego: uczeń, nauczyciel i treści 
nauczania. Krawędzie tego trójkąta symbolizują relacje między tymi składnikami: każda krawędź 
oznacza dwie skierowane relacje o różnych początkach. 

Taki schemat dobrze odpowiada nauczaniu bezpośredniemu, gdzie relacje te są naturalne. 
Gdy dyskutowana jest sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu, każda z tych relacji, jak zostało 
wykazane, rozkłada się na dwie. Podział taki zawsze wyznacza komputer położony między 
składnikami. Dlatego w sytuacji dydaktycznej e-nauczania komputer powinien zostać dołączony 
jako czwarty, nieodzowny składnik procesu dydaktycznego (ale nie jako partner nauczyciela lub 
ucznia). Jego centralne położenie nie podlega dyskusji: jest on elementem łączącym wszystkie 
pozostałe i wchodzącym z nimi w istotne relacje. Wokół niego rozłożone są pozostałe składniki, 
ale nie ma relacji bezpośrednich między nimi – relacje te są relacjami pochodnymi (rys. 3). 
Zawsze oddziaływanie dokonuje się za pomocą komputera z wykorzystaniem jego możliwo-
ści komunikacji, wyszukiwania i magazynowania. Trzeba jednak zaznaczyć, że komputer jest 
tylko pośrednikiem w relacjach i komunikacji między najważniejszymi składnikami procesu 
dydaktycznego.
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 Rysunek 3. Sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu (liniami przerywanymi zaznaczono relacje pochodne)

Z tego schematu wynikają istotne wnioski dotyczące pracy ucznia i nauczyciela na e-zaję-
ciach. Uczeń jest w relacji z komputerem polegającej na wykorzystaniu tego urządzenia do 
komunikacji z nauczycielem i innymi uczącymi się oraz do dostępu do treści nauczania. Jednak 
wykorzystanie tego samego urządzenia do komunikacji z innymi osobami (w tym z nauczy-
cielem) powodują unifikację przekazu i uczeń może postrzegać wszystko w taki sam sposób,  
a w szczególności może odbierać przekaz nauczyciela w taki sam sposób jak materiał nauczania. 

Nauczyciel będący partnerem ucznia nie tylko go uczy, ale także sam zdobywa nowe umie-
jętności i poszerza swoją wiedzę. Można zatem uznać, że relacja Nauczyciel → Komputer 
jest bardzo podobna do relacji Uczeń → Komputer. W obu przypadkach człowiek steruje 
komputerem, wykorzystuje go do komunikacji i dostępu do zasobów oraz tworzy zasoby. Biorąc 
to pod uwagę i uznając wyżej wyprowadzony wniosek o jednolitym postrzeganiu nauczyciela  
i materiałów przez ucznia, można dyskutować zredukowanie schematu sytuacji dydaktycznej  
w e-nauczaniu do przedstawionego na rys. 4, gdzie role ucznia i nauczyciela nie są rozróżniane. 

 Rysunek 4. Zredukowana sytuacja dydaktyczna e-nauczania (linie przerywane – relacje pochodne,  
podwójna linia – uczestnicy procesu dydaktycznego)

Taki schemat sugerujący, że wszyscy uczestnicy procesu dydaktycznego w e-nauczaniu (chodzi 
tylko o ludzi, a nie o pozostałe składniki procesu dydaktycznego – komputer i treści kształcenia) 
są partnerami i wszyscy się uczą, odpowiada postulatom szkoły nowoczesnej i innowacyjnej: 
Szkoła podejmująca tak szeroko rozumianą działalność innowacyjną musi być [...] organizacją 
uczącą się (Kupisiewicz, 2006, s. 119).

Jednak wydaje się, że taki wniosek jest zbyt radykalny i do zastosowań praktycznych lepiej 
zachować rozróżnienie ról nauczyciela i ucznia.
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General e-learning framework
Summary

Keywords: e-learning, distance learning, didactical relations, e-learning pedagogy

Most important components of the education are the student, the teacher and the content. In e-learning appears 
another, indispensable, component: the computer (understood as a whole computer systems and resources necessa-
ry to realization of distance education). The computer occupies the central place because is both a communication 
tool and a store of the content and materials. All relations, well-known from the traditional education (teacher – 
student, student – content and teacher – content) become derived relations, while the main ones are those between 
the computer and all other components of the teaching process.
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