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Wykorzystanie e-narzędzi w edukacji
i gospodarce narodowej: ekspozycja problemu

Streszczenie. W obecnej dobie społeczeństwa informatycznego szybki rozwój Internetu po-
zwolił na korzystanie z nowych technologii komputerowych. Mają one coraz większe zastosowanie, 
zwłaszcza w takich dziedzinach życia, jak praca czy edukacja. Narzędzia informatyczne otwierają 
nowe możliwości nie tylko dla przedsiębiorców i osób poszukujących pracy, ale także dla wszyst-
kich ludzi zarówno młodych, jak i starszych, niepełnosprawnych lub upośledzonych. Wpływają na 
poprawę integracji społecznej, na dostęp do świadczeń i usług; otwierają również dostęp do uczest-
nictwa w polityce regionalnej i lokalnej.

Słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, teleedukacja, kształcenie na odległość, Internet, 
telepraca, wideokonferencja

Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii komputerowych, a zwłaszcza Internetu spo-
wodował przenoszenie wiadomości na duże odległości w bardzo krótkim czasie, 
co zostało wykorzystane w wielu sferach życia codziennego. Komputer i Internet 
stał się nie tylko narzędziem badawczym, ale również medium nauki, narzędziem 
pracy i środkiem kształcenia. Jednym z zastosowań multimediów jest szeroko 
pojęta edukacja, ponieważ wykorzystanie dźwięku i obrazu ma znaczący wpływ 



124 125

na skuteczność procesu nauczania, poprawne rozumienie tematu, przyspiesza 
proces uczenia się oraz poszerza zakres przyswajanej wiedzy. Wykorzystanie no-
woczesnych narzędzi informatycznych pozwoliło stworzyć nowe formy edukacji 
(e-learning), komunikowania się (telekonferencja), a przede wszystkim zatrud-
nienia, jakim jest telepraca. Niektóre z tych technologii (np. blogi) ożywiły nawet 
formy komunikacji i interakcji między poszczególnymi użytkownikami. W arty-
kule koncentruję się zatem na globalnym wykorzystaniu różnych e-narzędzi i ich 
zastosowaniu w otwartej edukacji, zdalnej pracy i innych formach wirtualnych 
kontaktów czy usług.

1. Telepraca (teleworking)

Pracę zwykle wykonuje się w jakimś określonym miejscu. Kojarzy nam się 
ona z codziennym wychodzeniem do oddalonego miejsca pracy, a po jej zakoń-
czeniu z powrotem do domu.Telepraca (praca zdalna) jest rozumiana jako praca 
wykonywana z dala od konwencjonalnego miejsca zatrudnienia i przy użyciu 
współczesnych technologii teleinformatycznych1.

Dzięki infrastrukturze teleinformatycznej (telefonia komórkowa i stacjonar-
na, fax, wideokonferencje, usługi cyfrowe) telepraca – praca na odległość – stała 
się dla wielu ludzi rzeczywistością. Telepraca oznacza przekazywanie informa-
cji pomiędzy ludźmi w taki sposób, że ograniczenie odległości i czasu zostaje 
zniesione. Pełne wdrożenie telepracy umożliwi ludziom wykonywanie swojej 
pracy tam, gdzie będą chcieli i wtedy, gdy będą chcieli. Telepraca ma również tę 
główną przewagę nad tradycyjnym stosunkiem pracy, że „przychodzi” do pra-
cownika, nie wymagając od niego, by opuszczał swoje mieszkanie.Ta elastyczna 
forma zatrudnienia jest motorem aktywizacji zawodowej kobiet, zainteresowa-
nych łączeniem życia zawodowego z rodzinnym oraz osób niepełnosprawnych, 
które – dzięki przełamaniu barier architektonicznych – mają większe szanse na 
zdobycie pracy. 

Należy zaznaczyć, że wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych 
oraz ich rosnącą dostępnością popularność zdobywa pojęcie eWork, zastępujące 
telepracę. Jego definicja (zwyczajna aktywność biznesowa prowadzona z miejsca 
oddalonego z wykorzystaniem współczesnej technologii teleinformatycznej) po-
krywa się z definicją telepracy. W dokumentach Unii Europejskiej, związanych 
z koncepcjami rozwoju społeczeństwa informatycznego i opartego na wiedzy, 

1  M. Czerwińska, Teleedukacja i telepraca – szansą dla osób niewidzących, [materiały 
konferencyjne], „Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania”, www.monografie.pl/
glownavspol/monografie_2005/artykuly/mczerwinska.pdf [3.05.2012].
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telepraca występuje jako eWork, ale w polskiej literaturze używane jest pojęcie 
telepraca, a nie e-praca2.

Kluczowym pojęciem związanym z telepracą jest decentralizacja. Odmiennie 
niż w czasach rewolucji przemysłowych, koncentracja siły roboczej nie jest gwa-
rancją poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Większość pracujących 
zajmuje się tworzeniem, przetwarzaniem lub rozpowszechnianiem informacji, 
nie zaś przetwórstwem surowców. Informacja nie ma jednej materialnej posta-
ci i dzięki urządzeniom telekomunikacyjnym (telefon, fax, Internet itp.) może 
być udostępniana w niemal każdym miejscu. Jednocześnie uświadomiono sobie 
niedogodności dotychczasowego środowiska pracy biurowej, przede wszystkim 
niedostatki i wysoka cena powierzchni biurowej, marnotrawstwo czasu poświę-
conego na dojazdy, rozmaite zakłócenia towarzyszące pracy. Dodać należy do 
tego zmienne zewnętrzne: wysoką stopę bezrobocia, koszty komunikacyjne i za-
nieczyszczenie środowiska. Do wykonywania zadań potrzebny jest ciągły dostęp 
do informacji – centralizacja logiczna, nie zaś centralizacja fizyczna – zależność 
od lokalizacji3.

Celem pracy zdalnej jest ograniczenie kosztów powierzchni biurowej 
oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu pracownika (brak konieczności dojazdu 
do pracy). Telepraca wymaga sprawnie funkcjonującej sieci telekomunikacyjnej 
oraz dobrze zdefiniowanej metody rozliczania czasu pracy. Stwarza także nowe 
wyzwania z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji4.

Telepraca może mieć różnorodny charakter, od prostych rutynowych prac po-
legających na uzupełnianiu danych, do bardzo skomplikowanych i kreatywnych 
prac badawczych, konsultacyjnych i artystycznych. Istnieją specjalne portale dla 
telepracowników umożliwiające wyszukiwanie zleceń. Taka forma pracy dotyczy 
czynności, takich jak np.: wprowadzanie danych, przepisywanie i edycja tekstów, 
komputerowy skład tekstów i prace publikacyjne, prace menedżerskie, księgo-
wość i buchalteria, tłumaczenia, programowanie, projektowanie systemów, prace 
badawcze, telemarketing, konsulting czy niektóre formy zarządzania. Praca na 
odległość na również szrokie zastosowanie przy zatrudnianiu wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników, pracujących z dala od siedziby firmy. Rozwiązanie 
to jest wykorzystywane m.in. przez tzw. Kontraktowe Organizacje Badawcze 
(Contract Research Organisations), które zajmują się kontrolą badań klinicznych 
i działają na zlecenie firm farmaceutycznych.

Wśród zadań powierzanych telepracownikom w Polsce dominują usługi 
finansowe, grafika komputerowa, księgowość, usługi prawnicze, sprzedaż, 

2  Przegląd publikacji i opracowań poświęconych telepracy, Warszawa/Sopot, październik 
2005, „Telepraca”. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” nr 38/PARP/
2.3b/2004, s. 8.

3  J.M. Nilles, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa 2003, s. 17.
4  Bezpieczeństwo telepracy. IPSec.pl, 2007 [21.01.2012].

Wykorzystanie e-narzędzi w edukacji i gospodarce narodowej: ekspozycja problemu



126 127

przedstawicielstwo handlowe, projekty techniczne (inżynierskie), projektowanie 
systemów informacyjnych5.

Wyróżnia się następujące odmiany telepracy:
–  telepracę domową – praca wykonywana w domu pracownika, jej efekty 

wysyła się do zleceniodawcy,
–  telepracę mobilną (wykonywana bezpośrednio u klienta, korzystając 

z technik teleinformatycznych i mediów telekomunikacyjnych),
–  pracę wykonywaną w telecentrach – wirtualnych biurach; zdalne świadcze-

nie usług (wykonywanie usług na odległość),
–  tzw. rozproszoną pracę zespołów pracowniczych6.
W przypadku pracowników zdalnych, obowiązują podobne regulacje jak 

w odniesieniu do pracowników stacjonarnych. Przy podpisywaniu warunków 
umowy o pracę w treści dodatkowo określa się warunki jej wykonywania, zgod-
ne z definicją telepracy, uwzględniające specyfikę pracy telepracownika. Bardzo 
istotne jest doprecyzowanie miejsca wykonywania usług poza siedzibą firmy oraz 
narzędzi elektronicznych, przy użyciu których zatrudniony pracownik będzie się 
rozliczał z wypracowanych efektów.

2. Zjawisko telepracy w ujęciu globalnym

Telepraca jest formą zatrudnienia docenianą na całym świecie. W Stanach 
Zjednoczonych ponad 20% zatrudnionych pracuje w systemie zdalnym. W Eu-
ropie w telepracy przoduje Holandia i kraje skandynawskie. Wśród nowych 
członków Unii Europejskiej najwyższy odsetek telepracowników domowych 
w populacji pracujących notowany jest w Estonii i na Litwie7. Począwszy od 
końca lat 70. ubiegłego wieku szereg zmian społecznych zachodzących w kra-
jach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej w powiązaniu z dynamicznym 
rozwojem technologii teleinformatycznych doprowadziło do wykreowania 
nowych form zatrudnienia, które dziś określa się zbiorczo jako telepracę 
– w Stanach Zjednoczonych bardziej rozpowszechniony jest termin telecom-
muting. Równocześnie rynek globalny wzbogacił się o e-business, nową formę 
działalności biznesowej związaną w dużej mierze z telepracą. Aby oddać skalę 
zjawiska, wystarczy wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych między rokiem 
1980 a 2000 liczba telepracowników wzrosła z ok. 100 tys. do ponad 18 mln. 

5  T. Milczarczyk, M. Kotnarowski, Telepraca – raport z badania 1000 przedsiębiorstw, PBS 
DGA, 2005, s. 15.

6  M. Czerwińska, op. cit.
7  Informatyka w ekonomii, organizacji i zarządzaniu, www.kis.p.lodz.pl/research,iteco 

nomy.html [31.05.2012].
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Dostępne szacunki wskazują, iż ogólna liczba telepracowników w Stanach Zjed-
noczonych w 2004 r. przekroczyła 44,4 mln, co stanowi przeszło 32% ogólnej 
liczby osób zatrudnionych8.

Zmiany w sferze zatrudnienia, zachodzące równocześnie w różnych krajach 
Unii Europejskiej, w dużej mierze odzwierciedlają trendy obecne na kontynencie 
amerykańskim (głównie w zakresie przesunięcia miejsc pracy do sektora usług). 
Jednak jak dotąd nie miały równie spektakularnego charakteru, jeżeli chodzi o te-
lepracę. Do dziś najbardziej obszerne dane na temat telepracy w Europie zostały 
przedstawione w raportach Komisji Europejskiej w latach: 2000 (eWork 2000) 
i 2002 (eWork 2002). Sytuacja w zakresie telepracy była również przedmiotem 
badań w ramach europejskiego projektu – prowadzonego przez konsorcjum 
ECaTT (Electronic Commerce and Telework Trends), rozpoczętego w 1999 r. 
– który po raz pierwszy na tak dużą skalę pozwolił na ilościowy opis zjawiska 
telepracy w Europie.

Wyniki badań prowadzonych przez ECaTT wskazały na duże różnice po-
między krajami – członkami UE w zakresie relacji liczby telepracowników do 
ogólnej liczby zatrudnionych. Zgromadzone dane pozwoliły m.in. na zbudowanie 

Tabela. Telepracownicy w wybranych krajach UE w latach 1994-2005

Kraj

Telepraca domowa –
liczba telepracowników (w %) Telepracownicy ogółem (w %)

1994 1999 
(EcaTT) 2005 1994 1999 

(EcaTT) 2005

Dania – 4,5 10,2 – 10,5 19,4
Finlandia – 6,7 16,7 – 16,8 29,4
Francja 0,8 1,2 2,4 1,8 2,9 4,8
Niemcy 0,4 1,5 4,0 1,4 6,0 12,6
Irlandia – 1,0 2,1 – 4,4 7,7
Włochy 0,5 1,6 4,2 1,0 3,6 7,1
Holandia – 4,0 9,7 – 14,5 25,2
Hiszpania 0,8 1,3 2,7 1,7 2,8 5,4
Szwecja – 5,3 11,2 – 15,2 24,3
Wielka Brytania 1,7 2,4 4,3 5,4 7,6 11,7
EU10 – 2,0 4,2 – 6,1 10,8

Ź r ó d ł o: K. Gareis, N. Kordey, The Spread of Telework in 2005, The Key Action II Annual Conference, 
2006, s. 6.

8  Exploring Telework as a Business Continuity Strategy, International Telework Association& 
Council (ITAC), WorldatWork 2005, s. 5.
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modelu, dzięki któremu możliwe było stosunkowo dokładne przygotowanie pro-
gnozy dla telepracy na kolejne lata, co pokazuje tabela9.

Na uwagę zasługuje fakt, że do krajów, w których telepraca jest najpopular-
niejsza, należą przed wszystkim kraje skandynawskie oraz kraje Beneluksu. War-
to zauważyć, że te same kraje przodują obecnie w zakresie rozwiązań e-business. 
Należy przypuszczać, że głównymi czynnikami, sprzyjającymi tak wysokiemu 
odsetkowi telepracowników w tych krajach są: wysoki poziom zamożności 
społeczeństwa (wyrażony przez PKB per capita), popularność komputera jako 
narzędzia pracy i rozrywki, powszechny dostęp do Internetu (w tym do szeroko-
pasmowego), wysoki stopień penetracji telefonii stacjonarnej czy wreszcie rozbu-
dowana sieć telefonii komórkowej.

3. Telepraca w Polsce

W Polsce telepraca pozostaje wciąż na marginesie rynku pracy. W warunkach 
polskich przez długi czas problemem pozostawała niska świadomość istnienia 
specyficznej formy zatrudnienia, jaką jest telepraca. Najczęściej jest ona kojarzo-
na w społeczeństwie z pracą telemarketera, dlatego też osoby poszukujące pracy 
odrzucają tego typu oferty, nie wnikając w szczegóły.

Na całym świecie około 60 mln osób wykonuje pracę poza siedzibą firmy, 
wykorzystując różnego rodzaju środki komunikacji elektronicznej. Połowa 
z nich to Amerykanie. W Unii Europejskiej z tej formy zatrudnienia korzysta 
kilkanaście procent zatrudnionych, a w Polsce tylko 3,2%. W opinii polskiego 
pracodawcy pracownik wykonujący pracę w domu pracuje gorzej i nie ma nad 
nim kontroli. Pracownik natomiast nie czuje więzi z firmą, czuje się wykluczony 
i często po kilku miesiącach decyduje się na zmianę pracy10.

Polscy pracodawcy są ostrożni w planach zwiększenia liczby telepracowni-
ków – jedynie 24% pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienia w tej formie. 
Widzą jednak spory potencjał w telepracy i aż 68% ankietowanych firm do-
strzega możliwość rozszerzenia zakresu zadań delegowanych telepracownikom. 
Podstawowym czynnikiem ograniczającym w Polsce upowszechnienie nowych 
form zatrudnienia takich jak telepraca jest m.in. niska jakość infrastruktury tele-
informatycznej, problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokie ceny usług 
telekomunikacyjnych11.

 9  Dlaczego telepraca w Polsce jest mało popularna?, „e-Kiosk, Puls Biznesu”, nr 198, 
[14.10.2011].

10  Ibidem, s. 17.
11  T. Milczarczyk, M. Kotnarowski, op. cit., s. 4.
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Obecny kryzys gospodarczy może wpłynąć na wzrost zainteresowania te-
lepracą wśród pracodawców. Firmy, które dążą do podnoszenia swojej konku-
rencyjności, zmuszone są do poszukiwania oszczędności, uelastyczniania form 
zatrudniania. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają na lepsze gospodarowanie 
zasobami ludzkimi, zmniejszenie kosztów pracy, łagodzenie skutków bezrobocia. 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach zmiennej koniunktury gospo-
darczej oraz wahań popytu i podaży powoduje występowanie okresów wzrostu 
i spadku aktywności przedsiębiorstw, a to z kolei powoduje spadek zapotrze-
bowania na stałych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy na czas 
nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy, a wzrost zapotrzebowania na 
pracowników zatrudnionych według innych form, jak telepraca. Zwrot w kie-
runku zatrudniania pracowników na odległość stanowi w przypadku niektórych 
przedsiębiorców alternatywę dla redukcji zatrudnienia. 

4. Teleedukacja/e-learning

Kształcenie na odległość jest to zdobywanie wiedzy wolne od ograniczeń 
związanych z miejscem i z czasem nauczania. Techniki zdalnego nauczania skie-
rowane są na potrzeby indywidualnego odbiorcy. Nie narzucają tempa uczenia 
się, oszczędzają czas i koszty studiowania. Nauka może odbywać się w przy-
jaznych warunkach, np. w domu, parku itp. Taka forma kształcenia spotyka się 
z entuzjastycznym przyjęciem ze strony wielu potencjalnych studentów, gdyż 
oferuje bardziej elastyczny dostęp do wyższego wykształcenia tym, dla których 
podjęcie studiów w klasycznych formach jest trudne lub niemożliwe.

Z drugiej strony, kształceniena odległość znajduje także entuzjastów wśród 
pracowników szkół wyższych, którzy widzą w tej formie nauczania sposób na po-
zyskanie dużej liczby nowych słuchaczy. Można zatem oczekiwać, że w polskich 
uczelniach coraz częściej będą się pojawiać studia wykorzystujące kształcenie na 
odległość12.

Teleedukacja pojawiła się na długo przed erą Internetu. Jej genezy należy 
szukać w braku szkół na terenach o niskiej gęstości zaludnienia oraz braku 
dostępu do specjalistycznej wiedzy, której nauczycieli jest niewielu. Ten typ 
edukacji początkowo korzystał z usług poczty. Nauczyciel wysyłał uczniom ma-
teriały edukacyjne w formie drukowanej i taśm audio lub wideo. Uczeń odsyłał 
rozwiązane zadania i ewentualne pytania. Forma ta została usprawniona wraz 

12  M. Dąbrowski, M. Zając, Materiały z III ogólnopolskiej konferencji, „Rozwój e-edukacji 
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, e-edukacja.net.pl [16.11.2006].
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z rozpowszechnieniem poczty elektronicznej13. Skrócenie czasu komunikacji po-
zwoliło na nauczanie bardziej intensywne. Ciągle jednak było to nauczanie asyn-
chroniczne – nie było bezpośredniego dialogu pomiędzy uczącym a nauczanym. 
Fakt ten zmieniła technologia wideokonferencji14. Rozwój sieci Internet spowo-
dował szeroki dostęp do usług telematycznych i przez internetową wideokonfe-
rencję wpłynął na gwałtowny rozwój teleedukacji synchronicznej15.

Dzięki wykorzystaniu sieci komputerowych możliwe stało się tworzenie 
szkół wirtualnych, zapewniających uczniom interaktywny udział w wykładach 
i ćwiczeniach, które mogą odbywać się w odległych miejscach. W nauczaniu 
przez Internet mogą być wykorzystywane techniki multimedialne, które upla-
styczniają prezentowaną wiedzę i czynią ją bardziej atrakcyjną. Dzięki temu 
uczenie się może być łatwiejsze i bardziej efektywne. Słuchacze mogą brać 
udział w oferowanych zajęciach, korzystając z sieci Internet. Obniża to kosz-
ty studiowania i pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na dojazd do uczelni. 
Zalety kształcenia na odległość powodują, że coraz większa liczba szkół wyż-
szych na świecie przygotowuje oferty dydaktyczne, które są dostępne w trybie 
teleedukacji. Teleedukację zaczynają również stosować różnego rodzaju insty-
tucje edukacyjne, jak np. ośrodki kształcenia ustawicznego oraz inne tego typu 
placówki.

W Polsce zdalne nauczanie jest jeszcze stosunkowo mało popularne, przede 
wszystkim z powodu zbyt niskiego poziomu infrastruktury teleinformatycznej, 
wysokich cen sprzętu komputerowego i kosztów korzystania z Internetu. Mimo 
to oferta dydaktyczna staje się coraz bogatsza. Jedną z możliwości w tym zakresie 
jest działający od 1997 r. Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.edu.pl). Obec-
nie nauka odbywa się tam na czterech kierunkach studiów. Są to informatyka, za-
rządzanie i marketing, politologia oraz pielęgniarstwo. Oferta obejmuje ponadto 
kilkadziesiąt tzw. kursów otwartych, trwających od 2 do 6 tygodni. Uczestnicy 
studiów mają wszystkie prawa przysługujące studentom. Ośrodek Kształcenia na 
Odległość Politechniki Warszawskiej „OKNO” (www.okno.pw.edu.pl) proponuje 
następującą ofertę:

–  wykłady dla studentów studiów dziennych,
–  studia inżynierskie na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, informa-

tyka, mechatronika,

13  B.E. Truman, Distance Education in Post Secondary Institutions and Business, University of 
Central Florida, pegasus.cc.ucf.edu/~btruman/dist-lr.html [14.05.2002].

14  K. Choroś, M. Kopel, Studia na odległość, „TELE.NET FORUM” 2001, nr 10, s. 54-57; 
M. Kodama, Distance learning using video terminals – an empirical study, „International Journal 
of Information Management” 2001, Vol. 21, s. 227-243.

15  B. Collis, Tele-Learning in a Digital World: The Future of Distance Learning, International 
Thompson. Computer Press, London 1996, s. 17.
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–  studia podyplomowe na kierunkach: informatyka i techniki Internetu 
oraz narzędzia i techniki wirtualnej edukacji16.

5. Telekonferencja

Telekonferencja jest sprawdzonym i prostym w obsłudze sposobem komuni-
kacji. Znajduje zastosowanie podczas codziennego dzielenia się wiedzą, a także 
przy prowadzeniu negocjacji i w czasie sytuacji kryzysowych. Użyteczna jest 
zresztą nie tylko w życiu zawodowym, ale także w prywatnym – do rozmów 
z rodziną i przyjaciółmi.

Jest to usługa, która daje możliwość prowadzenia konwersacji telefonicznej 
nawet przez kilkudziesięciu rozmówców w jednym czasie. Mają oni do dyspozy-
cji kilka różnych narzędzi, takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, komórkowe, 
jak i różnego rodzaju połączenia telekomunikacyjne, w tym: połączenia radiowe, 
wizyjne i poprzez sieci komputerowe17. Podobną metodą komunikacji jest wide-
okonferencja, różniąca się od telekonferencji tym, że rozmowy prowadzone są za 
pomocą kamer internetowych lub telefonów komórkowych. 

Pierwsza wideokonferencja obyła się w 1930 r. pomiędzy dwoma lokaliza-
cjami firmy AT&T w Nowym Jorku. Było to synchroniczne przesyłanie obrazu i 
dźwięku przy wykorzystaniu mikrofonów i kamer. Wraz z rozpowszechnieniem 
telefonii analogowej powstał pomysł wideotelefonii, czyli możliwości słyszenia 
i widzenia rozmówcy na drugim końcu kabla. Jednak technologia ta nie zdobyła 
takiej popularności jak pierwotna telefonia. Głównym powodem braku zaintere-
sowania wideofonami była ich zbyt wysoka cena. Drugą młodość wideokonferen-
cja zaczęła przeżywać wraz z pojawieniem się terminali wideokonferencyjnych 
opartych na komputerze osobistym18.

W 1971 r. została przeprowadzona pierwsza wideokonferencja transatlantyc-
ka między dwoma systemami LME firmy Ericsson. Jednak dopiero na początku 
lat 90. XX w. pojawiły się pierwsze zestawy wideokonferencyjne typu desktop 
(m.in. PictureTel i VTEL), czyli wykorzystujące jako terminal komputer osobisty. 
Początkowo potrzebna była dodatkowa karta, która sprzętowo realizowała kom-
presję i dekompresję obrazu i dźwięku. Jednak potęgowy wzrost mocy oblicze-
niowej komputerów dostępnych na rynku i nowe metody kompresji sprawiły, że 

16  Cz. Ślusarczyk, Edukacja – realna możliwość czy teoretyczna mrzonka?, „Pochodnia” 2005, 
nr 2, s. 17.

17  A. Kumoszek, Zastosowanie narzędzi wspomagających procesu podejmowania decyzji 
w zakresie zarządzania środowiskiem akustycznym [materiały konferencyjne].

18  K. Choroś, M. Kopel, Telekonsultacje internetowe w systemie StOPKa na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, s. 2.
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dziś dowolny komputer może stać się terminalem wideokonferencyjnym. Obec-
nie właściwie każdy komputer osobisty wyposażony w urządzenia multimedial-
ne, takie jak głośniki lub słuchawki, mikrofon i kamerę lub nawet tylko kamerę 
internetową, jest wystarczający do przeprowadzenia wideokonferencji interneto-
wych. Jakość wideokonferencji uzależniona jest jednak od szybkości przesyłania 
informacji, czyli dostępnego pasma transmisji19.

Komputer wykorzystuje się do pracy w prawie każdej dziedzinie. Mając 
bezpośrednią łączność, można pracować wspólnie pomimo fizycznej odległości. 
W ten sposób technologia wideokonferencji rozwinęła się o dodatkowe usługi 
charakterystyczne dla wideokonferencji internetowej, gdzie rolę terminala peł-
ni komputer osobisty z podłączoną kamerą i mikrofonem. Usługi te to przede 
wszystkim współdzielenie dokumentów, aplikacji i pulpitu. Praca nad współ-
dzielonym dokumentem wygląda następująco: jeden komputer, posiadający 
dokument fizycznie na dysku, staje się serwerem dla pozostałych uczestników 
telespotkania. Pozwala to każdemu z nich na edycję dokumentu tak, jakby był 
on lokalnie na jego komputerze, jednak jego zmiany są od razu widoczne dla 
pozostałych. Przy takiej synchronizacji zaciera się bariera braku kontaktu bezpo-
średniego. Podobnie jest w przypadku dzielenia aplikacji czy całego wirtualnego 
pulpitu. Wystarczy, że jeden z uczestników wideokonferencji posiada aplikację 
czy całe środowisko potrzebne do pracy. Pozostali łączą się z nim i współpracują 
zdalnie na jego pulpicie. Daje to szczególne korzyści, gdy serwerem jest dobrze 
wyposażony komputer stacjonarny, a klientami laptopy współpracowników bę-
dących np. w delegacji służbowej.

Inną standardową usługą wideokonferencji jest wirtualna tablica. Implemen-
towana jest ona najczęściej jako biała przestrzeń, na której każdy z uczestników 
telespotkania może pisać i rysować przypisanym mu kolorem. Wygląda to podob-
nie jak w wypadku współdzielenia dokumentu graficznego, jednak nie wymaga 
dodatkowej aplikacji, a każdy z uczestników może na tablicy przesuwać swój 
widoczny dla wszystkich wskaźnik. Warto zauważyć, że każdy system wideokon-
ferencji internetowej posiada opcję rozmowy tekstowej. Jest ona bardzo przydat-
na w przypadku niestabilnego łącza internetowego, gdy przy nagłym zawężeniu 
przepustowości obraz i dźwięk mogą stać się nieczytelne. Bardziej rozbudowane 
systemy wideokonferencyjne posiadają dodatkowe usługi, poszerzające zakres 
zdalnej współpracy. Pozwalają one na wspólne (synchroniczne) przeglądanie 
sieci WWW, tworzenie wspólnych katalogów dokumentów i kontaktów, współ-
edytowanie terminarzy i rozkładów zajęć itd.20

19  K. Choroś, Technologie telekonferencji internetowych oraz systemów wideo na żądanie 
wykorzystywane w nauczaniu na odległość, s. 3.

20  K. Choroś, M. Kopel, op. cit.
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Podstawowe zalety wideokonferencji to:
–  optymalizacja kosztów kontaktu,
–  zwiększenie efektywności rozmów (w porównaniu z telefonem, komunika-

torem tekstowym czy z pocztą),
–  zwiększenie zaufania do sprzedawcy (o ile jest to prawidłowo funkcjonują-

cy kanał sprzedaży/informacji produktowej),
–  ułatwienie podejmowania decyzji (w tym zakupowych) przez bezpośredni 

kontakt wizualno-głosowy,
–  poprawa wizerunku firmy.

 

Podsumowanie

Zjawiska teleedukacji i telepracy w Polsce występują najczęściej w kontek-
ście silnego wsparcia instytucjonalnego, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska 
osób niepełnosprawnych, dla których edukacja i praca na odległość może stać się 
jedyną szansą prowadzenia aktywnego życia zawodowego i społecznego. Z jed-
nej strony uwagę zwraca duża świadomość korzyści z zastosowania teleedukacji 
i telepracy oraz nieuniknionego rozwoju tych dziedzin wobec postępu technolo-
gicznego i zmian społecznych na świecie, z drugiej strony jednak, ciągle te formy 
nauki i pracy pozostają w Polsce zjawiskiem marginalnym. Bariery techniczne, 
ekonomiczne, prawne i mentalne ciągle jeszcze sprawiają, że telepraca i teleedu-
kacja w polskim życiu gospodarczym bardzo powoli staje się alternatywą dla 
klasycznej organizacji pracy i nauki.

Nowoczesne technologie, usługi i zastosowania usług telekomunikacyjnych, 
teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katalizatorem rozwoju gospo-
darczego, zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć nowe miejsca pra-
cy, sprzyjać rozwojowi demokracji, regionów, wspomagać nauczanie, ochronę 
zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Internet umożliwia świadczenie wielu innych 
usług, takich jak telemedycyna, teleopieka czy telebanking. Zjawiska te istnieją 
już w Polsce w stadium zalążkowym, ale z uwagi na globalną cywilizację można 
żywić nadzieję, iż wkrótce staną się one powszechne. Polska, chcąc przełamać 
opóźnienie cywilizacyjne w stosunku do rozwijajacych się dynamicznie kra-
jów Europy Centralnej, musi pamietać, że teleinformatyka to nie tylko nowa 
technologia, lecz nowa jakość społeczna będąca wyrazem swoistego efektu 
synergetycznego: informatyki, telekomunikacji i kontekstu cywilizacyjnego. 
Przyszłość wykorzystania e-narzędzi w gospodarce narodowej należy więc wią-
zać z perspektywami rozwoju nie samej technologii, ale całego społeczeństwa 
informacyjnego.
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The use ofe-toolsin education andthe national economy: 
the problem’s exposure

Summary. In this age of informatics society, the rapid growth of the Internet has allowed 
the use of new computer technologies. They are increasingly used in many areas of life, such as 
work and education. Informatics tools open up new opportunities not only for entrepreneurs and 
job seekers, but also for all people, young and elderly, disabled or handicapped. They also affect 
the improvement of social inclusion, give the access to benefits, services and allow participating in 
regional or local politics.

Key words: informatics tools, tele-education, distance learning, Internet, telework, videocon-
ference
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