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Nauczanie zdalne - istota zawartości stron webowych 

Wstęp 
Rozwijająca się cywilizacja informacyjna i będący jej konsekwencją model 

społeczeństwa informacyjnego stawia wciąŜ nowe wyzwania. Wiedza staje się 
najwaŜniejszą wartością współczesnej cywilizacji [Pachociński 1993], 
a technologia informacyjna nieodłącznym elementem Ŝycia prywatnego 
i zawodowego.  

Strategia Lizbońska postawiła za cel krajom członkowskim Unii 
Europejskiej stworzenie do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy [KBN: http://kbn.icm.edu.pl/analizy/20040518_tezy.html].  

Jej filarami są 
- edukacja,  
- nauka, 
- rozwój społeczeństwa informacyjnego.  
Ze względu na proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej pojawia 

się zatem potrzeba dostosowania polskich rozwiązań i standardów do 
kształtującego się nowoczesnego społeczeństwa opartego na technikach 
informacyjnych. Budowa społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a takŜe 
strategie kształcenia ustawicznego muszą sprostać wyzwaniu konkurencyjności 
oraz wykorzystać najnowsze technologie w celu zwiększenia spójności 
społecznej, równości szans i jakości Ŝycia.  

Jedną z form kształcenia tego typu jest nauczanie na odległość, które staje 
się obecnie integralną częścią „przestrzeni edukacyjnej”. Jednocześnie podkreśla 
się atrakcyjność tego kształcenia dla edukacji permanentnej. Powszechnie 
rekomendowanej w ostatnich latach, koncepcji uczenia się przez całe Ŝycie – life 
long learning. 

Nauczanie na odległość - formą kształcenia ustawicznego 
Nowoczesne technologie informatyczne, a w szczególności tzw. 

„technologie internetowe” mają olbrzymi wpływ na sposoby i systemy zdalnego 
nauczania. Przy czym bardzo istotnym elementem jest przygotowanie 
materiałów dydaktycznych, które wymagają modelowania dziedziny nauczania 
na poziomie wiedzy.  

Dlatego warto przy tym zauwaŜyć, Ŝe ilość wiedzy nie jest tak waŜna, co jej 
efekt jakościowy. Stąd, szczególnie dziś, aktualnym staje się aforyzm Thomasa 
Stearnsa Eliota (poety, laureata nagrody Nobla z 1984 roku): „Gdzie się 
podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza? Gdzie się podziała nasza 



wiedza, którą zastąpiła informacja?” oraz hierarchia pojęć: dane ⇒ informacje 
⇒ wiedza ⇒ mądrość zaproponowana przez  L. Heracleous (rys.1)[ Heracleous 
1998: 154-158 ].  
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Rys. 1. Dane informacja, wiedza, mądrość 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest zatem stymulowany rozwojem 
nauki, techniki i nierozerwalnie związany z wykorzystaniem informacji oraz 
nabyciem umiejętności sprawnego korzystania ze zdobyczy techniki 
i posługiwania się dostępnymi nowoczesnymi technologiami. Istotnego 
znaczenia nabiera zwłaszcza wyrobienie umiejętności samodzielnego uczenia 
się, niezbędne w przyszłym Ŝyciu i pracy zawodowej oraz posługiwanie się 
informacją, a takŜe moŜliwość komunikowania się i uczenia między innymi na 
odległość.  

Informacje, z których korzystamy i które są przekazywane w trakcie procesu 
dydaktycznego zgromadzone są przede wszystkim w podręcznikach, 
encyklopediach i ksiąŜkach, ale od pewnego czasu równieŜ w postaci pomocy 
komputerowych, w tym multimedialnych. Wieloletnie doświadczenia wskazują, 
Ŝe komputerowe wspomaganie nauczania przynosi znaczne efekty, wspomaga 
proces dydaktyczny, wzbogaca i uatrakcyjnia dotychczas stosowane metody 
nauczania.  

Szczególnie istotną rolę odgrywają róŜnego rodzaju symulacje komputerowe 
oraz bogactwo materiałów multimedialnych dołączanych coraz częściej do 
podręczników szkolnych, czy teŜ edukacyjne portale internetowe. Te ostatnie 
pozwalają nauczycielom między innymi na realizację zajęć przedmiotowych 
z uwzględnieniem komputerowego wspomagania kształcenia oraz umoŜliwiają 
pozyskiwanie informacji na nurtujące tematy, np. studiów podyplomowych, 
kursów, wszelkiego rodzaju szkoleń i warsztatów tematycznych. Pozwalają na 
wzajemne relacje nauczycieli i wymianę myśli oraz doświadczeń, a takŜe 
uzyskanie pomocy w trakcie poszukiwań odpowiedzi na pytania związane 



np. z rozwojem zawodowym. Tym samym mają równieŜ istotne znaczenie 
w kształceniu na odległość.  

W obecnej fazie dynamicznego rozwoju Internetu kształcenie na odległość 
staje się jedną z podstawowych metod nauczania, dokształcania 
i samokształcenia, szczególnie osób dorosłych. E-learning staje się niezastąpioną 
technologią w procesie kształcenia ustawicznego. Dla nauczycieli jest szansą 
podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych przez całe Ŝycie.  
Stąd z form kształcenia zdalnego korzystają coraz częściej pedagodzy, którzy 
dotychczas doskonalili swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w roŜnego 
rodzaju: 

- szkoleniach i kursach zawodowych;  
- studiach podyplomowych;  
- konferencjach, seminariach; itp.  

prowadzonych metodą tradycyjną – stacjonarną. 
W przypadku kształcenia na odległość, do głównych zalet tej formy 

doskonalenia moŜna zaliczyć [Siemieniecki 2005: 14-21]: 
- indywidualizację procesu nauczania (moŜliwości uczącego się oraz 

sposób uczenia się), 
- dostępność do róŜnych źródeł informacji, 
- elastyczność w procesie kształcenia (moŜliwość wyboru czasu, form 

i metod kształcenia) 
- kształtowanie samodzielności  
- wyeliminowanie kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem. 
Jednak tradycyjnie rozumiana koncepcja e-learningu najczęściej 

ukierunkowanego na kursy instruktaŜowe wspomaga jedynie utrwalenia 
standardowego zestawu pojęć i związanych z nim procedur. Jest wręcz 
niewystarczająca wobec konieczności rozwijania dynamicznie zmieniających się 
umiejętności. śeby jednak tak mogło być istotnym staje się opracowanie 
inteligentnych metod dystrybucji wiedzy przygotowanych do zdalnych form 
udostępniania oraz budowa systemów uczenia się dokonujących automatycznej 
kategoryzacji wiedzy i personalnych kompetencji. 

Rozwój koncepcji organizacji stron webowych 
Zapotrzebowanie uŜytkowników Internetu na wartościową wiedzę i aktualną 

informację rośnie w dynamicznym tempie. Nieograniczony przyrost stron 
WWW przekształcił Internet w prawdziwie potęŜne imperium informacyjne, 
źródło dostarczania materiałów do samodzielnej nauki.  

Warto przy tym zwrócić uwagę na rozwój koncepcji organizacji stron 
webowych i zmieniającej się ich roli w procesie edukacji [Rokicka–
Broniatowska, http://lttf.ieee.org/we/a022.html]. 

Od początku swego powstania sieć World Wide Web przebyła drogę wielu 
transformacji, zmierzając od form przekazu tekstowego, dystrybucji informacji 



w kierunku zintegrowanych, hipermedialnych, interaktywnych, inteligentnych 
stron WWW [Толкaчeв 2006, 23-24].  

Początkowo wykorzystanie Web-u w procesach nauczania ograniczało się 
do pasywnych form prezentacji określonych dokumentów webowych 
i sprowadzenia oprogramowania, udostępniającego te zasoby, wyłącznie do roli 
rzutnika interaktywnie sterownego wyświetlaniem slajdów.  

Następnie zaczęto zmierzać w kierunku stosowania mechanizmów 
samodzielnego odkrywania i ulepszania struktur informacyjnych w oparciu 
o uczenie się skojarzeniowe (Thinking Web.), polegające na aktywnym 
wyszukiwaniu, rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu skojarzonych 
dokumentów i w końcu myśleniu.  

Ostatni etap - to pojawienie się technologii oprogramowania agenckiego, 
narzędzia z pewną dozą swobody działania (np. moŜliwości podejmowania 
decyzji) słuŜącego np. do przeszukiwania baz danych. Potrzeba zaawansowanej 
i automatycznej analizy danych, odkrywania wiedzy z baz danych przyczyniła 
się do rozwoju technologii eksploracji danych [Larose 2006: 2]. między innymi 
eksploracji sieci Web (Web Mning), czyli odkrywania interesującej, potencjalnie 
uŜytecznej, dotychczas nieznanej wiedzy (reguł, wzorców, zaleŜności) ukrytej w 
zawartości sieci Web. Klasyfikacja wszystkich metod stosowanych do 
eksploracji Web-u jest trudna, niemniej w zaleŜności od tego, jaką postać mają 
dane, Web Mining dzieli się na:  

- Web Content Mining – inteligentne szukanie wskazanych danych 
w zasobach sieciowych róŜnego typu, w tym: w tekście oraz danych 
multimedialnych.  

- Web Structure Mining - szukanie zaleŜności w strukturach hiperłączy 
pomiędzy dokumentami  

- Web Usage Mining - analiza informacji o korzystaniu z serwisu, np. 
logów serwera http [Smiley: http://binboy.sphere.pl/index.php?show=139]  

Zastosowanie zatem róŜnych narzędzi sztucznej inteligencji, w procesach 
modelowania wiedzy, dla potrzeb hipermedialnych adaptatywnych systemów 
edukacyjnych, stanowi bardzo obiecującą perspektywę rozwoju róŜnych form 
nauczania zdalnego. Stwarza moŜliwości pełniejszej adaptacji i doboru wiedzy, 
zgodnie z sukcesywnie tworzonym i samoulepszającym się asocjacyjnym 
modelem uczenia, bądź efektami pozyskanych skojarzeń wiedzy za 
pośrednictwem Web Miningu.  

Niemniej jednak rozwój wirtualnych form uczenia wymaga nie tylko 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale ogromnej pracy badawczej 
w dziedzinie wypracowywania nowych metodologii pozyskiwania i prezentacji 
wiedzy. 



Podsumowanie 
Bardzo często moŜna spotkać się z opinią, iŜ środowisko HTML stanowi 

najlepszy nośnik informacji w Sieci. Nie jest on biernym nośnikiem, lecz 
narzędziem organizacji wiedzy udostępnianej zarówno globalnej jak i lokalnej 
społeczności. 

Dla procesu uczenia w technologii webowej jedną z istotniejszych cech jest 
interaktywność. Jest ona przejawem sprzęŜenia zwrotnego, jakie kształtuje się 
między eksplorującym zasoby sieci, a udostępniającymi je serwerami. 

W tym aspekcie modelowanie struktur informacyjnych stron webowych 
oznacza próbę budowy modeli, które są wzajemnie spójne i wzajemnie się 
komunikują. RóŜnice mogą dotyczyć tempa uczenia, poziomu zaawansowania, 
doboru sekwencji prezentacyjnych, sposobu realizacji sesji itp. Z pewnością są 
to bardzo cenne propozycje dla nauczania zdalnego.  

Obecnie chodzi równieŜ o jeszcze większe upodmiotowienie uczącego się, 
pozwalające uwzględniać jego bezpośrednie preferencje informacyjne i sposób 
myślenia i tu z pomocą przychodzą narzędzia sztucznej inteligencji. 

W chwili obecnej, budowa nowoczesnego systemu zdalnego nauczania, to 
realizacja całej gamy wymagań dotyczących: wprowadzania, selekcji, zapisu, 
przechowywania, katalogowania i wyszukiwania oraz odczytu i przejrzystej 
prezentacji róŜnego rodzaju informacji, czyli organizacja całego środowiska 
nauczania. MoŜliwości takie otwierają się w ramach wykorzystania sieci 
samoorganizujących się do modelowania zasobów edukacyjnych struktur 
webowych oraz szeregu metod odkrywania wiedzy zgromadzonej w sieci 
zwanych Web-Mining [Rokicka-Broniatowska: 2002]. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagadnienia zawiązane z nauczaniem na 

odległość, które staje się obecnie integralną częścią „przestrzeni edukacyjnej”. 
Jednocześnie podkreślono atrakcyjność tego kształcenia dla edukacji 
permanentnej oraz zwrócono uwagę na moŜliwości jakie otwierają się w ramach 
wykorzystania sieci samoorganizujących się do modelowania zasobów 
edukacyjnych struktur webowych. 

 
Abstract 

The article presents the issue of virtual teaching which is becoming the 
integral part of educational area nowadays. At the same time the attraction of 
such teaching for the permanent education has been underlined. It also draws 
attention to the possibilities which appear in using self organizing webs to model 
the resources o the web structures. 
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