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1. WPROWADZENIE
Niniejsza metodyka została opracowana w ramach projektu „Rapid e-Learning Master”, 
skierowanego w szczególności do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem projektu 
jest rozpowszechnienie wiedzy nt. metody rapid e-learningu oraz wywarcie pozytywnego wpływu 
na firmy dzięki ofercie nowej metody szkoleniowej. Konsorcjum projektu składa się z czterech 
organizacji: Nowoczesna Firma S.A. (Polska), Fundacja Obserwatorium Zarządzania (Polska), 
Trebag (Węgry) oraz HIC Slovakia (Słowacja).

Rapid e-Learning Master to 36-miesięczny projekt (trwający od września 2014 r. do sierpnia 
2017 r.), finansowany przez program UE Erasmus +.

Kolejnym celem projektu jest opracowanie metodyki oraz podręcznika efektywnego przeprowa-
dzania kursów rapid e-learningu (REL) w MŚP oraz dużych firmach. Podejmuje on temat wydaj-
nego korzystania z metod e-learningowych w firmach. Rapid e-learning opiera się na krótkich 
modułach szkoleniowych przeprowadzanych przy użyciu specjalistycznych narzędzi, takich jak 
Adobe Captivate, Articulate Storyline lub Lectora. Odpowiada na rosnące zapotrzebowanie bar-
dziej dopasowanych i atrakcyjnych możliwości uczenia się dla firm.

Pożądanym skutkiem projektu jest: poszerzenie wiedzy na temat rapid e-learningu, opracowanie 
skutecznej struktury rapid e-learningu dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, wzrost 
świadomości w zakresie zapotrzebowania na rapid e-learning i zwiększenie konkurencyjności 
organizacji. To z kolei skutkować będzie korzyściami długoterminowymi, jak wzrost wydajności 
pracowników i redukcja czasu oraz kosztów dedykowanych szkoleniom wewnętrznym. Kolejnym 
potencjalnym efektem długofalowym jest popularyzacja rapid e-learningu w krajach partnerskich 
w celu wywarcia pozytywnego wpływu na rozwój firmy.

Metodyka rapid –e-learningu – co to takiego?
Przedstawiamy publikację w całości poświęconą kwestii rapid e-learningu, który jest nową i roz-
wijającą się formą uczenia się w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji. Badania przeprowadzone 
przez konsorcjum wśród grupy docelowej dowiodły, że tylko mały procent respondentów kie-
dykolwiek miał do czynienia z rapid e-learningiem. Jest to zgodne z wynikami badań przepro-
wadzonych przez partnerów projektowych w tym temacie w internecie i innych dostępnych 
źródłach. Najpopularniejszym pojęciem był dla respondentów e-learning. Z drugiej strony, czasem 
osoby uczestniczą w działaniach związanych z rapid e-learningiem nie będąc tego świadomym 
(myślą, że to nadal tylko klasyczny e-learning). Tymczasem, może on być popularniejszy niż 
nam się wydaje. Niezależnie od tego, rapid e-learning staje się coraz popularniejszy, a autorzy 
tej publikacji mają pewność co do tego, że niniejsza metodyka okaże się bardzo pomocna nie 
tylko dla początkujących.

Na wstępie czytelnik pozna krótką historię rapid e-learningu, główne różnice pomiędzy rapid 
i klasycznym e-learningiem, uwarunkowania technologiczne oraz obecną pozycję rapid e-lear-
ningu w Europie. Następnie, przedstawimy andragogiczne aspekty rapid e-learningu, np. typy 
uczniów, style uczenia się, korzyści i trudności, które są bardzo ważne dla tego tematu. W dalszej 
kolejności zaprezentowany zostanie zestaw narzędzi REL, z uwzględnieniem wad i zalet każdego 
z nich, wskazówek dotyczących użytkowania oraz kryteria, jakie musi spełniać narzędzie, abyśmy 
mieli pewność że będzie dla nas wartościowe. Kolejny rozdział opowiada o organizacji szkolenia 
REL, począwszy od przygotowania materiałów po ocenę treningu i dalsze działania. W końcu, 
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autorzy przygotowali strategię wdrożenia e-learningu w firmie. Uwzględnia ona sposób określania 
celów REL, oczekiwania oraz działania jakich powinniśmy unikać podczas całego procesu i jak 
powinien on dokładnie wyglądać.

1.1 Czym jest rapid e-learning?

W Wikipedii (wersja angielska) znajdziemy poniższą definicję:
Rapid learning (lub Rapid e-Learning Development) zazwyczaj odnosi się do metodologii szyb-
kiego budowania kursów e-learningowych. Pojęcie „rapid learning” jest czasem używane jako 
synonim uczenia się „krótkoterminowego” lub „uczenia się porcjami”. W tym użyciu odnosi 
się ono nie do szybkości z jaką moduł może być utworzony przez autora e-learningu, ale do 
szybkości z jaką może on być przeglądany przez ucznia. 

Co zaskakujące, niemiecka wersja Wikipedii podaje bardziej współczesną definicję (przetłuma-
czoną przez zespół projektowy):

W rapid e-learningu prototypowe efekty uzyskiwane są w bardzo krótkim czasie, co sprzyja 
aktywnemu zaangażowaniu uczestników i łatwemu zrozumieniu wymagań użytkownika 
i zadania. Jest to szybkie tworzenie treści, począwszy od synchronicznego przesyłu filmów 
i nagrywania wydarzeń po automatyczną konwersję standardowych formatów lub kompilację 
istniejących materiałów kursowych na łatwe w obsłudze i widoczne dla użytkownika interfejsy 
stron internetowych. 

Aby lepiej zrozumieć to pojęcie, podzielmy je na części:

Po pierwsze, „rapid”. Założeniem jest, że przygotowanie i przeprowadzenie kursu nie zajmie 
więcej niż trzy tygodnie, a doświadczenie związane z uczeniem się jest szybkie, ponieważ czas 
potrzebny uczniom na zdobycie nowych umiejętności/know-how może być zredukowany (w rze-
czywistości ten ostatni aspekt jest bardziej praktyczny).

Po drugie, „e-”. Doświadczenie związane z uczeniem się opiera się na wykorzystaniu mediów 
elektronicznych.

Po trzecie, „uczenie się”. W wyniku doświadczenia e-uczenia, uczestnicy rozwiną swoje umie-
jętności i zdobędą większą wiedzę.

Jeśli chodzi o metody tworzenia rapid e-learningu, najbardziej popularną i jednocześnie najbar-
dziej kontrowersyjną z nich jest tworzenie kursu za pomocą prostej prezentacji PowerPoint. 
W ogromnej mierze to dzięki programowi PowerPoint REL stał się tak popularny. Jest bardzo 
prosty w użyciu i nie zajmuje tak wiele czasu. Jednakże, niektórzy eksperci twierdzą, że kurs skła-
dający się ze slajdów w PowerPoint nie zasługuje na miano rapid e-learningu (ich zdaniem to tylko 
zwykła prezentacja PP). Ponadto, rapid e-learning spotyka się z krytyką niektórych specjalistów, 
którzy nie wierzą w jego wydajność. Ich zdaniem w kwestii slajdów PP i rapid e-learningu istnieje 
ogromne nieporozumienie. Twierdzą, że slajdy PowerPoint sprawdzają się w klasie, w której jest 
nauczyciel/trener, przekazujący wiedzę werbalnie wraz z prezentacją. Sama prezentacja nie 
działa. Bez względu na tego rodzaju opinie, PP nadal używany jest w procesie tworzenia REL, 
często w towarzystwie dodatkowych narzędzi (np. slajdów z nagraną narracją, screencastami 
i testami przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania).
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Naturalnie, Power Point to nie jedyne narzędzie do tworzenia kursów REL. Na rynku istnieje wiele 
autorskich rozwiązań takich jak oprogramowanie darmowe i płatne (Lectora, Articulate Storyline, 
Moodle) oraz narzędzia internetowe (np.Prezi), które mogą być wykorzystywane do budowania 
kursów z zastosowaniem rapid e-learningu. Zostały one opisane w rozdziale 3.

 Rapid e-learning jest ściśle powiązany z zarządzaniem wiedzą, ponieważ stanowi metodę ujaw-
niania wiedzy ukrytej w firmie, kiedy to eksperci w danej dziedzinie przygotowują treść kursów. 
W ten sposób, wiedza nie jest dłużej „własnością” należącą do jednej osoby. Zarządzanie wiedzą 
definiuje się jako „koncepcję, w której przedsiębiorstwo gromadzi, organizuje, udostępnia i ana-
lizuje wiedzę osób i grup w całej organizacji w sposób, który ma bezpośredni wpływ na wyniki” 
(Seiner, 2001). Niektórzy twierdzą, że jest to „proces poprzez który organizacje generują wartość 
ze swoich zasobów intelektualnych i opartych na wiedzy” (Levinson, 2007), a inni określają ją 
jako „po prostu przekazywanie wiedzy jednej osobie przez drugą, w konsekwencji czego odbiorca 
korzysta ze zgromadzonej wiedzy bardziej doświadczonych członków organizacji lub grupy” 
(Villegas, 2000). Podsumowując, rapid e-learning zdecydowanie stanowi jeden ze sposobów dzie-
lenia się wiedzą z innymi. Zastosowanie zarządzania wiedzą w firmach przynosi wiele korzyści:

 » Minimalizacja strat możliwości biznesowych w firmie
 » Wiedza pozostaje w firmie, kiedy pracownicy ją opuszczają
 » Pracownicy rozwijają swoje umiejętności
 » Oszczędność czasu i pieniędzy
 » Wzrost innowacji
 » Udoskonalenie komunikacji wewnętrznej
 » Wzrost elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego konkurencyjności.

Wszystkie spośród tych korzyści pokrywają się z zaletami rapid e-learningu.

Wniosek z tego jest taki, że rapid e-learning jest bardzo użytecznym narzędziem. Weźmy pod 
uwagę następujące czynniki:

 »  Rapid e-learning jest metodą szkoleniową, którą można opracować w czasie krótszym niż 
trzy tygodnie. Jest to duża zaleta kiedy porównamy ją, na przykład, z typowym kursem 
e-learningowym, którego przygotowanie może zająć wiele miesięcy.

 »  Kurs REL obejmuje elementy multimedialne, takie jak dźwięk, animacje, flash, filmy i elementy 
społecznościowe wbudowane w kurs.

 » Ścieżki uczenia się zależą od poziomu wiedzy i potrzeb uczniów.
 »  Krótki czas przygotowania oznacza także niższe koszty niż w przypadku tradycyjnych kursów 

e-learningowych. 

Tego rodzaju kompaktowa struktura modułów REL ułatwia sam proces przyswajania wiedzy. 
Wiedza przekazywana jest w małych dawkach, a treści są konkretne. Z perspektywy użytkow-
nika, ma on do czynienia z bardziej elastycznym modelem uczenia się ( w przeciwieństwie do 
klasycznego e-learningu, nie ma tu przesadnej ilości ekranów prezentacji, które trzeba opanować). 
Użytkownikowi łatwiej jest także znaleźć czas na rozwijanie potrzebnych kompetencji.

Jednak największym wyzwaniem jest zarządzanie całym procesem rapid e-learningu. 
Rapid e-learning jest wydajny, jednak musi być przeprowadzony przez bardzo sumienną osobę. 
Trzeba także pamiętać, że firmy działają w środowiskach niezmiennych technologicznie; 
w związku z tym istniejące narzędzia muszą być kompatybilne z nowymi w formie mieszanej 
metody kształcenia (ang. blended learning).
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Krótka historia
Rapid e-learning jest „dzieckiem” e-learningu, więc aby zrozumieć jego początki powinniśmy 
skupić się na tym ostatnim. Historia e-learningu sięga lat 80 w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
powstała pierwotna wersja e-learningu w formie CBT (ang. computer based training), czyli szko-
lenia z wykorzystaniem komputera. Było ono wykorzystywane w Zachodnim Instytucie Nauk 
Behawioralnych oraz Instytucie Technologicznym w Nowym Jorku. CBT charakteryzowało się 
jednostronną komunikacją opartą na materiałach zebranych na nośnikach cyfrowych (zwykle 
na CD-ROM). Kolejny etap to WBT (ang. Web Based Training), czyli szkolenie z wykorzystaniem 
internetu i popularne e-booki. Było to naturalnie związane z rosnącą popularnością internetu. 
Spółki zaczęły udostępniać swoje treści z płyt CD w formie internetowych książek elektronicz-
nych. Po pewnym czasie, pionierzy e-learningu zdecydowali się włączyć w e-booki elementy 
interaktywne i coachingowe, co okazało się dużym sukcesem. Od tego momentu uczniowie mieli 
możliwość komunikowania się i interakcji między sobą. Pod koniec lat 90 pojawiły się pierwsze 
Systemy Zarządzania Nauczaniem (LMS – Learning Management System) oparte na specjal-
nym zmienionym systemie – Planowaniu Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP – Enterprise Reso-
urce Planning). Oferował on gotowe platformy, które pozwalały na logowanie, śledzenie postępu 
i raportowanie wyników. Był to prawdziwy przełom, który ułatwił wykorzystanie kursów online 
i zarządzanie nimi. W międzyczasie, niezależnie od LMS-ów, powstały wirtualne sale lekcyjne, 
które spopularyzowały e-learning w obszarze edukacji. Najnowszym trendem jest mieszana 
metoda kształcenia, która stanowi kombinację e-learningu i wirtualnych sal lekcyjnych.

Od lat 80 powstało wiele nowych narzędzi, rozwiązań i trendów e-learningowych. Jednym z nich 
jest rapid e-learning.

1.2 Rapid e-learning vs. e-learning

E-learning to technika uczenia się wykorzystująca technologię multimedialną, sieć komputerową 
oraz internet. E-learning może mieć formę stacjonarną, jako wsparcie tradycyjnego lub zdalnego 
uczenia się. E-learning angażuje osoby, technologie i materiały szkoleniowe. Eksperci/trene-
rzy przygotowują materiały, które następnie są prezentowane z wykorzystaniem najnowszych 
technologii. Najważniejszym czynnikiem jest fakt, że technologia ułatwia i przyspiesza proces 
uczenia się. Istnieje wiele form e-learningu i możemy podzielić je ze względu na kilka aspektów.

Ze względu na sposób uczestnictwa, e-learning może przybierać formę:
 »  asynchroniczną – osoba uczy się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, zazwyczaj jest to 

niezależna praca pojedynczego studenta, który chce zdobyć nową wiedzę,
 » synchroniczną – uczenie się online w formie spotkania grupowego lub
 » mieszanej metody uczenia się – kombinacji tradycyjnego i zdalnego uczenia się..

E-learning może być także:
 »  offline – zamieszczanie materiałów szkoleniowych lub/i
 »  online – z dostępem do materiałów online.

Z drugiej strony, obecnie dysponujemy rapid e-learningiem, który stanowi formę e-learningu. 
Aby lepiej to zrozumieć, możemy przyjąć, że e-learning jest koncepcją interdyscyplinarną obej-
mującą rapid e-learning, mobilne uczenie się i mieszaną metodę uczenia się.
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Jaka jest główna różnica?

Główna różnica związana jest ze słowem „rapid”. Zakłada się, że kursy zorganizowane w ramach 
rapid e-learningu można przygotować w czasie krótszym niż 3 tygodnie.

Klasyczne kursy e-learningowe standardowo składają się z wielu lekcji. Od powstania koncepcji 
do jej realizacji może minąć nawet pół roku (i nie są to sytuacje wyjątkowe). Kurs, który składa 
się z, przykładowo, 150 ekranów, jest drogi w przygotowaniu i nieelastyczny. Użytkownik logujący 
się do kursu musi przejść przez cały kurs ze zrozumieniem, a więc jest to proces liniowy.

Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której uczniem będzie agent ubezpieczeniowy, a kurs 
dotyczy ochrony danych osobowych. Ukończenie takiego kursu zajęłoby kilka godzin. Co jeśli 
agent będzie potrzebował wiedzy specjalistycznej w późniejszym okresie? Czy powinien odbyć 
cały kurs jeszcze raz? Nie ma możliwości rozpoczęcia od ekranu numer 50 z pominięciem 
poprzednich 49 ekranów. A co jeśli użytkownik zdecyduje się przejść kurs szybko i pobieżnie, 
bez głębszego zastanawiania się? Nikt tak naprawdę nie kontroluje jego zaangażowania się. 
Naturalnie, LMS może zmierzyć ile czasu poświęcił na moduł szkoleniowy, ale czy jest to rze-
czywiście istota e-learningu? Powinniśmy także pamiętać o sytuacjach, w których istotne treści 
kursu ulegają zmianie (np. zmiany w przepisach w danym obszarze), co sprawia, że przestaje 
on być aktualny. Powoduje to dodatkowe koszty związane z korektami, a następnie musimy 
angażować uczniów w ten sam proces od nowa.

Przy nieustająco wysokiej rotacji produktów i osób, kluczową rzeczą zdaje się być przekazanie kon-
kretnej wiedzy, której odbiorca potrzebuje w danym momencie. Rapid e-learning zakłada, że prze-
kazujemy wiedzę wtedy, kiedy jest wymagana, a nie liniowo. W przypadku klasycznego e-learningu 
mówimy o liniowej ścieżce od A do Z. Rozpoczynamy od A i kończmy na Z, przechodząc przez B, 
C i D. Nie możemy przejść do K zanim nie ukończymy D. Korzystając z rapid e-learningu możemy 
zacząć w każdym momencie, ponieważ wiedza nabywana jest w kontekście zapotrzebowania. 
Wracając do naszego kursu na temat ochrony danych osobowych, jeśli dana osoba chce zapo-
znać się z małym wycinkiem wiedzy w konkretnym momencie (np. w jaki sposób przechowywać 
dokumenty zawierające dane osobowe), nie musi przechodzić całego kursu, ale może zamiast 
tego przystąpić do mikro-kursu. Trwa on kilka minut i dostarcza wymaganych informacji.

E-learning jest często niewydajny, ponieważ firmy ulegają iluzji, że jeśli ktoś zaprojektował całą 
ścieżkę szkolenia w danym temacie (od A do Z), jedyną rzeczą jaką należy robić to jej okresowa 
aktualizacja. W rzeczywistości, osoby poszukujące wiedzy nie szukają jej według zaplanowanego 
schematu. Weźmy pod uwagę to, w jaki sposób sami szukamy informacji w internecie. Skupiamy 
się na faktach i pomijamy informacje, które są nieprzydatne.

Podsumowując, kursy oparte na rapid e-learningu różnią się od e-learningu następującymi 
aspektami:

 » Moduły treningowe mogą być przygotowane w czasie krótszym niż 21 dni
 » Ich stworzenie (z technicznego punktu widzenia) zwykle nie wymaga specjalistycznej wiedzy
 » Są krótkie
 » Autor kursu może być ekspertem w konkretnym temacie
 » Ich tworzenie nie wymaga dużych nakładów
 » Są bardziej przydatne w biznesie aniżeli w edukacji
 » Treść kursu może być szybko zaktualizowana
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 »  REL jest powiązane z zarządzaniem wiedzą, ponieważ bazuje na udostępnianiu wiedzy, 
która może być ukryta w umyśle eksperta.

1.3 Uwarunkowania technologiczne

E-learning w wersji rapid przenosi dużą część ciężaru i odpowiedzialności za efekty bezpośrednio 
do wewnątrz firmy. Uproszczenie procedur i sprawniejsze podchodzenie do tematu oznacza 
również uproszczenie drogi między potrzebą, a jej realizacją. Dlatego też istotną rolę zaczynają 
odgrywać uwarunkowania technologiczne.

Z jednej strony praca z cyfrową treścią wymaga wydajnych komputerów i bogatego pakietu 
oprogramowania, z drugiej – komputery, nawet w biurach, stają się coraz wydajniejsze, a oprogra-
mowanie, nawet jeśli nie zawsze dostępne w wersji freeware, można obecnie kupować w tanich 
pakietach licencjonowanych często w modelu płatności miesięcznych czy SaaS. To sprawia, 
że stanowiska pracy można dowolnie i płynnie skalować.

Osoba tworząca rapid e-learning musi dysponować komputerem co najmniej średniej klasy 
(może to być laptop) wyposażonym w wydajne łącze internetowe. Z racji tego, że coraz więcej 
treści jest dystrybuowanych właśnie za pośrednictwem internetu, połączenie z siecią musi być 
stabilne i wydajne choćby po to, aby umożliwić testowanie materiałów w ich środowisku. 

Wyposażenie komputera w dedykowaną kartę graficzną jest uzależnione od stopnia skompli-
kowania kreacji, jednak co do zasady zakładamy, że twórcy rapid e-learningu nie tworzą czaso-
chłonnych animacji 3D. W takim wypadku ten element nie ma znaczenia.

W warstwie oprogramowania doskonale radzą sobie popularne pakiety (jak Captivate, Articulate 
czy Lectora), za pomocą których można też robić lekkie materiały multimedialne. Nie bez zna-
czenia jest też fakt, że rozwiązania te obsługują popularny SCORM i coraz popularniejsze TinCan 
API. Dla wielu klientów ma to kluczowe znaczenie chociażby w mierzeniu postępów w nauce.

W warstwie multimedialnej w dalszym ciągu istotne znaczenie ma przestarzały już nieco Flash, 
głównie dlatego, że jest to najpopularniejsze rozwiązanie w dziedzinie tworzenia animacji z ele-
mentami interakcji. Niemniej jednak wiele urządzeń mobilnych nie obsługuje tej technologii, 
więc twórcy powinni o tym pamiętać. Dobrym rozwiązaniem jest projektowanie treści od początku 
w oparciu o rokujące na przyszłość rozwiązania, jak HTML5. 

Tym samym coraz większego znaczenia nabiera umiejętność przygotowania i prezentowania 
treści na urządzeniach mobilnych. Nie mamy tu jedynie na myśli skalowania rozmiaru nośnika 
tak, aby był widoczny na małym ekranie telefonu, ale całkowicie nowe podejście technologiczne 
i projektowe. Treści mobilne powinny być responsywne w stosunku do urządzenia na którym 
są wyświetlane, a do tego również nawigacja oraz interakcje z użytkownikiem powinny być 
dostosowane. W tym kontekście na pewno ważne jest, aby twórca treści miał technologiczną 
możliwość przetestowania jej na różnych urządzeniach. 

Jak widać rapid e-learning w kwestii dostępu do sprzętu i oprogramowania nie różni się zna-
cząco od e-learningu. Twórca treści potrzebuje wydajnego komputera oraz oprogramowania. 
O ile jednak w przypadków deweloperów e-learningu oprogramowanie to ograniczone jest do 
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programów do tworzenia kursów i wsparte przez programy do tworzenia grafiki i animacji, 
tak w przypadku rapid e-learningu dochodzą dodatkowe możliwości, z których twórca może, 
ale nie musi skorzystać.

Stosunkowo nowe są rozwiązania technologiczne dotyczące szkoleń synchronicznych z użyciem 
komunikacji audiowizualnej (webinaria). Większość z nich jest jednak w miarę tania i dostępna 
w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że użytkownik nie musi skupiać się na aspek-
tach technicznych – oprogramowanie jest uruchamiane bezpośrednio na serwerach dostawcy.

Z roku na rok przydają się coraz bardziej kompetencje związane z produkcją różnych form wideo 
– tutaj szczególnie przydatne są wydajne komputery oraz wiedza z zakresu postprodukcji wideo 
i zarządzania treściami w internecie. 

Uwarunkowań jest w zasadzie tak dużo, jak narzędzi, których używać chce twórca. Jednak istotne 
jest to, że trendy w projektowaniu tych narzędzi od lat już sprawiają, że są one coraz bardziej 
intuicyjne i dostępne. Dziś nikogo już nie dziwi, że osoba bez kierunkowego wykształcenia potrafi 
przygotować treść na stronę www czy zmontować film. 

1.4 Krótki opis obecnej sytuacji (Europa/kraje partnerskie)

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku IT, każdego dnia pojawia się nowy „boom” 
na coś lub mamy do czynienia z szumem medialnym dot. kolejnego przełomowego zjawiska. 
Rapid e-learning może być postrzegany jako jeden z bardziej nagłaśnianych tematów, który mimo, 
że w niektórych krajach nie osiąga wysokiej popularności, cały czas zajmuje ważne miejsce 
w edukacji cyfrowej. W Słowacji koncepcja rapid e-learningu nie jest jeszcze powszechna, 
ale w Polsce i na Węgrzech termin ten jest już znany. Podczas gdy na Węgrzech jest to ciągle 
pojęcie znane i zrozumiałe dla niewielkiej liczby guru e-learningu, w Polsce istnieją konkretne 
przypadki firm szkoleniowych oferujących kursy o takiej strukturze (jednak nadal określane są 
jako e-learning). W kwestii medialnej reprezentacji trendu wciąż wiele jest do zrobienia. W Polsce 
istnieje jeden blog dedykowany rapid e-learningowi i jest o nim mowa także na kilku innych blo-
gach. Na Węgrzech i Słowacji komunikacja dotycząca rapid e-learningu jest raczej słaba.

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej rapid e-learning został już wprowadzony do różnych 
sektorów, ale wielokrotnie działo się to bez świadomości, że stosowana struktura z metodolo-
gicznego punktu widzenia stanowi „rapid e-learning”. Stał się on popularny w szkolnictwie wyż-
szym, w sektorze biznesowym (w większości w dużych korporacjach), a w Polsce jest też coraz 
bardziej doceniany przez osoby prowadzące biuro domowe. Na Węgrzech REL praktykowany 
jest w sektorze bankowym (ERSTE Bank) oraz istnieją przykłady opracowań e-learningowych 
w stylu grywalizacji, koncentrujących się na głównych kompetencjach (np. umiejętnościach 
komunikacyjnych, finansowych).

W oparciu o serię wywiadów na temat możliwego wykorzystania metod rapid e-learningu w środo-
wisku biznesowym przeprowadzonych w trzech powyższych krajach, stwierdzono, że REL może 
wspierać proces szkoleniowy firm na różnych polach, takich jak: szkolenie nowych pracowników, 
standardy jakości, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, polityka spółki, obsługa klienta, 
bezpieczeństwo pracy, techniki sprzedaży i negocjacji, etyka biznesu i doskonalenie procesów.
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Jednym z pierwszych kroków w kierunku rozpowszechnienia rapid e-learningu w Europie Środ-
kowej i Wschodniej jest koncentracja na komunikowaniu i wyjaśnianiu znaczenia koncepcji rapid 
e-learningu i przedstawianie różnic pomiędzy nim a e-learningiem.

1.5 SWOT – rapid e-learning

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Elastyczność/adaptacyjność – główna mocna 
strona REL, odróżniająca go od klasycznego 
e-learningu, umożliwia reakcję na zmieniające 
się potrzeby ucznia

Kurs REL może być niewydajny/nieodpowiedni, 
jeśli zostanie źle skonstruowany

Zachęca do wykorzystania narzędzi/czynności 
w celu przyspieszenia procesu uczenia się

Istnieje ryzyko, że kursy REL będą nudne, 
jeśli w wyniku próby zredukowania kosztów 
nie zostaną w nich użyte atrakcyjne narzędzia 
(media, gry, interakcja) – wtedy mogą sprowa-
dzać się do kursów polegających na czytaniu 
i klikaniu

Oszczędne rozwiązanie – wydajne, profesjonalne 
wyniki przy niższym koszcie w porównaniu do 
klasycznych programów szkoleń „na żywo”

Przygotowanie kursu wymaga wysoce kompe-
tentnej osoby z HR (z podejściem pedagogicz-
nym, jednocześnie posługującej się narzędziami 
pedagogicznymi, kreatywnymi i oprogramowa-
niem) – od pracowników wymaga świadomości 
na temat narzędzi oprogramowania i korzystania 
z nich (świadomy użytkownik) 

Niższe koszty uczestnictwa w porównaniu do 
klasycznych rozwiązań e-learningowych

Ograniczone doświadczenie z REL (ograni-
czona liczba przykładów/modeli najlepszych 
praktyk REL)

Jest zgodny z aktualnymi społecznymi i niefor-
malnymi trendami uczenia się

Podstawowym założeniem jest działający inter-
net lub intranet – które mogą być niedostępne 
dla uczestnika

Jest w stanie wykorzystać modne narzędzia 
sieci społecznościowych, przez co jest atrakcyjny 
dla trenerów

Przygotowujący materiały do nauczania 
muszą być świadomi funkcjonalności i poten-
cjału docelowego systemu (oprogramowania, 
narzędzia REL)

charakter REL lepiej (w porównaniu do klasycz-
nych kursów e-learningowych) zachęca uczniów 
przyzwyczajonych do współczesnych i modnych 
technologii, np. smartfonów lub tabletów oraz 
może podwyższać komfort uczenia się poprzez 
kursy „na wynos” (a nie uczenie się w biurze)

REL może działać tylko dla niektórych grup 
potrzeb szkoleniowych

Metoda zaprojektowana dla nauczycieli/tre-
nerów/ pracowników firmy w celu ułatwienia 
korzystania i tworzenia kursów e-learningowych 
(tak, aby zarządzanie kursem odbywało się w cało-
ści wewnątrz firmy/HR)
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Dostarcza narzędzi bezpośrednio dostępnych dla 
profesjonalistów (Nauczycieli, HR…), dzięki czemu 
mogą bezpośrednio przekształcać wiedzę i two-
rzyć kursy skrojone na miarę

Zbliża do siebie trenera (autora) oraz 
uczestnika (nauczyciela i ucznia) poprzez 
eliminację pośredników

Wciąż jest relatywnie nowym podejściem do e-le-
arningu (co stanowi jednocześnie mocną stronę, 
słabą stronę i szansę)

Przy opracowywaniu kursów może korzystać 
z istniejącego sprzętu IT oraz (szeroko) rozwinię-
tych umiejętności IT (użytkownika) 

SZANSE ZAGROŻENIA

Stworzenie nowego sposobu komunikowania 
informacji uczestnikowi (minimalistyczne rozwią-
zania na smartfony, tablet)

Klasyczne kursy e-learningowe oferują atrakcyj-
niejsze/bardziej spektakularne/bardziej dogłębne 
prezentacje treści przygotowane przez specjali-
styczne zespoły i firmy e-learningowe

REL umożliwia wybieranie i testowanie 
„idealnych” narzędzi e-learningowych  
(tych najbardziej wydajnych)

Wykorzystywana technologia może nie 
być odpowiednia do celu (np. niestabilne 
połączenie internetowe)

Łatwość tłumaczenia materiałów do kursu REL 
na inne języki, dzięki czemu wprowadzenie pro-
duktu na rynek międzynarodowy może nastąpić 
bez dodatkowych wysiłków

Klasyczne seminaria/warsztaty „na żywo”

Dzięki połączeniu treści i gier możliwa jest więk-
sza efektywność uczenia

Stworzenie nieodpowiednich kursów – błędna 
świadomość dot. narzędzi lub struktury wiedzy 
może skutkować utratą zaufania uczestników 
lub instruktorów



REL w edukacji dorosłych 
– aspekty andragogiczne
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2. �REL�W�EDUKACJI�DOROSŁYCH�–�ASPEKTY�
ANDRAGOGICZNE

2.1 �Zalety�i�wyzwania�związane�z�zastosowaniem�REL�
w nauczaniu dorosłych

Główna zaleta tej metody ma podwójny charakter. Z jednej strony przoduje w kwestii kosztów 
i wydajności czasowej dzięki prostej i łatwej w obsłudze strukturze uczenia się i technologii wirtu-
alizacji pulpitu. Z drugiej, rapid e-learning jest dostosowany do stylu uczenia się nowego pokolenia.

Najnowsze badanie z 2015 r. ujawnia zalety rapid e-learningu w porównaniu do e-learningu klasycz-
nego. W badaniu tym dr Alaattin Parlakkilic skoncentrował się na kwestii efektywności kosztowej 
i ogólnej wydajności. Wykorzystał model hybrydowy, czyli połączenie projektu kursu modułowego 
z rapid e-learningiem i wirtualizacją pulpitu w szkolnictwie wyższym/środowisku uniwersyteckim 
(Parlaakilic, 2015).

Przy wsparciu Uniwersytetu Missouri i Departamentu Informatyki Medycznej w Wojskowej Aka-
demii Medycznej w Gülhane, dr Parklakkilic porównał wydajność uczenia się (jednego przedmiotu) 
pośród 120 studentów trzeciego roku pielęgniarstwa uczących się metodą hybrydową ze 120 
studentami pielęgniarstwa z poprzedniego rocznika, którzy uczyli się metodą tradycyjną. 
Wyniki pokazały istotny statystycznie wzrost wydajności uczenia się w grupie hybrydowej; gdzie 
studenci korzystali z rapid e-learningu jako wsparcia. Minimalny poziom wzrostu wynosił 2,41, 
a maksymalny 6,60 (t = 4256, p<0.001). 

Po ukończeniu kursu, studentów spytano o ich 
oczekiwania związane z metodą hybrydową. 
Większość informacji zwrotnych była pozytywna. 
Jednakże, waga dopasowania technicznego 
(np. średnia szybkość pracy, wydajność systemu 
oraz optymalizacja oprogramowania i sprzętu 
zgodna z wymaganiami aplikacji w przypadkach 
wysyłania lub pobierania) została uznana jako 
jeden z najważniejszych czynników warunkują-
cych sukces użytkownika. Zalecenia odnośnie 
udoskonalenia obejmowały dodatkowe linki, 
galerię, więcej interaktywności oraz szybciej 
pojawiające się informacje zwrotne od głównego 

nauczyciela na platformie kursu. Modułowa metoda rapid e-learningu ma prostą, łatwą w użyciu 
strukturę, która przekłada się na brak dodatkowych potrzeb szkoleniowych u użytkowników.

Głównym przedmiotem badania stal się także inny ważny aspekt, mianowicie wykonalność 
rapid e-learningu. Analiza miała na celu sprawdzenie, czy modułowy rapid e-learning redukował 
koszty tworzenia e-learningu i/lub przyspieszał proces jego opracowania. Zgodnie z wynikami 
uzyskanymi przez dr Parlakkilica, wydatki na oprogramowanie, sprzęt, projekt i wsparcie IT zostały 
zredukowane o 41% w porównaniu do tradycyjnego e-learningu. Ten znakomity rezultat jest 
owocem kombinacji rapid e-learningu z wirtualizacją pulpitu.

WELCOME!
THE E-LEARNING
COURSE

TO START

S TA RT
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Chcielibyśmy, aby powyższe empiryczne wyniki służyły jako interesujący przykład zachęcający 
do zgłębiania wiedzy na temat metodologii rapid e-learningu, gdyż jest on użyteczny nie tylko 
w szkolnictwie wyższym, ale również w obszarze biznesu. Umożliwia szkolenie dużej liczby 
pracowników w tym samym czasie, a uczniowie mogą uczestniczyć w kursie o każdej porze 
i w każdym miejscu. Proponuje ona dobre rozwiązanie dla problemu dużych odległości geogra-
ficznych i szerokich fluktuacji. Więcej osób może mieć do niej dostęp, a uczestnicy standardowo 
komunikują się z innymi przez forum, na którym dzielą się możliwościami i opiniami.

Treść rapid e-learningu bardzo różni się od klasycznego e-learningu, jednak ich struktury są takie 
same. Ponieważ przygotowanie tego pierwszego wymaga mniej czasu, jest on aktualny i może 
być łatwo zmieniany. Jednocześnie, nawet jeśli jego środowisko technologiczne jest proste 
i efektywne kosztowo, jakość treści odgrywa tu kluczową rolę. Główny nacisk kładziony jest na 
wysoki standard.

Inne istotne wyzwanie może wynikać 
z wieku użytkownika. Metoda ta może być 
problematyczna dla starszych pokoleń, 
które zwykle wolniej posługują się narzę-
dziami IT oraz w inny sposób niż młodsi 
użytkownicy, a do tego mają odmienne 
nawyki dot. uczenia się.

Trzecie wyzwanie wynika z aspektu psy-
chologiczno-motywacyjnego związanego 
z obowiązkowymi kursami szkoleniowymi. 
Niektórzy użytkownicy uczestniczą w kur-
sach rapid e-learningu, ponieważ są one wymagane w ich pracy. Inni korzystają z nich w czasie 
wolnym, ponieważ jest to ich hobby lub chcą rozwijać swoje zawodowe umiejętności. Ze względu 
na to, motywacja obu tych grup jest dość różna.

2.2 Teorie�pokoleń�–�typy�uczniów:

Pisząc o rapid e-learningu jako metodzie efektywnej kosztowo i wydajnej w edukacji dorosłych 
(w sektorze biznesowym, szkoleniowym i HR, zarówno w ogólnej edukacji osób dorosłych jak 
i uczeniu się przez całe życie), ważne jest, aby umieścić go w kontekście rozwoju personalnego 
w „erze teleinformatyki”. Bez wątpienia wszyscy żyjemy w gwałtownie zmieniającym się środowi-
sku, które nieustannie zwiększa intensywność związaną z interakcją z inteligencją cyfrową. Tworzy 
to nowe potrzeby w zakresie edukacji i szkoleń.

Istnieje wiele artykułów i badań donoszących o zmianie naszego mózgu i powiększającej się róż-
nicy międzypokoleniowej. Doświadczamy tego, z jaką łatwością dzieci przyswajają umiejętności 
posługiwania się komputerem, niemalże natychmiastowo i naturalnie. Właściwie rodzą się one w 
„społeczeństwie informatycznym” cyfrowego świata. Fundamentami naszej cyfrowej społeczno-
ści są transformacja, przyswajanie oraz zorientowane na cel wykorzystanie informacji, a sama 
informacja stanowi wiedzę (Lénárd, 2015). 



REL w edukacji dorosłych – aspekty andragogiczne | 14

Zdaniem przedstawicieli nauk społecznych, defi-
nicja pokolenia oparta na wieku traci na znacze-
niu przy czynnikach społecznych, technicznych 
i politycznych, które są coraz częściej brane pod 
uwagę przy definiowaniu różnorodności pokolenio-
wej. „Ludzie bardziej przypominają współczesne im 
czasy niż własnych rodziców” (Mccrindle i Worlfin-
ger, 2009). W swojej znanej teorii pokoleń Howe 
i Strauss (Howe i Strauss, 2000) wyróżniają 5 róż-
nych pokoleń w oparciu o rok urodzenia. Poza tym 

kryterium, jedynym czynnikiem kategoryzującym jest środowisko technologiczne i dostęp do inter-
netu. Poniższa tabela przedstawia 5 pokoleń oraz nową, szóstą generację zwaną „pokoleniem α”.

NET-GENERACJE (Strauss & Howe, 2000)

Weterani (1925-45) Kontakt z internetem mieli w późnym wieku

Baby-boom (1946-64) Kontakt z internetem mieli w średnim wieku 

Pokolenie X (1965-79)
Pierwszy kontakt z internetem mieli będąc nastolatkami 
lub młodymi dorosłymi; ich praca jest ściśle związana 
z internetem

Pokolenie Y (1980 – 95) Internet pojawił się w czasach ich dzieciństwa

Pokolenie Z (1996-2009) Urodzili się w świecie z internetem

Mccrindle Research: Word up – A Lexicon of Generations Y & Z:
a Guide to Communicating with Them

Pokolenie α (po 2010) Absolutni „cyfrowi aborygeni”

Podczas gdy pokolenie X i wcześniejsze radzą sobie z teleinformatyką jako „cyfrowi imigranci”, 
pokolenia Z i α postrzegane są jako „cyfrowi aborygeni”, którzy zestaw umiejętności cyfrowych 
mają generalnie wrodzony. Uczą się nowych modeli, poszukują informacji, kształtują swoją men-
talność, wchodzą w relacje towarzyskie i testują swoje umiejętności online, często za pomocą 
gier. Jednocześnie, nauczyciele często narzekają na nowe pokolenia, mówiąc, że bardzo różnią 
się one od poprzednich generacji i że często mają problemy z uczeniem ich. W ich przypadku 
brutalną prawdą okazuje się fakt, że systemy edukacji i szkoleń muszą zaakceptować narzędzia 
cyfrowe jako absolutną podstawę. Powinny one brać pod uwagę współczesne trendy technolo-
giczne, takie jak grywalizacja, czyli uczenie się oparte na grach oraz rapid e-learning i wykorzy-
stywać je w szkoleniach. 
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2.3 Plastyczność�umysłu�–�style�uczenia�się

Mentalność i sposoby funkcjonowania mózgów cyfrowych imigrantów i cyfrowych aborygenów 
nie są takie same. Podczas gdy wcześniejsze pokolenia przyzwyczajone są do myślenia linear-
nego, późniejsze generacje potrafią radzić sobie z równoległymi procesami myślowymi, hiper-
tekstualnymi modelami uczenia się i przetwarzaniem informacji (Prensky, 2002). Jest to po 
części wynik hipertekstualnego środowiska technicznego w formie labiryntów licznych linków 
i wyskakujących okienek cyfrowego świata. Co najważniejsze, zależy on od niesamowitej pla-
styczności mózgu. W dzisiejszych czasach mózg szkolony jest w trybie myślenia hipertekstu-
alnego i odczuwa także „głód informacji” oraz nastawiony jest na regularną i bardziej intensywną 
stymulację ze świata zewnętrznego. Ogromna ilość różnych informacji jednocześnie zabiega 
o zdolność koncentracji mózgu, co w rzeczywistości osłabia konsolidację informacji w pamięci 
długoterminowej. Kiedy nie koncentrujemy się w pełni na danej informacji, nie może ona dotrzeć 
do pamięci długoterminowej i znika po kilku sekundach. Przy braku informacji pamiętanych 
długoterminowo, nie jest możliwe tworzenie konstruktywnych powiązań pomiędzy informacjami 
nowymi i tymi już przechowywanymi w pamięci. W związku z tym w dłuższej perspektywie 
powierzchowne czytanie i uczenie się lub zakłócane myślenie mogą prowadzić do zanikania 
myślenia, percepcji, rozumienia i odczuwania (Carr, 2014). 

To wzmożone zapotrzebowanie na stymula-
cję stanowi jedną z głównych różnic pomiędzy 
wcześniejszymi i późniejszymi pokoleniami.

To dlatego w przypadku starszych pokoleń 
i  ich nastawienia do teleinformatyki spoty-
kamy się z mniej optymistycznymi postawami, 
zaś w przypadku młodszych pokoleń nauczy-
ciele przestrzegają przed zaburzeniami zwią-
zanymi z rozproszoną uwagą. Prawdą jest, 
że  nasi rodzice dorastali grając w gry plan-

szowe, piłkę nożną, spędzając czas na podwórku z kolegami z sąsiedztwa etc., a nie klikając „lubię 
to” na platformach mediów społecznościowych lub udostępniając fajne zdjęcia na Instagramie. 
W związku z tym, ich podejście do teleinformatyki jest inne. Co więcej, ich mózg zachowuje się 
w inny sposób (pod względem uaktywnionych obszarów) w porównaniu do młodszych i star-
szych pokoleń. Dla przykładu, badania empiryczne udowodniły, że u przedstawicieli pokolenia Z 
podczas klasycznego czytania aktywowane są inne obszary w mózgu niż podczas surfowania po 
internecie i przeglądania stron, podczas gdy u osób ze starszych generacji oba rodzaje czytania 
uruchamiają te same obszary mózgowe (Small i Vorgan, 2008).
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2.4 Wytyczne

W jaki sposób pokonać przepaść pokoleniową i wyjść naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym 
ery cyfrowej? 

Opisanych wyżej różnic pomiędzy różnymi pokoleniami 
nie należy postrzegać jako obciążenia, ale jako fakt. 
Plastyczność mózgu nie jest przywilejem młodszych 
pokoleń. Według współczesnej neuronauki, mózg czło-
wieka zdolny jest do uczenia się i reorganizacji poprzez 
tworzenie nowych połączeń pomiędzy komórkami ner-
wowymi (neuronami) przez całe życie, co w swojej teo-
rii czynnika wzrostu komórek nerwowych potwierdza 
laureatka Nagrody Nobla Rita Levi-Montalcini (Chiappe 
et al., 2000).

Akceptując fakt, że teleinformatyka stała się dominującym czynnikiem naszego codziennego 
życia oraz, że szybkie tempo rozwoju technologii wymaga od ludzi, firm i systemów (jak system 
edukacji) ciągłej adaptacji, można podjąć konieczne działania, bez względu na wiek lub różnice 
międzypokoleniowe. 

Dlaczego rapid e-learning jest odpowiednim i efektywnym modelem uczenia się dla współ-
czesnego człowieka?

Podejście oparte na rapid e-learningu bierze pod uwagę zarówno względy gospodarcze jak 
i neuropsychologiczne. Jak wykazał w swoim badaniu empirycznym Parlaakilic, zarówno zalety 
edukacyjne jak i gospodarcze rapid e-learningu przeważają nad korzyściami jakie daje metoda 
klasyczna (Parlaakilic, 2015). Krótkie, szybkie materiały edukacyjne są lepiej dopasowane do prze-
twarzania informacji i hipertekstualnych metod uczenia się nowych pokoleń. Ponadto, regularnie 
ćwicząc, starsze pokolenia mogą „wytrenować się mentalnie” i przyzwyczaić do nowych technik 
szkoleniowych. W celu ułatwienia tego procesu i pomocy młodym pokoleniom w pokonywaniu 
ogólnych dysfunkcji uwagi, poniżej podajemy kilka rekomendacji.

REKOMENDACJE DLA RAPID E-LEARNINGU

starsze pokolenia (cyfrowi imigranci) młodsze pokolenia (cyfrowi aborygeni)

Cel: ułatwienie uczenia się cyfrowego
Metoda: dostarczenie materiałów informacyjnych 
zgłębiających ten proces dla lepszego zrozumie-
nia (nie tylko poprzez czytanie treści cyfrowych, 
ale poprzez umożliwienie podkreślania ważnych 
punktów etc.)

Cel: uzyskanie większej motywacji i zaangażowa-
nia uczniów w konkurencyjne kursy szkoleniowe. 
Metoda: wprowadzenie grywalizacji i. e. dostar-
czenie struktury opartej na grywalizacji organiza-
cjom szkoleniowym lub wewnętrznemu autorowi 
kursów. Np. narzędzia grywalizacji (PBI – punkty, 
odznaki, tablice najlepszych wyników; gry eduka-
cyjne, doświadczenie „flow” etc.)
Dodatkowe rezultaty: pasuje do nowych pokoleń, 
przyzwyczajonych do natychmiastowych infor-
macji zwrotnych.
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Cel: ułatwienie uczenia się cyfrowego
Metoda: zapewnienie materiałów audio 
Dodatkowe korzyści: uczniowie preferu-
jący słuchowy typ uczenia się mogą lepiej 
uchwycić treść.

Cel: zwiększenie skupienia i możliwości uwagi; 
zredukowanie deficytu uwagi 
Metoda: wzmocnienie uwagi za pomocą zale-
canych ćwiczeń (np. w USA szkolenia mindful-
ness stosowane są w środowisku biznesowym 
oraz w ramach coachingu prywatnego), treningi 
wewnętrzne, krótkie instruktaże filmowe etc.
Dodatkowe korzyści: poziom uważności ma 
pozytywny wpływ na funkcje mózgu odpowie-
dzialne za rozwiązywanie nowych problemów 
i sytuacji (np. płynna inteligencja)

Cel: ułatwianie uczenia się cyfrowego
Metoda: wykorzystanie krótkiego demo 
filmów w celu pomocy uczniom preferują-
cym styl kinetyczny w bardziej efektywnym 
przyswajaniu informacji.

Cel: Zwiększenie wewnętrznej motywacji.
Metoda: stosowanie psychologii pozytywnej 
(pozytywne informacje zwrotne, element gry, 
pozytywne i dobrze wymierzone wyzwania etc.) 
przy motywowaniu i ocenianiu aktywności.
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3. SCENARIUSZE SZKOLEŃ
Ponieważ metody dostarczania szkoleń i kursów wpływają bezpośrednio zarówno na skuteczność, 
jak i koszty organizacji, warto postawić sobie pytanie: która metoda jest najlepsza w mojej sytuacji?

Rekomendujemy przy tym dokładne rozważenie takich aspektów jak efektywność uczenia 
i motywacja.

3.1 Efektywność uczenia

Piramida uczenia (Learning Pyramid) stworzona przez American National Training Laboratories 
(Amerykańskie Narodowe Laboratorium Szkoleniowe – przyp. tłumacza) ilustruje jakiego efektu 
końcowego można się spodziewać po różnych sposobach nauki.

Istnieją 3 popularne scenariusze e-learningowe, które obiecują różne rezultaty, w zależności od 
użytych narzędzi i metod:

1. Indywidualny rapid e-learning

 »  czytelnictwo lub materiały audiowizualne mogą prowadzić do około 20% skuteczności nauki; 
skuteczność może być wyższa i sięgać nawet 30%, jeżeli jest połączona z demonstracjami 
online (np. wideo, obrazy, asynchroniczne webinaria);
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Czytanie

Źródło: National Training Laboratories, Bethel, Maine
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 »  wynik procentowy może wydawać się raczej niski, ale w niektórych przypadkach nie ma 
potrzeby dążyć do pogłębionej wiedzy (np. obowiązkowe elementy szkoleniowe, odświeżenie 
poprzednich szkoleń, informacje obiegowe itd.).

2. Asynchroniczny rapid e-learning 

 »  w tym przypadku uczestnicy mogą indywidualnie kontaktować się z trenerem używając forum, 
czatu lub e-maila;

 »  możliwość dyskutowania o jakimś temacie ma duży udział w przetwarzaniu informacji; zwięk-
sza to efektywność nauki do około 50%.

3. Synchroniczne i mieszane uczenie

 »  w obu przypadkach uczący się mają szansę na grupową dyskusję online lub twarzą w twarz, 
aby móc bardziej aktywnie dzielić się opiniami i wrażeniami. Współpraca wśród członków – 
np. zadania grupowe – zapewniają możliwość do zastosowania w praktyce przyswojonego 
materiału; może podnieść efektywność nawet do 75%;

 »  przez współpracę, wspólne zadania i wzajemna nauka (online lub offline) dostarczają wiele 
okazji do podzielenia się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi uczestnikami. W tej 
sytuacji uczniowie funkcjonują raz jako „uczniowie”, a raz jako „nauczyciele”, niekiedy zostają 
nauczycielami nawet dla samych siebie. Sprzyja to najgłębszemu opracowaniu informacji, 
zwiększając skuteczność uczenia się do 90%.

 »  w 2010 roku Departament ds. Edukacji Stanów Zjednoczony opublikował metaanalizę efektyw-
ności nauki w klasie lekcyjnej, indywidualnego e-learningu i mieszanych metod nauki. Z badania 
wynika, że „nauczanie mieszane było bardziej efektywne. Użyta osobno, nauka online zdaje się 
być bardziej efektywna, niż konwencjonalne nauczanie w klasach lekcyjnych, ale nic ponadto. 
(Means i in., 2010)

W warunkach RELM krzywa zapominania odgrywa znaczną rolę jako element projektowania 
kursów REL. 
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W przypadku kursów REL więcej sensu ma wpro-
wadzanie małych fragmentów wiedzy, wtedy 
kiedy są potrzebne, niż dużych ilości informa-
cji na raz, które nie zostaną użyte – przez co 
zostaną szybko zapomniane. Poprzez użycie 
działań poprawiających zdolność zapamiętywa-
nia znajdującymi się wyżej na „piramidzie ucze-
nia”, można osiągnąć zbalansowane i bardzo 
szybkie nauczanie. 

Będzie wymagało to nowego projektu modułów 
uczenia i możliwości (jak utube) w celu znale-
zienia odpowiedniego przez funkcje wyszuki-
wania odpowiedniego modułu. modułu przez 
funkcje wyszukiwania. 
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3.2 Motywacja i scenariuszne nauczania

Zasada „dozuj małymi dawkami” dotyczącą treści w rapid e-learningu jest atrakcyjna ze względu 
na łatwość we włączeniu jej w dzień pracy i przetwarzaniu wiedzy w indywidualnym tempie. 
Jednak niekoniecznie wystarcza to, aby zmotywować ludzi. Weź pod uwagę, że indywidualna 
nauka ma tendencje do tworzenia poczucia izolacji.

 »  użytecznym może być umieszczanie elementów społecznych w scenariusz nauczania przez 
połączenie nauki indywidualnej i synchronicznej/asynchronicznej; masowy otwarty kurs online 
(MOOC) oraz rapid e-learning mogą zaoferować natychmiastową komunikację używając 
pomocnych narzędzi (e-mail, czat, wideokonferencje itd.);

 »  bardziej skupione na uczących się podejście mieszane może łączyć zalety zarówno kanałów 
nauczania online, jak i offline; zachęca to uczących się do aktywniejszego udziału w zajęciach 
online, gdyż mają oni możliwość spotkania innych uczestników wirtualnie lub na żywo. 

Definicja Colina i Moonena (2001) mieszanego naucza-
nia brzmi: “hybryda tradycyjnego nauczania twa-
rzą w twarz z nauką online, podczas której 
nauka odbywa się zarówno w sali lekcyjnej, 
jak i online, gdzie komponent online staje 
się naturalnym rozszerzeniem tradycyj-
nego nauczania.” (Colis i Moonen, 2001, 
cyt. za: Rovai i Jordan, 2004, s.3 ). 

3.3  Wkazówki i porady 
motywacyjne

Niezależni motywatorzy mogą być 
pomocni i powinni być wykorzystani, 
ale  nie są wystarczającym motorem 
napędowym w procesie uczenia się. 
Istnieją duże możliwości przekształcenia 
rapid e-learningu w wyzwanie motywacyjne. 
Ten krok ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 
nauka okazuje się być skuteczniejsza, gdy motywacja 
pochodzi od samego ucznia:

 »  ciekawość wewnętrzna, potrzeba odkrywania; 

 »  ważne potrzeby (o których uczeń wie i które ma spełnić szkolenie); 

 »  wyzwania aktywujące (niezbyt trudne, ale też nie za łatwe, muszą być wystarczająco interesujące);

 »  realistyczne, praktyczne symulacje, nauka oparta na scenariuszach (SBL); sytuacje są wzięcie 
z prawdziwego życia, mocniejsze połączenie pomiędzy wiedzą, a jej wykorzystaniem;

NAUKA
MOBILNA

NAUKA
W SALI SZKOLE-

NIOWEJ
NAUKA
ONLINE

METODOLOGIA
NAUCZANIA

MIESZANEGO

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
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 »  emocje – jeżeli użyjemy ich w odpowiedni sposób – mogą być przydatne w procesie naucza-
nia. W jaki sposób? Jeżeli na przykład opowiemy historię używając wideo, w którym bohater 
pokazuje silne emocje, sprawi to, że będzie ona bardziej prawdziwa i znajoma dla ucznia, 
który zapamięta przez to treść lepiej.

 »  tworząc treści rapid e-learningu dobrze jest zastosować otwartą innowację – metodę „labo-
ratorium naukowego” („Learning Lab” method). Oznacza to, że przedstawiciele użytkownika 
końcowe również uczestniczą w procesie rozwoju, właściwie od samego początku. Pomagają 
kształtować treści, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom, zapewniając jednocześnie 
użyteczność materiały. Poza tym proponują doskonałe pomysły na scenariusze, oparte na 
ich własnych doświadczeniach.

 »  z badań dotyczących mózgu wiemy też, że inną zaletą rapid e-learningu jest to, że mini sce-
nariusze oraz małe dawki przyswajanych treści lepiej odpowiadają potrzebom młodszych 
pokoleń (Y, Z). Pokolenie internetowe jest przyzwyczajone do wielozadaniowości i częstszych 
zmian wykonywanych czynności dużo bardziej, niż poprzednie generacje. Ich przetwarzanie 
informacji jest hipertekstualne, w porównaniu z bardziej linearnym sposobem myślenia star-
szych dorosłych. Sprawia to, że są oni w stanie bardziej skupić się na „mini-treściach” czy 
mini-scenariuszach. 

ZARZĄDZANIE NAUCZANIEM W ŚRODOWISKU FIRMOWYM

MOTYWATORY WEWNĘTRZNE MOTYWATORY ZEWNĘTRZNE

Cel szkolenia – w prawdziwy sposób spełnia 
istotne zapotrzebowanie

Marketing wewnętrzny – określający zalety 
oraz cel kursu

Profesjonalne podejście połączone z ubarwiającymi 
wstawkami – humor, gamifikacja, scenariusze

Nagrody za naukę, certyfikaty ukończenia kursu, 
podziękowania

Dobre proporcje ilościowe – szybkie lekcje 
– mini scenariusze

Obowiązek (ustalenie ram czasowych dla 
końca kursu)

Reprezentuje rozsądne wyzwania Nagrody

Wyzwala współzawodnictwo – np. wprowadza 
proste elementy gamifikacji w proces nauki jak 
punkty, odznaki, rankingi liderów

Alternatywa dla zwykłych procesów pracy 
(zmiana w codziennej rutynie)

Obiecuje korzyści płynące przyswojonych umie-
jętności – np. efektywniejszy i łatwiejsza obsługa 
klienta, mniej stresu, szczęśliwsze dni pracy

Wewnętrzna promocja szkoleń – określająca dla 
pracowników cel kursu i jego zalety

Wyzwala ciekawość Wewnętrzna promocja szkoleń – dokładniej poli-
tyka dozowania „małych dawek” treści (np. RL, BL) 
– łatwiejsza włączenie w dzień pracy

Budowanie zespołu – interakcje społeczne 
– widoczność

Wyzwalanie emocji
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3.4 Rodzaje rapid e-learningu

Autorzy przewodnika polecają rapid e-learning jako bardziej efektywny rodzaj e-learningu, 
który może być także użyty w nauczaniu mieszanym. Wyróżniamy następujące typy szkoleń 
rapid e-learningu:

1.  Nauka indywidualna – bez obecności nauczyciela/szkoleniowca. Uczestnicy zaliczają cały 
kurs w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Taki rodzaj szkolenia wymaga od uczestników 
dużej dozy motywacji i niezależności. Uczestnicy nie kontaktują się ze sobą, a nauczyciel/
szkoleniowiec tylko przygotowuje materiały.

2.  Nauka asynchroniczna – uczestnicy mogą kontaktować się z nauczycielem/szkoleniowcem, 
ale nie muszą być w tym samym czasie online. Zazwyczaj komunikują się oni używają forum, 
czatu lub poczty elektronicznej. Podstawowe zalety takie edukacji to:

 ›  możliwość nauki w dowolnym miejscu – nauczyciel/szkoleniowiec i uczestnik mogą pra-
cować np. z domu

 ›  elastyczność – wszystkie materiały są dostępne po zalogowaniu się do dowolnego urzą-
dzenia i miejsca z dostępem do internetu

 ›  możliwość przemyślenia tematu i omówienia wszelkich wątpliwości – ponieważ można 
skontaktować się z nauczycielem/szkoleniowcem

 ›  niskie koszty – w zależności od stopnia zaawansowania materiały i treści oraz całego sys-
temu, są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych form szkolenia

3.  Nauka synchroniczna – nauczyciel/szkoleniowiec i uczestnicy mogą być aktywni w tym samym 
momencie. Model ten jest najbardziej podobny do tradycyjnego modelu nauki, jednak odbywa 
się w przestrzeni wirtualnej, a nie w pokoju szkoleniowym. Zalety tego rozwiązania zawierają:

 ›  interakcje z nauczycielem/szkoleniowcem oraz innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym

 ›  możliwość pracy indywidualnej lub w grupie

 ›  możliwość prezentacji materiałów podczas dyskusji

 ›  możliwość monitorowania pracy uczestników

4.  Nauka mieszana – połączenie szkoleń prowadzonych przez internet z tradycyjnymi kursami 
odbywającymi się w salach szkoleniowych.

Po wybraniu rodzaju treningu i odpowiedzi na powyższe pytania, należy wybrać odpowiednie 
narzędzia i rozpocząć szkolenie. 

Niektóre szkolenia na przykład międzygeneracyjne, dotyczące komunikacji, innowacji, web 2.0, 
umiejętności miękkich lub negocjacyjnych oraz szkolenia w zakresie sprzedaży wymagają ele-
mentu spotkań twarzą w twarz. Z jednoosobowymi scenariuszami rapid e-learnigu taki rodzaj 
szkolenia nie byłby w pełni wydajny. W tym przypadku celem jest zdobycie wiedzy, która: 

 ›  jest głęboka, bardziej rozwinięta, długotrwała

 ›  powinna być zastosowana w praktyce albo przenoszona na nowe sytuacje
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 ›  rozwija umiejętności praktyczne

Następnie zalecany scenariusz szkolenia wykorzystuje:

 ›  Salę szkoleniową jako otoczenie dla ćwiczeń oraz interakcji. Zajęcia offline dają możliwość 
praktycznego wykorzystania materiałów przyswojonych online poprzez pracę projektową 
albo dzielenie się opiniami na dany temat, co pogłębia przetwarzanie informacji i inspiruje 
do dalszych poszukiwań.

 ›  Krótkie e-szkolenia, które mogą zostać stworzone po to, aby przed przyjściem do Sali szko-
leniowej uczestnicy posiadali podstawową wiedzę dotyczącą danego tematu.

Daleko od tradycyjnego modelu nauki znajdują się nauczyciele/szkoleniowcy nauczania miesza-
nego, którzy muszą posiadać umiejętność działania w „trybie amfibii”, zarządzając procesami 
nauki zarówno online, jak i offline, a także indywidualnymi oraz grupowymi procesami uczenia 
się. online, jak i offline, indywidualnych i grupowych procesów uczenia się. Obejmuje to wiele 
ról i zadań:

 ›  ocena, analiza oraz podsumowanie danych online

 ›  działalność mentorska podczas procesu nauki online

 ›  bycie gotowym, aby odpowiedzieć na pytania i wysłać informację zwrotną dot. procesu 
nauki online

 ›  wykorzystywanie podczas szkolenia testów oraz innych narzędzi oceny (indywidualnie – 
eL/RL, w grupach – F2F) oraz aktywne działanie w oparciu o wyniki

 ›  elastyczne kształtowanie i dostosowywanie lekcji twarzą w twarz do potrzeb określonych 
podczas testowania oraz oceny

 ›  dzielenie się instrukcjami oraz poradami się na różnym poziomie (indywidualnym, grupo-
wym, w klasie)

 ›  posiadanie szerokiej i głębokiej wiedzy dot. treści szkolenia oraz jego zawartości

 ›  dostosowanie metodologii do profilu oraz potrzeb oraz profili uczestników

 ›  zarządzanie zajęciami w efektywny sposób, poświęcanie uczestnikom wystarczającej ilości 
czasu, uwagi oraz wsparcia

 ›  oferowanie uczestnikom pomocy i wskazówek nt. tego jak znaleźć określone informacje 
lub odpowiedzi; pomoc w zadawaniu odpowiednich pytań w poszukiwaniu właściwych 
odpowiedzi oraz rozwiązań

 ›  posiadanie planu oraz strategii, która nakieruje uczestników na zadanie, a ich zaintereso-
wanie na wiedzę.

Jak można zauważyć, rola szkoleniowca/nauczyciela jest całkiem złożona, gdy chodzi o pomoc 
uczestnikom w wykraczaniu poza automatyczne użycie odpowiedzi i zastosowaniu ich w innych, 
nowych sytuacjach. Wymaga to wykwalifikowanego szkoleniowca, a sam projekt szkolenia powi-
nien być dostosowany do grupy w przypadku każdego kursu.
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3.5 Scenariusze nauczania

Scenariusz 1. Indywidualny rapid e-learning

Pozwala na naukę kiedykolwiek i gdziekolwiek istnieje taka możliwość i chęć.

Potrzebny wkład: uczestnik – uczeń; twórca treści – kreatywny pisarz, ekspert, odpowiedzialny 
za utrzymanie treści. 

Pierwszy krok to identyfikacja systemu, którego należy użyć (ten krok występuje tylko za pierwszy 
razem) Istnieje znacząca różnica w kwestiach efektywności zarządzania nauczaniem pomiędzy 
e-learningiem oraz rapid e-learningiem. Poniższy wykres ilustruje zalety rapid e-learningu:

 » Nie ma potrzeby wielokrotnego testowania narzędzi 

 » Faza rozwoju

ANALIZA

Klasyczne podejście: rozbudowane moduły wiedzy tworzone przez długi czas

Trudny i kosztowny proces

Szybkie i proste…. i możesz je powielać

Podejście szybkie

ANALIZA

PROJEKT ROZWÓJ

OFFLINE E-LEARNING

TESTY DZIAŁANIE

DZIAŁANIE
PROJEKT, 

OPRACOWANIE, 
TESTY, 

WDRAŻANIE

WDRAŻA-
NIE

POTRZEBA 
AKTUAL-

IZACJI

POTRZEBA 
AKTUAL-

IZACJI

Wyłącznie 
(szybki e-learning 

(scenariusz 1)

Uczeń

Czy potrzebna 
inwestycja?

Darmowe  źródło?

Czy mamy już 
licencję?

Finalizacja

Identyfikacja systemu 
/stworzenie struktury 

(HR/dział szkoleń)

Mobilne urządzenie 
komputerowe

Twórca treści

Tworzenie treści

Uploading AktualizacjaInternet

Serwer
Test

Badanie treści

Informacje zwrotne 
(standardowe)

Koniec

Ekspert

Kreatywny
autor
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Proces nauki kończy się sprawdzeniem wyników nauczania, oceną i automatyczną informacją 
zwrotną na temat osiągnieć uczestnika.

Scenariusz 2. Rapid e-learning z elementami coachingu

Potrzebny wkład: uczestnik – uczeń, twórca treści, nauczyciel.

W tym przypadku uczestnicy biorą udział w kursie przygotowawczym odbywającym się przed 
„normalnym” szkoleniem, który może być synchroniczny lub asynchroniczny. Szkolenie odbywa 
się w stylu rapid e-learningu z dodatkowymi elementami coachingu online (może być synchro-
niczny lub asynchroniczny). 

Scenariusz 3. Mieszany rapid e-learning

W tej formie nauczania mieszanego synchroniczne oraz asynchroniczne elementy nauki łączą się.

Potrzebny wkład: uczestnicy – uczniowie; twórca treści, nauczyciel/szkoleniowiec, 
organizator edukacji

Główna cześć kursu jest w dużej mierze synchronicznym nauczaniem twarzą w twarz, do której 
materiały pomocnicze dostarcza rapid e-learning. Istnieje również możliwość, aby uczestnicy 
wzięli udział we wstępnym kursie online, przed przystąpieniem do szkolenia właściwego.

Online coaching (np. webinarium)

Kurs w formie 
szybkiego  

e-learningu
Ocena

Szkolenie poprzedzające kurs 
w grupach (czas rzeczywisty, 

np. webinarium)

Indywidualne szkolenie 
poprzedzające kurs 

(nie w czasie rzeczywistym)

Kurs w formie 
szybkiego  

e-learningu

(synchroniczny) (asynchroniczny)

Online coaching 
(forum, opiekun, chat, e-mail)

Szybki e-learning 
(uczenie się wspomagające)

Szkolenie  w kontakcie 
bezpośrednim (środowisko sali 
szkoleniowej, praca zespołowa, 

nauczyciel i koledzy)

OcenaSzkolenie poprzedzające 
kurs (e-learning)
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3.6 Wnioski

Niektóre pytania warte zadania podczas wyboru scenariusza szkolenia:

 ›  Jaki jest względny koszt każdego z typów szkolenia, czy mieści się w naszym budżecie?

 ›  Co jest lepsze – dostarczenie całości kursu za jednym razem czy rozłożenie materiału 
w czasie?

 ›  Czy kurs spełnia krótkoterminowe czy długoterminowe potrzeby edukacyjne?

 ›  Czy w dłuższej perspektywie czasowej warto inwestować w rapid e-learning?

 ›  Czy wymagane jest głębsze opracowanie/przetwarzanie informacji, czy też wystarczy wie-
dza podstawowa?

 ›  Czy uczestnicy będą potrzebowali używać przyswojony materiał w prawdziwym życiu lub 
podczas nowych sytuacji?

 ›  Czy uczestnicy mają dostęp do niezbędnego sprzętu komputerowego i komunikacyjnego?

 ›  Czy uczestnicy są wystarczająco zmotywowani do rapid e-learningu?

 ›  Czy harmonogramy i położenie geograficzne uczestników docelowych umożliwiają tego 
rodzaju szkolenia?

 ›  Czy nauka w salach szkoleniowych lub inne rodzaje nauki synchronicznej są możliwe?

Rapid e-learning jest dobrą opcją, gdy:

 ›  Istnieją znaczące ilości treści, które mają zostać przekazane jak największej 
liczbie uczestników;

 ›  Uczestnicy pochodzą z geograficznie rozproszonych lokacji;

 ›  Uczestnicy mają ograniczoną mobilność;

 ›  Uczestnicy mają w ciągu dnia ograniczony czas na naukę;

 ›  Uczestnicy mają przynajmniej podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz internetu;

 ›  Uczestnicy muszą rozwinąć podobny poziom wiedzy podstawowej/początkowej 
w danym temacie;

 ›  Uczestnicy są bardzo zmotywowani do uczenia się i wolą uczyć się we własnym tempie;

 ›  Treść może być ponownie wykorzystana w przyszłości przez inne grupy uczestników;

 ›  Szkolenie celuje w rozwój umiejętności kognitywnym, nie psychomotorycznych;

 ›  Istnieje potrzeba gromadzenia i śledzenia danych.



Technologia REL 
– narzędzia
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4. TECHNOLOGIA REL – NARZĘDZIA

4.1 Aspekty Ogólne

Biorąc pod uwagę rapid e-learning musimy uwzględnić dwa aspekty: technologiczny i edukacyjny 
(jak opisano w rozdziale 2). Technologia gwarantuje łatwość zaprojektowania kursu i pomaga 
w procesie edukacyjnym, a więc stanowi bardzo ważną część REL. Powinniśmy pamiętać, 
że narzędzia informacyjno-komunikacyjne, jakkolwiek ważne, są tylko środkiem to osiągnięcia 
celu, a nie celem samym w sobie, ponieważ głównym zamierzeniem jest edukacja. Z drugiej 
strony atrakcyjność kursu odgrywa duża rolę w procesie edukacyjnym i często jest czynnikiem 
decydującym o uczestnictwie. Efektywność nauczania powinna być traktowana co najmniej na 
tym samym poziomie co technologia.

Jeśli chodzi o rapid e-learning, możemy rozróżnić kilka źródeł narzędzi, za pomocą których two-
rzone są takie kursy:

 » Oprogramowanie otwarte
 » Oprogramowanie zamknięte
 » Aplikacje (narzędzia) internetowe
 » Platformy edukacyjne

Możemy zaobserwować następujące podstawowe typy zarządzania zdalnym uczeniem się 
w ramach platform e-learningowych:1

 »  CMS (System Zarządzania Treścią) – umożliwia dostęp i pełną kontrolę nad stworzoną treścią, 
która jest dostępna także dla innych. Oprócz możliwości konstruowania kursów, powinien 
zawierać moduł eksportujący gotowe materiały przygotowane w innych formatach danych.

 »  LMS (System Zarządzania Nauczaniem) – platforma umożliwiająca zarządzanie procesem 
szkoleniowym i jego kontrolę, generowanie raportów na temat bieżących aktywności, dostar-
czanie treningów, pracę zespołową oraz komunikację pomiędzy studentami i nauczycielem. 
Może także zawierać moduł tworzenia treści.

 »  LCMS (System Zarządzania Treścią Szkoleniową) – system projektowania, tworzenia, 
przechowywania, zarządzania i publikowania treści. Jest podobny do LMS.

4.2 Funkcjonalność (o kryteriach)

Kryteria decydujące o tym, czy dane narzędzie jest dobre lub użyteczne zależą od wymagań 
i rodzaju narzędzia. Dla wszystkich technologii rapid e-learningu możemy jednak wyróżnić nastę-
pujące kryteria:2

 » Intuicyjny interfejs
 » Możliwość dodania tekstu, dźwięku i obrazu
 » Nawigacja
 » Tworzenie treści szkoleniowych opartych na wzorach
 » Brak potrzeby korzystania ze skryptów podczas tworzenia kursów
 » Łatwość w utrzymaniu i aktualizacji treści
 » Brak potrzeby posiadania umiejętności programowania

1 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
2 W.Przybyła, M. Ratalewska “Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe”
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 » Możliwość interakcji
 » Eksport do różnych formatów
 » Śledzenie wyników
 » Możliwość dodawania testów, quizów
 » Możliwość komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
 » Narzędzia służące do uczenia się, zarządzania i przechowywania
 » Materiały do pobrania
 » Możliwość uzyskania informacji zwrotnych

4.3 Zasoby i wymagania techniczne

Rapid e-learning wymaga urządzenia elektronicznego (komputera, notepada, smartfona) wypo-
sażonego w system operacyjny i przeglądarkę internetową jak również połączenia z internetem. 
Naturalnie, różne narzędzia mają różne wymagania, przykładowo, instalując Moodle potrzebujesz 
bazy danych. Generalnie mówiąc, uczniowie powinni wziąć pod uwagę kilka kwestii technicznych 
poza zainstalowaniem oprogramowania. Może zaistnieć potrzeba śledzenia monitów pojawia-
jących się na ekranie w przypadku oprogramowania stacjonarnego lub sprawdzania najnow-
szych wersji wymaganych wtyczek (np. Java). Zwykle użytkownicy mają dostęp do komputerów, 
które spełniają minimalne wymagania do wzięcia udziału w kursie.

Niektóre rodzaje oprogramowania do REL to aplikacje internetowe, niewymagające instala-
cji. Nadal jednak potrzebne są do nich w większości przypadków pewne popularne programy, 
takie jak Adobe Flash lub Java TM, zainstalowane na większości urządzeń. Korzyścią takiej sytu-
acji jest to, że oprogramowanie będzie działało na wielu platformach i systemach operacyjnych. 
Niektóre rodzaje oprogramowania posiadają także wersje mobilne. Co do zasady wymagają one 
zainstalowania najnowszej wersji powszechnie dostępnych narzędzi, choć może to być czasami 
sprzeczne z polityką IT firmy lub innymi czynnikami ograniczającymi.

Istnieje wiele pakietów oprogramowania, zarówno darmowego jak i komercyjnego, które można 
wykorzystywać w rapid e-learningu:

 »  Lectora
 »  Adobe Captivate
 »  Articulate Studio
 »  Articulate Storyline
 »  ZebraZapps
 »  WBT Express
 »  Udutu
 »  RapideL
 »  STT Trainer
 »  Rapid Intake
 »  Atlantic Link
 »  Xerte
 »  CourseLab
 »  Microsoft LCDS
 »  ReadyGo
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4.4  Oprogramowanie do tworzenia treści (Adobe Captivate, Lectora, 
Articulate Storyline)

Tworzenie kursu lub innych materiałów szkoleniowych może być skomplikowane. Szacuje się, 
że stworzenie jednej godziny kursu e-learningowego wymaga nakładu pracy w wysokości około 
100 roboczogodzin. Osoba tworząca treść powinna znać podstawowe zasady przygotowywania 
tego rodzaju materiałów i wykorzystania odpowiednich narzędzi. Narzędzia do tworzenia treści 
możemy podzielić na następujące3 kategorie:

 »  zintegrowane narzędzia do edycji (pozwalają na tworzenie kompletnej, interaktywnej prezen-
tacji, np. Xerte, CourseLab)

 »  edytory treści multimedialnych (pozwalają na edycję różnych rodzajów plików multimedial-
nych, np. Wink, CamStudio)

 »  narzędzia i usługi sieciowe (podobne do narzędzi wymienionych powyżej, ale są wykorzysty-
wane online, np. Jumpcut, Google Doc)

 »  narzędzia mierzące efekty nauczania i oceniające – mogą to być oddzielne narzędzia (np. Hot 
Potatoes, EclipseCrossword, CrossWord) lub funkcja w istniejących narzędziach (testy online, 
kwestionariusze, ćwiczenia interaktywne)

4.4.1 Przykład – Articulate Storyline4

Produkty Articulate (włącznie z Camtasia i Adobe Captivate) stanowią jedne z najpopularniej-
szych narzędzi na rynku e-learningu, więc bez wahania możemy skorzystać z nich dla celów 
rapid e-learningu. Jest to narzędzie umożliwiające trenerowi tworzenie nawet zaawansowanych 
kursów bez wiedzy na temat programowania. Articulate Storyline to oprogramowanie służące 
szybkiemu opracowaniu kursów e-learningowych od zera. Ponadto, pozwala na interakcję z użyt-
kownikami poprzez warstwy slajdów oraz różne typy przejścia. Możemy dodać interakcję za 
pomocą „przeciągnij i opuść”, nagrywać obrazy lub dodawać quizy i publikować je jako Flash, 
HTML5 i na urządzeniach mobilnych. Najnowsza wersja oprogramowania (Articulate Studio) 
jest oparta głownie na slajdach Power Point, tworzą ją po prostu interakcje i quizy. Storyline 
łączy wszystkie funkcjonalności Studio i Power Point, ale na bardziej wyrafinowanym poziomie.

Kurs przygotowany za pomocą Storyline składa się ze scenek5 i slajdów. Możliwa jest zmiana ich 
kolejności, grupowanie lub łączenie. Storyline oferuje wiele szablonów zawierających rozmiesz-
czenie treści i gotowe interakcje, a jedyne, co musimy zrobić to uzupełnić je treścią. Możemy 
także wybrać ludzi i ich stanowiska oraz ustawić aktywatory (przeprowadzanie jakiejś akcji 
w związku z danym zachowaniem), dostępna jest również opcja nagrania ekranu. Program umoż-
liwia także udostępnianie szablonów pomiędzy użytkownikami.

Ponadto, aplikacja obsługuje m-learning (uczenie się za pomocą urządzenia mobilnego) i nie 
ma potrzeby kupowania dodatkowego oprogramowania, ponieważ jest to produkt niezależny.

3 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
4 http://e-learning-studio.pl/storyline
5 http://e-learning-studio.pl/storyline/funkcje
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4.4.2 Kryteria

Dobre narzędzie do tworzenia treści umożliwia6 autorowi:
 » Korzystanie z niego w prosty i intuicyjny sposób
 » Tworzenie interaktywnych treści
 » Tworzenie testów
 » Eksport lekcji do każdego LMS
 » Szybką zmianę wyglądu elementów graficznych
 » Łatwą aktualizację treści
 » Wykorzystanie wielu szablonów (zawierających tło, przyciski do nawigacji, dźwięki, animacje)
 »  Używanie dużej ilości tekstu, materiałów wideo i elementów graficznych, których wygląd 

można ustawiać (tj. tekst może zmieniać miejsce)
 » Tworzenie interakcji bez posiadania wiedzy na temat programowania
 » Przeglądanie stron
 » Działanie na różnych przeglądarkach
 » Publikowanie materiału, który spełnia standardy (SCORM)
 » Eksport do różnych formatów

4.4.3 Zalety i wady

Zalety:
 » Możliwość tworzenia prezentacji bez PowerPointa
 » Bardzo prosty i intuicyjny sposób na tworzenie prezentacji
 » Możliwość dodawania interakcji (warstwy, wyzwalacze, warunki, zmienne)
 » Pozwala na tworzenie quizów z interakcjami „przeciągnij i opuść”
 » Możliwość dodawania wbudowanych obiektów, jak przyciski, pola tekstowe, selekcja
 » Możliwość nagrywania obrazu
 » Umożliwia symulację oprogramowania
 » Możliwość publikowania we Flashu, HTML5 oraz na urządzeniach mobilnych
 » Możliwość śledzenia i raportowania wyników

Wady:
 »  Ponieważ jest to program zaawansowany, potrzeba trochę czasu, aby się z nim zapoznać 

i nauczyć się przygotować kurs oraz jego elementy
 » Tworzenie zaawansowanych interakcji może być trudne dla instruktora/trenera
 » Cena jest dość wysoka (ok. 1400 USD)
 » Nie zawiera indeksowania treści

4.4.4 Wskazówki dotyczące użytkowania

 »  Pamiętaj, że ludzie mają różne style uczenia się. Niektórzy uczą się lepiej czytając, inni pod-
czas słuchania lub oglądania materiałów wideo. Upewnij się, że treść e-learningowa jest dla 
wszystkich i zawiera różne media.

 » Zanim przygotujesz kurs, wyznacz cele dydaktyczne (patrz rozdział 4)
 »  Materiały e-learningowe powinny być możliwie najlepiej dopasowane do odbiorcy (nie możesz 

używać tych samych wykładów/plików dla banku, a potem dla firmy telekomunikacyjnej)

6 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
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 »  Zorganizuj pytania sprawdzające wiedzę w taki sposób, aby trener mógł pomijać niektóre 
z nich ze względu na wystarczającą wiedzę uczących się

 » Wstępne informacje o kursie powinny być dostępne online
 » Kurs powinien zawierać wstępną sesję szkoleniową z nawigacji oraz funkcji kursu
 » Materiały powinny tworzyć logiczną strukturę
 » Powinien być atrakcyjny, aby skupić uwagę uczniów (zaskocz swojego ucznia!)

4.4.5 Inne przykłady

Adobe Captivate, Lectora, ProForm, Rptivity

4.5 Oprogramowanie do Zarządzania Nauczaniem (Moodle, Blackboard)

Platformy szkoleniowe są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zdalnym 
uczeniu się. Ogólnie mówiąc, prezentują one materiały szkoleniowe importowane przy pomocy 
wyspecjalizowanych narzędzi lub opublikowane w formie źródłowej. Zwykle, platformy wyma-
gają przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z danymi standardami technicznymi 
(jak SCORM). Dlaczego są one tak popularne? Ponieważ dostęp do nich jest bardzo prosty 
i powszechny. Platforma szkoleniowa jest systemem zaprojektowanym specjalnie do tworzenia, 
przechowywania i udostępniania wiedzy przez internet. Umożliwia budowanie całych kursów 
edukacyjnych wraz z dodatkowymi usługami i wspierającymi je narzędziami. Nie można jednak 
zagwarantować, że dana funkcja będzie zawsze dostępna; zwykle nie istnieje bowiem skon-
solidowana strategia rozwoju na kolejne kilka lat. Tak więc z czasem potencjalnie wymagane 
ustawienia mogą przestać działać lub zostać zastąpione przez niekompatybilne funkcje stan-
dardowe. Jeśli chcemy korzystać z tego rodzaju platformy, możemy to robić na trzy sposoby:

 » Gotowe platformy oferowane przez firmy komercyjne (np. Lotus LearningSpace, WebCT)
 »  Projektowanie i tworzenie własnej platformy (np. platformy stworzonej przez SGH w Warsza-

wie, Wirtualna Politechnika)
 »  Leasing platformy edukacyjnej (wykorzystanie oddzielnych kursów bez potrzeby implemen-

tacji całej platformy, np. iLearning Oracle, Alatus)

4.5.1 Przykład (Moodle)

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest jedną z najpopularniej-
szych platform edukacyjnych. Z jednej strony, jest to System Zarządzania Treścią, a z drugiej, 
System Zarządzania Nauczaniem. Połączenie obu tych funkcji sprawiło, że jest to platforma 
bardziej użyteczna. To platforma otwarta, co oznacza, że każdemu wolno sprawdzić kod systemu, 
poprawić błędy i rozwinąć ją, a jej instalacja i użytkowanie są darmowe. Ponadto, da się mody-
fikować ją dla własnych celów. Dzięki temu, możemy budować nasz własny portal edukacyjny. 
Moodle ma strukturę modularną, a użytkownicy są podzieleni na grupy, takie jak:

 » Goście – mogą widzieć opisy, ale nie mogą przeglądać kursów ani w nich uczestniczyć
 » Słuchacze – mają możliwość przeglądania kursów i uczestniczenia w nich
 »  Trener kursu – nie może samodzielne tworzyć kursu, ale może mieć natychmiastowy dostęp 

do treści i modyfikować ją w ramach istniejącego kursu
 » Twórca/autor kursu – może tworzyć treść i przypisywać trenerów do kursów
 » Administrator – może zmienić każdy element platformy
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Istnieją trzy formaty kursów: społeczny, tematyczny i tygodniowy. Tekst umieszczany jest przy 
użyciu edytora HTML WYSIWYG, który swoimi możliwościami przypomina edytory tekstu gra-
ficznego. Trener ma dostęp do rozbudowanego systemu logowania aktywności studentów. 

Główne funkcjonalności to:
 » Wykorzystanie materiałów szkoleniowych przygotowanych zgodnie ze standardem SCORM
 »  Możliwość zbudowania kursu internetowego zawierającego tekst i multimedia (które znacznie 

podnoszą jakość przekazywanych informacji i sprawiają, że są bardziej dostępne)
 »  Możliwość dyskusji – chat (umożliwienie konwersacji w czasie rzeczywistym pomiędzy stu-

dentami i trenerami)
 » Możliwość stworzenia i prowadzenia forum
 » Możliwość wykorzystania testów, quizów, krzyżówek
 » Generowanie raportów
 » Tworzenie kwestionariuszy
 »  Możliwość wysyłania informacji na temat postępów w nauce (informacje zwrotne także 

od trenera)

Platforma Moodle może być wykorzystywana w szkołach (szczególnie w wyższej edukacji), 
jednostkach administracji publicznej, dużych korporacjach i organizacjach, MŚP z wszystkich 
sektorów oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

4.5.2 Kryteria

Dobre narzędzie do Zarządzania Nauczaniem: 
 »  Obejmuje narzędzia szkoleniowe, takie jak zakładki do kursów, przestrzeń informacyjną dla 

studentów, dostęp do źródeł, adnotacji, indeks, oceny i interakcję grupową
 »  Obejmuje narzędzia współpracy, takie jak grupy dyskusyjne, chat, telekonferencja, audio- 

i wideokonferencje, grupy robocze
 »  Obejmuje narzędzia zarządzania takie jak zarządzanie plikami, narzędzia wyszukiwania, 

pomoc on-line, dostęp do danych osobowych, rankingi studentów
 » Wdraża i przechowuje dane zgodnie ze standardami
 » Ma dostęp do wsparcia technicznego
 » Umożliwia komunikację synchroniczną i asynchroniczną 

4.5.3 Wady i zalety

Zalety:
 » Umożliwia przechowywanie wszystkich materiałów związanych z kursem. Posiadanie całości 

materiałów w jednym miejscu sprzyja doskonaleniu i utrzymaniu w porządku
 » Mamy dostęp do materiałów o dowolnej porze (konieczne jest połączenie internetowe)
 »  Lokalizacja nie ma znaczenia – możemy uczyć się z miejsc na całym świecie nie 

opuszczając domu
 » dobrej jakości darmowe narzędzie do zarządzania szkoleniami 
 » Łatwy w użyciu
 » Wydajny i efektywny sposób uczenia się
 » Oszczędność czasu (nie musimy szukać materiałów w różnych miejscach)
 » Możliwe jest mieszanie różnych form uczenia się (mieszana metoda uczenia się)
 » Ułatwia proces zarządzania kursami edukacyjnymi
 » Bezpośredni dostęp do narzędzi pomagających w procesach edukacyjnych
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Wady:7

 »  Systemy komunikacji (e-mail, chat i forum) wbudowane w platformę nie są tak dobre jako 
wyspecjalizowane programy do tych celów, więc komunikacja może być nie tak efektywna, 
jak tego oczekujemy, 

 »  Dla nauczycieli/trenerów korzystanie z platformy może być bardziej skomplikowane; konieczne 
jest poświęcenie pewnego czasu (nawet kilku tygodni) na zapoznanie się z nią

 »  Darmowe platformy e-learnignowe zwykle nie posiadają funkcji przydatnych w tworzeniu bar-
dziej wyrafinowanych kursów (musimy zapłacić np. za zintegrowanie jej z plikami zewnętrznej 
bazy danych, metodami płatności etc.)

 »  Aby zostały opublikowane na platformie, materiały szkoleniowe muszą być przygotowane 
zgodnie z określonymi standardami

 »  Potrzebuje odpowiedniej infrastruktury IT (pojemność serwera, licencja systemu bazy danych, 
interpreter PHP)

4.5.4 Wskazówki dotyczące użytkowania

 »  Zastanów się dobrze nad typem platformy, jakiej potrzebujesz: czy będziesz używał platformy 
ogólnodostępnej (Dokeos, Moodle, OLAT, Scholaris, Eduslide), platformy oferowanej przez 
firmę komercyjną (WebCT, WBTEExpress), swojej własnej platformy opartej na istniejącym 
oprogramowaniu, np. Moodle, czy platformy opracowanej i użytkowanej w całości w ramach 
firmy bądź ogólnodostępnej platformy z materiałami szkoleniowymi przygotowanej przez 
innych (PeLP). Pamiętaj, że spędzisz więcej czasu dostosowując darmową platformę do 
swoich wymagań.

 »  Korzystaj z wewnętrznych narzędzi komunikacji – lepiej jeśli uczniowie/uczestnicy komunikują 
się przez platformę aniżeli przez samodzielne wiadomości e-mail lub komunikatory.

 »  Materiały edukacyjne dla platformy szkoleniowej powinny być bardzo dobrze przygotowane 
przy pomocy odpowiednich standardów. Zapoznaj się z narzędziami i podręcznikami wska-
zującymi jak to zrobić.

 » Upewnij się, że twoja platforma dopuszcza ocenę pracy.

4.5.5 Inne przykłady

PeLP, OLAT, Scholaris, Eduslide, WebCT, WBTExpress

4.6 Oprogramowanie dla webinariów (ClickWebinar, ClickMeeting)

Zgodnie z definicją, webinarium to seminarium internetowe z transmisją audio lub wideo online 
odbywającą się z jednego źródła do dużej grupy odbiorców. Jest to sposób udostępniania infor-
macji, wygłaszania wystąpień lub nauczania w czasie rzeczywistym.

Webinaria opierają się na współpracy w większym stopniu niż inne narzędzia ponieważ obejmują 
ankiety oraz sesje pytań i odpowiedzi, które umożliwiają uczestnikom wzajemną interakcję. 
Webinarium może być transmitowane na żywo (w konkretnym dniu i czasie) lub „na żądanie” 
(nagrane i nadane później), co pozwala widzowi je obejrzeć wtedy, kiedy chce. Uczestnicy mogą 
wziąć udział w webinarium z każdego komputera lub smartfona za pomocą linka wysyłanego 
przez organizatora.

7 http://blog.platformyedukacyjne.pl/moodle/darmowa-platforma-e-learningowa-dobry-zly-wybor/
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Wykorzystanie tego narzędzia dla celów edukacyjnych staje się coraz szersze, wraz z rosnącymi 
umiejętnościami obsługi technologii przez trenerów i uczniów. Webinaria mają ogromny potencjał 
użytkowy, szczególnie w nauczaniu dorosłych i rozwoju osobistym w małych i średnich przed-
siębiorstwach. Mogą otworzyć ogromny rynek rozwoju pracowników wewnątrz firmy, podczas 
gdy w warunkach tradycyjnych musieliby być wysyłani poza biuro na szkolenie, co wiązałoby 
się często z wysokimi kosztami dla firmy. W webinariach stworzonych dla celów szkoleniowych, 
struktura treści i poziom kontroli nad interaktywnością tworzą środowisko „nadawania”, gdzie 
jedna osoba dostarcza treści grupie. Jednak webinarium e-learningowe o małej liczbie uczest-
ników (2 lub 3) może mieć duży poziom interakcyjności i stanowi mieszaną metodę uczenia się. 

4.6.1 Przykład (ClickMeeting)

ClickMeeting jest jedną z najpopularniejszych technologii webinaryjnych. Pozwala na spotykanie 
się i współpracę online z zespołami, klientami i partnerami, bez względu na lokalizację, system 
operacyjny lub strefę czasową. W przeciwieństwie do innych platform, ClickMeeting nie wymaga 
instalacji. Aby przyłączyć się do spotkania, organizatorzy i uczestnicy potrzebują tylko przeglą-
darki internetowej, dostępu do internetu i linka. Nie muszą się rejestrować.

Główne cechy ClickMeeting:
 » Audio- i telekonferencje
 » Rebranding sali spotkań
 » Całkowite udostępnianie i kontrola pulpitu
 » Moderacja (Q&A) i chat prywatny
 » Symultaniczne tłumaczenie chatu
 » Udostępnianie informacji o wydarzeniu w mediach społecznościowych
 » Nagrywanie spotkań

Więcej informacji na temat ClickMeeting można znaleźć na www.clickmeeting.com. 

4.6.2 Kryteria

Dobre oprogramowanie do webinarium pozwala na:
 » Udostępnianie dokumentów i ekranu
 » Interakcje pomiędzy trenerem i uczestnikami
 » Organizację miejsca pracy
 » Quizy i sondaże
 » Planowanie webinarium (publiczność, cele, treść, wymagania techniczne, model ewaluacji)
 » Przesyłanie dokumentów
 »  Różne formy komunikacji (głos, wideo, prezentacja slajdów, chat, podnoszenie rąk lub przy-

ciski tak/nie)
 » Nagrywanie webinarium

4.6.3 Zalety i Wady

Zalety:
 »  Technologia webinarium staje się coraz tańsza i szerzej dostępna (z powodu szybkiego roz-

woju infrastruktury i oprogramowania wykorzystywanego do zdalnej komunikacji)
 »  Webinaria pozwalają na doświadczenie uczenia się z ekspertem w danym temacie, które ina-

czej nie byłoby możliwe ze względu na ograniczenia terytorialne i czasowe
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 »  Webinaria pozwalają na nagrywanie tego rodzaju sesji dla innych uczestników i można udo-
stępniać je „na żądanie”

 »  Dzięki technologii webinarium uczestnicy mogą brać udział w wielu webinariach, aby spraw-
dzić temat zanim wybiorą drogą tradycyjną daną sesję szkoleniową

Wady:
 »  Uczestnicy biorący udział w szkoleniu tradycyjnym są bardziej skupieni niż ci korzystający 

z webinariów
 »  Podczas webinarium uczestnicy mogą równocześnie przeglądać internet, pracować, czytać 

lub robić inne rzeczy, które ich rozpraszają
 »  Tradycyjne spotkania pozwalają uczestnikom na większą elastyczność i interakcję niż 

sesje webinaryjne
 »  Podczas webinarium trudno jest moderować dużą grupę uczestników, zwłaszcza jeśli komu-

nikacja niewerbalna pomiędzy uczestnikami ogranicza się do minimum

4.6.4 Wskazówki dotyczące użytkowania8

 »  Poproś o wcześniejszą rejestrację na webinarium w fazie planowania w celu uzyskania 
danych kontaktowych

 »  Sprawdź wyposażenie i materiały – prześlij potrzebne pliki przed rozpoczęciem webinarium 
(pamiętaj, prędkość przesyłania jest zwykle o wiele wolniejsza niż prędkość pobierania!)

 » Ustaw zasady i warunki szkolenia przed jego rozpoczęciem
 » Zarządzaj opcjami udostępnienia plików uczestnikom
 » Zarządzaj opcjami, aby pracować online z dokumentami udostępnianymi uczestnikom
 » Dopasuj swój języki materiały do każdej grupy docelowej
 » Na początku webinarium zapytaj uczestników o ich oczekiwania
 » Zwróć uwagę na ilość czasu spędzoną na każdym slajdzie, ćwiczeniu, quizie etc.
 »  Weź pod uwagę nagranie webinarium w celu posiadania sesji archiwalnych do późniejszego 

wykorzystania
 » Przygotuj się, przygotuj i jeszcze raz przygotuj!

4.6.5 Inne przykłady

ClickMeeting, Yugma, WiZiQ, Spreed, Adobe Connect, Blackboard, Cisco

4.7 Oprogramowanie dla prezentacji (PP, Prezi, SlideShare)

W dzisiejszych czasach pokaz slajdów jest praktycznie obowiązkową częścią każdej prezentacji 
wykorzystywaną podczas procesu uczenia się. Musimy jednak pamiętać, że kluczem bogatej 
prezentacji jest odpowiednie połącznie różnych elementów, w tym graficznych. Powinny mieć 
wartość komunikacyjną i edukacyjną – najbardziej efektywne są proste i czytelne grafiki.

Prezentacja wyjątkowa i atrakcyjna charakteryzuje się poziomem estetyki i spójności, który nigdy 
nie odbiega od jej tematu lub autora oraz jest wystarczająco treściwa, aby stanowić uzupełnienia 
komunikatu prelegenta.

8 http://webinar2learn.eu/project/results/manual
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4.7.1 Przykład (Microsoft Power Point)

Microsoft PowerPoint jest programem do tworzenia multimedialnych prezentacji i stanowi część 
pakietu Microsoft Office dostępnego dla Microsoft Windows i Mac OS.

PowerPoint nadal stanowi najpowszechniejsze i najlepiej znane, łatwe narzędzi do prezentacji. 
Formatem prezentacji jest seria slajdów z tekstem, obrazami, prostymi animacjami – jest to 
świetna forma przedstawiania informacji. W PowerPoint tekst, grafiki, filmy i inne obiekty są 
włączone w slajdy. Slajdy można wydrukować lub (częściej) wyświetlać na monitorze lub projek-
torze. Zgodnie z ustawieniami twórcy, przejścia pomiędzy slajdami oraz pojawianie się kolejnych 
elementów może przebiegać według różnych stylów.

Jak większość tego typu programów, PowerPoint oferuje możliwość tworzenia szablonów slaj-
dów (np. slajd tytułowy, tabela w stylu slajdów, tekst i wykres na slajdzie etc.). Możliwe jest 
również wybieranie funkcji slide master lub własne tworzenie, co pozwala na jednolity wygląd 
wszystkich slajdów. Mogą być one także całkowicie różne i niezwiązane z żadnym projektem.

4.7.2 Kryteria

Dobre oprogramowanie do tworzenia prezentacji umożliwia:
 »  Dodawanie obrazów, filmów, ikon, efektów animowanych, symboli, wykresów, głosu, hiperłączy 

i innych elementów
 » Różne rodzaje przejścia
 » Wykorzystanie darmowych szablonów i tworzenie prezentacji od zera
 » Dodanie przycisków czynności
 » Zmiany w rozkładzie, kolorze, tle, czcionce
 » Zapisywanie w różnych formatach
 » Dodawanie notatek (niewidocznych dla publiczności)
 » Różne widoki prezentacji
 » Zainteresowanie publiczności przy pomocy ciekawych form prezentacji
 » Pokazy slajdów
 » Powiększanie i pomniejszanie prezentacji
 » Prezentacje nieliniowe

4.7.3 Zalety i Wady

Zalety:
 »  Slajdy stanowią bardzo użyteczne pomoce wizualne – pomagają przyciągnąć uwagę, 

przyspieszają uczenie się i ułatwiają zapamiętywanie
 » Wizualizacja pomaga w lepszym zrozumieniu tematu
 » Jest to bardzo atrakcyjna forma prezentowania informacji
 »  Prezentacja pomija detale, więc jest ważna jeśli chcemy tylko pobieżnie poczytać na dany 

temat nie wchodząc w szczegóły

Wady:
 »  Łatwo jest przesadzić – użytkownicy mają tendencję do nadużywania programów do two-

rzenia prezentacji
 »  Zależność od wyposażenia – komputera i projektora – nie ma więc możliwości prezentowania 

slajdów spoza salą szkoleniową
 » Wiele osób nie czyta informacji napisanych na slajdach
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4.7.4 Wskazówki dotyczące użytkowania9

 » Ważne jest, aby określić cel prezentacji – jakie ma być jej zadanie?
 » Bądź klarowny w kwestii kluczowego przekazu
 » Unikaj problemów związanych z czytelnością, jak zbyt mała czcionka lub brak spójności stylu
 » Wykorzystaj obrazy by przykuć uwagę uczestników i zilustrować główne zagadnienia
 »  Materiały wizualne powinny mieć charakter informacyjny i służyć celom edukacyjnym – unikaj 

czysto dekoracyjnych grafik
 » Wykorzystaj dobrej jakości rysunki, tabele, wykresy, symbole, zdjęcia lub zrzuty z ekranu
 » Każdy slajd powinien mieć jasny nagłówek
 »  Ogranicz liczbę słów na slajd (nie więcej niż 5 punktów na slajd, używaj krótkich wyrażeń, 

nie więcej niż 25-35 słów)
 »  Pamiętaj, aby umieścić tytuł, swoje imię i nazwisko oraz plan swojej prezentacji na 

pierwszych slajdach
 » Unikaj elementów rozpraszających uwagę
 » 1 slajd = 1 problem
 » Rozplanuj czas swojej prezentacji
 » Treść slajdów powinna być interesująca i nie powinna nudzić publiczności
 » Wydrukuj swoje slajdy – mogą być pomocne dla publiczności podczas prezentacji f2f
 » Ostatni slajd powinien zawierać dane kontaktowe

4.7.5 Inne przykłady

Microsoft Power Point, Apple Keynote, Apache OpenOffice Impress, Prezi, SlideShare

4.8 Oprogramowanie do grywalizacji

Grywalizacja opiera się na mechanizmie znanym z odgrywania ról i gier komputerowych, a jej 
celem jest modyfikowanie zachowania w sytuacjach innych niż gry w celu zaangażowania osób. 
Technika ta opiera się na przyjemności pochodzącej z przechodzenia kolejno pokonywanych 
wyzwań, z rywalizacji, współpracy etc. Grywalizacja może zaangażować osoby w działania, 
które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli uważamy je za nudne lub rutynowe.

Mechanizm gry wykorzystywany w grywalizacji obejmuje:
 » Zadania i wyzwania dla uczestników lub grup
 »  Pasek postępu lub inna forma wskaźnika ukończenia zadania, pokazująca odległość dzielącą 

uczestnika od kolejnego poziomu lub zadania
 » Poziomy trudności/rozwój
 » Rywalizacja indywidualna i grupowa
 » Współpraca uczestników na rzecz wspólnego celu
 » Rankingi
 » Punkty – wirtualna waluta przyznana za wykonanie zadań
 » Elementy wizualne
 »  System nagród, wymian, kolekcjonowania i możliwość dawania innym nagród w celu podnie-

sienia statusu uczestników i umocnienia więzi społecznych w ramach projektu
 » Komunikacja pomiędzy uczestnikami – fora, e-maile, chaty 

9 http://www.rogerdarlington.me.uk/Presentation.html
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4.8.1 Przykład (Ribbon Hero)

Jednym z przykładów grywalizacji jest Ribbon Hero – gra opracowana w laboratoriach Micro-
soft Labs, której celem jest w przyjazny sposób nauczyć użytkownika obsługi Microsoft Office 
przez wciągnięcie go do gry. Program stawia użytkownika przed wyzwaniami (np. „Wyko-
rzystaj animacje w PowerPoint” lub „Sformatuj nagłówek i stopkę w Wordzie”), za które 
w nagrodę otrzymuje on punkty. Paski postępu pokazują „stopień zaawansowania” w obsłudze 
poszczególnych programów.

4.8.2 Kryteria

Dobre oprogramowanie do grywalizacji:
 »  Zwiększa zaangażowanie uczestnika – jest to jeden z kluczowych elementów gwarantujących 

sukces systemu grywalizacji (użytkownik może decydować np. o wyglądzie awatara)
 »  Zwiększa pewność siebie – w zależności od zmiennych proporcji zadań, przyjemność z ich 

rozwiązywania oraz proaktywna komunikacja za pomocą kanałów cyfrowych wzrośnie 
w miarę uczestniczenia w pożądanych czynnościach

 »  Nagradza i motywuje do konkurencji – jest to możliwie kiedy gry zawierają odpowiednie 
mechanizmy i dynamikę

 » Jest edukacyjne i zabawne
 » Obejmuje odpowiedni poziom rozrywki (nie jest zbyt łatwe ani zbyt trudne)
 » Umożliwia komunikację z innymi graczami
 » Zachęca do chwalenia się wynikami w kanałach mediów społecznościowych

4.8.3 Zalety i Wady

Zalety:
 » Jest to dobry sposób, aby skłonić pracowników i klientów do złożenia zobowiązań
 » Może zwiększyć motywację i poprawić wyniki na stanowisku
 »  Grywalizacja jest metodą doskonalenia efektywności działań marketingowych, a więc zwięk-

szenia świadomości marki i lojalności klienta
 »  Grywalizacja dobrze sprawdza się w obszarach edukacji i szkolenia, rekrutacji, sprzedaży, 

a także administracji i zarządzania
 »  Połączenie rozrywki i nauki sprawia, że przyswojenie wiedzy jest bardziej prawdopodobne 

i łatwiejsze

Wady:
 »  Jeśli grywalizacja nie jest dobrze przemyślana i przygotowana, może spowodować duże 

szkody dla wizerunku marki
 »  Elementy gry mogą przeważać nad elementem edukacyjnym, co nie pozwoli na osiągnięcie 

spodziewanych korzyści z wprowadzenia grywalizacji
 »  Wprowadzenie grywalizacji wymaga dużo czasu, zarówno pod względem opracowania kon-

cepcji jak i jej wdrożenia
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4.8.4 Wskazówki dotyczące użytkowania:

 » Zdefiniuj problem
 » Wybierz odpowiednią grę dla zdefiniowanego problemu
 » Określ pożądane zachowanie
 » Opisz gracza i jego motywację
 » Włącz element zabawy
 » Włącz elementy gry

4.8.5 Inne przykłady

FourSquare, Ribbon Hero, Gamfi, SoInteractive Engagement Platform
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5. �ORGANIZACJA�SZKOLEŃ�REL
Jest to pierwsza wersja bardzo kompleksowego rozdziału – Organizacja szkolenia rapid 
e-learningowego, która w pewien sposób stanowi kręgosłup przyszłego rozwoju projektu Rapid 
e-Learning Master. W ramach tej sekcji, wybraliśmy i wykorzystaliśmy pewne wskazówki oraz 
zawarliśmy obserwacje zaczerpnięte od profesjonalistów w dziedzinie (rapid) e-learningu oraz z 
innych projektów konsorcjum dotyczących zdalnego nauczania. Zamierzamy je przetestować, 
rozwinąć i ulepszyć w fazie pilotażowej i podczas przygotowywania kursów REL.

Naszym celem jest stworzenie praktycznego metodologicznego podręcznika do kursu opartego 
na rapid e-learningu.

W związku z tym, chcielibyśmy zwrócić się do naszej grupy docelowej, oferując jej wiedzę, wska-
zówki i rady w ramach struktury metodyki. W fazie pilotażowej mamy także nadzieję uzupełnić 
przykłady, które wykorzystaliśmy w niniejszej publikacji.

5.1  Kurs rapid e-learning – podstawowe ustawienia/parametry bazowe

Rapid e-learning nie jest rozwiązaniem kompleksowym. Jest to konkretna i wyspecjalizowana 
metoda uczenia/nauczania i jako taką trzeba ją postrzegać. Korzystanie z niej oznacza respek-
towanie jej głównych cech charakterystycznych: elementu szybkości – obejmującego krótki 
czas przygotowania i przyswajania wiedzy oraz aspektów/zalet ekonomicznych. REL znajduje 
zastosowania dla konkretnych rodzajów kursów, zleceń i określonych zadań. Aby były interesu-
jące dla klientów, kursy REL muszą być skrojone na miarę i zaprojektowane w sposób spełniający 
konkretne cele. 

5.2 Treści,�zamierzenia�i�cele�szkoleniowe

Na początku projektu szkoleniowego powinniśmy mieć wizję, w jaki sposób możemy przełożyć 
potrzeby biznesowe klienta na cele kursu REL.

Po pierwsze, rapid e-learning, co do zasady nie obejmuje szerokich, globalnych obszarów wiedzy/
umiejętności, ponieważ bez względu na to jak atrakcyjne będą jego narzędzia, są one ograniczone 
i wykluczają kompleksowe programy i materiały edukacyjne, jak gry lub symulacje (np. symulacje 
biznesowe), o ile nie założymy, że tego rodzaju pakiety oprogramowania już istnieją i można je 
wykorzystać (patrz przykład 1).

Standardowo REL dopasowany jest do szkoleń skoncentrowanych na konkretnych umiejętno-
ściach (np. nauczeniu się jak doskonalić umiejętności sprzedażowe dla danego produktu) lub 
na przekazywaniu i rozpowszechnianiu nowych informacji wśród pracowników. W publikacji 
„The Insider’s Guide” czytamy (s. 42): „Rodzaje kursów, jakie możemy stworzyć są radykalnie różne. 
Możemy opracować kursy zmieniające wyniki pracowników lub inne, służące po prostu udostępnianiu 
idei lub informacji. Pierwsze z nich są często powiązane z konkretnymi celami odnośnie wyników, 
drugie opracowywane są w celu zwiększenia świadomości lub przekazania nowych informacji. Oba te 
rodzaje stanowią jednak typowe przykłady e-learningu”.1

1 http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/free-ebook/ autorstwa Toma Kuhlmanna
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REL to metoda tworzenia elastycznych kursów, które łatwo jest „recyklingować”, co otwiera moż-
liwość regularnej aktualizacji, kiedy informacje (np. nowe prawo, nowe parametry produktu) staną 
się przestarzałe oraz szybkiej adaptacji kursu do nowej rzeczywistości. Tego rodzaju możliwość 
dopasowania jest jedną z zalet kursów REL.

Posłużmy się przykładem agencji eventowej, która chciałaby zwiększyć świadomość swoich 
sprzedawców i pracowników na temat nowego produktu w jej ofercie „przyjęcie w ogrodzie”. 
Możemy opracować kurs oparty na rapid e-learningu, który będzie pasował do tego celu.

Łatwo zorientujesz się jak ważne dla sukcesu danego projektu kursu jest zrozumienie celu  
i/lub potrzeby biznesowej, która za nim stoi. Dla naszego przykładu przyjmijmy zatem podejście 
„krok po kroku”.

Krok 1:
Zamiast tworzyć skomplikowane serie kursów opartych na symulacji dotyczących nie do końca 
jasnego lub szerokiego tematu, np. „Jak zorganizować event”, powinniśmy wziąć pod uwagę 
bezpośrednie potrzeby biznesowe klienta (cały czas chodzi o nowy produkt „przyjęcie w ogro-
dzie”) i przejść przez rygorystyczny proces selekcji. To pozwoli nam ustalić dokładny temat, 
którym będzie w tym przypadku „(udane) przyjęcie w ogrodzie”. Spytajmy jednak, czy nasz klient 
chciałby, aby jego pracownicy nauczyli się, np. „Jak, krok po kroku, zorganizować udane przyjęcie 
w ogrodzie” czy może wolałby, aby dowiedzieli się „Jak lepiej sprzedawać eventy typu przyjęcie 
w ogrodzie określonym klientom” (kurs oparty na nauce umiejętności i wynikach)? 

Krok 2:
Ponadto, musimy znać i omówić cele i zadania kursu, w jaki sposób kurs rapid e-learningowy 
może pomóc klientowi/uczestnikom osiągnąć jego cele biznesowe i jak powinien przyczynić się 
do lepszego funkcjonowania biznesu. Czy ma on rozpowszechniać informacje wśród pracowni-
ków, np. zwiększać świadomość na temat nowego prawa (dla przykładu – nowych przepisów BHP 
podczas organizowana wydarzenia publicznego), informować o parametrach nowego produktu, 
czy też zmienić zachowanie pracowników, a może polepszyć ich wyniki (np. ukierunkowanie na 
określonych klientów przy sprzedaży produktu „przyjęcie w ogrodzie”)?

Należy jeszcze raz podkreślić, że aby kurs REL był znaczący i odniósł rzeczywisty skutek, musi być 
projekcją realnych potrzeb biznesowych.

Naszym pierwszym zadaniem na drodze do udanego kursu/szkolenia REL będzie zdefiniowanie 
podstawowego tematu i treści szkoleniowych, przy czym powinniśmy poradzić sobie z ocze-
kiwaniami klienta lub pomóc w ich identyfikacji bądź też urealnić je w kwestii możliwości REL.

Krok 3:
Kiedy już zidentyfikujemy dany temat i związane z nim treści szkoleniowe, kolejnym krokiem 
w kierunku wydajnego kursu REL będzie podział zadania na mniejsze, łatwo przetwarzalne ele-
menty treści (patrz literatura poniżej – Micro e-learning, Christopher Pappas).

Będzie to kręgosłup naszego kursu – planowanie w czasie i harmonogram.

Mniejsze moduły mogą również pozwolić nam na stworzenie aplikacji mikro-e-learningowych, 
które sprawią, że uczenie się będzie bardziej elastyczne, dostępne finansowo i atrakcyjne 
(dostępne przez smartfona, tablet, a więc bardziej efektywne czasowo) – musimy sprawdzić jak 
skomplikowane jest stworzenie mikro-e-learningu.
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Znając parametry bazowe, treści i cele szkoleniowe, możemy przystąpić do opracowywania 
kursu, który zadziała, będzie wydajny i skuteczny. Oznacza to, że kurs REL ma realną szansę 
spełnić oczekiwania/cele klienta i go nie rozczaruje. Stanie się tak, ponieważ oczekiwania klienta 
są ściśle związane z kryteriami mierzącymi wydajność kursu i jego efekty, a w rzeczywistości je 
określają. Konkludując, jest to bezpośrednio związane z sukcesem naszego kursu REL i informa-
cjami zwrotnymi od klienta. Sukces szkolenia można zmierzyć za pomocą jednego z poniższych 
wskaźników realizacji celu kursu:

 » Wzrost Wyników Firmy
 » Zgodność Organizacyjna
 » Dzielenie się Informacjami (najlepszymi praktykami)

Odpowiedzi na pytania z poniższej listy mogą pomóc nam w wygenerowaniu istotnych kryteriów 
sukcesu kursu REL: 

 ✓ Kto zamówił kurs?
 ✓ Czego klient oczekuje od kursu REL?
 ✓ Jaki jest jego temat?
 ✓  Wyznacz zadania i cele kursu: Czy kurs ma po prostu dostarczyć nowych informacji? Czy powi-

nien doskonalić umiejętność lub podnosić wyniki uczestnika?
 ✓  Czy można odpowiednio podzielić temat na mniejsze elementy (biorąc pod uwagę zadania 

i cele), które będą skutkowały bardziej skoncentrowaną strukturą kursu?
 ✓  W tym momencie powinniśmy zacząć zastanawiać się, w jaki sposób zmierzymy wydajność 

kursu. Na podstawie lepszej wydajności sprzedaży? Zmian w zachowaniu? Opanowanej nowej 
umiejętności? Przyswojonych nowych informacji?

5.3 Status�uczestnika

Aby stworzyć kurs, który będzie miał realny wpływ i znaczenie, musimy także wziąć pod 
uwagę uczestnika:

 » Kim jest uczestnik?
 » Jakie ma potrzeby i oczekiwania?
 » Co da mu kurs?
 » Czy realizuje kurs w godzinach pracy czy zainwestował w niego swój własny czas? 

W celu dalszego planowania kursu REL, firma (klient/organizacja) powinna nam udostępnić 
możliwie najwięcej informacji o naszej grupie docelowej, czyli uczestnikach. Informacja ta 
będzie istotna dla dobrego przygotowania – „Organizator szkolenia odpowiada za zapewnienie 
trenerom informacji o zdalnych uczestnikach (dorośli/dzieci, profesjonaliści/laicy, etc.) oraz ich liczbie.” 
(Metodyka Webinariów2).

Uczestnicy będą użytkownikami końcowymi naszego kursu, więc musimy wiedzieć, z kim mamy 
do czynienia, aby sprostać ich potrzebom. Na pierwszym etapie, możemy także przeprowa-
dzić krótką ankietę opracowaną dla naszych przyszłych uczestników, ujawniającą ich potrzeby, 
posiadaną wiedzę i nawyki dotyczące pracy. W ramach REL, zalecamy, aby tego rodzaju ankiety 
były generowane przez narzędzia do tworzenia ankiet, np. surveymonkey (darmowy w ramach 
podstawowego profilu użytkownika3).

2 http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
3 https://www.surveymonkey.com/pricing/?ut_source=header
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W ten sposób my uzyskamy bardziej realistyczny obraz potrzeb uczestników, a oni od początku 
poczują się jak zaangażowani partnerzy (nawet, jeśli są dziećmi), co jest bardzo dobrym zjawi-
skiem pod względem przyszłej motywacji i nastawienia do kursu rapid e-learningowego.

Ta refleksja występuje w przywołanym wcześniej blogu Toma Kuhlmanna (1).

Powinniśmy zatem poznać uczestników i, w miarę możliwości, poprosić o więcej informacji, 
oczywiście za zgodą klienta. 

Profil uczestnika: kryteria do wzięcia pod uwagę:
 ✓  Wiek – to kryterium pozwoli nam dobrać odpowiedni rodzaj motywacji i narzędzia, w tym 

poziom opanowania obsługi komputera wymagany dla ukończenia kursu.
 ✓  Wcześniejsze doświadczenia z REL/e-learningiem, oprogramowaniem do rapid e-learningu lub 

ogólnie z komputerem – to wszystko może mieć wpływ na strategię, narzędzia i podejście.
 ✓ Dział/stanowisko w firmie
 ✓ Konsekwencje uczestnictwa w szkoleniu
 ✓  Ten punkt jest bezpośrednio związany z motywacją uczestnika. Powinniśmy zadać nastę-

pujące pytania i odpowiedzieć na nie: Czy uczestnictwo w kursie przyniesie mu korzyści? 
Czy będzie musiał poświęcić swój wolny czas na kurs rapid e-learningowy? Czy kurs faktycznie 
może podnieść jego wyniki w pracy?

 ✓  Jaką wiedzę, doświadczenie, umiejętności etc. posiada w zakresie tematu kursu przyszły 
uczestnik? Poziom jego wiedzy pozwoli zmodyfikować projekt kursu. Czy możemy pozwolić 
sobie na szybsze przerabianie materiału? Czy uczestnicy muszą nabyć wstępne, konieczne 
umiejętności? Ankieta skupiająca się na tym parametrze może być kluczowa przed rozpo-
częciem kursu.

 ✓  Inne kwestie do uwzględnienia: typ ucznia/stylu uczenia się – kurs powinien wzbudzać zain-
teresowanie różnych typów uczestników. Niektórzy z nich uczą się/przyswajają informacje 
bardziej wizualnie lub słuchowo, a inni przez ćwiczenia kinestetyczne/interaktywne (w przy-
szłości możemy wziąć pod uwagę także inne rodzaje/teorie uczenia się i dodać kolejne po 
zapoznaniu się z rozdziałem na temat zastosowania REL w nauczaniu dorosłych oraz podroz-
działem o motywacji)

Pomocne informacje praktyczne na temat profilu uczestnika można znaleźć także na stronach 
25-29 Metodyki Webinariów (Warszawa, 2013).4

5.4 Grupa

Kluczowym parametrem będzie także profil grupy szkoleniowej:
 ✓  Wielkość – ilu uczestników ma obejmować? Od owej liczby zależy komunikacja pomiędzy 

uczniami a trenerem oraz poziom interaktywności (na ile pozwolimy uczestnikom brać 
czynny udział, np. przekazywać trenerowi informacje zwrotne). Może to także mieć wpływ 
na wybór narzędzia.

 ✓  Czy trenerzy są wewnętrzni czy zewnętrzni? Czy musimy zapoznać ich z celami, planami lub 
kulturą firmy?

 ✓ Jaki jest poziom homogeniczności grupy? 

4  http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
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Te pytania są ważne dla postępów w uczeniu się uczestników. W ramach kursu możemy stworzyć 
opcję szybszej lub wolniejszej realizacji, tak, aby niektóre podtematy mogły być pomijane przez 
tych, którzy posiadają już daną wiedzę. W ten sposób, uczestnicy posiadający już konkretne infor-
macje mogą szybciej realizować kurs i nie tracą motywacji przez zgłębianie tematów, które już 
znają. Z drugiej strony moduły mogą być prowadzone w wolniejszym tempie, poprzez podawanie 
przykładów i szczegółowe wyjaśnianie wszystkich aspektów danego tematu.

Kontrola postępów

W każdym wypadku, w ramach opcji szybszej realizacji kursu musimy ustanowić mechanizm 
kontroli (sprawdzający wiedzę), aby upewnić się, że uczestnicy mogą pominąć niektóre elementy 
(przeprowadź kontrolę zanim uczestnik przejdzie do kolejnego tematu/slajdu). Powiemy więcej 
na temat tego rodzaju narzędzi w podrozdziale dotyczącym motywacji. 

5.4.1 Trener

Intencją REL jest stworzenie prostego i wygodnego sposobu uczestnictwa dla pracowników, 
co zwiększa wymagania wobec trenera dotyczące wiedzy eksperckiej i/lub umiejętności (naucza-
nie, umiejętności techniczne etc.). To trener jest osobą prowadzącą kurs i nawet, jeśli ma ogra-
niczony kontakt z uczestnikami, może mieć istotny wpływ na jego sukces. 

Poniżej przedstawiono niektóre spośród elementów istotnych dla profilu trenera (znajdą zasto-
sowanie w mieszanej metodzie uczenia się): 

 ✓ Czy on/ona uczestniczyła w przygotowywaniu materiałów do nauki?
 ✓  Czy trener zna temat i treść szkolenia? Jeśli jest on konsultantem zewnętrznym, w harmono-

gramie należy uwzględnić czas na jego zapoznanie się z tematem i treścią szkolenia.
 ✓  Czy trener potrzebuje specjalnego przygotowania, aby prowadzić kursy REL czy też 

ma doświadczenie w rapid e-learningu? Czy kiedykolwiek uczestniczył w kursie rapid 
e-learningowym?

Opracujemy profil trenera i wymagania odnośnie umiejętności, jeśli weźmiemy pod uwagę narzędzia, 
które wykorzystamy w ramach REL. Pomocne informacje można znaleźć na stronie 20 Metodyki 
Webinariów (Warszawa, 2013) (przypis 2).

Poniżej przedstawiono elementy istotne dla autorów kursów „czysto” e-learningowych:
 ✓  Czy on/ona jest trenerem wewnętrznym czy zewnętrznym konsultantem? Jest to ważne także 

ze względu na temat kursu.
 ✓ Trener musi bardzo dobrze znać treść szkolenia!
 ✓ Czy on/ona przeprowadza sesje testowe kursu na małej próbie uczestników?
 ✓  Czy on/ona posiada wystarczające doświadczenie w szkoleniach bezpośrednich, aby prze-

widzieć reakcję uczestników na materiał?
 ✓ Jak dobrze zna on/ona wybrane narzędzia REL?
 ✓  Czy potrafi on/ona stworzyć atrakcyjne i interaktywne elementy nauczania (z perspektywy ucznia)?
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5.5 Relevant Roles

Zrozumienie i przestrzeganie istotnych ról będzie miało kluczowy wpływ na sukces kursów REL.5

Ogólnie przyjmowane i zgodne z najlepszymi praktykami role zdefiniowano poniżej:

Rola Opis Zadania

Trener Rozumie potrzeby szkoleniowe, przygotowuje treść, 
korzysta z możliwości RELM, ocenia informacje zwrotne 
uczestników i, w razie potrzeby przyznaje oceny. Trener 
musi współpracować z ekspertami, aby zapewnić odpo-
wiednie przedstawienie konkretnych aspektów firmy.

 » Rozumie temat
 »  Dobiera odpowiednie 

narzędzia
 » Przygotowuje treść
 » Angażuje ekspertów

Moderator Potrzebny, jeśli wymagana jest interakcja pomię-
dzy grupą i trenerem. Może być to trener, ale także 
inna osoba.

 » Rozumie narzędzia
 »  Zapewnia interakcję 

i zaangażowanie

Ekspert Nie musi koniecznie posiadać doświadczenia w szkole-
niach, ale bardzo dobrze zna temat i często posiada kon-
kretną wiedzę korporacyjną na temat danych aspektów.

Jeden moduł szkoleniowy może wymagać różnych 
ekspertów, np. z obszaru IT i zastosowania. 

 »  Zapewnienie aktualnych 
informacji dotyczących 
treści i narzędzi

Uczestnik/
Uczeń

Chce opanować treść kursów REL możliwie najszybciej. 
W celu doskonalenia szybkiego uczenia się konieczne 
jest udzielanie informacji zwrotnych oraz interakcja 
z modułami REL..

 »  Korzysta z modułów szko-
leniowych REL

 »  Udziela informacji 
zwrotnych zgodnie 
z modułami REL

5.6 Komunikacja�z�trenerami/motywacja

5.6.1 Komunikacja

Literatura podejmująca temat webinariów w edukacji6 sugeruje następujące działania 
przygotowawcze:

 » Przekazanie trenerowi informacji o uczestnikach i celach szkolenia,
 »  Przedstawienie technologii webinarium w celu zredukowania obaw niedoświadczonych 

uczestników;
 » Uzgodnienie formatu sesji webinarium,
 » Uzgodnienie z ekspertem czasu sesji Q&A,
 » Jeśli ekspert nie chce wygłaszać wystąpienia, zasugerowanie formy wywiadu;
 » Ustalenie wymagań wobec moderatora zgodnie z prośbą eksperta;
 » Przygotowanie uczniów, przekazanie im informacji o gościu;
 » Zachęcenie uczestników, do zadawania pytań.

5 http://newmediaproduction.eu/knowledge/methodology
6 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc.
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W przypadku kursów REL, musimy wziąć pod uwagę dwa poniższe scenariusze:

Scenariusz szkolenia 1
„Archiwizowany” kurs rapid e-learning

Trener/
Moderator

Uczenie się przez całe życie =
niska podatność ucznia na stres

SERWER

W tym scenariuszu, kurs REL przygotowywany jest z wyprzedzeniem i może być aktywowany 
przez uczniów zgodnie z ich preferencją. Trener i/lub moderator mogą być dostępni w tym samym 
czasie lub będą angażować się asynchronicznie, np. raz w ciągu dnia lub raz na tydzień będą 
kontrolować postępy uczniów, odpowiadać na pytania i oceniać quizy lub ankiety.

Scenariusz szkolenia 2
Rapid e-learning – kurs online

Trener/
Moderator

Uczenie się przez całe życie =
niska podatność ucznia na stres

SERWER

W drugim scenariuszu kurs REL oferowany będzie jako wcześniej zaplanowane wydarzenie, 
a nauczanie będzie odbywać się poprzez interakcję online z trenerem/moderatorem (np. przy 
pomocy webinariów).

Metodyka wykorzystywania webinariów dla celów szkoleniowych, opracowana w ramach pro-
jektu webinar2learn w 2014 r. (przypis 2) zawiera bardzo dobre, praktyczne informacje dotyczące 
zasad kontaktu, ukierunkowania na daną grupę, angażowania, a w końcu pracy z ludźmi.
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5.6.2 Komunikat�zapowiadający

Komunikat dotyczące REL musi być jasny i zwięzły – im mniej tekstu tym lepiej. Potencjalny 
uczestnik powinien zobaczyć wszystkie informacje przy pierwszym spojrzeniu i powinien być 
w stanie od razu zdecydować się na uczestnictwo. W korporacjach uczestniczenie w sesjach 
szkoleniowych często wymaga zgody kierownictwa lub to kierownictwo zaprasza uczestników 
w oparciu o ich plany szkoleniowe. W takich przypadkach, wprowadzenie może mieć miejsce 
już w dziale HR.

Zapowiedź kursów REL powinno zawierać następujące aspekty kluczowe:
 » temat
 » czas trwania (zwykle nie przekracza 75 minut)
 »  datę: dla przykładu webinaria online mają konkretną datę i godzinę, ale już dla modułów archi-

wizowanych ustalane jest „okno” czasowe (np. najpóźniej do 30 września 2015 r.)
 » maksymalną liczbę uczestników/uczniów (jeśli jest takie ograniczenie)
 » wymagania wstępne dla uczestnika
 » link do strony z rejestracją lub inne istotne informacje na temat rejestracji
 » korzyści z uczestnictwa 
 » opłaty lub jasną informację, że jest darmowe
 » grupę docelowa

5.6.3 Zapisy

Kiedy zapraszamy do kursu REL, musimy pamiętać, że ze względu na jego charakter, uczestnikom 
trudno jest pamiętać, że się na niego zapisali. Wiele osób nie wpisuje dat szkolenia w kalendarz, 
a inne mogą się zarejestrować w ostatniej chwili. Niektóre programy do obsługi webinariów 
posiadają wbudowane wtyczki do zapisów, co pozwala na automatyczną rejestrację.

Proces rejestracji na webinaria powinien przebiegać według poniższych kroków kluczowych:

CEL WEBINARIUMUCZESTNIK

Przekazanie 
prośby o zapis ORGANIZACJA WEBINARIUM

PROCES ZAPISÓW OCEŃ PROŚBĘ O ZAPIS

LISTA WYBRANYCH
UCZESTNIKÓW

LISTA ODRZUCONYCH
UCZESTNIKÓW

POTWIERDŹ ZAPISANIE
WYBRANYCH UCZESTNIKÓW

PRZYPOMNIENIE NA OK. DWIE
GODZINY PRZED WEBINARIUM

List z potwierdzeniem:
» potwierdzenie zapisu
» lektura przed webinarium
» informacja o logowaniu
» linki do powiązanych 

informacji
» kontakt do trenera/

moderatora
» bardziej szczegółowy plan

Reminder:
» link do webinarium
» czas rozpoczęcia
» czas trwania

Dane Uczestnika:
» imię i nazwisko
» zawód
» adres e-mail
» numer porządkowy
» nazwa webinarium
» data webinarium
» nr tel.
» dane adresowe 

(wymagane do rachunku)

Ewentualnie:
» nazwa firmy uczestnika
» doświadczenie 

w szkoleniach
» motywacja
» osiągnięcia naukowe
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W przypadku innych kursów REL, powinniśmy zaadaptować poniższy proces:

Podczas gdy możemy uzyskać wiele zgłoszeń na webinaria online, zapisy na asynchroniczne 
kursy REL zwykle przebiegają w inny sposób, ponieważ jest to proces prowadzony przez dostaw-
ców kursu, a nie uczniów.

W związku z tym, pierwsze dwa kroki procesu będą wyglądały następująco:
1.  wysłanie prośby o zapisanie (nie otrzymanie!),
2.  proces potwierdzenia zapisu.

Kolejny krok procesu będzie identyczny.

Zwykle asynchroniczne kursy REL nie będą obejmować przypomnienia wysyłanego z 2-godzin-
nym wyprzedzeniem.

Ponieważ bezpośredni kontakt z uczestnikami będzie ograniczony, struktura kursu musi zawie-
rać mechanizm, który dostarczy nam częściowych informacji zwrotnych w celu monitorowania 
postępów i motywacji uczestników. Feedback, quizy oraz testy stanowią dobre sposoby na 
wykonanie tego zadania. Oprogramowanie REL powinno dostarczać ogólnych informacji zwrot-
nych jednostce organizacyjnej, szczególnie w przypadku obligatoryjnych kursów. Jeśli oddzielna 
funkcja oprogramowania do tego celu nie jest dostępna, można ją symulować wykorzystując 
końcowy quiz, test lub odrębną ankietę.

5.7 Motywacja�–�jak�zaangażować�uczniów

Motywacja to zadanie z obszaru zarządzania i jest logicznie powiązane z profilem uczestnika 
oraz stopniem, w jakim kurs jest dla niego atrakcyjny na różnych poziomach.

Więcej informacji na temat ryzyka demotywacji w rapid e-learningu znajdziesz w rozdziale 3 – 
Wady rapid e-learningu w publikacji „Wady i Zalety rapid e-learningu”, autorstwa Christophera Pappasa.7

5.7.1 Przed�kursem�rapid�e-learningowym

W ramach REL, zaangażowanie ucznia może być wspomagane:

 ✓  interakcją z uczestnikami przed treningiem, w celu włączenia ich sugestii i profilów w przy-
gotowanie kursu, aby możliwie najlepiej dostosować jego treść i moduły.

Idealną sytuacją jest kiedy kurs REL od samego początku postrzegany jest przez uczestnika 
jako konieczny i pomocny w jego pracy, ponieważ dzięki niemu będzie w stanie, dla przykładu, 
zrealizować lub przekroczyć cele sprzedażowe, co może dać mu dodatkowe premie etc.

Dlatego musimy dobrze znać naszych uczestników i temat szkolenia, aby zaprojektować i zor-
ganizować dobry, wartościowy kurs.

W ten sposób możemy wzbudzić wśród uczniów pozytywne nastawienie do rapid e-learningu 
i zapobiec postrzeganiu przez nich kursu jako bezużytecznego, bolesnego dodatku do ich 
codziennych zadań.

7 http://elearningindustry.com/rapid-elearning-advantages-and-disadvantages
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 ✓  Należy przemyśleć jakość struktury kursu (struktura informacji), projekt kursu etc. Naszym 
zadaniem jest uczynienie informacji zawartych w kursie tak dostępnymi i łatwymi do pozyska-
nia przez ucznia jak tylko to możliwe. Możemy sprawić, aby były one jak najlepiej przyswajalne 
dla ucznia, biorąc pod uwagę:
 › sposób organizacji i strukturę informacji (np. jeden temat/slajd)
 › nagłówki
 › czcionkę
 › grafikę
 › wykorzystanie multimediów (wideo lub youtube)
 › ilość informacji na slajdzie

5.7.2 Podczas�kursu�rapid�e-learningowego

 ✓ Włączanie do kursu maksymalnej ilość elementów interakcyjnych 
Jakie narzędzia mamy do dyspozycji w kwestii interaktywności? Webinaria? Quizy? 
Fora? Chaty?

 ✓  Wykorzystanie różnorodnych narzędzi podczas kursu. Różnorodność podtrzymuje zainte-
resowanie i pomaga pozyskać uwagę uczniów o różnych stylach uczenia się – wizualnym, 
słuchowym oraz kinestetycznym/interaktywnym.
Dla przykładu, w celu zwiększenia aspektu wizualnego możemy włączyć krótki, łatwy do 
stworzenia film, który zademonstruje umiejętność lub zachowanie (nie profesjonalny film, 
ale wideo porządnej jakości z dobrym scenariuszem), co sprowadza nas z powrotem do 
kwestii struktury treści.

Innym podejściem do motywacji jest rywalizacja, która ma podnosić poziom motywacji podczas 
kursu rapid e-learningu:

5.8 Grywalizacja

Grywalizacja to swego rodzaju nowe słowo-klucz w środowisku e-learningu i rapid e-learningu. 
Różnorodność atrakcyjnych opcji oferowanych przez technologie stanowi współczesną aktuali-
zację idei powszechnego nauczania Komeniusza.

Grywalizacja bez wątpienia potrafi podtrzymać zainteresowanie uczniów/uczestników, a kom-
puter może dostarczyć atrakcyjnych przykładów gier. Jakkolwiek ekscytująca jest grywaliza-
cja, to tylko opcja, nie obowiązek. Wszystko zależy od naszych uczestników i tematu, którego 
chcemy nauczać.

Uczestnicy: 
 »  Czy są wystarczająco cierpliwi, aby przechodzić poziomy gry, czy preferują iść prosto do celu?
 »  Czy są w stanie łatwo zapoznać się z grą? – wiek może odgrywać tu pewną rolę.

Przedmiot:
 » Czy wyniki gry wspierają cel?
 » Czy wymagane opłaty są uzasadnione?
 » Czy używamy gotowych narzędzi do gier?

Jeśli nie odpowiemy na te pytania twierdząco, projekt gry znacznie wykracza poza strukturę 
REL i jej możliwości.
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Bez względu na powyższe, grywalizacja jest krokiem naprzód w stosunku do statycznych kursów 
online. Gry są wciągające, wymagające, interaktywne, pozwalają podejmować decyzje i przekazy-
wać informacje zwrotne, a wszystkie te elementy podwyższają motywację. Nawet jeśli w ramach 
REL nie ma przestrzeni na opracowanie gier, w razie konieczności możemy zarekomendować 
użycie gotowych elementów, np. w formie symulacji (Przykład 1).

Istnieją pakiety symulacji dla zarządzania projektami szkoleniowymi. W zależ-
ności od pakietu i celów szkoleniowych, kursy te mogą trwać od 2 do 4 lub 5 
dni. Czas przygotowania dla instruktora jest krótki; szczególnie jeśli nie jest to 
pierwszy raz kiedy trener używa tego pakietu. W celu zwiększenia jego efek-
tywności dla uczniów, instruktor musi przenieść doświadczenie symulacji do 
ich rzeczywistego środowiska. Jeśli Instruktor jest w stanie podsumować 
doświadczenia uczniów i wyjaśnić zasady leżące u ich podstawy, „uczenie 
się przez działanie” w formie symulacji zapewni szybkie przyswajanie wiedzy. 
Zwykle tego rodzaju doraźne sesje podsumowujące będą wymagały krótkiego 
czasu przygotowania i przekażą duże ilości wiedzy lub know-how. Symulacja 
może być przeprowadzana indywidualnie, ale nawet lepiej jest jej doświadczać 
w grupach, a przekazanie ważniej wiedzy musi odbywać się przy zaangażo-
waniu wszystkich uczestników. Poziom uwagi pozostanie wysoki, jeśli instruk-
tor będzie w stanie włączyć doświadczenia wszystkich uczniów lub grupy. 
Choć będzie to środowisko złożone technologicznie, transfer wiedzy będzie 
osobisty, bezpośredni i szybki.

KROK 1:
Przygotuj istotne 
harmonogramy i zasady

KROK 2:
Przeprowadź sesje symulacji

KROK 3:
Przeanalizuj wyniki 
i podsumuj wyniki

Wyniki

GENERATING

POWTÓRZ

Rule
Book
Rule
Book

3. PLANOWANIE KURSU: CZAS, STRATEGIA I STRUKTURA

PRZYKŁAD�1

Najważniejszą zaletą REL jest szybkość. Szybkość i oszczędność czasu jego przygotowania 
i przeprowadzenia, odpowiedzi na potrzeby odbiorców, rozpowszechniania informacji lub roz-
wijania umiejętności. W tej szybkości nie można utracić z oczu uczestnika…
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5.9 Czas

Rapid zwrot z inwestycji.
„Rapid e-Learning to idealne rozwiązanie dla projektów o bliskim terminie realizacji lub dla tematów, 
które muszą być rozpowszechnione w bardzo krótkim czasie. Na przykład, jeśli potrzebujemy stworzyć 
kursy e-Learningowe podejmujące temat polityki zgodności, rapid e-Learning pozwoli nam szybko 
i efektywnie przyzwyczaić uczniów do szybkości. Tematy istotne tu i teraz, jak trendy i emocjonujące 
nowiny bądź wydarzenia w branży także idealnie pasują do podejścia e-Learningowego. Niektóre kursy 
oparte na rapid e-Learningu można stworzyć zaledwie w kilka godzin, w przeciwieństwie do tradycyj-
nych produktów, których opracowanie może zająć tygodnie lub miesiące”8

Od samego początku musimy uwzględniać czas i przygotowywać szkic naszego harmonogramu: 
 » Ile czasu mamy na stworzenie kursu REL?
 » Jak długo powinien trwać kurs?
 » Czy oczekiwania klienta dotyczące kryteriów czasu są realistyczne? 

W ramach planowania czasu kursu oraz w celu określenia jak długo zajmie nam jego stworzenie 
i przeprowadzenie, powinniśmy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 ✓  Jaką strukturę ma mieć kurs i ilu sesji będziemy potrzebować? Jaka będzie optymalna dłu-
gość sesji/ćwiczenia? – Jest to bardzo ważny punkt, który przetestujemy w fazie praktycznej.

Uczestnik:
 » Jak szybko może robić postępy?
 » Czy grupa jest homogeniczna?
 » Czy posiada już pewną wiedzę? Możemy umożliwić doświadczonym uczniom szybsze poru-

szanie się po kursie, aby nie rozpraszać innych uczestników. W celu kontroli nad uczestnikami 
posiadającymi większą wiedzę, musielibyśmy użyć zablokowanych slajdów, quizów, testów 
zwrotnych etc., aby mogli oni udowodnić lub zademonstrować swoją wiedzę, a my monitorować 
ich postępy.

Trener: 
Czy będzie potrzebował dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią lub dostosowanie się 
do szybkości kursu?

 »  Czy mamy oferować kursy i moduły na tyle krótkie, aby mogły być dostępne na smartfonie 
lub tablecie, tak aby uczestnik czerpał korzyści z elastyczności wyboru urządzeń i opcji stu-
diowania poza biurem (niekoniecznie w czasie prywatnym, ale na przykład w trakcie podróży 
służbowych etc.)?

 » Czy muszę konsultować się z ekspertem w kwestii treści, czy sam jestem ekspertem?
 » Przykłady/Teksty/Filmy: Czy będę musiał je tworzyć, czy zostaną mi dostarczone?
 » … i naturalnie, budżet

The Insider’s Guide (przypis 1) podaje dobrą wskazówkę dotyczącą ogólnego planowania czasu 
kursu, s. 13: „Oto strategia, która zawsze działała w moim przypadku. Stwórz ogólny plan projektu, 
który będzie zawierał wszystkie możliwe zadania konieczne do skonstruowania kursu – począwszy 
od wstępnego spotkania, poprzez realizację kursu, aż po jego ocenę. Kluczowe jest, aby umieścić 

8 5 Głównych Zalet Rapidego eLearningu, http://elearningindustry.com/rapid-elearning-advantages-and-disadvantages
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na liście wszystkie możliwe zadania. Kiedy stworzysz już listę, opracuj oś czasu. Możesz zacząć od 
osi czasu projektu o długości 90 dni. To da ci dobry punkt wyjściowy. W oparciu o potrzeby projektu 
możesz dodawać lub redukować czas.”

5.10 Struktura

Istnieje kilka aspektów kluczowych dla efektywności REL.

Cele i treść szkolenia muszą być w odpowiedni sposób podzielone na moduły. Stwarza to 
uczniowi możliwość wyboru tylko tych modułów, których nie zna. 

Przykład:
 ✓  Chcemy przygotować treść rapid e-learningową do tematu „Udane przyjęcie w ogrodzie”, 

możemy więc stworzyć następujące moduły: 
 › poznaj swoich gości
 › poznaj wyposażenie swojego ogrodu
 › poznaj swoje menu
 › poznaj swoją ofertę drinków
 › poznaj swoją ofertę rozrywki
 › poznaj swoje alternatywy
 › poznaj swój plan 
 › zaangażuj swoich gości

5.11 Definicja�i�wybór�odpowiednich�narzędzi�rapid�e-learningu

Powinniśmy dopasować dobór narzędzi i materiałów do charakteru REL.

Gotowa lista narzędzi dostępnych dla rapid e-learningu znajduje się w Rozdziale 3.

Jeśli wybierzemy konkretne i odpowiednie narzędzie, powinniśmy zadać sobie następujące 
pytania:

 ✓ Czym jest narzędzie XY? Do jakiej kategorii narzędzi należy?
 ✓ Jakie obszary procesu szkolenia wspomaga XY?
 ✓ Jakie są kluczowe cechy XY jako narzędzia do uczenia się/nauczania?
 ✓ Jakie są zalety i trudności związane z XY? Czy jest szybkie? Ile kosztuje?
 ✓  Technologia XY: czy jest oparta na standardach? Czy jest to narzędzie otwarte czy 

licencjonowane?
 ✓  Jakie ma wymagania sprzętowe, specyfikację techniczną, oprogramowanie i funkcjonalności? 

Czy wsparcie techniczne jest dostępne?
 ✓ Kiedy powinno używać się XY? Jakie są jego główne funkcjonalności i możliwości?
 ✓ Jakie materiały możemy przygotować przy pomocy XY?
 ✓ Jakie ćwiczenia edukacyjne możemy przygotować przy pomocy XY?
 ✓ Jaka jest rola trenera w wykorzystaniu XY?
 ✓ Czy uczestnicy docenią narzędzie XY?
 ✓ Jaką rolę odegra XY w kontekście motywacji, wyników lub wydajności?
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5.12 Tworzenie�materiałów�edukacyjnych

W tym rozdziale zdefiniujemy poszczególne kroki, sekwencje i działania, które należy wdrożyć 
w celu osiągnięcia określonych celów.

Element prędkości musi być zachowany jako główna cecha REL, jednak kurs REL nie powinien 
być wyłącznie ”rapid” w przygotowaniu. W ramach danego przedziału czasu musi być wydajny, 
tak, aby czas uczestnika został wykorzystany w możliwie najbardziej wartościowy sposób. Chodzi 
tu o wydajność. Aby ją zwiększyć, potrzebujemy odpowiedniej motywacji.

Kiedy skupiamy się główne na szybkim przygotowaniu i/lub efektywności kosztowej, łatwo jest 
popaść w skrajność i obrócić kurs w nudną, opartą na szablonie strukturę, która wyłącznie 
przekazuje informacje. Może to zniechęcić uczestników, bo nie zobaczą połączenia pomiędzy 
kursem a światem rzeczywistym.

 ✓  Każdy moduł powinien posiadać odpowiedni nagłówek nawiązujący do jego treści (najlepiej 
z krótkim opisem) – pomoże to uczniowi we wspomnianym wyżej procesie selekcji, np.:
 › poznaj swoich gości (lista gości, zaproszenia, potwierdzenie)
 › poznaj wyposażenie swojego ogrodu (grill, stoły, krzesła, słońce/cień, altana/parasol)
 › poznaj swoje menu (mięso, warzywa, słodycze, przekąski)
 ›  poznaj swoją ofertę napojów (napoje bezalkoholowe, piwo, wino, woda gazowana, soki, 

drinki, alkohole wysokoprocentowe)
 › poznaj swoją ofertę rozrywki (muzyka, gry, pokazy, taniec)
 › poznaj swoje alternatywy (co jeśli zaplanowane wydarzenia nie wypalą?)
 › poznaj swój plan (co może się wydarzyć? kiedy?)
 › zaangażuj swoich gości (w przygotowanie, zaopatrzenie, rozrywkę)

 ✓  Długość każdego z modułów nie powinna przekraczać 15-30 minut. Jeśli masz zbyt dużo do 
powiedzenia lub wyjaśnienia, podziej jeden temat na mniejsze części.

 ✓ Każdy aspekt metodologiczny powinien być poparty odpowiednim przykładem.
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Po pierwsze, w zależności od uczestników, możemy wybrać napoje bezalko-
holowe, alkoholowe lub mieszane. Ponadto, musimy wziąć pod uwagę napoje 
zimne i/lub gorące.

Uczestnicy mogą być zbyt młodzi, aby pić alkohol, mogą też reprezentować 
kultury, w których picie alkoholu jest zabronione.

Jak można łatwo zauważyć, bez większej liczby informacji o docelowych 
uczestnikach, nie będziemy w stanie stworzyć dobrej oferty.

Drugim ważnym aspektem jest budżet, czyli kwota, jaką sponsor eventu jest 
gotowy wydać na napoje.

Trzecią kluczową kwestią jest ilość na osobę, co może także zależeć od spo-
dziewanej pogody podczas eventu!

Czwartym problemem jest jakość napojów, np. jakość dyskontowa, produkty rol-
nictwa biodynamicznego czy wyłącznie produkty certyfikowane/wysokiej jakości.

PRZYKŁAD:�POZNAJ�SWOJĄ�OFERTĘ�NAPOJÓW

Bardzo ważnym elementem REL, które pełni więcej niż jedną rolę i stanowi zarazem ćwiczenie 
interaktywne, jest quiz.

Quiz – Zalety i Wady: 

Quizy wnoszą element wyzwania i dostarczają informacji zwrotnych. Istnieją także quizy grywa-
lizacyjne, które mogą stanowić wartą zgłębienia opcję.

W jaki sposób go ocenić? Musimy wykorzystać odpowiedni typ pytań w celu wprowadzenia 
uczestnika w temat. Nie chcemy go celowo zdezorientować pytaniami zbyt skomplikowanymi 
lub zbyt łatwymi. Nasza wiedza o temacie jest tutaj kluczowa, ponieważ pozwala przygotować 
istotne pytania.

5.13 Specjalne�wskazówki�dotyczące�środowiska�narzędzi

5.13.1 Korzystanie�z�oprogramowania�do�webinariów

Zwykle preferowanym narzędziem do opracowania kursu jest PowerPoint, ponieważ jest on 
dostępny w większości systemów operacyjnych.

Poza tym, mamy do wyboru wiele szablonów pozwalających trenerowi szybko wygenerować 
treść kursu,9 musimy być jednak przy tym ostrożni. Weź pod uwagę 10 zasad Garra Reynoldsa:10

1.  Zadbaj o prostotę. Skomplikowana i złożona informacja nie dotrze łatwo do uczniów!
2.  Ogranicz główne punkty i tekst. Jeśli każdy slajd wygląda tak samo, robi się to bardzo nudne: 

pokaz slajdów nigdy nie może zastąpić dokumentu, więc raczej umieść w nim link do doku-
mentu lub zaoferuj swoje wyjaśnienia w linku do pobrania.

9 http://www.presentationmagazine.com/new-powerpoint-presentation-templates-32.htm
10 http://www.garrreynolds.com/preso-tips/design/
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Staraj się osiągnąć coś na kształ tego 
prostego slajdu

A ten jest nawet lepszy…

3.  Ogranicz przejścia i elementy wbudowane (animacje). Możesz ich użyć kiedy jest to uzasad-
nione, ale z pewnością nie za każdym razem i bez powtarzania w kółko tej samej animacji.

4.  Używaj grafik wysokiej jakości. Clip arts zostały zaprojektowane dla wolnych połączeń inter-
netowych i słabych procesorów graficznych. Dziś wysokiej jakości obrazy znacznie bardziej 
przyciągają uwagę i często lepiej trafiają w punkt. Nie bój się tworzyć obrazów samodzielnie 
przy pomocy smartfona lub aparatu cyfrowego.

Staraj się unikać tego rodzaju kiczowatych 
clip artów

Na tym slajdzie tej samej prezenta-
cji, obraz zajmuje drugi plan i został 
“wypchnięty” do tyłu dzięki wcześniej-
szej obróbce w Photoshopie

5.  Uwzględnij wzór graficzny, ale staraj się unikać standardowych szablonów PowerPoint. Istnieją 
liczne biblioteki tematów graficznych, które znacznie wykraczają poza standardowe wzory. 
Poświęć kilka minut na wyszukanie wzoru, który najlepiej przedstawi twój temat.

6.  Używaj odpowiednich diagramów – wyjaśniają one więcej niż słowa. Poniżej przedstawiamy 
najbardziej trafne przykłady. Pamiętaj, że diagramy tworzy się podając dane w innym miejscu, 
niewidocznym dla publiczności.
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Wykres poziomy słupkowy
Używany do porównania ilości. Na przykład 
dla porównania wyników sprzedaży w czterech 
działach firmy.

Pionowy wykres słupkowy

Używany do zilustrowania zmian w ilości na prze-
strzeni czasu. Najlepiej, jeśli ograniczysz liczbę 
słupków do 4-8.

Wykres kołowy

Używany do zilustrowania wartości procentowych. 
Ogranicz liczbę części do 4-6 i uwydatnij najważ-
niejsze z nich poprzez kolor lub wydzielenie.

7.  W prawidłowy sposób korzystaj z kolorów. Odpowiednie pomagają przekonywać i motywują. 
Badania pokazują, że użycie koloru może zwiększyć zainteresowanie i przyswajanie wiedzy 
oraz wydłużyć jej utrzymanie. Kolory można podzielić na dwie ogólne kategorie: zimne (jak nie-
bieski i zielony) i ciepłe (jak pomarańczowy i czerwony). Kolory zimne są najlepsze dla tła, 
ponieważ zdają się oddalać od nas.. Kolory ciepłe ogólnie najlepiej wypadają w obiektach na 
pierwszym planie (jak tekst), ponieważ sprawiają wrażenie zbliżających się do nas.

8.  Odpowiednio wykorzystuj czcionki. Używaj tej samej czcionki w całej prezentacji i nie dodawaj 
więcej niż dwóch czcionek komplementarnych (np. Arial i Arial Bold).

9.  Używaj materiałów wideo i dźwięku. Wykorzystuj filmy, aby przedstawić konkretne przykłady 
i wspierać aktywne przetwarzanie poznawcze, które jest naturalnym sposobem uczenia się 
ludzi. Możesz także wstawiać wideo w ramach PowerPointa, bez wychodzenia z aplikacji.

10.  Poświęć pewien czas na sortowanie slajdów. Zgodnie z zasadą segmentacji teorii uczenia się 
multimedialnego, ludzie przyswajają wiedzę lepiej, jeśli jest ona przedstawiana w mniejszych 
porcjach lub segmentach. Przechodząc z widoku slajdów do widoku sortowania slajdów, 
możesz zobaczyć logiczny przebieg swojej prezentacji. W tym momencie możesz zdecy-
dować się rozbić jeden slajd na 2 lub 3, tak aby prezentacja przebiegała bardziej naturalnie 
i logicznie.
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5.13.2 �Korzystanie�z�autorskiego�oprogramowania�do�rapid�e-learningu�w�celu�tworzenia�treści�
(Articulate�Storyline)

Na wstępie należy zauważyć, iż powyższe wskazówki do PowerPointa naturalnie odnoszą się 
także do korzystania ze Storyline.

Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę podczas pracy z tym 
programem:
1.  Jeśli planujesz nauczyć słuchaczy korzystania z oprogramowania, włącz do prezentacji zrzuty 

z ekranu tej aplikacji. To znacznie ułatwi proces uczenia się. Zrzuty z ekranu można łatwo 
zintegrować ze Storyline. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.11

2.  Ustal jakie urządzenia zamierzasz wykorzystać do swojego kursu (, notebook, telefon etc.). 
Niektóre funkcjonalności mogą nie być dla nich dostępne (np. ograniczenia skryptu Java, patrz).12

3.  Postaw się na miejscu ucznia. To pozwoli ci wyselekcjonować animacje. Mają one sens tylko 
jeśli wspierają metodologię rapid e-learningu.

5.13.3 �Wykorzystywanie�oprogramowania�do�zarządzania�rapid�e-learningiem�(np.�Moodle)

Podczas korzystania z narzędzi zarządzania kursem, miej na względzie poniższy zestaw zasad:
 »  Ważne jest, aby mieć z góry zdefiniowaną ogólną strukturę materiałów edukacyjnych zarzą-

dzaną przez Moodle, ponieważ wtedy mogą one przekształcić się w kompleksowe środowisko.
 »  Ponieważ Moodle to także archiwum materiałów, upewnij się co do następujących aspektów:

 › Przypisz autora do każdego zestawu materiałów
 ›  Ustal okres ważności (np. 2 lata) dla każdego zestawu materiałów. Jeśli podczas tego 

okresu nikt ich nie uaktualni, najprawdopodobniej stanowią element przestarzały bądź 
autor zmienił firmę, więc wymagane będzie działanie w kierunku ich zagospodarowania.

 ›  Zarządzaj prawami dostępu. Nie pozwalaj każdemu na wszystko. Pamiętaj, że z czasem 
zainwestujesz dużo korporacyjnej energii w bibliotekę kursu!

NAJLEPSZE�PRAKTYKI�PROJEKTOWANIA�KURSU�MOODLE13

1.  POWIADOMIENIA Najlepsze praktyki ciągle ewoluują. Znaj i bierz pod 
uwagę swoich odbiorców. Rób co tylko w twojej mocy.

2. NIE UŻYWAJ więcej niż 3 rodzajów czcionki na jednej stronie.
3.  ZACHOWAJ spójność. Zrzut ekranu z  

http://coolcourses.moodle.org/course/view.php?id=43 
4. UŻYWAJ podsumowań tematu i oznaczeń.
5. NIE UŻYWAJ strony kursu do umieszczania treści.
6. UŻYWAJ strony kursu jako panelu nawigacyjnego.
7. WYSTRZEGAJ SIĘ przepychu!
8. NIE BÓJ SIĘ pustej przestrzeni.
9. WYKORZYSTUJ obrazy, aby uatrakcyjnić swój kurs.
10. NIE ZMUSZAJ użytkowników do ciągłego przewijania ekranu.
11. NIE PRZESADŹ z nazwami czynności.

11 http://blog.commlabindia.com/elearning-development/develop-software-simulations-with-articulate-storyline
12 http://www.articulate.com/support/storyline/javascript-best-practices-and-examples
13 http://www.slideshare.net/michelledmoore/teaching-with-moodle-best-practices-for-course-design-i-moot-11
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12. ZADBAJ, aby nazwy ćwiczeń były krótkie i przyjemne.
13. UŁATWIAJ odbiór!
14.  NIE WYKONUJ całej pracy sam! Zrzut ekranu z 

http://coolcourses.moodle.org/course/view.php?id=4
15. POZWÓL uczniom brać czynny udział i współpracować.
16. NIE ZAPOMINAJ o dziennikach aktywności.
17.  Ustawienia kursu -> pokaż raporty aktywności – Tak, POZWÓL uczniom 

mieć wgląd do dzienników aktywności.
18. POZWÓL uczniom na śledzenie ukończenia kursu.
19. NIE PRZESADŹ z ćwiczeniami warunkowymi.
20. NIE BÓJ SIĘ tworzyć rozgałęzień!
21. PRACUJ w grupie.

5.14 Ocena,�informacje�zwrotne�i�kontynuacja

Patrz także14 s. 101-104.

Ocena pozwala na przekazanie informacji zwrotnych klientowi, który zamówił kurs, uczestnikom, 
a także trenerowi/twórcy modułu REL.

Powinniśmy pamiętać, że cząstkowe informacje zwrotne są bardzo ważne dla monitorowania 
postępów uczestnika i wnoszą element interaktywności do kursu.

Poza tym dla uczestnika ważna jest także możliwość oceny własnego postępu. Jest to 
część motywacji.

Kryteria oceny zależą od wyznaczonych uprzednio celów i zadań szkolenia.

Obecność, czasami istotna , nie jest jednym kryterium

Mamy do dyspozycji: 
 ✓ Quizy
 ✓ Testy zwrotne
 ✓ Ankiety/Kwestionariusze
 ✓ Wyniki symulacji, jeśli kurs je zawiera
 ✓ Statystyki

Dla bardziej praktycznego spojrzenia na rapid e-learning, polecamy poniższe strony:
http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
http://elearningindustry.com/
http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/

14 http://newmediaproduction.eu/upload/files/0/10/NMPM_eng_web.pdf s.101-104
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6. �STRATEGIA�–�JAK�WDROŻYĆ�REL�W�FIRMIE

6.1 Strategia – czym jest

Żeby stworzyć strategię działania przedsiębiorstwa, niezależnie od obszaru, konieczne jest naj-
pierw poznanie i prawidłowe zrozumienie definicji tego pojęcia. Ciężko jest jednak wybrać jedną, 
z wielu definicji, które można znaleźć w literaturze. 

Poniżej przegląd tych, które najjaśniej przedstawiają problem:

„Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom 
działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów”.
A.D. Chandler; 1962

Strategia 1) jest zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany 2) stanowi wzorzec decyzji, 
które dotyczą pozycji i tożsamości przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystywania swych 
mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu na rynku.
K.R. Andrews; 1971

Strategie są najczęściej programami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzy-
stanie potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów.
H. Koontz, C. O’Donnell; 1984

1.  Definicja ramowa: strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjo-
nowania organizacji w przyszłości (odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa 
na jednostkach szczebla naczelnego kierownictwa).

2.  Strategia rynkowa to program efektywnego działania przedsięb. na danym rynku (w odróż-
nieniu od strategii poszukiwania nowych korzystnych rynków)

3. Strategia przedsiębiorstwa to ogólny program rozwoju działalności firmy.
4.  Strategie cząstkowe to decyzje dotyczące specyficznych, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie 

działalności lub odniesione do jakichś szczególnych problemów. Przykładami takich strategii 
mogą być decyzje o lokalizacji zakładów, w sprawach wysokości cen, sposobu reklamy itd. 
Dictionary of Business English; 1989

Strategia jest: 1) planem działania; 2) odzwierciedla wzorzec zarządzania w sferze rynku; 3) wska-
zuje jak wypełnić misje i osiągnąć założone cele.
A.A. Thompson, A.J. Strickland; 1996

Strategia – szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w cza-
sie na oddziaływanie jej otoczenia.
J. Stoner, R. Freeman, Gilbert 1997

Jak można zauważyć, wszystkie definicje opierają się na celach przedsiębiorstwa i drodze do 
ich pełnej realizacji. 

Podobnie w przypadku strategii rapid e-learningu. Pierwszym krokiem będzie wyznaczenie 
celów wprowadzenia takich działań do firmy, a następnie określenie drogi, dzięki której zostaną 
one osiągnięte.
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6.2 Jak�krok�po�kroku�zbudować�strategię�rapid�e-learningu?

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć w tym momencie jest odpowiedź na pytanie, czy rapid 
e-learning ma być częścią większego systemu zarządzania wiedzą w firmie czy samodzielnym 
działaniem edukacyjnym. W pierwszym przypadku należy stworzyć strategię zarządzania wiedzą 
przez firmę i w niej uwzględnić miejsce dla tego modelu nauki.

Drugi przypadek, jest tym, który interesuje nas bezpośrednio. Wspominaliśmy wyżej, że strategia 
powinna rozpoczynać się od wyznaczenia celu i krok po kroku uwzględniać elementy, które przy-
bliżą firmę do jego realizacji. Zanim jednak firma określi cel, musi ocenić obecną sytuację i poten-
cjał do stworzenia rapid e-learningu.

6.2.1 Analiza�organizacji

Na tym etapie należy określić stan obecny organizacji oraz jej potencjał do stworzenia systemu 
rapid e-learningowego. Pomóc w tym mogą pytania:

 » Jaką wiedzą dysponują firmowi eksperci?
 » Jaką wiedzę firma chce przekazywać?
 » Komu wiedza będzie przekazywana wewnątrz firmy?
 » Czy całość lub część firmowych zasobów wiedzy będzie przekazywana na zewnątrz?
 » Dlaczego dany rodzaj wiedzy jest wart przekazania wybranym odbiorcom?
 » Którzy eksperci firmy mogą uczestniczyć w przekazywaniu wiedzy?
 » Jakie są potrzeby szkoleniowe pracowników?
 » Jakie są potrzeby szkoleniowe środowisk zewnętrznych, do których firma chce dotrzeć?
 » Czy moja konkurencja prowadzi podobne działania?

Oczywiście nie jest to zamknięta lista pytań. Może być ona dowolnie poszerzana, uwzględ-
niając charakterystykę poszczególnych organizacji, które chcą wdrożyć u siebie system rapid 
e-learningu. Tworząc kolejne pytania do tej listy należy pamiętać, że powinny one dotyczyć tych 
obszarów, na których firma powinna się skupić w kontekście rapid e-learningu.

6.2.2 Określenie�celu�rapid�e-learningu

Cel, jak wspominaliśmy wyżej, jest podstawą budowy jakiejkolwiek strategii działania. To do tego 
punktu pozostałe elementy strategii mają firmę doprowadzić. Przy określeniu celu warto pamię-
tać o narzędziu – SMART. Koncepcja ta pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei 
zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Jest skuteczna, ponieważ wymaga bardzo dokładnej analizy 
tego, co firma chce osiągnąć, przez określenie 5 podstawowych cech, które powinien spełnić 
realny i dobrze dobrany cel.

Zatem:
S – specific – cel musi być jasno sformułowany, konkretny, taki, który łatwo zrozumieć

M – measurable – cel musi być mierzalny, czyli musi być możliwość sprawdzenia za pomocą 
obiektywnych wskaźników, czy i w jakim stopniu udało się go osiągnąć

A – achievable – cel musi być osiągalny, czyli nie może być zbyt trudny do zrealizowania

R – realistic – cel musi być realistyczny, czyli posiadane zasoby muszą wystarczyć na jego 
realizację, ale musi być wyraźnym krokiem „naprzód” w działaniach firmy
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T – Time-bound – cel musi być określony w czasie, oznacza to, że nie można jego realizacji 
odkładać w nieskończoność

Istnieje również rozszerzona wersja tego modelu – SMARTER. Te dwie dodatkowe litery akro-
nimu oznaczają:

E – exciting – cel powinien być ekscytujący, czyli nie powinien być obojętny, zarówno dla two-
rzących go, jak i dla odbiorców

R – recorded – cel powinien być zapisany, pomaga to w jego realizacji, bo z zapisanych celów 
trudniej się wycofać

Oczywiście w przypadku działań rapid e-learningowych nie musi to być pojedynczy cel. Może ich 
być kilka. Warto jednak pamiętać, że zbytnie rozmnożenie celów może doprowadzić do ich roz-
mycia i mieć negatywny wpływ na całą strategię. Dlatego dobrze jest się ograniczyć do maksy-
malnie 3 głównych priorytetów.

6.2.3 Dobór�ekspertów�firmowych

W każdej firmie znajdują się osoby posiadające ważną, z punktu widzenia organizacji, wiedzę, 
którą należałoby przekazać innym pracownikom. W tym punkcie budowania strategii rapid e-le-
arningu trzeba zidentyfikować te osoby i zastanowić się, czy będą one w stanie przekazać swoją 
cenną wiedzę innym.

Jakie więc cechy powinien posiadać idealny ekspert? W internecie i w różnych publikacjach 
dotyczących tej tematyki znajduje się wiele list cech pożądanych w tym kontekście. Niemal 
w każdej z nich pojawiają się następujące atrybuty:

 » Bogate doświadczenie i duża wiedza merytoryczna
 » Pasja dla swojej dziedziny i umiejętność zaciekawienia tematem
 » Otwartość, komunikatywność, cierpliwość
 » Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do oczekiwań innych
 » Umiejętność przygotowywania materiałów szkoleniowych
 » Wychodzenie z inicjatywą – przekazywanie pozytywnych wzorców zachowania
 » Swoboda wypowiedzi przed kamerą 
 » Dostępność czasowa 
 » Wyrazistość 
 »  Pragmatyzm – rozumiany jako umiejętność powiązania wypowiadanych treści z codzienną 

pracą słuchaczy

Każda firma może oczywiście do tej listy dopisać swoje wymagania odnośnie umiejętności, 
prezencji, elokwencji czy ogólnego obycia swoich ekspertów.

6.2.4 Wybór�narzędzi�rapid�e-learningu

Dobór narzędzi w rapid e-learningu jest ściśle związany z wcześniejszymi punktami. Ostateczny 
wybór powinien paść więc na te narzędzia, które pozwolą osiągnąć cel i przekazać maksimum 
wiedzy przez wybranych ekspertów.

W tym celu wykorzystać można:
 » Platformę Moodle, 
 » Articulte Storyline, 



Strategia – jak wdrożyć REL w firmie | 66

 » Grywalizację, 
 » Webinaria,
 » Prezentacje (PP lub Prezi)

Dokładne opisy narzędzi, ich zalety i możliwości znajdziesz w rozdziale 3.

6.2.5 Czas�i�sposób�szkolenia

W rapid e-learningu czas jest elementem wyróżniającym go spośród innych metod e-nauczania. 
Również sposoby i strategia planowania e-szkoleń są ważną kwestią. Dlatego punkt ten rozwi-
niemy w osobnym rozdziale – 5.3. W tym miejscu pozostawiamy jedynie wzmiankę o czasie, 
dla porządku, koniecznym do budowy poprawnej strategii rapid e-learningu.

6.2.6 Mierzenie�efektów�rapid�e-learningu

Wyznaczenie celów to jedno. Znalezienie drogi, która firmę doprowadzi do ich realizacji to kolejny 
punkt. Jednak nie ma możliwości sprawdzenia czy te punkty zostały zrealizowane bez zmierzenia 
efektów działań. 

Jednym z najprostszych narzędzi, którym firma może się posłużyć są testy wiedzy po każdym 
szkoleniu. Testy takie układają autorzy szkoleń, czyli firmowi eksperci. Pozwalają one sprawdzić 
poziom wiedzy wyniesionej przez uczestników ze szkolenia. Nie dają jednak możliwości spraw-
dzenia, czy wiedza ta będzie przez nich stosowana w codziennej pracy.

Inną metodą ewaluacji szkoleń (zarówno stacjonarnych, jak i on-line) są ankiety poszkoleniowe. 
Uczestnicy oceniają w nich zarówno trenera, materiały, program szkolenia, wzrost swojego 
poziomu wiedzy itp. Najczęściej przyznawane są oceny w skali 1-5, gdzie:

 »  1 = bardzo źle
 »  2 = źle
 »  3 = średnio
 »  4 = dobrze
 »  5 = bardzo dobrze

Ocena ta opiera się tylko i wyłącznie na subiektywnych odczuciach uczestników. Nie daje też 
odpowiedzi co uczestnik z tą wiedzą zrobi w przyszłości.

Zdecydowanie bardziej kompleksową jest ocena szkoleń przy pomocy modelu D. Kirkpatrick’a, 
zgodnie z którym ocena szkolenia odbywa się na czterech poziomach:

 »  Poziom 1: Reakcja uczestników szkolenia – oceny bezpośrednio po szkoleniu, 
np. w postaci ankiet

 » Poziom 2: Uczenie się – ocena stopnia opanowania nowej wiedzy, umiejętności, postaw
 »  Poziom 3: Zachowania – ocena, w jakim stopniu pracownicy wykorzystują nową wiedzę 

i umiejętności w codziennej pracy
 »  Poziom 4: Rezultaty – ocena, w jakim stopniu zostały zrealizowane wyznaczone przez 

firmę cele

Ten ostatni model pozwala w kompleksowy sposób zbadać nie tylko przyrost wiedzy i zadowole-
nie ze szkolenia, ale i wpływ nowych wiadomości i umiejętności na codzienną pracę uczestników 
szkoleń, oraz tym samym, realizację celów postawionych przez firmę.
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6.3 Strategia�planowania�szkoleń�rapid�e-learningowych

Jak wspominaliśmy wyżej, określenie czasu i sposobu szkolenia jest jednym z ważniejszych 
elementów budowania strategii rapid e-learningu. W celu określenia tych parametrów należałoby 
stworzyć osobną, mniejszą strategię planowania poszczególnych szkoleń rapid e-learningowych.

6.3.1 Rodzaje�e-szkoleń

W tym miejscu warto przypomnieć sobie jakie możliwości przed uczestnikami i trenerami otwiera 
edukacja zdalna. Szkolenia w tym systemie mogą być realizowane jako:

 »  Szkolenie samoobsługowe – multimedialne, udostępnione przez internet, odbywające się 
według zaprogramowanego scenariusza, nie wymagające bezpośredniego zaangażowania 
trenera, może być łatwo dystrybuowane wewnątrz, jaki i na zewnątrz organizacji, bez obawy 
ujawnienia tajemnic firmy

 »  Szkolenie samoobsługowe – e-szkolenie – prowadzone z udziałem eksperta , do którego 
uczestnik może się zwrócić w razie problemów merytorycznych lub technicznych w trakcie 
jego realizacji

 » Szkolenie niesamoobsługowe realizowane pod kierunkiem trenera – e-szkolenie z trenerem

6.3.2 Budowa�strategii�szkoleń�rapid�e-learningu

Stworzenie szkolenia rapid e-learningowego w dużej mierze zależy od potrzeb firmy i jej pra-
cowników. Ale nie jest to jedyny wyznacznik. Narzędzia do tworzenia rapid e-learningu dają 
również pole dla pomysłowości trenerów – czyli firmowych ekspertów i osób odpowiedzialnych 
za zrządzanie wiedzą w firmie.

Żeby dopasować te wszystkie elementy warto przeanalizować kilka aspektów:
 » Kto będzie odbiorcą szkolenia:

 › Liczebność grupy
 › Poziom kompetencji komputerowych potencjalnych uczestników
 › Możliwości techniczne – dostęp do internetu
 ›  Predyspozycje, umiejętności, otwartość na nowe formy zdobywania wiedzy, motywacja 

do nauki
 › Czas, który mogą poświęcić na naukę

 » W jakim czasie należy rozpocząć i zakończyć proces szkolenia.
 »  Jakie zasoby (finansowe, techniczne) posiada organizacja do zrealizowania szkoleń w sys-

temie rapid e-learningu.

6.3.3 Rodzaje�kształcenia�e-learningowego

Rapid e-learning jest elementem większej całości – e-learningu. W tym rodzaju edukacji można 
wyróżnić cztery podstawowe typy kształcenia:
1.  Samokształcenie – czyli nauka bez obecności trenera. Uczestnik samodzielnie w dowolnym 

miejscu i czasie sam przechodzi przez cały kurs. Ten typ szkolenia wymaga dużej motywacji 
i samodzielności od osoby uczącej się. Uczestnicy takich kursów nie kontaktują się między 
sobą, trener jest właściwie tylko autorem materiałów.

2.  Nauczanie asynchroniczne – w tym typie szkoleń kursant ma kontakt z trenerem, jednak nie 
muszą oni być on-line w tym czasie. Zazwyczaj komunikują się za pomocą forum, czatu czy 
poczty elektronicznej. Podstawowymi zaletami takiej formy edukacji są:
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 ›  możliwość nauczania w dowolnym miejscu – i trener i uczestnik mogą pracować przy 
kursie np. z domu

 ›  elastyczność – wszystkie materiały dostępne są po zalogowaniu na wszelkich urządzeniach 
i w każdym miejscu, w którym jest internet

 › możliwość przemyślenia tematu i rozwiania wątpliwości – dzięki kontaktowi z trenerem
 ›  niskie koszty – zależą one od stopnia zaawansowania treści i całego systemu, są jednak 

zdecydowanie niższe od szkoleń w tradycyjnej formie

3.  Nauczanie synchroniczne – trener i uczestnicy muszą być aktywni w tym samym czasie. 
Model ten najbardziej przypomina szkolenia tradycyjne, odbywa się jednak w świecie wirtu-
alnym a nie w realnej sali szkoleniowej. Zaletami takiego rozwiązania są:
 › interakcja z renerem i innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym
 › możliwość pracy indywidualnej i w grupie
 › możliwość prezentowania materiałów w trakcie dyskusji
 › możliwość stałego monitorowania pracy uczestników 

4.  Nauczanie mieszane – zwane z języka angielskiego blended learning, to połączenie kursów 
prowadzonych przez internet z zajęciami w formie tradycyjnej, w sali szkoleniowej.

Znajomość rodzajów i form e-edukacji pozwoli dopasować idealny model szkoleń do potrzeb 
danej firmy i jej pracowników. Pozwala również na dobranie odpowiednich narzędzi, czasu i spo-
sobu edukowania wybranych grup adresatów szkoleń.

6.4 Wdrażanie�rapid�e-learningu�w�firmie

E-learning, a w szczególności jego odmiana, jaką jest rapid e-learning staje się coraz powszech-
niej używanym narzędziem edukacyjnym w firmach. Tym bardziej, że rapid e-learning wiąże się 
również ze znacznym ograniczeniem kosztów i czasu przygotowania takich szkoleń. Kluczowym 
zatem jest postawienie pytania jak wdrożyć taki system w organizacji?

6.4.1 Przygotowanie�do�wdrożenia�rapid�e-learningu

Doskonale znane są zalety stosowania rapid e-learningu w firmie. Jednak istnieją też pewne 
zagrożenia i bariery, które mogą przesądzić o niepowodzeniu takiego przedsięwzięcia. Aby unik-
nąć takiej sytuacji należy dokładnie przeanalizować potrzeby i potencjalnie problematyczne 
obszary w firmie.

Pomóc w tym mogą odpowiedzi na poniższe pytania:
 » Czy i jak wdrażać rapid e-learning?
 » Jakie korzyści wdrożenie rapid e-learningu przyniesie organizacji?
 » Jakie zagrożenia i jakie szanse oznacza e-learning dla kultury organizacyjnej firmy?
 » Czy pracownicy są gotowi na wdrożenie rapid e-learningu?
 » Jak zoptymalizować nowe narzędzie, by przyniosło najlepsze efekty?
 » Jak powinna być przekazywana wiedza na szkoleniach?
 » Jakie urządzenia są optymalne w danej organizacji do przekazywania wiedzy?
 » Jak badać efekty szkoleń rapid e-learningowych?
 » Kto powinien być odbiorcą kursów?
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6.4.2 Bariery�we�wdrażaniu�rapid�e-learningu

Istnieją trzy podstawowe rodzaje barier, które może napotkać firma przy wdrażaniu rapid 
e-learningu. Są to:

 » Bariery ludzkie
 » Bariery technologiczne
 » Bariery organizacyjne

Bariery ludzkie wiążą się z naturalnym strachem przed czymś nowym i nieznanym. Ponadto 
mogą dojść do tego np. problemy z obsługa komputera, słaba jakość treści i niska atrakcyjność 
szkolenia, brak motywacji i systematyczności uczących się. Receptą w tej sytuacji może być 
przygotowanie pracowników na wprowadzane zmiany, wyjaśnienie im ich zasadności oraz zalet, 
zorganizowanie kursu obsługi komputera czy programu, w którym szkolenia będą się odbywać. 
Dobrym rozwiązaniem może być również stworzenie programu motywacyjnego dla najaktyw-
niejszych kursantów. 

Bariery technologiczne to głównie problemy z wiekiem i jakością sprzętu komputerowego w fir-
mie czy słabym łączem internetowym. Warto przed wdrożeniem systemu rapid e-learningowego 
sprawdzić czy firmowe komputery oraz internet udźwigną takie szkolenia i w razie konieczności 
zmodernizować infrastrukturę techniczną.

Bariery organizacyjne wiążą się z generalnym negatywnym podejściem do zarządzania wie-
dzą i przekazywania jej w organizacji. Pokonanie tych barier wiąże się z koniecznością zmiany 
myślenia osób zarządzających firmą oraz reklamowaniem wewnętrznymi kanałami nowych 
rozwiązań pracownikom. 

Każda firma jest inna, podobnie pracownicy mają różne podejście do wprowadzanych nowości. 
Nie sposób wyliczyć wszystkich możliwych problemów, na które firma może się natknąć wdraża-
jąc system rapid e-learningu. Ważnym natomiast jest, żeby na wszelkie sygnały reagować szybko 
i starać się znajdować rozwiązania adekwatne do konkretnych sytuacji. Tylko szybka reakcja 
spowoduje, że bariera przestanie istnieć, a wdrożony system zacznie funkcjonować poprawnie.
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SŁOWNIK POJĘĆ
Otwarte Oprogramowanie (ang. OSS open-source software) – oprogramowanie komputerowe, 
które może być przez każdego swobodnie użytkowane, modyfikowane i udostępniane. OSS jest 
opracowywane jako praca wspólna, w ramach której programiści ulepszają kod i udostępniają 
zmiany w ramach społeczności.

System Zarządzania Treścią (ang. CMS, content management system) – oprogramowanie, 
które pozwala na łatwe stworzenie strony internetowej, która może być aktualizowana i rozbu-
dowywana przez pracowników niebędących profesjonalistami. CMS umożliwia dostęp i pełną 
kontrolę nad stworzoną treścią, która jest również dostępna dla innych.

System Zarządzania Nauczaniem (ang. LMS, learning management system) – platforma, 
która pozwala zarządzać i kontrolować proces szkoleń, generować raporty na temat bieżących 
czynności, przeprowadzać sesje treningowe, umożliwia komunikację pomiędzy studentami 
i nauczycielem. Może także zawierać moduł do tworzenia treści.

Grywalizacja – metoda oparta na mechanizmie znanym z odgrywania ról i gier komputerowych, 
używana w celu modyfikowania zachowań osób w sytuacjach innych niż gry, w celu zwiększenia 
ich zaangażowania.

Webinarium – seminarium internetowe z transmisją obrazu lub dźwięku na żywo (przez internet) 
z jednego źródła dla dużej publiczności.

E-learning – technika nauczania z wykorzystaniem multimedialnej technologii komputerowej, 
sieci komputerowej i internetu.

Moodle (ang. modular object-oriented dynamic learning environment) – jedna z najbardziej 
popularnych platform edukacyjnych. Z jednej strony jest to System Zarządzania Treścią, z drugiej 
System Zarządzania Nauczaniem.

Interfejs – rozkład lub projekt rozplanowania elementów stałych i interaktywnych programu 
komputerowego, usługi online lub urządzenia elektronicznego. Nawigacja – dotyczy przycisków 
i pasków menu do klikania, naciskania dotykowego lub konfiguracji przycisków używanych w celu 
aktywowania funkcji na stronie internetowej, programie lub w aplikacji.

Skrypt – prosty program w języku, który komputer musi przekonwertować na język maszynowy 
za każdym razem, kiedy program jest aktywny.

Feedback – komunikat zwrotny dotyczący procesów, zachowania, wyniku etc.

SCORM (ang. sharable content object reference model) – zbiór standardów i specyfikacji dla 
internetowych elektronicznych technologii edukacyjnych, który definiuje komunikację pomiędzy 
treścią po stronie klienta i systemem hosta.
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Interpreter PHP – urządzenie PHP zainstalowane na twoim komputerze, w odróżnieniu od zdal-
nych interpreterów PHP, które mogą być instalowane na zdalnych hostach lub w środowisku 
wirtualnym

Rapid e-learning – sposób uczenia się w formie szkolenia/kursu, na którego przygotowanie 
i przeprowadzenie poświęca się nie dłużej niż trzy tygodnie. Doświadczenie uczenia się jest 
„rapid” (szybkie), ponieważ czas potrzebny do uzyskania nowych umiejętności/wiedzy przez 
uczących się może być zmniejszony. Nauka opiera się na wykorzystaniu mediów elektronicznych. 
Uczestnicy biorący udział w kursach REL poprawiają swoje umiejętności i nabywają wiedzę.

Strategia – wysokopoziomowy plan osiągnięcia jednego lub więcej celów w warunkach niepew-
ności. Ogólnie strategia obejmuje ustanawianie celów, określanie działań aby je osiągnąć oraz 
mobilizowanie zasobów w celu przeprowadzenia tych działań. Strategia opisuje w jaki sposób 
wyniki (cele) będą osiągnięte za pomocą środków (zasobów).

Power Point – prezentacja w formie pokazu slajdów opracowana przez firmę Microsoft

Prezi – oprogramowanie do tworzenia prezentacji w chmurze (SaaS) oraz narzędzie do przed-
stawiania pomysłów za pomocą historii opowiadanej z wykorzystaniem wirtualnych obrazów

Blended learning (mieszana metoda uczenia się) – metoda uczenia się, w której student uczy 
się w części poprzez otrzymywanie treści i instrukcji za pomocą mediów cyfrowych i online, 
przy jednoczesnej kontroli czasu, miejsca, ścieżki lub tempa uczenia się przez trenera/nauczy-
ciela na miejscu.

Wirtualny pulpit – element systemu operacyjnego, który umożliwia pracę na wielu pulpitach 
jednocześnie oraz przełączanie się między nimi. Zapobiega to tworzeniu się chaosu na ekranie 
i pulpicie. Najczęściej wirtualny pulpit ma postać apletu z podglądem na kolejne ekrany 

Style uczenia się – „Style uczenia się stanowią grupy powszechnych sposobów przyswajania 
wiedzy przez ludzi. Każda osoba prezentuje kombinację stylów uczenia się. Niektórzy mogą 
odnaleźć u siebie dominujący styl uczenia się przy mniejszym wykorzystaniu pozostałych sty-
lów. Inni mogą zauważyć, że używają różnych stylów w różnych okolicznościach. Nie istnieje 
jedna właściwa kombinacja. Również same style nie są sztywne. Możesz rozwijać umiejętności 
w ramach niedominującego stylu jak również doskonalić style, które masz już dobrze wykształ-
cone.” (źródło: http://www.learning-styles-online.com/overview/)

Wizualny (przestrzenny) styl uczenia się – preferencja dla wykorzystywania obrazów i zdjęć 
podczas uczenia się. Osoby, których dominującym stylem jest styl wizualny mają lepszą orien-
tację przestrzenną w porównaniu do osób preferujących inne style.

Kinestetyczny styl uczenia się – preferencja dla uczenia się poprzez ciało, ręce i zmysł dotyku.

Dźwiękowy (słuchowy) styl uczenia się – preferencja dla uczenia się opartego na dźwięku i muzyce

Moderator – jest potrzebny kiedy wymagana jest interakcja pomiędzy trenerem i grupą. Może nim 
być trener, ale także inna osoba. Jego zadaniem jest zapewnienie interakcji i zaangażowania 
podczas szkolenia.
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Trener – osoba, która rozumie potrzeby szkoleniowe, przygotowuje treści, wykorzystuje możli-
wości REL oraz dobiera narzędzia odpowiednie do kursu

Ekspert – nie musi mieć doświadczenia w szkoleniach, ekspert posiada znajomość tematu 
i często konkretną wiedzę biznesową dotyczącą określonych aspektów. Zapewnia aktualne infor-
macje dotyczące treści lub narzędzi.

Uczestnik/Uczeń – ma potrzebę wzięcia udziału w oferowanym kursie REL. W celu doskonalenia 
szybkiego uczenia się, konieczne są informacje zwrotne oraz interakcja z modułami REL, a także 
powiązane z nimi ankiety.

Rapid e-Learning Master (Mistrz Rapid e-Learningu) – projekt oferujący zbiór technologii, narzę-
dzi i procedur do wykorzystania przez MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
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