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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie  zastosowań zdalnego  
nauczania w dydaktyce socjologii, oparta na doświadczeniach autora, zwią-
zanych z przygotowaniem kursu wykorzystującego tę metodę. Prezentacja 
Przedstawienie tej problematyki wymaga omówienia podobieństw i różnic 
w przekazie wiedzy metodami tradycyjnymi i za pomocą edukacji na odle-
głość oraz wyjaśnienia specyfiki zdalnego nauczania. Przedstawione zostają 
także środki techniczne wykorzystywane do skonstruowania kursu. Tekst 
wskazuje na problemy, jakie wiążą się z ujęciem problematyki socjologicznej 
w formie zdalnego nauczania.

Omówione zostaną przykłady rozwiązań, służących skutecznemu przy-
swajaniu przedstawianych treści. W tekście przedstawione zostają zalety 
zdalnego nauczania, a także ograniczenia, wiążące się z wyborem tej metody. 
Omówione zostają również związane ze zdalnym nauczaniem zagadnienia cy-
frowego obiegu treści, a także perspektywy rozwoju nowych form kształcenia.

Słowa kluczowe: e-learning, socjologia, zdalne nauczanie, szkolnictwo 
wyższe, otwarty dostęp

* * *
Zdalne nauczanie jest coraz częściej stosowanym narzędziem, wykorzystywa-

nym zwłaszcza przez młode pokolenie socjologów. Przedstawione tu uwagi dla 
osób korzystających ze zdalnego nauczania mogą zawierać elementy oczywiste 
i dobrze znane z codziennej praktyki. Adresatem niniejszego tekstu są jednak 
przede wszystkim osoby mniej zaznajomione z narzędziami zdalnego nauczania, 
zainteresowane przydatnością tych środków dydaktycznych.
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W odniesieniu do zdalnego nauczania narzuca się użycie pojęć, przywo-
ływanych niekiedy we wręcz rytualnej, bezrefleksyjnej manierze: gospodarka 
oparta o wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Za biurokratycznym slangiem 
kryje się jednak roztropna obserwacja, że rozwój gospodarczy jest napędzany 
w coraz większym stopniu przez innowację, a społeczeństwo i gospodarka zy-
skują w ostatnich latach całą gamę narzędzi, umożliwiających uwolnienie się od 
pracochłonnych, kosztownych i czasochłonnych czynności, wypieranych przez 
technologie informacyjne. 

Dla pełnego zrozumienia nowej jakości kształcenia, wnoszonej przez prze-
kazywanie wiedzy na odległość, ważne jest uniknięcie zasadniczego nieporozu-
mienia, towarzyszącego zastosowaniom zdalnego nauczania. Powstaje mylne 
wrażenie że na pierwszy plan wysuwa się technologia i że to techniczne zabiegi 
skutkują przekazem wiedzy. Tymczasem kolejność jest zasadniczo odmienna: 
na pierwszym planie jest kształcenie, technologia jest kwestią drugoplanową, 
ułatwiającą i usprawniającą kształcenie i otwierającą nowe możliwości przekazu 
treści i ich prezentacji w atrakcyjny i przykuwający uwagę sposób.

Współczesne zdalne nauczanie odbiega od stereotypowego wyobrażenia 
laików, że jest to wykorzystująca komputery nowa forma kształcenia korespon-
dencyjnego. Jest to przekonanie niezgodne z rzeczywistością. Istotą zdalnego 
kształcenia jest wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii, co wnosi 
nieznane wcześniej rozwiązania do przekazu wiedzy.

Technologie, leżące u podstawy procesu kształcenia, tworzą nową jakość 
w stosunku do anachronicznych form kształcenia korespondencyjnego.

Przygotowanie kursów z zakresu socjologii musi uwzględniać specyfikę na-
rzędzia dydaktycznego, jakim jest zdalne nauczanie. Przede wszystkim, należy 
brać pod uwagę interaktywny charakter instrumentów przekazu wiedzy. Inaczej 
niż w przypadku dawnych kursów korespondencyjnych, które charakteryzują się 
niską interaktywnością, e-learning oferuje możliwość precyzyjnej kontroli ak-
tywności słuchaczy kursu i pozwala na ocenę stopnia ich zaangażowania w przy-
swajanie treści, mierzone czasem spędzanym na platformie zdalnego nauczania.

W procesie zdalnego nauczania występują problemy znane z codziennej prak-
tyki dydaktycznej, wymuszające kompromis pomiędzy pogłębionym charakterem 
przekazywanej wiedzy i umiejętnością dotarcia do słuchacza.

Niekiedy jednak dążenie do uproszczenia i uatrakcyjnienia przekazu wiedzy 
wydaje się iść za daleko. Można tu choćby przywołać przykład wydanego w Pol-
sce tłumaczenia wprowadzenia do socjologii, będącego w istocie komiksem. Po-
staci komiksu wypowiadają zawarte w dymkach poglądy, prezentujące problemy 
i teorie socjologiczne. Ten skrajny przykład niewiary w kompetencje poznawcze 
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studenta nie powinien jednak podważać potrzeby formułowania treści kształce-
nia w sposób adekwatny do możliwości percepcyjnych słuchacza. Innowacjom 
dydaktycznym takim, jak zdalne nauczanie, może towarzyszyć zaniepokojenie, 
czy poszukiwanie sposobów dotarcia do słuchacza nie będzie odbywa się kosztem 
jakości i rzetelności kształcenia. Analogicznie jak w przypadku popularyzacji 
nauki, mogą pojawiać się głosy zaniepokojenia, wskazujące na możliwe spłycenie 
przekazywanych treści czy powierzchowność przedstawiania omawianych pro-
blemów. Tym niemniej pokaźna już ilość doświadczeń ze zdalnym nauczaniem 
wskazuje na liczne zalety tej metody, także w naszym kraju. 

W Polsce do pionierskich inicjatyw w tym zakresie należało utworzenie ta-
kich placówek, jak Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (od 
1997 r.), Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Świętokrzyskiej 
(od1993 r.) oraz Uniwersytet Wirtualny przy Instytucie Kształcenia Zawodowego 
w Warszawie. W 1997 r. Uniwersytet Łódzki uruchomił studia podyplomowe 
Podstawy Nauczania na Odległość [Nahotko, 2006] 

Polska jest krajem, w którym zdalne nauczanie może być szczególnie przy-
datne. 38% ludności zamieszkałej na wsi i masowa emigracja tworzą zapotrzebo-
wanie na rozwiązania edukacyjne, które likwidują bariery związane z odległością. 
Systematyzując problematykę zdalnego nauczania, można wyróżnić w nim dwa 
podstawowe sposoby przekazu wiedzy w zależności od kryterium czasu, w ja-
kim dokonuje się ten przekaz: tryb synchroniczny, w którym nauka odbywa się 
w czasie rzeczywistym i asynchroniczny, w którym przyswajanie wiedzy odbywa 
się w czasie i tempie dogodnym dla słuchacza. Ten ostatni usuwa także bariery 
czasowe, utrudniające naukę. [Rożewski, s. 52]

Oprócz tego za upowszechnieniem zdalnego nauczania przemawiają takie 
czynniki, jak:

– potrzeba wzbogacenia oferty edukacyjnej w środowiskach, które z różnych 
względów nie mogą korzystać ze stacjonarnych form nauki;

– konieczność redefinicji programów kształcenia z uwzględnieniem inte-
raktywności i elementów audiowizualnych, odpowiadających dominującemu 
sposobowi percepcji słuchaczy;

– rosnące zapotrzebowanie na nauczanie wykorzystujące elementy pracy 
zespołowej w związku ze wzrastającą skalą komplikacji procesów społecznych 
i gospodarczych;

– znaczenie tego rodzaju form edukacji dla niepełnoprawnych, zwłaszcza 
z dysfunkcjami narządów ruchu, utrudniającymi dotarcie do sali wykładowej. 
[Mikołajewska, s. 106].
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Wśród czynników, sprzyjających rozwojowi metod zdalnego nauczania, 
trudno pominąć wymiar finansowy – oszczędności na infrastrukturze materialnej 
uczelni i części kosztów związanych z obsługą fizycznej obecności studentów. Do 
pewnego stopnia koresponduje to z praktykami, stosowanymi we współczesnych 
firmach dążących do redukcji kosztów przez upowszechnianie form telepracy, 
która staje się metodą oszczędzania na wydatkach związanych z fizyczną obec-
nością ludzi – ogrzewania, sprzątania czy ochrony.

Do negatywnych stron zdalnego nauczania można zaliczyć ryzyko zubo-
żenia sieci kontaktów społecznych, które może towarzyszyć tej formie kształ-
cenia. Przeciwnicy tej formy nauczania dostrzegają w niej głównie bezduszny, 
stechnicyzowany proces, prowadzący do daleko idącej dehumanizacji procesu 
kształcenia [Bendyk, s. 6]. Nie sposób zbagatelizować tych obaw, zwłaszcza że 
ta forma kształcenia może pociągać za sobą rezygnację z istotnego elementu 
uniwersyteckiej tradycji, jakimi są kontakt osobisty i publiczne zabieranie głosu. 
[Rożewski, s. 61] Istotnym zarzutem jest tu bezosobowy charakter przekazu wie-
dzy, choć niekiedy krytykując kształcenie na odległość idealizuje się tradycyjne 
formy nauczania (tak jakby studenci omijający szerokim łukiem wykład czerpali 
pełnymi garściami z walorów osobowości autorów czytanych przez siebie pod-
ręczników lub cudzych notatek).

Wykorzystanie technik zdalnego nauczania wymaga modyfikacji tradycyj-
nych metod dydaktyki socjologii. Daleko idące zmiany w tej sferze zachodzą już 
zresztą pod wpływem umasowienia wyższego wykształcenia. Tradycyjne sposoby 
kształcenia w humanistyce, w znacznej mierze oparte na relacji mistrza i ucznia, 
ustępują bardziej zrutynizowanym procedurom przekazu wiedzy, wymuszanym 
w ostatnich latach przez skalę kształcenia, przypominającego nieco potokowy 
system produkcji. Chociaż niż demograficzny powoduje wyhamowanie niektórych 
związanych z tym umasowieniem zjawisk, wciąż jeszcze pod presją otoczenia in-
stytucjonalnego szkół wyższych funkcjonują mechanizmy, premiujące ilościowy 
wzrost. W tej sytuacji zdalne nauczanie może być efektywnym uzupełniającym 
sposobem przekazu wiedzy, zwłaszcza o pamięciowym charakterze. 

Dostępność środków technicznych umożliwiających edukację na odległość 
nie oznacza pełnej swobody ich stosowania. Wykorzystanie zdalnego nauczania 
regulują obowiązujące w Polsce ramy prawne, które narzucają ograniczenia 
w stosowaniu tych środków.

Od 10 czerwca 2008 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzone przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmieniające rozporządzenie z dnia 25 
września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia 
dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i tech-
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nik kształcenia na odległość. Zmiana dotyczyła §5, określającego dopuszczalną 
ilość godzin zajęć dydaktycznych na studiach prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Zgodnie z wprowadzoną 
zmianą, ich ilość nie może przekraczać 60 % ogólnej liczby godzin zajęć.

Ten próg uniemożliwia włączenie do programów nauczania przedmiotów 
oferowanych całkowicie w formule zdalnego nauczania i narzuca wykorzystanie 
w polskim szkolnictwie wyższym mieszanego systemu nauczania zdalnego.

Takie właśnie rozwiązanie zostało przyjęte w omawianym kursie zdalnego 
nauczania socjologii, zrealizowanym przez autora niniejszego tekstu w ramach 
projektu „Program unowocześnienia kształcenia na SGGW dla zapewnienia 
konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”. Projekt współfi-
nansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie po-
tencjału dydaktycznego uczelni w Priorytecie IV PO KL). Adresatem kursu byli 
studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Z punktu widzenia efektywności dydaktyki wykorzystującej formy kształcenia 
na odległość, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu wprowadzania 
tej technologii. Przykładowo, realizacja omawianego projektu poprzedzona była 
intensywnymi szkoleniami dla kadry naukowej, których celem było przygotowa-
nie nauczycieli akademickich do realizacji kursu za pomocą zdalnego nauczana. 
Na przygotowanie kadry do wdrożenia projektu składały się dwa zasadnicze 
szkolenia: „Wdrażanie technologii e-learning” w łącznym wymiarze 84 godzin, 
oraz „Zaawansowana obsługa pakietu oprogramowania komputerowego.”

Pełne wykorzystanie potencjału kryjącego się w zdalnym nauczaniu to nie 
tylko zmiana sposobu organizowania i przekazywania treści, wymagana od autora 
kursu, ale także przezwyciężenie przyzwyczajeń słuchaczy, skłonnych do biernego 
odbierania  przedstawianego materiału. Mimo iż nowe rozwiązania techniczne 
umożliwiają daleko posuniętą interaktywność, zmiana przyzwyczajeń zarówno 
słuchaczy, jak i wykładowców, nie nastąpi od razu.

Z punktu widzenia skuteczności przekazu wiedzy, wskazana jest więc 
współpraca autora z metodykiem, co pozwala na udoskonalenie przekazu treści 
i umożliwia łatwiejsze skorygowanie ewentualnych niedoskonałości kursu. 
Takie rozwiązanie zostało przyjęte w omawianym projekcie, sprzyjając jego 
efektywności.

Do każdej lekcji zdalnej proponowane są ćwiczenia. Pomagają one studentom 
uporządkować wiedzę. Zajęcia zdalne wymagają więcej ćwiczeń, niż tradycyjne 
metody kształcenia. Dla prowadzącego zajęcia możliwość sprawdzenia ćwiczeń po-
zwala na rozeznanie w postępach studentów i zidentyfikowanie ewentualnych pro-
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blemów z przyswajaniem wiedzy, wymagających dodatkowych wyjaśnień omawia-
nych zagadnień. Praca studentów jest kontrolowana i ma wpływ na końcową ocenę. 
Na zakończenie zajęć zdalnych odbywa się test, który porządkuje zdobytą wiedzę. 
Test jest oceniany i jego ocena jest uwzględniana przy wystawianiu oceny na 
zakończenie kursu. W teście są pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielo-
krotnego wyboru i pytania otwarte, wymagające krótkiej odpowiedzi.

Aby zapewnić skuteczną kontrolę samodzielności udzielania odpowiedzi, 
test odbywa się pod nadzorem wykładowcy.

Uzupełnieniem kursu mogą być dyskusje na forum, udostępnionym w ramach 
platformy zdalnego nauczania.

Treści kształcenia zawierają typowy zestaw tematów, oferowany w kursach 
wprowadzenia do socjologii. Jednak w odróżnieniu od zajęć prowadzonych 
w tradycyjnym trybie, występuje podział treści na przeznaczone do nauczania 
tradycyjnego i zdalnego. 

Przykładowo w omawianym kursie do nauczania tradycyjnego przeznaczono 
następujące tematy:

 1. Początki socjologii.
 3. Główne kierunki socjologii.
 5. Nierówność i uwarstwienie.
 7. Ruchliwość społeczna.
 9. Kultura jako zjawisko społeczne.
11. Władza w społeczeństwie.
13. Media.
15. Metody badań socjologicznych.

Do nauczania zdalnego wybrano poniższą tematykę:
 2. Socjologia w Polsce.
 4. Wielkie struktury społeczne.
 6. Zróżnicowanie społeczne.
 8. Mikrostruktury społeczne.
10. Normy i wartości.
12. Rodzina.
14. Globalizacja.
16. Badania sondażowe.

Uczestnictwo w kursie nie wiąże się z żadnymi szczególnymi wymaganiami 
co do kompetencji technicznej słuchaczy, przedstawiają się one standardowo:

– umiejętność sprawnego korzystania z komputera,
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– umiejętność swobodnego poruszania się w Internecie,
– umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem komunikatorów in-

ternetowych,
– umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.
Kurs został przygotowany z użyciem platformy zdalnego nauczania Moodle, 

wykorzystywanej w SGGW od marca 2003 r. Nazwa platformy, będąca skrótem 
od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, odzwierciadla 
modułowy i obiektowy charakter tego narzędzia. Prostota tego rozwiązania, 
wymagającego ze strony użytkownika jedynie umiejętności posługiwania się 
dowolną przeglądarką internetową, sprzyja łatwemu pokonaniu barier związanych 
z pierwszymi krokami w wykorzystywaniu tej platformy.

Nie pojawia się zatem ryzyko wystąpienia problemu braku kompetencji tech-
nicznej słuchaczy, niezdolnych do skorzystania z proponowanej im technologii. 
Można przyjąć, że do rzadkości należy sytuacja, gdy student nie jest zdolny do 
posługiwania się narzędziami zdalnego nauczania. Prostota i intuicyjność opro-
gramowania, wykorzystywanego do celów edukacyjnych, nie nastręcza żadnych 
trudności technicznych generacji przywykłej do posługiwania się komputerem 
od najmłodszych lat. Co więcej, tej kompetencji technicznej ze strony słuchacza 
towarzyszy ze strony dostawców narzędzi informatycznych zauważalny wysiłek 
w dążeniu do zniesienia psychologicznych oporów, jakie mogą towarzyszyć 
wykorzystaniu nieznanego wcześniej sposobu kształcenia. Wysiłek ten wyraża 
się m.in. w dążeniu do upodobnienia warstwy wizualnej platformy zdalnego 
nauczania Moodle do Facebooka, co ma na celu zbliżenie wyglądu platformy do 
znanych studentom, popularnych serwisów społecznościowych. Kryje się za tym 
także dążenie do obniżenia późniejszych barier dostępu do treści edukacyjnych 
w trakcie nauki – przyswajanie wiedzy drogą zdalną nie kojarzy się z uciążli-
wością, a raczej z przynoszącymi satysfakcję i rozrywkę serwisami sieciowymi.

Innym przykładem troski projektantów platformy o zapewnienie słuchaczom 
niezbędnych interakcji z innymi studiującymi jest zintegrowanie w platformie 
Moodle forum i chatu, będących substytutem kontaktów twarzą w twarz z kole-
gami z roku lub grupy studenckiej. Mimo to, wydaje się że brak interakcji jest 
istotnym mankamentem zdalnego nauczania, prowadząc do zubożenia relacji 
społecznych. W konsekwencji nie wykształca się środowisko studiujących i po-
czucie wspólnoty oraz jeden z istotnych elementów życia studenckiego, jakim 
jest oparcie w grupie. Brakuje także bezpośredniego oddziaływania osobowości 
nauczyciela.

Od strony technicznej, zaletą platformy Moodle jest przyjęcie rozwiązań, 
umożliwiających korzystanie z kursu praktycznie na dowolnym komputerze, 
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z dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką Internetu. Nowe perspektywy 
otwiera wzrastająca dostępność tej formy nauczania, wynikająca nie tylko ze 
spadku cen sprzętu służącego do odbioru treści kształcenia, ale także jego wzra-
stającej dostępności i mobilności. O ile jeszcze kilka lat temu zdalne nauczanie 
przebiegać mogło jedynie z użyciem komputerów stacjonarnych z kineskopowy-
mi monitorami, obecnie coraz wyraźniej rysuje się perspektywa wykorzystania 
urządzeń mobilnych, takich jak notebooki, netbooki czy tablety. Nowe generacje 
telefonów komórkowych pozwalają także na wykorzystanie mobilnego kanału 
dostępu do treści edukacyjnych.

Mobilny wymiar zdalnego nauczania wiąże się także z wykorzystaniem wzro-
stu przepustowości łączy kablowych i mobilnych. Technologie te – zwłaszcza 
sieci komórkowe 3 i 4 generacji (Long Term Evolution) przynoszą dostępność 
przekazów multimedialnych, stanowiących istotną pomoc w nauczaniu. Posłu-
giwanie się dźwiękiem i obrazem otwiera nowe perspektywy dla edukacji na od-
ległość, ułatwiając percepcję i zapamiętywanie treści. Atutem platformy Moodle 
są niewielkie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania niezbędnego do 
korzystania z systemu, umożliwiające korzystanie z kursu praktycznie na dowol-
nym komputerze, z dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką Internetu.

W najbardziej uproszczonej formie kurs może zawierać prezentacje progra-
mu Power Point i towarzyszący im skrypt w formacie dokumentu pdf. Praktyka 
pokazuje jednak, że prezentacje wykorzystujące PowerPointa stały się już na tyle 
powszechne, że obycie słuchaczy z tą formą prezentacji wymaga sięgnięcia po 
środki dydaktyczne bardziej przykuwające uwagę i atrakcyjniejsze wizualnie. 
Można to osiągnąć wykorzystując narzędzia typu Articulate – oprogramowanie 
do przygotowania sugestywnych, atrakcyjnych wizualnie prezentacji.

W przypadku omawianego kursu warto zwrócić uwagę na skład słuchaczy, 
kładących nacisk na przedmioty związane z profilem kształcenia, koncentrującym 
się m.in na zagadnieniach biochemii i biofizyki. Brak humanistycznego przygo-
towania studentów był w przypadku niestandardowej formuły kursu poważnym 
wyzwaniem.

Czas przeprowadzenia kursu przypadał na semestr letni 2009/2010, Czas 
pracy uczestnika szkolenia na platformie: wynosił minimum 9 godzin, przeciętna 
założona aktywność pomiędzy zjazdami wynosiła 1 godzinę. Czas kształcenia 
w formach stacjonarnych wynosił: 9 godzin dla całego kursu. Zajęcia realizowane 
w nauczaniu stacjonarnym przebiegały w grupie wykładowej w sali wyposażonej 
w projektor multimedialny. Wszyscy uczestnicy mieli ponadto po zajęciach moż-
liwość skorzystania z komputera z dostępem do platformy edukacyjnej Moodle. 
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Materiał merytoryczny przekazywany był przez wykładowcę metodą tradycyjną, 
wykorzystującą pokaz slajdów programu PowerPoint.

Pełne wykorzystanie atutów zdalnego nauczania wiąże się z umiejętnym 
wykorzystaniem materiałów multimedialnych. [Hyla, 2007, s. 39]

W omawianym przedsięwzięciu pojawiła się możliwość dołączenia do kursu 
przygotowanych na jego potrzeby materiałów filmowych, nakręconych przez 
profesjonalnego operatora.

Ten aspekt nauczania na odległość może budzić wątpliwości co do przy-
datności wykorzystania dźwięku i obrazu w naukach społecznych. O ile łatwo 
uzasadnić stosowanie takich środków audiowizualnych w naukach ścisłych, 
gdzie mogą posłużyć jako ilustracja omawianych zjawisk przyrodniczych czy 
demonstracja eksperymentów laboratoryjnych, przydatność tego rodzaju metod 
w naukach społecznych nie jest oczywista na pierwszy rzut oka. Tym niemniej 
doświadczenie omawianego kursu wskazuje na celowość ich stosowania.

Można przyjąć, że środki audiowizualne w małym stopniu przydatne są do 
prezentacji abstrakcyjnych, złożonych i wielowątkowych treści. Tym niemniej, 
mogą one być wartościowym uzupełnieniem i ilustracją opisu prostszych zja-
wisk. Wszędzie tam, gdzie warstwa wizualna towarzyszy wykładowi i eksponuje 
najistotniejsze wątki, ułatwia ona ich zapamiętanie. 

Przykładowo, wstawki filmowe stały się przydatną ilustracją wprowadzenia 
do zagadnień nierówności społecznej: krótkie sekwencje filmowe, ilustrujące 
rozpiętości pomiędzy biegunami biedy i bogactwa w Polsce, wzbogacają treść 
wykładu i dostarczają inspirującego materiału do przemyśleń. Sekwencje ilu-
strujące grzęznących w błocie ludzi starających się dotrzeć do cmentarza w dniu 
Wszystkich Świętych ilustrują wykład o normach i towarzyszą komentarzowi 
spoza kadru o sile zwyczaju, stanowiąc wzbogacenie treści o warstwę wizualną. 
Ilustracja fragmentu wykładu dotyczącego normy prawnej, pokazująca konwo-
jowanie więźnia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej plastycznie ilustruje 
zinstytucjonalizowany charakter tej regulacji normatywnej. Trudno jednak 
wyobrazić sobie ilustrację bardziej abstrakcyjnych koncepcji socjologicznych, 
zwłaszcza odnoszących się do teorii czy historii socjologii. Stąd też użycie ma-
teriałów audiowizualnych powinno być stosowane z umiarem, gdyż nadmierna 
fascynacja nowymi możliwościami technicznymi może przesłonić autorowi 
zasadniczą treść kursu. Z tego względu warto poświęcić kilka słów specyfice 
tworzenia treści na potrzeby kursów wykorzystujących zdalne nauczanie.

Istotną przesłanką sukcesu przedsięwzięcia jest opracowanie scenariusza 
kursu. Jest to w istocie rozbudowany sylabus integrujący treści multimedialne 
i elementy aktywizujące słuchacza.
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W omawianym projekcie autorem scenariusza, treści i wykładowcą była ta 
sama osoba. Jednak w przypadku bardziej rozbudowanych kursów wskazane 
może być rozdzielenie tych ról.

Zasadniczą częścią przygotowania kursu jest opracowanie właściwej części, 
obejmującej paczki SCORM – (Sharable Content Object Reference Model), 
czyli modułów kursu opartych na języku XML (Extensible Markup Language, 
Rozszerzalny Język Znaczników). Jest to standard tworzenia treści w platformach 
zdalnego nauczania, który umożliwia łatwe przenoszenie kursów pomiędzy 
platformami.

Likwidując bariery miejsca i czasu, technologie informacyjne przyczyniają się 
do usunięcia różnego rodzaju ograniczeń, które utrudniają studiowanie. Ponadto 
uczestnicy kursów, obok przyswojenia sobie merytorycznych treści kursu, zyskują 
przygotowanie do korzystania z technik zdalnego nauczania. Jest to istotne ze 
względu na coraz powszechniej stosowane w firmach szkolenia , które stają się 
elementem stałego podnoszenia kwalifikacji. Z tego także względu włączenie 
zdalnego nauczania do programów studiów staje się ważnym elementem wy-
posażania studentów w umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. 
Rozwój sektora szkoleń sprawia, że szkolnictwo wyższe nie powinno pozosta-
wać na uboczu tych procesów i zaoferować absolwentom także przygotowanie 
do korzystania ze szkoleń w formie zdalnego nauczania w ich przyszłej pracy 
zawodowej. Powyższe argumenty na rzecz zdalnego nauczania nie likwidują 
wątpliwości związanych z zastosowaniem tych metod, w przypadku podążania 
za modą i bez należytego merytorycznego przygotowania.

Traktując zagadnienie szerzej, należy wspomnieć, że istotnym zjawiskiem 
towarzyszącym zdalnemu nauczaniu jest wyczerpywanie się możliwości analo-
gowego sposobu przekazu wiedzy – opartego na papierowym nośniku, i zastę-
powanie go nowymi, elastycznymi formami obiegu treści nauczania. Dotyczy to 
nie tylko edukacji, ale także związanego z nią ściśle obiegu treści naukowych. 
Zmiany te podyktowane są podobnymi czynnikami, co upowszechnianie się 
zdalnego nauczania: redukcja kosztów, łatwość dostępu, swoboda wyboru spo-
sobu korzystania.

W ostatnich latach następuje, także w Polsce, istotna zmiana dotycząca 
dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Wyraża się ona w pojawieniu 
się pełnotekstowych baz artykułów naukowych. Istotnym ograniczeniem jest 
odpłatność zawartych w nich treści, limitująca dostęp do wiedzy. Warto przy-
pomnieć, że badania naukowe, poza tymi związanymi z zastosowaniami prze-
mysłowymi, są zwykle finansowane z publicznych środków, a więc z kieszeni 
podatnika. Z tej choćby przyczyny zasadny jest argument, że wyniki badań nie 
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powinny być zamknięte i służyć pomnażaniu zysków pośredników w obiegu 
treści naukowych, jakimi są wydawnictwa lub właściciele pełnotekstowych baz 
danych. Aby zagwarantować zwrot publicznych pieniędzy zainwestowanych 
w naukę, zgodnie z tym tokiem rozumowania należałoby uwolnić dostęp do 
powstałych w wyniku tych inwestycji treści. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku nauk humanistycznych i społecznych. W przypadku publikacji z zakresu 
nauk ścisłych, zawierających specjalistyczną wiedzę ekspercką, często o dość 
hermetycznym charakterze, krąg ich odbiorców jest zwykle z natury rzeczy 
bardzo ograniczony. Odbiór publikacji z zakresu nauk humanistycznych i spo-
łecznych, może być znacznie szerszy, wykraczający poza grono specjalistów. 
Analizując strukturę wydatków na publikacje można zauważyć, że koszty pa-
pieru, druku i dystrybucji. stanowią pokaźny odsetek publicznych wydatków na 
czasopisma i książki naukowe, oszczędności w tej sferze mogą zatem przełożyć 
się na wymierne zyski. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć 
na gratyfikacje dla autorów i recenzentów, w ten sposób przyczyniając się do oży-
wienia życia naukowego i akademickiej debaty, toczącej się na łamach czasopism. 
Zjawisko odwrotu od publikacji papierowych możemy już obserwować w USA 
i krajach Europy Zachodniej, gdzie rozrasta się rynek publikacji elektronicz-
nych.  Najszybciej procesy adaptacji do nowych sposobów przekazu wiedzy 
postępują w naukach ścisłych, które posługują się narzędziami komputerowymi, 
wolniej zachodzą zmiany w przypadku humanistyki i nauk społecznych. W 2001 r. 
34.000 uczonych z całego świata podpisało „List otwarty do wydawnictw nauko-
wych”, wzywające do „ustanowienia biblioteki publicznej online, zawierającej 
pełną treść opublikowanych badań i dyskusji naukowych w medycynie i naukach 
przyrodniczych w formie łatwo dostępnej dla przeszukiwania”. Od tego czasu 
w naukach ścisłych i medycznych dokonał się znaczący postęp w otwieraniu 
dostępu do tekstów naukowych. Należy się spodziewać, że podobny proces 
uwalniania treści w postaci elektronicznej będzie dokonywać się także w naukach 
humanistycznych i społecznych.

Ważnym czynnikiem ułatwiającym adaptację do nowego modelu kształcenia 
jest wsparcie zdalnego nauczania cyfrowymi treściami czasopism i podręczników. 
Papier, jako nośnik przekazu stopniowo traci na znaczeniu, a w najbliższych latach 
analitycy zajmujący się nowymi technologiami zapowiadają dalszy odwrót od 
tradycyjnych rozwiązań. Wiąże się to z postępem technicznym – coraz większe, 
czytelniejsze wyświetlacze, coraz lżejsze urządzenia, coraz wydajniejsze baterie 
(co ma ogromne znaczenie dla mobilności). Sukces rynkowy amerykańskiego 
czytnika publikacji elektronicznych Amazon Kindle jest przykładem tego trendu, 
którego dynamikę wyznaczają dwa wspierające się wzajemnie procesy: podaż 
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coraz tańszych (z tytułu efektu skali) i wygodniejszych czytników zachęca wy-
dawców do poszerzenia oferty o publikacje elektroniczne (tańsze niż ich wersje 
papierowe), co z kolei wśród czytelników generuje popyt na czytniki i zachęca 
do korzystania z treści elektronicznych.

Trzeba jednak zauważyć, że rozwój zdalnego nauczania nie przebiega w izo-
lacji od innych zmian, zachodzących w obiegu wiedzy naukowej. Aby można 
było w pełni wykorzystać zalety tej technologii, powinny jej towarzyszyć łatwo 
dostępne materiały – lektury w formie elektronicznej.

Tymczasem w Polsce daje się zauważyć brak polityki wobec publikacji 
elektronicznych. Docenić należy podejmowane przez Polską Akademię Nauk 
starania o wypracowanie stanowiska w tej sprawie (np. seminarium dotyczące 
Open Access w nauce) co daje nadzieję na wsparcie zdalnych form nauczania 
przez udostępnienie w bezpłatnym obiegu elektronicznym lektur niezbędnych 
dla studentów. Jednak stan obecny odzwierciedla brak klarownej wizji przejścia 
w Polsce do cyfrowego przekazu wiedzy. Przejawem tego zjawiska, dającym 
się łatwo zaobserwować, są choćby skanowane przez studentów w masowej 
skali podręczniki, które żyją drugim, cyfrowym życiem w Internecie, dostępne 
dla zainteresowanych z pominięciem wszelkich ograniczeń wynikających z 
praw autorskich. Jest to związane z brakiem powszechnie dostępnych w formie 
elektronicznej, legalnych treści wspierających zdalne nauczanie. Wprowadzenie 
lektur dostępnych dla studentów w cyfrowej formie znacząco ułatwia nauczanie 
zarówno w formule tradycyjnej, jak i zdalnej.

Konkludując, z jednej strony nie należy ulegać powierzchownemu entuzja-
zmowi, ponieważ stosowanie zdalnego nauczania niesie ze sobą różnego rodzaju 
ograniczenia. Z drugiej jednak strony krytycy zdalnego nauczania a priori prze-
ciwni są wspomaganiu dydaktyki przez nowe technologie, nie uwzględniając 
ich istotnych zalet. Postawa odrzucająca innowacje dydaktyczne, kontestując 
nieuchronne upowszechnienie elektronicznych środków obiegu informacji ra-
cjonalizuje technofobię przez wskazywanie wyłącznie negatywnych stron metod 
zdalnego nauczania i kompensując brak kompetencji technicznych krytyką nie 
opartą na rzeczowych argumentach. Nawet jednak osobom niechętnie nastawio-
nym do stosowania innowacji w dydaktyce przydatna jest choćby elementarna 
wiedza o możliwościach (i ograniczeniach) nowych technologii.

Zgodnie z prognozami Margaret Mead, zmierzamy w stronę kultury prefigu-
ratywnej, w której innowacja generowana przez młodsze pokolenie wygrywa z 
doświadczeniem opartym na autorytecie tradycji. Ta obserwacja potwierdza się 
w codziennej praktyce wykładowcy w szkole wyższej – studenci wykazują dużą 
chłonność w przyswajaniu sobie umiejętności związanych z technologiami infor-
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macyjnymi. Niekiedy chłonność i innowacyjność przekłada się na przewagę nad 
kadrą naukową w operowaniu technicznymi nowinkami. Wyrazem tej przewagi 
był przez dłuższy czas lawinowy wzrost zjawiska cyfrowego plagiatu, który sta-
wał się nęcącą pokusą wobec bezkarności, wynikającej z technicznej impotencji 
kadry naukowej. Znaczna skala tego zjawiska, do chwili upowszechnienie się 
systemów antyplagiatowych, była konsekwencją braku kompetencji właśnie 
w zakresie elektronicznych form obiegu informacji. Z powyższych względów 
warto się zaznajomić z dostępnymi w procesie nauczania środkami technicznymi, 
by uniknąć pozostawania w tyle za słuchaczami.

Innowacje w zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych mogą iść 
znacznie dalej. Za przykład może posłużyć wykorzystanie wirtualnego środo-
wiska gry Second Life w przekazie wiedzy. Centre for Educational Innovation 
and Technology oraz School of Philosophy, Religion and Classics Uniwersytetu 
Queensland w Brisbane. Doświadczenia australijskie w zastosowaniu tej me-
tody ukazują interesujący przykład wykorzystania środowiska serwisu Second 
Life do nauczania religioznawstwa. Uczestnicy maja możliwość zapoznania 
się z praktykami i symbolami religijnymi różnych kultur dzięki uczestnictwu 
w trójwymiarowym środowisku, przypominającym grę komputerową. Jest to 
realizacja postulatu wykorzystania w dydaktyce metod learning by doing, uczenia 
się przez działanie.

Trzeba biec bardzo szybko, aby pozostać w miejscu i nie przekształcać wyż-
szych uczelni w skansen dydaktyczny.
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Abstract

The purpose of this paper is to present distance learning applications in teaching sociology, 
based on the experiences of the author, related to the preparation of the course using this method.

The presentation of these problems entails a discussion of similarities and differences in the 
transfer of knowledge by traditional methods and using distance education and distance learning 
to clarify the specific feature of the new approach. The technical measures used to construct the 
course are also presented. The text shows the problems that are associated with presentation of the 
sociological problems in the form of distance learning.

Some examples of solutions for the successful assimilation of the content presented are dis-
cussed. The text shows the advantages of distance learning, as well as its limitations. Some issues 
concerning the circulation of the digital teaching content and developing new forms of education 
are also presented.
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