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1. Wstęp
FRSO zamierza wzbogacić swoją ofertę o szkolenia e-learning. Ekspertyza obejmuje informacje do-
tyczące dostępnych pla  orm e-learningowych wraz z rekomendacją co do wyboru technologii. 

Pierwsza część dokumentu jest teoretyczna: zawiera podstawowe informacje o e-learningu, rodza-
jach szkoleń, metodyce budowania szkoleń e-learningowych oraz wybór narzędzi do ich tworzenia. 

W drugiej części znajduje się analiza potrzeb FRSO, na podstawie której zostały określone kluczowe 
cechy oraz kryteria wyboru rozwiązania. Spośród tych pla  orm wybierzemy takie, których charak-
terystyka w największym stopniu odpowiada potrzebom FRSO. 

2. Cel ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest przedstawienie wyboru dostępnych pla  orm e-learningowych i warunków 
ich użytkowania oraz rekomendacji rozwiązania odpowiadającego potrzebom FRSO.
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Wprowadzenie do 
e-learningu

CZĘŚĆ I

5
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3. Wprowadzenie do 
e-learningu

E-learning (ang. E-uczenie się) jest uczeniem na odległość z użyciem nowoczesnych technologii ko-
munikacyjnych, a w szczególności komputera i Internetu. 

Tradycyjny model edukacji wymaga fi zycznej obecności ucznia i nauczyciela oraz dostępność po-
mieszczenia, w którym odbywa się nauka. Czas spotkania musi być ustalony. Osoba prowadząca 
ma osobisty kontakt z grupą lub uczniem, a jednocześnie sposoby obrazowania i interakcji są za-
zwyczaj ograniczone do rozmowy, z możliwością posiłkowania się prezentacjami mul  medialnymi. 

E-learning to kształcenie zdalne. Informacje mogą być przekazywane wiele razy nieograniczonej 
liczbie uczniów. Jedynym koniecznym wymogiem jest dostęp do komputera z podłączeniem do In-
ternetu. 

Mocne i słabe strony szkoleń e-learningowych

Mocne strony Słabe strony

•  Dostosowanie czasu przeznaczonego 

na naukę do indywidualnych potrzeb uczniów

• Brak ograniczeń czasowych

•  Dostęp do materiałów edukacyjnych 

w multimedialnej formie (fi lmów, animacji, 

dźwięków)

•  Możliwość stosowania powtórek i ćwiczeń 

ułatwiających zapamiętywanie

•  Dostosowanie poziomu szkolenia do możliwo-

ści poszczególnych uczniów

•  Indywidualnie dostosowane tempo uczenia się

• Możliwość nauki w dowolnym miejscu

• Możliwość szkolenia dowolnej liczby osób

•  Ułatwienie komunikacji między uczniami 

(fora, czaty, wiadomości tekstowe)

•  Możliwość kontrolowania na bieżąco postę-

pów w nauce, wgląd w statystyki aktywności 

uczniów

•  Eliminacja kosztów związanych z nauką trady-

cyjną (sala, czas i koszt podróży, obecność 

nauczyciela)

•  Dostępność dla osób niepełnosprawnych, 

ale także osób wychowujących dzieci, 

pracujących itp.

• Niezbędna infrastruktura informatyczna

•  Niezbędna, przynajmniej podstawowa, umiejętność 

obsługi komputera po stronie uczniów

•  Brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy prowadzącym 

zajęcia a uczniem

•  Mniejsza interakcja między uczestnikami szkoleń 

(w szkoleniach indywidualnych)

• Problemy z motywacją i samodyscypliną uczniów
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Jeśli wziąć pod uwagę dosłowną defi nicję e-learningu, możemy do niego zaliczyć programy edu-
kacyjne w telewizji i radio. Gdy do mediów używanych w procesie edukacyjnym dołączymy kom-
puter i Internet, narzędziem e-learningowym stają się strony internetowe i wszelkie dokumenty 
elektroniczne. E-mail lub newsle  er może stać się elektronicznym odpowiednikiem kursu kore-
spondencyjnego.

Narzędzia oferujące przekaz wideo często są wykorzystywane do umieszczania całych cykli lub 
kanałów edukacyjnych, które można łatwo tworzyć i subskrybować. Są to na przykład: telewizja 
internetowa, fi lmiki na portalach z nagraniami, prezentacje udostępniane w Internecie. W więk-
szości narzędzia te są bezpłatne. 

To rozwiązanie mogłoby być wykorzystane przez FRSO poprzez stworzenie własnej biblioteki róż-
nych krótkich porad wideo dla organizacji pozarządowych. Filmy są skutecznym narzędziem edu-
kacyjnym, jeżeli są w postaci zbioru krótkich nagrań na tematy warte wyjaśnienia. Takie nagranie 
powinno trwać od pół minuty do trzech minut i odpowiadać na konkretne zagadnienie. Tematy, 
które mogą znaleźć się w takiej bibliotece wideo, to najczęściej zadawane pytania (FAQ), kluczowe 
zagadnienia i każda inna informacja, którą Fundacja uzna za ważną do przekazania w tej formie. 
W fi lmie może się znaleźć nagranie krótkiej konwersacji wyjaśniającej dany temat, przykład roz-
wiązania problemu, pokazanie procesu na ekranie komputera, prezentacja mul  medialna. Takie 
fi lmy można później wmontować w szkolenie e-learningowe jako integralną część lub udostępnić 
jako oddzielną edukacyjną bibliotekę wideo.

Przykłady wykorzystania różnych procesów edukacyjnych.

a.  Filmy edukacyjne na portalach. Źródło: h  p://edudu.pl/jezyk-polski
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b.  Prezentacja w Internecie. Źródło: h  p://www.ucntn.umk.pl/elearning,fi lm

c. Kurs korespondencyjny.
Źródło: h  p://www.if.pwr.wroc.pl/index.php?menu=inicjatywa&le  _menu=kkpzadania
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d.  Telewizja internetowa. Źródło: h  p://tv.umk.pl/#movie=1195,channel=3

Korzystając z Internetu, możemy użyć narzędzia, które jest przeznaczone tylko do e-learningu i ma 
funkcje, dzięki którym mogą się uczyć na odległość nie tylko pojedyncze osoby, ale i całe grupy. Plat-
formy e-learningowe mają na celu zorganizowanie całego procesu uczenia na odległość w jednym 
miejscu. Można go wykorzystać do indywidualnej nauki w każdym miejscu i czasie lub stworzyć wir-
tualne klasy, zorganizowane w czasie trwania określonego kursu z określona grupą. Pla  orma służy 
do zarządzania procesem edukacyjnym.

Platforma e-learningowa oferuje takie możliwości jak:

• rejestracja użytkowników

• zapisywanie na szkolenia

• zarządzanie zawartością 

• rola ucznia i nauczyciela

• komunikacja (np. wiadomości, forum, czat)

• monitorowanie postępów 

• narzędzia oceny

• wgląd w statystyki

• administracja: zarządzanie rolami

• wsparcie.

http://tv.umk.pl/#movie=1195,chanell=3
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Platformy e-learningowe 

Joomla LMS

Moodle
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Jeszcze innym sposobem uczenia jest m-learning (mobile learning), gdzie „m” oznacza urządzenia 
PDA (Personal Digital Assistant) oraz telefony komórkowe. Ten model edukacji sprawdza się w miej-
scach, gdzie urządzenia takie są rozpowszechnione i uczniów dzielą duże odległości (np. kraje Afryki) 
oraz w przypadku osób mobilnych, które mogą wykorzystać w drodze smar  on jako podręczny no-
śnik wiedzy (np. lokalni liderzy NGO).

4. Szkolenia 
e-learningowe na 

platformie
Szkolenia można zdefi niować pod względem trzech cech:

1  Synchroniczne, odbywające się w czasie rzeczywistym, wymagające jednoczesnej obecno-
ści trenera i ucznia, np. w formie wideokonferencji. Między uczestnikiem szkolenia a osobą 
prowadzącą zajęcia dochodzi do bezpośredniej interakcji

 lub
  Asynchroniczne, forma samoedukacji, gdzie kursanci nie mają kontaktu z trenerem w cza-

sie rzeczywistym. Komunikacja odbywa się np. przez pocztę elektroniczną, przy wykorzy-
staniu forów lub wiadomości

  Szkolenia synchroniczne dają większą możliwość kontaktu, dzięki czemu nauka staje się 
bardziej angażująca, a motywacja uczestników jest silniejsza. Z drugiej strony wymaga to 
większych nakładów fi nansowych związanych ze zorganizowaniem spotkania on-line, obec-
nością trenera oraz wyposażeniem komputera w kamerkę wideo, mikrofon ze słuchawka-
mi (w przypadku wideokonferencji albo rozmów głosowych) i szybkiego łącza internetowe-
go. Alternatywą jest czat pisany, jednak jest on z oczywistych względów mniej atrakcyjny 
niż wideokonferencja. 

  Aby przeprowadzić szkolenie z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym, potrzeb-
ne jest odpowiednie oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji. Jednym z ta-
kich narzędzi jest technologia VoIP (Voice over Internet Protocol), polegająca na przesyła-
niu głosu za pomocą łączy internetowych. Głos przesyłany jest do ucznia poprzez Internet 
bądź też za pomocą tradycyjnej metody telefonii. Aby móc skorzystać z takiej formy nauki, 
potrzebny jest szerokopasmowy dostęp do Internetu, słuchawki, mikrofon, komunikator 
głosowy oraz adapter (bramka VoIP) lub router VoIP. Praktycznym przykładem zastosowa-
nia może być doskonalenie gramatyki i nauka nowego słownictwa za pomocą konwersa-
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cji. Przy pomocy technologii VoIP można nauczyć się języka bez konieczności wychodzenia 
z domu.

  Innym środkiem przekazu, jaki możemy wykorzystać w szkoleniach synchronicznych jest 
komunikator Skype. Nauczyciel prowadzi rozmowę na żywo z kursantem bądź grupą kur-
santów, którzy np. na wirtualnej tablicy rozwiązują zadania. Metody prowadzenia zajęć 
mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Trener ma możliwość opieki nad 
uczniem -może w każdej chwil zapewnić pomoc, czuwa nad postępami w nauce, w razie 
potrzeby służy swoją wiedzą, ma również możliwość wysyłania materiałów. Ten sposób ko-
munikacji na pewno eliminuje koszty związane z dojazdami. Wymagana przepustowość łą-
czy jest mniejsze.

  W szkoleniach synchronicznych możemy również wykorzystać bezpłatne narzędzie 
TeamViewer, dzięki któremu mamy możliwość zdalnej pracy na wspólnym pulpicie. Dzię-
ki niemu możemy przeprowadzić spotkanie online z udziałem 25 uczniów, organizować 
sesje szkoleniowe, prezentacje. Mamy również dostęp do komunikacji, transmisji wideo, 
VoIP, czatu, telekonferencji, współdzielenia plików i zrzutów ekranu. Jedynymi wymoga-
mi przy prowadzeniu szkoleń tego typu jest mikrofon, oraz system operacyjny Windows/
Linux/Mac. 

  Czat jest kolejnym narzędziem do komunikacji w czasie rzeczywistym. Jest to jedno z naj-
bardziej popularnych narzędzi do prowadzenia szkoleń synchronicznych. Poprzez czaty 
uczestnicy danego kursu mogą komunikować się ze sobą bądź z trenerem w systemie „je-
den na jeden” bądź „jeden na wielu”.

  Szkolenia asynchroniczne pozwalają na wykorzystanie jednego szkolenia wiele razy, przez 
wielu trenerów i uczniów. Dla ucznia jest to rozwiązanie tańsze niż szkolenia synchroniczne, 
ponieważ do uczestniczenia w nim wystarczy dostęp do Internetu. Tę formę szkoleń można 
wykorzystać jako elementy nauczania synchronicznego. Szkolenie asynchroniczne pozwa-
la uczestnikom na samodzielne nabywanie wiedzy oraz jej weryfi kację. Kursant otrzymuje 
od trenera określony materiał np. na pla  ormie e-learningowej, płyty CD, mail. Uczestnik 
kursu kontaktuje się z prowadzącym zajęcia za pomocą poczty, czatu, forum dyskusyjne-
go. Istnieją też szkolenia samodzielne, bez obecności roli trenera. Wszystkie zadania uczeń 
musi wykonywać w określonych terminach.

  Najczęściej wykorzystywanym narzędziem komunikacji jest forum dyskusyjne dostępne 
na pla  ormie zdalnego nauczania. Kursant nie ma możliwości prowadzenia bezpośredniej 
rozmowy z trenerem, ale może umieścić swoją wypowiedz na tablicy bądź prowadzić na 
żywo dyskusje (element synchroniczny). Takie prowadzenie rozmowy wymaga bezpośred-
niego zaangażowania, uczestnicy kursu są bardziej zmotywowani, ponieważ wpis na forum 
pozostaje przez długi czas i mają do niego dostęp inni użytkownicy. Komunikacja między 
użytkownikami daje również możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, które się 
pojawiły podczas szkolenia. Inną drogą komunikacji jest e-mail. 

  Przy przesyłaniu materiałów za pomocą Sieci trzeba uwzględnić szybkość łączy oraz roz-
miar przesyłanego materiału szkoleniowego. Przekazywanie informacji może odbywać się 
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w formie tekstowej, pytań i odpowiedzi oraz plików i dokumentów. Wiadomości możemy wy-
syłać do konkretnej osoby bądź za pomocą listy kontaktów do szerszej grupy użytkowników.

  Biorąc po uwagę ograniczone koszty FRSO i zaplanowane szkolenia typu blended learning, 
warto, by Fundacja tworzyła szkolenia asynchroniczne, w których wideokonferencje nie są 
niezbędne. Odbędą się osobiste spotkania z trenerem, a do zachowania kontaktu pomię-
dzy spotkaniami wystarczą fora i wiadomości, a także możliwość czatu pisanego na żywo. 
Zdalny dostęp do kursów będzie uzależniony od lokalnych warunków uczestnika. Fundacja 
będzie mogła zawsze wykorzystać stworzone asynchroniczne szkolenia jako elementy szko-
leń synchronicznych, jeżeli formuła się zmieni i szkolenia staną się w pełni zdalne.

2  Otwarte dla wszystkich użytkowników pla  ormy
lub
Zamknięte, czyli udostępnione tylko określonym użytkownikom

  Szkolenia otwarte przeprowadzane są dla szerokiego grona odbiorców wywodzącego się 
z różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych. Kierowane są do wszystkich chęt-
nych, którzy spełniają określone wymagania. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest do-
stęp do Internetu. Kontakt z opiekunem oraz z innymi uczestnikami odbywa się za pomo-
cą poczty email, grup dyskusyjnych i forum. Kursant w dogodnym dla siebie czasie będzie 
mógł powtórzyć dany materiał zawarty w szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte są z reguły „szyte na miarę”, czyli dostosowane do potrzeb konkretnej 
grupy odbiorców. Najczęściej mają na celu podniesienia wiedzy i kwalifi kacji pracowników.

  FRSO planuje rozpoczęcie szkoleń z ograniczoną liczbą osób i nauczycielem, a uczestni-
cy będą pochodzili z konkretnych środowisk pracowników organizacji pozarządowych. 
Z tego powodu kursy tworzone w ramach planowanego programu będą specjalistyczne 
i zamknięte. 

  Kursy zamknięte wymagają, by pla  orma e-learningowa oferowała dostęp do statystyk. 
Mogą być one bardzo przydatne dla osób oceniających wyniki konkretnych osób odbywa-
jących szkolenie.

  Warto pamiętać, że kurs zamknięty można zawsze udostępnić jako otwarty, modyfi kując 
jego strukturę i warunki zaliczenia. Należy wtedy pamiętać o tym, że użytkownicy kursu 
otwartego pochodzą z różnych grup i, aby kurs był dla nich łatwo przyswajalny, trzeba za-
dbać o to, by wiedza była podawana na bardziej ogólnym poziomie i była prezentowana 
w zrozumiały sposób.
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3  Grupowe, gdzie jest określona liczba osób w grupie
lub
Indywidualne, gdzie uczeń przechodzi przez zadania sam

  W szkoleniach indywidualnych od ucznia wymagana jest samodyscyplina. Materiały są do-
stosowywane do potrzeb konkretnej osoby, w zależności od środowiska, z jakiego pocho-
dzi bądź grupy społecznej. Metoda ta pozwala każdemu uczyć się w swoim własnym tem-
pie. Uczeń ma możliwość dostępu do edukacji wtedy, kiedy jest mu to potrzebne.

  FRSO będzie realizowała kursy grupowe. Wiąże się z tym wybór pla  ormy e-learningowej, 
która zapewni różnorodne narzędzia komunikacji grupowej dla uczestników szkolenia, ta-
kie jak forum, grupa dyskusyjna, czat z trenerem. Grupowe szkolenia dają też możliwość 
zaprojektowania grupowych zadań kończących się zaliczeniem. Przyczynia się to do więk-
szej współpracy między uczestnikami, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie i wyniki. 
Polecamy ten sposób zaliczenia zadań z powodu jego motywującego działania.

W dalszej części znajduje się szczegółowy opis możliwych rodzajów szkoleń e-learningowych, 
opartych na kombinacjach cech opisanych powyżej.

Szkolenia otwarte 
Kierowane są do szerszej grupy użytkowników.Zazwyczaj dotyczą danej grupy zawodowej wieko-
wej oraz kierowane są do wszystkich chętnych, którzy spełniają określone wymagania.

Cechy:

• Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest dostęp do Internetu.

• Opiekun nadzoruje procesy postępu w nauce.

• Kontakt z opiekunem oraz innymi uczestnikami odbywa się za pomocą poczty email, 
grup dyskusyjnych, forum.

Szkolenia zamknięte
Kierowane są do indywidualnych potrzeb fi rm, korporacji, instytucji itd.Mają na celu podnoszenie 
kwalifi kacji osób pracujących wewnątrz danej organizacji. Tematyka szkoleń zamkniętych jest ści-
śle dostosowana do potrzebzamawiającego szkolenie.

Cechy:

• Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest dostęp do Internetu.

• Opiekun nadzoruje procesy postępu w nauce.

• Kontakt z opiekunem oraz innymi uczestnikami odbywa się za pomocą poczty email, 
grup dyskusyjnych, forum.

Synchroniczne – indywidualne
Szkolenia synchroniczne charakteryzują się bezpośrednią interakcją pomiędzy uczestnikiem szkole-
nia a osobą prowadzącą zajęcia. Odbywają się w czasie rzeczywistym. Najczęściej polegają na dwu-
stronnej wymianie informacji.
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Cechy:

•  wsparcie metodyczne obejmuje uczniów przez cały czas trwania kursu, przewiduje się naukę 
z trenerem,

•  zalogowany kursant loguje się w tym samym czasie, przechodzi przez kolejne procesy edukacyj-
ne w wyznaczonym harmonogramie zajęć,

•  w przypadku szkoleń składających się z kilku modułów konieczne są ustalenie planu zajęć, 
rozbicie na dni i godziny oraz dostęp dla kursanta w wyznaczonym czasie,

•  kursant będący on-line w danym czasie komunikuje się jedynie z trenerem („twarzą w twarz”)

• komunikacja odbywa się to za pomocą różnych narzędzi (wideokonferencje, czaty, Skype)

Synchroniczne – grupowe
Szkolenia synchroniczne charakteryzują się bezpośrednią interakcją pomiędzy uczestnikiem szkole-
nia a osobą prowadzącą zajęcia. Odbywają się w czasie rzeczywistym, najczęściej polegają na wie-
lostronnej wymianie informacji.

Cechy:

•  wsparcie metodyczne obejmuje uczniów przez cały czas trwania kursu, przewiduje 
się naukę z trenerem,

•  zalogowana grupa, loguje się w tym samym czasie, przechodzi przez kolejne procesy 
edukacyjne w wyznaczonym harmonogramie zajęć,

•  w przypadku szkoleń składających się z kilku modułów konieczne są ustalenie planu zajęć 
rozbicie na dni i godziny oraz dostęp dla kursantów w wyznaczonym czasie,

•  kursanci będący online w danym czasie mogą się ze sobą komunikować, brać udział 
w dyskusjach,

•  komunikacja odbywa się to za pomocą różnych narzędzi (wideokonferencje, czaty, Skype)

Asynchroniczne – otwarte
Szkolenia asynchroniczne obejmują przekaz wiedzy bez udziału trenera w sposób Indywidualny. 
W trakcie nauki nie występuje bezpośrednia komunikacja mieczy uczestnikiem kursu a nauczycielem.

Cechy:

•  samodzielne przechodzenie kolejnych etapów kształcenia przez kursanta,

• samodzielna praca metodą on-line,

• nauka we własnym tempie,

• stała opieka nad kursantami,

• nadzór opiekuna nad procesami postępu w nauczaniu,

•  kontakt z opiekunem oraz innymi uczestnikami za pomocą poczty email, grup dyskusyjnych, 
forum.

Asynchroniczne – czasowe
Szkolenia asynchroniczne obejmują przekaz wiedzy bez udziału trenera w sposób indywidualny.
W trakcie nauki nie występuje bezpośrednia komunikacja mieczy uczestnikiem kursu a nauczycielem.
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Cechy:

• samodzielne przechodzenie kolejnych etapów kształcenia przez kursanta,

• samodzielna praca metodą on-line,

• czasowy przebieg nauki,

• limity czasowe, określony limit czasu na cała lekcję,

• stała opieka nad kursantami, nadzór opiekuna nad procesami postępu w nauczaniu,

•  kontakt z opiekunem oraz innymi uczestnikami za pomocą poczty email, grup dyskusyjnych, 
forum.

Blended learning 
Model blended learning polega na łączeniu szkoleń stacjonarnych ze zdalnymi, e-learningowymi. 
Blended learning może łączyć:

• szkolenia stacjonarne: wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, prace zespołowe;

•  szkolenia asynchroniczne: quizy, symulacje, animacje, nagrania audio, wideo; asynchroniczne 
formy komunikacji: fora, grupy dyskusyjne, wiadomości tekstowe;

•  elementy synchroniczne: zespołowe czaty, telekonferecje, wykłady on-line, audio konferencje 
oraz indywidualne konsultacje on-line tekstowe, audio i audiowizualne.

Tego rodzaju model będzie stosowany w przypadku FRSO, co daje bogaty wachlarz możliwości. 
Dzięki ich wykorzystaniu szkolenia są skuteczne i ciekawe dla uczestników. W szkoleniach tego typu 
jest duża dowolność stosowania wszystkich powyższych form szkoleń.

Cechy:

•  użytkownik kursu zdobywa wiedzę za pomocą Internetu, zaś weryfi kacja zdobytej wiedzy 
odbywa się na bezpośrednich zjazdach w placówkach kształcenia lub w ramach testów 
wbudowanych w szkolenie e-learningowe;

• administrator udostępnia kurs (praca na materiałach);

•  kursant otrzymuje wsparcie metodyczne przez cały czas trwania kursu i ma możliwość 
konsultacji z trenerem;

•  komunikacja odbywa się za pomocą mediów, interakcji z uczniem (telekonferencje, czaty, 
Skype, forum);

•  zjazdy odbywają się w zależności od potrzeb i czasu trwania nauki (ustalenie czasu i miejsca 
trwania szkolenia na pla  ormie oraz w formie warsztatów stacjonarnych);

• podczas zjazdów rozwijane są umiejętności zdobyte epodczas kształcenia metodą on-line;

•  możliwość ustalenia, czy wszystkie materiały mają być w formie on-line czy także 
do wykorzystywania podczas kształcenia „twarzą w twarz”, „na żywo” (interakcja).

Zalety:

• Bardzo duża efektywność nauczania

• Większa motywacja poprzez wsparcie trenera i grupy

• Mniejszy, niż w przypadku czystego e-learningu, odsetek osób które nie ukończyły nauki

• Większość wiedzy zdobywana poprzez kurs na pla  ormie e-learning 

• Kontakt osobisty z trenerem i grupą 
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Rodzaje e-learningu i ich możliwości

Szkolenia
asynchroniczne

Szkolenia
synchroniczne

Blended 
learning

Obecność nauczyciela zazwyczaj nie tak tak

Interakcje nauczyciel-uczeń możliwe tak tak

Interakcje między uczniami możliwe tak tak

Samodzielna edukacja możliwe możliwe zazwyczaj nie

Aktualizacja materiałów tak tak tak

Koszt wytworzenia wysoki niski średni

Koszt na ucznia niski wysoki średni

Dystrybucja Internet Internet Internet / osobiście

Podsumowanie 

Rekomendujemy FRSO grupowe kursy typu blended learning. Zdalna część szkoleń może się odby-
wać zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie, w zależności od tematu oraz grupy. Część sta-
cjonarna szkoleń w modelu blended learning powinna zostać uzupełniona szkoleniem zdalnym, 
głównie w formie asynchronicznej. 

Synchroniczna komunikacja to spotkania „na żywo”, w czasie rzeczywistym, a w przypadku mode-
lu, gdzie występują szkolenia tradycyjne, nie ma większej potrzeby, by odbywać dodatkowe spo-
tkania wirtualne on-line. Synchroniczne metody zdalnego nauczania wiążą się z większymi wyma-
ganiami technicznymi uczestników, takimi jak szybkie łącze internetowe, kamerka internetowa, mi-
krofon ze słuchawkami, dodatkowe oprogramowanie do komunikacji. 

Proponujemy użycie dydaktycznych metod asynchronicznych jako uzupełnienia tradycyjnych spo-
tkań grupy. W modelu dydaktyki wykorzystującym szkolenie asynchroniczne uczestnicy mogą wy-
konywać zdalną część zadań w czasie dla nich wygodnym. Oznacza to, że spotkania warsztatowe 
mogą zostać uzupełnione poprzez quizy, symulacje, animacje, nagrania audio i wideo, a komunika-
cja odbywa się poprzez fora, grupy dyskusyjne i wiadomości tekstowe.

Szkolenia grupowe powinny być zorganizowane według harmonogramu. Integrująco i motywująco 
może wpłynąć zaprojektowanie zaliczenia kursu tak, by wynik zależał od zdalnej współpracy okre-
ślonej mniejszej grupy uczestników realizujących razem ćwiczenie w wyznaczonym czasie. 



18
Ekspertyza dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

5. Elementy kursu 
Efektywność szkoleń e-learningowych zależy od jakości i różnorodności elementów kursów. Pod-
stawowym elementem jest treść, która jest osadzana w kursie o określonym szablonie grafi cz-
nym. Poszczególne części treści są ilustrowane grafi kami, animacjami, fi lmami oraz dźwiękami. Je-
śli chcemy zaangażować uczniów bardziej, możemy posłużyć się symulacjami, quizami i ćwiczenia-
mi, które jednocześnie mogą spełniać funkcję sprawdzenia wiedzy.

Poniższa ilustracja obrazuje, jak zaangażowanie wpływa na przyswajanie wiedzy. Model typu blen-
ded learning, który będzie wykorzystywany przez FRSO, cechuje się wysoką skutecznością na po-
ziomie 70-80% zapamiętanych informacji, które przerodzą się w wiedzę. Jak widać, warto zaanga-
żować uczestników szkolenia w symulacje i zadania praktyczne. Dzięki temu czas nauki może zostać 
wykorzystany najbardziej efektywnie.

Zaangażowanie a przyswajanie wiedzy

5.1 Treści

Treść kursu jest jego podstawowym budulcem. Treści są tworzone przez osoby przygotowane me-
rytorycznie. Przy tworzeniu treści eksperci powinni wyznaczyć sobie cel określający zakres przeka-
zanych informacji. 

Następnie treści są przekształcane na kurs e-learningowy za pomocą odpowiednich programów. 

Przy przekształcaniu tekstu w kurs treść jest dzielona na lekcje i ekrany. Istotna jest zarówno estety-
ka, np. rodzaj użytej czcionki, jak i ogólne zasady tworzenia kursu, takie jak zachowanie kompozycji 
na stronie. Do opracowania są również treści ćwiczeń oraz grafi k występujących w szkoleniu. Treść 
może stać się interaktywna przez dodanie takich elementów jak na przykład symulacje i quizy.

Symulatory, gry

Wirtualna klasa, Interaktywne 
szkolenie e-learning

Szkolenie e-learning 
z nagraniami audio i video

Slajdy instrukcje

E-mail, E-dokumenty

90% z tego co zrobili

70% z tego co powiedzieli lub napisali 

50% z tego co usłyszeli lub zobaczyli

30% z tego co zobaczyli

10% z tego co przeczytali

Blended learning skutkuje przyswaja-
niem wiedzy na poziomie 70-80%
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5.2 Grafi ka, animacje, fi lmy i dźwięki

Grafi ka przedstawiona w ciekawy sposób z pewnością uatrakcyjni kurs i ułatwi przekazanie wie-
dzy poprzez zobrazowanie tego, co chcemy przekazać. Zobrazowanie treści często angażuje ucznia 
w to, czego dotyczy szkolenie. 

Trzeba pamiętać, że grafi ka to także cała szata grafi czna, czyli tzw. layout szkolenia. Musi on być 
przygotowany w sposób przejrzysty i odpowiadający grupie docelowej. W przypadku FRSO jest to 
szczególnie istotne, ponieważ wśród uczestników znajdą się zarówno osoby mające doświadczenia 
z kursami e-learningowymi, jak i takie, które nie mają nawet większego doświadczenia w korzysta-
niu z komputera. 

Najczęściej przedstawionym komponentem wykorzystującym animacje jest Flash, przy pomocy 
którego można stworzyć interaktywne gry, opowiedzieć historię zawartą w tekście, przedstawić 
ruchomy schemat. 

Film załączony do kursu może zawierać np. wywiad ze specjalistą lub zobrazowanie jakiejś czynności.

Za pomocą dźwięku możemy odgrywać specjalne efekty dźwiękowe, począwszy od muzyki w tle 
po określenie akcji i skończywszy na głosie lektora czytającego tekst. 

Istotną rolę również odgrywają pliki wideo prezentujące np. czynności, których opisanie słowami 
zajęłoby dużo czasu. 

5.3 Symulacje i Gry

Symulacja jest interaktywnym sposobem przekazania treści. Są one oparte na reakcji ucznia. Dzięki 
temu można zaprojektować różne odpowiedzi, indywidualne informacje zwrotne, informacje mul-
 medialne lub gry. Uczą poprzez zabawę, na zasadzie prób i błędów. Jest to jedna z ciekawszych 

metod. 

Poprzez symulację prowadzimy ucznia przez interaktywną treść, mając możliwość obserwacji re-
zultatów podjętych decyzji. Symulacja może prowadzić użytkownika „za rękę” lub nakazać mu wy-
konanie określonego działania.

Symulacje rozpowszechnione są najbardziej przy szkoleniach „twardych”, uczących obsługi kon-
kretnych narzędzi lub procesów (np. Word, Excel, PowerPoint, Access, programy do tworzenia gra-
fi ki komputerowej, programy księgowe).

Gry dają uczniowi możliwość większego wyboru, sprawdzenia większej liczby opcji związanych 
z danym tematem.

5.4 Ćwiczenia i Quizy

Ćwiczenia pozwalają na zweryfi kowanie zdobytej wiedzy. W zależności od typu ćwiczeń, można po-
dzielić je na samosprawdzające - kiedy kursant od razu otrzymuje odpowiedź – lub otwarte – do-
stępne tylko dla trenera, który w szybki sposób ma możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Możliwe 
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jest zaprojektowanie ćwiczenia do wykonania samodzielnego lub w grupie. Ta druga możliwość 
podnosi motywację uczniów do wykonania zadania i zwiększa integrację grupy. 

Quizy można przechodzić wielokrotnie, a wyniki z prawidłowymi odpowiedziami mogą być prze-
słane jako odpowiedź zwrotna.

Przykłady:

•  Zadanie typu jednokrotnego wyboru daje możliwość zaznaczenia tylko jednej prawidłowej 
odpowiedzi spośród wszystkich dostępnych,

•  Zadanie typu wielokrotnego wyboru daje możliwość zaznaczyć więcej niż jedną poprawną 
odpowiedź z pośród wszystkich dostępnych,

•  Ćwiczenia z wykorzystaniem techniki „przesuń i upuść”, polega na chwyceniu elementu 
i przesunięcia go w inne miejsce,

• Ćwiczenia na tekście polegają na wpisywaniu słów w wyznaczone pola edycji,

• Dopasowywanie różnego rodzaju elementów do odpowiedniej kategorii,

• Przypisywanie fragmentów tekstu do zdania, łączenie w pary,

• Dopasowywanie podpisów pod rysunki,

• Ćwiczenia polegające na wyborze prawda-fałsz.

Podsumowanie 

W przypadku szkoleń typu blended learning, które zostaną zrealizowane przez FRSO, mamy moż-
liwość wykorzystania wszystkich rodzajów elementów kursu. Formy przekazania wiedzy, takie jak 
symulacja lub gry, najlepiej wciągają ucznia w proces dydaktyczny.

Treści, które będą opracowane w formę szkoleń e-learningowych przez FRSO, powinny być jak naj-
bardziej atrakcyjne dla uczestnika, a szczególnie należy zwrócić uwagę na ich przejrzystość. Dla 
części osób będzie to pierwsze spotkanie z e-learningiem, a czasami nawet użyciem komputera 
w celu edukacyjnym. Należy zadbać o to, by każda informacja była zilustrowana przykładem. Warto, 
by już na początku tak zaprojektować szatę grafi czną szkolenia, by nawigacja między lekcjami i spo-
soby zaliczenia były jasne. Trener, który będzie prowadził grupę zdalnie, pomiędzy spotkaniami, 
powinien przy pierwszej okazji pokazać całej grupie ekran szkolenia, by objaśnić sposoby korzysta-
nia z lekcji i z narzędzi komunikacyjnych.

Kwes  ą wymagającą uwagi są warunki dostępu do Internetu osób uczestniczących w kursie. Być 
może wśród uczestników będą osoby, które, z racji miejsca zamieszkania, mają łącze internetowe 
o małej szybkości. Osoby, niebędące w stanie wziąć udziału w szkoleniu zdalnym mogą korzystać 
z materiałów nieinteraktywnych typu pliki tekstowe i PDF. 
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6. Tworzenie szkolenia 
e-learningowego 

6.1 Ogólne zasady tworzenia szkoleń e-learningowych

Szkolenia e-learningowe są bogatą formą edukacyjną. Jej stworzenie wymaga przygotowania. Zwy-
kłe materiały edukacyjne w formie elektronicznych dokumentów tekstowych lub nagrania wykła-
dów są stosunkowo proste w swojej formie i mogą posłużyć jako materiał bazowy do stworzenia 
szkolenia e-learningowego, który, oprócz zaprezentowanych informacji, może zawierać interaktyw-
ne elementy w formie np. przykładów i symulacji. Takie formy interakcji z uczniem muszą zostać za-
projektowane w procesie tworzenia szkolenia.

Przygotowując materiały i treści, które zostaną wykorzystane w szkoleniu e-learningowym, należy 
zwrócić uwagę na parę istotnych kwes  i, które opisujemy poniżej.

Warto inwestować w treści, ponieważ właśnie ich jakość będzie się przekładać na wyniki uczest-
ników szkoleń. W przypadku pla  ormy mamy wybór – możemy skorzystać z opcji komercyjnej lub 
wybrać inne rozwiązanie. Jeżeli zasoby fi nansowe są ograniczone, najlepiej przeznaczyć je na bu-
dowę lub aktualizację szkoleń. Oczywiście każda organizacja może się starać o uzyskanie dostępu 
do treści pochodzących z innych źródeł, jednak jest to rozwiązanie, które nie gwarantuje uzyskania 
materiałów edukacyjnych w oczekiwanej jakości. Dlatego, jeżeli celem projektu jest wykształcenie 
grupy osób w zakresie wiedzy, która już znajduje się w organizacji, warto skupić się na przekształ-
ceniu tej wiedzy w profesjonalne szkolenia, zbudowane zgodnie z metodyką.

Budowanie szkolenia e-learningowego to inwestycja fi nansowa i czasowa, która zwraca się w per-
spektywie wielorazowego użycia. Dlatego tak ważne jest tworzenie kursów zgodnych z obowiązu-
jącymi standardami SCORM, by wszelkie aktualizacje treści mogły zostać poczynione łatwo i szyb-
ko poprzez wymianę poszczególnych elementów lekcji. W przeciwnym razie nawet najmniejsza ak-
tualizacja treści będzie wymagała zatrudniania specjalisty lub tworzenia lekcji od początku. Przy-
kładem formatu nieedytowalnego jest fl ash, który jest świetnym narzędziem do tworzenia anima-
cji, ale nie polecamy używania go do tworzenia całego kursu wraz z jego dynamiką i ćwiczeniami. 
Kolejną zaletą tworzenia szkoleń e-learningowych według standardów jest możliwość eksportu 
treści do innej formy – na płytę CD bądź do wersji offl  ine.

Już na etapie wyboru pla  ormy e-learningowej i budowania szkolenia warto mieć na uwadze kwe-
s  ę dostępności treści dla osób niepełnosprawnych – niesłyszących, niedowidzących, niewido-
mych, osób z trudnościami motorycznymi. Obecnie nie istnieją żadne ogólnie przyjęte standardy 
dostępności e-learningu, jednak, wybierając pla  ormę e-learningową, warto zwrócić uwagę na to, 
czy spełnia ona standardy dostępności określone dla stron www WCAG 2.0.

Należy zwrócić uwagę na prawa autorskie, a w szczególności na zasady tworzenia utworów za-
leżnych. W przypadku tworzenia publikacji i materiałów rekomendujemy udostępnianie ich na 
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licencji Crea  ve Commons, która umożliwia korzystanie z nich i tworzenie utworów zależnych. 
Istnieją różne rodzaje licencji otwartych, wyszczególnione na stronie Crea  ve Commons.

Aby najlepiej dobrać poziom szkolenia do początkowej wiedzy uczestnika, szkolenie powinno zo-
stać poprzedzone testem lub inną formą jej sprawdzenia. Dzięki diagnozie poziomu wiedzy lub 
problemu, na jakim trzeba się skupić, uczestnik zostanie skierowany na właściwą ścieżkę w ramach 
szkolenia lub odpowiedni poziom. Jeśli zależy nam na stworzeniu wewnątrz szkolenia takich ście-
żek, trzeba uwzględnić ich stworzenie już na etapie projektowania scenariuszy interakcji. Najczę-
ściej sprawdzenie wiedzy odbywa się w formie ankiety bądź testu. 

Stworzenie elektronicznych zdalnych szkoleń wymaga innych narzędzi niż w przypadku edukacji 
tradycyjnej. Poniżej opisu metody znajduje się lista proponowanych narzędzi – programów kom-
puterowych do tworzenia szkoleń e-learningowych.

6.2 Metodyka tworzenia szkolenia e-learningowego

Przykładem metody tworzenia kursów e-learningowych jest Model ADDIE. Swoją nazwę zawdzię-
cza kolejności faz tworzenia kursu: (1) Analysis – Analiza, (2) Design – Projekt, (3) Development 
– Rozwój, (4) Implementa  on – Wdrożenie i (5) Evalua  on – Ocena. Fundacja Pomocy Matematy-
kom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ma długoletnie doświadczenie w tworzeniu kursów 
e-learningowych. Opisane poniżej kroki wynikają z połączenia modelu ADDIE z autorską metodyką 
tworzenia szkoleń e-learningowych przez FPMiINR.

1  Analiza
  Pierwsze kroki na drodze do stworzenia kursu e-learningowego to analiza i oszacowanie: 

wiedzy, ról w kursie i potrzebnych zasobów. Na tym etapie określamy temat i zakres wie-
dzy oraz jej źródło. Będzie potrzebny materiał, który przekształcimy w kurs e-learningowy. 
Role w kursie zależą od tego, jakiego rodzaju kurs chcemy przeprowadzić. Warto też okre-
ślić profi l ucznia: kim jest, dlaczego przystępuje do kursu. Musimy to wiedzieć, by określić 
sposób zaprojektowania kursu tak, by był w formie odpowiedniej dla ucznia. Analizujemy 
też, jakie materiały będą potrzebne do stworzenia kursu. 

  W każdy etap tworzenia kursu e-learningowego jest zaangażowany koordynator. Niezbęd-
ny jest ekspert wiedzy, który określi źródła, z których będą czerpane treści merytoryczne.

  Etap analizy należy potraktować jako kluczowy, ponieważ określa kolejne kroki, na podsta-
wie których budowany jest cały kurs. 

2 Projekt
  Zaplanujemy teraz przebieg kursu i interakcje, określając tym samym rodzaj kursu i jego har-

monogram. Teraz jest czas na wymyślenie scenariusza do szkolenia na podstawie określo-
nych w pierwszym etapie potrzeb. Dobieramy elementy dydaktyczne do treści (np. quiz, sy-
mulacja, czat , fi lm animacja telekonferencja, konsultacje, warsztaty, itp.). Określamy plan 
kursu zawierający tematy lekcji, miejsca sprawdzenia wiedzy i sposoby jej sprawdzenia. Na 
razie zajmujemy się tylko spisem treści – zarysem zawartości oraz didaskaliami – zaprojek-
towaniem sposobu przekazania i sprawdzenia treści. Na etapie projektu nie zajmujemy się 
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samą merytoryczną treścią. Warto zastanowić się, jakie będą interakcje, w których wezmą 
udział uczniowie. Teraz planujemy też sposób oceniania. 

  Na etapie projektu kluczową osobą jest dydaktyk, zajmujący się dydaktycznym ujęciem 
wiedzy w określone formy, dbając o to, by była przekazana skutecznie. Dydaktyk tworzy 
spis treści i didaskalia, z których potem będą korzystały inne osoby uczestniczące w proce-
sie tworzenia szkolenia, takie jak grafi k, informatyk i edytor. Jego rola jest kluczowa, od nie-
go zależy skuteczność kursu. Powinna to być osoba, która zna sposoby przekazywania wie-
dzy, potencjał kursu e-learningowego i potrafi  zaprojektować kurs tak, by wykorzystać jego 
możliwości jak najlepiej.

3 Rozwój
  W kolejnym kroku wypełniamy treścią przygotowany wcześniej spis i tworzymy treść inte-

rakcji i zadań dla uczniów. Wiedza jest „wlewana” w formę kursu, są tworzone odpowied-
nie grafi ki, realizowany wcześniej zaplanowany wygląd kursu. Kurs jest „składany”. Warto 
sprawdzić już teraz jakość materiału, który został stworzony. Można zaprosić użytkowni-
ków-testerów, którzy przejdą przez kurs i sprawdzą kurs pod kątem technicznego działania, 
wygody korzystania i jakości przekazania wiedzy.

  Na etapie rozwoju są zaangażowane osoby, które zajmują się przekształceniem dostarczo-
nej treści w kurs: grafi cy, redaktorzy i edytorzy „składający” kurs. Edytor korzysta z narzę-
dzi do tworzenia kursów e-learningowych. Warto już na tym etapie zaangażować w pomoc 
osoby testujące.

4 Wdrożenie
  Czas przenieść wiedzę na pla  ormę e-learningową. W to działanie zaangażowani są infor-

matycy. Administrator dodaje do bazy materiały edukacyjne. Podczas wdrożenia upew-
niamy się, czy sposób działania kursu na pla  ormie odpowiada oczekiwaniom i planom. 
Trenerzy muszą na tym etapie zaangażować się w przejście kursu, by oswoili się w swojej 
roli z użyciem tego narzędzia zanim zacznie się formalny czas szkolenia.

  Należy zapoznać uczniów z metodą e-learningu, by swobodnie korzystali z kursu. Jest to 
czas rejestracji uczniów do grup, jeżeli myślimy o kursie zamkniętym.

5 Ocena
  Ostatni etap to stworzenie i przeprowadzenie testu, który pozwoli ocenić powstały kurs 

pod kątem ustalonych wcześniej kryteriów i celów. Jest to czas na zebranie komentarzy na 
temat kursu od wszystkich, którzy z niego korzystają. 

Podsumowanie
Proces tworzenia szkolenia e-learningowego jest uporządkowany w formie wyżej wymienionych 
etapów. Może zostać uproszczony. Ekspert, dydaktyk, grafi k, informatyk i edytor kursu to role, któ-
re są niezbędne w metodyce tworzenia szkolenia e-learningowego, ale, jeżeli jedna osoba może 
wykonać szerszy zakres pracy, funkcje osób biorących aktywny udział w jego stworzeniu mogą być 
połączone. 
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6.3 Przykładowy koszt stworzenia i realizacji programu szkolenia 
mieszanego 

Poniższy przykład opisuje szkolenie mieszane (blended learning). 

Kurs jest odpowiednikiem szkolenia stacjonarnego trwającego 48 godzin. Szczegóły zostały opisa-
ne poniżej.

• Warsztat wprowadzający stacjonarny – 5 godzin

• Moduł asynchroniczny 1 – odpowiednik 10 godzin 

• Konsultacje on-line czat, maile telekonferencje – 5 godzin 

• Moduł asynchroniczny 2 – odpowiednik 10 godzin

• Warsztat stacjonarny – 5 godzin 

• Moduł asynchroniczny 3 – odpowiednik 8 godzin

• Konsultacje on-line czat, maile telekonferencje – 5 godzin

Opracowanie podstawy merytorycznej przez eksperta, w szczególności analiza źródeł, określe-
nie zakresu wiedzy, którą powinien nabyć uczestnik oraz opracowanie treści to koszt od 0 zł – 
w przypadku wykorzystania „twardej”, już opracowanej wiedzy (np. publikacji) – do 2 000 – 
8 000 zł – w przypadku opracowania zupełnie nowego tematu. 

Zatrudnienie metodyka-dydaktyka e-learningu, który zajmuje się opracowaniem scenariusza mo-
dułów asynchronicznych to – w zależności od złożoności scenariusza – koszt od 3 000 do 7 000 zł.

Grafi k zajmujący się przygotowaniem zgodnie ze scenariuszem ilustracji, animacji, opracowa-
nie layoutu (szaty grafi cznej) szkolenia, w zależności od liczby ilustracji i animacji przewidzianych 
w scenariuszu, to wydatek od 2 000 do 6 000 zł.

Operator/ programista składający szkolenia oraz wydatek na oprogramowanie przewidzianych 
w szkoleniu symulacji, interakcji, ćwiczeń i testów, w zależności od liczby i złożoności przewidzia-
nych w scenariuszu elementów, wyniesie od 3 000 do 7 000 zł. 

Przygotowanie modułów asynchronicznych, w zależności od tematu, złożoności i liczby elementów 
interaktywnych, to koszt od 8 000 do 20 000 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt pracy eksperta lub 
przygotowania materiału źródłowego.

Zakładając, że praca trenera wynosi średnio 120 zł za godzinę, koszt poczęstunku 10 zł, a wynajem 
sali szkoleniowej kosztuje średnio 30 zł za godzinę, koszt przeprowadzenia szkolenia dla jednej gru-
py stacjonarnie wyniesie 160 zł x 48 godzin, czyli w sumie 7 680 zł. Koszt przeprowadzenia szko-
lenia mieszanego bez kosztów początkowych wyniesie 2 800 zł. Pełny zwrot z inwestycji w stwo-
rzenie modułów asynchronicznych w przypadku najdroższych rozwiązań nastąpi po przeszkoleniu 
6 grup, a w przypadku minimalnych kosztów przygotowania już druga grupa przyniesie oszczędno-
ści. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to mieć wpływ na jakość kształcenia. 

W Załączniku do ekspertyzy znajduje się szczegółowy kosztorys stworzenia i realizacji przykładowe-
go szkolenia typu blended learning (Tabela „Koszty stworzenia i realizacji programu szkolenia mie-
szanego”).
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6.4 Narzędzia do tworzenia kursów e-learningowych

Aby szkolenie było angażujące, przez co efektywne, warto przygotować je zgodnie z metodyką. 
Aby można było je łatwo udostępniać i modyfi kować, powinno być zgodne ze standardem SCORM.

Wybór narzędzia do tworzenia szkoleń wiąże się z decyzją, jakiego rodzaju formy prezentacji treści 
zamierzamy zrealizować i jakiego rodzaju interakcje powinny zostać stworzone. W przypadku FRSO 
będą to bogate treści, z możliwością stworzenia quizów i symulacji. Kolejną opcją, jaka powinna się 
znaleźć w programie do tworzenia kursów, jest możliwość przygotowania grafi ki kursu. Program 
powinien być też prosty w obsłudze, intuicyjny lub z zagwarantowaną pomocą, ponieważ osoby 
tworzące kurs w FRSO mogą nie być profesjonalnie przeszkolone w tym zakresie.

Istnieje wiele narzędzi, które służą do tworzenia takich szkoleń. Poniżej znajdują się popularne 
przykłady, wraz z wyszczególnionymi zaletami każdego z nich.

WBTExpress 7.0

WBTExpress 7.0 fi rmy 4system jest narzędziem do tworzenia szkoleń i kursów e-learningowych. 
Przeznaczony dla dydaktyków i szkoleniowców, których specjalnością jest przekazywanie wiedzy.

Dzięki temu narzędziu w łatwy sposób, za pomocą przyjaznego interfejsu i prostej obsługi, można 
przygotowywać profesjonalne kursy.

Główne zalety programu WBTExpress

• Stabilna praca programu

• Przejrzysty edytor umożliwiający intuicyjną pracę z programem

• Wiele funkcjonalności dzięki 100 różnorodnym komponentom

• Bardzo duża liczba komponentów zadaniowych, tematycznie pogrupowanych w zakładki

• Asystent wspomagający pracę początkujących użytkowników

• Łatwość tworzenia zaawansowanych szkoleń, nawet bez wiedzy informatycznej

• Tworzenie ciekawych lekcji e-learningowych dzięki interaktywnym zadaniom

• Style elementów gotowe do zastosowania w tworzonym szkoleniu

• Proste i szybkie generowanie nowych stron kursu dzięki szablonom i szybkiemu edytorowi

• Możliwość umieszczenia na stronach kursu zróżnicowanych dokumentów, takich jak np. Word, 
Excel, Power Point, PDF

• Łatwe dodawanie komponentów za pomocą kilku kliknięć myszki

• Każde szkolenie tworzone w WBTExpress może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb

• Możliwość tworzenia szkoleń w standardach SCORM 2004 i 1.2, AICC, Moodle
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• Eksport kursów e-learningowych do formatu HTML, RTF oraz publikacja szkoleń w formacie 
plików wykonywalnych (exe)

• Podgląd strony pokazującej zachowanie kursu – edytor WYSWING

• Automatycznie generowany leksykon

• Możliwość tworzenia i dodawania własnych komponentów

• Edytor grafi ki

• Aplikacja dostępna w trzech językach, w tym język polski

• Generowanie zarówno kursów online, jak i kursów na CD

Źródło: h  p://www.elearning.4system.com/wbte_pro.html

WBTExpress 7.0

http://www.elearning.4system.com/wbte_pro.html
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Lectora Publisher

Lectora Publisher to efektywne narzędzie do tworzenia profesjonalnych kursów i prezentacji bez 
konieczności posiadania eksperckiej wiedzy. Daje ogromne możliwości budowy treści szkolenio-
wych oraz publikowania ich na pla  ormie e-learningowej.

Główne zalety programu Lectora Publisher

• Intuicyjna praca

• 250 szablonów do wykorzystania 

• Możliwość publikacji szkoleń w standardach SCORM i AICC, HTML , CD/DVD pliku EXE

• Łatwość w obsłudze za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”

• Funkcja dziedziczenia wsparcia dla YouTube

• Obsługa technologii fl ash

•  Wspieranie źródła Audio i Video różnych formatów (mp3, wav, midi aiff , wma, avi, mov, mpeg, 
wmv, Real Streaming Media, Windows Streaming Media)

• Możliwość tworzenia Ankiet

• Agent pomocy wspomaga pracę

Źródło: h  p://www.mynetwork.pl/lms-mylearning-lectora-informacje.php

Lectora Publisher

http://www.mynetwork.pl/lms-mylearning-lectora-informacje.php
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LCDS – Learning Content Development System

LCDS narzędzie fi rmy Microso   umożliwiające tworzenie wysokiej jakości interaktywnych kursów 
e-learningowych. LCDS pozwala każdemu w łatwy sposób na publikowanie kursów e-learning. Bez-
problemowo generujemy w nim treści wypełniając formularze LCDS.

Główne zalety programu LCDS

• Łatwy sposób użycia 

• Gotowe szablony stron z ilustracjami i tekstem

• Ekrany zawierające elementy „drag and drop”

• Możliwość tworzenia gier, symulacji, animacji

• Możliwość wstawiania plików wideo, i audio

• Import materiałów typu fl ash

• Eksport publikacji w standardzie SCORM 1.2

• Funkcja podgląd pozwala w dowolnym momencie przeglądać prace w danym momencie

Źródło: h  p://www.microso  .com/learning/en/us/training/lcds.aspx

LCDS

http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx
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Adobe eLearning Suite 2.5
Adobe eLearning Suite 2.5 to oprogramowanie pozwalające efektywne opracowywanie materia-
łów do nauczania zdalnego, przygotowywanie symulacji i edytowanie zawartości mul  medialnych. 
Pozwala tworzyć, interaktywną zawartość związaną z nauczaniem.

Główne elementy programu Adobe eLearning Suite 2.5:

• Możliwość opracowywania materiałów dydaktycznych

• Możliwość przygotowywania symulacji, materiałów mul  medialnych, audio

• Przetwarzanie obrazów cyfrowych, złożonych animacji 

• Tworzenie materiałów w formatach HTML, SWF i PDF

• Obieg pracy zintegrowanych narzędzi Adobe

• Publikacja w systemach zarządzania nauczaniem zgodnym ze standardami SCORM i AICC

•  Oferuje inteligentną funkcję współpracy umożliwiającą integrację z narzędziami do tworzenia 
zasobów.

Źródło: h  p://www.adobe.com/resources/elearning/

ADOBE ELEARNING SUITE 2.5

Podsumowanie wyboru narzędzi do tworzenia szkoleń e-learningowych

Produkt Koszt Producent Język polski

WBTExpress 7.0 Wersja PRO 999 zł 4system Tak

Lectora Publisher
Indywidualna wycena w zależ-

ności od wykorzystania
Trivantis Tak

LCDS – Learning Content 
Development System

bezpłatny Microsoft Tak

Adobe eLearning Suite 2.5
Pakiet od 2 154,00 zł do 

9 511,57 zł
Adobe Nie

http://www.adobe.com/resources/elearning/
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Analizy 
i rekomendacje

CZĘŚĆ II
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7. Analiza mocnych 
i słabych stron FRSO przed 

wprowadzeniem e-learningu
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia sku-
teczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc 
w wymianie informacji. 

Fundacja dysponuje zapleczem merytorycznym w postaci wiedzy adaptowalnej do szkoleń 
e-learningowych oraz prawami autorskimi do tych treści, co jest znacznym ułatwieniem w sytuacji 
tworzenia utworu zależnego, jakim jest szkolenie e-learningowe. Wśród pracowników Fundacji są 
eksperci merytoryczni, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia wysokiej jakości tre-
ści. Dostęp do trenerów, którzy poprowadzą szkolenia w nowej formie, to kolejna mocna strona 
Fundacji. 

Wprowadzenie e-learningu jako nowego medium wiedzy wiąże się z rozwojem Fundacji. Obszary, 
które wymagają inwestycji, są powiązane z brakiem dotychczasowych doświadczeń w zastosowa-
niu e-learningu. Fundacja dysponuje zapleczem merytorycznym, ale pracownicy nie znają specyfi -
ki metodyki związanej z nowym narzędziem. 

Fundacja nie dysponuje administratorem ani zapleczem informatycznym, które pozwalałoby na bu-
dowę i utrzymanie samodzielnie pla  ormy e-learningowej. W związku z tym w ekspertyzie rozwa-
żamy rozwiązania, które są najbardziej opłacalne w tej sytuacji.

Wprowadzenie e-learningu jako nowej metody szkoleniowej ma swoje zalety ale wiąże się z inwe-
stycją. Stworzenie wysokiej jakości szkolenia – oprócz specjalistów – wymaga też czasu i zasobów 
fi nansowych. Wydłużenie procesu realizacji szkolenia związane z jego metodyką tworzenia. Po-
trzebne oprogramowanie, konieczny sprzęt komputerowy oraz umiejętności pracowników zaan-
gażowanych w proces tworzenia to główne inwestycje konieczne do poniesienia w ramach organi-
zacji w jej obecnym stanie. Może się też zdarzyć, że pewne materiały, np. zdjęcia, będą musiały zo-
stać zakupione z powodu braku praw autorskich do tworzenia utworów zależnych. 

Wymagania sprzętowe u benefi cjenta oraz zjawisko e-wykluczenia oznaczające utrudniony do-
stęp do komputera i Internetu oraz brak umiejętności posługiwania się tymi narzędziami wśród 
grupy potencjalnych odbiorców to kolejne przeszkody na drodze do udostępnienia szkoleń w for-
mie e-learningowej. 

Rozszerzenie wachlarza narzędzi FRSO o e-learning jest trafną decyzją, która z pewnością przynie-
sie korzyści zarówno Fundacji, jak i jej partnerom oraz benefi cjentom. Ponieważ technologia zwią-
zana z e-learningiem jest wybierana dla organizacji, a nie konkretnego projektu, podstawą jest ana-
liza potrzeb oraz planów długoterminowych. 
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 8. Kluczowe cechy 
platformy e-learningowej
Poniżej opisujemy kluczowe cechy, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze pla  ormy 
e-learningowej. 

Na polskim rynku znajduje się pełna oferta pla  orm e-learningowych. Dostępne są rozwiązania 
open source, bezpłatne, rozwijane społecznie oraz rozwiązania płatne i komercyjne, nastawione na 
potrzeby korporacji lub mniejszych organizacji. W ramach ekspertyzy przeanalizowaliśmy wybrane 
pla  ormy e-learningowe pod kątem kluczowych cech. 

Wybrane pla  ormy e-learningowe:

• My Network
• Moodle
• Joomla LMS
• Saba Social Learning
• 4system
• SAP
• Oracle

A Funkcjonalność
  Należy zwrócić uwagę na obsługiwane formaty plików. Wszystkie przebadane pla  ormy e-

learningowe oferują możliwość umieszczania plików w znanych formatach: fl ash, html, txt, 
pdf, wideo, audio i wszystkich innych możliwych obsługiwanych przez przeglądarkę. 

  Podstawowym elementem funkcjonalności pla  ormy jest obsługiwanie szkoleń zbudowa-
nych według standardów. 

 Standardy szkoleń e-learningowych obsługiwane przez wybrane pla  ormy

Standard Pla  orma e-learningowa

SCORM 2004 MyLearning, Oracle

SCORM 1.2 i 1.3 Joomla, Saba, WBTServer, Oracle, SAP, 
Moodle

AICC MyLearning, Saba, WBTServer, Oracle

wyprodukowane we własnym edytorze treści Joomla, WBTServer, Moodle, Oracle, 
SAP

  Kolejnym ważnym aspektem funkcjonalności pla  ormy jest wgląd trenerów w raporty do-
tyczące aktywności uczestników oraz możliwość administracji użytkownikami. Dzięki temu 
będą mogli wspierać użytkowników i moderować ich komunikację, a także zobaczyć, jaki 
odsetek osób odbył rekomendowane lekcje. Administracja użytkownikami powinna być 
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możliwa i intuicyjna, wiąże się to z tworzeniem zamkniętych grup kursantów i udostępnia-
niem im określonych materiałów. Każda z przeanalizowanych pla  orm umożliwia stworze-
nie raportu oraz administrację kursantami.

B Liczba użytkowników
  Kursanci FRSO, w części zdalnej szkolenia, będą mieli zróżnicowany dostęp do Internetu, 

w zależności od miejsca, z którego będą z nich korzystać. W tym samym czasie z pla  ormy 
będzie korzystała grupa 25 osób. Pla  ormę odwiedzi kilkaset osób rocznie. Takie warunki 
spełni każda pla  orma e-learningowa.

C Komunikacja
  Część szkoleniowa projektu składa się z 4 zjazdów stacjonarnych oraz edukacji zdalnej z uży-

ciem metod e-learningu w międzyczasie (nauczanie typu blended learning). Kurs będzie miał 
charakter interaktywny i będzie przeprowadzany z użyciem pla  ormy e-learningowej. Aby 
podtrzymać komunikację między uczestnikami kursu i trenerami podczas zdalnej części szko-
lenia, należy zadbać o narzędzia pozwalające na informowanie o zmianach, nowości szkole-
niowe i mailing.

  Pla  orma powinna mieć możliwość zamieszczania kursów e-learningowych zawierających 
symulacje i ćwiczenia różnego rodzaju. Powinny być dostępne narzędzia do komunikacji 
między uczestnikami oraz z trenerami, takie jak np. forum, możliwość komentowania, wy-
syłania wiadomości. Pla  orma ma udostępniać narzędzia umożliwiające motywowanie 
uczestników kursów. Potrzebny jest wgląd w statystyki oraz system oceniania.

  Wszystkie badane pla  ormy oferują wbudowane narzędzie do wysyłania wiadomości. 
Można je wykorzystać do komunikacji bieżącej i informowania o zmianach oraz nowo-
ściach. Pla  orma fi rmy 4system umożliwia wykorzystanie forum i czatów. Pozostałe plat-
formy udostępniają dodatkowo możliwość oceny szkoleń i wysyłania informacji zwrotnej 
autorowi szkoleń, a pla  ormy SAP i Oracle umożliwiają integrację z zewnętrznymi narzę-
dziami do komunikacji, takimi jak Exchange, Lync, Polycom i Adobe Connect.

D  Koszt wdrożenia: koordynator, oprogramowanie
  W naszej ekspertyzie porządkowo przyjęliśmy podział pla  orm e-learningowych na cztery grupy:

• Rozwiązania korporacyjne 

• Rozwiązania open source 

• Rozwiązania dla małych i średnich wdrożeń

• Rozwiązania dedykowane

  Rozwiązania korporacyjne to pla  ormy przystosowane do zarządzanie szkoleniami dla 
1000 i więcej użytkowników jednocześnie. Charakteryzują się dużą wydajnością, a także 
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi – są jednak rozwiązania zbyt kosztowa-
ne, aby ich wdrożenie miało sens w przypadku FRSO. Fundacja planuje szkolenie maksy-
malnie kilkudziesięciu osób w jednym czasie, więc takie rozwiązanie byłoby rozrzutnością. 
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Przypuszczalny koszt to minimum 70 000 do 200 000 zł lub od 120 do 200 zł za użytkowni-
ka miesięcznie. Najpopularniejsze pla  ormy w tej grupie to IBM, Oracle, SAP oraz SABA. 

  Rozwiązania duże i korporacyjne, takie jak Oracle i SAP, mają bardzo drogie licencje. Uru-
chomienie takiej pla  ormy w korporacjach czasem trwa przez wiele miesięcy. Składa się 
na to wiele czynników, jak integracje z używanymi systemami, a także dostosowanie in-
frastruktury pod konkretną korporację i wiele innych. Największą rolę odgrywa tu jednak 
cena. Ponadto rozwiązania tych fi rm dają się połączyć np. z narzędziami do zarządzania za-
sobami ludzkimi (np. SAP HR), gdzie przy kilku, kilkunastu tysiącach pracowników ułatwia 
to zarządzania szkoleniami. Koszty wdrożenia i integracji takich pla  orm można szacować 
na począwszy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro, a przy bardzo dużych wdroże-
niach nawet i w milionach euro. Jest to wygodne rozwiązanie dla korporacji, ale zupełnie 
zbędne w przypadku organizacji pozarządowej takiej jak FRSO.

  Rozwiązania open source to pla  ormy tworzone przez społeczności. Rozwiązanie to wydaję 
się być najtańsze jednak problemy pojawiają się w szczegółach. Pla  ormy te zazwyczaj od-
stają technologicznie od rozwiązań komercyjnych, wymagają także kantonizacji i dostoso-
wania do potrzeb użytkowania. Najpopularniejsza pla  orma w tym segmencie to Moodle, 
bardzo zachwalana przez zwolenników otwartego oprogramowania pla  orm. Ma ona jed-
nak dość ograniczone funkcje i zdarzają się poważne problemy ze zgodnością ze standardem 
SCORM. Nie wszystkie szkolenia są dobrze czytane przez pla  ormę. Innym polecanym roz-
wiązaniem jest np. Sakai. 

  Rozwiązania open source w przypadku zwykłego użytkownika, który nie planuje zostać 
programistą, a chciałby mieć w pełni funkcjonalne rozwiązanie dostosowane do swoich 
potrzeb, tylko pozornie są darmowe. Na wdrożenie i dostosowanie do potrzeb trzeba wy-
dać od 2000 do 15 000 zł. Po wdrożeniu należy liczyć się z kosztem hos  ngu od 200 do 
500 zł rocznie, a także z koniecznością opłacenia obsługi administracyjnej od 500 do 1000 
zł miesięcznie. 

  Rozwiązanie dla małych i średnich wdrożeń. Pla  ormy z tego segmentu to rozwiązania 
produkowane z myślą o klientach szkolących do tysiąca osób jednocześnie. Można podzie-
lić je na rozwiązania autorskie wschodzące, które przy w miarę atrakcyjnej cenie niosą za 
sobą zagrożenie związane z likwidacją podmiotu, który je rozwija, i „śmiercią” produktu 
– oraz rozwiązanie bardziej bezpieczne z dłuższą historią rynkową, jednak odpowiednio 
droższe. Rozwiązania te często cechują się dość zawansowanymi możliwościami funkcjo-
nalnymi w porównaniu z sektorem open source. Koszt wdrożenia takiego rozwiązania to 10 
000 do 30 000 zł, po wdrożeniu należy liczyć się z kosztem hos  ngu od 200 do 500 zł rocz-
nie, a także obsługi administracyjnej od 500 do 1000 zł miesięcznie.

  Rozwiązanie dedykowane polegające na zleceniu fi rmie lub grupie informatyków wykona-
nia pla  ormy spełniającej nasze specyfi czne potrzeby. Rozwiązanie to daje dużo możliwo-
ści kantonizacji, teoretycznie daje też możliwości oferowania tego rozwiązania innym. Ma 
jednak ono kilka zasadniczych wad: brak wsparcia w użytkowaniu, brak rozwoju po wdroże-
niu, trudności ze zgodnością treści SCORM wysoki koszt wdrożenia od 20 000 do 50 000 zł 
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po wdrożeniu należy liczyć się z kosztem hos  ngu od 200 do 500 zł rocznie, a także z koniecz-
ności obsługi administracyjnej od 500 do 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo należy doliczyć 
koszty rozwoju i aktualizacji rozwiązania na poziomie 20% inwestycji rocznie. 

  Niektóre fi rmy w ramach realizacji koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. 
CSR – Corporate Social Responsibility) udostępniają swoje produkty organizacjom pozarzą-
dowym nieodpłatnie lub po obniżonych cenach. Taka forma fundraisingu umożliwia orga-
nizacji pozarządowej skorzystanie z profesjonalnego rozwiązania komercyjnego, lecz ma 
swoją słabą stronę w postaci braku perspektywy rozwoju lub modyfi kacji na tych samych 
warunkach. Ewentualny rozwój w takiej sytuacji prawdopodobnie jest kosztowny. 

E Koszt administrowania
  W czasie planowania wdrożenia pla  ormy e-learningowej trzeba podjąć decyzję jakiego typu 

wdrożenie jest najlepszym rozwiązaniem w naszym przypadku. Istnieje kilka możliwości: 

  Wdrożenie na własnym serwerze (hardware) lub farmie serwerów i na własnym oprogra-
mowaniu (so  ware). Dedykowane jest raczej dla dużych wdrożeń (ponad 1000 użytkowni-
ków) jednocześnie wymagających dużej wydajności i bezpieczeństwa danych. Jest to roz-
wiązanie kosztowne zarówno na poziomie wdrożenia – zakup oprogramowania i sprzętu 
oraz prace wdrożeniowe - jak również na poziomie utrzymania po wdrożeniu – dostęp ser-
wera do szerokopasmowego łącza symetrycznego, administracja serwerem i pla  ormą. 

  Wdrożenie na serwerze hostowanym własnego oprogramowania. Takie rozwiązanie może 
być wykorzystywane również w mniejszych wdrożeniach. Spada bezpieczeństwo danych, 
ale, o ile nie są to dane tajne, to nie powinno być to problemem. Wydajność takiego roz-
wiązania można elastycznie dostosować do naszych potrzeb . Przy niedużych wdrożeniach 
jest to rozwiązanie nadal kosztowne, odpada nam zakup sprzętu i utrzymanie dostępu ser-
wera do Internetu, a hos  ng jest tańszy. Jednak nadal pozostają koszty zakupu i wdrożenia 
oprogramowania oraz koszty administrowania pla  ormą. W przypadku skorzystania z ho-
s  ngu zewnętrznego nie jest wymagana własna infrastruktura, wystarczy dostawca usług 
internetowych takich jak: home.pl, nazwa.pl, itp. Trzeba jednakże samodzielnie zainstalo-
wać, a później administrować taką pla  ormą. Pla  ormy, którym wystarczy hos  ng do ob-
sługi 400 osób w ciągu roku w oparciu o hos  ng, to: Joomla, Moodle.

  Wdrożenie oparte o hos  ng na oprogramowaniu dostawcy. Ten typ wdrożenia wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem w przypadku rozpoczęcia uruchamiania działań e-learningowych. 
Organizacja rozpoczynająca wdrażanie e-learningu może skupić się na zasadniczym proble-
mach, jakim są opracowanie strategii wdrożenia, przygotowanie programów nauczania 
i materiałów dydaktycznych oraz przeszkolenie kadry. Odpowiedzialność za utrzymanie in-
frastruktury w całości pozostaje po stronie dostawcy. Zryczałtowana opłata jest niższa od 
kosztów innych typów wdrożeń. W przypadku organizacji pozarządowych działających dla 
dobra publicznego i w niezbyt wielkiej skali istnieje możliwość wynegocjowania takiego 
wdrożenia bez kosztów, na zasadzie sponsoringu lub po prostu nieodpłatnego świadczenia 
takiej usługi. 
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  Dostawca usługi hos  ngu zapewnia funkcjonowanie pla  ormy, a zarzadzanie szkoleniami 
pozostaje w ges  i zespołu FRSO. W tym przypadku rozwiązaniem jest dzierżawienie (wypo-
życzenie) pla  ormy e-learningowej od organizacji lub fi rmy, która sama utrzymuje serwe-
ry. Wszelkie opłaty licencyjne pokrywa fi rma, która udostępnia pla  ormę. Jedynymi opła-
tami są koszty licencji za samą pla  ormę w zależności od liczby użytkowników. Rozwiąza-
nie to proponują fi rmy: My Network, Saba Learning, 4System.

  Niektóre pla  ormy potrzebują własnych dedykowanych rozwiązań serwerowych, często 
dwóch: jeden obsługujący aplikację, drugi służący do obsługi bazy danych. Mogą być to 
„farmy serwerów” składające się z kilku do kilkunastu serwerów. Jest to rozwiązanie naj-
droższe. Na cenę składa się koszt samego serwera (hardware), koszt licencji (system opera-
cyjny, bazy danych, itp.), koszt utrzymania i administracji serwerem oraz koszt opłaty za łą-
czę internetowe. Pla  ormy, które wymagają takiego rozwiązania to:

•  My Leraning Portal (jeden serwer, ewentualnie przy liczbie użytkowników 
dochodzącej do kilku tysięcy – farma serwerów).

• Saba Learning – wymagana farma serwerów

• WBT Serwer – jeden serwer, przy wielu użytkownikach farma serwerów.

  Z punktu widzenia organizacji pozarządowej, jaką jest FRSO warto skorzystać tylko z takich roz-
wiązań, które nie wymagają własnego zaplecza informatycznego i nie są zbyt kosztowne. 

F. Perspektywa rozwoju
  Należy uwzględnić perspektywę rozwoju pla  ormy jako miejsca, gdzie będzie przybywać 

użytkowników oraz treści. Rozwój, czyli inaczej mówiąc dostosowywanie pewnych funkcjo-
nalności pod swoje wymagania jest często najdroższą inwestycją, ponieważ wymaga pracy 
analityków i developerów. Przy modelu dzierżawy często jest także to fi rma, która dzierża-
wi swoją pla  ormę, wprowadzając ulepszenia, udostępnia je dzierżawcy za darmo. Jest to 
kwes  a indywidualna, którą się omawia już bezpośrednio z dostawcą. Każda z wybranych 
pla  orm ma możliwość rozwoju jednak jest on uzależniony od wybranego sposobu admi-
nistracji.

G. Wsparcie: społeczność, pomoc, materiały
  Użytkownik pla  ormy może potrzebować pomocy w korzystaniu z tego narzędzia. Sugeru-

jemy, by pierwsze spotkanie uczestników z pla  ormą zostało poprzedzone wyjaśnieniem, 
w jaki sposób korzystać z pla  ormy i szkoleń. Takie mini-szkolenie nie powinno zająć dużo 
czasu a znacznie ułatwi dostęp do narzędzia, jakim jest szkolenie e-learningowe, szczegól-
nie osobom bez wcześniejszego doświadczenia. Warto dostarczyć po szkoleniu ulotki dy-
daktyczne, instrukcje obsługi oraz materiały fi lmowe. Jedno spotkanie na ten temat wraz 
z materiałami pomocniczymi wystarczy, by wyrównać poziom uczestników. 

  Podczas dalszego korzystania z pla  ormy użytkownik powinien mieć dostęp do pomocy 
technicznej, np. w przypadku napotkania błędu oraz wsparcia w bieżącym użytkowaniu. 
Wśród przebadanych pla  orm wsparcie oferuje MyLearning Portal i WBT Server, a Saba 
i Joomla udostępnia wsparcie tylko w zakresie problemów technicznych. Oracle i SAP oferu-
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ją opcję help desk na zasadach ustalanych podczas negocjacji. Moodle nie oferuje wsparcia 
technicznego w przypadku samodzielnego hos  ngu, jednak jest on możliwy za pośrednic-
twem fi rm wynajmujących miejsce na swoich serwerach.

H. Interfejs, ergonomia, dostępność, intuicyjność
  W ramach projektu prowadzonego przez FRSO zostanie przeszkolona grupa pracowników 

organizacji pozarządowych. Użytkownicy pochodzą z różnych organizacji, miejscowości 
i grup wiekowych (także powyżej 50. roku życia) oraz mają różne wykształcenie (średnie, 
wyższe). Wśród nich jest grupa osób „wykluczonych cyfrowo”, dla której korzystanie z kom-
putera i Internetu jest czymś nowym i trudnym. Pla  ormy zostały ocenione pod względem 
intuicyjności obsługi, ponieważ uczestnicy, pracownicy organizacji pozarządowych są zróż-
nicowaną grupą pod względem wieku i doświadczenia w korzystaniu z Internetu oraz e-
learningu jako formy edukacji. Udogodnieniem jest możliwość personalizacji i wyboru sza-
ty grafi cznej pla  ormy e-learningowej. Taką opcję oferuje każda z przebadanych pla  orm.

  Trenerzy są przygotowani do pracy bezpośredniej z uczestnikami kursów. Nie posiadają 
szczególnych umiejętności informatycznych (np. administracji materiałami i kursami na 
pla  ormie e-learningowej). Ta sytuacja wymaga pla  ormy intuicyjnej w obsłudze. Ponie-
waż w szkoleniach mogą uczestniczyć osoby o słabym wzroku, warto by sama treść szkole-
nia była zaprezentowana przejrzyście a używane kolory ułatwiały jej zrozumienie, co zwięk-
szy jej dostępność. Wiąże się to z szatą grafi czną oraz możliwością personalizacji. Koniecz-
na jest pomoc dla użytkowników (tzw. help desk) w trakcie korzystania z pla  ormy. 

9. Rekomendacje 
Większość organizacji planując wdrożenie e-learningu w swoich działaniach, rozpoczyna od pyta-
nia, jaką pla  ormę i jakie rozwiązanie technologiczne wdrożyć. Pojawiają się pytania, czy powinno 
być to open source czy rozwiązanie komercyjne, a jak tak, to jakie. Naszym zdaniem są to problemy 
drugorzędne lub nawet trzeciorzędne. 

Podstawowe pytanie, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć przed wdrożeniem, to: jakie-lear-
ning i po co chcemy wdrożyć? 

Najczęściej artykułowane cele wdrożenia e-learningu to: obniżenie kosztów szkoleń, zwiększenie 
zasięgu działań szkoleniowych, zwiększenie innowacyjnego potencjału realizowanych projektów 
oraz zapewnienie, jakości nauczania i trwałości wiedzy nabytej przez uczestników. Analizując pro-
ces wdrażania, powinniśmy przypisać wagi tym celom i w zależności od ich znaczenia dla naszej or-
ganizacji wybrać rodzaj e-learningu. 

Po rozmowach, spotkaniach i analizie działalności FRSO rekomendujemy zastosowanie metod 
szkoleń mieszanych blended learning. Metoda ta w sposób zrównoważony realizuje wszystkie pod-
stawowe cele. Naszym zdaniem planowanie wdrożenia szkoleń przez FRSO powinno rozpocząć się 
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od analizy, które programy szkoleniowe powinny być przetworzone w pierwszej kolejności. Powin-
niśmy dokonać wyboru szkoleń, tematów lub modułów, które chcemy wdrożyć w formie szkoleń 
e-learningowych. 

Wybrane programy powinny być podzielone w uzgodnieniu z dydaktykiem e-learningu na modu-
ły do samodzielnej nauki, które zostaną przetworzone na szkolenia asynchroniczne, moduły warsz-
tatowe prowadzone w formie tradycyjnej oraz moduły do pracy on-line z uczestnikami za pomocą 
narzędzi komunikacyjnych. Zgodnie z badaniami i doświadczeniami innych, takie mieszane rozwią-
zania są najbardziej wydajne i skuteczne. Uczestnicy tego typu szkoleń najszybciej przyswajają wie-
dzę. Rozwiązanie to jednocześnie powoduje konkretne oszczędności, które opisujemy przykładem 
we wcześniejszych rozdziałach ekspertyzy. Dzięki obniżeniu kosztów powoduje jednocześnie możli-
wość zwiększenia zasięgu naszych działań. Metoda daje też możliwość wdrażania innowacji na po-
ziomie metodycznym i dydaktycznym. 

Moduły asynchroniczne będące częścią programu szkoleń mieszanych mogą być wykorzystane 
jako samodzielne szkolenia udostępniane w sposób otwarty. Zwiększą w ten sposób zasięg szko-
leń oferowany przez FRSO. Oferowane w ten sposób moduły mogą jednocześnie być promocją za-
chęcającą uczestników do skorzystania z oferty szkoleń mieszanych i stacjonarnych. Niezbędnym 
elementem wdrożenia takiego planu jest przeszkolenie trenerów w metodyce e-learningu, kom-
petencjach związanych z samym procesem dydaktycznym, jak i umiejętnościami technicznymi nie-
zbędnymi do prowadzenia tego procesu. 

Organizacje pozarządowe działają w systemie projektowym i planują w ten sposób działania. For-
ma ta daje organizacjom dużą elastyczność organizacyjną, minimalizuje koszty, pozwala przyjmo-
wać czasowo duże wyzwania. Jest ona jednak również obarczona dużym ryzykiem związanym 
z płynnością fi nansowania, koniecznością dostosowania działań do wymogów instytucji fi nansu-
jącej, trudnością realizacji strategii średnio- i długookresowej organizacji. Wszystkie te czynniki 
powinniśmy wziąć pod uwagę, planując wdrożenie e-learningu. Nasza decyzja co do sposobu wdra-
żania nie powinna być podyktowana wymogami jednego projektu. Działania te powinny być wpi-
sane w strategię organizacji w dłuższym okresie czasu i znajdować swoje odzwierciedlenie w po-
szczególnych projektach na podstawie przyjętej strategii. Przygotowany program powinien zakła-
dać etapy wdrażania, które w zależności od charakteru danego projektu i wymogów grantodawcy 
byłyby w nich umieszczane.

Przechodząc do kwes  i technicznych, chcielibyśmy ponownie podkreślić, że kwes  e te nie powin-
ny przesądzać o programie wdrażania e-learningu w organizacji. Pierwszym i najistotniejszym wy-
mogiem technicznym, który powinniśmy wziąć pod uwagę są obowiązujące standardy. Najpo-
pularniejszym i najważniejszym standardem jest SCORM (Shareble Content Object Reference Mo-
del). Zapewnia on możliwości przenoszenia naszych materiałów dydaktycznych pomiędzy pla  or-
mami oraz wykorzystanie zewnętrznych materiałów dydaktycznych na naszej pla  ormie. Zgod-
ność z tym standardem materiałów dydaktycznych tworzonych przez nas oraz pla  ormy, którą bę-
dziemy wykorzystywać, powinna być warunkiem brzegowym naszych działań. Kolejnym standar-
dem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest standard dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Niestety nie istnieje standard dostępności e-learningu jako takiego, dlatego większość pla  orm 



39
Ekspertyza dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

i szkoleń nie spełnia standardów dostępności. Planując wdrożenie z powodzeniem, możemy się jed-
nak posiłkować ogólnym standardem dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Rekomendujemy, aby w pierwszym etapie wdrożenia nie planować samodzielnego tworzenia szko-
leń. Proces ten jest złożony i wymaga specjalnych kompetencji. Być może warto jednak zapoznać 
się z metodami i poznać narzędzia, które służą do tworzenia szkoleń. Warto nabyć odpowiednie 
oprogramowanie i próbować przygotować współpracowników do tworzenia w przyszłości wła-
snych materiałów dydaktycznych. 

Wybór rozwiązania do zarządzania e-learningiem nie jest sprawą prostą, może na niego wpływać 
wiele czynników. Jak pisaliśmy na wstępie rekomendacji, nie jest to jednak sprawa kluczowa we 
wdrażaniu e-learningu. Pla  ormy do zarządzania szkoleniami e-learningowymi, w skrócie LMS (Le-
arning Management System) służą do planowania procesu nauczania, ewaluacji i analizy procesu 
nauczania oraz administrowania szkoleniami, uczestnikami i trenerami. Większość pla  orm przy-
gotowana jest do zarządzania wieloma szkoleniami i setkami uczestników. W pilotażowym wyko-
rzystaniu e-learningu nie ma konieczności wykorzystywania pla  ormy, choć jej funkcje ewaluacyj-
ne i statystyczne dają możliwości, które trudno osiągnąć umieszczając kurs bezpośrednio w sieci. 
W przypadku pojedynczej organizacji, która jednocześnie szkoli maksymalnie kilkadziesiąt osób, 
wdrażanie własnej pla  ormy nie ma uzasadnienia, zwłaszcza na pierwszym etapie wprowadzania 
e-learningu. Ze względów ekonomicznych wdrożenie to musiałoby być oparte na systemach dar-
mowych, które mają ograniczenia funkcjonalne i powodują problemy ze zgodnością ze standarda-
mi, jednocześnie generując koszty wdrożenia i utrzymania pla  ormy. 

W przypadku dużej organizacji, federacji lub sieci organizacji warto rozważyć stworzenie de-
dykowanej pla  ormy e-learningowej. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne, gdy szkolenia 
e-learningowe są lub mają stać się ważnym narzędziem edukacyjnym w organizacji lub ich gru-
pie. Koszt opieki nad pla  ormą jest dzielony. Każda z organizacji udostępnia na pla  ormie mini-
mum kilka szkoleń. Jeżeli organizacje mają podobny profi l i cele, wspólne miejsce na szkolenia 
e-learningowe, może stać się kolejną okazją do współpracy i partnerstwa w kolejnych projektach.

Rekomendujemy na początkowym etapie, aby FRSO skorzystało z hos  ngu pla  ormy u operatora 
e-learningowego. Rozwiązanie takie minimalizuje koszty i daje możliwość przetestowania różnych 
rozwiązań. Przy planowanym obciążeniu pla  ormy zdobycie nawet bezpłatnej możliwości wyko-
rzystania zaawansowanych technologicznie rozwiązań nie powinno stanowić problemu. W przy-
szłości proponujemy zawiązanie koalicji z innymi organizacjami, które chcą w swych działaniach 
wdrażać e-learning i wspólne wykorzystanie jakiegoś rozwiązania technologicznego. Ze strony na-
szej Fundacji zapraszamy do koalicji organizacji, którą chcemy tworzyć wokół pla  ormy, którą te-
raz wdrażamy. 

Ponieważ budowa własnej pla  ormy stanowi znaczny wydatek, trzeba by wybierać pomiędzy bu-
dową własnego rozwiązania a stworzeniem szkoleń. Przy ograniczonych kosztach projektu, a jed-
nocześnie perspektywie rozwoju i szerokiego wykorzystania treści e-learningowych w przyszłości, 
sugerujemy, by skupić się na stworzeniu jak najlepszej jakości szkoleń e-learningowych. 
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10. Korzyści 
z wprowadzenia

e-learningu 
Korzyści, jakie może przynieść FRSO wdrożenie e-learningu , to: 

• ograniczenie kosztów prowadzonych szkoleń przy ich większej skali,

• zwiększenie dostępu do już istniejących publikacji i opisanej wiedzy,

• dotarcie do szerszej grupy odbiorców,

• edukacja e-wykluczonych odbiorców,

• bogatsze metody prezentacji treści edukacyjnych i działalności,

•  stałe źródło dokształcania zarówno dla pracowników FRSO, jak i innych organizacji 
pozarządowych,

• indywidualny rozwój odbiorcy poprzez relację z trenerem w ramach szkolenia e-learningowego,

•  promocja działalności Fundacji i możliwość wykorzystania szkoleń jako materiał przyciągający 
nowych partnerów.
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11. O Fundacji Pomocy 
Matematykom 
i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo
Działamy wielowymiarowo – począwszy od tworzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i or-
ganizacji szkoleń, szczególnie z zakresu obsługi komputera i Internetu, poprzez doradztwo: zawo-
dowe, prawne i psychologiczne, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Fundacja przeprowadza 
szkolenia z zakresu podstawowej, zaawansowanej i specjalistycznej wiedzy z obsługi programów 
komputerowych i Internetu. Fundacja przygotowuje również osoby niepełnosprawne do zdo-
bycia Europejskiego Certyfi katu Umiejętności Komputerowych poprzez konsultacje i szkolenia 
przeprowadzane zarówno w formie zdalnej, jak i w sposób stacjonarny. Fundacja ma długolet-
nie doświadczenie w e-learningu, zarządzaniu pla  ormą e-learningową oraz tworzeniem szkoleń 
e-learningowych każdego rodzaju.

Działamy na rzecz szeroko rozumianej promocji aktywności osób niepełnosprawnych, zarówno 
w sferze zawodowej, jak i społecznej. We wszystkich swoich projektach staramy się dotrzeć do 
otoczenia osób niepełnosprawnych, aby kształtować i zmieniać postawy społeczne dotyczące 
tej grupy społecznej. Nasza organizacja powstała w 1990 r. z inicjatywy środowiska matema-
tyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego. Od 2004 r. mamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Należymy do Federacji 
Organizacji Służebnych MAZOWIA oraz Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Poma-
gamy osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności z całej Polski. 
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Załącznik 1
Przykładowy koszt stworzenia i realizacji programu szkolenia mieszanego w porównaniu z kosz-
tem szkolenia tradycyjnego

Rodzaj szkolenia godz. stawka   

Szkolenie mieszane suma     2800

Warsztat wprowadzający stacjonarny 5 160 800

Moduł asynchroniczny 1 10 0 0

Konsultacje on-line czat, maile telekonferencje 5 120 600

Moduł asynchroniczny 2 10   0

Warsztat stacjonarny 5 godzin 5 160 800

Moduł asynchroniczny 3 – odpowiednik 8 godzin 8 0 0

Konsultacje on-line czat, maile telekonferencje 5 godzin 5 120 600

Szkolenie mieszane suma 48 160 7680

Rodzaj szkolenia liczba grup stawka  

Szkolenia mieszane przeprowadzenie i przygotowanie 
suma     44800

Przygotowanie modułów synchronicznych     28000

Szkolenia mieszane przeprowadzenie 6 2800 16800

Szkolenie mieszane suma 6 7680 46080

Opracowanie modułów asynchronicznych min max

Opracowanie merytoryczne treści 0 8000

Opracowanie metodyczne i dydaktyczne 3000 7000

Opracowanie grafi czne 2000 6000

Skład i prace programistyczne 3000 7000

suma 8000 28000
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Załącznik 2
Platformy e-learningowe

My Network

Nazwa MyLearning Portal 3.0

Koszt 16 000 zł za 400 osób, cena do negocjacji

Dzierżawa pla  ormy Tak

Technologia Flash

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych

Formaty plików
fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, tak naprawdę wszystkie możliwe typy 

obsługiwane przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 2004 (także wcześniejsze wersje), AICC

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, możliwość samodzielnego dostosowywania raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak. Również samodzielna możliwość dodawania pracowników, 

import z istniejących baz danych, możliwość połączenia z LDAP

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne

Tak

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak

Help Desk dla 
użytkowników

Tak, w języku polskim

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

5

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://www.mynetwork.pl/lms-mylearning-informacje.php

Wygląd

Wersja demo Tak

http://www.mynetwork.pl/lms-mylearning-informacje.php
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Moodle

Nazwa Moodle

Koszt open source, koszt hostingu, administracji, zarządzania

Dzierżawa pla  ormy Tak

Technologia PHP, MySQL

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych

Formaty plików
fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, tak naprawdę wszystkie możliwe typy obsłu-

giwane przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 2001, własny format szkoleń oparty o narzędzia dostępne na platfor-

mie

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, możliwość samodzielnego dostosowywania raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Fora dyskusyjne, możliwość oceny szkoleń, możliwość wysyłania feedbacku 

autorowi szkoleń

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak, na bazie szablonów

Help Desk dla 
użytkowników

Nie, w przypadku samodzielnego hostingu. Istnieją jednak fi rmy, które wynaj-

mują miejsce na swoich serwerach. W tym przypadku jest zapewniony help 

desk techniczny, nie merytoryczny.

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

2

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://docs.moodle.org/22/en/Main_page

Wygląd
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Moodle_2.0_on_Fire-

fox_4.0.png

Wersja demo http://demo.moodle.net/

http://docs.moodle.org/22/en/Main_page
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Moodle_2.0_on_Firefox_4.0.png
http://demo.moodle.net/
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Joomla LMS

Nazwa Joomla LMS

Koszt
przy 400 użytkownikach koszt do około 1800 - 2000$, koszt hostingu, admini-

stracji, zarządzania

Dzierżawa pla  ormy Nie

Technologia PHP, MySQL, Ajax

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych

Formaty plików
fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, tak naprawdę wszystkie możliwe typy obsłu-

giwane przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 1.2 i 1.3, własny edytor treści

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, różne rodzaje raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Fora dyskusyjne, możliwość oceny szkoleń, możliwość wysyłania feedbacku 

autorowi szkoleń

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak, na bazie szablonów. Producent dostosowuje logo za darmo.

Help Desk dla 
użytkowników

Tylko techniczny

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

2

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://www.joomlalms.com/features/

Wygląd

Wersja demo
http://www.joomlalms.com/lms-elearning-solutions.html

Można pobrać wersję demo do zainstalowania na swoim serwerze

http://www.joomlalms.com/features
http://www.joomlalms.com/lms-elearning-solutions.html
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Saba Social Learning

Nazwa Saba Social Learning

Koszt do ustalenia podczas negocjacji

Dzierżawa pla  ormy Istnieje możliwość hos  ngu w SABA Cloud

Technologia brak danych

Wymagania 
Informatyczne

brak

Formaty plików fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, tak naprawdę wszystkie możliwe typy 
obsługiwane przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 1.2, 1.3, AICC

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, różne rodzaje raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Fora dyskusyjne, możliwość oceny szkoleń, możliwość wysyłania feedbacku 
autorowi szkoleń

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak

Help Desk dla 
użytkowników

Tylko techniczny

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

3

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

h  p://www.saba.com/learning-management-solu  on

Wygląd

Wersja demo h  p://cloud.saba.com/sociallearning/

http://www.saba.com/learning-management-solution
http://cloud.saba.com/sociallearning/
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4System

Nazwa WBTServer Enterprise

Koszt do ustalenia podczas negocjacji

Dzierżawa pla  ormy Istnieje możliwość hostingu u producenta

Technologia java

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych

Formaty plików każdy format pliku obsługiwany przez przeglądarkę

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 1.2, 2004, AICC. Kursy wykonane w narzędziu WBTExpress pozwalają 

na publikację szkoleń w formacie 4system-wbtserver.

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, różne rodzaje raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Chat, forum

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak

Help Desk dla 
użytkowników

Tak

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

4

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://www.elearning.4system.com/wbtserver_enterprise_platforma_elear-

ning.html

Wygląd

Wersja demo kontakt@4system.com

http://www.elearning.4system.com/wbtserver_enterprise_platforma_elearning.html
kontakt@4system.com
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SAP

Nazwa SAP LSO

Koszt Do ustalenia podczas negocjacji 

Dzierżawa pla  ormy Nie 

Technologia Java

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych, farma serwerów

Formaty plików fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, tak naprawdę wszystkie możliwe typy obsłu-

giwane przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM 1.2 i 1.3, własny edytor treści

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, różne rodzaje raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Fora dyskusyjne, możliwość oceny szkoleń, możliwość wysyłania feedbacku 

autorowi szkoleń, możliwość integracji z wieloma systemami, Lync, Exchange, 

POLYCOM, Adobe Connect

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak

Help Desk dla 
użytkowników

Do ustalenia podczas negocjacji

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

4

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/hcm/learningsolution/in-

dex.epx

Wygląd

Wersja demo Nie

http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/hcm/learningsolution/index.epx
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Oracle

Nazwa Oracle iLearning (UPK)

Koszt Do ustalenia podczas negocjacji 

Dzierżawa pla  ormy Nie 

Technologia Java, SUN

Wymagania 
Informatyczne

Własna infrastruktura serwerowa, bazy danych, farma serwerów

Formaty plików
fl ash, html, txt, pdf, wideo, audio, wszystkie inne możliwe typy obsługiwane 

przez przeglądarkę.

Obsługiwane formaty 
szkoleń

SCORM, AICC , własny format obsługi szkoleń, własny edytor treści

Informowanie o 
zmianach, nowości 
szkoleniowe, mailing

Tak

Raportowanie Tak, różne rodzaje raportów

Administracja 
użytkownikami

Tak

Komunikacja pomiędzy 
użytkownikami, fora, 
grupy dyskusyjne, 
ocena szkoleń

Fora dyskusyjne, możliwość oceny szkoleń, możliwość wysyłania feedbacku 

autorowi szkoleń, możliwość integracji z wieloma systemami, Exchange.

Możliwość 
personalizacji, szata 
grafi czna

Tak

Help Desk dla 
użytkowników

Do ustalenia podczas negocjacji

Intuicyjność obsługi 
(skala 1-5)

2

Szczegółowy opis 
pla  ormy www

http://www.oracle.com/us/media1/057403.pdf

Wygląd

Wersja demo Nie

http://www.oracle.com/us/media1/057403.pdf


www.fpmiinr.org.pl

www.fpmiinr.org.pl
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