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Streszczenie. E-elearning jest obecnie bardzo powszechną formą dydaktyki. Obser-
wując jego nieustanny rozwój, można sformułować zasady, które są wyznacznikami
dobrego szkolenia e-learningowego. W artykule przedstawiam podstawowe zasady bu-
dowy szkolenia e-learningowego, założenia modelu ADDIE jako wzorcowego modelu
budowy kursów dydaktycznych oraz problemy, jakie pojawiają się w trakcie realizacji
kursów w formie zdalnej.

1. Wstęp

Rozwój możliwości związanych ze zdalnymi formami edukacyjnymi na obecną skalę
możliwy był dopiero w chwili opanowania nowoczesnymi technologiami informatyczny-
mi wielu dziedzin naszego życia. Pojęcie edukacji zdalnej istnieje już od ponad 100 lat.
Wtedy jednak medium transmisyjnym była poczta. Kształcenie korespondencyjne nie
mogło być bardzo powszechne, bo forma przekazu treści była zbyt mało atrakcyjna.
Brakowało w niej kontaktu z drugim człowiekiem oraz możliwości działań interakcyj-
nych. Już po połowie XX wieku rozpoczął się rozwój technologii telekomunikacyjnych,
a Internet stawał się powoli coraz bardziej dostępny, dając nowe możliwości. Pod ko-
niec XX wieku powszechnie mówiło się już o budowie społeczeństw opartych na wiedzy,
w których podstawowym ”towarem” jest wiedza. Rozwój ”społeczeństwa informacyjne-
go” oraz trendu ”gospodarki opartej na wiedzy” istotnie wpłynął na rozwój zdalnych
form kształcenia, w tym e-learningu. Stały się one w wielu wysoko rozwiniętych krajach
alternatywą kształcenia w tradycyjnej formie.

Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, oszczędności finansowe, powszechny
dostęp, atrakcyjność formy - to tylko część zalet, jakie niesie nowa forma edukacyjna.
Z e-learningu zadowoleni są uczniowie i studenci, pracownicy, pracodawcy, czy wresz-
cie osoby niepełnosprawne oraz osoby, które z innych przyczyn nie mogą brać udziału
w szkoleniach w tradycyjnej formie.

Warto zastanowić się, czym jest tak naprawdę wirtualna rzeczywistość oraz jak po-
winno wyglądać dobre szkolenie e-learningowe. W kolejnych rozdziałach przedstawiam
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problemy związane z definicją samego e-learningu, z budową treści szkoleń oraz dobo-
rem odpowiedniej dla nich formy. W dalszej części rozważam podstawowe problemy,
jakie pojawiają się w e-learningowej rzeczywistości.

2. Wirtualna edukacja

Pojęcie wirtualnej edukacji, czyli e-learningu, towarzyszy nam od lat dziewięćdziesią-
tych coraz częściej. Początek takiej formy edukacyjnej miał miejsce w Polsce w latach
1990-1994, kiedy nieliczni pracownicy uczelni wyższych zetknęli się nią na konferencjach
międzynarodowych i postanowili przetestować w praktyce. Od dawna istnieje problem
z unormowaniem prawnym i nawet założone Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
nie zdołało w tym względzie dokonać przełomu.

Sam problem nastręcza już definicja pojęcia kursu w oparciu o nowe media. M. Hyla
[3, s. 144] proponuje następującą definicję kursu e-learningowego: jest to ”podporząd-
kowany określonemu celowi szkoleniowemu elektroniczny zasób treści, przeznaczony do
samodzielnego wykorzystania i wyposażony w elementy nawigacyjne”. Stwierdzenie to,
mimo swojej ogólności i otwartości, co na gruncie tak różnych szkoleń wydaje się zaletą,
sprawia wrażenie stworzonego wiele lat temu. Nowa forma edukacji zdalnej to już nie
tylko ”zasób treści do samodzielnego wykorzystania”. W ogóle pojawia się wątpliwość,
czym jest ów ”zasób treści”.

Materiały dydaktyczne, z jakimi stykają się uczestnicy szkoleń e-learningowych, mogą
być prezentowane w bardzo różnej formie. Podstawowe, wykorzystywane powszechnie,
są następujące:

- treści w formie elektronicznej, jak e-booki, materiały tekstowe,
- prezentacje multimedialne,
- materiały liczbowe,
- nagrania multimedialne (dźwięk, obraz),
- fora dyskusyjne,
- czaty, blogi,
- gry edukacyjne i inne formy multimedialne,
- wideokonferencje.

Typowe szkolenia sprzed kilku lat i wiele aktualnie organizowanych szkoleń nadal
ogranicza się do wykorzystania części z wymienionych elementów lub, w najlepszym
przypadku, daje możliwość korzystania z wszystkich wyżej wymienionych, zapominając
o kontakcie interpersonalnym.

Obecne trendy dydaktyczne w zakresie e-learningu wyraźnie wskazują na istotny
wpływ kontaktu z drugim człowiekiem, specjalistą w danej dziedzinie, oraz z grupą,
realizującą ten sam materiał. Rola dydaktyków i grupy w kontaktach z kursantem jest
zupełnie inna. Grupa mobilizuje do pracy, pomaga, a często udział w kursach wiąże się
z trwałymi kontaktami po ich zakończeniu. Nie da się przecenić możliwości pracy gru-
powej w szkole i na tradycyjnych kursach, dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na ten
element tworzenia kursu zdalnego. Szczególne znaczenie ma tutaj wzbudzenie u kursan-
tów poczucia przynależności do grupy, gdyż wiadomo, że jest ona jedną z podstawowych
potrzeb człowieka, jak jedzenie czy spanie.

Rola dydaktyków w zdalnych szkoleniach sprowadza się do dbania o poprawność odpo-
wiedzi do przedstawionych problemów, kontroli efektów szkolenia i pomocy w sytuacjach
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niezrozumienia, niejasności prezentowanych materiałów oraz animacji uczestników kur-
sów do kolejnych działań. Tutorzy muszą być jak dobre duchy, które cały czas czuwają.
Uczestnik kursu może w każdej chwili zadać pytanie, chcieć podzielić się uwagami, spo-
strzeżeniami i musi być pewien, że otrzyma odpowiedź.

Kontakt interpersonalny dla uczestników kursów w każdej formie podnosi znacznie
koszt realizacji kursów, jednak wydaje się niezbędny dla pełnego procesu dydaktycznego
i nie da się go zastąpić w żaden sposób przez odczłowieczone oprogramowanie i sprzęt
komputerowy. Nawet wykorzystanie sztucznej inteligencji nie zastąpi żywej istoty, bo
żaden program nie przeszedł jeszcze testu Turinga.

Można dostrzec szereg ważnych korzyści z nowego e-learningu: zapobieganie alienacji
uczestników, integrację osób często w bardzo równym wieku i z różnym wykształce-
niem, uczenie się korzystania z przedstawionej wiedzy, podnoszenie kwalifikacji kompu-
terowych oraz promowanie postawy uczenia się bez względu na liczne bariery. Forma
e-learningowa ma jeszcze tę zaletę, że pozwala uczyć się o dowolnej porze, w zasa-
dzie w dowolnym miejscu. Jej asynchroniczność zapewnia, że nawet osoby zapracowane,
mające nieregularny tryb życia wynikający z wielu przyczyn, mogą wznieść się ponad
istniejące bariery i podnosić swoje wykształcenie. Dodatkowo elementy synchroniczne
znacznie uatrakcyjniają szkolenia, m.in. poprzez czaty i wideokonferencje.

Wyraźnie widać, jak postępuje proces rozwoju e-elarningu od blended-learningu, przez
prosty e-learning do form mających jak najbardziej symulować tradycyjne formy edu-
kacyjne. Po kilku latach doświadczeń z e-learningiem dostrzeżono, że najlepsze efekty
dydaktyczne można uzyskać, tworząc wirtualny świat, przez który kursant zostaje po-
chłonięty. Zapomina na czas trwania zajęć o istniejącym świecie i staje się elementem
obecnym w innej rzeczywistości, z którą wchodzi w interakcję. Przez to pochłonięcie
można przekazać mu bardzo wiele informacji, które od razu jest w stanie zapamiętać.
Jeśli uwzględnimy jeszcze proponowane zasady budowy zdalnego szkolenia, efekty mogą
być bardzo interesujące.

3. Zasady budowy szkolenia e-learningowego

Do budowy dobrego szkolenia e-learningowego konieczne jest uzasadnienie sobie celu
jego realizacji. Podstawowym celem budowy wszystkich takich systemów jest proces
dydaktyczny, który może być w pewien sposób finalizowany lub prowadzić do otwartego
poszerzenia wiedzy z danej dziedziny. Mówiąc o finalizacji, mam na myśli przygotowanie
do egzaminu lub innej formy pozwalającej na sprawdzenie zdobytej wiedzy. Kształcenie
otwarte nie posiada tego rygoru. Bez względu na to czy proces jest finalizowany czy nie
oraz jaką formę przekazu dydaktycznego wybierzemy, cel kursu pozostaje ten sam. Jest
nadal podstawowy, zarówno w klasycznych formach edukacyjnych, jak i tych nowych,
opartych na elektronicznych mediach. Dodatkowym celem może być na przykład wzrost
potencjału intelektualnego pracowników rozmaitych firm. Również ten cel jest niezależny
od formy edukacyjnej. Widać więc wyraźnie, że e-learning i tradycyjne formy edukacji
pod względem spełniania pewnych nadrzędnych funkcji nie różnią się od siebie. Ich
zrozumienie jest niezbędne dla przygotowania dobrego kursu w trybie e-learning.

Elementy zdalnych szkoleń opierają się na wiedzy ekspertów, specjalistów, wiedzy for-
malnej, którą nietrudno pozyskać od odpowiednich osób lub z materiałów źródłowych.
Niestety często tworzenie materiałów dla kursów e-learningowych opiera się o proste



126 GRZEGORZ JASIŃSKI

przełożenie tych informacji z literatury do pliku tekstowego. Jest to niezgodne z podsta-
wowym celem dydaktycznym zaprezentowanym powyżej. Świadomość tej niepoprawnej
formy pojawia się wśród polskich twórców szkoleń od niedawna.

Budując szkolenia powinniśmy pamiętać o krzywej zapominania. Może ona przybie-
rać zróżnicowany kształt, w zależności od tego, czy przypominany sobie przyswojony
materiał. Zawsze na to brakuje czasu, ale znalezienie go i spożytkowanie w powtórzeniu
poznanego materiału wpływa na istotne złagodnienie kształtu krzywej zapominania. To
jest jednak tylko ideał, do którego nawet najczęściej nie dążymy. Dlatego warto w kur-
sach, najlepiej w sposób niejawny, przypominać poznane treści. Oszczędzimy w ten
sposób czas swój i kursantów.

W procesie pamiętania bardzo ważnym czynnikiem jest forma treści. Z licznych badań
wynika, że treści przekazane w formie pasywnej zdecydowanie gorzej pamiętamy niż
te przekazane w formie interaktywnej. Najlepsze efekty, zgodnie z piramidami efektów
nauki, uzyskujemy, gdy jednocześnie wykonujemy pewne działania mówiąc. Najlepszą
metodą wydaje się być nauka innych, a najgorszą czytanie materiałów. Potwierdza to
celowość ewolucji e-learningu na przestrzeni kilku ostatnich lat.

W literaturze można spotkać liczne sugestie, jak szkolenia e-learningowe powinny
wyglądać. Jedno z ujęć problemu zawiera 10, wręcz oczywistych, zasad, jednak rzeczy-
wistość pokazuje, że warto je przypomnieć:

- opowiadaj właściwie dobrane, sugestywne historie,
- umożliwiaj uczenie się przez zabawę,
- pozwól eksperymentować i uczyć się na błędach,
- właściwie dobieraj obrazy i elementy multimedialne,
- otocz osobę szkoloną opieką,
- daj możliwość uczenia się w grupie,
- skoncentruj się na tym, co istotne,
- daj czas na samodzielne poznanie i zrozumienie,
- zaraź osobę szkoloną swoją pasją,
- spraw, by osoba szkolona nigdy nie przestała się uczyć.

Dobre szkolenie powinno zawierać wiele przykładów ilustrujących prezentowane treści.
Ważne jest, aby uczestnikom nie podawać od razu gotowych rozwiązań tylko motywować
do myślenia, wyciągania wniosków i twórczego rozwiązywania problemów. Przydatne
mogą okazać się tutaj formy multimedialne.

Często szkolenia przepełnione są treściami dydaktycznymi, co powoduje zniechęcenie
kursantów. Wprowadzenie elementów gier i innych form dydaktycznej zabawy wpływa
nie tylko rozluźniająco na użytkowników, ale pozwala na przekazanie wielu cennych
informacji, które błyskawicznie zostaną zapamiętane. W przypadku e-learningu można
zastosować zarówno indywidualne gry edukacyjne, jak i zadania grupowe rozwiązywane
na forum lub chacie.

W dydaktyce bardzo ważne jest, aby w przypadku popełniania błędów przez uczestni-
ków kursów nie od razu je poprawiać. Doświadczony dydaktyk wie, w którym momencie
należy dokonać ingerencji w pracę ucznia. Szczególne znaczenie ma to na gruncie języ-
ków obcych, gdzie poprawianie uczestnika w najdrobniejszych szczegółach od początku
procesu dydaktycznego zupełnie zniechęci go do dalszej nauki. Uczeń musi mieć czas na
zastanowienie się nad swoimi błędami i stanem korzystnym jest, gdy sam je dostrzeże,
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nawet z pomocą nauczyciela. Jednak, gdy od razu błędy zostaną pokazane, to cały pro-
ces myślenia zanika. W przypadku nowego zadania także należy pozwolić uczniowi na
samodzielne zastanowienie się nad nowym zadaniem.

W procesie dydaktycznym ważne jest przekazanie uczniowi narządzi do samodzielne-
go eksperymentowania. Znów oznacza to nadanie aktywności jego działaniom. W dobie
współczesnego rozwoju e-learningu istnieje szereg narzędzi do tworzenia tego rodza-
ju aktywności. Przykładowo, na gruncie przedmiotów ścisłych działa szereg aplikacji
obliczeniowo-symulacyjnych, dzięki którym można na żywo zobaczyć omawiane prawa
i twierdzenia.

Grafika w kursach e-learningowych powinna pełnić rolę służebną. Należy unikać wpro-
wadzania takich obrazów do szkoleń, które mają na celu tylko poprawę jakości estetycz-
nej kursu. W efekcie skutecznie rozpraszają kursanta i zajmują jego czas. Natomiast
wszelkie elementy graficzne powiązane z prezentowanymi treściami nie tylko podnoszą
wizualną stronę szkoleń, ale znacznie przyspieszają cały proces dydaktyczny, ułatwiając
przy tym zapamiętanie prezentowanych treści. Wynika to z wprowadzenia dodatkowego
strumienia informacyjnego, który wymaga od naszego mózgu bardziej złożonej operacji
kognitywnej opartej na abstrahowaniu i uogólnianiu. Określa się to mianem myślenia
wizualnego.

Do niedawna szkolenia e-learningowe polegały na wprowadzeniu pewnych treści w po-
staci strony internetowej. Obecnie, prawie każde szkolenie zapewnia opiekę doświad-
czonych dydaktyków w dziedzinie, którą obejmuje szkolenie. Dodatkowo można liczyć
na pomoc techniczną. Do pełnego komfortu osoby uczestniczącej w szkoleniu brakuje
jasno określonych form kontaktu. Często nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się
odpowiedzi na postawione pytania czy pomocy w kwestiach technicznych. Odpowiednie
określenie takiej możliwości kontaktu oraz zasad, na jakich kontakt powinien się odby-
wać, znacząco przyczynia się do wzrostu jakości szkolenia przez wzrost szeroko pojętego
poczucia bezpieczeństwa i stworzenie u odbiorcy przekonania o poważnym traktowaniu
go przez osoby opiekujące się kursem.

W ewolucji e-learningu wyraźny jest powrót do czynnika ludzkiego, zarówno w postaci
kontaktu z dydaktykiem, jak i z grupą. O tym drugim twórcy szkoleń często zapominają
lub traktują jako zupełnie dodatkowy, mało istotny element. Jednak na podstawie badań
okazuje się, że to właśnie praca grupowa ma bardzo istotne znaczenie i jest bardzo
istotnym elementem edukacji z wielu powodów. Wynika to z wspominanej już potrzeby
przynależności do grupy, potrzeby akceptacji, potrzeby poczucia własnej wartości. Są
to istotne potrzeby, które powinny być uwzględnione w procesie tworzenia szkolenia
szczególnie w trybie e-learning, gdzie osoby biorące udział w kursie nie mają ze sobą
fizycznego kontaktu. Dodatkowo ważny jest efekt synergii inteligencji, wiedzy i pomysłów
członków grupy we wspólnym rozwiązywaniu zadań. Realizacja tego elementu może
opierać się o fora, chaty i inne formy komunikacji.

W aspekcie budowy treści szkoleń ważny jest proces hierarchizacji treści, wyraźnego
wyróżnienia tego co najistotniejsze, od tego co mniej ważne. Pozostałe materiały rozsze-
rzające powinny być załączone jako materiały dodatkowe. Wprowadzenie ich do treści
głównych powoduje niechęć osoby uczącej się i brak poczucia istotności przekazywanych
informacji. W efekcie prowadzi to do znacznie gorszej percepcji i pamiętania istotnych
elementów.

Podstawowym elementem podziału nauczycieli moim zdaniem jest ich pasja. Są ta-
cy, którzy pasję posiadają i tacy, którzy uczą, bo muszą. Oczywiste jest, która grupa
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uczestników kursu odnosi znacznie lepsze efekty dydaktyczne, jeżeli uczy ją pasjonat.
Przekazanie jednak tej pasji przez łącza internetowe jest trudne, ale możliwe. Można
tego dokonać poprzez nagranie filmów instruktażowych oraz umożliwienie bezpośred-
niego kontaktu ucznia z nauczycielem. Czasem wystarczy tylko kontakt mailowy, bo
szczególnie aktywny pedagog potrafi nawet w słowach uwzględnić swoje zamiłowanie
do prezentowanych tematów, a czasem potrzebny jest do tego komunikator głosowy
lub wideofoniczny. Wybór zależy od tematyki szkolenia oraz dostępnych funduszy na
działalność dydaktyczną.

Gdy uczestnik kończy szkolenie dobrze jest, aby miał poczucie, że jego edukacja w tej
dziedzinie nie kończy się. Warto udostępnić osobom, które ukończyły dany kurs, bazę
ciekawych materiałów oraz możliwość korzystania z forum, gdzie nadal można prowadzić
dyskusje i wyjaśniać problemy. W efekcie osoba będzie bardziej zainteresowana dalszym
podnoszeniem własnych kwalifikacji i korzystaniem w przyszłości z różnych form edu-
kacyjnych.

Podstawowe błędy, jakie pojawiają się w projektowaniu szkoleń, sprowadzają się do
nieodpowiedniego doboru i formy prezentowanych treści, doboru nieodpowiedniej kadry
oraz złego zaplanowania budżetu. Dokładniej ten problem zostanie omówiony w roz-
dziale 5.

4. Modele wirtualnych szkoleń

Na rynku można zetknąć się z licznymi modelami szkoleń e-learningowych opracowa-
nych przez znanych badaczy M. Allena, R. Magera, R. Gagne’a, B. Blooma oraz przez
istniejące na rynku potężne koncerny SkillSoft, Mcromedia czy Cisco. Najczęściej uży-
waną metodą projektowania i opracowywania kursów zdalnych jest system ISC, czyli
Instructional System Design. W tym systemie istnieje ponad 100 modeli, z których naj-
bardziej popularny w wielu typach szkoleń jest ADDIE. Model ADDIE zakłada podział
procesu budowy całego szkolenia na 5 etapów:

- analizę (Analyze),
- prace projektowe (Design),
- prace rozwojowe (Development),
- uruchomienie (Implementation),
- ocenę (Evaluation).

Pierwszy etap służy do odpowiedzi na pytania do kogo adresowany jest kurs, czego
będziemy uczyć, jaką formę materiałów wybieramy, jakie są cele projektu, jakie oczeki-
wane rezultaty, w jaki sposób dokonamy ich pomiaru, jakie środki pochłonie realizowane
przedsięwzięcie, jak długo będzie trwała nauka. Istotnym elementem etapu pierwszego
jest przeprowadzenie popularnej analizy SWOT, która pozwoli nam poznać dokład-
ne szanse, słabe strony, ograniczenia i przeszkody, z jakimi będziemy mieli styczność
w trakcie realizacji projektu.

Pracę projektową obejmuje określenie narzędzi programowych i innych pomocy edu-
kacyjnych, które będą potrzebne w trakcie realizacji kursu. Ich dobór wynika z formy
materiałów oraz specyfiki samych umiejętności, które mają być nabyte przez uczest-
ników kursu. Po określeniu założeń programowych określamy ramowy kształt szkole-
nia z uwzględnieniem elementów multimedialnych, innych pomocy dydaktycznych oraz
czynnika ludzkiego. Prace projektowe obejmują podział szkolenia na jednostki. W tym
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procesie należy uwzględnić momenty ewaluacji szkolenia oraz oceny nabytych umiejęt-
ności przez uczestników.

Na etapie prac projektowych tworzymy lub pozyskujemy odpowiednie narzędzia do
budowy szkoleń, a także wypełniamy kursy konkretnymi treściami. Warto zwrócić uwa-
gę na to, aby szkolenie zbyt nie ograniczało możliwości wyboru kolejności realizowanych
elementów szkolenia. Kurs powinien posiadać taką budowę i treści, które zainteresują
słuchacza, zaciekawią, zmobilizują do wytężonej pracy oraz pobudzą do wykorzysta-
nia zdobytej wiedzy w praktyce, nie tylko z wykorzystaniem wbudowanych modułów
symulacji. Pod koniec tej fazy następuje test całego systemu, sprawdzenie zgodności
z założonymi celami oraz innymi wytycznymi przygotowanymi w procesie analizy.

Faza uruchomienia polega na udostępnieniu szkolenia w postaci platformy interneto-
wej lub na dostępnych nośnikach danych. Często szkolenia wymagają zarówno instalacji
oprogramowania, jak i posiadania dostępu do Internetu, który staje się podstawowym
medium transmisyjnym podczas nowoczesnych szkoleń w trybie e-learning.

Ostatni etap to popularna ewaluacja. Ocenie podlegają zarówno uczestnicy kursu,
jak i cały system nauczania, rozwiązanie informatyczne oraz pedagodzy opiekujący się
uczestnikami kursu. Ocena polega głównie na porównaniu stanu przedprojektowego z po-
projektowym.

Zaprezentowany model ADDIE jest modelem rekurencyjnym. Oznacza to, że po fa-
zie piątej następuje ponownie faza pierwsza i cykl podlega powtórzeniu. Model jest
krytykowany za linearność i małą elastyczność. Zwolennicy dostrzegają jego siłę w uni-
wersalności, dzięki czemu doskonale nadaje się do różnych rozwiązań dydaktycznych,
nie tylko na polu e-learningu.

5. Problemy z wdrożeniami e-learningu

Projekt wdrożenia szkolenia e-learningowego, w tym budowy jego treści, jak każdy
projekt obarczony jest licznymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w pewnych warun-
kach. Do głównych przyczyn ryzyka w projektach należą:

a) bariery ludzkie
Podstawowym problemem jest brak umiejętności obsługi komputera, korzysta-
nia z zawartości stron internetowych oraz lęk przed ich poznaniem. Wiele osób
w dobie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy nie potrafi samodzielnie wy-
szukiwać informacji za pomocą wyszukiwarek, korzystać z forów dyskusyjnych
i czatów. Do tego brak samodyscypliny oraz brak motywacji wpływają na wzrost
zagrożenia ze strony tego zjawiska.

b) bariery techniczne
Mimo obecnego rozwoju sieci teleinformatycznych w całym kraju nadal proble-
mem są wysokie koszty utrzymania stałych łącz do Internetu. W efekcie uczestni-
cy kursów e-learningowych mają problemu z korzystaniem w pełni z proponowa-
nych rozwiązań. Dodatkowo negatywne znaczenie ma tutaj słaba infrastruktura
sieciowa, przez co uniemożliwiony jest udział w wideokonferencjach i innych for-
mach zaawansowanej komunikacji multimedialnej.

c) bariery korporacyjne
Wiele firm nadal nie prowadzi polityki rozwoju swojej kadry. W efekcie pra-
cownicy posiadają braki w wykształceniu i nie dostrzegają potrzeby podnosze-
nia własnych kwalifikacji. Często posiadają tak wiele obowiązków, że nie mają
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możliwości czasowych, aby tego dokonać. Radą może być tu uniezależnianie się
od pracodawców i prowadzenie działalności na własną rękę, jednak do tego po-
trzebne są pewne predyspozycje psychiczne, wysokie kwalifikacje oraz ogromne
poświęcenie.

d) bariery w wymiarze szkoleń
Nieodpowiednia organizacja treści szkolenia może stanowić duży problem.
Uczestnik, który może w dowolnej kolejności realizować moduły szkoleniowe, mo-
że nie potrafić opanować swojej ciekawości i przeglądać treści całego szkolenia.
W efekcie szkolenie stanie się mało atrakcyjne i demobilizujące do dalszej pracy.
Obawę użytkowników budzi też zawsze stały monitoring, który uważany jest za
wysoce niekorzystny i mogący zagrozić im w istotnych momentach ich edukacji
lub kariery zawodowej. Dodatkowo mogą pojawić się problemy w funkcjonowaniu
platformy e-learningowej.

Świadomość istnienia zagrożeń, problemów czy barier, które mogą utrudnić realiza-
cję szkolenia lub je uniemożliwić, pozwala na podjęcie działań prewencyjnych w celu
zapobiegania ich urzeczywistnienia. W tym celu ważny jest stały monitoring oraz prze-
strzeganie dziewięciu zasad sformułowanych przez W. E. Gagne:

- motywacja uczestnika kursu,
- informacja o przewidywanych i wymaganych treściach kształcenia,
- nawiązanie do poznanej wcześniej wiedzy,
- prezentacja nauczanego,
- wspieranie uczących się,
- zachęcanie studenta do aktywności,
- dostarczenie informacji pozwalającej na samoocenę w trakcie nauki,
- ocena przebiegu procesu uczenia się,
- wspieranie procesu utrwalania i poszerzania wiedzy.

6. Podsumowanie

W artykule przedstawiono podstawowe zasady budowy szkoleń e-learningowych ze
szczególnym uwzględnieniem ich treści. Wskazano też na problemy, jakie niewątpliwie
wystąpią w trakcie realizacji szkoleń w formie zdalnej oraz jak je rozwiązywać. Nie jest
możliwe w pełni zrealizowanie przedstawionych idealistycznych założeń, jednak osoby
tworzące szkolenia w trybie zdalnym powinny to tego dążyć. Ważne jest pamiętanie
o modelu ADDIE, podstawowych zasadach budowy szkolenia e-learningowego oraz za-
sadach realizacji zdalnych szkoleń sformułowanych przez Gagne’go, gdyż postępowanie
zgodnie z tymi elementami na pewno istotnie poprawi skuteczność szkoleń.

Proces rozwoju e-learningu jest nieunikniony. W jego wyniku tworzone są szkolenia
coraz bardziej zaawansowane w formie. Pojawia się coraz więcej elementów interaktyw-
nych, które mobilizują do dalszej nauki. Ważny jest wzrost znaczenia czynnika ludzkie-
go dostrzegalny przez wielu twórców. W efekcie koszty budowy i utrzymania szkolenia
znacznie rosną. W opinii autora niebawem nastąpi wyraźny podział na szkolenia ogól-
nodostępne, korzystające z prostych form komunikacji, oraz szkolenia zaawansowane
technologicznie i wizualnie, z większym uwzględnieniem wspomnianych zasad, dedyko-
wane każdorazowo dla wąskiego grona użytkowników.
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PRINCIPLES OF CONTENT CREATING IN E-LEARNING SYSTEMS

GRZEGORZ JASIŃSKI

Abstract. Currently e-learning is very common form of teaching methodology. Considering his perma-
nent evolution, it is allowed to formulate principles, which are determinants of good e-learning course.
The article based on principles of training structures in e-learning, ADDIE as a principle model of
planning didactic courses and problems appearing during its realization in a remote form.


