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1. WSTĘP 
Raport powstał w efekcie badania zrealizowanego w projekcie "E-process In e-learning", 

finansowanego w ramach programu Erasmus+. Badanie stanowi pierwszy etap projektu. 

Podobne badania zrealizowano w pozostałych krajach partnerskich: w Belgii, Niemczech i na 

Łotwie. Ich wyniki i rekomendacje w nich zawarte staną się podstawą przy projektowaniu 

szkoleń trenerskich z zakresu stosowania e-learningu w edukacji pozaformalnej. 

Podstawowe pytania przyświecające osobom tworzącym projekt, na które w szczególności 

miał odpowiedzieć etap badawczy projektu, brzmią:  

– na ile zmienia się rola trenera, ale także uczącego się dzięki coraz szerszemu zastosowaniu 

nowych technologii w procesie nauczenia/uczenia,  

- czy można mówić o trenerze w edukacji z użyciem narzędzi zdalnych w tradycyjnym 

rozumieniu – jako o „kreatorze zmiany”, czyli o osobie, która oprócz przekazywania treści 

merytorycznych, angażuje uczestników szkolenia, moderuje proces grupowy, daje im 

okazję do refleksji i motywuje do wdrożenia zdobytej wiedzy.  

Odnosząc się do teorii uczenia się M. Knowlsa oraz cyklu D. Kolba, aby osoby dorosłe mogły 

się uczyć muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pozwalające na aktywne 

doświadczanie w trakcie nauki oraz wpływ na proces nauczania. Rolą trenera w tradycyjnie 

pojmowanym szkoleniu jest stworzenie tzw. sytuacji edukacyjnej, czyli przestrzeni do 

aktywności poznawczej. Merytoryczne treści, wartości czy obraz świata w niej podawany jest 

propozycją, wobec której uczeń – podmiot może się dookreślić, opowiedzieć, po swojemu ją 

przyswoić.1 Czy te procesy mają miejsce w szkoleniach z użyciem narzędzi edukacji zdalnej?  

- czy istniejące wsparcie dla trenerów (szkoły trenerskie, szkolenia) uwzględniają zmiany 

zachodzące na „rynku” szkoleniowym ze względu na coraz dostępniejsze i bardziej 

powszechne nowe technologie ( w szczególności w kontekście trenera organizacji 

pozarządowej)? 

Odpowiedź na te pytania była szczególnie ważna dla lidera projektu, Stowarzyszenia 

Trenerów Organizacji Pozarządowych, którego szkoła trenerska opiera się w dużej mierze na 

wyżej wymienionych teoriach i który wspiera rozwój trenerów organizacji pozarządowych. 

Celem tej pracy nie jest całościowy opis fenomenu jakim jest zmiana w sposobie uczenia 

się i nauczania dzięki zastosowaniu narzędzi edukacji zdalnej. Takie całościowe wnioski nie 

byłyby możliwe po realizacji tak zakrojonych badań.  Chcemy dzięki temu raportowi 

zapoczątkować dyskusję w środowisku trenerskim na temat zmian zachodzących w uczeniu 

się dzięki zastosowaniu nowych technologii, pokazać na ile zaawansowane są dyskusje na ten 

temat w literaturze światowej, uporządkować pojęcia i samemu pogłębić refleksje na temat 

zachodzących zmian. 

                                                           
1 Jacek Jakubowski: „O sytuacji edukacyjnej, o uczeniu się”, http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-
specjalne/bait-baza-artykulow-instytutu-trop?id=311 
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Cele tej pracy mają więc użytkowy charakter. 

Cele badania: 

 

1. zebranie i uporządkowanie pojęć związanych z e-learningiem oraz przedstawienie 

używanych narzędzi edukacji zdalnej podjęte na potrzeby trenerów – praktyków. Z racji na 

kaskadowe i dynamiczne zmiany w zakresie narzędzi zdalnej edukacji – próbę tę można 

określić jako stop-klatkę uczynioną w tym ulotnym momencie, jakim jest początek 2015 

roku. W raporcie opisujemy narzędzia używane na świecie, ale także zaznaczamy, które z 

nich są rozwijane w Polsce. 

2. odpowiedź na pytania dotyczące tego czy można mówić w kontekście edukacji zdalnej o 

podstawowych pojęciach przypisanych tradycyjnemu szkoleniu osób dorosłych, takich jak 

nauka przez doświadczenie, proces grupowy, atmosfera sprzyjająca edukacji – które tworzą 

„sytuację edukacyjną”. Jaka jest rola trenera w edukacji z użyciem nowych technologii? Jak 

trenerzy przygotowują się do uczenia z pomocą zdalnych metod, co sami postrzegają za 

mocną i słabą stronę takich szkoleń? Jakie można zdefiniować bariery we wdrażaniu edukacji 

z użyciem narzędzi zdalnych. 

3. Opracowanie rekomendacji dotyczących działań do podjęcia w środowisku trenerskim, w 

celu rozwoju kompetencji trenera edukacji zdalnej. 

Oprócz tego w ramach raportu przedstawiamy przykłady zastosowania narzędzi zdalnych w 

edukacji osób dorosłych w 3 sektorze.  
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Metody badawcze 

Analiza danych zastanych 

(desk research) 

• analiza dostępnych raportów dotyczących wdrażania e-

learningu w Polsce 

• analiza  poradników dotyczących tworzenia szkoleń z 

użyciem narzędzi edukacji zdalnej (przegląd dostępnych 

poradników w sieci opracowanych w Polsce) 

• analiza literatury dotyczącej uczenia online dostępnej w sieci, 

głównie prace zbiorowe wydawane w Stanach 

Zjednoczonych) 

• analiza oferty szkoleń z użyciem narzędzi edukacji zdalnej 

dostępnych w trzecim sektorze oraz Akadamii PARP, 

falgowego projektu skierowanego do mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw dostępnych nieodpłatnie. 

Wywiady pogłębione z  

ekspertami/praktykami 

wdrażania narzędzi 

edukacji zdalnej w 

szkoleniach (IDI) i fokus 

(FGI) 

Przeprowadzono wywiady pogłębione z kilka ekspertami 

ekspertkami odpowiedzialnymi za wdrażanie szkoleń z użyciem 

metod edukacji zdalnych (4 szkolenia na platformach + 1 

specjalistka ds. webinarów), oraz fokus z ekspertami 

zajmującymi się wdrażaniem szkoleń na platformach w 

przedsiębiorstwach 

Ankieta internetowa 

(CAWI) 

Przeprowadzono ankietę internetową (CAWI) w której wzięło 

udział 44 trenerów i trenerek, wśród nich 24 mających 

doświadczenia z użyciem narzędzi edukacji zdalnej, 20 

trenerów wypowiedziało się na temat tego, dlaczego nie 

używają narzędzi edukacji zdalnej w swoich szkoleniach. Cała 

grupa odpowiadała także na pytania dotyczące ich opinii o 

szkoleniach prowadzonych z użyciem narzędzi zdalnych od 

strony uczestnika.  

Obserwacja uczestnicząca Obserwacja/uczestnictwo w szkoleniach na platformach 

(Akademia PARP, Fundacji Sędzimir), refleksje zapisywane jako 

obserwacje badawcze.   
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2. UCZENIE NA ODLEGŁOŚĆ – wyjaśnienie pojęcia, historia, teorie uczenia się 

 

Czym jest e-learning? - problemy z pojęciem 

Potocznie przyjęło się rozumieć e-learning jako szkolenia prowadzone w trybie 

asynchronicznym zamieszczone na platformie e-learningowej – i nad takim rozumieniem 

tego pojęcia spoczywa odium źle przygotowanych szkoleń, ograniczonych jedynie do 

prezentacji kolejnych ekranów, mało interaktywnych i atrakcyjnych z punktu widzenia 

uczestnika. 

E-learning (electronic-learning) jak sama nazwa wskazuje to pojęcie szersze - dotyczy nauki z 

użyciem nowych technologii. Jednak tak prosta definicja niewiele wyjaśnia. Mówi się o e-

learningu, nie e-teachingu, co kładzie akcent na uczenie się, nie nauczanie i uwypukla rolę 

osoby,  podmiotu, uczestnika procesu szkoleniowego.  

Wielu ekspertów wskazuje na trudności ze zdefiniowaniem tego pojęcia. 

Mark Hyla2 autor „Przewodnika po e-learningu" stwierdza, że nie jest łatwo zdefiniować 

pojęcie e-learning. Zależy ono bowiem od celu definicji, który często jest celem 

marketingowym. Hyla wyjaśnia jednak to pojecie jako „wszelkie działania wspierające proces 

szkolenia, wykorzystujące technologie teleinformatyczne"3. Dodatkowo Hyla przywołuje 

dziesięć przykładów: 

"1. typowe kursy e-learningowe, pozwalające na indywidualną pracę z materiałem 

szkoleniowym według zaprojektowanych reguł nawigacyjnych, dostarczane zarówno 

przez sieć komputerową jak i na płytach kompaktowych; 

2. internetowe wykłady dostarczane zarówno w trybie synchronicznym przez sieć („na 

żywo”), jak i asynchronicznym („z opóźnieniem”, „na żądanie”) - albo przez sieć, albo na 

płytach kompaktowych; 

3. szkolenia grupowe prowadzone na odległość z wykorzystaniem środowisk 

umożliwiających pracę zespołową (konferencje internetowe); 

4. wideokonferencje realizowane przy wykorzystaniu dedykowanego sprzętu lub 

rozwiązań bazujących na typowych stacjach roboczych (komputerach osobistych) 

wyposażonych w kamery internetowe; 

5. dystrybucję treści (np. poprzez listy e-mailowe) oraz komunikację drogą e-mailową; 

6. wykorzystanie listy dyskusyjnej jako efektywnego forum asynchronicznej wymiany 

informacji i wiedzy; 

                                                           
2 https://www.linkedin.com/in/marekhyla  
3 Hyla M. „Przewodnik po e-learningu”, Wydanie IV, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
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7. wykorzystanie komunikatorów w celu prowadzenia sprawnej wymiany informacji w 

trybie synchronicznym; 

8. wykorzystanie różnego rodzaju mechanizmów testujących, zbierających opinie; 

9. wykorzystanie telefonu w procesie wsparcia działań szkoleniowych; 

10. wykorzystanie mechanizmów społecznościowych (Web 2.0) - takich jak na przykład 

blogi i środowiska wiki do oddolnego dzielenia się wiedzą i informacjami."4 

Podobnie definiują e-learning eksperci-praktycy, którzy wdrażają e-learning w firmach lub 

organizacjach pozarządowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamęt związany z tym pojęciem, różne nazewnictwo, podkreślają także eksperci światowi, 

pokazując że wymiennie stosuje się pojęcia typu distance learning, szkolenia online, 

szkolenia bazujące na Web (Web-based learning), itp. Wszystkie je łączy zmiana wzorów 

komunikacji i interakcji między nauczającym a uczącym się.5 

Komisja Europejska przyjęła definicję mówiącą o tym, że e-learning obejmuje całość 

procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się w środowisku sieciowym z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych charakteryzując się tym, że: 

 zasoby edukacyjne dostępne są w dowolnym miejscu i dowolnym czasie 

 eliminuje wydatki związane z przejazdami 

 umożliwia dostęp do treści dydaktycznych w trybie „Just-in-time” 

                                                           
4 ibidem 
5 International Handbook of Elearning, Theoretical Perspectives and Researches”, tom 1,pod redakcją Badrul H. 
Khan, Mohmed Ally, Nowy Jork 2015  

E-learning to nauka z 

wykorzystaniem 

technologii informacyjno 

komunikacyjnych szeroko 

rozumianych, szkolenia 

bez kontaktu twarzą w 

twarz między nauczającym 

a uczącym się.  Formy 

mogą być różne. 

Lidia Kuczmierowska, 

Fundacja Akademia 

Organizacji Obywatelskich 

E-learning to rozwijanie ludzi, uczenie, wspieranie 

procesów szkoleniowych i rozwojowych poprzez 

technologie. Różne pojęcia pod pojęciem e-learningu 

się na siebie nakładają i są mylone. Np. nauczanie na 

odległość i e-learning nie są jednoznaczne. Jest część 

wspólna. Bardzo dużo e-learningu się dzieje w 

nauczaniu na odległość. Ale może być tak, że 

nauczanie nie jest na odległość i jest e-learningiem. 

Na przykład, gdy ludzie korzystają z jakiegoś 

narzędzia typu e-szkolenia w miejscu, gdzie się uczą, 

np. w sali szkoleniowej razem z trenerem.  

Sławomir Łais,  

OSI Computrain SA, XYLearning Team 
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 pozwala na szybką i bezproblemową aktualizację materiału 

 włącza uczącego się we własny proces kształcenia, 

 wspiera współpracę i współdziałanie pomiędzy studentami w kreowaniu własnej 

wiedzy, 

 nie generuje sytuacji stresowej w momencie popełniania błędu i niezaliczenia 

materiału, 

 pozwala wykładowcom (trenerom) na rzeczywisty pomiar efektywności procesu 

kształcenia 

 daje zaawansowane możliwości zarządzania i kontroli  procesu kształcenia. 

Przyjmując taką definicję mówimy o e-learningu, który „wpływa na budowanie 

społeczeństwa wiedzy i informacyjnego, wpływa także na implementację idei nauczania 

zindywidualizowanego, maksymalnie dostosowanego do potrzeb uczącego się i 

odpowiadającego na konkretne potrzeby – treści na żądanie (education on demand lub 

content on demand)”6 

W tak szerokim pojęciu e-learningu mieszczą się także formy mieszane (blended learning), 

inaczej zwane hybrydowymi. 

b-learning 

B-learning to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni 

kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. 

Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb 

studentów i preferencji prowadzącego."7 

Uzupełniając definicje warto wspomnieć o coraz popularniejszym ostatnio m-learningu 

(mobile learningu).  

m- learning 

Mobile learning to uczenie przy wykorzystaniu osobistych urządzeń typu: laptop, palmtop, 

tablet, smartphone, które posiada stały dostęp do Internetu8. 

 

Szkolenia online to też materia bardzo zmienna, praktycznie każdego roku pojawiają się 

nowe rozwiązania techniczne (w ostatnim czasie mobile learning), a także pojęcia z tym 

związane (od rapid learning do snack learning, od we-learning, do self learning), które wiele 

                                                           
6 P. Peszko: „E-learning notatki zorganizowane”, str. 14 
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Blended_learning (dostęp 28.02.2015) 
8 Na podstawie Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/M-learning (dostęp 28.02.2015) 
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mówią o tendencjach tych zmian. Te zmiany wpływają także na sposób uczenia się ludzi. 

Pokolenie tzw. „Cyfrowych Tubylców” (Digital Natives)9 

John Nworie (2012), Badrul H. Khan (2012) zwracają uwagę na to, że zmieniają się wzory 

komunikacji i interakcji między uczącymi się a trenerami (edukatorami), zarówno w 

szkoleniach tradycyjnych, jak  i szkoleniach e-learningowych. Tradycyjne pojęcie trenera czy 

edukatora nie są już wystarczające, pojawiają się nowe, jak cyberedukator, czy lider 

edukacji na odległość (Distanse Education Liders – Beaudoin 2003). 

Trochę historii10 

Dobrym uzupełnieniem pojęć wyjaśniających czym jest e-learning będzie opowieść o tym od 

kiedy zdalne uczenie istnieje. Pierwsze wzmianki o tej formie edukacji pochodzą jeszcze z 

XVIII wieku. Wówczas w Stanach Zjednoczonych zamieszczono ogłoszenie o kursie 

korespondencyjnym. Był to rok 1728 a materiały edukacyjne przesyłane były pocztą. W XIX 

wieku nauczanie zdalne rozkwitło. Przede wszystkim w dziedzinie nauki języków obcych. 

Prekursorem zdalnej nauki był Isaac Pitman (twórca stenografii), który uczył jej za 

pośrednictwem poczty. Jego uczniowie spisywali fragmenty Biblii stenograficznie, następnie 

przesyłali mu swoje zapiski do sprawdzenia. 

W latach dwudziestych XX wieku w Australii zaczęło funkcjonować pierwsze radio 

edukacyjne - w założeniu miało docierać do oddalonych społeczności oraz na obszary 

wiejskie. Od końca II. Wojny Światowej działała już telewizja edukacyjna oraz 

zapoczątkowano działanie tzw. otwartych uniwersytetów. Początkowo nadawane przez nie 

tytuły naukowe nie cieszyły się renomą, z czasem jednak się to zmieniło. Prawdziwa zmiana 

nastąpiła na początku lat sześćdziesiątych, kiedy uruchomiono pierwszego satelitę 

komunikacyjnego.  

Wtedy też na Uniwersytecie Stanforda użyto komputerów do nauczania matematyki i 

czytania wśród dzieci. W tym czasie podstawowym sposobem pracy był tekst - uczniowie 

wpisywali rozwiązania do komputera a ten sprawdzał poprawność. W przypadku braku 

prawidłowego rozwiązania przekierowywał do zrobienia kolejnych ćwiczeń. Ta behawioralna 

metoda nauczania została następnie zmieniona na metodę bazującą na komunikacji. 

Dlatego też języków obcych zaczęto uczyć poprzez używanie gramatyki a nie uczenie się jej 

na pamięć. Promowano naukę opartą na kontekstach i praktykę. Zbiegło się to z 

pojawieniem się osobistych komputerów, co wzmogło rozwój ćwiczeń. 

Metoda komunikacyjna została następnie zastąpiona metodą integracyjną. Polega ona na 

wdrażaniu w proces edukacyjny projektów oraz podziale materiału na mniejsze części - 

działania, które prowadzą do określonego celu. Pojawienie się w tym czasie internetu 

podkreśliło rolę nauczyciela w procesie edukacyjnym a użycie technologii stało się 

wsparciem stacjonarnego procesu. Kolejnym krokiem było pojawienie się e-learningu 2.0. 

                                                           
9 Pojęcie stworzone przez Marka Prensky’ego, użyte w publikacji: “Digital Natives, Digital Immigrants”, (2001) 
10 Podrozdział powstał na podstawie: http://www.heuristic.pl/blog/e-learning/161.html (dostęp 28.02.2015) 
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polegającego na osadzeniu nauki w społeczności internetu i wykorzystaniu tego typu 

przestrzeni w internecie w celach edukacyjnych: blogi, podcasty, fora, wirtualne światy typu 

Second Life. Podejście to wychodzi z założenia iż wiedza jest zjawiskiem społecznym: uczymy 

się poprzez interakcję z innymi, rozmowę11. 

 

O edukacji dorosłych, w kontekście uczenia na odległość 

Podstawowa różnica między uczeniem dzieci a dorosłych, inaczej mówiąc miedzy pedagogiką 

a andragogiką, lub też między edukacją formalną i pozaformalną dotyczy różnicy między 

nauczaniem (teaching) a treningiem, szkoleniem (training). Nauczanie zakłada bowiem 

zaangażowanie osoby, która naucza, z niewielką możliwością aktywności ze strony osób, 

które są nauczane. 

Tak jest w przypadku nauczycieli czy wykładowców, którzy samodzielnie decydują o treści i 

formie uczenia i występują ex cathedra. Natomiast podczas treningu aktywne są obie strony 

procesu uczenia się – zarówno trener, jak też uczestnicy.12 

 

Na podstawie tego rozróżnienia można przyjąć następujące zasady: 

1/ koncepcja uczącego się – charakterystyczną cechą osoby dorosłej jest samokontrola, 

samokierowanie (self directing). Zadaniem nauczyciela, trenera jest zachęta do pogłębiania 

potrzeby ujawnienia się potrzeb edukacyjnych u dorosłego ucznia. Dorosły może 

uczestniczyć w tworzeniu programu nauczania oraz w wyborze metod edukacyjnych.  

2/ doświadczenia życiowe posiadane przez uczącego się to źródło wiedzy zarówno dla osoby 

uczącej się, jak też dla pozostałych osób zaangażowanych w proces uczenia się. Uczący się 

dorośli przywiązują większą wagę do tego, czego doświadczają , niż do tego, co jest im 

przekazywane tylko werbalnie. Dlatego też większość metod uczenia się postulowanych 

przez andragogikę to techniki bazujące na doświadczeniu osób uczących się.  

3/ gotowość do uczenia się – dorośli uczą się, kiedy mają potrzebę nauki. Proces uczenia się 

powinien odpowiadać na potrzeby uczących się związane z wymaganiami, jakie niesie ze 

sobą współczesny świat oraz być zorganizowany w sposób uwzględniający indywidualne 

potrzeby, możliwości i gotowość jednostek do uczenia się.  

4/ orientacja na uczenie się – uczący się nabywają kompetencje pozwalające im radzić sobie 

z problemami, jakie spotykają w życiu, dlatego oczekują, że zdobyta wiedza i umiejętności 

mają bezpośrednie zastosowanie i będą mogły jak najszybciej zostać wprowadzone w życie; 

uczenie się polega nie tyle na przyswajaniu wiedzy na określony temat (subject 

                                                           
11 http://www.e-learningtrends.pl/tematy/edukacja/historia_i,p19006476 (dostęp 28.02.2015) 
12 Knowles M., Holton E., Swanson R. „Edukacja dorosłych”. PWN 2009 
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centeredness), ale umiejętności rozwiązywania problemów w określonej dziedzinie (problem 

centredness).  

5/ motywacja uczącego się – w przypadku osób dorosłych dominuje motywacja wewnętrzna, 

uczą się oni z własnej woli. 

Ludzie uczą się efektywnie: 

- kiedy biorą odpowiedzialność za proces uczenia się  

 
- kiedy mogą stosować nabywaną wiedzę i umiejętności w praktyce  

 
- w przyjaznym, pozytywnym środowisku  

 
- kiedy stosowane są metody odwołujące się do różnych stylów uczenia się  

 
- kiedy wykorzystywana jest ich dotychczasowa wiedza i umiejętności13 

W rozważaniach dotyczących teorii uczenia się trwa dyskusja na temat uczenia z 

wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Na ile ogólne teorie uczenia mają zastosowanie 

przy nauce online, w jaki sposób zmienia się sposób uczenia w wirtualnym świecie. 

Poniżej przedstawiamy zastosowanie niektórych teorii uczenia się w szkoleniach online14. 

Teorie uczenia oparte na kongitywiźmie mówią o tym, że różne osoby mają różne style 

uczenia się.  

Wg Kolba (1984) dwa elementy mają kluczowe znaczenie dla uczenia się dorosłych – 

postrzeganie i przetwarzanie informacji.  

Postrzeganie dotyczy tego, że ludzie w różny sposób przyswajają wiedzę, niektórzy wolą 

doświadczać, inni wyciągają refleksję z obserwacji. Pierwsi będą woleli eksperymenty i 

ćwiczenia, drudzy będą więcej czasu spędzać na lekturze materiałów szkoleniowych. Drugi 

element, przetwarzanie, jest związane z tym, jak uczniowie rozumieją i przetwarzają 

informacje, które przyswajają.  

Przetwarzanie dotyczy nadawania sensu abstrakcyjnym pojęciom poprzez konceptualizację 

(tworzenie atrakcyjnych hipotez), lub odczuwanie. Uczący się, którzy preferują abstrakcyjną 

konceptualizację pytają o fakty i liczby, wyniki najnowszych badań w danej dziedzinie. Uczący 

się, którzy preferują aktywne eksperymenty, wolą stosować nabytą wiedzę w praktyce, uczyć 

się z doświadczeń. Uczenie zdalne może zaspokoić indywidualne różnice przez określenie 

preferencji uczącego się i zapewnienie odpowiednich działań edukacyjnych dopasowanych 

do różnych stylów ucznia. 

                                                           
13 Podręcznik trenerski: cz. IV. Uczenie się w grupie, STOP 2011 
14 Na podstawie: Theory and practice of online learning, http://cde.athabascau.ca/online_book/ch11.html 
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I tak: materiały i zdania powinny uwzględniać różne style uczenia się.  

Osoby uczące się poprzez aktywne doświadczanie (concrete experiment learners) będą 

woleli takie zadania, w które mogą się zaangażować. Lepiej będą się czuli w pracy grupowej, 

zakładającej interakcję z innymi uczestnikami, a trenera będą wiedzieli raczej w roli coacha, 

osoby wspierającej. ich proces uczenia się, niż eksperta. 

Refleksyjni obserwatorzy (reflective observation learners) będą woleli wpierw obserwować 

niż się angażować, będą woleli uczyć się z dostępnych materiałów, a trenera będą postrzegali 

jako eksperta. Będą unikali interakcji z innymi uczestnikami. 

Myśliciele (abstractive conceptualiastion learners) będą woleli pracować z koncepcjami i 

symbolami niż z ludźmi. Będą zajmowali się teorią i skłonni do analizy danych. 

Eksperymentatorzy (active-experimentation learners) będą preferowali uczyć się poprzez 

realizację projektów i dyskusję grupową, woleli aktywne metody uczenia się i interakcję z 

innymi uczestnikami, częściej pytali o informację zwrotną od uczestników.  

Przygotowujący  szkolenia online powinni pamiętać, że chcąc wyjść naprzeciw potrzebom 

osób o różnym stylu uczenia się warto tworzyć zróżnicowane instrukcje, i bardziej i mniej 

rozbudowane, prezentować materiały za pomocą i opisu i wizualizacji, stwarza uczestnikom 

możliwości uczenia się poprzez pracę z innymi, testy, ale także zadania z informacją zwrotną, 

itp. 

Motywowanie – model ARCS 

Kolejnym ważnym elementem, szczególnie istotnym przy szkoleniach zdalnych, jest 

wzbudzanie motywacji wewnętrznej uczestników szkolenia. Zaproponowany przez Kellera w 

1983 model ARCS (attention, relevance, confidence, satisfaction), wg którego kluczem do 

efektywnej nauki nie są zdolności ucznia, ale jego motywacja. Model ten znalazł zastosowanie w e-

learningu i dotyczy konsekwentnego budowania motywacji kursanta poprzez następujące 

działania:  

 

1.–przykucie uwagi (Attention)uczestnika i utrzymywanie jej na stałym poziomie podczas całego 

kursu. Należy na początku szkolenia zaproponować aktywność angażującą uczestnika i potem 

utrzymywać jego zaangażowanie w trakcie kursu.  

 

2.– zakłada przedstawienie sensu (Relevance) nauki, korzyści z poznania, celów szkoleniowych, 

podkreślających znaczenie materiału nauczania. Sens zagadnienia zostaje zobrazowany przykładami 

możliwości zastosowania szkolenia w praktyce Znaczenie    

 

3.  – budowanie zaufania i poczucia pewności (Confidence) –przedstawienie oczekiwań względem 

uczestników na początku szkolenia i możliwe strategie ukończenia kursu z sukcesem. W momencie 

osiągnięcia sukcesu, wzrasta pewność siebie i poziom zaufania uczących się osób.  
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4. – poczucie satysfakcji  (Satisfaction) – stanowi czynnik wyrażający końcowe zadowolenie, związane 

z zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Przygotowując szkolenie można przedstawić możliwe 

zastosowanie w życiu poznanej wiedzy, co ułatwi wdrożenie jej uczestnikowi szkolenia.  

W trakcie nauki online uczestnicy powinni mieć możliwość zastanowienia się, czego się uczą, 

współpracować z innymi uczącymi się, a także móc sprawdzić swoje postępy. Ważne jest też 

umożliwienie i motywowanie do zastosowanie wiedzy w praktyce. Tylko dzięki temu uczestnicy 

zapiszą zdobytą wiedzę w pamięci długotrwałej (long term memory) i zdobyta wiedza nabierze dla 

nich praktycznego znaczenia.  

Konstruktywiści widzą uczniów jako osoby aktywne, a nie pasywnych biorców wiedzy. 

Uczący jest podmiotem, a instruktor pełni rolę doradczą oraz ułatwia proces nauki. 

Uczniowie powinni mieć możliwość współtworzenia wiedzy, a uczenie się powinno być 

kontekstowe.  

 

Jedną z kluczowych kwestii związanych z konstruktywizmem jest budowanie wiedzy na tym, 

co uczeń już wie, dodawanie do tej wiedzy nowych informacji i wzbudzanie motywacji do 

zastosowania nowej wiedzy w praktyce. Już John Dewey (1916) stwierdził, że interakcje są 

kluczową kwestią w procesie uczenia, wymiana poglądów i doświadczeń bazujących na 

posiadanej już wiedzy uczestników to droga do współkonstruowania nowej wiedzy. 

Odwołując się do posiadanych doświadczeń i wiedzy wzbudza się zaangażowanie 

uczestników, chęć poznania, oraz skupia uwagę uczestników na temacie (Langer, 1989). 

 W literaturze światowej mówi się o konstruktywistycznym modelu szkolenia online, ze 

względu na to, że szkolenie to wydarza się w wirtualnej społeczności, która uruchomiła 

mechanizmy samo moderacji, użytkownicy sami poprzez swoje interakcje i współpracę 

współtworzą zasoby wiedzy, dodając do nich treści i je poszarzając. W sieci następuje 

wymiana myśli, poglądów, wartości i zachodzą społeczne interakcje. Uczestnicy są 

zróżnicowani, spotykają się zarówno eksperci jak i osoby dopiero wchodzące w temat, osoby 

zaangażowane i niezaangażowane, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni. Ścieżki szkoleniowe 

są dedykowane i spersonalizowane do uczestników. Uczenie się w sieci to moderowany 

proces społeczny, w którym ma miejsce komunikacja, interakcja, współpraca i 

współtworzenie wiedzy przez uczestników, czyli wszystko to, co jest podstawą 

konstruktywistycznego modelu szkolenia. 

Interakcje w uczeniu zdalnym 

M. Moore pierwszy zdefiniował, że w uczeniu na odległość zachodzą 3 główne formy 

interakcji, Interakcja student-student, student-trener, student-treści szkolenia. Później 

teoria ta została rozwinięta, i obecnie przedstawia się w następujący sposób: 

 

Interakcje Uczeń-uczeń, zachodzą wtedy, gdy mamy do czynienia z nauką realizowaną we 

współpracy (collaborative learning), w czasie wspólnie realizowanych zadań przez 
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uczestników szkolenia. Takie działania rozwijają społeczności uczące się, pozwalają 

uczestnikom rozwijać umiejętności interpersonalne, krytyczne myślenie i umiejętności 

poznawcze. Nowe konstruktywistyczne teorie wskazują na wartość nauki peer-to-peer i 

korzyści wynikające z różnych form wzajemnego uczenia się zachodzących w społecznościach 

uczących się.  

Interakcje uczeń-trener w szkoleniach zdalnych zachodzą na różne sposoby w szkoleniach 

asynchronicznych i synchronicznych, poprzez komunikację za pomocą tekstu, dźwięku i 

obrazu. 

Interakcje uczeń-treść – gdy uczeń uczy się poprzez lekturę tekstów zamieszanych w 

Internecie.  

Inne teorie mówią o tym, że społeczne interakcje w szkoleniach online zachodzą na różnych 

poziomach, w zależności od poziomu nauki15: 

                                                           
15 Schemat różnych poziomów interakcji: Foundations of Educational Theory for Online Learning, w:Theory and 
practice of online learning, str 53  
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Dwa modele nauki online 
Różne sposoby uczenia się implikują dwa scenariusze przygotowywania szkoleń zdalnych, 
które są podstawą dwóch modeli nauki  w Internecie. Przedstawia je poniższy model:  

Interakcja uczeń-kontekst

Interakcja polegająca na wdrożeniu zdobytej wiedzy w życiu codziennym przez ucznia. Istotne jest, aby 
tworzyć strategię promującą wdrażanie zdobytej wiedzy w praktyce przez uczestników.

Interakcje, uczeń- uczeń, uczeń-instruktor, uczeń- ekspert

Interakcje zachodza w trakcie procesu uczenia się, w zależności o

d potrzeb ucznia i specyfiki kursu.

Interakcja - uczeń centrum wsparcia (help desk, support)

Ucząc się treści kursu uczeń może mieć potrzebę uzyskania wspracia na poziomie 
technicznym lub merytorycznym.

Interakcja uczeń - treść kursu

Interakcja zachodzi wtedy, gdy uczeń zapoznaje się z materiałami kursu, przechodzi przez różne etapy 
lekcji online. Na tym etapie uczeń  albo ma możliwiość wybrania sobie ścieżkęikursu, albo ma ją 

narzuconą w kursie. Na tym etapie uczeń przyswaja treści "zapisując je" w krótkotrwałej lub 
długotrwałej pamięci.

Interakcja uczeń- interface kursu 

interakcja zachodzi wtedy, gdy słuchacz zapisuje się na kurs, 

poznaje jego możliwości techniczne
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Źródło schematu: Theory and practice In online learning 
 
Model pierwszy przedstawia uczenie poprzez tworzenie „wirtualnych klas”, czy społeczności 

uczących się, za pomocą synchronicznych i asychronicznych technologii. Zakłada współpracę  

dwóch głównych aktorów uczenia na odległość – trenerów (uczących) i uczniów 

(użytkowników sieci poszukujących wiedzy), i ich interakcje oraz ich interakcje z treściami 

zamieszczonymi w sieci. Użytkownicy internetu mogą się uczyć, szukając samemu treści w 

sieci, które istnieją w bardzo różnych formach, ale większość wybiera ofertę nauki przy 

wsparciu (według scenariusza stworzonego przez) trenera i otrzymując od niego informację 

zwrotną.  Interakcje mogą mieć miejsce w społeczności uczącej się przy użyciu aktywności 

synchronicznych i asynchronicznych (wideo, audio, webinary, czaty lub inne interakcje w 

wirtualnym świecie). Takie społeczności stwarzają wiele możliwości, pozwalają na uczenie się 

umiejętności społecznych, poprzez wspólne uczenie się treści i rozwój relacji między 

uczestnikami. Jednak taka nauka wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ponieważ zakłada 

uczenie się w tym samym czasie,  wirtualne spotkania lub przynajmniej uczenie się grupy w 

jednym tempie. Takie wspólnoty są także generalnie bardziej kosztowne, ponieważ są 

niemożliwe do skalowania dla większej liczby uczniów.  
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Drugi model uczenia się angażuje niezależnych uczniów, którzy uczą się indywidualnie. W 

sieci dostępnych jest wiele narzędzi do samodzielnej nauki, takich jak tutoriale wspomagane 

komputerowo, ćwiczenia, i symulacje. W wirtualnych laboratoriach można doświadczać 

(eksperymentować) w wirtualnym świecie, dostępne są zaawansowane narzędzia 

wyszukiwania i pobierania treści (tekstów drukowanych), które stają się także powszechnymi 

instrumentami nauczania indywidualnego.  

Ostatnią „cegiełką” do intelektualnego ogródka koncepcji, rozważanych w kontekście 

uczenia z użyciem narzędzi edukacji zdalnej, jest stwierdzenie Prensky – nie tyle warto pytać 

„jak ludzie się uczą”, a „jak ludzie się uczą… czego” – dla przykładu, zachowania uczą się 

przez naśladownictwo, informację zwrotną i praktykę, kreatywności przez zabawę, faktów 

przez kojarzenie, zapamiętywanie i pytania, osądzania poprzez przegląd przypadków, 

dokonywanie wyborów, coaching, informację zwrotną, języka poprzez naśladownictwo, 

praktykę itp. Tego rodzaju wiedzę wg Prenskego można wykorzystać w grach edukacyjnych 

(offline i online). Można zastosować ją także w e-learningu poprzez kombinację 

zaplanowanych aktywności i interakcji pomiędzy uczniem, trenerem i z użyciem treści 

zamieszonych w sieci. 
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3. TRENER, TRENERKA w edukacji zdalnej  

Rola trenera/ki na sali szkoleniowej i na kursie e-learningowym 

Trenerzy to osoby które tworzą sytuację edukacyjną16. W środowisku online trener także jest 

odpowiedzialny za tworzenie sytuacji edukacyjnej, jednak narzędzia, jakimi dysponuje, oraz 

wachlarz działań, które podejmuje są nieco inne. Bardzo często w środowisku on-line za 

realizację szkoleń odpowiada zespół osób - ekspert, metodyk, czasem moderator lub „help 

desk” – a nie jeden trener. Modyfikacji ulega więc rola trenera.  

Mimo że jest to proces rozproszony (w czasie, w przestrzeni) to jednak trener (lub zespół 

dostarczający szkolenie) powinien brać odpowiedzialność za jakość i skuteczność procesu:  

kierować nim, zarządzać, stymulować do rozwoju i badać efektywność szkolenia. Jednak, jak 

mówi Nworie i na co zwracają uwagę Łais i Hyla, rola trenera e-learningu się zmienia, 

ponieważ zmienia się zachowanie uczących się. Trener powinien brać pod uwagę gdzie w 

codziennym życiu ludzie udają się po wiedzę i wykorzystywać siłę mediów 

społecznościowych w tym procesie. Prawdziwa społeczność ucząca się jawi się obecnie jako 

zaaranżowane środowisko online, które promuje krytyczne myślenie i ośmiela uczących się 

aby rozważali różne perspektywy w temacie, który zgłębiają. Mówi się o 

przeprojektowywaniu e-learningu, trener powinien wpływać na zainteresowania 

studentów, dostosowywać sposób prezentacji treści do tego, co ich angażuje i interesuje. 

Po drugiej stronie ekranu siedzi student online, który różni się od uczestnika tradycyjnego 

szkolenia. Nawet uczestnicząc w konkretnym kursie e-learningowym w trybie 

asynchronicznym, może równolegle odwiedzać różne strony, nie jest zamknięty w sali 

szkoleniowej, w każdej chwili może skorzystać z alternatywnych źródeł informacji aby 

sprawdzić/pogłębić przekazywaną wiedzę lub zacząć przeglądać zupełnie inne treści 

(właściwie obecnie na sali szkoleniowej trenerzy mogą spotkać się z podobną sytuacją, gdy 

uczestnik sprawdza coś w komórce czy tablecie). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Jakubowski J., „trener jako animator zmiany”, w: STOProcent jakości, szkolenia w sektorze pozarządowym, 
red. Borek A. i Lipka-Szostak K., Warszawa 2009. 

 

Gdy mówimy o szkoleniach dziejących się w sieci, to nadal trener będzie tą osobą, 

która tworzy sytuację edukacyjną. Zmienia się to, że to już nie on będzie 

decydował kto, kiedy i jak ją wykorzystuje. Przenosi się więc kontrola od trenera, 

do osoby która się rozwija. 

Sławomir Łais 
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Aby przyjrzeć się jak i na ile zmienia się rola trenera spójrzmy jaką rolę pełnią on w 

tradycyjnych szkoleniach. 

Szkolenia tradycyjne 

Trenerzy pełnią wiele różnych ról na sali szkoleniowej i poza nią. W literaturze trenerskiej 

oraz z rozmów z doświadczonymi trenerami/kami STOPu wynika, iż na sali szkoleniowej 

najczęściej pełnią role: facylitatora, coacha i eksperta.  

Facylitator17 wspiera grupę i każdego jej członka w pełnym wykorzystaniu możliwości 

uczenia się, rozwiązywania problemów, podejmowaniu decyzji. Tworzy warunki do pełnego 

ujawnienia się możliwości grupy. Facylitator buduje zaangażowanie grupy i prowadzi ją w 

kierunku wyznaczonego celu. Rola facylitatora ujawnia się podczas: 

 słuchania opinii uczestników/czek szkolenia 

 obdarzania ich uwagą 

 nieoceniania wypowiedzi 

 porządkowania dyskusji i pojawiających się wątków 

 podsumowywania 

 odnoszenia się do celu itp. 
 
Trener to również coach. Katarzyna Sekutowicz pisze: "zasadniczym zadaniem coachingu jest 
wsparcie osoby w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Główne zadania 
trenera/ki w roli coacha to: 
 

 współpraca i komunikacja z osobą uczącą się przy określaniu potrzeb rozwojowych, 
wytyczaniu celów edukacyjnych i postępów w uczeniu 

 przekazywanie informacji zwrotnej pomagającej w doskonaleniu nabytych 
umiejętności 

 niestawienie diagnoz a zadawanie pytań pozwalających osobie uczącej się na 
samodzielne dochodzenie do wiedzy. 

 
Ostatnia, uznawana za najważniejszą rola to ekspert. Jest to fundamentalna rola trenera/ki, 
którą charakteryzuje: 

 wykorzystanie danych i faktów oraz podawanie źródeł informacji; 

 pokazanie różnych dostępnych teoretycznych modeli rzeczywistości; 

 nieprzekazywanie własnych interpretacji faktów. Pozwala to na budowanie wśród 
osób uczestniczących w szkoleniu własnego rozumienia badanych zagadnień. 

 
Trener/ka to także badacz potrzeb oraz ewaluator. Wiele ról pełni także poza salą 
szkoleniową kiedy projektuje szkolenie, dostosowuje swoje szkolenie do najważniejszych 
potrzeb odbiorców.  
 

                                                           
17 Na podstawie: Sekutowicz K. "Role i odpowiedzialność trenera i trenerki STOP" w "STOProcent jakości. 
Szkolenia w sektorze pozarządowym, red. Borek A. i Lipka-Szostak K., Warszawa, 2009 
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Jakie role pełni zdalny/a trener/ka?  

Przyjrzyjmy się najpierw opiniom trenerów, którzy wzięli udział w ankiecie na temat roli 
trenera w prowadzeniu edukacji zdalnej. Służyły temu dwa pytania – jedno – dotyczące 
określenia roli trenera/trenerki, drugie, oczekiwań od trenera edukacji zdalnej jako 
uczestnik. 
 

Rola trenera wg opinii uczestników badania 

ankietowego 

Oczekiwania wobec trenera wg opinii 

uczestników badania ankietowego 

 

- Trener pomaga organizować człowiekowi 

środowisko własnego rozwoju. Działa gdy 

uczący się go potrzebuje. 

- W większym stopniu na tworzeniu przestrzeni 

do rozwoju niż wprost uczeniu 

- Moderator edukacji… przewodnik, mentor 

- Udziela wsparcia w samokształceniu 

- inicjator sieci kształceniowych 

- Udostępnianie zasobów wiedzy, wskazywanie 

ich 

- Polega na zachęcaniu i kontroli osiągnięć. 

- wspierająca, informująca, współpracująca, 

opiekun  

- udostępnianie treści szkoleniowych, pomoc w 

wyjaśnianiu w razie pytań 

- Mam poczucie, że jest bardziej ekspercka. 

- Rola trenera edukacji zdalnej to rola 

prowadzącego, eksperta, który prezentuje, 

komentuje, omawia przygotowany materiał 

(np. podczas webinariów), a także odpowiada 

w czasie bieżącym/ "na żywo" na zapytania, 

wątpliwości uczestników. 

- jest to osoba, która potrafi efektywnie 

przekazać treści merytoryczne za 

pośrednictwem narzędzi internetowych, 

nawiązać kontakt z grupą, zbadać ich potrzeby i 

dostosować do nich narzędzie oraz treść 

Wiedza dotycząca tematu szkolenia:  

- 2x wiedza, wiedza i doświadczenie, inspiracja i 

wiedza, merytoryczne ujęcie tematu, który 

prowadzi 

Umiejętności techniczne, sprzęt: 

- niezawodność techniczna 

- sprawne posługiwanie sie narzędziem, które 

wykorzystuje - edukacja zdalna, to nie po prostu 

ten sam wykład co w realu tylko 

"transmitowany" przez program webinaryjny 

- powinien posiadać dobry sprzęt techniczny 

(mikrofon, kamerka komputerowa) 

Poprawność metodologiczna/odpowiedni 

sposób prowadzenia szkolenia/forma przekazu: 

- rozumienie procesów uczenia się osób 

dorosłych 

- nie mam jakiś konkretnych oczekiwań, prócz 

oczywistych związanych ze sposobem mówienia 

(poprawnie, wyraźnie, itp.) 

- Przede wszystkim musi interesująco przekazać 

dany temat, wdrażając stopniowo w coraz 

bardziej szczegółowe kwestie. Tempo musi być 

adekwatne do moich możliwości, muszą być 

treści podzielone na łatwe do zrobienia na raz 

etapy. 

-  prosty język instrukcji 

- oprócz wiedzy trener powinien mieć 
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- jeśli mówimy o trenerze wykorzystującym 

narzędzia do edukacji zdalnej to jego cel 

edukacyjny jest taki sam jak w przypadku 

trenera tradycyjnego. I chyba na tym w 

większej części skupia się rola trenera, trudno 

mi powiedzieć na ile trener może wpływać na 

integrację między uczestnikami, czy wymianę 

doświadczeń pomiędzy nimi 

- Na przygotowaniu i przeprowadzeniu modułu 

cyklem Kolba, wzbudzaniu interakcji z 

uczestnikami 

- Udzielanie informacji zwrotnych dotyczących 

wypracowanych przez uczestników produktów, 

materiałów itd. 

- Moderowanie, motywowanie, projektowanie 

aktywności angażujących, dawanie przestrzeni 

na wymianę, dzielenie się wiedzą. 

 

umiejętność zainteresowania uczestników 

tematem, aby było ono interesujące mimo braku 

bezpośredniego kontaktu uczestników z 

trenerem 

- by było wygodnie, przyjemnie i efektywnie 

- wiązanie zdalnego uczenia się ze stacjonarnym 

(żeby się uzupełniały) 

Bycie w kontakcie z uczestnikami, wsparcie 

procesu uczenia, większa aktywność: 

- elastyczność, znajomość różnych źródeł i 

informowanie o nich, wskazywanie ich, 

motywowanie do nauki 

- wsparcie w procesie uczenia się 

- jasne zasady współpracy, stały kontakt i 

udzielenie informacji zwrotnej. 

- dostęp łatwy 

- będzie aktywny i dostępny - czyli dostanę od 

niego maila, pytanie, okaże troskę o mój poziom 

zaangażowania osobiście 

- w dłuższym cyklu zadań do wykonania i 

informacji zwrotnej od trenera 

- dyspozycyjność dla uczestników 

- chciałabym, aby trener zamieścił materiały 

szkoleniowe dotyczące omawianych zagadnień 

na platformie zdalnego nauczania, ale 

dodatkowo pogłębił tę wiedzę o materiał 

uzupełniający (bibliografia, dostępne 

opracowania, linki, itp.) do ewentualnego 

samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy. 

- dobrze jeśli trener daje do wykonania zadania, 

które również są do zrobienia online (a nie 

ściąganie sobie na dysk dokumentu worda i jego 

edytowanie - to trochę zniechęca). 

 

Analizując odpowiedzi z lewej strony kolumny - wyłania się obraz trenera zdalnego, trenerki 

zdalnej jako osoby moderującej proces kształcenia, wzmacniającej interakcję między 
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uczestnikami. Niektórzy respondenci  robią paralele z trenerem, trenerką na sali 

szkoleniowej, uważając, że i tu i tu pełni on/ona taką samą rolę, czyli projektuje proces 

edukacyjny tak, aby uczeń poprzez interakcje i doświadczenie (kluczowy element cyklu 

Kolba) mógł przyswoić nową wiedzę i ją zastosować w praktyce. Inni wskazują na ekspercką 

rolę trenera/trenerki. Natężenie jego, jej obecności bywa różne: moderuje interakcje z 

uczestnikami, jest facylitatorem, czasem stoi bardziej z boku i jest „dostarczycielem treści”, 

ekspertem (ekspertką), ale nawet w tym przypadku „służy wiedzą, gdy uczestnik tego 

potrzebuje”.  

Odpowiedzi z prawej strony kolumny wskazują na kompetencje, które zdalny trener czy 
trenerka powinni posiadać (kompetencje techniczne, jasność i atrakcyjność przekazu, 
poprawne wysławianie się, szczególnie ważne podczas video-spotkania, wiedza 
merytoryczna, także wiedza dotycząca procesów uczenia się), ale także na jego dostępność, 
chęć wsparcia i udzielanie informacji zwrotnej, konstruowanie ćwiczeń i zadań dla ucznia, 
tworzenie przyjaznej nauce atmosfery. 
 
 
Z powyższych wypowiedzi wyłania się następujący obraz idealnego trenera i trenerki 
edukacji zdalnej: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technika w małym 

palcu 

Umiem poprawnie  

(i  atrakcyjnie) 

mówić i pisać 

Czuwam i 

jestem 

dostępny, 

dostępna, 

stoję z 

boku, ale 

w razie 

potrzeby 

wspieram 

Mam wiedzę merytoryczną 

i się nią dzielę 

Projektuje 

ćwiczenia i 

zadania 

Udzielam 

informacji 

zwrotnej 
Określam  

jasne zasady 

współpracy 

Moderuję, 

wzbudzam, 

wzmacniam 

interakcję 

pomiędzy 

uczestnikami 

Znam 

zasady 

uczenia się 

dorosłych  

Buduję atmosferę 

sprzyjającą nauce 
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Jak widzą tę rolę eksperci? 

 
Marek Hyla porównuje tę rolę do reżysera lub scenarzysty w odróżnieniu od roli aktora, 
którą przybiera trener na sali szkoleniowej wychodząc na salę i odgrywając pewien teatr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim jest trener w zespole przygotowującym kurs e-learningowy mówi Sebastian Trzaskowski, 
specjalista odpowiedzialny za Akademię PARP:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród ról pełnionych w zdalnej edukacji przez trenera na pierwsze miejsce wysuwa się 

ekspert. To on (lub ona) jest odpowiedzialny za przygotowanie treści merytorycznych 

szkolenia. Jego wiedza stanowi rdzeń szkolenia. Oprócz tego, co sam umie, coraz częściej 

ważne jest aby ekspert poprzez tworzenie linków zachęcał użytkownika szkolenia do 

samodzielnego zgłębiania tematu podsuwając mu odpowiednie treści.  Rola trenera staje się 

bardziej rolą przewodnika, lub facylitatora  niż mędrca i eksperta. Jego rola często polega na 

W szkoleniu tradycyjnym mamy do czynienia z ciągłym budowaniem sytuacji edukacyjnej 

od nowa, odgrywaniem roli trenera pod potrzeby konkretnej grupy i kontekstu. Trener jest 

aktorem - za każdym razem odgrywa tę rolę w trochę inny sposób. Natomiast jeśli 

mówimy o tworzeniu materiałów e-learningowych, to rola trenera jest inna gdyż pracuje 

nad czymś co ma znamiona uniwersalności. Nie bez powodu w odniesieniu do roli trenera 

w pracy nad e-szkolenie używam słowa scenarzysta i reżyser. 

Marek Hyla, House of Skills, XYLearning Team 

 

 

Rola trenera zaczyna być rozproszona na wiele osób. Ekspert nie musi być i zazwyczaj nie 

jest ekspertem w e-learningu. Z ekspertem współpracuje metodyk, który wyciąga treści od 

eksperta i tworzy szczegółowy zakres szkolenia, na podstawie którego potem są tworzone 

scenariusze. Metodyk musi tak je zrobić żeby szkolenie trafiło do użytkownika, żeby było 

efektywne. Praca eksperta nie kończy się z opublikowaniem szkolenia. Jeśli są pytania to 

ekspert odpowiada. To z nim się kontaktuje osoba z centrum wsparcia. Ekspert monitoruje 

aktualność tego szkolenia i poprawność merytoryczną. 

Sebastian Trzaskowski, Akademia PARP 
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inspirowaniu do interakcji służących rozwojowi uczestników szkolenia, pomaga uczniom się 

rozwijać i uczyć.18 

Rola facylitatora jest bardzo istotna w e-learningu. Trener (trenerka) bywa zarówno 

facylitatorem, moderując dyskusję, jak i coachem, np. udzielając informacji zwrotnej 

uczestnikowi szkolenia. Ma to ogromny wpływ na budowanie i podtrzymanie zaangażowania 

uczestników/czek w proces edukacyjny. Można stwierdzić, iż trener/ka pełnią takie same 

role zarówno w szkoleniu stacjonarnym, jak i zdalnym. Umiejętności facylitacyjne i 

coachingowe wbrew pozorom są równie ważne jak wiedza ekspercka. Bez nich nie zdołamy 

zachęcić uczestnika/czki do podjęcia kursu ani też śledzić rozwoju grupy uczestników/czek i 

odpowiednio na nie reagować.  

Mimo, że rola facylitatorów/coachów na szkoleniu stacjonarnym i zdalnym jest podobna, to 

sposób ich działania będzie się różnił. 

 

 

 

 

 

 

Edukatorzy online stawiają czoła innym wyzwaniom, niż trenerzy szkolący face to face. 

Z jednej strony mają ograniczone możliwości interakcji z uczestnikami szkolenia, ale z drugiej 

działają w środowisku, gdzie wiedzę uczestnicy współkonstruują poprzez społeczne 

interakcje. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż dostęp do wiedzy przebiegał będzie coraz częściej w formie 

zdalnej, umiejętność wykorzystania kompetencji komunikacyjnych oraz towarzyszenie 

grupie w rozwoju w uczeniu zdalnym będą coraz ważniejsze. 

W literaturze światowej, szczególnie amerykańskiej, wiele dyskutuje się o wielokulturowości 

grup uczestników i roli trenera zdalnego w takiej sytuacji. 

Vidya Ananthanaranan wskazuje na 3 główne role trenera w edukacji e-learning. Co prawda 

w kontekście uczenia grup wielokulturowych, ale myślę, że instrukcje są ważne także dla 

polskich realiów, gdzie w szkoleniach mogą brać udział ludzie w różnym wieku, o różnych 

doświadczeniach, ale także z innym bagażem kulturowym: 

                                                           
18 Student-teacher interaction In online learning environments, pod redakcją Wright, Robert D, 2015 str. 11 

Myśląc o trenerze zaangażowanym w procesy nauczania realizowanego na odległość, np. 

poprzez webinary, niby dodajemy tylko słowo „zdalny”, ale ten przymiotnik zmienia wiele 

w tej roli. Zdalny trener musi legitymować się innymi umiejętnościami pozwalające na 

zarządzanie grupą rozproszonych uczestników, motywowanie ich, utrzymywanie ich uwagi, 

wywieranie na nich wpływu mimo tego, że nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. 

Marek Hyla 
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Tworzenie struktury i modelowanie 

Tworzenie logicznie poukładanych treści prowadzących uczestnika do określonego celu 

edukacyjnego, upewnienie się, że zadania są związane z celami i uzupełniają się z innymi 

zadaniami. Dostarczenie jasnych i czytelnych instrukcji dla uczestników, moderowanie 

dyskusji tak, aby uczestnicy z różnym bagażem kulturowym (w różnym wieku, o różnych 

poglądach) mogli wymienić się doświadczeniami i perspektywami. 

Dawanie informacji zwrotnej i wspieranie 

Aby osoby o różnym bagażu kulturowym (ale także osoby w różnym wieku, o różnych 

poglądach) mogłyby swobodnie zabrać głos w dyskusji podczas szkoleń online, ważne jest 

aby dostawały konkretną informację zwrotną zamieszaną bez opóźnień, ale także 

zindywidualizowaną i przekazywaną w sposób wspierający, uwzględniający różnice mogące 

wynikać z różnic kulturowych i innych. Ważne jest także tworzenie przestrzeni do 

poznawania się wzajemnego uczestników i tworzenia społeczności uczącej się (dobrym 

przykładem takiego działania może być Akademia PARP opisana poniżej czy kursy Fundacji 

Sendzimira). 

Tworzenie sprzyjającego interface kursu 

Ananthanarnan wskazuje że interface może wpływać na bariery w dostępie do szkolenia, 

zaangażowania uczestników i ich uczeniu się.  Ludzie mają różne style uczenia się, różne 

poglądy, różnią się perspektywami. Kurs powinien być tworzony z poszanowaniem 

różnorodności uczestników. Kurs może być bardziej przyjazny dla uczestnika lub mniej. 

Wpływa na to zarówno kolorystyka, jak i dodatkowe materiały, jak słowniczki, linki, 

emotikony i ikony używane w kursie. Być może różnice kulturowe nie są tak bardzo 

odczuwane w polskich realiach, ale pamiętajmy o dostępności kursów dla osób z 

niepełnosprawnościami i w różnym wieku (o dostępności kursów piszemy w 4 części raportu, 

Wdrażanie e-learningu w Polsce). 

T.Andreson19 w podsumowaniu rozważań dotyczących kwalifikacji trenera w zdalnej edukacji 

mówi o trzech podstawowych kompetencjach idealnego e-trenera: 1. Najważniejsze są 

kwalifikacje związane z nauczaniem (budowanie kontaktu z uczestnikami szkolenia, wiedza 

merytoryczna i umiejętność jej przekazania, zrozumienie procesu uczenia się osób dorosłych) 

2. Ważne jest pewne obycie z nowymi technologiami na poziomie umiejętności nawigacji, 

współtworzenia treści, rozwiązywania podstawowych problemów technicznych i związana z 

tym swoboda poruszania się w wirtualnym świecie 3. Dotyczy pewnych cech osobowości 

charakterystycznych dla wszelkich pionierów działających w nieznanym terenie – 

odporności, innowacyjności i wytrwałości, które dają siłę niezbędną do funkcjonowania we 

wczesnym okresie zmieniającego się kontekstu uczenia się. 

                                                           
19 „Teaching in an Online Learning Context” w: Theory and practice of online learning: 

http://cde.athabascau.ca/online_book/ch11.html 
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4. WDRAŻANIE E-LEARNINGU W POLSCE 
W tej części raportu zestawię wyniki badań prowadzących wśród przedsiębiorców dotyczące 

wdrażania e-learningu w Polsce, opinie ekspertów-praktyków wdrażających szkolenia e-

learningowe, a także przeanalizuję doświadczenia trenerów stosujących narzędzia edukacji 

zdalnej w uczeniu oraz tych, którzy nie decydują się wprowadzać takich rozwiązań do 

swojego warsztatu. Przyjrzę się na jakie bariery natrafia rozwój e-learningu w Polsce w 

firmach, ale także w środowisku organizacji pozarządowych, jakie są jego słabości i mocne 

strony w oczach ekspertów-praktyków i trenerów mających doświadczenia w takiej edukacji.  

Przedstawię także dobre praktyki ukazujące wdrażanie szkoleń z użyciem zdalnych narzędzi 

dla przedsiębiorstw (Akademia PARP) i dla/przez organizacje pozarządowe. 

 

Nie znalazłam wielu opracowań mówiących o tym, jak faktycznie jest wdrażany e-learning w 

Polsce i żadnych przedstawiających takie dane w odniesieniu do trzeciego sektora 

(organizacje pozarządowe).  

Wprowadzanie e-learningu bada się najczęściej w kontekście inwestowania w tzw. kapitał 

ludzki, który jest zazwyczaj utożsamiany z pracownikami przedsiębiorstw. Firmy i ich działy 

HR zarządzające pracownikami to naturalny klient firm szkoleniowych oferujących e-learning 

– to drugi powód, dla którego przedsiębiorstwa znajdują się w centrum zainteresowania 

obserwatorów e-learningu.  

E-learning w przedsiębiorstwach 

Badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie poświęcają dużo miejsca e-

learningowi (nie powstało dotychczas osobne badanie temu poświęcone). W raporcie 

„Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków” (2014) wskazywany jest wzrost 

popularności szkoleń i kursów e-learningowych, dostępnych niezależnie od miejsca 

zamieszkania. W 2013 r. takie formy rozwoju oferowały 22% podmioty podmiotów 

oferujących szkolenia, co w stosunku do 2012 r. oznaczało wzrost o 4 punkty procentowe. 

W ostatnich latach powstało kilka raportów dotyczących nowych technologii w szkoleniach – 

m.in. „Nowe Technologie w uczeniu”, raport Fundacji Obserwatorium Zarządzania 2013, czy 

„Learning Problems – E-soultions” 2012, opracowany przez grupę XY Learning Team. 

Raport nowe Technologie w uczeniu zestawia za 2012 i 2013 rok zastosowanie w firmach 

różnego rodzaju form szkoleniowych – uwzględniając szkolenia tradycyjne i szkolenia przy 

użyciu różnych narzędzi edukacji zdalnej – oraz deklaracje firm dotyczące zastosowania 

poszczególnych form szkoleń w 2014. Jak z nich wynika, wciąż największą popularnością 

wśród firm cieszą się szkolenia tradycyjne (najbardziej popularne są warsztaty) i te tendencje 

nie zmieniają się w przeciągu tych trzech lat, jednak jest wyraźny wzrost zainteresowania 

szkoleniami z użyciem narzędzi edukacji zdalnych – szczególnie nagraniami audio-wideo oraz 
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webinariami. Widoczny jest też wzrost zainteresowania szkoleniami e-learningowymi (na 

platformach) oraz silna tendencja do korzystania ze szkoleń z wykorzystaniem urządzeń 

mobilnych (m-learning).20  

Tabela 1 Deklaracje wykorzystania różnych form szkoleniowych przez przedsiębiorstwa, na podstawie:, raportu 
Obserwatorium Zarządzania „Nowe Technologie w uczeniu” 2013. 

 2012 2013 2014 - 
przewidywania 

Szkolenia tradycyjne 
Warsztaty  
Wykłady 

 
87% 
71% 

 
90% 
80% 

 
91% 
76% 

Inne formy szkoleń tradycyjnych 52% 58% 60% 

Nagrania audio-wideo 32% 65% 71% 

Webinaria 37% 48% 68% 

Inne formy szkoleń e-learningowych 26% 41% 51% 

Szkolenia multimedialne na plaformach 
LMS 

24% 36% 48% 

Szkolenia multimedialne na CD/DVD 19% 36% 42% 

Narzędzia społecznościowe Web 2.0 21% 32% 46% 

Gry symulacyjne i wspierane 
komputerowo 

15% 29% 51% 

Szkolenia z wykorzystaniem urządzeń 
mobilnych 

16% 26% 52% 

Światy wirtualne 6% 6% 20% 

 

Raport wskazuje także, że w 67% firm zadeklarowało skorzystanie w 2013 roku ze szkoleń 

blended learning  (formy mieszane, zdalne i tradycyjne). 

Przykład szkoleń e-learningowych dla przedsiębiorców i ich pracowników 

AKADEMIA PARP prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  

Największą platformą szkoleniową skierowaną do przedsiębiorców jest Akademia PARP, 

oferująca nieodpłatne szkolenia dla pracowników lub osób chcących zacząć prowadzić 

działalność gospodarczą. Platforma prócz kursów asynchronicznych oferuje szkolenia Mobile 

Learning. 

Akademia PARP proponuje ok 100 różnych kursów e-learningowych (asynchronicznych) 

poruszających różne treści. Zarówno z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, prawa i finansów, strategii biznesowych i operacyjnych, umiejętności 

interpersonalnych i menedżerskich, marketingu i sprzedaży, otoczenia biznesu,  jak i 

szkolenia dla edukatorów dotyczące projektowania kursów e-learningowych. 

Wszystkie kursy mają podobną strukturę. Jest ona bardzo przejrzysta, na początku wybiera 

się ogólną tematykę kursu (np. umiejętności menedżerskie i osobiste), po czym wybieramy 

                                                           
20 Wyjaśnienie wszelkich pojęć stosowanych w tym zestawieniu zamieszono w ostatniej części raportu. 
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konkretny temat (np. umiejętności interpersonalne). Temat każdego kursu podzielony jest na 

kilka modułów, które dzielą się na sesje. Wszystkie moduły poprzedza lekcja instruktażowa, 

wprowadzająca do użytkowania platformy.  

Każda sesja to kilkanaście ponumerowanych ekranów edukacyjnych. Budowa planszy to dla 

nas najbardziej interesujący obszar, gdyż porusza zagadnienia aktywnego uczenia opartego o 

zasady uczenia dorosłych. 

W kursach Akademii PARP na początku lekcji mamy do czynienia z pretestem 

wiedzy/umiejętności. Pozwala on nam się zorientować jaki poziom wiedzy/umiejętności 

mamy zaczynając naukę, zdiagnozować obszary które wymagają rozwoju. Zazwyczaj jest to 

test jednokrotnego wyboru. Tuż po jego zakończeniu jesteśmy informowani o wyniku. Nawet 

jeśli jest on niski, lektor/ka informuje o nim w sposób nieinwazyjny i niezniechęcający do 

pracy. 

Po wykonaniu testu możemy przejść do właściwej lekcji. Na początku lekcji lektor/ka 

informuje nas o jej celach, dokładnie czego się dowiemy po jej ukończeniu. W przypadku 

kolejnych plansz, lektor/ka informuje co teraz będzie celem oraz jak to połączyć z poprzednio 

wprowadzonymi wątkami. Następnie wprowadzane są treści, które prezentowane są w 

różnych formach: 

 Prezentacje - mają formę stabilną bądź komiksu (czasem interaktywnego - pojawia się 
animacja) 

 Infografiki, schematy prezentujące procesy bądź zależności, mapy 

 Przedstawiane są przykłady, np. sylwetki osób, które obrazują dany temat 

 Filimiki. 
 

Obok każdej planszy znajduje się panel na którym dodatkowo wyświetlane są treści do 

przeczytania. Jeśli zawierają nowe pojęcia, pojęcia te są podświetlone i po kliknięciu 

wyświetla nam się w oddzielnym oknie słowniczek z wyjaśnieniem. 

Każdorazowo po zakończeniu omawiania pewnej partii materiału, użytkownik wykonuje 

krótki test weryfikujący znajomość tematu lub psychotest/kwestionariusz osobowy 

(pojawiają się w przypadku kursów z zakresu kompetencji osobistych). Testy wiedzy mają 

formę pytań i odpowiedzi ale też i zadań do wykonania: przyporządkowania pojęć do 

definicji itp. Można je wykonywać aż do skutku kiedy udzielimy prawidłowej odpowiedzi lub 

skorzystać z podpowiedzi. Wynik pojawia się natychmiast po wykonaniu testu, co umożliwia 

szybki powrót do materiału, który warto jeszcze przemyśleć lub przejść do kolejnych części 

lekcji. 

Wprowadzanie treści przybiera również formę zachęcającą użytkownika do zastanowienia 

się nad danym zagadnieniem i wykonania np. notatki. Lektor informuje, iż powrócimy do 

notatki na koniec lekcji. Wówczas na ekranie pojawia się nasza notatka, do której możemy 

wprowadzić zmiany - jeśli treści, które się pojawiły w trakcie lekcji nas do tego skłonią. 
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Kursy zawierają prace domowe do wykonania. Prace domowe przyjmują różne formy: 

wykonania jakiejś aktywności w codziennym życiu (to w przypadku kursów z zakresu 

kompetencji osobistych), czy obserwacji jakiegoś zjawiska i opisania go wg podanych 

kryteriów. Są one pomyślane w taki sposób, by dotyczyły nas samych lub naszego otoczenia, 

co wpływa na nasze zaangażowanie w zdobywanie wiedzy/umiejętności. 

Na końcu każdej lekcji lektor/ka podsumowuje poruszone treści. 

DODATKOWE OPCJE KURSU: 

W trakcie każdej lekcji użytkownik/czka może: 

 Komentować pojawiające się treści - dostępny jest formularz, któremu nadajemy 
tytuł i przesyłamy organizatorowi komentarz 

 Ustawić przypomnienie o powrocie do konkretnego zagadnienia (planszy) 
poruszanego w czasie kursu 

 Polubić dany fragment kursu 

 Wygenerować cytaty, które pojawiły się w czasie kursu - przywołać wszystkie treści, 
spisane 

 Poprosić o pigułki wiedzy, które łączą się z danym tematem, np. temat nawiązywanie 
kontaktu, pigułka wiedzy dot. rozmowy kwalifikacyjnej 

 Sięgnąć do słownika, który zawiera wszystkie nowe pojęcia związane z tematem lekcji 

 Każdą planszę można wydrukować. 
 
Akademia PARP w niektórych zagadnieniach proponuje WEBINARIA.  
Akademia PARP osadzona jest na stronie internetowej akademiaparp.gov.pl. każda osoba po 
zarejestrowaniu się może dodatkowo skorzystać z następujących form uczenia się: 

 Pigułki wiedzy - wiedza z konkretnego zakresu przekazywana w formie krótkiego 
tekstu, towarzyszyć mu może filmik 

 Społeczności szkoleniowe - w ramach których gromadzą się osoby zainteresowane 
danym obszarem np. ciekawymi szkoleniami, e-commerce, w grupie następuje 
wymiana wiedzy. Uczestnicy mogą sami tworzyć kursy i zapraszać znajomych do 
uczestnictwa. 

 Prace grupowe - użytkownicy pracują nad danym zagadnieniem poruszanym w 
ramach kursu jako grupa zadaniowa. Do grupy można dołączyć także niezależnie od 
kursu. 

 Forum dyskusyjne - które organizowane jest wokół zaproponowanych tematów. 
Tematy mogą wypływać od użytkowników. 

 
W przypadku większości kursów można w nich uczestniczyć na platformie LMS oraz 
przełączyć je na M-Learning. Zazwyczaj szkolenia M-Learningowe są krótsze (podzielone są 
na jeszcze krótsze zakresy) co podyktowane jest stylem uczenia, które odbywa się w innych 
okolicznościach, wykorzystując chwilę wolnego czasu, np. podczas jazdy metrem czy 
oczekując w kolejce. 
 
Akademia PARP zapewnia każdemu użytkownikowi i użytkowniczce dostęp do Helpdesku i 
infolinii oraz FAQ. 
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E-learning w trzecim sektorze 

Nie powstało dotąd  jeszcze opracowanie dotyczące korzystania ze szkoleń online wśród 

trzeciego sektora. „Badania Kondycji 3 sektora w Polsce”, przeprowadzone przez Klon/Jawor 

w 2012 roku analizują natomiast potrzeby szkoleniowe pracowników organizacji. 1/5 

organizacji uważa, że nie potrzebuje żadnych szkoleń, zazwyczaj są to niewielkie organizacje 

działające lokalnie – o bardzo małych budżetach, natomiast nawet w organizacjach 

dysponujących budżetem powyżej 1 mln złotych – co 20 organizacja nie widzi potrzeby 

podnoszenia wiedzy. Najczęściej wymienianym tematem szkoleń jest pozyskiwanie funduszy 

– wymienia go 54% organizacji, dwa razy więcej niż kolejny wymieniany temat – dotyczący 

obszaru działania organizacji (26%). Na szkolenia związane z nowymi technologiami wskazało 

jedynie 8% organizacji.21 

Z powyższych danych wynika, że wśród organizacji pozarządowych jest zbyt niska 

świadomość dotycząca wagi podnoszenia kompetencji w ogóle, trudno więc spodziewać się 

wyjątkowego wykorzystania technik zdalnych w tym zakresie. Jednak tendencja ostatnich lat 

wskazuje na to, że w 3 sektorze zwiększa się użycie nowych technologii w działaniach 

społecznych, coraz więcej organizacji wykorzystuje różnorodne rozwiązania w sieci aby 

pomagać grupom wymagającym wsparcia. Takimi projektami są choćby wyróżnione w 

konkursie Polskiej Amerykańskiej  Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 

3.0”, Teleopieka (Fundacja Niezależni opracowała specjalny przycisk alarmowy, instalowany 

w domu osoby starszej, który może ona użyć w celu wezwania pomocy), czy projekt 

Adapter.pl, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka, która 

stworzyła bezpłatny serwis VoD udostępniając na nim filmy dostosowane do potrzeb osób z 

dysfunkcjami sensorycznymi, zawierające audiodeskrypcję oraz specjalne napisy dla 

niesłyszących i słabo słyszących. Inne rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii  

pozwalają chronić dziedzictwo kulturowe (albumy zdjęć, historia mówiona, multimedialne 

przewodniki po historycznych miejscach w okolicy), czy tworzyć badania społeczne (np. 

projekt Naprawmy to!, Pracownii badań i innowacji społecznych Stocznia,  zakładający 

stworzenie narzędzia internetowego służącego mapowaniu problemów w przestrzeni 

publicznej). Innym projektem, szybko rozwijającym się jest e-wolontariat. Fundacja Dobra 

Sieć opublikowała właśnie poradnik przedstawiający możliwości stworzenia takiego 

programu w swojej organizacji: http://www.e-wolontariat.pl/podrecznik-e-wolontariatu/ 

Innym obszarem, gdzie organizacje pozarządowe mogą wykorzystywać nowe technologie 

jest zarządzanie organizacją. Tutaj znów, niewiele organizacji wykorzystuje takie rozwiązania. 

 

                                                           
21 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania Klon-Jawor  2012  
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Wracając do szkoleń z użyciem zdalnych narzędzi, organizacje je wdrażają albo po to, aby 

dotrzeć do rozproszonych grup odbiorców (porównaj webinary fundacji FRSI dla 

bibliotekarzy w ramach programu wsparcia bibliotek, szkolenia dla przedszkolanek wiejskich 

w ramach programu Małe Przedszkole w Każdej Wsi, Federacji Inicjatyw Oświatowych), lub 

żeby zoptymalizować czas i koszty szkolenia, udostępnić szkolenie większej grupie osób 

(szkolenia b-learningowe Promengo Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, części 

online dostępne w trybie e-learningowym, szkolenia na platformie e-learning Fundacji 

Sędzimir). 

Poniżej prezentujemy przykłady takich szkoleń wzbogacone krótką wypowiedzią osób 

zaangażowanych we wdrożenie szkolenia. 

Przykłady szkoleń wdrażanych przez organizacje pozarządowe 

Kursy zrównoważonego rozwoju Fundacji Sendzimira 

Szkolenia e-learningowe z zakresu zrównoważonego rozwoju stanowią stały element oferty 
edukacyjnej Fundacji. Zrealizowano cztery edycje dwuetapowych, intensywnych szkoleń w 
języku angielskim, łączących pracę indywidualną i grupową za pośrednictwem platformy e-
learningowej oraz jedną edycję szkoleń w języku polskim.  

Szkolenia mają dwa etapy.  

Pierwszy, na platformie moodle, łączy pracę asynchroniczną (lektura materiałów zakończona 
testem, praca na forum, praca w grupach zadaniowej) i synchroniczną (webinaria, 
komunikacja bezpośrednia z przedstawicielami grupy zadaniowej). Ten etap podzielony jest 
także na dwie części – pierwsza jest bardziej teoretyczna, druga praktyczna – połączona z 
realizacją zadań w terenie, opisem dobrych praktyk, dyskusją na forum.  

Etap ten trwa w sumie ok. 3 miesiące (dwa razy po 1,5 miesiąca). 

Przeciętny użytkownik Internetu coraz chętniej korzysta z coraz dostępniejszych szkoleń 

online. Jednak organizacje pozarządowe  zostają w tyle jako sektor. W 1995 roku, gdy 

wprowadzano Windows, organizacje szybko zaczęły z niego korzystać, nawet szybciej niż 

biznes. Nie jestem przekonana, że to samo dotyczy wprowadzanych obecnie aplikacji, które 

mogłyby być wykorzystane do zarządzania czy szkoleń w 3 sektorze. Wiele aplikacji jest 

dostępnych dla organizacji po niskich cenach lub wręcz nieodpłatnie. Organizacje jednak 

rzadko z nich korzystają. Najbardziej popularne są aplikacje googla (dokumenty w chmurze, 

kalendarz), lub aplikacje biurowe. Uważam, że w tym obszarze istnieje luka poznawcza - w 

środowisku NGO nie ma powszechnej wiedzy, jakie są nowe rozwiązania ICT, które można 

wykorzystać w szkoleniach, zarządzaniu, czy działaniach statutowych organizacji.  

Lidia Kuczmierowska, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 
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Drugi etap to intensywne szkolenie stacjonarne trwające 3 tygodnie – Akademia Letnia 
Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju – podczas którego grupa realizuje praktyczne 
działania, ćwiczy umiejętności, poznaje dogłębnie filozofię zrównoważonego rozwoju od 
strony praktycznej. 

Łącznie w szkoleniach pierwszego etapu wzięło udział ponad 1400 uczestników, a drugiego - 
ponad 320 osób (450 osób łącznie z absolwentami jedynie Akademii Letniej WZR). 

Na temat przyczyn wprowadzenia modułu e-learningowego opowiada Karolina Maliszewska, 
członkini zarządu Fundacji, odpowiedzialna za szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywacją do dołączenia modułu e-learningu do szkoleń stacjonarnych było po pierwsze 

to, aby na szkolenia stacjonarne zrekrutować grupę osób zmotywowanych, które tego 

chcą i potrzebują. Na międzynarodowe szkolenia e-learningowe zgłasza się ok. 400-500 

osób, a z nich nawet 200 nie wchodzi na platformę e-learningową. Gdyby przysłali CV 

traktowani by byli na równi. E-learning pomaga odsiać tych nie wystarczająco 

zmotywowanych. Bo szkolenie e-learningowe, wymaga już dania czegoś od siebie. 

Przestaliśmy mieć problemy z roszczeniowymi postawami – dostaję za darmo, 

przyjeżdżam i wymagam… teraz przyjeżdżają ludzie silnie zmotywowani, którzy chcieli 

wziąć w tym udział i trochę lepiej rozumieją filozofię – co się będzie działo, jak to będzie 

intensywne i tak dalej. Dzięki pracom grupowym byli już poniekąd współautorami tego, co 

się będzie działo później. 

Druga motywacja – wyrównanie poziomu wiedzy. Pracujemy z grupami 

interdyscyplinarnymi głównie tworząc środowisko do dyskusji i wymiany poglądów więc 

muszą wyrównać poziom wiedzy między uczestnikami szkolenia – jedni są specjalistami z 

jednej dziedziny inni z innej.  

Ważne jest też to, że uczestnicy trochę się poznają, żeby zaczęli między sobą trochę 

współpracować, bo te trzy tygodnie stacjonarne są bardzo intensywne i dużo pracują w 

grupie. Więc żeby już jakieś rzeczy z dynamiki pracy w grupie wyszły. 

Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira 
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Ekspertka mówi też o praktycznym wymiarze szkoleń e-learningowych, oraz więcej na temat 
metodologii i filozofii: 

O rzeczywistych procesach:  Pracy w dwójkach podczas e-learningu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O niezmiennym podziale na grupy i pracy na konflikcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w dwójkach nad danym 

tematem – wyzwania 

gospodarki wodnej w moim 

mieście. Każdy opisywał 

sytuację w sowim mieście, 

różne miasta, czasem rózne 

państwa. Sami się dobierali. 

Mieli możliwość dyskusji, 

spotykali się na skype i 

dyskutowali. Odeszliśmy od 

spotkań w dużych grupach. 

Spotkania w Internecie na 

dużych grupach były 

olbrzymim problemem. 

Procesy które robimy z uczestnikami są rzeczywiste. 

To byłby dla nas model idealny, że w ramach 

szkoleń dzieje się doradztwo dla samorządu. 

Zawsze pracujemy nad rzeczywistymi problemami 

społeczności, z rzeczywistymi ludźmi w konkretnych 

środowiskach. Problemy są rzeczywiste nie 

symulowane. Projekt jest nieprzewidywalny, w 

jakim kierunku pójdzie.  

Oni robili wywiady na konkretny temat, jak był 

temat związany z problemem gospodarki wodnej w 

mieście, to mieli listę osób do wywiadów i mieli 

porozmawiać na temat tych wyzwań. Jak 

dyskutowali to musieli lepiej zrozumieć sami, mieli 

czynniki motywujące które wykraczały poza zwykły 

e-learning. My mamy materiał badawczy. 

 

Przez wiele lat ich dzieliliśmy na grupy na e-learningu i to było niezmienne. W tych 

grupach pracowali do końca też na kursie stacjonarnym, to jest bardzo nietypowe jeśli 

chodzi o szkolenia, ale robiliśmy to z premedytacją, bo chcemy stworzyć rzeczywiste 

środowiska, tak jest w rzeczywistości, że trafia się do jakichś grup i z tą grupą trzeba 

pracować, a nie zmieniać, jak na większości warsztatów. I trzeba nauczyć się pracować z 

ludźmi, którzy są nam dani. I którzy są różni  i z którymi źle nam się pracuje. Dlatego 

bardzo dużo pracujemy na konflikcie. To w e-learningu trochę wychodzi, nie jesteśmy z 

nimi w stanie tego wyjaśnić, natomiast na miejscu rzeczy z e-learningu czasem pokutują. 

Oni już się poznali. To pracujemy na szkoleniu. Szczególnie, że pracujemy z grupami 

wielokulturowymi, co dodaje bardzo dużo. 
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Platforma Kursodrom i kursy Promengo dla menadżerów organizacji pozarządowych 

Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich 

Kursodrom to platforma e-learningowa uruchomiona w lipcu 2013 roku na potrzeby 
Programu Menadżerowie NGO (PROMENGO). Umożliwia realizację e-learningowych 
elementów kursu: od samodzielnego przygotowania się do zajęć stacjonarnych i 
wykonywania zaleconych przez trenerów zadań po konsultacje i wymianę doświadczeń 
między uczestnikami. Platforma jest zintegrowana z e-portfolio, elektronicznym systemem 
pozwalającym planować i dokumentować indywidualny rozwój i naukę każdego uczestnika. 

Na platformie zamieszczane są także kursy i inne formy edukacji online, które są ogólnie 
dostępne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą ponieść wiedzę w 
zakresie zarządzania organizacją, dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem 
organizacjami pozarządowymi, takich jak zarządzanie zespołem, wdrażanie strategii w organizacji, 
fundraising czy ewaluacja.  

Każdy z kursów składa się z tzw. podstawowego materiału oraz testu wiedzy - jego zaliczenie 
umożliwi wygenerowanie certyfikatu i jego samodzielny wydruk. 

Oferta Kursodromu jest regularnie poszerzana i doskonalona: od stanowiących zamkniętą 
całość samoobsługowych kursów ekranowych po społecznościowe otwarte kursy online, 
wykorzystujące różne formy komunikacji i współpracy między uczestnikami (dyskusje, prace 
grupowe i wspólne tworzenie repozytoriów wiedzy). Obecnie dostępne są 22 kursy online – 
są wśród nich asynchroniczne kursy online oraz nagrania webinariów i filmy edukacyjne, w 
których wzięło udział ok. 1200 użytkowników Kursodromu (przynajmniej w jednym kursie). 

Federacja inicjatyw Oświatowych – szkolenia na platformach moodle dla nauczycielek 

przedszkolnych pracujących na wsiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu Mazowieckie Małe Przedszkole powstała platforma moodle. 

Uczestniczki, nauczycielki przedszkolne, oprócz szkoleń stacjonarnych, przechodziły także 

kursy e-learningowe: 

Mieliśmy misję, że nawet gdybyśmy uważali, że szkolenie stacjonarnie jest lepsze i 

mielibyśmy możliwość to chcemy wdrożyć wiejskie nauczycielki do e-learningu, do 

oswajania się z Internetem – one były na tym etapie głównie przerażone.  Na szkoleniu 

stacjonarnym musiało się odbyć jedno dwa spotkanie na temat narzędzi, pokazania 

platformy moodle że trzeba się tam zalogować, instrukcja jak to działa. 

Nauczycielki po roku mówiły, ale nas panie wyćwiczyły, teraz to ja nawet co drugi dzień 

zaglądam do e-maila. 

Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Federacja Inicjatyw Oświatowych 
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40 godzinne w 2007 roku:  

 Wspieranie rozwoju małego dziecka 

 Metodyka pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo 

20 godzinne w 2008 roku: 

 Współpraca z rodzicami w Małym Przedszkolu 

 Małe Przedszkole jako centrum aktywności środowiska lokalnego 

Konstrukcja kursu była zawsze taka sama: Uczestniczki czytały umieszczane regularnie na 

platformie e-learningowej i na stronie www.mmp.fio.org.pl teksty wykładów do 

poszczególnych modułów, wykonywały zadania domowe (np. wybrać dziecko które wymaga 

diagnozy, robienie diagnozy, dobór zajęć dla dziecka, działań z rodzicami, potem 

przeprowadzenie, i zamieszenie sprawozdania na platformie do oceny eksperta). Trenerki 

przekazywały informacje zwrotne, które pomagały w praktycznym wykorzystaniu nabytej 

wiedzy. Oprócz szkoleń uczestniczki miały możliwość brać udział również w czacie ze 

specjalistą ds. edukacji.  

Materiały edukacyjne są dostępne na stronie: http://mmp.fio.org.pl/index.php/materialy-

edukacyjne 

Webinaria w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W FRSI to był eksperyment dosyć przemyślany i w dobrym czasie zrobiony, bo 

pracowaliśmy już z grupą i była jakoś oswojona z użytkowaniem nowych technologii. 

Ważny był też ten element relacyjny, dobra atmosfera, swoboda. Myślę że z grupą 

bibliotekarek, kobiecą grupą, dało się to zrobić, bo kobiety bardziej rezonują tam, gdzie 

jest dobra atmosfera i emocje. Więc tutaj to się sprawdziło, dostaliśmy pozytywne opinie i 

podziękowania czacie. Że fajne, że mogłam się przywitać z koleżanką na czacie, którą 

dawno nie widziałam.  

Trafiło na grupę, która jest rozproszona, nie ma budżetu na ciągłe jeżdżenie, nie chce 

ciągle zamykać filii biblioteki, aby gdzieś pojechać na spotkanie. Oszczędzamy czas tych 

ludzi, oszczędzamy własne fundusze. 

Dorota Kostowska 
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W ramach Programu Rozwoju Bibliotek od grudnia 2012 regularnie odbywały się webinaria 

dla bibliotekarzy. Tematy webinariów nie łączyły się z innymi szkoleniami realizowanymi w 

ramach programu, były samodzielnymi wydarzeniami edukacyjnymi, na które bibliotekarze i 

bibliotekarki mogły się zgłaszać niezależnie od swojej ścieżki szkoleniowej.  

Webinaria prowadzone były przez różnych specjalistów m.in. z organizacji pozarządowych, 

ale także ze środowiska bibliotekarzy. Tematyka webinariów była bardzo różna, dotyczyła 

komunikacji z otoczeniem, współpracy z organizacjami pozarządowymi i biznesem, finansów, 

zarządzania biblioteką, prawne, współpracy z młodzieżą, fotografii i inne. 

Webinarium było prowadzone przez dwie osoby – eksperta/ekspertkę prowadzącą wykład 

oraz metodyczkę, odpowiedzialną za wsparcie trenera, czuwanie nad technicznymi 

aspektami szkolenia i moderowanie kontaktu między prowadzącym i uczestnikami. 

Webinaria trwały do 1.5 godziny. 

 

Bariery we wdrażaniu e-learningu 

W raporcie  Learning Problems – E-soultions (2012) autorzy wskazują na bariery we 

wdrożeniu e-learningu w firmach: 

Bariery tkwiące w ludziach i 

ich nawykach, 

kształtowanych w procesie 

edukacji formalnej 

Niska wiedza Kiepska jakość szkoleń/brak 

specjalistów, metodyków 

Bariery wynikają jeszcze z 

systemu edukacji – mało 

praktyczna nauka, brak 

zastosowania e-learningu na 

poziomie wcześniejszych 

etapów nauki, uczenie 

przede wszystkim teorii.  

Brak nawyków i umiejętności 

samouczenia się 

Nie jesteśmy przyzwyczajeni 

jako społeczeństwo do 

dzielenia się wiedzą. 

Mała świadomość co do 

form i możliwości e-

learningu, zarówno wśród 

potencjalnych uczestników, 

jak i zarządzających firmami 

Nierozpowszechnione dobre 

praktyki, brak wzorców, 

przykładów dobrych szkoleń. 

Brak profesjonalnie 

przygotowanych 

specjalistów.  

Nie ma studiów 

profesjonalnie 

przygotowujących do 

prowadzenia takich szkoleń. 
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Dostępność e-learningu dla osób niewidzących – bariery w odbiorze 

szkoleń  

Kwestia dostępności kursów e-learningowych wygląda dokładnie tak samo jak dostępność 

wszystkich materiałów edukacyjnych dla osób niewidzących i słabowidzących.  

Specjaliści22 twierdzą, że najbardziej popularna platforma e-learningowa Moodle jest 

dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku. Oznacza to, że przy wsparciu odpowiedniego 

oprogramowania osoba niewidząca lub słabowidząca jest w stanie odczytać zawarte w kursie 

treści. "Na dostępność szkolenia e-larningowego ma wpływ nie sama platforma a przede 

wszystkim sposób przygotowania treści szkolenia oraz technologie użyte przy jego 

tworzeniu.  

Wpływ na dostępność szkoleń dla osób niewidomych i niedowidzących ma przede 

wszystkim: 

 używanie przejrzystej nawigacji (przyciski, suwaki), 

 dołączanie alternatywnych opisów tekstowych do obiektów graficznych (przede 

wszystkim linków),  

 unikanie tworzenia paneli nawigacyjnych przy użyciu technologii Flash, 

 unikanie animacji Flash, 

 stosowanie audiodeskrypcji lub opisów tekstowych w filmach i prezentacjach 

zamieszczanych na stronach kursu, 

 możliwość nawigowania klawiaturą, 

 używanie odpowiednich kolorów (kontrast). 

 

Niestety większość szkoleń e-learningowych dostępnych na naszym rynku szkoleniowym nie 

jest dostępna z perspektywy osób niewidomych i niedowidzących."23 

Jeśli chodzi o webinaria to zasadniczo nie są one dostępne dla osób niewidzących. To samo 

dotyczy aplikacji na telefony komórkowe, które nie zawsze spełniają wymogi dostępności. 

Dodatkowym źródłem informacji na temat dostępności treści dla osób niewidzących i 

słabowidzących mogą być:  

http://fdc.org.pl/gallery/e_podrecznik_dostepny_dla_wszystkich.pdf 

http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/ 

  
                                                           
22 Zadroży J. "Ja i mój pierwszy kurs e-learningowy", Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
23 Kornaszewska-Antoniuk Ł., Szuster J. "Wykorzystanie nowych technologii w pracy z osobami niewidomymi i 
słabowidzącymi - stanowi zarys materiału do publikacji, która wydana zostanie przez STOP wkrótce)", materiał 
szkoleniowy niepublikowany 
 

http://fdc.org.pl/gallery/e_podrecznik_dostepny_dla_wszystkich.pdf
http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/
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5. PRZYGOTOWANIE TRENERÓW I TRENEREK DO UCZENIA Z UŻYCIEM 

E-LEARNINGU 
Jedną z wymienianych w raporcie „Learning Problems, e-solutions” barier związanych z 

wdrażeniem e-learningu jest brak przygotowanych kadr trenerskich. 

Przyjrzyjmy się bliżej tym barierom.  

Eksperci-praktycy, zapytani o to, czy trenerzy w Polsce są przygotowani do uczenia z użyciem 

narzędzi edukacji zdalnej, odpowiedzieli, że w znaczący sposób nie są.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny tego stanu rzeczy są głównie natury mentalnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje e-learningowe wielu liczących 

się na rynku trenerów w zakresie rozumienia 

tej materii, jej bogactwa, stosowania 

różnego rodzaju nowoczesnych technik 

zdalnej pracy z ludźmi, ale także na przykład 

tworzenia scenariuszy e-learningowych są na 

poziomie co najwyżej elementarnym. O 

mistrzostwie to można zapomnieć. 

Marek Hyla 

Tworząc szkolenia e-learningowe 

w Promengo niejako testujemy 

trenerów w tej formie pracy. 

Różnie sobie z tym radzą. Wielu 

wypada słabo, słabiej niż na Sali 

szkoleniowej. Nie mają 

przygotowania metodologicznego, 

zdarza się, że kopiują teksty do 

szkolenia z Internetu, co w ogóle 

jest niedopuszczalne. 

Lidia Kuczmierowska 

Wśród trenerów nadal funkcjonują stereotypy dotyczące szkoleń z użyciem 

narzędzi edukacji zdalnych. Uważają że jest to ograniczona forma, ułomna, nie 

chcą widzieć jej zalet – negują w całości. Oczywiście istnieją także neofici e-

learningu, którzy stoją po drugiej stronie i uważają że w ten sposób da się 

nauczyć wszystkiego.  

Myślę że trudności polegają też na tym, że w edukacji zdalnej, nie da się ukryć 

własnych braków wiedzy, czy kompetencji, nadrobić w bezpośrednim 

kontakcie z grupą. Można powiedzieć, że czasem w szkoleniach e-learning 

jasno widać „że król jest nagi” i tego mogą się obawiać niektórzy trenerzy. 

Lidia Kuczmierowska 
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Mówią także o tym, że brak motywacji do poznawania i używania nowych technologii tkwi w 

tym, że póki co nie widać w tym korzyści finansowych lub strat w przypadku, jeśli się tego nie 

używa: 

 

 

 

 

 

Trenerzy powinni budować swoje kompetencje do edukacji zdalnej przynajmniej w 

minimalnym zakresie. Tego rodzaju szkolenia będą się rozwijały. Ci trenerzy, którzy to 

zignorują, być może obudzą się w którymś momencie z ręką w nocniku. Nadchodzi era 

hybrydowych szkoleń i postać „hybrydowego trenera”, który potrafi łączyć różnego rodzaju 

narzędzia edukacji, w tym także zdalne. 

Lidia Kuczmierowska 

Po pierwsze cały czas w świadomości wielu trenerów funkcjonuje niechęć nowych form, 

wynikająca z obawy przed nimi, a ta obawa wynika z szeregu czynników. Po pierwsze 

trenerzy nie rozumieją, po drugie nie wiedzą, po trzecie nie ogarniają bogactwa tych 

możliwości. Często też uważają że wejście w ten nurt odbierze im coś. W skrajnym 

przypadku obawiają się, że odbierze im chleb - potencjał realizowania szkoleń w domenie 

tradycyjnej, w której się czują dobrze, i z której czerpią wiele korzyści. Od korzyści 

finansowej poprzez korzyść bycia docenianym, bycia gwiazdą na sali szkoleniowej, i tak 

dalej. Więc obawa jest pierwszą barierą i takim czynnikiem który sprawia że nie są dobrze 

przygotowani. Drugim czynnikiem jest to, że właśnie nie ogarniają, nie znają tych 

mechanizmów. 

Marek Hyla 

Dla mnie jest to wojna nawyków. Nawyk myślenia starszych osób jest inny, a nawyk 

młodszych jest inny. Młodzi ludzie są już przyzwyczajeni do czegoś takiego że na przykład, 

będzie w ten sposób że młody człowiek będzie miał dostęp do wielu sytuacji edukacyjnych, 

one się będą nazywały jakoś. Będzie sobie klikał, mało tego będzie patrzył ile gwiazdek 

dostał jakiś tam trener, dostawca czy ktoś tam i będzie sobie wybierał. Może za chwilę 

będzie tak, że trener będzie wybierany bo ma dobre lajki. Nawyki starszych ludzi, starszych 

trenerów są hamujące, zbierzmy ich w Sali, jak musze wiedzieć co się dzieje z nimi, muszę 

kontrolować sytuację i tak dalej. A nawyki młodych ludzi są dokładnie odwrotne, znaczy 

kontaktuję się z przyjaciółmi przez facebooka, nie muszę wcale z nimi być, nie muszę mieć 

pewności że oni odebrali moją wiadomość, bo jest to zupełnie inny sposób patrzenia na 

świat. E-learning dla tych młodych ludzi działa inspirująco i widzą w tym jakąś szansę, to 

jest zgodne z ich nawykami, natomiast starsi, ponieważ jest totalnie wbrew ich nawykowi, 

to nie są w stanie tego przyjąć. 

Sławomir Łais 
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Eksperci, biorący udział w badaniu mówili też o tym, że ich doświadczenia związane z 

wprowadzaniem trenerów do używania webinaru, pokazują, że te nowe rozwiązania budzą obawy 

trenerów, ale udane eksperymenty dają im wiele satysfakcji i przełamują opory.  

 

 

 

 

 

Problem nie tkwi w technologii. Jestem 

przedsiębiorcą od 20 lat, na początku 

komunikowałem się z wszystkimi osobiście. Teraz 

większość spraw załatwiam mailem, współdzielę z 

klientami pliki w chmurze i korzystamy z SMS. 

Gdybym wtedy stwierdził: jestem przedsiębiorcą 

tradycyjnym i nie interesują mnie nowoczesne 

techniki komunikacji, e-przedsiębiorczość, dzisiaj 

nie miałbym na nic czasu a moi partnerzy 

biznesowi i klienci patrzyliby na mnie jak na 

dziwaka, który chodzi pieszo do banku, bo boi się 

przelać pieniądze przez Internet. 

W przypadku trenera jest trochę inaczej. Trener 

dostaje te pieniądze za godziny spędzone w sali, a 

rzadko ma płacone za efekt edukacyjny – więc nie 

ma powodu osiągać go efektywniej, w dodatku 

kosztem własnych zarobków. 

Innym problemem jest próba robienia w e-

learning tego samego i tak samo, tylko przez 

Internet. Potencjał e-learning nie tkwi w 

elektronizacji „starych” metod, ale w osiąganiu 

tych samych efektów innymi metodami, które były 

nieosiągalne przed Internetem w dzisiejszej 

formie. 

Sławomir Łais 

Znacząco bardziej otwarci na te 

mechanizmy są młodzi trenerzy. 

Oni traktują to jako szansę, a 

starzy często jako zagrożenie. 

Szansę wejścia z nową ofertą, w 

nowy sposób z lepszym, 

efektywniejszym podejściem. 

Młodzi trenerzy angażują się i 

rozwijają w domenie e-

learningowej tak, aby zbudować 

się na rynku. Starzy trenerzy, 

szczególni ci którzy mają portfolio 

klientów i umiejętności, to jadą na 

tym i często nie zdają sobie 

sprawy z tego, że za horyzontem 

jest zakręt, na którym mogą się 

wykoleić. Na razie jeszcze tego 

zakrętu nie widzą – spadającego 

popytu na ich usługi, na tę 

formułę, do której przywykli, ale 

w moim odczuciu za tym 

zakrętem czai się tego typu 

zagrożenie, którego oni jeszcze 

nie widzą. 

Marek Hyla 

 

Dopóki nie zderzyli się z rzeczywistością i nie poprowadzili tego, to było to dla nich 

stresujące i trudno było mówić, że potrafią to robić. Nawet jak to zrobili to dalej nie czuli 

się w tym dobrze, ale przynajmniej wracali z prowadzenia tego webinaru z 

przeświadczeniem że to ma sens i że chcą dalej z tym eksperymentować. Przełamali się.  

Marek Hyla 
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Czy trenerzy i trenerki szkolą z użyciem narzędzi edukacji zdalnej i co sami 

o tym myślą? 

Przeprowadzono badania ankietowe wśród członków STOP. Ankieta była również dostępna 

na grupie na Facebooku Trener Trenerowi Trenerem. W badaniu wzięło udział 46 trenerów i 

trenerek, zarówno uczących z użyciem narzędzi edukacji zdalnej, jak i tych, którzy uczą 

jedynie stacjonarnie. 

Celem ankiety była weryfikacja tego czy trenerzy i trenerki szkolą z pomocą narzędzi 

edukacji zdalnych, jakich narzędzi używają w tym celu, jakie widzą zalety i wady takiego 

szkolenia oraz jak postrzegają rolę trenera w procesie edukacji zdalnej, zarówno będąc sami 

w sytuacji uczestników szkoleń jak i prowadząc tego typu szkolenia. Badanie zostało 

przeprowadzone na małej próbie badawczej (44 odpowiedzi), ze względu na to wyniki nie 

stanowią podstawy do wyciągania uogólnionych stwierdzeń, a jedynie dają ogląd sytuacji i 

mogą być podstawą do rekomendacji dla dalszych działań w projekcie. Wyniki ankiet dają 

obraz pewnych barier w rozwoju e-learningu ze względu na brak przygotowania trenerów do 

korzystania z takich narzędzi, oraz ze związanymi z tym obawami wynikającymi często z 

niskiej świadomości co do możliwości, jakie daje użycie takich narzędzi. 

Ankietę wypełniły 34 trenerki i 8 trenerów, wśród nich było 5 osób w wieku 20-29 lat, 17 

osób w wieku 30-39 lat, 17 w wieku 40-49, 3 w wieku 50-59 i 2 w wieku 60-69 lat. 

 

Rysunek 1 Wiek trenerek i trenerów, którzy wypełnili ankietę internetową (n=44) 
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To co łączy znakomitą większość trenerów mających pierwszy raz użyć to narzędzie, to 

obawa przed nowością, technologią wciąż jeszcze mało znaną. To co łączyło wszystkich, to 

euforia tuż po – że się udało, nie było tak strasznie, że to można zrobić. Ogromne 

wrażenie robią interakcje z ludźmi online, dowód na to że tam są ludzie, i na dodatek 

słuchają wykonują zadania, odpowiadają na pytania.  

Staram się realizować webinaria w których jest luźna atmosfera. To ma kolosalne 

znaczenie. Wszyscy jesteśmy ukryci za tymi ekranami, nie do końca widać ludzi, ich twarze 

i ich bezpośrednie reakcje. Taki luz, dobry humor jest potrzebny żeby tworzyć poczucie, że 

to jest fajne. 

Dorota Kostowska 
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Trenerzy i trenerki mogli zaznaczyć, że mają lub że nie mają doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z 

użyciem metod edukacji zdalnej.  

52% zaznaczyło że mają doświadczenie w prowadzeniu edukacji z użyciem metod zdalnych (22 

osoby), 48%, że nie ma doświadczenia (20 osób). 

Powody, dla których uczestnicy ankiety nie szkolą przy pomocy narzędzi edukacji zdalnej zostały 

zgrupowane tematycznie poniżej: 

 

Obraz, jaki się z tego wyłania, może wskazywać z jednej strony na niedostateczną jasność w 

interpretacji samego pojęcia edukacji z użyciem elementów zdalnych (czy „praca w 

chmurze”, czy nawet doradztwo poszkoleniowe z użyciem e-maila to już jest edukacja 

zdalna, czy jeszcze nie, gdzie jest ta granica, co mieści się w tej kategorii). Niektóre osoby 

wyraźnie utożsamiają szkolenia z użyciem narzędzi edukacji zdalnej ze szkoleniami na 

platformach e-leanrningowych – ze względu na to uważają, że nie mają okazji do uczenia z 

użyciem narzędzi edukacji zdalnej. 

 Część trenerów odczuwa brak kompetencji, które umożliwiłyby im uczenie z użyciem 

narzędzi edukacji zdalnej, lub też nie czują takiej potrzeby, nie widzą zastosowania tych 

narzędzi w swoich szkoleniach.  

Istnieje grupa trenerów, która neguje zdalne narzędzia ze względu na brak bezpośredniego 

kontaktu z uczestnikami – można mniemać, że ważny jest dla nich proces dziejący się na sali 

BRAK KOMPETENCJI

- brak umiejętnosci

- brak doświadczeń i znajomości narzędzi

- brak kompetencji, ale zamierzam je podnieść i 
wykorzystywać

- nie potrafię z nich korzystać, nie przyszło mi to głowy

- nie czuje sie kompetentna w tym obszarze

- brak pomysłów na ich zastosowanie

BRAK MOŻLIWOŚCI

- nie było takiej możliwości

- brak narzędzi

- nie miałam okazji(x2)

-nie mam niestety dostępu do platform, które by mi to 
umożliwiały. Jedyne co, to posługuję się od czasu do czasu 

pracą w chmurze

BRAK POTRZEBY/

TEMAT SZKOLENIA NIEODPOWIEDNI DO EDU. ZDALNEJ

- bo nie ma takiej potrzeby

- dotychczas nie było takiej potrzeby, aby używać takich 
narzędzi

- tematyka prowadzonych szkoleń tego nie wymagała

- wynika to ze specyfiki tematów

NEGACJA NARZĘDZIA/

BRAK KONTAKTU Z UCZESTNKIEM

- nie, bo to nie jest szkolenie

- bo preferuje bezpośredni konkakt

- Cenię sobie wyłącznie osobisty kontakt z kursantami; bazuję 
na ich doświadczeniach. W zamierzeniu moich szkoleń osoby 

mają odkryć, że to wszystko wiedzieli, tylko sobie muszą 
usystematyzować.
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szkoleniowej, przy interakcji uczestników i trenera, który jest trudny do przełożenia na świat 

wirtualny. 

Wygląda na to, że podstawowym problemem jest brak świadomości tego, jak może wyglądać 

e-learning. 

Przyjrzyjmy się więc: 

Jak trenerzy uczą się prowadzić zajęcia z użyciem narzędzi edukacji 

zdalnej? 
Szkoły trenerskie: 

W Polsce są szkoły trenerów, które przygotowują trenerów do prowadzenia szkoleń 

stacjonarnych, ale rzadko (lub prawie wcale) nie podejmują wątku użycia technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w szkoleniach. Istnieją także kursy i manuale przygotowujące 

do używania konkretnych narzędzi, np. webinarów. Kładą jednak nacisk na tworzenie kursów 

pod względem technicznym (czasem pojawiają się tam treści zahaczające o temat 

motywowania uczniów, ale dotyczą głównie technicznej strony kursu).  

W ramach badania dokonano analizy stron 33 firm szkoleniowych, które w swojej ofercie 

mają bądź miały kursy trenerskie. Tylko jedna z nich w programie szkoły ma prezentację 

dostępnych narzędzi e-learningowych. Moduł ten prowadzony jest oczywiście w formie e-

learningu. 4 firmy posługują się formą szkoleń hybrydowych (blended learning) jednak nie 

przygotowują trenerów w ramach kursu trenerskiego do ich używania. Część firm na swoich 

stronach internetowych udostępnia strefę dla zalogowanych, która służy różnym celom, 

m.in.: 

- rejestracji uczestników/czek a potem zarządzaniu udziałem osób w szkoleniach 

- udostępnia materiały dla osób zakwalifikowanych na szkolenia 

- umożliwia komentowanie pod blogiem prowadzonym przez trenerów/ki firmy. 

W ofertach niektórych firm szkoleniowych znajdują się kursy dla menedżerów z zakresu 

wykorzystania narzędzi internetowych oraz programów komputerowych do zarządzania 

wiedzą w organizacji. Oferta ta jest jednak odrębna od szkoleń trenerskich oraz skierowana 

do innej grupy docelowej. 

Pojawia się coraz więcej ofert studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania e-learningu. 

Oferty te znajdujemy poprzez narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej: Facebooka i 

blogi dotyczące e-learningu. Jest też dość bogata oferta kursów e-learningowych o e-

learningu. Warto sprawdzić ofertę Akademii PARP czy anglojęzyczny Hands on ICT: 

http://handsonict.eu/  

Bogatą biblioteczkę publikacji o tym jak tworzyć kursy e-learningowe prowadzi KOWEZiU: 

http://www.koweziu.edu.pl/kno  
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Co też charakterystyczne o tym jak tworzyć kursy online można dowiedzieć się na kursie 

online. Prowadzą je m.in. KOWEZiU i Akademia PARP. 

W ramach projektu Leonardo da Vinci „Wspieranie nauczycieli i trenerów kształcenia 

zawodowego w e-learningu” powstał także kurs online „Jak projektować i prowadzić kursy 

online w kształceniu zawodowym”, dostępny pod linkiem: 

http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 

Doświadczenia trenerów związane z nabywaniem wiedzy dotyczącej edukacji z pomocą narzędzi 

zdalnych 

Badanie ankietowe: 

Poniżej prezentuję wykres obrazujący odpowiedzi na pytanie: Skąd czerpiesz wiedzę 

dotyczącą prowadzenia szkoleń z użyciem narzędzi zdalnych? 

 

Jasno widać, że trenerzy czerpią wiedzę dotyczącą prowadzenia szkoleń z użyciem narzędzi 

zdalnej edukacji poza formalną ścieżką kształcenia (19 na 22 wskazania na 0 i 1 na skali w 

stosunku do edukacji formalnej), głównie edukując się nieformalnie, poprzez media 

społecznościowe, samouczenie, kontakty z innymi trenerami (22 na 22 wskazania na 

poziomie 5 i 4 na skali). Edukacja pozaformalna w kontekście prowadzenia szkoleń z 

użyciem narzędzi zdalnych jest zauważalna przez trenerów, pojawiły się odpowiedzi na całej 

skali z małą przewagą odpowiedzi na górnej skali (0-1 – 4 wskazania, 2-3 – 8 wskazań, 4-5 – 

10 wskazań). 

Trenerzy i trenerki widzą pewną lukę związaną z niedostateczną liczbą/jakością szkoleń 

dotyczących metod uczenia z użyciem narzędzi edukacji zdalnej (w skali 1 do 7 - gdzie 7 

oznacza w pełni się z tym zgadzam – średnia wyniosła  5,4). Z drugiej strony trenerzy 
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http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23
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uważają, że merytoryka szkoleń e-learningowych raczej nie wymaga poprawy (3,5 na skali) a 

tym bardziej narzędzia stosowane w edukacji zdalnej (3,1 na skali).   

Mocne i słabe strony szkoleń online -  w opinii praktyków 

Na zakończenie przyjrzyjmy się opiniom ekspertów-praktyków oraz samych trenerów 

dotyczących tego, jakie są mocne i słabe strony szkoleń online. 

Jak widać trenerzy różnie podchodzą do szkoleń z użyciem narzędzi edukacji zdalnych. Wśród 

barier pojawiają się zarówno mentalne związane często ze stereotypowym podejściem, jak i 

z brakiem kompetencji i niechęcią do korzystania z nieznanego w pełni narzędzia, lub braku 

świadomości co do możliwości zastosowania.  

Przyjrzyjmy się więc opiniom na temat mocnych i słabych stron szkoleń zdalnych oraz 

doświadczeniom trenerów ich używających (pozytywnym i negatywnym) 

Najczęściej wymienianymi słabościami e-learningu jest brak interakcji prowadzący-uczestnicy 

oraz problemy z motywacją uczestników szkoleń.24 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród trudności, na jakie zwracali uwagę trenerzy, którzy prowadzili już szkolenia z użyciem 

narzędzi edukacji zdalnej, pojawiły się następujące: 

Słabości używania zdalnych narzędzi: 

Odpowiedź Liczba 

wskazań 

ograniczone możliwości budowania relacji pomiędzy 

uczestnikami/uczestniczkami szkolenia 

13 

brak bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem/uczestniczką szkolenia 12 

trudności w motywowaniu uczestników/uczestniczek szkolenia 8 

                                                           
24 Tamże, str. 27 

Trudniejsza kontrola jakości, podtrzymywanie motywacji. E-learning świetny jako szkolenie 

uzupełniające. Do przyswojenia materiału teoretycznego, do rozruszania myślenia o danym 

temacie. W stacjonarnych kontakt z człowiekiem w tym samym miejscu, pełny przekaz, 

komunikacja werbalna i niewerbalna, pokazywanie jak zrobić – przekaz w e-learninigu jest 

ograniczony. E-learning nie w pełnym zakresie i nie do końca, można pracować z ludźmi na 

postawach, jednak przekaz nie będzie pełny, szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie 

problemów – człowiek lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem związków przyczynowo 

skutkowych. 

Lidia Kuczmierowska 
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ograniczone możliwości stosowania aktywnych form edukacji 6 

trudności w weryfikacji wyników nauczania 5 

trudności w dostosowaniu szkolenia do potrzeb uczestników/uczestniczek o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych (osoby starsze, niedowidzące, itp.) 

4 

trudności w dostosowaniu narzędzi do potrzeb konkretnych 

uczestników/uczestniczek 

4 

potrzeba zdobycia dodatkowych kompetencji ICT dla trenera 2 

inne, jakie? 3 

ryzyko problemów technicznych 1 

niewystarczające kompetencje ICT uczestników 1 

braki w umiejętnościach uczestników 1 

Tabela 2 24 trenerów i trenerek mających doświadczenie w uczeniu z użyciem metod zdalnych wypełniły ankietę. 
Odpowiedzi nie sumują się, gdyż respondenci mogli zaznaczać do trzech odpowiedzi, 3 najczęstsze odpowiedzi zostały 
zaznaczone. 

Jak widać najczęstsze odpowiedzi dotyczą ograniczonych możliwości interakcji i relacji z 

uczestnikami szkolenia, kolejne – trudności w motywowaniu uczestników i ograniczone 

możliwości stosowania aktywnych form edukacji, kolejno – weryfikacji efektów nauczania, 

dostosowanie szkolenia do potrzeb uczestników/uczestniczek (w tym do osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych) – zaledwie kilku trenerów/trenerek zwróciło uwagę na to, że 

trudnością mogą być niewystarczające umiejętności ICT czy po stronie trenerów, czy 

uczestników, lub na problemy techniczne w ogóle. 

Jednocześnie – pytając o negatywne doświadczenia trenerów związane z używaniem przez 

nich metod edukacji zdalnej – na pierwsze miejsce wybijają się problemy techniczne, na 

kolejne – problemy z motywacją uczestników/uczestniczek, lub z porozumieniem się 

zdalnie25. Ilustrują j poniższe wypowiedzi: 

Zalety e-learningu 

Jak wynika z raportu „Nowe technologie w uczeniu” najczęściej wymieniane zalety e-

learningu przez przedsiębiorstwa dotyczą: niższych kosztów, możliwości uczenia się w 

dowolnym czasie, oraz, kolejno możliwość udziału dużej liczny osób w szkoleniu, szybkość i 

łatwość dostępu do wiedzy na równi z oszczędnością czasu i uczeniem się w dowolnym 

miejscu26.  

 

                                                           
25 Wypowiedzi trenerów publikujemy w załączniku nr 2 do raportu. 
26 „Nowe technologie w uczeniu” str. 27 
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Eksperci zwracają uwagę na następujące zalety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg mnie istnieją trzy główne zalety e-learningu – 

pierwsza: ekonomia - takie rozwiązania są tańsze 

przy dużej skali uczestników, ekonomiczniejsze także 

pod względem elastycznego wykorzystania czasu. 

Druga zaleta dotyczy uatrakcyjnienia szkolenia,  w 

którym stosuje się różne rozwiązania: od szkoleń 

asynchronicznych, poprzez b-learning, zamieszczając 

materiały do przeglądania, inicjując współpracę 

równocześnie z różnymi osobami online. Trzecia 

zaleta dotyczy elastyczności takich rozwiązań pod 

względem miejsca i czasu korzystania, ich 

dostępności dla ludzi pracujących, mających 

zobowiązania społeczne, ludzkie. 

Lidia Kuczmierowska 

Stosując e-learning, używa się technologii do pokonywania barier w procesach 

rozwojowych. Można wymienić bariery geograficzne, bo mogę uczyć ludzi którzy 

są na drugim końcu świata, ale co jest dzisiaj nawet ważniejsze – dzięki 

asynchroniczności szkoleń - mogę dotrzeć do ludzi, z którymi nie mam w tym 

samym momencie wolnego czasu. Myślę że za chwilę będą inne bariery 

pokonane, takie jak chociażby bariery językowe. Bo będzie tak, że jedna osoba 

będzie mówiła w języku hiszpańskim a druga będzie słyszała w języku polskim. 

Albo ktoś napisze swoją opinię w języku  chińskim, a inni będą je widzieli w swoim 

języku.  

Jest też bariera międzypokoleniowa, czy bariera różnic w sposobie uczenia się. Ze 

szkoleń w sieci mogą korzystać jednocześnie osoby o bardzo różnym stylu uczenia 

się, zarówno ci którzy  siądą na godzinę się uczyć, jak i ci, którzy na 5 min wejdą 

kurs na telefonie komórkowym, przeczytają kawałek i za godzinę przeczytają drugi 

kawałek, bo tak się uczą. Gdyby te dwie osoby spotkały się na sali szkoleniowej to 

co najmniej jedna z nich byłaby prawdopodobnie niezadowolona. Bo wykładowcy 

byłoby trudno się dostosować do stylu uczenia się wszystkich. 

Sławomir Łais 

 

Jesteśmy w stanie 

poznać motywację 

uczestników przed 

szkoleniem 

stacjonarnym, że 

możemy przeszkolić 

więcej osób, bo to jest 

tańsza forma.  

Szersza grupa osób ma 

możliwość zetknąć się z 

jakimiś pomysłami 

wiedzą, sposobem 

myślenia. 

Karolina Maliszewska 
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Trenerzy, którzy wypełnili ankietę, wyrazili opinię na temat korzyści szkoleń 

przeprowadzanych z użyciem narzędzi zdalnych. Poniższa tabela obrazuje ich odpowiedzi: 

Odpowiedź Liczba 

wskazań 

możliwość dotarcia do osób, które nie miałyby szans uczestniczyć w 

szkoleniu stacjonarnym 

14 

większa elastyczność zarządzania czasem i miejscem szkolenia 13 

praca z rozproszonymi grupami 9 

możliwość wzbogacania kursów o Otwarte Zasoby Edukacyjne 8 

większa elastyczność dotycząca formy szkolenia 7 

różnorodność narzędzi stosowanych w edukacji zdalnej 4 

możliwość tworzenia krótkich form szkoleniowych, pigułek wiedzy, itp. 4 

możliwość dotarcia do większej grupy osób jednocześnie 4 

inne, jakie?* 4 

indywidualizacja edukacji 1 

np. testy kompetencji uczestników 1 

wsparcie formy tradycyjnej 1 

możliwość wykorzystania lepszej jakości materiałów 1 

Tabela 3: 24 trenerów i trenerek prowadzących szkolenia z użyciem metod edukacji zdalnej wypełniły ankietę. 
Odpowiedzi nie sumują się, gdyż respondenci mogli zaznaczać do trzech odpowiedzi, 3 najczęstsze odpowiedzi zostały 
zaznaczone. 

Trenerzy wskazali na możliwości dotarcia do uczestników, którzy nie uczestniczyliby w szkoleniu 

stacjonarnym, dotarcia do rozproszonej grupy osób, a także na elastyczność zarządzania czasem i 

miejscem szkolenia czy elastyczność dotyczącą form szkolenia. Trenerzy wskazali także na to, że 

szkolenia zdalne pozwalają na wzbogacenie szkoleń o Otwarte Zasoby Edukacyjne. W ankiecie 

trenerzy także dzielili się pozytywnymi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z narzędzi 

edukacji zdalnej – odpowiedzi można podzielić na trzy grupy – związane z możliwością dotarcia do 

rozproszonych grup, ze współpracą z uczestnikami, z funkcjonalnością narzędzia.27 

Jak widać z analizy przytoczonego materiału, trenerzy, którzy używają narzędzi zdalnego uczenia mają 

doświadczenia wskazujące na to, że zidentyfikowane przez niż największe słabości takiej edukacji, jak 

brak interakcji z uczestnikami, brak motywacji uczestników, dają się pokonać, i że przynosi to wiele 

satysfakcji trenerom, którzy osiągną sukces na tym polu. 

                                                           
27 Wypowiedzi zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do raportu 
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6. PODSUMOWANIE 
 
Wdrażenie e-larningu w Polsce 

W Polsce istnieje wiele kursów e-learningowych, można jednak zauważyć wyraźną tendencję, że 

szkolenia na platformach są wciąż najbardziej popularne w biznesie (głównie duże I średnie 

przedsiębiorstwa) I na uczelniach.  

W organizacjach pozarządowych istnieje też wzrastająca tendencja tworzenia rozwiązań opartych na 

nowych technologiach stosowanych w działaniach społecznych (typu przycisk alarmowy dla 

samotnych osób starszych, zintegrowany z centralą wsparcia). Narzędzia edukacji zdalnej stają się 

także coraz bardziej popularne w trzecim sektorze, które wdrażają szkolenia z użyciem zdalnych 

narzędzi. Najczęściej są to szkolenia w trybie mieszanym (blended learning), z teoretyczną częścią 

zamieszoną na platformie LMS (szkolenie asynchroniczne) i częścią warsztatową odbywającą się na 

Sali szkoleniowej. Część na platformie ma za zadanie wprowadzenie w temat, wyrównanie poziomu 

wiedzy wśród uczestników, przyswojenie teorii, podczas warsztatów uczestnicy mają ćwiczenia 

praktyczne. Platforma służy tez do tego, żeby uczestnicy zamieszali prace domowe wykonywane po 

szkoleniach stacjonarnych lub stanowiące część szkolenia na platformie. Istnieją kursy e-learnignowe 

których integralną część stanowią prace w grupach zadaniowych, komunikujących się zdalnie. Drugim 

typem szkoleń coraz popularniej stosowanym w trzecim sektorze są webinaria. Ich główna zaleta 

polega na krótkiej formie (odpowiednik seminarium),  na taki wykład można zaprosić uczestników 

rozproszonych w przestrzeni, dla których dojazd na spotkanie byłby trudny lub niemożliwy. 

Webinarium zakłada interakcję pomiędzy specjalistą a uczestnikami.  

Większość szkoleń e-learningowych w Polsce jest niedostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością wzroku. Warto zwiększyć wiedzę o przygotowaniu kursów w sposób dostępny 

dla osób z niepełnosprawnością wzroku, część rzeczy nie wymaga zwiększenia nakładów przy 

dostosowaniu szkoleń do takich potrzeb.  

 
Podejście do e-learningu 

Istnieje niejasność w używaniu terminologii związanej z uczeniem na odległość. Pojęcia „e-learning”, 

szkolenia online, szkolenia z użyciem nowych technologii i szkolenia zdalne są używane zamiennie, co 

utrudnia komunikację w środowisku edukatorów i odbiorców szkoleń, może wpływać na 

niezrozumienie, różne oczekiwania względem szkoleń, oraz utrudniać  wdrożenie zdalnych 

technologii do szkoleń. W środowisku trenerskim jest za mało powszechna wiedza o możliwościach 

szkoleń z użyciem zdalnych technologii, metodologii szkoleń zdalnych, narzędzi , zdarza się że pojęcie 

e-learningu obarczone jest uprzedzeniami. 

Warto upowszechniać wiedzę o narzędziach edukacji zdalnej i ich zastosowaniu wśród trenerów, 
porzez m.in. promocję najnowszych trendów i rozwiązań w szkoleniach zdalnych, pokazanie korzyści 
z zastosowania takich rozwiązań w warsztacie trenerskim, upowszechnienie dobrych praktyk w 
szkoleniach z użyciem zdalnych pokazujących, że kurs e-learningowy może: stymulować interakcję 
między uczestnikami, pracę grupową, nastawienie na uczenie przez doświadczenie.  
 
Wpływ nowych technologii na proces uczenia się i nawyki szkoleniowe 
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Nowe technologie mają wpływ na proces uczenia się i nawyki szkoleniowe, szczególnie widoczne w 

młodszym pokoleniu. Eksperci zajmujący się szkoleniami online zwracają uwagę na zmiany w 

zachowaniach szkoleniowych – użytkownicy Internetu coraz częściej szukają wiedzy w sieci, najpierw 

pytają współużytkowników o zdanie i rekomendacje dotyczące portali tematycznych, potem zwracają 

się Ew. do ekspertów, czy szukają odpowiedniego szkolenia. Zmienia się więc rola trenera zdalnego, 

który staje się bardziej „liderem edukacji zdalnej” i pełni rolę przewodnika w procesie edukacji, 

stwarzającego sytuację szkoleniową. 

Warto rozpocząć dyskusję wśród trenerów dotyczącą nowych trendów w edukacji i wpływu nowych 

technologii na nawyki szkoleniowe, sposób uczenia się i ich wpływ na rynek szkoleniowy.  

 
Rola trenera 
W uczeniu zdalnym obserwuje się rozproszenie odpowiedzialności za proces szkoleniowy - sytuacja 

edukacyjna w e-learningu jest zwykle tworzona przez zespół (moderator lub help desk, metodolog, 

eksperci), a nie tylko przez jedną osobę. Mimo, że proces jest rozproszony (w czasie, w przestrzeni), 

trener (lub zespół prowadzący szkolenie) powinien brać odpowiedzialność za jakość i efektywność 

procesu szkoleniowego: prowadzenia, zarządzania, stymulacja rozwoju i badania efektywności 

szkoleń. 

Porównanie ról trenera edukacji zdalnej i tradycyjnego trenera ukazuje zmianę w sposobie działania. 

Pierwszego z nich można porównać do aktora, który tworzy za każdym razem sytuację edukacyjną dla 

odbiorców szkolenia na sali szkoleniowej, trenera edukacji zdalnej - do scenarzysty lub reżysera, 

ukrytego dla odbiorcy za ekranem komputera, który projektuje edukację szkoleniową nie mając 

bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Ponadto trener edukacji zdalnej mierzy się z nowymi 

wyzwaniami związanymi z uczestnikami, którzy reprezentują różne kultury, lub inne style/sposoby 

uczenia się, a z którymi nie ma bezpośredniego kontaktu. 

Należy przygotowywać trenerów do działania w rozproszonych procesach szkoleniowych mających 

miejsce w wirtualnym świecie oraz doi bycia częścią „większej edukacyjnej machiny” współtworzącej 

szkolenia online – czyli do współpracy z metodykami, help deskiem, technikami, i innymi 

specjalistami tworzącymi szkolenia online. 

 

Przygotowanie trenerów 

W Polsce istniejące szkoły trenerów, skupione na przygotowaniu trenerów do edukacji osób 

dorosłych na Sali szkoleniowej, pomijają wątek edukacji zdalnej i wpływu nowych technologii na 

proce uczenia.   

Istnieją również kursy z używania webinarów dla trenerów, lub manuale dotyczące tworzenia szkoleń 

e-learningowych, jednak skupione są one głównie na technicznej stronie e-leraningu.  

Wygląda na to, że istnieje potrzeba przemyślenia sposobu przygotowania trenerów i dodania 

metodologii prowadzenia edukacji zdalnej do szkół trenerskich, ale z naciskiem na metodologię 

motywowania uczestników zdalnych, angażowania ich w proces szkoleniowy, innymi słowy – 

stosowania metodologii uczenia dorosłych w środowisku wirtualnym.  
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Załaczniki 
 

Załącznik nr 1 - Narzędzia e-learningu – przegląd pojęć 

Poniższa część raportu to analiza istniejących, dostępnych narzędzi e-learningowych i 

wszystkiego co ich dotyczy (powiązanie e-learningu z metodami aktywnymi, e-learning w 

kształceniu trenerów/ek). Przytaczane dane pochodzą z różnych źródeł (Internet, raporty 

analityczne, zestawienia danych statystycznych). 

 

Learning management system28 

To platformy służące do zarządzania szkoleniami online. W praktyce osoba użytkująca 

platformę uzyskuje do niej dostęp poprzez przeglądarkę internetową.  

Platforma LMS służy: 

 umieszczaniu na niej kursów e-learningowych, które mogą być dostarczane przez 

zewnętrzne firmy; 

 rejestracji uczestników/czek kursu;  

 umożliwia zbieranie danych dotyczących szkoleń oraz komunikacji z 

uczestnikami/czkami 

 umożliwia analizę zarówno merytorycznej jak i biznesowej efektywności 

szkolenia. 

 

System LMS posiada dodatkowe funkcje wspierające proces szkolenia poprzez dostarczenie 

usługi związanej z komunikacją między osobą szkolącą a szkoloną. Są nimi: obsługa listy 

dyskusyjnej i czatu. Bardziej zaawansowane formy zdalnej komunikacji możliwe są dzięki 

integracji systemu LMS z innym system np. LCS, który daje możliwość: 

 importu prezentacji/treści i możliwość ich edycji; 

 synchroniczny przekaz obrazu na odległość; 

 VoIP (Voice over IP) - transmisję głosu; 

 obsługę dynamicznego przekazu video (kamery internetowej); 

 nagrywanie, edytowanie i odtwarzanie sesji; 

 obsługa czatu i dodatkowo rejestracja i publikacja pytań i odpowiedzi. 

 

W roku 2013 z platform LMS korzystało 58% dużych firm, 55% średnich, 47% małych firm 

oraz 35% mikro firm29. Są coraz bardziej popularne w sektorze publicznym i pozarządowym. 

                                                           
28 Opis powstał na podstawie Hyla M. "Przewodk po e-learningu", Kraków 2009 
29 Raport Fundacji Obserwatorium Zarządzania "Nowe Technologie w uczeniu 2013" 
http://obserwatorium.pl/raporty/e-learning-w-biznesie-2013/  
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Oznacza to, iż firma/instytucja/organizacja  zakupuje platformę LMS lub hostuje ją w modelu 

SaaS30. 

 

MOOC 

Świat kursów e-learningowych zrewolucjonizowało pojawienie się ok 2012 r. tzw. masowych 

otwartych kursów online31, które dostępne są dla nieograniczonej liczby osób uczących się. 

Pełna lista kursów MOOC dostępna jest tutaj: https://www.mooc-list.com/ Przykładem 

takiego kursu jest Khan Academy. 

 

Mocną stroną korzystania z platform edukacyjnych jest: asynchroniczność i dostępność, 

która w dzisiejszych czasach umożliwia bezpłatny dostęp do edukacji różnym grupom: 

osobom pracującym, bezrobotnym, młodym matkom. Za pomocą różnorodnych opcji: 

interaktywne prezentacje, ciekawe animacje, podział materiału na mniejsze części, 

umożliwia dostosowanie metod i treści do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz wpływa 

na zaangażowanie w proces uczenia się. Istotna jest też możliwość kontaktu z innymi 

uczącymi się poprzez mechanizm społeczności (grup) edukacyjnych, czy wykonywania zadań 

grupowych. 

Słaba strona tych kursów to: niestety często kursy tego typu nie wykorzystują możliwego 

potencjału i sprowadzają się do jednego rodzaju metody pracy: wykładu. Jedynym 

urozmaiceniem wykładu są drobne animacje. Użytkownik nie może go skomentować ani też 

wypróbować swoich sił w danym obszarze korzystając z uczestnictwa w kursie. 

Więcej o możliwościach wykorzystania platformy LMS w edukacji opartej o doświadczenie 

można będzie przeczytać w rozdziale prezentującym dobre praktyki w ostatniej części tego 

raportu. 

Kolejnym narzędziem uczenia zdalnego jest  

WEBINARIUM 

Webinarium to wirtualna przestrzeń do spotkania edukatora/ki z grupą 

odbiorców/odbiorczyń za pośrednictwem internetu. Do przeprowadzenia webinarium 

potrzebna jest platforma, która umożliwia zdalne spotkanie. W funkcjonalności tej platformy 

znajduje się klucz do aktywizowania osób uczestniczących. 

                                                           
30 Model SaaS - Software as Service - rodzaj outsourcingu usług IT. Dostęp do danej aplikacji możliwy jest 
poprzez przeglądarkę internetową: 
http://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/c6dfab4e6f795ca260afdc0c04f5f5c7.pdf  
31 http://pl.wikipedia.org/wiki/Masowy_otwarty_kurs_online  
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Webinarium od platformy LMS odróżnia czas, w którym realizowany jest proces edukacyjny. 

Tutaj występuje synchroniczność, czyli osoba prowadząca zajęcia spotyka się ze swoimi 

uczniami w tym samym czasie. Spotkanie webinaryjne trwa ok godziny i istnieje możliwość 

nagrania webinarium, a następnie udostępnienia go na stronie internetowej lub w 

dowolnym serwisie umożliwiającym ładowanie i odtwarzanie filmów. 

To co wspólne dla tych dwóch narzędzi to dostępność poprzez platformę, która służy do 

stworzenia kursu. W przypadku webinarów najbardziej znane platformy to: 

 http://www.gotomeeting.com/online/webinar  

 http://www.google.com/intl/pl_ALL/+/learnmore/hangouts/ 

 http://www.webex.com/ 

 http://www.clickmeeting.pl/ 

 http://adobeconect.com 
 

Wg przytaczanego już Raportu Fundacji Obserwatorium Zarządzania webinarium jako formę 

szkoleń e-learningowych stosuje 62% dużych firm, 71% średnich firm, 74% małych firm oraz 

71% mikro firm. Wymieniane jest na trzecim miejscu po warsztatach stacjonarnych 

prowadzonych metodami aktywnymi i grach i symulacjach jako skuteczna forma 

przekazywania wiedzy. Anna Jaruga z FOZ wymienia mocne strony webinariów i wśród nich 

pojawia się najmocniejsza wg nas: "Webinarium oprócz transmisji audio i wideo udostępnia 

wiele narzędzi interakcji, które odpowiednio wykorzystane uatrakcyjniają przekaz i 

aktywizują uczestników szkolenia."32 

W jaki zatem sposób webinarium aktywizuje uczestników/czki? 

 Mają możliwość interakcji, np. poprzez zakreślanie/rysowanie, komentowanie 

prezentowanych treści; 

 Daje możliwość pracy grupowej np. poprzez wspólną pracę nad treścią dokumentu; 

 czat - na którym uczestnicy/czki wypowiadają się na dany temat. Bez przerywania 

webinarium, moderator może udzielić odpowiedzi na różne poboczne wątki, które się 

pojawią; 

 testy/quizy - które mogą sprawdzać poziom wiedzy czy opinii; 

 udostępnianie plików i prezentowanie osobom uczestniczącym zasobów z których w 

przyszłości mogą korzystać; 

 przyciski typu "zgłaszam się": w szybkim czasie można sprawdzić poziom uwagi osób 

uczestniczących, czy dostać szybką odpowiedź, np. czy ten temat wymaga 

dojaśnienia, czy podjęcia wspólnej decyzji; 

                                                           
32 Raport "Nowe Technologie w uczeniu", Fundacja Obserwatorium Zarządzania, 2014, s. 32 
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 w końcu możemy umożliwić osobom uczestniczącym przestrzeń do wypowiedzenia 

się (możemy usłyszeć osobę ale też ją zobaczyć); 

Poza tym w trakcie webinarium osoby uczestniczące mogą grać, czytać, dyskutować, oglądać 

filmy. Wszystko zależy też od liczby osób i celu spotkania.  

Słabą stroną webinariów w których prowadzący nie wykorzystują możliwych opcji, jest tak 

jak w przypadku zwykłego wykładu słabnięcie możliwości percepcyjnych użytkowników. 

Webinaria są coraz częściej oferowane we wszystkich sektorach, zarówno publicznym, 

prywatnym jak i pozarządowym. Coraz popularniejsze stają się wśród organizacji 

pozarządowych. Tutaj największe doświadczenie w ich prowadzeniu mają: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która zamieszcza nagrania webinariów 

na swoim kanale youtube: https://www.youtube.com/user/bibliotekiorg   

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich: 

http://platforma.kursodrom.pl/moodle/course/index.php?categoryid=14 (dostęp po 

zalogowaniu) 

Jak się uczyć tworzenia webinariów? 

W internecie dostępnych jest wiele darmowych podręczników/manuali dla moderatorów 

webinariów. Dotyczą one możliwości technicznych portali, które są do siebie bardzo 

podobne. 

Fundacja Obserwatorium Zarządzania przygotowała Podręcznik trenera webinariów i 

Metodykę webinarów. Można sięgnąć także po poradnik przygotowany przez Adobe The 

Content Marketers Guide to Webinars.  

Firmy które dostarczają platformy webinaryjne oferują komercyjne szkolenia dotyczące 

obsługi platformy oraz metod prowadzenia webinariów. . 

Nagrania audio/wideo 

Coraz częściej korzystamy w sieci z dostępnych filmów, tutoriali, podcastów, 

wideokonferencji. Coraz częściej stacjonarne konferencje są nagrywane po to, by nieobecni 

mogli skorzystać z prezentowanych treści w dowolnym czasie. 

Najbardziej popularne i spełniające warunki uczenia się są krótkie filmiki, które prezentują 

rozwiązanie jakiegoś problemu, np. retuszowanie fotografii za pomocą programu 

graficznego.  

Jest to możliwe dzięki nowym technologiom, z których może korzystać każdy użytkownik 

smartfona lub komputera. Wbudowane kamerki mogą nagrać to co robimy na pulpicie. 

http://blog.2edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/Podrecznik-Trenera-Webinarow.pdf
http://webinar2learn.eu/upload/files/0/30/metodyka_PL_FINAL.pdf
https://onlineevents.adobeconnect.com/e2nqf2juqke/?session=ar1breezwf588ut6vk2wm5fq
https://onlineevents.adobeconnect.com/e2nqf2juqke/?session=ar1breezwf588ut6vk2wm5fq
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Specjalne programy typu Camtasia pomogą film zmontować, poprawić oraz wgrać na 

wybrany serwis internetowy umożliwiający odtwarzanie video.  

Wiele filmów edukacyjnych oraz nagrań z konferencji można obejrzeć na poniższych 

portalach: 

Wszechnica, czyli zbiór wykładów z sieci (utworzona przez Fundację Wspomagania Wsi i 

Collegium Civitas): http://wszechnica.org.pl/11/wyklady?page=31&most=1  

Przykłady filmików stworzonych przez młodych artystów w ramach konkursu realizowanego 

przez Fundację Obserwatorium Rozwoju: http://komiksy-ekonomiczne.pl/pl/animacje - 

animacje o tematyce ekonomicznej skierowane są głównie do nauczycieli i młodzieży 

szkolnej 

Filmy animowane dostępne na portalu Narodowego Banku Polskiego: 

http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane 

 

Jak już wspominałam w rozdziale wcześniej, jednym z powodów, dla których krótkie filmiki 

są ogólnodostępne i jest ich tak wiele, jest chęć dzielenia się wiedzą z innymi ludźmi. Gdyby 

nie zjawisko społecznego uczenia, nie udostępnialibyśmy takich perełek nikomu. Dzięki tym 

społecznym zjawiskom, uczymy się nie tylko szukając rozwiązań problemu ale także 

przeglądając Facebooka i obserwując co robią/polecają nasi znajomi. Zjawisko to określa się 

mianem Personal Learning Network w nieformalnym kształceniu pracowników (np. model 

70:20:10). Działają tutaj Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Pintrest, Yammer, Evernote 

czy Google Drive, czytniki RSS czy MOOC. W Polsce jednak nie są jeszcze tak popularne jak za 

granicą.  

Wśród narzędzi Web2.0 wymienić należy także blogi. Blogi odgrywają bardzo ważną rolę 

edukacyjną. Czytanie blogów to w wielu dziedzinach jedyna możliwość zgłębienia wielu 

istotnych tematów. Z drugiej strony pisanie bloga to jedna z możliwych form pracy 

uczestników kursu e-learningowego czy pracy zespołowej, która jest prezentowana za 

pośrednictwem bloga. 

Ciekawe blogi o e-learningu:  http://www.jankowskit.pl/  

   http://blog.2edu.pl/jak-zrobic-elearning 

   http://www.martaeichstaedt.com/ 

Blog o scenariuszach tworzenia elearningu: http://elearningindustry.com/10-must-elearning-

scenario-resources#.VU3VnnfoGzI.facebook   

Pigułki wiedzy 
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Czyli krótkie nagrania mulitmedialne, wykorzystujące obraz i dźwięk, które w przystępny i 

zrozumiały sposób prezentują określone procedury czy czynności33. To co w pigułkach wiedzy 

najważniejsze to, kompleksowe przedstawienie omawianego zagadnienia. Po obejrzeniu 

nie trzeba już sięgać do dodatkowego źródła. Warto zwrócić uwagę, iż tworząc pigułkę warto 

zastosować dostępne narzędzia i materiały bez konieczności posługiwania się drogim 

sprzętem. Inną ważną cechą pigułki jest umieszczenie jej na dostępnej platformie, stronie 

internetowej lub serwisie np. youtube. 

Wykorzystanie pigułek wiedzy w projektowaniu procesu edukacyjnego powinno uwzględniać 

trend tzw. snack learningu czyli nauki na jeden kęs34. Oznacza to planowanie 

przekazywanego materiału w mniejszej formie przy uwzględnieniu możliwości przyswojenia 

tego materiału przez osobę uczącą się. By utrzymać koncentrację osoby uczącej się pigułka 

powinna odnosić się do samego meritum sprawy. 

Wiedza w szybki i przystępny sposób z jednej strony, z drugiej strony jednak brakuje czasu i 

możliwości zadania pytania, zastanowienia się, refleksji. 

Wiele pigułek wiedzy można znaleźć w Akademii PARP lub wpisując w wyszukiwarkę hasło: 

pigułka wiedzy + temat. Oto przykład pigułki na temat zarządzania różnorodnością: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8accJStuSI  

Poradnik tworzenia pigułek wiedzy: http://pills.digitalknowledge.pl/  

Chmura  

W dzisiejszych czasach myśląc o zdalnym uczeniu warto poświęcić uwagę na wykorzystanie 

tzw. chmury, czyli technologii umożliwiających przechowywanie i wspólne tworzenie plików. 

Z dużym powodzeniem technologia ta może zastąpić pracę na platformie lub ją urozmaicić. 

Nie mając dostępu do platformy LMS można wykorzystywać opcję wspólnego tworzenia 

dokumentów, zamieszczania plików do zdalnego uczenia oraz aktywizowania osób uczących 

się. Najbardziej znane chmury to Google Drive (Google) oraz Onedrive (Microsoft). 

Producenci zadbali także o możliwość kontaktu video przy jednoczesnej pracy nad 

dokumentem.  

Chmura może być doskonałym narzędziem zarządzania wiedzą w organizacji. 

 

GRY 

Od dawna wiele mówi się o wykorzystaniu gier w edukacji. W przypadku uczenia zdalnego 

lub uczenia skierowanego do młodego pokolenia, które wychowuje się z komórką w ręku, 

                                                           
33 Nowe technologie w uczeniu, Raport Fundacji Obserwatorium Zarządzania, str. 39 
34 Księga trendów edukacji 2013/2014, Young Digital Planet, http://www.ydp.pl/ksiega-trendow  
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możliwość dostępu do tej formy pracy skraca dystans między edukatorem a uczącym się. W 

grze realizuje się postulat uczenia opartego na metodzie integracyjnej, a więc wdrażaniu w 

proces edukacyjny projektów oraz podziale materiału na mniejsze części - działania, które 

prowadzą do określonego celu. 

Oto przykłady gier ekonomicznych skierowanych do młodzieży, stworzonych dla Banku 

Zachodniego Santander: 

http://twojbudzetrodzinny.pl/ 

http://business-zone.com.pl/ 

Gry ogólnodostępne na portalu Narodowego Banku Polskiego: 

http://www.nbportal.pl/rozrywka/gry 

 

Większość gier wyposażona jest w element grywalizacji, a więc rywalizacji między 

uczestnikami/czkami kursu, nawet jeśli się ze sobą nie znają. Np. opcja rankingu w grze 

wzmacnia w osobie uczącej się zaangażowanie. Warto rozważyć jednak czy chcemy u 

uczestników kursu rozwijać kompetencje współpracy w grupie czy zorientowanie na cel 

jednostkowy. 

 

M-learning 

Już ponad 6,5 mld35 ludzi na świecie posługuje się telefonem komórkowym. Staje się on 

nieodłączonym elementem naszego życia. Użytkownicy smartfonów sprawdzają na nich 

codziennie pocztę, zarządzają plikami, korzystają z mediów społecznościowych. Możliwości 

telefonów stają się coraz większe a ich objętość umożliwia posiadanie ich non stop przy 

sobie. Telefony stają się przez to idealnym środkiem edukacyjnym. Zarówno do uczestnictwa 

w kursach na platformie LMS (mają one wówczas wersję mobilną) jak i do korzystania z gier, 

oglądania filmików i animacji, robienia zdjęć, pisania treści, uczestnictwa w mediach 

społecznościowych. To co charakteryzuje tę formę uczenia to, że nie można zawrzeć zbyt 

wielu i zbyt obszernych treści, by nie obciążało to zbytnio użytkownika. 

Fundacja Obserwatorium Zarządzania w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się 

przez całe życie" - "Szkolenia z zakresu e-biznesu z wykorzystaniem telefonii komórkowej - 

zastosowanie mobilnego systemu wspomagającego sposób prowadzenia zajęć w celu 

nabycia umiejętności zarządzania e-biznesem" wyciągnęła wnioski związane z m-

learningiem. Dotyczą one trudności w korzystaniu z dłuższych tekstów dostępnych na 

komórce oraz wątpliwości związanych z nauką w sytuacjach uniemożliwiających pełną 

koncentrację: środek komunikacji publicznej, poczekalnia itp. Z drugiej strony jednak, 

                                                           
35 Nowe technologie w uczeniu, Raport Fundacji Obserwatorium Zarządzania, str. 34 
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narzędzie to daje ogromne możliwości uzupełniania wiedzy w tzw. wolnych chwilach. W 

ramach przytoczonego projektu powstała publikacja poświęcona m-learningowi: 

http://www.adam-europe.eu/prj/9375/prj/manual_PL_www.pdf  
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Załącznik nr 2 – zestaw negatywnych i pozytywnych doświadczeń trenerów, 

którzy wypełnili ankietę interenetową 
Negatywne doświadczenia związane z prowadzeniem szkoleń z użyciem narzędzi zdalnych skupiają 

się m.in. na niedociągnięciach (awariach) technicznych. Kolejnym źródłem negatywnych doświadczeń 

jest . Obrazują je poniższe wypowiedzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim głównym źródłem negatywnych doświadczeń jest brak (niewystarczająca) interakcja z 

uczestnikami, trudności z motywowaniem uczestników. Ilustrują to poniższe wypowiedzi: 

 
 

 

 

zrywanie internetu, 

problemy ze sprzętem 

po obu stronach, słaba 

jakość techniczna która 

odciąga od treści 

 

zrywane 

połączenia, brak 

możliwości reakcji 

na sygnały 

niewerbalne 

uczestników. 

kwestie techniczne w czasie 

webinarium (brak dźwięku, 

niewyświetlenie się ćwiczenia, itp.) 

słabe oprogramowanie, 

trudności z  akceptacją i 

oprogramowaniem i znikanie    

opracowanych  treści przez 

doradcę, jeśli nie zaakceptuje 

się je  w  odpowiednim czasie. 

"złośliwość rzeczy 

martwych" :) 

czasami technika jest 

zawodna... 

- ograniczony kontakt z 

osobami uczestniczącymi. 

- uczestnicy mają bardzo 

słabą możliwość interakcji 

brak kontaktu z 

uczestnikami, gdy szkolenie 

ogranicza sie tylko do e-

learningu, mało osób 

aktywnych na czacie i 

forach dyskusyjnych. 

Podczas moich szkoleń wyjazdowych do miejsca, którego wcześniej nie znam, często zawodzi 

sprzęt (brak głośników, problemy z poprawnym ustawieniem ostrości obrazu, zmiana 

wyjściowych kolorów prezentowanej treści, wynikająca z kolei z ustawień komputera 

organizatora szkoleń,  ponadto: słabe łącze internetowe, zbytnio prześwietlona sala 

szkoleniowa, która czyni obraz wyświetlany z rzutnika rozmytym i niewyraźnym - a często po 

prostu brak alternatyw zmiany tej sytuacji..., itp.). To powoduje niepewność, wprowadza 

chaos i generuje niecierpliwość - zarówno prowadzącego (moją!),  jak i uczestników mojego 

szkolenia. Konkretnie mam na uwadze wyświetlanie filmików edukacyjnych z serwisu 

YouTube - przy słabym łączu internetowym jest problem. 

trudności 

techniczne, w 

których nie jestem w 

stanie pomóc 

 

Ograniczona 

możliwość 

prowadzenia 

dyskusji 
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Pozostałe źródła negatywnych doświadczeń wymienione przez osoby, które wypełniły ankietę: 

 

 

 

 

5 osób stwierdziło, że nie ma negatywnych doświadczeń w prowadzeniu szkoleń z użyciem technik 

zdalnych. 

Zestawienie pozytywnych doświadczeń trenerów z używania narzędzi edukacji zdalnej w 

szkoleniach: 

-   związane z możliwością dotarcia do rozproszonych grup uczestników: 

 

 

 

 

 

 

 

często uczestnicy zalogują się raz i koniec. 

nie widząc uczestników, nie mam pewności czy 

są zaangażowani w szkolenie, czy ktoś to robi 

"za nich" 

 

brak zapoznania się z 

materiałami szkoleniowymi 

przed szkoleniem (szkolenie 

blended-learning).  Brak 

informacji zwrotnych. 

Mój stres, dłuższe niż się 

spodziewałam oswajanie sytuacji.  

Projektowałam kurs e-learningowy, 

zarówno merytorykę, jak i e-tywności. 

Niezwykle pracochłonne, robić to w 

pojedynkę to horror:) 

On-line, nie ma podglądu kamer, 

jest podgląd czatu. Uczestnicy 

czatują na tematy niezwiązane ze 

szkoleniem, nie pomagają 

ćwiczenia ani pytania 

bezpośrednie. Nadal czatują 

Gdy czyjaś wiedza lub przekonania są 

bardzo dalekie od moich, to kontakt zdalny 

czasem nie wystarcza, aby wytłumaczyć o 

co mi chodzi. 

Webinarium, dużo osób, w różnych 

miejscach, nawet dobry kontakt zwrotny, 

osoby zadawały pytania, wykonywały 

ćwiczenia, nie ruszając się z miejsca 

wzięły udział w miniszkoleniu. 

Narzędzia sterowane używam przy szkoleniu wolontariuszy rozproszonych po różnych 

uczelniach w kraju. Ta forma bardzo im odpowiada, ale dopełniamy to  spotkaniami i 

kontaktem osobistym w czasie kiedy jest to możliwe. Uważam, ze przygotowane 

materiały powinny być niezwykle staranne. 

Dzięki narzędziom zdalnym 

mogłam przeprowadzić szkolenia 

dla uczestników z Rosji. 
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- związane ze współpracą z uczestnikami: 

 

 

 

 

 

 

-  związane z funkcjonalnościami narzędzia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinarium jest formą niezwykle lubianą 

przez osoby uczestniczące, ponieważ 

pozwala na interakcję, jest atrakcyjne 

wizualnie. Prowadziłam webinarium dla 

ponad 50 osób, także z małych wsi daleko od 

Warszawy, nie wydarzyłoby się to w formie 

"tradycyjnej". 

Narzędzia zdalne w prowadzonych szkoleniach urozmaicają moje warsztaty i są 

uzupełniającą, motywującą uczestników  formą przekazu wiedzy. Zauważyłam podczas 

takich szkoleń, że stosowanie zdalnej formy przekazu wiedzy aktywizuje uczestników, 

wpływa na ich uważność, pobudza do dodatkowych pytań... Np. podczas szkolenia na 

temat komunikacji z osobami niepełnosprawnymi po obejrzeniu wspólnie filmiku na 

Youtube" N jak niewidomy" - łatwiej było mi inicjować dyskusję na temat doświadczeń 

z komunikacji z ON i facylitować grupę uczestników tego szkolenia. Ponadto po 

zakończonym szkoleniu mogłam polecić omawiane zagadnienia, które jako "pigułka 

wiedzy" zostały przeze mnie umieszczone dodatkowo na platformie e-learningowej 

(blended learning). 

Wykorzystanie narzędzi zdalnych daje 

możliwość dyskusji nad formą dokumentu 

Praca online pozwala bezpośrednio pracować 

na dokumentach w tym samym czasie, 

pokazywać uczestnikowi konkretne obszary w 

Wykorzystuję testy z doradztwa 

edukacyjno- zawodowego, na tej 

podstawie mam możliwość 

pozyskania diagnozy o uczestniku, na 

tej postawie opracowujemy wspólnie 

plany edukacyjne, uczestnik ma 

wgląd do wyników i swoich  

postępów edukacyjnych. 

Kontakt z innymi 

uczestnikami po 

zajęciach.  

Wymiana 

doświadczeń i 

opinii. 

Wzrost zaangażowania 

uczestników, 

szczególnie osób 

młodych. Satysfakcja 

trenerska w związku ze 

wzbogaceniem 

warsztatu 

Zaangażowanie 

uczestników w 

robienie zadań 

domowych i 

umieszczanie na 

platformie, 

feedback po każdym 

webinarium 

Przygotowanie 

osób do pracy 

podczas 

spotkania, 

utrzymanie 

kontaktu z 

uczestnikami 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczane na platformach 

kursy pozwalają wyrównać 

poziom wiedzy uczestników 

przed szkoleniem stacjonarnym 

lub przypomnieć im co było na 

szkoleniu 

Uczestnicy korzystający z filmów edukacyjnych i publikacji, których nie mieliby czasu 

zobaczyć/przeczytać na stacjonarnym szkoleniu 

Narzędzia te zawsze wzbogacają zajęcia, często pobudzają grupę/skupiają uwagę, 

dzięki nim materiał może być lepiej zapamiętany 


