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Straszliwym przesądem jest przypuszczenie, 
że wiedzę można zdobyć tylko poprzez chodzenie 

do szkół i wyższych uczelni. Świat wydał genialnych uczniów 
przed powstaniem szkół i uniwersytetów1.

M.K. Gandhi

„Człowiek przełomu wieków” to określenie, które wraz z wejściem w kolejne 
stulecia nabierało coraz to nowych znaczeń. Niewątpliwie symboliczne 
wkroczenie w XXI w. można postrzegać jako kamień milowy na drodze 
naszej ewolucji. Otaczająca nas rzeczywistość jest niejako w ciągłym ruchu; 
modyfikują się formy i narzędzia poznawania, rozumienia świata2. Trans-
formuje się nasza codzienna egzystencja. Zmianom ulegają także utarte 
formuły funkcjonowania w społeczeństwie. Przewartościowuje się nasze 
podejście do edukacji, pracy, rozrywki, znajomych i rodziny. Rozwój ten 
wpływa na nasze stosunki społeczne, nasze zachowania, cały rytm dnia.

Żegnając się z industrialnym porządkiem świata, weszliśmy w epokę, 
w której konsekwencje globalnej nowoczesności ulegają ciągłemu spotęgo-
waniu i wyostrzaniu. Kreślimy nieśmiało zarysy nowego porządku, który 
jest „ponowoczesny”3. Tworząca się i ciągle ewoluująca rzeczywistość spo-
łeczna współczesnego człowieka (wieloznaczeniowość światów, w których 
żyje) stała się przedmiotem licznych analiz. Różnice w spojrzeniach bada-
czy – na teraźniejszość, w kontekście nieodległej (kilkudziesięcioletniej) 
przeszłości i najbliższej przyszłości – w odniesieniu do przemian współ-
czesnego człowieka (społeczeństwa) są związane z wątpliwościami mno-
żącymi się wokół „końca nowoczesności”. Czy współczesne społeczeństwa 
stanowią kolejny etap w dziejach nowoczesności, czy może powinniśmy 

1 M.K. Gandhi, Towards New Education, s. 63, https://gargicollege.in/wp-content/
uploads/2020/03/towards-new-education.pdf (dostęp: 10.10.2021).

2 C. Costa, Educational Networking in the Digital Age, [w:] Digital Education. Oppor-
tunities for Social Collaboration, M. Thomas (ed.), Palgrave Macmillan, United States of 
America 2011, s. 93.

3 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2008, s. 2.
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określać je mianem „końca nowoczesności”4? Jak w tym kontekście jawi 
się nam społeczność globalna, z całym bagażem szans i doświadczeń, ale 
także zagrożeń i tego, co czeka nas za chwilę? A może także tego, co się 
rozpoczęło, co – zapisane przed chwilą – stało się początkiem pierwszej 
realnej, nowej zarazy w postaci pandemii SARS-CoV-2. Epidemie niosły 
zawsze śmierć i zagładę, ale także – odrodzenie, odmłodzenie, inwestycje 
i przemiany społeczno-ustrojowe, gospodarcze. Czym zatem jest obecnie 
szalejący koronawirus i jak dalece zmieni nasze funkcjonowanie najnow-
sza pandemia? Już teraz wiemy, że oddziałuje i wpłynie na wszelkie sfery 
naszej egzystencji. Nic po niej nie pozostanie takie samo, z drugiej jednak 
strony nic też się nie zatrzyma. Czy i jak dalece zmieni się edukacja na 
wszystkich jej szczeblach? Czy COVID-19 jest początkiem tej zmiany, czy 
zastąpi tzw. siły oddolne, w których dotychczas wielu dostrzegało jedyny 
ratunek i odmianę edukacji tradycyjnej?

Ów kres dotychczasowych realiów zdaje się wypełniać naszą co-
dzienność, w której oczekujemy, wyglądamy „jakiejś fundamentalnej 
zmiany wywracającej do góry nogami zastany przez nas porządek – lub 
w poszukiwaniu mniej lub bardziej »ostatecznych« wartości, które pozwolą 
nam na transcendencję poczucia absurdu istnienia”. Czy wyjątkowość 
naszej epoki polega na „wyjątkowym […] poczuciu bezradności wobec 
życia, świata”, a niejednokrotnie także bezradności wobec nas osadzonych 
w globalnym, sieciowym społeczeństwie5?

Tradycyjne sieci społeczne ulegają nieustannym modyfikacjom pod 
naporem najnowszych technologii, wprawianych w ruch przez inter-
net6 – sieć globalną. Istotna społecznie konsekwencja tego zjawiska to 

4 Z. Bauman, Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 354.

5 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, 
Wydawnictwo Impuls, Kraków 1998, s. 8-9.

6 Upowszechnienie się internetu na świecie, w tym także w Polsce, wiąże się z po-
wstaniem pułapki językowej, która ciągle pozostaje w mocy. Ów problem dotyczy pisowni 
wyrazu „internet” – wielką lub małą literą. Lingwiści podkreślają, że „Internet” pierwotnie 
stanowił nazwę własną sieci informatycznej, a każda taka nazwa musiała być pisana wielką 
literą. Z biegiem czasu „internet” stał się określeniem ogólnie stosowanym i oznaczającym 
wszelkie sieci informatyczne, a zatem wskazany jest już zapis małą literą. Internet jest 
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tworzenie się społeczeństwa, które M. Castells nazwał społeczeństwem 
sieci. Współczesny człowiek jest w tej sieci niczym pająk, przyczajony 
w jej kącie, wyczulony na drgania otaczających go pajęczyn7. W nowo-
czesnych społeczeństwach sieci teleinformatyczne stanowią dopełnienie, 
a niejednokrotnie są substytutem lub wręcz ekwiwalentem tradycyjnych 
powiązań społecznych. Media społecznościowe zdominowały, zdetermi-
nowały i zdeklasowały dotychczasowe połączenia społeczne. Tylko czy aby 
na pewno tego chcieliśmy? W takim ujęciu można mówić o koegzystencji, 
a nawet konwergencji warstwy społecznej i warstwy technologicznej. 

Internet to medium, które jako pierwsze w dziejach ludzkości umoż-
liwiło niemalże nieskrępowany dostęp do informacji, komunikacji, wiedzy 
i edukacji. Nastała era informacji, naznaczona autonomią kultury w sto-
sunku do materialnej bazy naszej egzystencji. „Współczesna kultura i my-
ślenie, zdezorientowane przez skale i zakres historycznej zmiany, często 
wpadają w nową odmianę milenaryzmu”. Jest to moment, w którym sami 
musimy obejrzeć siebie w lustrze historycznej rzeczywistości, by podjąć 
stosowne kroki na przyszłość8. Nie poszukując spiskowych teorii dziejów, 
musimy jednak dostrzec determinanty, które piszą naszą przyszłość nie-
jako naszą ręką, a może raczej dyktują ją naszym „diktejtom”.

Inną siłą globalnej sieci jest jej konwergentność – wzajemne przeni-
kanie się i uzupełnianie usług i urządzeń. Stając się coraz bardziej miesz-
kańcami globalnej wioski9, jednocześnie zaczynamy być obywatelami 
kurczącego się – choć o coraz szerszym horyzoncie – świata. „Wszystkie 
środki przekazu są fragmentami nas samych przedłużonych we własność 
publiczną, oddziaływanie któregoś z nich na nas polega na ogół na uru-

obecnie nazwą medium i analogicznie do radia, telewizji czy telefonu w tej pracy będzie 
konsekwentnie zapisywany małą literą.

7 M. McLuhan, The Global Village. Transformations in the World Life and Media in the 
21st Century, 1964, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, L.H. Haber 
(red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Kraków 2004, s. 33.

8 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 21.
9 M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University 

of Toronto Press, Toronto 1962, s. 43.
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chomieniu innych zmysłów w nowych konfiguracjach”10. Sposób działania, 
wykorzystania i odbierania mediów ulega ciągłym zmianom. Zwiększa to 
możliwości konkretnych urządzeń, ale także i nas samych. Konwergencja 
wysycona jest różnorodnością zmian związanych z nowoczesnymi tech-
nologiami, kulturą, przemianami społecznymi, ale także nowymi multi-
medialnymi gadżetami. Różnicowanie się tych zmian jest dwustronnie 
sprzężone, ludzkość tworzy, zmienia, wykorzystuje coraz to nowsze, bar-
dziej zaawansowane technologie. Z drugiej strony nowe media zmieniają 
nas, determinując nasze funkcjonowanie11. „Zastosowanie nowoczesnych 
technologii w oświacie – stworzyło możliwości dla alternatywnego spo-
sobu kształcenia – stworzyło wizje oświaty elektronicznej – wizję w dużej 
mierze już urzeczywistnioną”12, jednakże nieustannie modernizowaną 
i dostosowywaną do coraz to nowszych, większych potrzeb i możliwości. 
Dopóki jednak nowe media były elementem wyboru, formą wsparcia, 
uzupełnienia czy rozszerzenia, stanowiły one element komplementarny, 
dodatkowy, dobrowolny. Niejednokrotnie pożądany, wielokrotnie bu-
dzący obawy, ale jednak skłaniający do refleksji i przemyśleń. W chwili, 
kiedy stały się (nowe media) jedynym/głównym narzędziem, jedynym 
pasem transmisyjnym, nawet przy założeniu, że dzieje się tak na chwilę 
i z konieczności, dokonała się kluczowa zmiana w postrzeganiu tej nowej 
edukacyjnej rzeczywistości. I niezależnie od tego, czy dostrzegamy w niej 
siłę czy słabość, braki i problemy, zalety i zachwyty, to jest to edukacja 
urzeczywistniona, urealniona, edukacja ze szkołą bez szkoły jako bu-
dynek, bez nauczyciela pozostającego w kontakcie twarzą w twarz, bez 
klasy lekcyjnej, twardej tablicy (niezależnie od tego, czy była to czarna, 
suchościeralna czy multimedialna – była realna), wyjścia na przerwę, bez 
spotkania kolegi i trzymania mu drzwi w toalecie. 

10 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwa Nauko-
wo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 346.

11 M. Przybyła, Od konwergencji, przez konkurencję do dywergencji mediów, [w:] 
Edukacja jutra. Kształcenie i wychowanie, K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz 
(red.), Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2001, s. 83-84.

12 B. Przyborowska, Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria – praktyka – rozwój, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 75-76.
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Doświadczyliśmy jak nigdy wcześniej zdalnej edukacji, nie byliśmy na 
nią gotowi: my nauczyciele i my uczniowie, nie byliśmy, ale… dorośliśmy 
do niej w krótkim czasie w trybie ekspresowym, eksternistycznym. Zdo-
łaliśmy okiełznać nowe technologie, dostosować je do naszych potrzeb 
i możliwości, niekoniecznie zgodnie z założeniami, możliwościami tych 
po drugiej stronie. I nie rzecz w tym, by teraz głosić peany, czy wieszać 
psy na technologiach, nie rzecz w tym, by mówić: to świetnie, czy: to 
tragicznie, rzecz w tym, że po raz pierwszy sprawdziliśmy moc zdanej 
edukacji na taką skalę. Co dalej? To pytanie, na które odpowiedź napiszą 
najbliższe semestry. Odpowiedzi dzieci, rodziców, studentów, nauczycieli 
i wykładowców, pracodawców, producentów aplikacji i oprogramowania, 
podręczników swoiście obudowanych, ministerstw (nie tylko edukacji) 
staną się dalszym drogowskazem do kolejnych działań. To od najbliższych 
kilku lub kilkunastu miesięcy będzie zależało miejsce form zdalnej edu-
kacji we współczesnej edukacji, współczesnej szkole i współczesnej szkole 
wyższej. To te decyzje i spojrzenia wyznaczą przyszłe kierunki lub… brak 
tych kierunków. Jest szansa na nieskrępowane wsparcie tradycyjnej eduka-
cji rozwiązaniami zdalnymi e-learningowymi. To ważna chwila, w której 
możemy zmienić podejście do szkoły, o której tak często tak wielu mówi 
źle, przypinając jej łatki anachronicznej, przestarzałej, niedostosowanej 
etc. Mając tak wiele doświadczeń, innych niż kiedykolwiek, na tak wielką 
skalę (nikt nie pokusiłby się o przeprowadzenie takiego eksperymentu na 
tak wielką skalę, na całej populacji, nikt nigdy nie miał grupy reprezenta-
tywnej, tylu grup równoległych, kontrolnych i eksperymentalnych, tylu 
danych), potrzebne stają się głęboka analiza i namysł nad przyszłością 
edukacji w Polsce (zapewne także na świecie, ale możemy dokonać ana-
liz przekrojowych u nas, w ramach naszych doświadczeń; dysponujemy 
materiałami z rocznego eksperymentu, z obserwacji, z technik socjome-
trycznych, wywiadów etc).

Internet, niczym koło zamachowe, wprawia w ruch wiele sfer nasze-
go życia, w tym także edukację. Współczesna szkoła stała się elementem 
globalnej sieci. Zarówno uczeń, student, jak i nauczyciel przestają być 

„więźniami” szkolnych ław, tkwiących w jednym miejscu, w określonym 
czasie. Szansę na nieskrępowaną edukację dają nam najnowsze techno-
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logie informacyjne13. Komunikowanie się nauczyciela z uczniem, jak też 
ucznia z nauczycielem, nie musi przebiegać jedynie w formie bezpośred-
niego, linearnego kontaktu twarzą w twarz. Coraz częściej jedni i drudzy 
mogą dyskutować, zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi niezależnie 
od miejsca i czasu, w jakim się znajdują. Edukacja to proces realizowany 
w szkole (w jej budynkach, salach, laboratoriach), ale także proces, w dużo 
większym stopniu, realizowany poza szkolną ławą14. Mobilne technologie 
informacyjne (jakże trafnie nazywane przez M. Castellsa „rewolucją mobil-
ną”15) nadają nowego wymiaru tej pozaszkolnej edukacji w rozwijających 
się społeczeństwach informacyjnych. Warto jednak pamiętać, że kontakt 
face to face jest ważny, potrzebny i dlatego należy umiejętnie korzystać 
z tego, co nowe, z jednoczesnym uwzględnieniem tego, co sprawdzone16.

Jesteśmy uczestnikami (niejednokrotnie biernymi widzami) procesu 
niosącego głębokie zmiany, trzęsącego posadami współczesnej eduka-
cji. Aby sprostać wyzwaniom edukacyjnym, stojącym przed uczącymi 
się, które zakładają kształtowanie człowieka, nader istotna wydaje się 
świadomość tych zmian wśród pedagogów i nauczycieli17. Luka powsta-
jąca między rzeczywistością studentów a rzeczywistością, która istnieje 
w umysłach pedagogów, powiększa się, można więc odnieść wrażenie, 
że my po prostu do niej nie przystajemy18. Zmiany te przekładają się na 

13 E. Kılıç-Çakmak, S. Karataş, M.A. Ocak, An Analysis of Factors Affecting Commu-
nity College Student’s Expectations on e-Learning, s. 351-352, http://web.ebscohost.com/
ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&hid=106&sid=281bf20f-6528-466f-b874-df3637f-
10dab%40sessionmgr114 (dostęp: 20.08.2011).

14 K. Denek, Edukacja dziś–jutro, Wydawnictwo Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana 
Benedykta Solfy , Leszno–Poznań–Żary 2006.

15 M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Massachu-
setts 2000; podane za: L. Hojnacki, Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły,  

„e-Mentor” 2006, t. 1, nr 13, s. 26.
16 M. Przybyła, Od konwergencji…, op. cit., s. 85-86.
17 A. Ćwikliński, Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i trans-

formacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 2005, s. 500-501.

18 Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, t. 2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003, s. 73-88.
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powstawanie nowej cyfrowej przepaści (digital gap) „w poprzek szko-
ły – między uczącymi się i nauczającymi. Trzeba się zmobilizować, aby 
temu zapobiec”19. „Powinniśmy zmienić to, jak i czego uczymy. Studenci 
muszą być zaangażowani w tę zmianę. Nauczyciele i studenci staną się 
partnerami. Współczesny nauczyciel stanowić będzie narzędzie, które 
przystaje do XXI w.”20. Obecnie studenci mogą uczyć się, czerpiąc z coraz 
bardziej dostępnych zasobów, zatem nie muszą już robić notatek, nadal 
jednak (a może tym bardziej) potrzebują wsparcia ze strony mentora, 
trenera, przewodnika i partnera. To, co jest naprawdę ważne w kształ-
ceniu, to empatia i umiejętność odpowiedniego odnoszenia się do mło-
dzieży akademickiej. Technologie wspierają dzisiejszego pedagoga, choć 
należy pamiętać, że narzędzia te ulegają nieustannym zmianom. Ów 

„partner” wymaga ciągłej czujności ze strony nauczyciela kształcącego  
nowe pokolenie21.

Próba nadania terminowi „kształcenie” jednoznacznego wydźwięku 
jest problematyczna, gdyż wielość stanowisk (w obrębie samej tylko peda-
gogiki) oraz różnorodność definicyjna zdają się to uniemożliwiać. W ni-
niejszej książce kształcenie rozumie się jako proces zwany nauczaniem 
kształcącym. Termin ten zatem obejmuje uczenie się i nauczanie, „a także 
coś więcej: kształtowanie wychowanka przy jego własnym, podmiotowym 
udziale, realizowanie jego osobowości, jakichś celowych zmian”22. Dzięki 
temu możliwe jest ukształtowanie człowieka wyposażonego w wiedzę, 
która nie tylko stanowi dorobek jego pracy intelektualnej, ale także jest 
ona wytyczną jego stosunku do rzeczywistości. W tym kontekście rozu-
mienie procesu kształcenia w sposób istotny wpływa na wszechstronny 
rozwój jednostki. B. Russel uznawał, że głównym celem kształcenia jest 

„wyrobienie zdolności do samodzielnego zdobywania wiedzy”23.
19 L. Hojnacki, op. cit., s. 27.
20 M. Prensky, Living in the Future, Debates – Skills for the 21st Century, http://www.

wise-qatar.org/content/skills-21st-century (dostęp: 20.01.2012).
21 Por. Ibidem.
22 W. Okoń, Zarys dydaktyki ogólnej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 

Warszawa 1970, s. 129-130.
23 B. Russel, O wychowaniu, [za:] W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996, s. 153.
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Kształcenie zdalne widziane oczyma współczesności to zatem nie 
tylko najnowsze technologie w służbie edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 
To nowe rozumienie takich pojęć, jak wykład, ćwiczenia, kursy i szkolenia. 
To zarówno bezpośredni kontakt nauczyciel–uczeń, jak i czyste formy 
e-learningowe oraz formy mieszane. To również kształcenie tradycyjne 
wspierane, uzupełniane rozwiązaniami zdalnymi. 

W dobie nowoczesnych technologii mówienie o edukacji akademic-
kiej nie może ograniczać się jedynie do komputerów, ich wydajności, 
przepustowości sieci i oprogramowania. Szkoła wyższa korzystająca z za-
sobów globalnej sieci nie może poprzestawać na ukazywaniu walorów, 
jakie zapewniają programy interaktywne (nowe, wspierające wyszukiwa-
nie informacji, ułatwiające przyswajanie wiedzy). Niezmiernie ważne są 
kwestie kursów e-learningowych, szkoleń organizowanych zarówno dla 
studentów, jak i nauczycieli akademickich. Te sfery (narzędzia, formy) 
stanowią ciągle bardzo słabo rozpoznane, choć sukcesywnie rozwijane 
i eksplorowane, pole działalności edukacyjnej szkół wyższych. 

Sednem akademickiego kształcenia zdalnego są jednak przede wszyst-
kim możliwości współpracy, wymiany myśli, poglądów i doświadczeń 
wielu osób: studentów, nauczycieli akademickich, e-mentorów, ekspertów 
etc. To z kolei jest bezpośrednio związane z powstawaniem i rozprzestrze-
nianiem się aplikacji oddziałujących globalnie na ludzi kształcących się. 
Samorzutne i spontaniczne tworzenie się (powstawanie i trwanie) społecz-
ności, w skład których wchodzą ludzie różnych kultur i religii, bez względu 
na pleć, kolor skóry i przyzwyczajenia, jest fenomenem dzisiejszych czasów 
oraz zarazem szansą na otwartą edukację. Odbywa się ona „ponad” miej-
scem i czasem, niezależnie od podziałów geopolitycznych, społecznych 
i kulturowych. Oczywiście są ciągle miejsca na świecie, gdzie internet 
jest reglamentowany, ograniczany i podlega ciągłej cenzurze. Jednakże 
wiele społeczności łączą dziś wspólny, niekoniecznie wypowiedziany cel 
edukacyjny, pasje i zainteresowania. Ta forma korzystania z internetu 
powszechnie określana jest mianem Web 2.0., chociaż dziś już wiemy, że 
możemy śmiało mówić o kolejnych odmianach webowych.

Kształcenie zdalne otwiera zupełnie nowe zakresy edukacyjnej inte-
rakcji. Daje możliwości masowego, zespołowego, ale jednocześnie indywi-
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dualnego kształcenia w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Proces 
ten może dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym przybierać formy 
edukacji pośredniej, jak również bezpośredniej. Istotne wydaje się zatem 
to, by innowacyjność – dotycząca zarówno nowych form edukacji, jak 
i samej organizacji pracy i nauki – w nieodległej przyszłości stała się normą 
funkcjonowania (wspierającą misję) wszystkich instytucji zajmujących się 
kształceniem24. Bez wątpienia proces ten odbywa się na różnych polach: 
jako formy edukacji akademickiej, szkolnej (na wszystkich jej szczeblach) 
i korporacyjnej (kursy i szkolenia). To rozwiązanie czysto zdalne (e-lear-
ningowe), w tym w znakomitej większości, dzięki responsywności stron 
i aplikacji, formy mobilne, ale to także formy mieszane, wspierające edu-
kację tradycyjną, uzupełniające ją, bądź też formy zastępcze (przyjęte na 
czas pandemii). Ważne w kontekście rozważań nad edukacją zdalną, e-, 
m-, b-learningową zdaje się myślenie o tym, co będzie dalej, co nastanie 
po czasie pandemii, który odmienił edukację na całym świecie?

Fakt pośredniczenia nowoczesnych technologii zmienia paradygmat 
kształcenia zdalnego, przesuwając naturę procesów edukacyjnych. Ro-
zumienie pojęcia kształcenia zdalnego stanowi przekształcenie obu pro-
cesów: bezpośredniego i na odległość. L. Harasim akcentuje, iż aktywna 
nauka odbywa się w oparciu o komunikację i wspólnotę (współpracę). 
Kształcenie zdalne obejmuje wszystkie „sektory”, zakresy edukacji: for-
malnej, pozaformalnej i nieformalnej25.

Nowe modele kształcenia zdalnego to nowe nośniki, przekaźniki, 
nowe media, to wszelkie najnowsze aplikacje i urządzenia, które wchodzą 
do ogólnego użytku, to smartfony, tablety, smartwatche, okulary rze-
czywistości rozszerzonej i wszelkie formy hybrydowe, niejako na styku 
urządzeń/aplikacji/programów. To także to, co dziś szumnie nazywamy 
sztuczną inteligencją, u progu której (już) dopiero stoimy. I nawet jeśli 
dziś piewcy mówią o jej istnieniu, a powściągliwi akcentują fakt wytwo-
rzenia jej przez człowieka (a zatem zajmuje ona miejsce poniżej naszych 

24 B. Przyborowska, op. cit., s. 77.
25 L. Harasim, S. Fraser, On Online Collaborative Learning, Slideshare, http://www.

slideshare.net/aquifolium/lindaharasim-on-online-collaborative-learning (dostęp: 
20.02.2011).
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możliwości), to wydaje się, że proces ten będzie trwał nieprzerwanie, 
zataczając coraz to szersze kręgi. Ciekawość zaś, innowacyjność i ludzkie 
możliwości będą wspomagać rozwój rozwiązań, które spowodują uczenie 
się maszyn: samodzielne i wzajemnie od siebie, oraz synergiczne posze-
rzanie zakresów możliwości tych form cyfrowych i bionicznych. Jakich 
jeszcze? Trudno wyrokować, jednak wydaje się, że z pomocą mogą nam 
przyjść filmy z gatunku science-fiction, które już wielokrotnie wyprzedziły 
realia ówcześnie żyjących.

Fakt wdrażania form kształcenia zdalnego oraz dostrzeganie potrzeb 
i perspektyw rozwojowych kształcenia na odległość w edukacji akademic-
kiej (szkolnej i pozaszkolnej), a także prowadzone badania i uzyskanie 
w ten sposób wyniki mogą wzbogacić dotychczasowy stan wiedzy o stu-
dentach, ich potrzebach, ale także możliwościach edukacyjnych. Mogą 
one także dopełnić obraz nowoczesnego modelu kształcenia poprzez 
dodefiniowanie założeń tych zaproponowanych przez C. Kupisiewicza: 

 – integrowanie procesu uczenia się i  nauczania (ze szczególnym 
uwzględnieniem form edukacji mieszanej);

 – integrowanie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych (po-
przez wsparcie zdalne, uniezależnione od miejsca i czasu);

 – wszechstronność procesu kształcenia polegającego na łączeniu szkoły 
z realnym życiem (rozwiązaniami wirtualnymi i hybrydowymi); 

 – indywidualizację procesu kształcenia (jak nigdy wcześniej dając nowe 
możliwości wspierania ucznia w formie „jeden na jeden”), który wy-
różniają różne tempo wykonywanych czynności, różny zasób wiedzy 
oraz zaawansowanie w danym przedmiocie;

 – różny stopień uzdolnienia lub trudności i elastyczność organizacyjna 
i metodyczna (w tym: b-learning, digitalizacja treści, wielokrotna 
możliwość powrotu do danych treści, rozwiązania chmurowe, nie-
koniecznie przeprowadzane w szkolnej ławie)26. 
Badania mogą też przybliżyć zrozumienie aktywności edukacyjnej 

studentów oraz mechanizmów uczenia się i nauczania w społeczeństwie 

26 C. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo Graf Punkt, Warszawa 2000, 
s. 103-105.
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sieciowym. Wydaje się zatem, że niniejszą książkę można uznać za pewien 
głos w dyskusji zmierzającej „do opisu i rozwijania pełniejszego pojmo-
wania procesu uczenia się”27 oraz ludzkiej aktywności, która „może mieć 
tylko strukturę stworzoną przez dane warunki społeczne i relacje między 
ludźmi, jakie oni sami kształtują”28. Niniejsza książka powstała w oparciu 
o liczne materiały i przemyślenia, które Autor gromadził podczas pisania 
niepublikowanej pracy doktorskiej Kształcenie zdalne w szkole wyższej – 
stan i perspektywy, obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w roku 2012. Zarówno na przełomie XX i XXI w., jak i dziś 
w drugiej dekadzie XXI w. warto zastanowić się nad tym, czy kształcenie 
zdalne może przyczyniać się do poprawy jakości uczenia się i nauczania 
zarówno w szkołach podstawowych, średnich, jak i na wyższych uczel-
niach. Być może po doświadczeniach pandemicznych, niekoniecznie 
powodowanych naszymi chęciami i przekonaniami, powinniśmy raczej 
rozważać, w czym owe zdalne rozwiązania mogą wspierać tzw. tradycyjną 
edukację, gdzie mogą, a gdzie powinny ją zastępować lub wręcz wypierać? 

27 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, Wrocław 2006, s. 16, 58.

28 Ibidem.
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