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Termin: e-learning 

Znaczenie E w słowie e-learning 
 electronic - elektroniczny 

 emerging - pojawiający się 

 easy - łatwy 

 economical - ekonomiczny 

 effective - efektywny 

 executive  - nadzorujący 

 experiential  - oparty na doświadczeniu 

 engaging  - angażujący 

 

Polski odpowiedniki: e-nauczanie, e-kształcenie, 
kształcenie elektroniczne 



E-learning jako forma d-learning 

Kuciapski M., Koncepcja i formy e-learningu, http://www.slideshare.net/michalkuciapski/wykad3 



Definicja: e-learning 
 Strona edukacyjna - sposób nauczania i szkolenia w 

oparciu o media elektroniczne 

 Strona techniczna - zbiór aplikacji i procesów służących 
dostarczaniu materiału edukacyjnego w formie 
elektronicznego przekazu przez Internet, intranet, 
extranet, interaktywną telewizję i nośniki danych 

 Strona biznesowa - model nauczania wykorzystujący 
technologię ICT do tworzenia, dystrybucji i dostarczania 
danych, informacji, szkoleń oraz wiedzy w celu 
podniesienia efektywności pracy i działań organizacji  

 



Formy e-learningu 

Distance learning 

E-learning 

WBT - IBT 

CBT 



Podział szkoleń e-learningowych ze względu na formę przekazu  

• podawcza 

• interaktywna 

• współpracy 

Interakcja 
użytkownika  

z treścią 

• asynchroniczne 

• synchroniczne 

• mieszane 

Tryb 
uczestnictwa 

• off-line 

• on-line 
Tryb dostępu 

Przekaz 
informacji do 

systemu 

• bez śledzenia 
• ze śledzeniem     



Blended learning – nauczanie mieszane 

Nauczanie 
tradycyjne 

Online 
learning 

Blended 
learning 



Blended learning – nauczanie mieszane 

Nauczanie tradycyjne E-learning 

Zwiększa zmotywowanie uczestników kursu, dzięki 
regularnym spotkaniom i kontaktom z prowadzącym 

Kursy mają elastyczność i adaptacyjność nauczania 
– nauka wybranego materiału w dobranym 
indywidualnie czasie 

Relacje interpersonalne, zmniejsza poczucie 
wyobcowania uczestników kursów i nietrwałości 
kontaktów z innymi kształcącymi się osobami 

Multimedialność i interakcyjność udostępnianego 
materiału edukacyjnego wspomaga przyswajanie 
wiedzy 

Szkolenia mieszane są tańsze niż szkolenia tradycyjne. 

Szkolenia mieszane cechuje mniejszy procent osób rezygnujących z uczestnictwa niż w przypadku  
szkoleń e-learningowych 



Dobra e-edukacja przynosi pozytywne skutki 
 zwiększenie efektywności zarządzania czasem osób uczących się i 

nauczających 

 oszczędność czasu przeznaczanego na nauczanie i uczenie się, a tym 
samym zwiększenie wykorzystania zdolności nauczyciela w pracy 
naukowej, zwłaszcza w przypadku uczonych o najwyższych 
kwalifikacjach 

 wzrost jakości i efektywności uczenia się studentów, uczniów, osób 
podnoszących kwalifikacje czy wiedzę 

 przygotowanie osób do grupowej pracy w sieci (telepracy) 

 przygotowanie osób do racjonalnego korzystania z zasobów 
Internetu 

 zmniejszenie kosztów dydaktyki 



Korzyści wykorzystania e-learningu - organizator 
 
 skalowalność kursów – zwiększenie liczby osób szkolonych nie powoduje 

znaczącego wzrostu kosztów ich nauczania oraz trudności organizacyjnych  

 skrócenie czasu organizacji szkolenia – szkolenia można organizować kiedy 
zachodzi potrzeba 

 łatwość zapewnienia aktualności i jakości przekazywanej wiedzy – materiał 
szkoleniowy znajduje się w scentralizowanym miejscu i tylko tam dokonywana 
jest jego aktualizacja 

 jednolitość szkoleń (kursów, studiów) – wszystkim uczestnikom kursów 
oferowany jest identyczny materiał nauczania 

 efektywność nauczania – szkolenie ma charakter indywidualny, gdzie każdy 
uczestnik poświęca czas na naukę wybranych zgodnie z własnymi potrzebami 
partii materiału, a nie całości przekazywanej przez prowadzącego 

 eliminacja kosztów – eliminowane są koszty: noclegów, dojazdów, 
ewentualnych diet za delegacje, wynajmu sal szkoleniowych, drukowania 
materiałów edukacyjnych 

 



Korzyści wykorzystania e-learningu - organizator 
 
 ograniczenie kosztów – zmniejszeniu ulegają koszty: 

wynagrodzenia trenerów, obsługi organizacyjnej, ogólnego 
czasu uczestnictwa w szkoleniach  

 promowanie uczenia się permanentnego i przez całe życie (Long 
Life Learning) 

 zmniejszenie wpływu na środowisko –  environmental foot print 



Korzyści wykorzystania e-learningu - uczestnik 

 indywidualny tok nauczania – każdy uczestnik dobiera samodzielnie 
zakres wiedzy, która jest mu potrzebna, pomijając już znany materiał 
szkoleniowy 

 elastyczność nauki – uczestnik kursu indywidualnie dobiera sobie czas 
i miejsce uczenia się, zgodnie z własnymi potrzebami 

 atrakcyjność szkolenia – w przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń 
materiał kursu może zawierać zasoby multimedialne w postaci: 
prezentacji, grafiki interaktywnej, nagrań audio/wideo.  

 brak przerw w pracy – nie występują dłuższe przerwy w pracy 
 eliminacja barier w dostępie do kursów w stosunku do tradycyjnej 

oferty edukacyjnej - konieczność dojazdu do odległej miejscowości, 
określony termin, sytuacje losowe 

 



Przykład http://dzieci.mos.gov.pl/ 

http://dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=6
http://dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=6


Przykład http://www.akademiaodpadowa.pl/31,a,e-learning.htm 

http://www.akademiaodpadowa.pl/31,a,e-learning.htm
http://www.akademiaodpadowa.pl/31,a,e-learning.htm
http://www.akademiaodpadowa.pl/31,a,e-learning.htm
http://www.akademiaodpadowa.pl/31,a,e-learning.htm


Przykład https://www.akademiaparp.gov.pl 

https://www.akademiaparp.gov.pl/
https://www.akademiaparp.gov.pl/


Przykład www.eon.com 

http://www.eon.com/en/about-us.html


Przykład http://eon-uk.com 

http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/492.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/492.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/492.htm


Przykład 



Przykład – The Power Generator 



http://www.nbportal.pl/pl/np/nauka/kursy Przykład 

http://www.nbportal.pl/pl/np/nauka/kursy
http://www.nbportal.pl/pl/np/nauka/kursy


Odbiór szkoleń e-learnigowych 

 Internet źródłem coraz częściej wykorzystywanym w szkoleniach – 30% 
badanych Polaków wskazywało na internet jako źródło zdobywania 
wiedzy 

 spadek zainteresowania kształceniem za pośrednictwem klasycznych 
platform e-learningowych - jedynie 3% badanych zadeklarowało udział 
w szkoleniach e-learningowych 

 brak czasu  na szkolenia deklarowaną istotną barierą rozwoju 
zawodowego  dla 35% badanych pracujących zawodowo wg raport 
firmy Simba International ze światowego rynku szkoleń: obszarem 
szkoleń w którym zaobserwowano największy wzrost, rzędu 25% był 
rynek e-learningu w czasie rzeczywistym 

„Raport szkolenia 2008”, cyt . za. Szkolenia w Polsce 2007, Kompendium Nowoczesnej Firmy Badanie potrzeb szkoleniowych w Polsce, 

cyt za. Szkolenia w Polsce 2008, Kompendium Nowoczesnej Firmy 



Szkolenie online w czasie rzeczywistym 

 transmisja internetowa audio video w czasie rzeczywistym 

  transmisja wykładu / szkolenia równolegle do tradycyjnego szkolenia 

  kontakt z prowadzącym w czasie rzeczywistym 

  interakcja z pozostałymi uczestnikami szkolenia online 

  interaktywny charakter rozwiązania 

 dostęp ze strony www 

„Szkolenia online w czasie rzeczywistym – innowacyjna formuła szkoleniowa, Ogólnopolska Konferencja  „E-urząd przyjazny dla obywatela - wymiana 

doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk”, Instytut Nowych Technologii, Łódź, 28 września 2009 



Platforma e-learningowa IETU 

  

baza produktów rozwojowych 
bazy danych 
case study 

badania ankietowe 
dokumentacja fotograficzna 

szkolenia 
seminaria 
nagrania 

prezentacje 
raporty 

 
 
 
 

Obszar działania 

e-learnigowego 

Projekt 1 

Projekt 2 

Projekt 3 

Projekt 4 



Wizualizacja – zrównoważonego rozwoju 
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Gospodarka 
Odpowiedzialność 

Governance 

Edukacja  
dla zrównoważonego 

rozwoju 

Środowisko 
Ochrona 

Odpowiednie 

Technologie 

Społeczeństwo 
 Bez podziałów & dobrobyt 

Efektywne 

Instytucje 

Zarządzanie 

Źródło: Prof. Michael Scoullos, MIO-ECSDE Chairman, The conceptual framework of Education for Sustainable Development: Evolution and Development up to Athens, 

2005. Conference for the Official Launching of the UN Decade of Education for Sustainable Development in the Mediterranean Region, Athens, 26-27 November 2005 



Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 

Źródło: Prof. Michael Scoullos, MIO-ECSDE Chairman, The conceptual framework of Education for Sustainable Development: Evolution and Development up to Athens, 

2005. Conference for the Official Launching of the UN Decade of Education for Sustainable Development in the Mediterranean Region, Athens, 26-27 November 2005 

Gospodarka 

Technologie 

Środowisko 

Kultura 

Społeczeństwo 

Zarządzanie 



Współczesne otoczenie edukacyjne wyznacza 
nowe formy oraz metody przekazu, a także 
wyznacza poziom multimedialności e‐szkoleń 

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym powinna zaspokajać potrzebę 

posiadania rzeczywistej wiedzy, a nie jedynie certyfikatu ukończenia 

szkoły, uniwersytetu, szkolenia 

Plebańska M., Tworzenie e‐szkoleń na podstawie scenariuszy, PITWIN, 2011 



Zamiast podsumowania 

http://www.youtube.com/watch?v=_NFYzqxMMMs


Dziękujemy za uwagę 


