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Zapraszamy na drugą edycję konferencji
Warszawa, 29-30 września 2011 roku
Temat wiodący konferencji:

„Nowe trendy w biznesie e-learningowym”

REKLAMA
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Szanowni Czytelnicy,
Raport E-learning Trends 2011 to pierwsza
publikacja Langloo.com dotycząca rynku e-learningowego. Raport zaczynamy od naszego
badania przeprowadzonego wspólnie z firmą
Gemius, która ma nam odpowiedzieć między
innymi na następujące pytania:
- ilu internautów w Polsce korzysta
z e-learningu,
- gdzie z niego korzystają,
- czy było to pozytywne doświadczenie
- czy płacili za korzystanie.
W Radzie Programowej badania uczestniczy Marek Hyla, Piotr Peszko, Marcin Sołodki,
Jerzy Durślewicz oraz Sławomir Łais. Wyniki
opracował dr Grzegorz Szymański z Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania.
Niniejszy raport jest wstępem do głębszych
badań tego rynku, które zamierzamy kontynuować w kolejnych raportach.
W Raporcie przybliżamy nowe trendy
w e-learningu takie jak m-learning, social
learning, blended learning czy gamifikację
(grywalizację). Szybko zmieniająca się rzeczywistość i otoczenie biznesowe, związane z dynamicznym rozwojem internetu oraz nowych
technologii, wymuszają zmiany w nauczaniu
i szkoleniach. Organizacje potrzebują coraz
szybszego procesu uczenia (rapid learning),
szybkiej weryfikacji wiedzy oraz dostarczenia
użytkownikom najatrakcyjniejszych narzędzi.

partnerzy wydania

Wstęp

W naszej publikacji będzie można zapoznać
się z tymi trendami oraz poznać opinie rynkowych ekspertów.
E-learning wykorzystywany jest zarówno na uczelniach, w administracji publicznej
jak i w organizacjach biznesowych. W naszym raporcie chcemy pokazać aktualny stan
e-learningu w każdej z tych kategorii. Wartość światowego rynku zdalnego nauczania
e-learning’u jest szacowana na co najmniej
50 miliardów euro w ubiegłym roku. Obecnie
e-learning jest przede wszystkim wykorzystywany w dwóch dziedzinach: szkoleniu pracowników w dużych firmach, jak i uczelniach
wyższych. Budżety korporacji na świecie wzrosły w 2010 r. o ok. 30% w porównaniu z rokiem
2009, a e-learning jest już drugą pod względem popularności metodą szkoleniową (na
pierwszym miejscu pozostaje wciąż szkolenie
z trenerem).
Tak znaczny rozwój światowego e-learningu został umożliwiony dzięki rozwojowi
Internetu i technik multimedialnych. Badania
pokazują, że dzięki multimedialnej zawartości
i technicznej jakości przekazu, poziom satysfakcji uczestników kursów e-learningowych
jest podobny do uczestników tradycyjnych
szkoleń. Podobny wynik uzyskaliśmy w naszym badaniu – przytłaczająca większość badanych internautów potwierdziła, że korzystanie z e-learningu było dla nich pozytywnym
doświadczeniem! Widać tu zatem, że jakość
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kursów, szkoleń czy nauczania osiągnęła już
wymagany poziom techniczny i jakościowy.
Wydaje się więc, że rok 2011 może być przełomowym rokiem w Polsce pod względem
rozwoju platform e-learnigowych. Intensywny
rozwój biznesu internetowego w segmencie
reklamy internetowej czy e-commerce przenosi się również na inna aspekty biznesu w sieci.
Coraz więcej firm rozwija się w internecie i coraz większa liczba będzie potrzebowała zdalnego wsparcia w procesie szkolenia. Ważne jest
również to, że czołowi eksperci są coraz mniej
dostępni i jedyną szansę na uczestnictwo w ich
szkoleniach daje nam e-learning. Pamiętajmy
również, że dla większości organizacji dobrze
wyszkolony zespół to podstawa sukcesu.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza pierwsza
publikacja nie wyczerpuje w pełni tematu
e-learningu AD 2011. Chcieliśmy poruszyć najbardziej istotne dla branży tematy, pokazać
nowe trendy oraz przeprowadzić pierwsze badanie internautów dotyczące wykorzystania
nauki i szkoleń przez sieć. Na pewno to nie będzie nasza ostatnia publikacja i w kolejnych poruszymy bardziej szczegółowo różne aspekty
tego niezwykle przyszłościowego rynku. Bardzo dziękujemy wszystkim autorom, Radzie
Programowej badania, partnerom oraz partnerom medialnym za umożliwienie powstania
tej publikacji. Zapraszamy do lektury!
Dariusz Sokołowski
REKLAMA
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Co ósmy internauta w Polsce
korzysta z e-learningu!
Raport z pierwszych w Polsce badań internautów na temat e-learningu
przy współpracy z firmą badawczą Gemius

Jedynie co 8 Polak korzysta z nauczania na odległość w formie e-learningu. Pod pojęciem
e-learningu kryje się proces nauczania i uczenia się przeprowadzany za pomocą technologii
elektronicznych, wśród których można wyróżnić: komputer, internet, intranet.
Partner badania

E-learning obejmuje m.in. programy
komputerowe, kursy internetowe, wewnętrzne i zewnętrzne portale naukowe,
portale dydaktyczne, a nawet kompleksowe i interaktywne symulacje.
Jednak najczęściej spotykaną wśród
polskiego społeczeństwa interpretacją
pojęcia, jest utożsamienie jej z formą nauczania na odległość, za pomocą medium
internetu. Wyniki badania obrazują, iż jedynie co 8 internauta w Polsce korzysta
z e-learningu. Chętniej wykorzystują tę
formę nauczania osoby starsze (powyżej
50 roku życia), a najmniej popularna jest
wśród studentów, którzy studiują głównie na rzeczywistych uczelniach wyższych. Biorąc pod uwagę dochody osób
objętych badaniem zauważa się, że szkolenia e-learningowe są dwa razy bardziej
popularne u/wśród osób posiadających
dochody netto z przedziału 500-1000 zł
niż charakteryzujących się dochodami powyżej 3000 zł.
Najbliższy rok prawdopodobnie nie
przyniesie większych zmian w popularności e-learningu w Polsce, tak wynika

z przeprowadzonego badania, gdzie
jedynie co ósmy respondent zamierza skorzystać z tej formy nauczania.
E-Learning jako forma uczenia się ma
w Polsce duże grono entuzjastów, ale
również niemało sceptyków, którzy podchodzą do niego z dużą rezerwą - co drugi
Polak nie wie czy w 2011 roku skorzysta
z nauczania na odległość. Dezaprobata

ta może wynikać z faktu nieznajomości
specyfiki tej formy nauczania i uczenia się,
lub może być podsycana przez stereotypy
i niechęć dotyczące tego zjawiska. Respondenci będący bezrobotni oraz nie pracujący, którzy zajmują się domem, dziećmi, lub
będący na rencie/emeryturze są w gronie
osób najbardziej przekonanych o braku
potrzeby e-learningu w najbliższym roku.

Czy obecnie korzystasz
z e-learningu?
12%

tak
nie

88%
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Popularność tego poglądu systematycznie zwiększa się wraz z wykształceniem
respondentów - jedynie co trzeci badany
z wykształceniem niepełnym ale jakie
niepełne bo może być niepełne średnie
i niepełne wyższe oraz 45 % osób z wykształceniem wyższym nie planuje w 2011
roku uczestniczyć w formie nauczania
e-learningowego. Najmniej zdecydowaną
grupą są pracownicy fizyczni oraz rolnicy,
wśród których 64% ankietowanych nie wie
czy skorzystają w najbliższej przyszłości
z e-learningu.
Zdecydowanie
najpopularniejszym
celem wykorzystania e-learningu jest
wspomaganie tradycyjnego systemu nauczania jako źródła zagadnień potrzebnych w szkole lub na uczelni. Co trzecia
ankietowana osoba wśród korzystających
obecnie z e-learningu uczy się języków
obcych i ta prawie taka sama liczba respondentów wykorzystuje tę formę do
nauki obsługi programów komputerowych. 80% respondentów korzystających z e-learningu w wieku 15-24 lat uczy
się zagadnień potrzebnych im w szkole
lub na uczelni. Osoby w wieku 35-49 lat,
głównie szkolą się z wiedzy o produktach i ofertach firm, a także z zakresu
języków obcych. Respondenci powyżej
50 roku życia najczęściej wykorzystują elektroniczne systemy nauczania na
odległość do nauki obsługi programów
komputerowych. Obsługi urządzeń uczy
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A czy planujesz skorzystađ
z e-learningu w ciČgu najbliǏszego roku?

13%

tak

49%

nie
nie wiem / trudno powiedzieđ
39%

się aż 71% respondentów będących prywatnymi przedsiębiorcami, a jedynie
co 20 pracownik umysłowy wyższego
szczebla. Co druga osoba wykorzystująca
e-learning i charakteryzująca się dochodami gospodarstwa domowego na poziomie
wyższym od 3000 zł na osobę netto, uczy
się języków obcych. Natomiast wśród
osób o dochodzie 2001-3000 zł najpopularniejszym celem jest szkolenie się z wiedzy o produktach, którą to odpowiedź
wskazało 49%, podobną popularność

wśród najuboższych respondentów (poniżej 500 zł) cechuje się nauka zagadnień potrzebnych w szkole lub na uczelni. Respondenci obu płci wykorzystują nauczanie na
odległość do znacznie odmiennych celów.

Odmienne preferencje
wykorzystania e-learningu
kobiet i mężczyzn
Zdecydowanie więcej kobiet sięga po
tzw. blended learning, niż mężczyzn. Blended learning to rodzaj nauczania, w którym

W jakim celu korzystasz z e-learningu?
50%
44%

45%
40%

34%

35%

32%

30%
25%

22%

22%

20%

16%

14%

15%

11%

10%
5%
0%
uĐǌħsiħ obsųugi
urzČdzeŷ

szkolħ siħ z
umieũħƚnoƑci
"miħkkich"
;ƚechniki
sprzedaǏy,
negocjacje,
obsųuga klienƚa)

szkolħ siħ z
wiedzy o
produkƚach /
ofeƌƚy mojej
Įrmy

uĐǌħsŝħ
uĐǌħsiħ jħzyków uĐǌħsiħ obsųugi szkolħ siħ z BHP
zagadnieŷ
obcych
programów
poƚƌzebnych mi
kompuƚĞƌŽwych
w szkole lub na
uczelni

w innym celu
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W jakim celu korzystasz z e-learningu?

kobieta

53%

mħǏĐzyzna

50%

40%

40%

36%
34%

30%

29%

28%

29%

27%
22%

20%

18%
16%

15%

15%
10%

10%

10%

8%

0%
uĐǌħsiħ obsųugi urzČdǌĞŷ

szkolħ siħ z umiejħtnoƑci
szkolħ siħ z wiedzy o
uĐǌħsiħ zagadnieŷ potrzebnych
"miħkkich" (techniki sprzedaǏy, produktach / oferty moũĞũĮrmy mi w szkole lub na uczelni
negocjacje, obsųuga klienta)

tradycyjna forma przeplatana jest przez
nauczanie za pomocą narzędzi elektronicznych (najczęściej medium internetu). Metoda amplifikacji w blended learningu odnosi się przeważnie do uzupełnienia bądź
wzbogacenia tradycyjnego procesu dydaktycznego w odróżnieniu do integracji czy
wirtualizacji, w których elementy tradycyjne i e-learningowe mają ten sam status
i wartość. Natomiast mężczyźni chętniej
niż kobiety uczą się programów komputerowych oraz obsługi urządzeń w systemie
e-learningowym. Dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet szkoli się także z zakresu
wiedzy o produktach i umiejętności „miękkich”, domeną kobiet są natomiast szkolenia BHP oraz inne cele nie wymienione
w kwestionariuszu. Szkolenia „miękkie” są
nastawione przeważnie na rozwój indywidualnych umiejętności oraz edukację no-

uĐǌħsiħ jħzyków obcych

uĐǌħsiħ obsųugi programów
komputerowych

wych postaw oraz zachowań. Natomiast
szkolenia twarde dotyczą podnoszenia
poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, technicznych jednostek oraz
przekazania fachowej wiedzy z określonej
branży, np. finansów, BHP czy dystrybucji
i logistyki.

Imperatyw domu jako miejsca
wykorzystywania systemów
e-learningowych.
Najnowsze badania GUS pokazują, iż
4 z 5 polskich gospodarstw domowych
posiada i korzysta z internetu, co może
być głównym czynnikiem tego, że aż 75%
ankietowanych korzysta z e-learningu
w zaciszu domowym, ponadto co czwarta osoba wskazuje również pracę jako
miejsce nauki na odległość. Popularność
szkoleń e-learningowych widać także

szkolħ siħ z BHP

w innym celu

wśród osób w wieku 25-49 lat, gdzie
średnio 43% ankietowanych wykorzystuje je w pracy. Najmniej popularnym miejscem jest kafejka internetowa, do której
nie uczęszczają osoby w wieku 25-49 lat,
natomiast 46% osób niepracujących deklaruje je jako miejsce gdzie korzystają
z e-learningu. Z kafejki chętniej korzystają mężczyźni niż kobiety, w przeciwieństwie do biblioteki, gdzie jedynie 1%
mężczyzn uczęszcza w opozycji do 12%
kobiet. Biblioteka jest także najpopularniejszym miejscem wśród osób bezrobotnych, gdzie co trzeci respondent
z takim statusem zawodowym deklaruje
bibliotekę jako miejsce szkolenia e-learningowego. Można zauważyć także inne
zależności wpływu statusu zawodowego na miejsce uczenia się w e-learningu,
żaden pracownik fizyczny nie szkoli się

Gdzie korzystasz z e-learningu?
80%

75%

70%

60%

50%

40%

30%

26%

20%
14%

15%

12%

10%
10%

5%

7%

w kafejce
internetowej

w bibliotece

0%
w domu

w pracy

na uczelni

w szkole

tam gdzie akurat
jestem (korzystam z
urzČdzeŷ mobilnych)

w innych miejscach
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W jaki sposób opłacasz e-learning?

24%

opųacam sam(a) ("z wųasnej kieszeni")
koszty e-learningu pokrywa za mnie
pracodawca / szkoųa / uczelnia
koszty e-learningu pokrywajČ za mnie inne
osoby
12%

60%

korzystam z bezpųatnej formy e-learningu

4%

w pracy, a aż 80% w domu. Natomiast blisko 60% pracowników umysłowych uczy
się w pracy.

nie e-szkolenia wraz ze wzrostem wieku,
jedynie 15% osób w wieku poniżej 24 roku
życia opłaca samodzielnie, a już co trzeci
w wieku powyżej 50 lat. Bezpłatna forma
e-learningu jest bardzo popularna wśród
uczniów szkół średnich i studentów, czyli osób w wieku 15-24 lata uczących się,
gdzie powyżej 70% ankietowanych korzysta z tej formy, która jest jeszcze bardziej
charakterystyczna dla rolników lub pracowników fizycznych, wśród których 95%
jest jej uczestnikiem.

Prawie 2/3 respondentów korzystających z e-learningu wykorzystuje darmowe
szkolenia, a co czwarty uczestnik e-kursu
opłaca go samodzielnie, zaś za 12% ankietowanych szkolenie opłaca pracodawca.
Jak należało się spodziewać, można zauważyć systematyczność wzrostu liczby
respondentów opłacających samodziel-

Najbogatsi i bezrobotni opłacają
samodzielnie nauczanie
e-learningowe.
Ciekawostką jest zależność, że prawie 90% bezrobotnych respondentów
biorących udział w e-learningu opłaca
samodzielnie szkolenia, a jedynie 6%
wykorzystuje dostępne darmowe tryby nauczania na odległość. Natomiast
osoby charakteryzujące się średnim dochodem czyli z przedziału 2001-3000 zł
netto na osobę, wybierają najczęściej

Czy skorzystanie z e-learningu było pozytywnym czy też negatywnym doświadczeniem?
50%
45%
45%

40%

35%

35%

30%

25%

20%

15%
12%
10%

8%

5%
1%
0%
zdecydowanie pozytywnym

raczej pozytywnym

raczej negatywnym

zdecydowanie negatywnym

nie wiem / trudno powiedǌŝĞđ
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Jakich usług e-learningowych brakuje, Twoim zdaniem, w Polsce?
60%

56%

50%

40%

30%

20%
12%
9%

10%
4%

6%

5%

6%

6%

0%
kursy jħzykowe

bezpųatne

dziedziny specjalistyczne

lepsza jakoƑđ;dosƚħpnoƑđ͕ kursy dajČce konkretne
przysƚħpnoƑđ͕ wartoƑđ
umieũħƚnoƑĐŝ;prawo jazdy͕
merytoryczna)
gra na instrumentach͕ itp.)

nie brakuje Ǐadnych

bezpłatną formę nauczania(59%), a jedynie 14% z nich decyduje się opłacać je
samodzielnie.

tywnych wrażeń doświadczyły osoby
zatrudnione na stanowisku pracownika
umysłowego niższego szczebla.

4 na 5 osób biorących aktualnie udział
w nauczaniu e-learningowym uważa je
za pozytywne doświadczenie. Najbardziej zadowolonymi respondentami są
osoby w wieku 15-24, wśród których 80%
uważa tę formę nauczania na pozytywne
zjawisko, a ani jedna osoba nie odniosła
negatywnego wrażenia. Także ponad
80% osób starszych (powyżej 50 lat)
jest pozytywnie nastawiona, a jedynie
jednostki spotkały się z negatywnymi
wrażeniami. Najwięcej ankietowanych,
którzy mają negatywne doświadczenia
są to osoby nie pracujące, głównie zajmujące się domem, dziećmi lub będące
na rencie/emeryturze, a także osoby
bezrobotne. Wśród statusów zawodowych najbardziej pozytywnie odbierają e-learning pracownicy fizyczni oraz
prywatni przedsiębiorcy, wśród których
prawie 90% uważa je za pozytywne doświadczenie. Natomiast najwięcej nega-

Najbiedniejsi oczekują
bezpłatnych kursów
językowych.
Na pytanie: Jakich usług e-learningowych brakuje w Polsce? nie można
znaleźć jednoznacznej odpowiedzi,
wszystkie wymienione rodzaje cieszą się
porównywalnie jednakową popularnością w granicach 5%. Różnice można zauważyć w podziale na płeć - co dziesiąta
kobieta uważa, że brakuje darmowych
kursów, a takie samo zdanie ma jedynie
1% mężczyzn. Szkoleń darmowych brakuje także osobom młodym w wieku 15-24
lat, gdzie 12% ankietowanych tak uważa,
a także respondentom zamieszkujących
duże konglomeracje miejskie powyżej
500 tys. mieszkańców i osobom biednym
o dochodach poniżej 500zł. Ubodzy ankietowani oczekują także chętniej niż inni
kursów językowych (14%), tych samych
e-szkoleń oczekuje młodzież w wieku

inne

nie wiem / trudno
powiedǌŝĞđ

15-24 lat. E-learning z dziedzin specjalistycznych jest poszukiwany przez 11%
mężczyzn i tylko 2% kobiet, natomiast
także co czwarta osoba biorąca udział
w e-learningu będąca zatrudniona na
stanowisku pracownika umysłowego
wyższego szczebla oczekuje większej liczby e-szkoleń o specjalistycznym profilu.
Co trzeci mieszkaniec miast powyżej
500 tys. uważa, iż brakuje usług e-learningowych lepszej jakości, podobną
opinię mają osoby o dochodach przewyższających 3000 zł netto na osobę
w gospodarstwie domowym, wśród
których ponadto co drugi ankietowany
oczekuje innych o zagadnieniach nie wymienionych w kwestionariuszu. Innych
szkoleń brakuje także co trzeciemu pracownikowi fizycznego lub rolnikowi i co
czwartemu o dochodach z przedziału
2001-3000 zł.

dr Grzegorz Szymański

dr Grzegorz Szymański
Adiunkt na Politechnice Łódzkiej Wydział Organizacji i Zarządzania. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji. Jego obszary badawcze e-gospodarka, e-commerce, e-biznes w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, e-learning, technologie
internetowe w systemach zarządzania innowacjami, a także komputerowe wspomaganie reklamay i e-promocje.
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Rozmowa
z dr Tomaszem Kamińskim,

twórcą gry reklamowanej na sąsiedniej stronie
Nikt nie czyta artykułów sponsorowanych, czy nie lepiej było przeznaczyć pieniądze na zwiększenie powierzchni reklamy, która jest obok?
Odpowiedź jest prosta – w budżecie
projektu mam zapisane środki na zakup
artykułów sponsorowanych i muszę je wydać.
Czy to nie jest bez sensu?
Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach sensu. Projekty unijne rządzą się
swoimi prawami, mają własną logikę.
Pracuję w tej branży prawie 10 lat i już
wyrosłem z fazy gniewania się na rzeczywistość. Do specyfiki projektów unijnych
trzeba się przyzwyczaić, jeśli chce się dobrze nimi zarządzać.
Tym „managerem” sprytnie nawiązał Pan do nazwy spółki, której jest Pan
współwłaścicielem…

Tak, E-manager to nazwa firmy, która
otrzymała dotację unijną na stworzenie
symulatora, który pozwala wcielić się
w postać osoby zarządzającej projektem – szkoleniowym lub inwestycyjnym.
Gracz dostaje swój pokój, biurko, komputer i projekt do wdrożenia. Szef mu mówi
„Masz biureczko, działaj Królu” i znika.
Znikąd pomocy.
„Królu”? Nie stosujecie języka równościowego? Czy to zgodne z polityką równości szans?
„Królowa” naszym zdaniem ma podtekst seksistowski, a tych staraliśmy się
w grze unikać. A tak na serio – zrobiliśmy
wszystko żeby gra była równie atrakcyjna
dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
Z zasady równości szans wcale się nie
śmiejemy – powinna być oczywistością,
szkoda, że wciąż nie jest.

Czy gra jest faktycznie fajna?
Zależy dla kogo. Dla tych, którzy nie
mają pojęcia o funduszach europejskich,
pewnie nie. Ciężko im będzie się zorientować, co mają robić. Dlatego polecamy
ten symulator jako uzupełnienie tradycyjnych szkoleń. Naszym zdaniem, zamiast
słuchać często nudnego teoretyzowania
o metodykach zarządzania projektami, lepiej zanurzyć uczestników w często nudną
rzeczywistość projektową. Wykreowaną
specjalnie dla nich przez chłopców z Exer
Coaching Games.
Zapomniał Pan powiedzieć o trenerach?
Faktycznie, dziękuję Panu za przypomnienie. Jeden ze scenariuszy gry jest
stworzony specjalnie z myślą o trenerach
i nauczycielach akademickich.
Pozwala on na prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem gry i podejmowanie
wspólnych decyzji projektowych, powstał

dr Tomasz Kamiński
Exer Coaching Games - Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Trener, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, twórca gry internetowej “Zarządzanie projektami unijnymi”. Trener, ekspert
w dziedzinie zarządzania projektami, specjalizuje się w projektach innowacyjnych.
Autor ponad 100 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.
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z myślą o pracy w grupach, można go też
traktować jako ilustrację czynności, o których trzeba pamiętać, realizując projekt.
W tym ostatnim wariancie gra będzie tak
naprawdę zaawansowaną prezentacją
multimedialną.

www.exer.com.pl. To też w celu zrealizowania wskaźników.
Na koniec spytam jeszcze, skąd pomysł
na taką grę? Chyba nie liczycie, że na tym
produkcie zarobicie kokosy? Chodziło
o wyciągnięcie unijnych pieniędzy?

Czy gra jest droga?
Nie, nie jest droga i na pewno w tym
roku nie będzie droga. Musimy osiągnąć
założone wskaźniki rezultatu projektu,
więc chcemy zachęcić jak najwięcej osób,
żeby się zalogowały i stały „użytkownikami e-usługi”. Nie podam tu oczywiście
cennika, żeby zachęcić wszystkich do
zajrzenia na naszą stronę internetową:
pleu_reklama_Q.ai

22-03-11

Nie jesteśmy wyłudzaczami pieniędzy unijnych – jesteśmy szkoleniowcami,
którzy od lat mieli problem, jak fajnie poprowadzić zajęcia dotyczące zarządzania
projektami. Nie lubimy opowiadać o metodyce PRINCE II, czy jakiejś innej, której
większość uczestników i tak nie będzie
stosować. Chcieliśmy przygotować narzędzie, które sprawi, że szkolenia będą
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bardziej efektywne, ciekawsze i zgodne
z zasadą sformułowaną przez chińskiego
mędrca Lao Tzu w VI w. p.n.e.: „Jeśli mi
powiesz, będę słuchał. Jeśli mi pokażesz,
zobaczę. Jeśli dasz mi tego doświadczyć,
to się nauczę”.
Zakończył Pan jak na doktora nauk humanistycznych przystało…
Takie jest wyobrażenie o doktorach, nie
chcę go burzyć. Zapraszam do zapoznania
się z naszą ofertą. Chyba tak powinienem
skończyć, Panie Redaktorze, prawda?

12:55:31

REKLAMA

w w w.pleuropa.pl
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E-learning w polskich
organizacjach 2011
raport z badań
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań „e-learning w polskich
organizacjach” przeprowadzonych przez firmę INTERSIEĆ w ramach portalu e-learning.biz.pl.
Badanie miało na celu określenie poziomu wiedzy o e learningu oraz stopnia
jego wykorzystania w polskich organizacjach, których działalność związana jest z
szeroko rozumianymi usługami edukacyjnymi. W związku z tym do próby badawczej wybrano firmy szkoleniowe, ośrodki
szkolenia kierowców, szkoły językowe
oraz szkoły wyższe, bowiem zajmują się
one przekazywaniem wiedzy, a e-learning jest lub też może być jednym z nowoczesnych narzędzi wspomagających
proces edukacyjny.
Przeprowadzone badanie miało charakter ankietowy i odbyło się drogą
elektroniczną w okresie od 10 maja do 10
czerwca bieżącego roku. Pozwoliło poznać stopień świadomości i wykorzystania
e-learningu w organizacjach edukacyjnych w Polsce.
Badanie zostało zrealizowane przez
firmę INTERSIEĆ, która specjalizuje się
w rozwiązaniach e learningowych, oferując platformy e-learningowe na własność,
dzierżawy platform, szkolenia tworzone
na zamówienie, gotowe kursy, hosting
Moodle oraz szkolenia z e-learningu.

jak również zwiększa się liczba kursów,
szkoleń czy nawet studiów prowadzonych właśnie w tej formie.
E-learning stał się obecnie tematem coraz większej liczby dyskusji, coraz więcej
się o nim mówi oraz pisze. Pojawia się zarówno w kontekście świata nauki ale również biznesu. Nie bez znaczenia jest również doping ze strony Unii Europejskiej,
która zachęca do rozwoju nowoczesnych
form szkolenia, jaką niewątpliwie jest
e-learning.
Postanowiliśmy zatem sprawdzić jak to
rzeczywiście wygląda w polskich firmach.
Czy organizacje wykorzystują nowoczesne
środki wspomagające przekazywanie wiedzy, czy jest im znane zagadnienie e-learningu, a jeśli tak to w jaki sposób jest on
wykorzystywany.
Oddajemy w Państwa ręce raport
podsumowujący przeprowadzone badania. Mamy nadzieję, iż będzie on dla
Państwa źródłem cennej i wartościowej
wiedzy, którą będą Państwo mogli wykorzystać w swojej codziennej działalności.
Być może raport ten będzie dla Państwa
swego rodzaju inspiracją do rozpoczęcia
przygody z e-learningiem.

Dlaczego badanie e-learningu?
Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie e learningiem. Na
rynku powstają kolejne firmy oferujące
rozwiązania e learningowe, półki w księgarniach wzbogacane są o coraz to nowsze pozycje literaturowe z tego obszaru,

O e-learningu słów kilka
Czym jest e-learning? E–learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą
komputerów osobistych i Internetu. Po-

zwala na ukończenie szkoleń czy kursów
bez konieczności fizycznej obecności
w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia
również tradycyjny proces nauczania.
E-learning służy nauczaniu na odległość
oraz nauczaniu elastycznemu, jednak
może być również łączony z tradycyjnym
nauczaniem w formie kursów mieszanych
tzw. blended learning.

Połączenie idealne
– BLENDED LEARNING
W dzisiejszej gospodarce jeśli się nie
rozwijamy to nie tylko stoimy w miejscu
ale wręcz zostajemy powoli wykluczani
z rynku. Coraz więcej mówi się o gospodarce opartej na wiedzy, jako kluczu do
sukcesu rynkowego. W gospodarce tej
rozwój opiera się na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia. Firma może rozwijać się szybciej od innych,
bowiem generuje szybszy postęp techniczno-organizacyjny, dysponuje lepiej
wyedukowanymi ludźmi i bardziej efektywnie wykorzystuje kapitał ludzki i kapitał produkcyjny. Zatem nie pozostaje nic
innego jak tylko nieustannie się doskonalić, aby pozostać konkurencyjnym. Ale jak
to zrobić? Jak znaleźć na to fundusze, ale
przede wszystkim czas, którego ciągle
brak? Odpowiedzią na te pytania jest właśnie e-learning, czyli nauka przez Internet.
Bardzo wiele organizacji już zdało
sobie sprawę, że koszty szkoleń prowadzonych przez instruktorów są zbyt wy-
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sokie, zwłaszcza, gdy pracownicy są rozproszeni geograficznie,
co stwarza dodatkowe problemy logistyczne. Na przykład, jak
zapewnić spójność szkoleń w wielu regionach, a nawet krajach?
Jak szkolić pracowników, gdy w grę wchodzą bariery językowe?
E-learning jest rozwiązaniem tych problemów bowiem jest to
technologia internetowa.

Kogo badaliśmy?
W badaniu wzięło udział 50 organizacji z terenu całej Polski.
Dobierając próbę badawczą kierowaliśmy się działalnością danej
jednostki, bowiem zależało nam aby przebadać te organizacje,
których działalność związana jest z szeroko rozumianym przekazywaniem wiedzy.
Jaką reprezentują Państwo organizację?
ośrodek kształcenia
kierowców

2%
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• wizualizer;
• laptopy;
• kafejka internetowa.

Pytanie 2.
Prosiliśmy o ocenę dotychczasowego przygotowania
i sprawdzania wiedzy w organizacjach. Chcieliśmy sprawdzić,
czy członkowie danej organizacji uważają, iż proces edukacyjny
przebiega w właściwy sposób, czy może widzą potrzebę zmian
i udoskonaleń.
Blisko 40 % badanych zauważa potrzebę zmian. 27%, które
twierdzi, iż proces przygotowania i sprawdzania wiedzy w ich
organizacji przebiega średnio daje podstawy do stwierdzenia,
Jak Państwo oceniają dotychczasowe przygotowanie
i sprawdzanie wiedzy w Państwa organizacji?

centrum szkoleń bhp

7%

36%

38%

24%

inną firmę szkoleniową

24%

dobrze
średnio
potrzebne są zmiany

4%
szkołę językową

27%

38%
uczelnię wyższą

firmę z branży:

Procentowy rozkład respondentów według rodzaju organizacji, którą reprezentują przedstawia poniższy wykres.

Przejdźmy teraz do pytań kluczowych w naszym
badaniu.

że w organizacjach tych również przydałyby się udoskonalenia,
bowiem nie wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami członków organizacji.
36% jednoznacznie stwierdza, iż proces edukacyjny prowadzony jest w dobry sposób i nie widzi potrzeby zmian.

Pytanie 3.
Pytanie 1.
Pytanie to miało na celu identyfikowanie czy organizacje
wykorzystują nowoczesne formy wspomagania edukacji, a jeśli
tak, to które. Zdecydowana większość respondentów, bowiem
aż 91%, wspiera proces edukacyjny poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi.
Projektor, tablica interaktywna, czy nauczanie z wykorzystaniem e-learningu wykorzystuje 84% badanych.
Osoby, które zaznaczyły, iż korzystają z innych form wspierania edukacji wskazały, że do form tych należą:
Czy w codziennej działalności korzystają Państwo
z nowoczesnych form wspomagania edukacji?

Kolejne z pytań miało na celu określenie dla kogo, zdaniem
badanych, e-learning jest najlepszym rozwiązaniem.
Zdecydowana większość respondentów uważa, iż e-learning to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą się doszkolić,
podnieść poziom swojej wiedzy, aczkolwiek pracują i nie dysponują czasem, który musieliby przeznaczyć na dojazd do siedziby
instytucji szkolącej.
20 % badanych widzi zastosowanie e-learningu w kształceniu
osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na swoją niedostateczną sprawność, przede wszystkim ruchową nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych. Wiąże się to przede wszystDla kogo Państwa zdaniem nauczanie na odległość przy wspomaganiu
komputera (e-learning) jest najlepszym rozwiązaniem ?

2%
7%

9%

tak, projektor multimedialny

38%

16%

tak, e-learning
tak, tablica interaktywna

31%

tak, inne formy
nie, nie korzystamy z
powyższych form

2%
2%

pracujących, nie mających
czasu na dojeżdżanie do
siedziby instytucji szkolącej

20%

mieszkających za granicą

73%

uczących się w trybie
dziennym

niepełnosprawnych

inna kategoria osób
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kim z faktu, iż osoby takie muszą zadać
sobie wiele trudu aby dotrzeć do miejsca,
gdzie miałoby się odbyć szkolenie, bowiem zarówno komunikacja jak i urbanistyka większości miejscowości w Polsce
nie jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Jak widzimy obszarów zastosowań
e-learningu jest wiele. Dominuje tu nauka
języków obcych, co przekłada się na rzeczywistość, bowiem coraz więcej szkół
językowych oprócz stacjonarnych kursów
oferuje również naukę języków obcych
przez Internet.
Co ciekawe, respondenci widzą zastoPytanie 4.
sowanie e-learningu zarówno wewnątrz
Zadając badanym kolejne z pytań mie- organizacji na przykład do celów przeliśmy na celu zidentyfikowanie elemen- szkolenia nowych pracowników lub też
tów, które są największymi barierami przy odbycia okresowych szkoleń jak BHP, ale
e-learning to dobre rozwiązanie
Proszę o wskazanie jakie są Państwa zdaniem największe
również poza organizacją. Na
bariery we wdrażaniu e-learningu.
przykład dla własnego rozwoju,
wysoka cena wdrożenia
zwiększenia wiedzy, nabycia nosystemu
2%
wych umiejętności i kwalifikacji.
brak bezpośredniego
13%

kontaktu z trenerem

33%

Podsumowanie

obawy pracowników, że
wyniki e-szkoleń będą użyte
przeciwko nim

Przeprowadzone przez nas
trudności w zmotywowaniu
badanie miało na celu rozpoznapracowników do ukończenia
20%
szkolenia
nie czy polskie organizacje wyczasochłonne projektowanie
zamawianej treści
korzystują w swojej działalności
2%
e-learning oraz w jakich obszainne wady
rach widzą jego zastosowanie.
wdrażaniu e-learningu w organizacjach.
Tylko 31% badanych wspiera proces eduDla 33% badanych e-learning kojarzy się kacyjny rozwiązaniami e-learningowymi.
z wysoką ceną wdrożenia i jest to dla nich Biorąc pod uwagę światowe trendy, mógłówna bariera stosowania tego rozwią- wiące o ciągłym wzroście zainteresowania
zania w organizacjach.
e-learningu w organizacjach – to mało.
Motywacja pracowników do ukończeWszystkim tym, którzy nie korzystają
nia szkolenia w trybie e-learningowym jest jeszcze z systemów e-learningu w swojej
na drugim miejscu największych barier.
organizacji proponujemy bliższe zapoZaraz po motywacji znajduje się brak znanie się z tym tematem i rozpoczęcie
bezpośredniego kontaktu z trenerem, przygody z e-learningem, a bardzo szybko
który respondenci uważają za bardzo odczują oni wymierne korzyści.
ważny podczas szkoleń.
Zainteresowanych tematem e-learninJako inne wady wskazano opór ze Stro- gu serdecznie zapraszamy do odwiedzeby czynnych wykładowców, którzy widzą nia stron internetowych www.e-learning.
w e-learningu zagrożenie dla swojej pracy biz.pl oraz www.moodle.biz.pl, gdzie
mogą Państwo znaleźć wiele interesująoraz niskiej jakości łącza internetowe.
cych informacji.
Mamy nadzieję, iż nasze badania, jak
Pytanie 5.
również
niniejszy raport przyczyniły się
Ostatnie z pytań pozwoliło określić w
do
zwiększenia
Państwa wiedzy oraz zajakich obszarach stosowany jest lub mógłinteresowania
rozwiązaniami
e-learninby być stosowany e-learning w danych orgowymi.
ganizacjach.
29%

W jakich obszarach widzieliby Państwo zastosowanie/stosują Państwo
e-learning w swojej organizacji?
31%

szkolenia z zakresu nauki języków obcych
szkolenia teoretyczne np. dla kursów nauki
jazdy

20%
11%

szkolenia okresowe (np. bhp)

9%

rozwój umiejętności „miękkich”
szkolenia z zakresu obsługi programów
komputerowych

7%

szkolenia produktowe

7%

Z życzeniami sukcesów
Zespół
e-learning.biz.pl

7%

szkolenia prawne i organizacyjne
szkolenia dla nowozatrudnionych
pracowników

4%

inne

4%
0%

5%

Od kilku lat zajmujemy
się e-learningiem i z czystym sumieniem możemy
Państwu powiedzieć: to się
opłaca!

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Komentarz do wyników badań
Combidata
Analiza wyników badań wskazuje na raczkujący charakter polskiego rynku usług e-learningowych. Aż 88% z nas nie korzysta z e-learningu w ogóle. Zaskakująco niewielki współczynnik
osób, które chcą skorzystać z e-learningu w przyszłym roku (13%) wskazuje na zbyt małą promocję tego rodzaju form kształcenia.

i dostępnością projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w których dostarczane są kursy e-learning.

Wyniki dotyczące geolokalizacji
osób korzystających z e-learning’u
nie zaskakują. Możliwość dostępu
do wiedzy i nauka z dowolnego miejsca o dowolnym czasie potwierdza
się w wynikach: najwięcej punktów
zebrały opcje „korzystam na wsi”
i „korzystam w mieście do 100 tys.
mieszkańców”. Aż 75% z nas korzysta
z e-learningu w domowym zaciszu,
na drugim miejscu jest praca z 26% respondentów.
Wysoki wynik opcji „korzystam
z bezpłatnej formy e-learningu” w pytaniu „w jaki sposób opłacasz e-learning” jest powiązany z popularnością

Widać dość duże wysycenie e-learning’u na rynku językowym. Aż 34%
osób korzysta z e-learning’u w celu
nauki języków obcych (z tego zdecydowana większość to panie). Jednocześniej „kursy językowe” otrzymały
najmniej – 4% głosów w pytaniu „jakich
usług e-learning brakuje w Polsce”.
Wśród Panów wzięciem cieszą się
kursy z tematyki:
• obsługi urządzeń
• umiejętności „miękkich” (techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa
klienta)
• wiedzy o produktach / oferty mojej firmy
• obsługi programów komputerowych
Cieszy wysoki poziom dostarczanych materiałów. Aż 80% badanych
określiło swoje doświadczenia z e-learning’iem jako „raczej pozytywnym”
lub „zdecydowanie pozytywnym”.

dystrybutor
narzêdzia do e-learningu

www.konrad.pl

REKLAMA

Bezpośrednią konsekwencją słabej
promocji jest niewielki poziom wiedzy
– aż 56% pytanych nie wie, jakich usług
e-learning’owych brakuje w Polsce.

"Odk¹d wspó³pracujemy
z firm¹ Konrad
nasi e-learningowcy
maj¹ wiêcej czasu
dla siebie."

62-510 Konin, ul. Spó³dzielców 8
tel./fax: (63) 242 12 13
Twój partner w e-learningu

www.e-learningtrends.pl

18

e

partnerzy wydania

-learning

www.e-learningtrends.pl

www.tomorrow.pro

TRENDS 2011

www.combidata.pl

www.pleuropa.pl

Komentarz do wyników badań
Piotr Peszko
Po dokładnym przeanalizowaniu raportu stwierdzić można, że jest on raczej potwierdzeniem tego, że e-learning w Polsce jest jeszcze bardzo w powijakach i wynik w okolicach 10%
jednoznacznie to potwierdza.
Po drugie grupa badawacza 100 osób,
które korzystały z e-learningu wegług
mojego uznania nie jest reprezentatywna
dla wywodzenia wniosków, czy opisywania trendów. Wyznaczją one jednak trend,
pokazują kierunek w jakim zmierzamy,
a jest on taki nasz... polski...
Po dokłądnym przeanalizowaniu raportu stwierdzić można, że jest on raczej potwierdzeniem tego, że e-learning
w Polsce jest jeszcze bardzo w powijakach
i wynik w okolicach 10% jednoznacznie to
potwierdza. Po drugie grupa badawacza
100 osób, które korzystały z e-learningu
wegług mojego uznania nie jest reprezentatywna dla wywodzenia wniosków,
czy opisywania trendów. Wyznaczją one
jednak trend, pokazują kierunek w jakim
zmierzamy, a jest on taki nasz... polski...

grzech uczenia się przez Internet. Mam ponad 50 lat i średnie wykształcenie, jestem
prywatnym przedsiębiorcą i jakoś powoli
wiążę koniec z końcem. Korzystałem głównie do nauki języków obcych, ale mój syn też
korzystał, mówił że na studia mu potrzeba
i że się programów na ten komputer uczy.
Ja to przyznam, że bez przymusu do tego e-learningu podszedłem. Dawała unia to się
zapisałem na szkolenie za darmo, pokazali
jak, a potem to nawet sam zapłaciłem, ze
swojej kieszeni, no i podobało się, w tej naszej 10-osobowej grupie to prawie wszystkim się podobało. Dwóch było tylko takich
co krzywo patrzyli, ale to oni nie wiedzą co
dobre. Więcej o e-learningu nie pamiętam
i nie wiem czy coś bym jeszcze się pouczył.
Więcej potrzeb szkoleniowych nie pamiętam.

Nich będzie pochwalony...
Do spowiedzi z e-learningu przystępuję
po raz pierwszy. Przyznaję się, że podobnie
jak 12% innych ludzi w Polsce popełniłem

Niestety właśnie tak mogłaby wyglądać spowiedź Polaka korzystającego
z e-learningu. Po analizie przeprowadzonego raportu mogę stwierdzić, niestety

mało optymistycznie, że jaka jest promocja i odgórna chęć edukowania przez internet, taka i odpowiedź narodu. Niestety
nie ma też co być specjalnym optymistą.
Ci którzy skorzystali z e-learningu za darmo, lub “niby za darmo” w wyniku udziału
w różnych unijnych projektach pewnie nie
będą mieli ochoty na zapłacenia za kolejne kursy pomimo swojego zadowolenia.
W ciągu kilku najbliższych lat bardzo optymistyczną wizją może być osiągnięcie 20%
z zasady Pareto i pomimo tego, że będzie
to 100% wzrost aktualnego rynku szkoleń
można spodziewać się youtubizacji szkoleń online, gdyż dostępność oprogramowania dla szkoleniowych rzemieślników
sprawia, że tego typu materiałów, zwłaszcza do zarabiania szybkich pienięszy i zbijania fortun w weekendy pojawia się coraz
więcej. Pozostaje jednak pytanie czy rzemieślnicy, którzy szkolą się sami od siebie
są w stanie zbudować właściwą przyszłość polskiej edukacji online...

Piotr Peszko
e-learning Designer, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Sabre Holdings Polska. Pasjonat e-learningu, o którym bloguje od 2006 roku pomysłodawca i organizator konferencji EduCamp, Redaktor
Naczelny portalu Edukacja Internet Dialog. Prywatnie ojciec, mąż i rowerzysta.
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Komentarz do wyników badań
Marek Hyla
Patrząc na wyniki warto mocno podkreślić, iż badanie dotyczyło wykorzystania e-learningu na rynku konsumenckim. Patrzyło więc na zagadnienie z perspektywy indywidualnej osoby zdeterminowanej (poprzez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne) by rozwinąć jakąś kompetencję.

Absolutnie nie uwzględniało więc innych perspektyw: szefa działu HR w firmie, dyrektora szkoły, czy menedżera
odpowiedzialnego za wyniki biznesowe
organizacji. Trzeba również zauważyć,
iż respondentami badania były głównie
osoby często korzystające z komputera
i mające dostęp do sieci (Internet heavy
users to ponad 90% respondentów) co,
zapewne, nie pokrywa się z przekrojem
użytkowników e-learningu – szczególnie tych, którzy korzystają z tej formy
uczenia się w sformalizowanym modelu
w różnych organizacjach (firmach, organach administracji publicznej, itd.).
Wprawdzie realizowane badanie dość
powierzchownie dotyka zagadnienia
e-learningu, niemniej można z niego wyciągnąć szereg interesujących wniosków.
Po pierwsze ogromna większość osób
deklaruje korzystanie w mechanizmów
e-learningowych w domu. Z jednej strony
można uznać to za normalne przy takim
profilu badania – z drugiej zaś świadczy
to, moim zdaniem, o tym, że respondenci nie utożsamiają e-learningu wyłącznie
z formalnymi e-szkoleniami, rozumiejąc

to pojęcie dość szeroko i włączając weń
różne formy samodzielnego pozyskiwania kompetencji.
Drugim nasuwającym się wnioskiem
jest duże przyzwyczajenie do darmowej
treści. Aż 60% respondentów wskazuje bezpłatne formy uczenia się jako te,
z których korzysta. Do ciekawych konkluzji prowadzi przy tym porównanie
odsetka respondentów, którzy korzystają z e-learningu w pracy (26%) oraz tych,
którym pracodawca, szkoła lub uczelnia
opłaca tego typu formę rozwoju (12%).
Jeśli uznać te dane za wiarygodne to albo
każdy z nas ma większą świadomość konieczności rozwoju od pracodawcy czy
szkoły (i, korzystając z darmowych form,
tę potrzebę realizuje), albo po prostu nudząc się w pracy lub na uczelni sięgamy
do treści, które mogą pomóc nam się czegoś nauczyć.
Cieszy fakt, iż aż 80% respondentów
pozytywnie ocenia swoje doświadczenie z e-learningiem. Warto zauważyć, iż
najgorzej tę formę uczenia się oceniają
ludzie młodzi (poniżej 24 roku życia) oraz
ludzie starsi (powyżej 50 roku życia).

Marek Hyla
Dyrektor Zarządzający
e-learning.pl

Różnice wprawdzie nie są duże, niemniej
mogą być potwierdzeniem tezy wskazującej na problem z budowaniem efektywnego i atrakcyjnego przekazu na styku
różnych generacji.

Marek Hyla
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Komentarz do wyników badań
Dariusz Sokołowski
12% internautów w wieku 15+ korzysta z e-learningu. Kiedy poznałem ten wynik zacząłem
się zastanawiać czy to dobry czy słaby wynik. Z jednej strony wydaje się to być mało,
jednak z drugiej strony jest to prawie 2 miliony ludzi! To ogromna rzesza korzystających!
Dodatkowo zadane pytanie o planowanie korzystania z e-learningu pokazuje, że 13% planuje
a niezdecydowanych mamy 49%.
Takich którzy nie planują jest 39%. Na
co czekają niezdecydowani? Może na
usługi dla nich, których nie ma obecnie?
Może na dotarcie do nich usługodawców
e-learningowych? Może czekają na potrzebę nauki czy szkolenia? Stanowczo
warto będzie spytać o to w kolejnej fali
badania.
W pytaniu o cel korzystania mamy
zdecydowaną przewagę odpowiedzi
„uczę się zagadnień potrzebnych mi
w szkole lub na uczelni” – to aż 44%
wszystkich odpowiedzi, na drugim miejscu jest nauka języków obcych (34%), a na
trzecim nauka programów komputerowych (32%). Do szkoleń z wiedzy o produktach mojej firmy przyznaje się 22%
pytanych. Budujące jest to, że więcej niż
co piąty korzystający szkoli się w firmie
o produktach – być może korzysta nawet
z rapid learningu? Intuicyjnie można wysnuć wniosek, że ta liczba w najbliższych
latach powinna rosnąć, bo firmy coraz
bardziej potrzebuje dobrze wyszkolonej
kadry. Spore różnice widzimy pomiędzy
kobietami i mężczyznami. Praktycznie
żaden cel korzystania z e-learningu kobiet nie jest zbliżony do celów mężczyzn!
Czy jesteśmy więc, aż tak różni?

Najczęściej z e-learningu korzystamy
w domu. Dzięki nowym technologiom
i szybszym internetowym łączą jest to
aż 75% wszystkich badanych. 26% korzysta w firmie pozostałe miejsca mają już
bardzo niskie wskaźniki. Jest to zgodnie
ze światowymi trendami, w których na
edukację przez internet poświęcamy coraz więcej czasu, a technologia daje nam
możliwość uczenia się w komfortowych,
domowych warunkach. Na pewno też
w najbliższych latach liczba korzystających w firmach powinna rosnąć, jednak
pewnie bez spadku domowego ponieważ będziemy się szkolić z różnych umiejętności w tych dwu miejscach.
Z bezpłatnej formy e-learningu korzysta aż 60% osób, a 40% osób płaci.
Całkiem dobry wynik! Daje nam 724 000
osób płacących – spora liczba klientów
dla dostarczycieli usług. Daje to pewną
bazę startową oraz perspektywę zwiększenia tej grupy w najbliższych latach
wraz z rozwojem technologii i liczby
korzystających. Wydawało by się, że
jedną z największych barier będą płatności – jednak widać, że duży procent
płaci za e-learning już dziś. Jak będzie
w przyszłości? Czy będzie podobnie jak
z innymi treściami w internecie, gdzie

obserwujemy model bezpłatnego dostarczania, który finansuje reklamodawca-sponsor? A może e-learning od
razu przejdzie do rodzącego się w bólach modelu płatnego?
Czy e-learning może być pozytywnym
doświadczenie? Wynik tu wyjątkowo
mnie zaskoczył – aż 80% korzystających
twierdzi, że pozytywnym lub raczej
pozytywnym! Znakomicie to świadczy
o usługodawcach, którzy zapewniają coraz lepsze materiały szkoleniowe i wykorzystują techniki multimedialne. A jakich usług brakuje? Aż 56% odpowiada,
że nie wie. A dlaczego nie wie? Cóż albo
mamy już większość usług albo informacja o tym co dostępne jest na innych
rynkach jest znikoma. A może sami korzystający nie uświadamiają sobie czego
jeszcze potrzebują? Korzystają z tego co
jest dostępne po prostu i nie pogłębiają
swoje wiedzy na ten temat. Widać, że
jeszcze spora praca informacyjna przed
branżowym serwisami, które powinny
nam wszystkim jeszcze lepiej przybliżyć
obraz rynku e-learningowego w Polsce
i na świecie.

Dariusz Sokołowski
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Komentarz wyników badań
Jerzy Durślewicz - Tomorrow
Najważniejszą dla mnie informacją wynikającą z przeprowadzonego badania, jest fakt, iż
13% ankietowanych użytkowników Internetu, funkcjonujących na rynku B2C, chce korzystać
z e-learningu w przyszłości. Gdy zestawimy tę informację, z ogólnym procentem osób, które
w badaniu wypowiedziały się, że korzystają z e-learningu, a który wynosi 12%, widzimy
zbieżność danych.
Ponadto 80% osób, które korzystały
z e-szkoleń lub e-testów, potwierdziło
wysoki poziom zadowolenia. Zetknięcie
z e-learningiem dla użytkowników Internetu jest pozytywnym doświadczeniem,
które przekonuje do ponownego skorzystania z tej metody uczenia się. Gdyby zwiększyła się liczba użytkowników
Internetu którzy poznaliby tą formę nauki np. do poziomu 30-50% , to wartość
rynku zwiększyłaby się kilkukrotnie,
gdyż można zakładać, że podobnie jak
w przypadku aktualnie badanej grupy,
ich doświadczenia byłyby pozytywne,
i w przyszłości skorzystaliby z kursów
płacąc za nie. Wyraźnie brakuje promocji i popularyzacji metod szkoleniowych
opartych o e-learning. Na rynku Polskim,
nie widać niestety, ani organizacji biznesowej, ani instytucji, która mogłaby tą
niekorzystną sytuacje przełamać.
60% uczących się metodą e-learning,
korzystało dotąd z bezpłatnych form
dostępu do e-szkoleń. W praktyce oznacza to, iż korzystali ze szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych w ramach
POKL, prowadzonych przez różne firmy.
Mogli również korzystać z e-learningu
w ramach nielicznych projektów realizo-

wanych przez takie instytucje jak PARP
(www.akademiaparp.gov.pl), NBP (www.
nbportal.pl) lub ORE (www.scholaris.pl).
Bez wątpienia wymienione projekty są
światłem w ciemności.

studiach np. testy (44% badanych). Należy
podkreślić, że 75% badanych, używa kursów i testów elektronicznych w domu.
Dla firm działających na rynku B2C taka
informacja, może być zachętą do podejmowania aktywnych działań handlowych
w tym obszarze.

B2B – niezapisana kartka
Tylko 12% badanych osób, użytkowników e-learningu, uczyło się w firmie, szkole, lub uczelni. Mając na uwadze z jednej
strony niewielką ilość wdrożonych platform LMS oraz ich znikome (w większości
przypadków) wypełnienie e-szkoleniami,
a z drugiej strony gotowość firm do działania zgodnie z światowymi tendencjami
w edukacji korporacyjnej, można założyć,
że rynek B2B będzie się dalej dynamicznie
rozwijał.

Czy rynek B2C może okazać się
szansą dla rozwoju e-learningu?
Na uwagę zasługuję wyjątkowo wysoki wskaźnik osób, tj. aż 24%, które
zdecydowały się zapłacić za e-szkolenia
z własnych środków. Może tu chodzić o
uczenie się języków obcych (34% badanych) oraz powtarzanie zagadnień niezbędnych podczas nauki w szkole lub na

E-learning zaciera granice
E-learning, okazuje się rozwiązaniem
bardzo demokratycznym, a użytkownicy
e-szkoleń równomiernie zasilają grupy
wiekowe o różnym wykształceniu i statusie zawodowym. Niewielką, ale jednak
na tyle wyraźną różnicę, iż należy ją odnotować widzimy przy analizie miejsca
zamieszkania badanej grupy. A mianowicie, aż 13% badanych mieszkańców wsi,
oraz 13% ankietowanych mieszkańców
małych miast korzystało dotąd z learningu. Tylko 9% uczestników e-szkoleń
mieszka w miastach od 100 – 500 tys.
mieszkańców i zaledwie 10% w miastach
powyżej 500 tys. Mniejsze nasycenie jednostkami edukacyjnymi (rozumianymi
jako szkoły, uczelnie, firmy szkoleniowe)
zachęca do posługiwania się metodą
e-learning w podnoszeniu własnych
kompetencji.
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Czego uczą się kobiety
i czego mężczyźni?
Kobiety chętniej niż mężczyźni uczą
się języków obcych w formule e-learningu - 40% respondentek w stosunku do 29%
mężczyzn. Z drugiej strony mężczyźni
mają częściej okazję korzystać z e-szkoleń w firmach, w których pracują (30%
mężczyzn, 22% kobiet), co przekłada się
na większy udział mężczyzn w szkoleniach technicznych, sprzedażowych, informatycznych.

Wnioski z badania rynku B2C
w zakresie wykorzystania
e-learningu
E-learning przyniesie korzyści uczestnikom e-szkoleń i obroni się jako metoda masowego dostępu do wiedzy, jeżeli
końcowi odbiorcy na rynku B2C, w ogóle
dowiedzą się o jego istnieniu i będą mogli

partnerzy wydania

Promocja – popularyzacja – popyt

choć raz uczestniczyć w kursie elektronicznym. Obniżenie kosztów, uniezależnienie od miejsca zamieszkania i czasu,
elastyczność w wyborze tematyki e-szkoleń, wysoka jakość materiałów multimedialnych, wszystkie te argumenty mogą
w sposób przekonywujący wpływać na
podjęcie decyzji o wyborze metody e-learning do podnoszenia własnych kompetencji. Jednak bez popularyzacji, za
którą powinny stanąć duże instytucje
z wpisaną misją edukacyjną, e-learning
w obszarze B2C będzie rozwijał się powoli. E-learning dla B2C może być ciekawym
pomysłem na biznes, ale dla długodystansowców.

Jerzy Durślewicz
Ekspert w dziedzinie e-learningu
Prezes Zarządu
Tomorrow Sp. z o.o.
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Way2Learn sp. z o.o.
tel: 22 743 59 22
www.way2learn.pl
biuro@way2learn.pl

Główne rozwiązania:
Wdrażanie platform LMS, dzierżawa platform, dedykowane kursy
e-learning, biblioteka gotowych kursów (kursy przygotowywane merytorycznie przez takie instytucje jak:
OSH Kontrakt czy Akademia Leona
Koźmińskiego). Zrealizowaliśmy już
ponad 150 projektów związanych
z szkoleniami e-learning dla kilkudziesięciu największych firm w Polsce.

Dodatkowo firma Way2Learn jest
właścicielem następujących marek:

Way2Speak
www.way2speak.pl - Zespół odpowiedzialny za koordynację i wdrażanie
szkoleń językowych w formule e-learning i blended learning Tell Me More
Corporate. Z tego systemu na świecie skorzystało już ponad 5 milionów
użytkowników.

Way2Improve
www.way2improve.pl - Zespół odpowiedzialny za realizowanie projektów związanych z badaniem predyspozycji i kompetencji zawodowych.
Posiadamy własny kwestionariusz do
badania predyspozycji zawodowych
IP 121.
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Czy Twoje dane są bezpieczne?
Potencjalne zagrożenia i wybrane metody ochrony systemów IT.

Dane uważane są powszechnie za jedną z największych wartości organizacji, ich ochrona
jest priorytetem. Sieć korporacyjna każdej firmy codziennie ma do czynienia z potencjalnymi
zagrożeniami.
Ogólnie rzecz biorąc, można je podzielić na dwie grupy: zagrożenia dla wydajności pracy, związane z zakłóceniem
działania sieci korporacyjnej oraz niebezpieczeństwo utraty lub nieautoryzowany
dostęp do informacji, które są ważne dla
firmy lub są jej własnością. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z atakami
wirusów z Internetu i błędami w pracy
oprogramowania. W przypadku drugiej
grupy możemy mówić o utracie informacji
z winy błędnie pracującego oprogramowania i awarii sprzętu komputerowego,
jak i z winy pracowników firmy. Trzeba
również uwzględnić możliwość umyślnego zniszczenia lub skopiowania poufnych
informacji. Rodzi się pytanie, w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć naszą firmę
przed opisanymi zagrożeniami. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zarówno ochrony pasywnej,
jak i aktywnej. Pasywna ochrona polega
na użyciu różnych metod, pozwalających
na szybkie przywrócenie danych czy też
całych systemów po wystąpieniu awarii.
W przypadku, gdy mówimy o ochronie aktywnej, to mamy na myśli szereg działań
mających na celu analizę występujących
zagrożeń i skuteczną ich eliminację.

Ochrona pasywna
Pięć lat temu, operacje w IT były bardziej ograniczone, niż dzisiaj: całodzienne
odzyskiwanie po awarii serwera mogło
sprawić kłopoty firmie, ale niekoniecznie
spowodować zatrzymanie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej
z partnerami i klientami. Teraz, awarie
trwające dłużej, niż godzinę mogą zatrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstw.
W związku z tym, że tempo działalności
firm ciągle wzrasta, a po stronie klientów
i partnerów znajduje się większa ilość danych, pojawia się nowa potrzeba zapewnienia ich stałej dostępności.
Nie wszystkie rozwiązania oparte na
tworzeniu obrazów dysków i odtwarzaniu są takie same. Tylko te działające kompleksowo mogą reagować wystarczająco
szybko na rosnące wymagania klienta.
Jednym z polecanych przez naszą firmę
rozwiązań jest oprogramowanie Acronis
Backup & Recovery 11. Oferuje ono technologię tworzenia obrazów dysków wykorzystaną w poprzedniej linii produktów
i wzbogaca ją o najwyższej klasy scentralizowane monitorowanie i zautomatyzowane zarządzanie. Gdy dodamy do

tego w pełni zintegrowane rozwiązanie
do deduplikacji danych, zaawansowaną
technologię kompresji i ulepszoną obsługę taśm, otrzymujemy gotowy przepis
na zmniejszenie wymagań dotyczących
gromadzenia danych. Dodatkowym atutem programu jest możliwość przenoszenia systemów i danych na nowe lub inne
platformy systemowe w ułamku czasu
wymaganego do ręcznego stworzenia
systemu na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Wirtualizacja uwalnia dane i oprogramowanie od powiązania z konkretnymi platformami sprzętowymi i zapewnia
znacznie większy poziomy wykorzystania
zasobów systemowych.
Nowa generacja produktów do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
danych firmy Acronis - Acronis Backup &
Recovery 11 – pomaga w pracy osobom
odpowiedzialnym za wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą IT opartą o systemy
Microsoft oraz Linux, w ramach planowania odzyskiwania danych i zapewniania
ciągłości pracy środowisk IT w przedsiębiorstwie. Acronis zaspokaja potrzeby
dostępności danych w organizacjach każdej wielkości.

Pierwsze 100 osób, które wypełnią formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie http://www.itxon.pl/rejestracja/langloo
otrzyma bezpłatną licencję do programu Acronis True Image Home 2009. Dodatkowo wszystkie osoby, które zarejestrują się na
podanej wyżej stronie otrzymają 10% rabatu na dowolne produkty z naszej oferty.
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Ochrona aktywna
Wiadomo, że banki i firmy na całym
świecie walczą z potencjalnymi zagrożeniami, przywiązując największą wagę
do ataków zewnętrznych – wirusów i hakerów. Praktycznie każda firma posiada
system kontroli i filtracji plików pobieranych z Internetu. Taki system może weryfikować nadawców danych i poszukiwać
szkodliwego kodu. Jednocześnie, system
kontroluje ruch wychodzący, sprawdzając
działania pracowników i zezwalając im na
dostęp do zaufanych zasobów. Zwracając
szczególną uwagę na ochronę sieci komputerowej przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, specjaliści od bezpieczeństwa informacji często nie zauważają
obecności wielu innych punktów dostępu
do sieci korporacyjnej, które zazwyczaj
nie są chronione. Na horyzoncie pojawiło
się nowe zagrożenie, które wraz z popularyzacją przenośnych urządzeń danych
wymusza inne spojrzenie na politykę bezpieczeństwa firmy. Aby czuć się bezpiecznie już nie wystarczy chronić sieci przed
atakami z zewnętrz. Obecnie, jak pokazują
statystyki, największym zagrożeniem są
świadome lub niezamierzone ataki pochodzące z wewnątrz sieci. Z firm wyciekają
dane przechowywane na urządzeniach
mobilnych lub wysyłane pocztą elektroniczną. Do walki z tym zjawiskiem wykorzystuje się systemy zapobiegania wyciekom danych DLP (Data Loss Prevention).
Na szczęście, na rynku dostępne są
już programy pozwalające rozwiązać ten
problem. Przykładem takiej aplikacji jest

partnerzy wydania

Czy Twoje dane są bezpieczne?

DeviceLock, który pozwala na kontrolowanie dostępu użytkowników do stacji
dyskietek, napędów CD-ROM/DVD-ROM,
urządzeń WiFi oraz Bluetooth i innych akcesoriów podłączanych do komputera za
pomocą portów komunikacyjnych (LPT,
COM, USB, FireWire, IrDA). Nie ma potrzeby fizycznego usuwania czy blokowania
sprzętu. Wystarczy tylko zainstalować
oprogramowanie i przypisać każdemu
użytkownikowi odpowiednie przywileje.
Program nie zabrania dostępu do urządzeń, lecz zarządza nimi.
Dla najczęściej używanych dzisiaj urządzeń USB program oferuje dodatkowe
możliwości kontroli, w szczególności pozwala na wykorzystywanie ich w trybie
„tylko do odczytu” lub ogranicza krąg
dostępnych urządzeń (na przykład można zezwolić na korzystanie z klawiatury,
myszki i drukarki, lecz zabronić podłączenia nośników danych, odtwarzaczy MP3
itd.). Program działa zarówno w dużych
sieciach, jak i na pojedynczych stacjach roboczych.
Firma Systemy Informatyczne ITXON
Sp. z o.o. od 2002 nieprzerwanie świadczy
usługi na rynku rozwiązań, zapewniających ochronę, bezpieczeństwo i stabilność
pracy nawet najbardziej skomplikowanych
systemów komputerowych. Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem Handlowym firmy
Kaspersky Lab Polska. Bliska współpraca,
ciągłe rozwijanie sieci dystrybucji oraz pozyskiwanie nowych klientów zostało docenione przez firmę Kaspersky Lab Polska,
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która od 2006 roku wręcza nam corocznie
Certyfikat Dystrybutora Roku. Dzięki nieustannemu udoskonalaniu naszej firmy,
staliśmy się Głównym Przedstawicielem
na Polskę dużych, międzynarodowych korporacji: Acronis, DeviceLock Inc., Parallels
Inc., Entensys. Jednym z najważniejszych
założeń naszej firmy jest wysokiej klasy obsługa, szybka realizacja zamówień
oraz profesjonalna pomoc techniczna.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najodpowiedniej
dobrać i dostosować oprogramowanie
do potrzeb i posiadanej infrastruktury
technicznej. O naszym profesjonalizmie
i fachowym podejściu może świadczyć
duża liczba zorganizowanych szkoleń oraz
wdrożeń oprogramowania bezpośrednio
u klienta.

Więcej informacji można uzyskać
kontaktując się bezpośrednio
z firmą:
Systemy Informatyczne
ITXON Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
ul. Krótka 29/31
Tel./fax (34) 360 60 40/360 58 48
e-mail: kontakt@itxon.pl
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Brandowane karty przedpłacone
Program multipartnerski

Brandowane karty przedpłacone

Zakupy przez Internet i off-line

Jeżeli chcesz podkreślić wizerunek Twojej
firmy lub produktu, przygotujemy dla
Ciebie indywidualny wzór karty.
Zintegrowaliśmy na jednej karcie
zalety karty płatniczej i programu
partnerskiego.

Karta z doładowaniem to rodzaj
elektronicznej portmonetki. Karta jest
na okaziciela, zatem przy jej nabyciu nie
ma konieczności podpisywania umowy
z bankiem. Karta może być wielokrotnie
doładowywana do wysokości jej limitu.
Kartą można płacić za zakupy w sklepach,
w Internecie lub wypłacać pieniądze
z bankomatu. Karta może również
pełnić rolę oryginalnego i nowoczesnego
prezentu.

Główne zalety takiego narzędzia to:
• Płatności w Polsce i za granicą.
• Zakupy we wszystkich sklepach
i Internecie.
• Możliwość doładowania kart online
24 / 7 przez Przelewy24.
• Pełna kontrola wydatków.
• Bezpieczeństwo transakcji.
• Karta multipartnerska
• Połączenie systemu płatniczego
oraz programów lojalnościowych na
jednej karcie
• Organizacja dedykowanych
programów lojalnościowych
• Możliwość dostosowania do brandu
produktów i usług
• Dostępne opcje zbliżeniowe Visa
payWave lub MasterCard PayPass

Bezpieczeństwo i kontrola
Kartę doładowujesz tylko taką kwotą,
jaka jest Ci potrzebna. Mniej ryzykujesz
płacąc przez Internet ponieważ ta karta
nie jest powiązana z kontem osobistym.
Nie musisz już nosić gotówki ze sobą.
Doładowujesz kartę odpowiednią kwotą
i płacisz za transakcje na całym świecie,
wszędzie tam gdzie akceptowane są karty
płatnicze VISA lub Mastercard, a także
wypłacisz gotówkę z bankomatów.
Kartą zapłacisz również za zakupy
w Internecie.

DialCom24 Sp. z o.o.

Warianty programów partnerskich

Współpraca

60-327 Poznań
ul. Kanclerska 15

Karta
brandowana
dzięki
swej
uniwersalności pozwala na zbudowanie
wielu
wariantów
programów
partnerskich i lojalnościowych. Dzięki
zaawansowanym rozwiązaniom technicznym na jednej karcie można
uruchomić równolegle nieograniczoną
ilość programów. Programy mogą być
dostosowywane do indywidualnych
potrzeb zamawiającego jak również
współdzielone
przez
grupę
firm
współpracujących.

Podejmując
współpracę
otrzymasz
w pełni przygotowane narzędzia do
kompleksowej
obsługi
programów
partnerskich.
System obejmuje przygotowanie wzoru
kart brandowanych, produkcję kart
oraz możliwość ich dystrybucji. Od
strony
oprogramowania
oferujemy
niezależny system do rejestracji kart oraz
prowadzenia
wszelkich
operacji
dotyczących
obsługi
programów
partnerskich.
System można zintegrować poprzez API
z
Twoim
oprogramowaniem
lub
wykorzystywać
jako
niezależną
platformę.

Kontakt:
Biuro Handlowe:
info@przelewy24.pl
Biuro Obsługi Klienta:
serwis@przelewy24.pl
Tel.: +48 801 00 33 24
Tel.: +48 61 867 92 53
Tel.: +48 61 847 52 64
Fax: +48 61 642 90 31
www.pay24.pl

Karta znajduje zastosowanie między
innymi jako:
• karta podarunkowa
• system rabatowy dla klientów
• do sprzedaży pakietów usług
(voucherów) przypisanych do karty
• programy lojalnościowe w oparciu
o zbieranie punktów Premium
• sprzedaż abonamentów czasowych
przypisanych do karty
Możliwość łączenia wielu programów na
jednej karcie !!!

Koszty
Ważną zaletą kart są niskie koszty
wdrożenia i brak kosztów utrzymania.
Koszty ograniczają się do zakupu kart,
dalsza obsługa i utrzymanie systemu jest
darmowa.
Więcej informacji
Olek Olkowski
Tel.: +48 61 642 90 70
Olek.Olkowski@DialCom24.pl
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E-learning,
który procentuje
„Ucz się szybko i zapomnij o zapominaniu”. W dzisiejszym świecie bardzo ważne jest, aby
poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, w tym językowe. Ilość dostępnych informacji
jest ogromna, co z jednej strony jest dla nas bardzo korzystne, bo ułatwia życie: pozwala szybko dotrzeć do treści, które nas interesują.
Jednak z drugiej strony natłok wiadomości sprawia, że gdy chcemy nauczyć się
np. języka obcego, może nam być trudno
znaleźć rzetelne i usystematyzowane informacje, na przyswojenie których poświęcimy swój cenny czas. Sprawia to, że
szukamy takich rozwiązań i metod uczenia
się, które z jednej strony dostarczą wiarygodnych i dobrze opracowanych materiałów oraz umożliwią skuteczne przyswojenie nowych informacji wygodnie i szybko.
Podstawą sukcesu w nauce jest dobranie skutecznej metody nauczania, która
będzie odpowiednia do szybkiego tempa
życia i ułatwi trwałe zapamiętywanie informacji oraz wiarygodne i usystematyzowane materiały do nauki. Ważna jest również optymalizacja czasu poświęconego
na naukę.
Z powodów podanych powyżej przed
firmami dostarczającymi rozwiązania
edukacyjne stoi nie lada wyzwanie, by
sprostać potrzebom współczesnego
użytkownika. Dlatego poszukują one nowoczesnych rozwiązań, w tym multimedialnych, w zakresie efektywnej nauki.
Dzieje się tak dlatego, że technologie
multimedialne ułatwiają zapamiętywanie
informacji, a przy tym zwiększają atrakcyjność nauki. Co więcej, firmy zabiegają
o dostarczanie technologii jeszcze bardziej mobilnych niż dotychczas dostępne.

Komputer stacjonarny z dostępem do internetu staje się przeżytkiem. Dzisiejsza
mobilność w procesie uczenia się ma przełamywać ograniczenia czasu i przestrzeni.
Ma dostarczać jeszcze większą swobodę
oraz nową jakość nauki również podczas
podróży, w drodze do pracy lub szkoły.
Efektywne przyswojenie wiedzy przy
znaczącej oszczędności czasu umożliwia
e-learning w połączeniu z efektywną me-

todą nauki. Pozwala również na indywidualizację procesu uczenia się, dopasowując
tempo, czas i miejsce nauki zarówno do
potrzeb, preferencji, jak i możliwości każdego użytkownika.

Kilka zasad skutecznej nauki
Zapominanie jest zupełnie naturalnym
procesem. Aby mu zapobiec, należy systematycznie powtarzać te informacje, które
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chcemy trwale zapamiętać. Przy tym najważniejsze jest maksymalne skupienie się
na treściach, które trudniej jest nam zapamiętać, nie tracąc czasu na materiał już
znany. Wiadomości już opanowane należy
także powtarzać, jednak rzadziej. Trudno
jest samemu systematyzować wiedzę już
nabytą, by się utrwaliła oraz tę do zgłębienia. Trzeba też samodzielnie porządkować
materiał, dostępny z kilku źródeł, mając
na uwadze limit czasu, by się go nauczyć,
a następnie trwale go zapamiętać.
Badania naukowe wskazują, że kluczem do efektywności jest właściwe
planowanie procesu nauki: powtarzanie
materiału dokładnie w tym momencie,
gdy informacja jest bliska zapomnieniu,
dzięki czemu ilość czasu spędzonego na
nauce zostaje zminimalizowana. Z drugiej
strony materiał do nauki powinien być podzielony na małe partie, aby każda zapamiętywana informacja stanowiła osobną
jednostkę.
Wszystkie te cechy łączy w sobie metoda SuperMemo zawarta w kursach e-learningowych w serwisie supermemo.
net. Dla użytkowników bardziej zaawansowanych technologicznie czekają kursy
przygotowane do nauki na urządzeniach
mobilnych typu iPhone, iPad, iPod Touch
oraz na telefonach komórkowych i PDA.

Na czym polega metoda
SuperMemo zawarta
w kursach e-learningowych?
SuperMemo to wspomagana komputerowo, bazująca na algorytmie powtórek
metoda uczenia się opracowana na bazie
długoletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za
skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Głównym założeniem metody jest
zapewnienie osobie uczącej się optymalnych odstępów pomiędzy poszczególnymi powtórkami materiału. Zastosowanie
metody SuperMemo w nauce pozwala automatycznie organizować proces uczenia
się i powtórek tak, aby zminimalizować
czas przeznaczony na naukę przy zachowaniu prawie 100% efektywności.
Serwis e-learningowy supermemo.
net jest autorskim rozwiązaniem firmy
SuperMemo World, służącym do nauki
online z metodą SuperMemo, która efektywnie wspomaga systematyczną naukę.
Oferta supermemo.net obejmuje ponad

200 różnorodnych kursów online, również bezpłatnych. Dotychczas z serwisu
skorzystało ponad 200 000 osób.

Jak działa metoda
SuperMemo?
W trakcie nauki w kursie e-learningowym program na bieżąco analizuje, jak
użytkownik radzi sobie z pamiętaniem poszczególnych informacji i tworzy dla niego
indywidualny plan nauki. Program przygotowuje codziennie powtórki, planując
je osobno dla każdej porcji wiadomości.
Metoda uwzględnia zarówno stopień
trudności materiału, jak i zaplanowany
przez użytkownika poziom trwałego pamiętania informacji. Użytkownik nie traci
zatem czasu na powtarzanie wiadomości, które już zapamiętał, za to z większą
intensywnością ćwiczy materiał, który
stwarza mu problemy. Metoda powtórek
SuperMemo umożliwia osiągnięcie skuteczności pamiętania na poziomie prawie
100% i od 10 do 15 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. Na naukę wystarczy
poświęcić zaledwie 20 minut dziennie.
Efektywność metody została potwierdzona w badaniu przeprowadzonym przez
Wydawnictwo Szkolne PWN na grupie kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie rozpoczynający naukę języka
niemieckiego w ramach zajęć szkolnych
równolegle otrzymali możliwość korzystania z kursu e-learningowego, udostępnionego na platformie supermemo.
net. Treści kursu bazowały na materiale
z podręcznika. Wyniki z testów uczniów
korzystających z kursu e-learningowego
i metody SuperMemo przynajmniej raz
w tygodniu były przeciętnie o ponad 30%
lepsze od średniej.

Korzyści serwisu
supermemo.net
Platforma nauki zdalnej supermemo.
net jest autorskim rozwiązaniem firmy
SuperMemo World, służącym do nauki
online w oparciu o metodę powtórek SuperMemo. Platforma, dostępna między
innymi pod adresem www.supermemo.
net, jest narzędziem pozwalającym na
kontakt, naukę i pracę z kursem wszędzie tam, gdzie jest internet. Zaletą tego
systemu jest również to, że nie trzeba go
instalować, ponieważ jest dostępny przez
przeglądarkę internetową przez 24 h na
dobę.
Serwis daje możliwość wybrania dogodnego dla siebie czasu i miejsca nauki,
dopasowując jej tempo do indywidualnych potrzeb i możliwości uczącego się.
Nauka może być samodzielna lub wzbogacona o konwersacje z lektorem, z dostępem do statystyk dla opiekuna grupy, który może nadzorować proces uczenia się,
śledzić postępy oraz tworzyć własne materiały edukacyjne, kursy lub testy. Serwis
supermemo.net oferuje także możliwość
wymiany doświadczeń i wiedzy na forum
oraz tworzenia własnych kursów.

Czym jest konto opiekuna?
Jest to narzędzie przygotowane
w serwisie supermemo.net, które służy
do zarządzania i wspomagania procesu
kształcenia. Może być wykorzystywane
w szkołach, na uczelniach, w firmach lub
instytucjach. Zawiera zbiór uprawnień
przypisanych wyznaczonemu opiekunowi, umożliwiających kierowanie procesem uczenia się w grupach, w szczególności:
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• zarządzanie grupą użytkowników
(dodawanie i usuwanie osób),
• tworzenie i moderowanie forum grupowego, na którym uczący się mogą
się wypowiadać, ćwiczyć język obcy,
itp.,
• tworzenie zadań (np. test, wiadomość, rozmowa głosowa),
• przekazywanie materiałów do lekcji
(z gotowych pakietów, własnych treści lub z innych opracowań),
• zlecanie zadań domowych oraz ich
ocenianie,
• tworzenie i udostępnianie testów,
• sprawdzanie postępów w nauce poszczególnych studentów,
• możliwość monitorowania, jak pracuje cała grupa nad zadanym materiałem,
• dostęp do wyników testów i statystyk dotyczących zarówno ilości
opanowanego materiału, jak i aktywności uczniów: liczba logowań,
czas nauki, ilość przerobionego materiału,
• przesyłanie opinii o postępach
w nauce,
• tworzenie i edytowanie własnych
kursów z metodą powtórek SuperMemo, pozwalającą na optymalizację procesu nauki,
• możliwość udostępnienia grupie kursu stworzonego przez siebie,
• utrzymywanie kontaktu z uczniami i innymi nauczycielami poprzez
forum, czat oraz wiadomości wewnętrzne,
• tworzenie okresowych raportów indywidualnych i grupowych dotyczących wyników, ilości przerobionego
materiału oraz aktywności na platformie.
W ofercie firmy SuperMemo World
znajduje się ponad 200 kursów online na
platformie e-learningowej supermemo.
net, przede wszystkim: językowych, do
nauki słownictwa, gramatyki i wymowy
dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od kursów pierwszych słówek
i wyrażeń dla dzieci, aż po młodzież i dorosłych. Oprócz tego dostępne są kursy
także z innych dziedzin, jak przedmioty
szkolne: ortografia, biologia, chemia,
matematyka, geografia, historia, fizyka
i język polski na poziomie maturalnym
oraz obsługa popularnych aplikacji biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Publisher).
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Jednym z najnowszych osiągnięć firmy Supermemo World jest udostępnienie usługi synchronizacji, która została
stworzona dla użytkowników SuperMemo dla jeszcze większej wygody uczenia
się. Jest to nowatorskie rozwiązanie,
które umożliwia uczenie się z wybranego kursu na kilku platformach. Proces
nauki i postępy są przenoszone pomiędzy platformami, na których użytkownik posiada dostęp do swojego kursu.

Platforma e-learningowa
superememo.net to:
- nauka w oparciu o wyjątkową metodę
powtórek SuperMemo - nawet 100%
skuteczności pamiętania,
- potwierdzona skuteczność nauki
z gotowych kursów językowych, również z indywidualnymi konwersacjami
z lektorem,
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- możliwość integracji z inną platformą
wraz z dostępem do materiałów online,
- zarządzanie i wspomaganie tradycyjnego procesu kształcenia,
- wzbogacenie warsztatu dydaktycznego,
- atrakcyjne i efektywne nauczanie na
odległość,
- tworzenie i edytowanie własnych
materiałów edukacyjnych z metodą
SuperMemo,
- stały dostęp do statystyk prezentujących postępy w nauce,
- utrzymywanie kontaktu z uczącymi się
poprzez forum, czat oraz wiadomości,
- hosting i wsparcie techniczne,
- filmy instruktażowe ułatwiające pracę, naukę i obsługę narzędzi.
Ewa Siekierska-Klamka
Specjalista ds. Rynku Korporacyjnego
i Edukacyjnego
SuperMemo World Sp. z o.o

Opinie użytkowników SuperMemo
„Twórcy metody SuperMemo zapewniają, że dzięki niej możemy się uczyć szybciej
i skuteczniej. Trzeba powiedzieć, że żaden inny komputerowy kurs językowy nie oferuje
tak oryginalnego sposobu nauczania.”
Komputer Świat 05/2011, Jacek Grabowski
„Zainstalowałem program na redakcyjnym pececie i od czasu do czasu przeganiałem
po czaszce szare komórki. Wyniki były, minio mojej niesystematyczności, rewelacyjne.”
Adam Chabiński, Chip
„Po miesiącu (pół godzinny dziennie) głowę miałem napakowaną całą gamą słów
i zwrotów, o których zapamiętanie nigdy bym siebie nie posądził.”
Andrzej Horodeński, Computer World
„Korzystanie z SuperMemo jest tak proste, że wydaje się niemożliwe, żeby było naprawdę skuteczne. Już po miesiącu nauki, kiedy czuje się rezultaty, człowiek zaczyna
w to wierzyć.”
Wojciech Gryciuk, Computer World
„Materiał, którego z ogromnym wysiłkiem przez długi czas próbowałam się nauczyć
za pomocą tradycyjnej metody, dzięki SuperMemo (i przy odrobinie wytrwałości) opanowałam w znacznie krótszym czasie i, co także ważne, z przyjemnością. Jedno jest pewne
– jestem coraz bardziej zagorzałą zwolenniczką SuperMemo i mogę je polecić każdemu.”
Dorota Partycka, Świat PC-tów

Firma oraz kursy SuperMemo otrzymały
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień branżowych
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Fundamentem naszej działalności jest wiedza.
e-Learning Polska to wynik połączenia dostępnych technologii teleinformatycznych z potrzebami rynku szkoleń małych i średnich firm w
Polsce. W ofercie e-szkoleń znajdziemy obsługę
popularnych systemów informatycznych służących wspieraniu zarządzania przedsiębiorstwem, renomowanych producentów takich
jak Sage czy też Comarch. Kolejny ważny blok
e-kursów został poświęcony znanym w świecie
biznesu, nowoczesnym metodom zarządzania
i produkcji w firmie. Ciągłe inwestycje w multimedialne narzędzia są ważnym elementem polityki
firmy. Dobrze rozumiemy przemiany na rynku.
Zalew informacji oraz tempo rozwoju świata biznesu wymuszają ciągłą potrzebę szkolenia pracowników - przekazywania im wiedzy z zakresu
nowych wytycznych, przepisów czy procedur.
Kapitał ludzki stanowi obecnie największą wartość dla każdej firmy, ponieważ to ludzie tworzą
firmę, markę i wizerunek organizacji – jest to zasób , którego nasza konkurencja nie jest w stanie
skopiować.
Szereg opracowanych dla wygody użytkowników dodatków tj.: spis treści, statystyki, klucz do
ćwiczeń, wskaźnik czasu spędzonego na kursie
ułatwia nawigację i odbywanie kolejnych lekcji, a
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także motywują do nauki. Na naszych e-kursach
nie ograniczamy dostępu do tematów, co oznacza, że możemy omijać wybrane partie materiału lub w dowolnym momencie do nich wracać tak często jak tylko chcemy. E-learning stwarza
nowe możliwości prezentacji treści i weryfikacji
wiedzy, dlatego jest najlepszą formą edukacyjną,
kiedy zależy nam na policzalnych, mierzalnych rezultatach wśród uczestników szkolenia. Właśnie
dlatego wyposażyliśmy platformę w narzędzia
monitorujące postępy osób odbywających kurs
- statystyki zilustrują nam ilość czasu spędzonego na kursie, panel pokaże daty logowań oraz
wyniki testów kontrolnych. Nasza platforma to
elastyczne narzędzie, które posiada zaawansowane możliwości prezentacji treści, różnorodne
opcje testowania, autorskie rozwiązania kontroli
postępów, panele administracyjne dla użytkowników oraz panele kontrolne dla kadry zarządzającej, w przypadku wykupienia dostępów dla pracowników.
Decydując się na wprowadzenie szkoleń e-learningowych do firmy zyskujesz:
- podniesienie kwalifikacji pracowników i kadry
zarządzającej, które przyniesie firmie zyski;
- poprawę jakości i efektywności procesów,
czyli kolejne zyski.
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Grywalizacja
w e-learningu
Kiedy młody Amerykanin wchodzi w dorosłość (w wieku 21 lat), to możemy założyć, że spędził w szkole ok. 10 tysięcy godzin. Uczył się historii, przyrody, matematyki… Ten sam Amerykanin (lub Amerykanka) spędził kolejne 10 tysięcy godzin… grając.
Angażując się w różne formy aktywności, od gier komputerowych (samodzielne
i zespołowe) przez sport (znowu: indywidualny i drużynowy) po tak egzotyczne
formy rozrywki jak ARG (Alternate Reality
Games, czyli gry w których np. biegamy
po mieście wykonując różnego rodzaju
zadania). Pytanie nasuwa się samo: skoro 10 tysięcy godzin tworzy cały system
edukacji, to czy te drugie 10 tysięcy godzin mogło tych młodych ludzi czegoś nauczyć? A jeśli tak, to czego?
Wszystko oczywiście zależy od doboru
samych gier – symulacje czy wyzwania są
używane w edukacji od dawna i są cenionym środkiem dydaktycznym. Okazuje się
jednak, że gry mają w sobie coś jeszcze.
Są potężnym mechanizmem angażującym
ludzi. O ile 10 tysięcy godzin w szkole spędzamy „obowiązkowo”, o tyle 10 tysięcy

godzin na graniu spędzamy z własnej,
nieprzymuszonej woli, nierzadko przy
tym świetnie się bawiąc. Czy można byłoby powiedzieć coś takiego o szkole? Czy
da się „wydestylować” z gier te elementy,
które odpowiadają za „frajdę” i przenieść
je do innego kontekstu, na przykład tej
„bardziej nudnej” edukacji? Okazuje się,
że się da.
Grywalizacja (ang. gamification) to
przeniesienie mechanizmów znanych
z gier i zabaw (nie tylko komputerowych)
do kontekstu innego, niż gra. Ostatecznym celem grywalizacji jest zmotywowanie uczestników gry do określonych
zachowań poprzez zaszczepienie elementów „frajdy” (przyjemności z samego uczestnictwa w grze lub zabawie) do
czynności, które do tej pory z tą frajdą nie
były kojarzone.

Czy grywalizacja jest nowym konceptem? Niekoniecznie. Ludzie zajmujący się
np. marketingiem od dłuższego czasu
próbują uczynić nasze zakupy bardziej
przyjemnymi, próbują też wpływać na
nasze zachowania, namawiając nas do
robienia zakupów w takim czy innym
sklepie. Także nauczyciele od dawna
próbują sprawić, by nauczanie o dopływach Wisły nie było dla uczniów męką
(choć pogląd, że „nauka musi boleć”
jest w nas zakorzeniony dosyć głęboko,
ale o tym za chwilę). Tym, co czyni grywalizację wyjątkowym pomysłem jest
bardzo mocne zakorzenienie jej w mechanizmach znanych z gier. Dlaczego ten
pomysł znajduje podatny grunt akurat
dzisiaj (Harvard Business Review wymienił grywalizację jako jeden z najważniejszych trendów 2011 roku)?

Paweł Tkaczyk
Absolwent MBA, od ponad 10 lat właściciel agencji MIDEA, która specjalizuje się w budowaniu
silnych marek dla takich firm jak Agora, Diners Club czy LUKAS Bank. Ceniony mówca i wykładowca (współpracuje z uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w Poznaniu, Wrocławiu
i Warszawie). Jego publikacje pojawiają się regularnie na łamach branżowych magazynów, takich
jak „Brief” czy „Marketing w praktyce”. Strategie, które tworzy dla Klientów, wykorzystują najnowsze trendy w marketingu, takie jak social media czy grywalizacja.
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W aktywności związane z graniem
angażowaliśmy się od tysięcy lat. Jednak
początek XXI wieku przyniósł nam kilka
przełomów, które sprawiły, że grywalizacja stała się możliwa. Jakie to przełomy?
Po pierwsze, mobilna rewolucja. Telefony komórkowe towarzyszą nam na każdym kroku i z roku na rok stają się coraz
bardziej inteligentne. Są urzeczywistnieniem wizji, która narodziła się w latach
80-tych ubiegłego wieku w słynnym laboratorium Xeroxa w Palo Alto (tym samym,
które dało światu m.in. mysz komputerową i graficzny interfejs użytkownika – nie
musimy komputerowi wpisywać tajemniczych komend, wystarczy pokazać, czego
chcemy). Inżynierowie Xeroxa ukuli termin „ubiquitous computing”, czyli „wszędobylskie komputery” – małe maszyny,
których oprogramowanie jest świadome
miejsca, w którym się znajdują, towarzystwa itp. Dzisiejszy młody człowiek meldujący się w barze za pomocą np. aplikacji FourSquare jest urzeczywistnieniem
tej wizji – telefon wie, gdzie jest, co robi
i (być może najważniejsze ze wszystkich)
kto jest z nim.
Aby zrozumieć drugi filar tej rewolucji,
musimy cofnąć się do połowy XX wieku,
do czasów popularyzacji telewizji. W momencie kiedy to medium było nowością,
ludzie odpowiedzialni za program byli
szkoleni na audycjach radiowych, próbowali więc przenosić te formaty bez większych zmian do nowego medium. Efekt?
Nudne, gadające głowy, których dziś nikt
już nie puściłby w paśmie głównej oglądalności. Telewizja dojrzała powoli jako
środek wyrazu. Tak samo dzieje się z grami komputerowymi. Interaktywne opowiadanie historii wymaga innego formatu, niż liniowy i jednostronny w odbiorze
film. I gry taką ewolucję przeszły – od
prostych form po wielkie widowiska,
które są produkowane za setki milionów
dolarów.
Budżet rzędu 100 milionów dolarów
nie jest niczym szczególnym w przypadku
filmu. Gry dopiero dochodzą do tego etapu rozwoju – pierwszą grą, w której budżet sięgnął tej kwoty było „Grand Theft
Auto 4”. Co można dostać za te pieniądze? W miesiącu premiery „Grand Theft
Auto 4” do kin wchodził zrealizowany
za podobny budżet „Batman Returns”.
Zarobki na grze w tym miesiącu przekro-

Pierwsza gra przypominającą grę komputerową był oscyloskopowy
„Tennis for Two”, który powstał w 1946 lub 1947 roku
(projektanci: Thomas T. Goldsmith Jr. i Estle Ray Mann).
czyły czterokrotnie (!) przychody z filmu.
Kiedyś robiło się gry na podstawie filmów
(do dziś pamiętam „The Goonies”, w które można było grać na starym ZX Spectrum), dziś robi się filmy na podstawie
gier. Jeśli zdarzyło Ci się oglądać „Silent
Hill” wiedz, że o ile film był dobry, o tyle
ta sama historia opowiedziana w grze jest
jeszcze lepsza.
Gry komputerowe przyzwyczaiły nas
do pewnych rodzajów zachowań – świat
gry skonstruowany jest w taki sposób, by
zachęcać do eksploracji, podejmowania
kolejnych prób. Celem gry jest osiągnięcie maestrii, nie chodzi o przejście jej od

początku do końca, raczej samą przyjemność z grania. Ta przyjemność jest
mocno uzależniająca. Zestawmy to teraz
z tradycyjną szkołą, która do eksploracji
wręcz zniechęca – na teście prawidłowa
odpowiedź jest tylko jedna, a eksploracja
podręcznika w trakcie trwania testu jest
nazywana ściąganiem. Szkoła nie nagradza za wysiłek, ale za efekty, a do tego
„świat gry” w szkole nie jest dostosowany do indywidualnego poziomu umiejętności każdego z graczy – wszyscy jesteśmy wtłaczani do jednego worka. Wielu
uczniów boleśnie uświadamia sobie, że
trója to wszystko, na co mogą liczyć.

Pierwszą prawdziwą grą komputerową był prawdopodobnie Spacewar
powstały w Massachusetts Institute of Technology w 1961 roku
(autorzy: Steve „Slug” Russell, Martin „Shag” Graetz, Wayne Wiitanen i Alan Kotok).
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Grywalizacja usiłuje zmienić ten stan
rzeczy, czerpiąc pełnymi garściami z wiedzy projektantów gier. Jedną z perełek
tej wiedzy jest „flow”. Koncept opracował amerykański psycholog węgierskiego
pochodzenia, Mihály Csíkszentmihályi.
W dużym skrócie „flow” można określić
jako stan skoncentrowanej motywacji,
w której zapominamy o otaczającym nas
świecie, a koncentrujemy się całkowicie
na wykonaniu zadania, które stoi przed
nami. Czy każdy nauczyciel nie marzy
o takich właśnie uczniach? Nie tylko nauczyciel, zresztą. Koncepcja ta jest bardzo
mocno wykorzystywana np. w sporcie –
trenerzy dążą do zapewnienia swoim zawodnikom warunków idealnych do osiągnięcia „flow”.
Jednak to nie sportowcy i nie uczniowie najczęściej zanurzają się całkowicie w
zadaniu, które zostało przed nimi postawione. To gracze komputerowi. Dr Jane
McGonigal, która zajmuje się badaniem
graczy i projektowaniem gier nazywa ten
stan „błogosławioną produktywnością”.
Jak go osiągnąć? Csíkszentmihályi twierdzi, że zadanie, które stoi przed nami
musi być trudne, ale jednocześnie osoba
je wykonująca musi być przeświadczona
o tym, że da radę je wykonać. Z jednej
strony należy zatem dostosować poziom
trudności do umiejętności gracza, z drugiej zaś strony zapewnić go o jego umiejętnościach, by nie przestraszył się trudnego wyzwania.

Pierwsza konsola do gier Magnavox Odyssey zaprojektowana przez Ralpha
Baer’a weszła do sprzedaży w 1972 roku. Tak zaczęła się epoka gier dla mas.

piszę „edukację” nie mam tu na myśli powszechnego systemu oświaty (choć zmiany tutaj także byłyby pożądane) – chodzi
raczej o nowoczesne metody edukacyjne.
Pojawienie się komputerów zaowocowało e-learningiem czy też pojęciem „blended learning”, łączącym tradycyjną naukę
z przyswajaniem wiedzy przy pomocy
materiałów multimedialnych. Jakie nowinki przyniesie nam grywalizacja?
Przede wszystkim będziemy dążyć
do zacierania granicy pomiędzy nauką
a przyjemnością. Element „fun”, czyli
frajdy, stanie się nieodłączną częścią pro-

cesu edukacyjnego. Dziś mamy wyraźne
rozróżnienie pomiędzy nauką (lub pracą)
a zabawą. Nauka to dla wielu nadal „krew,
pot i łzy” – z definicji musi być okupiona
cierpieniem. Z drugiej strony zabawa jest
często postrzegana jako bezproduktywna rozrywka służąca jedynie do zabicia
czasu. Czy tak musi być?
Podział na pracę i zabawę, wbrew
pozorom, jest zjawiskiem dość nowym.
Rolnik w XIV wieku nie chodził do pracy,
on po prostu był rolnikiem. Tak samo jak
w dworze obok ktoś był arystokratą czy
majodromusem – nie było pracy, było po

„Flow” ma jeszcze jeden ważny element. To natychmiastowa informacja
zwrotna. Jeśli wiemy, że to, co robimy, wykonujemy dobrze, będziemy parli do przodu. Niepewność co do naszych akcji może
nas z tego stanu wytrącić. I to jest punkt,
w którym gry komputerowe do niedawna były niezastąpione – twórcy potrafili
stworzyć świat, który zapewniał natychmiastową informację zwrotną. Stan nie
do osiągnięcia w prawdziwym świecie…
…do czasu rewolucji mobilnej, o której pisałem wyżej. Inteligentne programy
potrafią śledzić Twoje ruchy i zapewnić Ci
informację zwrotną niezależnie od tego,
gdzie jesteś. Stąd droga do „flow” niezależnie od czasu i miejsca pozostaje otwarta.
Pojawienie się grywalizacji zmieni edukację – tak samo jak zmieniły ją pojawienie się komputera czy internetu. Kiedy

W Polsce epoka gier komputerowych rozpoczęła się wraz z pojawieniem się
legendarnego ZX Spectrum w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych.
Na zdjęciu popularna gra przygodowa Knight Lore.
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prostu życie. Ludzie potrafili bawić się
i pracować jednocześnie – żeglarze pracujący na statku ze śpiewem na ustach są
tego najlepszym przykładem. Ludzie umilali sobie nieprzyjemne obowiązki, zamieniając je w zabawę.
Koncepcja produktywnej „pracy”
i bezproduktywnego „czasu wolnego”
pojawiła się w dobie rewolucji przemysłowej, kiedy ludzie pierwszy raz zaczęli
„chodzić do pracy” (w fabryce). Mniej-więcej w tym samym czasie poszczególne kraje zaczęły wprowadzać powszechny system edukacji. Czy powinno dziwić,
że szkoły są bardzo podobne do fabryk?
Grupa uczniów w dużej klasie, każdy robi
to samo…
Jednak czasy się zmieniają i umiejętności, których wymagaliśmy od pracowników fabryki (umiejętność wykonywania
poleceń bez zadawania pytań) nie są już
cenione na współczesnym rynku pracy.
Dziś liczy się umiejętność pracy w zespole
i kreatywne rozwiązywanie problemów.
Posiadanie wiedzy nie jest już wyzwaniem – internet zarzucił nas nadmiarem
informacji. Trzeba tylko umieć odróżnić
informacje wartościowe od śmieci oraz
potrafić wykorzystać to, co znajdziemy.
Tradycyjna edukacja (nazwijmy ją „fabryczną”) przestała angażować młodych
ludzi.
Czy grywalizacja – zmiana nudnego
procesu edukacji we wciągającą grę z fabułą, nieliniowym sposobem dotarcia do
celu – jest rozwiązaniem? Wielu zdaje się
uważać, że tak. Lee Sheldon jest projektantem gier i nauczycielem akademickim.
Jego książka „Character Design & Storytelling for Games” jest obowiązkową pozycją każdego, kto w przyszłości chce się
zająć na poważnie projektowaniem gier.
Sheldon uczy tego zawodu na Uniwersytecie w Indianie, a w jego zajęciach można znaleźć mnóstwo elementów, które
fanom gier typu RPG będą wydawać się
bardzo znajome.
Semestr Sheldona jest podzielony na
„questy”, czyli „wyzwania”, w czasie
których można zdobyć punkty. Określona ilość punktów jest wymagana do zaliczenia przedmiotu. Jednak wyzwań jest
dużo więcej, niż wymaga tego minimum
programowe. Różnią się też charakterem
– niektóre skupiają się na pracy w gru-
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pie (przygotować wspólnie prezentację
wybranego zagadnienia), inne na pracy indywidualnej. Niektóre wymagają
zdolności plastycznych, do ukończenia
innych potrzebna jest szermierka słowna, dyskusje. Dzięki temu uczeń może
sam wybrać swoją ścieżkę do ukończenia semestru, może też zdecydować, czy
wybierze program minimum, czy będzie
ścigał się z innymi. Są też oczywiście elementy obowiązkowe – Sheldon nazywa je
„raidami”. W grze RPG raid to zorganizowana wyprawa, często przeciwko jakiemuś większemu zagrożeniu, które stoi na
drodze do dalszej gry. Raid to dla uczniów
sprawdzian, który muszą zdać, bo inaczej
wypadną z dalszej rozgrywki.
Jeśli zajmujesz się edukacją możesz
powiedzieć: to przecież nic nowego. Praca w grupie, sprawdziany… Gdzie jest to
nowatorskie podejście?
Kluczem do odpowiedzi są dwa elementy. Po pierwsze, nieliniowość. Gra
daje przyjemność z grania, kiedy gracz
(w tym przypadku: uczeń) ma poczucie
osiągnięcia maestrii w danej dziedzinie.
Nie da się wybudować tego poczucia
wpychając mu w gardło wiedzę – należy dać mu wybór. Uświadomić sobie,
że szkoła nie jest już fabryką, która wymaga od wszystkich takiego samego
zestawu umiejętności – rynek pracy już
tak nie działa. Jeśli moją domeną jest
rysowanie, na pewno nie będę szukał
pracy jako księgowy. Nowoczesna edukacja powinna zatem pozwolić mi rozwijać te umiejętności, w których czuję się
dobrze, powinna pozwolić mi dążyć do
mojej własnej maestrii. Odrobina eksploracji po drodze nie jest zła – mogę w
końcu odkryć, że jest jeszcze coś innego,
w czym się sprawdzam. Ale eksploracja
powinna być moja.
Po drugie w końcu, tytuł książki Sheldona to „Character Design & Storytelling” – ta ostatnia część, czyli „opowiadanie historii” tworzy różnicę pomiędzy
zaangażowaniem w grę (i w ciekawą fabułę) a po prostu „wykonywaniem czynności”. Brak historii to jedno z zagrożeń,
przed którym staje grywalizacja. Często
grywalizacją nazywa się po prostu wprowadzenie kilku mechanizmów gier. Dodajmy do naszej szkoły możliwość zbierania
punktów i tablicę z wynikami, a będziemy
mieli grywalizację? Nie. Mechanizmy gier
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bez zajmującej fabuły to jedynie „punktyzacja” – wciągną ludzi na chwilę jako nowinka, a potem zaangażowanie zniknie.
Chip Heath i Dan Heath, autorzy bestsellerowej książki „Pstryk” przytaczają w
niej świetny przykład angażującej historii
rodem ze szkoły. Angażująca historia musi
obiecywać spełnienie marzeń, rozwój,
a jednocześnie wyznaczać ambitne cele.
To warunek niezbędny do osiągnięcia
„flow” – nie może być za łatwo. O czym
marzą pierwszaki w szkole podstawowej?
Kto jest ich idolem? Starsi uczniowie. Czasem naśladują ich nawet w tym, czego
robić nie powinni. Bracia Heath opisują
przypadek nauczycielki, która na pierwszym spotkaniu ze swoimi małymi podopiecznymi obiecała im: „Jeśli będziecie
się przykładać do nauki, na koniec roku
wszyscy będziecie trzecioklasistami.”
Nie w sensie dosłownym, oczywiście, ale
pod względem wiedzy i umiejętności. Jasna wizja celu, którego wszyscy pragnęli
sprawiła, że klasa rzeczywiście wyrobiła
minimum programowe ze sporą nawiązką. A na koniec roku każdy dostał od pani
certyfikat umiejętności potwierdzający,
że może się podawać za „trzeciaka”.
Wyzwania, które wyznaczają nam bardzo ambitne cele pomagają nam osiągać
rzeczy, których byśmy się po sobie nie
spodziewali. Dr Jane McGonigal nazywa je
„epickimi zwycięstwami”. Jeśli zaś wyzwanie angażuje grupę, są oni w stanie wspólnie osiągnąć naprawdę wiele. Więcej, niż
spodziewałby się po nich nauczyciel…
Agencja Zaawansowanych Projektów
Obronnych (Defense Advanced Research
Project Agency, DARPA) to powołane
w 1958 roku badawcze ramię Armii Amerykańskiej. Jednym z najbardziej spektakularnych projektów agencji jest rozproszona sieć komputerowa, która w latach
60. i 70. nosiła nazwę ARPANET, a którą
dziś nazywamy internetem. Agencja od
lat organizuje wyzwania i konkursy naukowe, tzw. Darpa Challenge, które pomagają w rozwoju technologii, nie tylko
na użytek wojskowy.
29 października 2009 roku, dokładnie 40 lat po tym, jak pierwsza informacja została przesłana przez ARPANET,
DARPA zorganizowała tzw. Red Balloon
Challenge, czyli wyznaczyła naukowcom
niemożliwe z pozoru zadanie – odnaleźć
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10 czerwonych balonów pogodowych
rozmieszczonych w losowych miejscach
na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Celem wyzwania było – jak napisała na
swojej stronie DARPA – zbadanie, w jaki
sposób internet, sieci społecznościowe
i mniej znane sposoby wymiany informacji wpływają na rozwiązywanie potężnych zadań pod presją czasu. Znalezienie
dziesięciu balonów, z których każdy ma
średnicę 8 stóp (ok. 240 cm) na terenie
całych Stanów Zjednoczonych na pewno
można uznać za potężne zadanie.

Ameryka przestała angażować się w jakiekolwiek konflikty i powołała do służby wszystkich rezerwistów, każdy z nich
miałby do przeszukania ok. 9 kilometrów
kwadratowych. Zadanie z gatunku niemożliwych…

Niemal 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni do przeszukania. Średnia gęstość zaludnienia w USA
wynosi ok. 33 osoby na kilometr kwadratowy, jednak ten wskaźnik jest mocno
zawyżony w miastach (w Nowym Jorku
mieszkało w 2009 roku 8,3 miliona ludzi,
co daje gęstość rzędu niemal 11 tys. osób
na kilometr kwadratowy!), a istnieją olbrzymie obszary, gdzie przez długie godziny jazdy samochodem nie ma absolutnie nic i nikogo.

Balony „poszły w górę” w sobotę, 5
grudnia 2009 roku. DARPA planowała
konkurs na 7 dni, jednak o godzinie 18:52
tego samego dnia pierwsza drużyna dostarczyła lokalizację wszystkich (!) 10
balonów. Druga drużyna – dysponująca
lokacjami 9 balonów – przesłała swój raport niecałe 7 minut później.

Armia amerykańska liczy ok. pół miliona aktywnego personelu, drugie tyle
pozostaje w rezerwie. Nawet gdyby

Do konkursu zgłosiło się ponad 4.300
drużyn, z czego 218 wysłało jakiekolwiek
odpowiedzi. 40 tysięcy dolarów nagrody,
które DARPA oferowała zwycięzcom na
pewno przyczyniło się do zwiększenia
liczby chętnych.

Jak tego dokonali?
Drużyna składająca się ze studentów
i naukowców Massachusetts Institute of
Technology (MIT) pod wodzą profesora
Alexandra Pentlanda (który woli, kiedy
mówi się do niego Sandy) zorganizowała
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w ramach Red Balloon Challenge… grę
z nagrodami. Bo moc, jak słusznie założyli, jest w wielu oczach wykonujących to
samo, proste zadanie.
Ten sposób rozpracowywania niemożliwych z pozoru wyzwań za pomocą przypadkowego tłumu ludzi, którym przydziela się proste i krótkie zadania nazywa
się crowdsourcingiem (słowo nie ma polskiego odpowiednika). Termin ukuł Jeﬀ
Howe. Słowo crowdsouring składa się
z dwóch członów – angielskiego crowd,
które oznacza „tłum” oraz outsourcing.
Czym jest outsourcing? Jest to wydzielenie pewnej części działalności ze struktury firmy i powierzenie jej wykonywania
firmie zewnętrznej. Może to być wszystko:
od sprzątania biur po wdrażanie strategii
marki. Korzyści? Przede wszystkim korzyści skali: firma sprzątająca 10 biurowców
jest w stanie bardziej efektywnie wykorzystać swoich pracowników czy kupować
środki czyszczące po dobrych cenach. Jest
zatem bardziej efektywna niż własny dział
sprzątaczek — a co za tym idzie jest też
tańsza. Zagrożenia? Outsourcing funkcji
leżącej zbyt blisko „rdzenia” działalności
firmy może spowodować brak kontroli i

Obecnie przyszłość gier należy do tytułów MMORPG (ang. Massively Multiplayer Online Role Playing Game),
w której to miliony graczy z całego świata grają równocześnie poprzez sieć Internet. Na zdjęciu World of WarcraftTM
(source: http://worldofwarcraftscreenshots.com)
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poważne konsekwencje. Jeśli np. wydzielisz obsługę pogwarancyjną do zewnętrznej firmy, to kiedy jej pracownicy będą
nieuprzejmi, traci wizerunek Twojego
przedsiębiorstwa. I tak dalej…
Kolejną zaletą outsourcingu był dostęp do specjalistycznego know-how
– i to po niższej cenie, niż gdybyśmy musieli zatrudnić eksperta na stałe (a nie
mielibyśmy dla niego wystarczającej ilości
pracy). Dlatego bardzo popularną funkcją
wydzielaną na zewnątrz są wszelkiego
rodzaju usługi projektowe, fotografia reklamowa itp.
Problem (przynajmniej z punktu widzenia firmy) leży w tym, że fotograf się
ceni. Ma drogi sprzęt i dość rzadkie (jak
się do tej pory wydawało) umiejętności,
więc prawo popytu i podaży działało na
jego korzyść: mógł dyktować stawki.
Koszt wyszukania kogoś tańszego zwykle był większy, niż różnica w cenie usługi i firmy „trzymały się sprawdzonych
ludzi”. Co się jednak stanie, gdy okaże
się, że umiejętności prezentowane przez
fotografa-amatora są wystarczające dla
naszych potrzeb? I że całe rzesze fotografów-amatorów jesteśmy w stanie bez
wysiłku znaleźć w jednym miejscu? Odpowiedź jest prosta: droższy zawodowiec
straci pracę.
Internet daje spore możliwości w tworzeniu szeroko rozpowszechnionych społeczności. W społeczności fotografów
jest sporo przeciętniaków (ale ich umiejętności są wystarczające dla niektórych),
ale – zgodnie z krzywą Gaussa – znajdą się także jednostki mało uzdolnione
oraz… wybitne. Jeśli oni wszyscy tworzą
wspólne dobro (jak choćby olbrzymi bank
zdjęć), jest spora szansa na to, że każdy
znajdzie tam coś dla siebie.
Na tym właśnie polega crowdsourcing
– wydzielenie z firmy pewnego obszaru
działalności i oddanie go… w ręce tłumu. No, niekoniecznie „dzikiego” tłumu,
raczej rzeszy zorganizowanych ludzi,
których łączy to samo zainteresowanie,
niejednokrotnie pasja. Wystarczy dać im
narzędzia do komunikowania się, wymiany poglądów, a wyniki przejdą nasze najśmielsze oczekiwania.
Na takiej właśnie zasadzie działa opisywany w artykule bank zdjęć istockpho-
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to.com – serwis zrzeszający na początku
amatorskich fotografów został wykupiony przez największy profesjonalny bank
zdjęć – Getty Images. Dlaczego? Bo ludzie korzystali z niego coraz częściej: im
większy jest tłum, tym lepsza jakość końcowego produktu. „Jeśli ktoś ma kanibalizować nasz biznes, niech będzie to inny
nasz biznes” – tak decyzję o zakupie amatorskiego serwisu skwitował Jonathan
Klein, prezes Getty.
O tym, że crowdsourcing może się
sprawdzić także w dziedzinach tradycyjnie
zarezerwowanych dla specjalistów przekonała się firma farmaceutyczna Eli Lilly.
W 2001 roku założyli InnoCentive – przedsięwzięcie pozwalające specjalistom spoza
firmy rozwiązywać problemy, z którym
borykał się dział badawczy Eli Lilly. Okazuje się, że odpowiednio skonstruowany
i zmotywowany „tłum” radzi sobie doskonale, a InnoCentive rośnie, świadcząc swe
usługi dla coraz szerszej grupy odbiorców.
Najbardziej zaś spektakularnym przykładem zastosowania tłumu do zrobienia
czegoś o rzeczywiście epickich rozmiarach jest Wikipedia, największa na świecie encyklopedia. Jej twórcy wyszli z założenia, że „nikt nie wie wszystkiego, ale
każdy wie coś” i pozwolili każdemu spisać tę wiedzę. Wikipedia zniszczyła cały
przemysł encyklopedyczny – od czasu jej
pojawienia nikt nie chciał kupować wydawanej przez Microsoft Encarty czy nawet
słynnej Encyklopedii Britannica.
Projekt Wikipedia sprawił, że na
crowdsourcing z zainteresowaniem zaczęły patrzeć także wielkie korporacje.
Pojawiło się jednak pytanie: w jaki sposób zachęcić tych ludzi do wzięcia udziału
w zadaniach, które dla nich przygotowaliśmy? Nie będziemy im płacić… Może
chociaż sprawimy, żeby się dobrze bawili?
Zaprojektujmy im grę!
Gry, które zmieniają ludzkie zachowania, gry, które zmieniają świat na lepsze
– to właśnie esencja grywalizacji. Jak to
działa? Zajrzyjmy do Microsoftu.
Ross Smith stał przed nie lada wyzwaniem. Premiera Windows 7 zbliżała się
wielkimi krokami, a Ross odpowiadał za
testowanie tłumaczeń. Oznaczało to, że
jego zespół musiał przejrzeć ponad 530
tysięcy ekranów w kilkunastu językach
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i upewnić się, że nie zawierają błędów.
Kiedy usłyszał, ilu ludzi dostał do tego zadania, złapał się za głowę. „Nie zdążymy
tego zrobić nawet w dwa lata! A co dopiero w kilka miesięcy, które zostały do
premiery.” Ross podszedł do problemu
w dość nowatorski sposób. Zaprojektował grę, do której wciągnął nie tylko swój
zespół, ale wszystkich chętnych pracowników firmy (z oczywistych przyczyn nie
mógł poprosić ochotników spoza firmy,
by przyłączyli się do niego). Gra była prosta do bólu – za sprawdzenie jednego
ekranu dostajesz punkt. Na końcu gry
podsumujemy punkty (w czasie gry możesz także zaglądać na tabele wyników
i porównywać się z innymi) i rozdamy nagrody. Tylko tyle.
Wystarczyło. W ciągu miesiąca do gry
Windows 7 Translation zgłosiło się 4.600
chętnych. Średnio każdy z nich przejrzał
119 ekranów, co pozwoliło rozprawić się
z projektem w czasie krótszym, niż zakładano na początku. Zwycięzca przejrzał ponad 9.300 ekranów! W wolnym
czasie i z mglistą obietnicą nagrody, spędzał nad tym czas tylko dlatego, że była
to gra, która dawała mu osobliwą satysfakcję.
Zaprojektowana przez Smitha gra używała tylko kilku najprostszych mechanizmów, by zmienić zachowania, a jednak
– podobnie jak w przypadku DARPA Balloon Challenge – udało się dzięki niej osiągnąć epickie zwycięstwo.
To właśnie esencja grywalizacji: zmiana zachowań na bardziej pożądane bez
dokładania zbędnego „potu, krwi i łez”,
raczej poprzez włączenie elementu frajdy. Osiągamy to z jednej strony poprzez
dodanie do procesu elementów znanych
z gier: natychmiastowa informacja zwrotna, gromadzenie punktów, tabela wyników to tylko niektóre przykłady. Z drugiej
strony wciągamy graczy za pomocą zajmującej, ambitnej fabuły, która wysyła
ich na ścieżkę rozwoju, dzięki której osiągną maestrię. Dodajmy do tego element
autonomii, a zaangażowanie urośnie niesamowicie. Tak zaprojektowana edukacja
będzie w stanie bez problemu konkurować z czasem, jaki uczniowie dziś poświęcają na „bezproduktywne granie”.

Paweł Tkaczyk
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Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach
ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem e-learningu
z elementami gry oraz gry decyzyjnej – case study
Przedsiębiorczość to jedna z najistotniejszych cech, jakie powinien posiadać człowiek, by móc
swobodnie funkcjonować w rozwijającym się społeczeństwie. Przedsiębiorczość to również cecha, dzięki której dokonuje się postęp naszej cywilizacji.

Jesteś przedsiębiorczy, to znaczy: jesteś kreatywny, potrafisz odnaleźć się
w trudnej sytuacji, potrafisz rozwiązać
problem. Inaczej mówiąc, to znaczy, że
w życiu zawodowym dasz sobie radę
i masz dużą szansę na odniesienie sukcesu
w obrocie gospodarczym. Nie każdy przejawia tę cechę od urodzenia, jednak – co
ważne – można ją wykształcić. Bazując
na tym przekonaniu, uczymy w polskich
szkołach przedsiębiorczości, co – niestety – nie spotyka się z oczekiwanym zaangażowaniem i entuzjazmem uczniów, powodując tym samym niską efektywność
kształcenia.
W niniejszym artykule została przedstawiona innowacyjna w formalnym nauczaniu metoda kształtowania tej ważnej
i jednocześnie trudnej do opanowania kom-

petencji wśród polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zaprezentowany został
sposób, w jaki planujemy uporać się z problemem niskiego zaangażowania uczniów
w zdobywaniu tej kompetencji w szkołach
ponadgimnazjalnych. Narzędziem, którym
będziemy wspomagać kształcenie, jest
grywalizacja wykorzystana w e-learningu
w systemie eduKariera oraz gra decyzyjna
eduFarma.

Istotność przedsiębiorczości
jako przedmiotu nauki
Zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, jednym z podstawowych celów
przyjętych przez Unię Europejską jest
wykreowanie aktywnego uczestnika społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji. Jedną z kluczowych kompetencji,
wyodrębnionych w Strategii Lizbońskiej,

posiadanych i pożądanych przez członków takiego społeczeństwa, jest przedsiębiorczość i inicjatywność.
Przedsiębiorczość to cecha szczególnie
pożądana, bez której trudno byłoby nam
poruszać się po współczesnym rynku pracy – niezależnie od tego, czy jesteśmy pracobiorcami, czy pracodawcami. Umożliwia
nam ona znalezienie pracy, zapewnienie
bytu, poruszanie się w społeczeństwie
i godne życie. Dzięki niej zdobywamy odpowiedni zasób gotówki zabezpieczający
dobrobyt naszej rodzinie oraz zapewniający wykształcenie naszym dzieciom.
Przedsiębiorczość to cecha, która pozwala
nam: rozpocząć i prowadzić własne przedsięwzięcie, stworzyć przedsiębiorstwo,
rozwijać produkt i własne pomysły, realizować marzenia i ambicje, a także cecha

Agnieszka Dziurzańska
Doktorantka na wydziale informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecnie kierownik projektu na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
Jej działalność naukowa i dydaktyczna skupiona jest wokół systemów informatycznych zarządzania, zarządzania projektami w tym tworzenia zespołów projektowych oraz kształtowaniem struktur do modeli
kompetencji. Dorobek z pracy naukowej zawiera się m.in. w publikacjach z zakresu zarządzania projektami czy tworzenia zespołów projektowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych
finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
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Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach
ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem e-learningu
z elementami gry oraz gry decyzyjnej – case study

mającą wpływ na społeczeństwo, ponieważ dzięki niej kreujemy miejsca pracy dla
innych ludzi.
W tym miejscu należy zadać pytanie:
dlaczego niektórzy z nas są przedsiębiorczy, a inni – nie? Jeżeli nie wszyscy posiadają tę cechę, to zasadnicze staje się drugie
pytanie: czy, nie będąc przedsiębiorczym,
można się tej cechy nauczyć?
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest
prosta – niektórzy z nas są szczęściarzami
i po prostu urodzili się z tą cechą. Inni są
przedsiębiorczy, ponieważ mieli doskonałe wzory do naśladowania w swoim
otoczeniu i przejęli obserwowany sposób
zachowania, stając się przedsiębiorczymi
(np. obserwując przedsiębiorczą sąsiadkę
prowadzącą z powodzeniem zakład fryzjerski). Jednak niektóre osoby nie miały
tyle szczęścia – ani nie posiadają tej cechy
od urodzenia ani nie miały okazji nauczyć
się jej od otoczenia.
Odpowiedź na drugie pytanie brzmi:
tak, możemy się nauczyć bycia przedsiębiorczymi. Szansą na to, aby stać się
przedsiębiorczym i sprawnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na
wiedzy i innowacji, jest po prostu wykształcenie tej cechy, dlatego też przedsiębiorczość wprowadzona została do
polskich szkół w ramach obowiązkowych zajęć.

Przedsiębiorczość w edukacji
formalnej
Transformacja, którą nasz kraj z powodzeniem przechodzi, spowodowała,
że przedsiębiorczość – jeszcze nie tak
dawno postrzegana jako „brudna robota” – zyskała na znaczeniu. Znowu
zaczęliśmy doceniać własną inicjatywę
zagwarantowaną przez wolność, której
ustrój komunizmu pozbawiał nas. Choć
minęło zaledwie ponad 20 lat od przełomu 1989 r., to jednak jesteśmy krajem
szybko rozwijającym się, krajem osób
zdolnych, mądrych i przedsiębiorczych
(„Polak potrafi”). Dojrzeliśmy również
do tego, by przedsiębiorczości nauczać
kolejnych pokoleń.

Stąd też w 2002 roku wprowadzono
w Polsce do szkół ponadgimnazjalnych1
przedmiot podstawy przedsiębiorczości.
Od tego czasu minęło zaledwie kilka lat,
a my nadal jesteśmy na etapie opracowywania formuły nauczania przedsiębiorczości. W tym celu przygotowujemy odpowiednią kadrę, sprawdzamy nowe metody
nauczania, ustalamy zmiany w podstawie
programowej i tworzymy nowe programy
nauczania.
Jednakże samo nauczanie wciąż jest
nieefektywne, czego objawem jest znudzenie uczniów na lekcjach oraz brak zadowalających rezultatów świadczących
o przyswojeniu tej istotnej kompetencji.
Dużym minusem w kształceniu formalnym przedsiębiorczości – widocznym
z perspektywy ucznia jako osoby uczącej
się – jest wysoki stopień skomplikowania
przekazywanej wiedzy. Wynika to stąd, że
nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień, wyznaczonych przez podstawę
programową2. Uczniowie przerabiają tak
różnorodne zagadnienia, jak: charakterystyka osoby przedsiębiorczej, tworzenie
dokumentów aplikacyjnych, zakładanie
własnej działalności, okrężny obieg pieniądza w gospodarce, wskaźniki mikroi makroekonomiczne oraz mechanizmy
funkcjonowania giełdy.
Zagadnienia znajdujące się na początku tej listy nie powinny sprawiać uczniom
problemów w przyswojeniu, ponieważ
bazują na powszechnie znanych pojęciach. Jednakże końcowe zagadnienia to
elementy zupełnie nowe, skomplikowane
i na ogół nieznane osobom w przedziale
16 – 21 lat, przydatne zapewne dopiero po
ukończeniu studiów. Niestety, podstawa
programowa tego przedmiotu zawiera znacznie więcej trudnych zagadnień,
których nie sposób opanować z dnia na
dzień. Taki stan rzeczy również skutkuje
brakiem zainteresowania uczniów podczas lekcji.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że czas wyznaczony na przekazanie
tej obszernej wiedzy obejmuje jedynie
723 godziny lekcyjne – w przypadku lice-
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ów i techników, oraz 32 godziny lekcyjne
– w przypadku zasadniczych szkół zawodowych. W praktyce oznacza to jedynie
zasygnalizowanie tematu. Z perspektywy ucznia elementem utrudniającym
zrozumienie zagadnienia jest również
brak przełożenia zdobywanej wiedzy na
samodzielne działanie. Brak możliwości
przetestowania poznawanych zagadnień
powoduje usunięcie ich z pamięci. Te zagadnienia są dla większości uczniów nowe
– ilu 18-latków w ciągu najbliższych 4 lat
będzie inwestowało na giełdzie, a ilu z zapałem będzie analizowało interwencję
NBP na rynku walut? Można się spodziewać, że niewielu. To wszystko przekłada
się na brak motywacji do uczenia się tego
przedmiotu.
Ludzki mózg stosuje naturalną intuicyjną barierę ochronną, polegającą na blokowaniu przyswajania informacji, które nie
wydają się nam przydatne. Dzięki temu
optymalizuje działanie skierowane na
zbieranie jedynie tych, które subiektywnie
wydają się istotne. Innymi słowy, jeżeli nie
widzimy potrzeby lub sposobności wykorzystania informacji do nas docierających, to usuwamy je z pamięci. Gdy uczeń
nie zrozumie – a właściwie jego mózg nie
odczuje – potrzeby z gromadzenia i przetworzenia wiadomości przekazywanych
na lekcjach lub w inny sposób (np. poprzez
naturalną ciekawość wynikającą z indywidualnych zainteresowań), nie odczuje on
motywacji to nie zapamięta wykładanego
materiału. W takim przypadku jego nauka
zawsze będzie procesem wymuszonym,
czyli z definicji nieefektywnym.

Postawienie problemu
Jak przedstawiono powyżej, bieżąca
sytuacja związana z nauczaniem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
w szkołach ponadgimnazjalnych nie wygląda zadowalająco. Dlatego też ze względu na obiektywną ważność tego przedmiotu należy wypracować nowoczesne
metody, które skutecznie zmotywują
ucznia do zapoznania się z tą tematyką
oraz spowodują, że nabyta wiedza będzie
przez niego zapamiętana i w przyszłości
wykorzystana w praktyce.

1

Szkoły ponadgimnazjalne obejmują: licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz kształcą młodych ludzi w wieku od 16 do 21 lat.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.
3
72 godziny lekcyjne (to przy 45 min na 1 lekcję) daje 54 godziny zegarowe co, przekładając na czas pracy w firmach, oznacza 6,75 dni roboczych!
2
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Case study
Zagadnienie nieskutecznego nauczania przedsiębiorczości w szkołach jest
problemem zidentyfikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN),
które na wiele sposobów stara się wypracować nową formułę nauczania tego
przedmiotu. Jednym z nich jest rozpisanie, w ramach III priorytetu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),
konkursu 4/POKL/2009 mającego na celu
między innymi opracowanie nowego programu nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz nowych metod nauczania.
Wśród beneficjentów programu znalazła się Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu w Szczecinie (ZPSB) tworząca
pod nadzorem MEN zintegrowany „System Kształcenia Członka Społeczeństwa
Opartego na Wiedzy i Innowacji”, który
w oparciu o opracowany model kompetencji człowieka przedsiębiorczego i aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji będzie łączył:
- nowy program nauczania przedmiotu
podstawy przedsiębiorczości,
- system eduKariera z grą decyzyjną
eduFarma,
- model współpracy pomiędzy szkołą
a przedsiębiorstwami.
Nasz zespół postawił sobie za cel nie tylko
przekazanie uczniom w nowoczesny sposób
samej wiedzy o przedsiębiorczości, ale przede
wszystkim wykształcenie odpowiednich
przedsiębiorczych postaw. Mają przejawiać
się one w zachowaniach, które – dzięki wykorzystaniu wiedzy – pozwolą w odpowiedni
sposób funkcjonować w społeczeństwie.

kojarzy się z przyjemnościami i zabawą,
a nie nauką szkolną, która postrzegana jest
jako zajęcie nieinteresujące, a wręcz nudne. E-learning pozwala uczniom na wejście
w bezpośrednią i indywidualną interakcję
z komputerem oraz pozyskanie bieżącego
feedbacku. Z perspektywy szkoły – jako
organizacji, której stosunkowo trudno jest
wdrożyć na szeroką skalę nowe metody
nauczania (mówimy o wdrożeniu systemu
eduKariera w całej Polsce) – e-learning jest
tym, co nie jest zupełnie obce. Nauczyciele
zetknęli się już z tą formą nauki, najczęściej
pełniąc przy tym rolę ucznia.
Jednak zastosowanie e-learningu
w czystej postaci to metoda umożliwiająca jedynie poszerzanie (w rzeczywistości
jest to wtłaczanie) wiedzy. Wiedza jest
oczywiście podstawą, ale to nie wszystko. Tym co należy wykształcić w uczniu to
przede wszystkim odpowiednie postawy
objawiające się w zachowaniach człowieka. Należy zmienić zachowanie, a wówczas będzie można powiedzieć, że czegoś
nauczyliśmy młodego człowieka.
Naturalny i skuteczny sposób uczenia
się człowieka, to znana każdemu doskonale zabawa, która wykorzystuje cechę
posiadaną przez wszystkich - naturalną
ludzką ciekawość. Nauczenie kilkuletniego dziecka nie odbywa się poprzez wykładanie mu teorii, ale poprzez zabawę. Na
przykład nie robimy dziecku wykładu na
temat mechaniki ludzkiego ciała i wynikającej z niej umiejętności chodzenia aby
nauczyć je chodzić; robimy zabawę z samej czynności. Dajemy mu tym samym
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podstawowy zakres kompetencji jeżeli
chodzi o chodzenie. Jeżeli, później jako
osoba starsza, będzie ono chciało sportowo uprawiać chodzenie jak nasz mistrz
olimpijski Robert Korzeniowski, to z pewnością rozszerzony zostanie zakres jego
kompetencji chodzenia właśnie o specjalistyczną wiedzę.
Wewnętrzna motywacja powoduje,
że wykonywana czynność jest odczuwana przez nas jako zabawa dająca radość,
a nie jako praca. Zewnętrze stymulowanie
nagrodami to zewnętrzna motywacja,
która powoduje, że przyjemność zamienia
się w pracę, ale tylko wówczas, gdy samoistne zainteresowanie (czyli wewnętrzna
motywacja) nie jest wysokie.
W związku z powyższym uznaliśmy,
że zastosowanie elementów znanych
z gier będzie skuteczną metodą nauczania
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Trud nauki powodujący u uczniów brak
wewnętrznej motywacji ma być zniwelowany przez stosujący grywalizację system
eduKariera. Grywalizacja (ang. gamification) to przenoszenie mechanizmów zawartych w grach do innych zastosowań.
W systemie eduKariera dodajemy więc
elementy gry do e-learningu oraz dodatkowo uzupełniamy system typową grą
komputerową.

Idea systemu eduKariera
System eduKariera jest rozbudowanym narzędziem informatycznym, które
pozwoli na przeprowadzanie w świecie
wirtualnym rzeczywistych zadań doty-

Podstawowym pytaniem, które stanęło przed nami było zagadnienie w jaki
sposób zmotywować młodego człowieka
do pochylenia się na trudnymi i obcymi dla
niego treściami przedmiotu? Jak wspomóc go w przyswojeniu określonych zachowań?

Zastosowanie elementów
gry – grywalizacja
E-learning jest interesującą metodą przyswajania wiedzy przez uczniów
między innymi dlatego, że wykorzystuje
komputer będący narzędziem znanym
młodzieży i wciąż atrakcyjnym. Oparta na
multimediach nauka jest dynamiczna i interesująca wizualnie do tego stopnia, że

Składowe Systemu Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego
Na Wiedzy i Innowacji
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którego nie potrafi rozwiązać, dajemy
mu możliwość popełniania wielu błędów. Jednak by nie zniechęcić go do
dalszego działania, dajemy mu także
różnorodne podpowiedzi, dlatego kolejny przykład jest już łatwiejszy. Uczeń
wykonuje zadanie do momentu prawidłowego rozwiązania.

eduKariera - struktura kompetencji
czących zagadnień przedsiębiorczości.
System wprowadzi ucznia w realne problemy i nauczy go właściwego postępowania. Tego typu forma nauki będzie dla
ucznia bardzo atrakcyjna, dzięki czemu do
wykonywanych zadań będzie podchodził
z entuzjazmem, czyli zupełnie inaczej niż
do kolejnych, reguł książkowych wykuwanych na pamięć.
Podstawą do opracowania systemu
eduKariera jest zbudowany przez zespół
ekspertów na podstawie badań i analiz
model kompetencji człowieka przedsiębiorczego i aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji. Model ten przekształca zakres treści
podstawy programowej w zestaw kompetencji, jakie musi opanować uczeń w
toku nauki przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Na strukturze tego modelu
oparte zostały cztery podstawowe elementy treningowe systemu eduKariera:
case study, wykłady i ćwiczenia – w które
włączono elementy gry oraz oddzielnie
gra decyzyjna eduFarma.
Celem kształcenia uczniów w zakresie
podstaw przedsiębiorczości jest przygotowanie do funkcjonowania na rynku gospodarczym. To zadanie spełnia system eduKariera, który ma na celu podniesienie poziomu
kompetencji uczniów z zakresu przedmiotowego podstaw przedsiębiorczości poprzez
uświadomienie uczniowi jego własnych
cech, wykształcenie odpowiednich postaw

i umiejętności, uporządkowanie wiedzy oraz
utrwalanie poprze praktykę, tak by stały się
nawykowym zachowaniem ucznia.

Elementy treningowe
w eduKariera
Trening każdej kompetencji rozpoczyna się od case study. System case
study to seria ćwiczeń polegających
na tym, że uczeń – bez wcześniejszego
przygotowania i odpowiedniej wiedzy –
stawiany jest w sytuacji, w której musi
rozwiązać konkretny problem. Ukazując sytuacje z realnego życia gospodarczego, wymaga od użytkownika wykorzystania trenowanych kompetencji. W
związku z tym że uczeń otrzymuje na
początku niejasny dla niego przykład,

Kolejnym elementem treningowym
są wykłady teoretyczne udostępnione uczniowi dopiero, gdy poradzi sobie
z prawdziwym problemem w case study.
Wiedza teoretyczna przekazywana jest
w postaci krótkich wykładów pozwalających na usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas rozwiązywania case study.
Istotne jest również to, że w case study
stosowane jest jedynie słownictwo znane i w pełni zrozumiałe dla ucznia (czyli
niezawierające żadnych specjalistycznych nazw i sformułowań). Dopiero
podczas wykładu teoretycznego czynnościom i rzeczom przypisywane są odpowiadające im specjalistyczne nazwy.
Elementem treningowym są również
bogate ćwiczenia umożliwiające uczniom
bieżącą weryfikację wiedzy teoretycznej
oraz jej utrwalenie. Przejście do kolejnego poziomu, czyli następnej kompetencji,
jest możliwe po rozwiązaniu odpowiadających im zestawów ćwiczeń. Pomagają
w tym liczne podpowiedzi oraz system
lekcji powtórkowych, porządkujący materiał indywidualnie dla każdego ucznia.
Tym samym dajemy możliwość popełniania błędów i uczenia się na nich.
Do wzmocnienia całego przekazu
oraz zachęcenia do treningu, jako ostatni

eduKariera - jeden z elementów treningowych to ćwiczenia
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dy oraz ćwiczenia, zastosowano elementy znane z mechaniki gier. Są to elementy
zestawione w Tabeli i scharakteryzowane
poniżej.
• Wybór poziomu trudności – poziom
trudności dostosowany do ucznia. W typowych grach komputerowych gracz
ma możliwość wyboru poziomu trudności. System eduKariera we wstępnym teście umiejętności sprawdza indywidualne możliwości i na tej podstawie ustala,
na jakim poziomie trudności będzie prowadzony uczeń. W tym celu kwalifikuje
go do jednej z trzech grup: poziom niski,
średni lub wysoki.

eduFarma - wygląd gry przypomina znane gry typu Casualty

element zastosowaliśmy multiplayerową
grę decyzyjną eduFarma. Zastosowanie
gry decyzyjnej, dzięki użytym w niej elementom opartym na atrakcyjnej oprawie graficzno-dźwiękowej oraz wzajemnej rywalizacji, wywoła w uczniach
wewnętrzną motywację. Dzięki temu
nieświadomie, poprzez zabawę, będą
uczyć się i wykorzystywać w symulowanym środowisku obrotu gospodarczego
wiedzę zdobytą podczas sesji e-learningowych.

czywistym obrocie gospodarczym.
W grze stworzonej na potrzeby systemu
eduKariera stworzone zostały sytuacje
decyzyjne pojawiające się w przedsiębiorstwach, a sama rozgrywka polega
na prowadzeniu przedsiębiorstwa ukierunkowanego na określone realne cele,
z wykorzystaniem narzędzi, którymi posługuje się firma.

Włączenie elementów gry
W systemie eduKariera w części e-learningowej zawierającej case study, wykła-

• Wyznaczenie własnego celu – oczekiwana ocena. W grze komputerowej
użytkownik może wybrać cel, do którego będzie zmierzał. System eduKariera
daje możliwość świadomego i samodzielnego sterowania nauką, dlatego
uczeń może ustalić ocenę, jaką chce
osiągnąć z przedmiotu. Dzięki temu
system będzie indywidualnie kierował
jego nauką – tak, by pomóc mu osiągnąć
ustalone cele. Jest to również dodatkowy element edukacyjny polegający na
zaplanowaniu własnej nauki.
• Zdobywanie kolejnych poziomów – podział na kompetencje. Standardowe gry
komputerowe podzielone są na levele
czyli poziomy, które użytkownik musi
przejść, wchodząc na wyższe stop-

Należy przy tym zaznaczyć, że w tworzonym systemie eduKariera wykorzystywana gra decyzyjna wygląda jak
typowa gra komputerowa. Jednak ze
względu na ograniczony budżet oraz
zakres przedsięwzięcia, nie jest tak
atrakcyjna graficznie, jak najnowsze gry
wykorzystujące technologię 3D. Przypomina ona znane gry typu Casualty,
które mimo mniejszej atrakcyjności wizualnej są interesujące dla osób w każdym wieku. W opisywanym systemie
wykorzystano niektóre elementy bardzo
popularnej na świecie gry internetowej
Farma, w której to gracze muszą w taki
sposób prowadzić gospodarstwo rolne,
aby przynosiło coraz większy zysk, np.
by przybywało w nim zwierząt, a zbiory
były coraz większe.
Gra eduFarma to w rzeczywistości
gra ekonomiczna, w której symulowane
są niektóre procesy zachodzące w rze-

eduFarma - użytkownik decyduje o działaniach produkcyjnych
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eduKariera - pozycja w firmie wizualizowana jest przez odpowiednie awatary
nie zaawansowania. Wyższy poziom
niekoniecznie oznacza większą liczbę
punktów, choć na pewno wiąże się ze
zdobyciem nowych umiejętności. W taki
sposób zbudowany jest również sys-

cja w eduKarierze wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na niższym
poziomie. Przechodząc na wyższy stopień, użytkownik zwiększa swoją pulę
punktów.

eduKariera - indywidualne lekcje powtórkowe
tem eduKariera, w którym poziomom
odpowiadają kompetencje do opanowania. Każda kolejna kompetencja to
nowa pula umiejętności. Podobnie jak w
standardowej grze, każda kompeten-

• Zdobywanie nagród – pozycja w firmie. W wielu grach ekonomicznych
i zręcznościowych przechodząc grę,
gracz zdobywa nagrody (np. otrzymuje wyższe stopnie wojskowe). Jak

element w mechanice gier

element w eduKariera

wybór poziomu trudności

poziom trudności dostosowany do ucznia

wyznaczenie własnego celu

oczekiwana ocena

zdobywanie kolejnych poziomów

podział na kompetencje

zdobywanie nagród

pozycja w firmie

rywalizowanie z innymi

widoczność wyników innych uczniów

feedback - natychmiastowa informacja zwrotna

informacja o poprawności odpowiedzi

wsparcie w rozwiązywaniu

dodatkowe wyjaśnienia

szansa na drugie życie

lekcje powtórkowe

Elementy gry w systemie eduKariera
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już wspomniano, uczeń nie odczuwa
wewnętrznej motywacji do uczenia się
przedsiębiorczości, dlatego też należy
dostarczyć mu motywacji zewnętrznej. W systemie eduKariera elementem motywującym są pozycje w firmie,
a przez to status, jaki może osiągnąć
użytkownik. Struktura odwzorowuje
przedsiębiorstwo, gdzie osobą o najniższej pozycji jest stażysta, a osobą
stojącą na czele – prezes. Uczeń, przechodząc przez kolejne plansze, wykonuje ćwiczenia, za które otrzymuje
punkty, przekształcane przez system
na pozycje. Ich graficzna prezentacja
w postaci awatara pozwala na utrwalenie efektu. Istotne jest jednak, że
raz zdobytą pozycję użytkownik może
utracić, dlatego – aby ją utrzymać –
musi kontynuować naukę.
• Rywalizowanie z innymi – widoczność
wyników innych uczniów. Ważnym
elementem każdej gry, dzięki któremu
staje się ona atrakcyjniejsza, jest pojawienie się współzawodników. W systemie eduKariera uczniowie mogą
porównywać swoje wyniki z osiągnięciami innych, widząc awatary kolegów
i koleżanek, odzwierciedlające pozycję
w firmie. Taki zabieg ma zmobilizować
do podniesienia statusu i zdobywania
kolejnych umiejętności.
•Feedback (natychmiastowa informacja zwrotna) – informacja o poprawności odpowiedzi. W typowych grach
strategicznych lub zręcznościowych
gracz natychmiast może ocenić swoje
posunięcie. Dzięki temu dowiaduje się,
czy było ono prawidłowe, czy też nie.
Elementem, który ma wspomóc ucznia
w systemie eduKariera, jest przekazywanie informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi oraz pokazywanie
prawidłowych odpowiedzi. Bezzwłoczna informacja zwrotna pozwala na bieżącą korektę wyboru, pomagając też
w utrwaleniu wiedzy oraz zachęcając
do dalszego działania.
• Wsparcie w rozwiązywaniu – dodatkowe wyjaśnienia. Jest to element również często stosowany w typowych
grach komputerowych (np. podczas
realizowania misji w grach wojskowych
gracz otrzymuje podpowiedzi ułatwiające mu podjęcie właściwych decyzji
strategicznych). Elementem, który
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ma zmotywować ucznia w systemie
eduKariera, jest pokazywanie dodatkowych wyjaśnień. Istotne jest jednak,
że system nie interpretuje błędnych
wyników, ale zawsze pokazuje interpretacje prowadzące do prawidłowego rozwiązania. Dzięki temu uczeń nie
jest zniechęcany przez pokazywanie,
jak daleko jest od celu (czyli prawidłowej odpowiedzi), ale zachęcany do dalszej gry przez informowanie, jak jest
blisko. Takie rozwiązanie gwarantuje
wzmocnienie wewnętrznej motywacji
przez dostarczanie uczniowi przyjemności z prawidłowego kroku.

z gier oraz grę decyzyjną. Zastosowanie
grywalizacji w nauczaniu formalnym
może przynieść zaskakujące rezultaty.
Oczekujemy, że użycie naturalnych metod
uczenia się rozwiąże problem niskiego za-
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Docelowo planujemy, aby w 2013 roku
system eduKariera trafił do wszystkich
szkół ponadgimanazjalnych w Polsce. Natomiast pierwsze wyniki wdrożenia testowego zaprezentujemy Państwu podczas

• Szansa na drugie życie – lekcje powtórkowe. W każdej grze gracz ma
możliwość poprawienia swojego wyniku dzięki temu, że posiada kilka tak
zwanych „żyć”. W systemie eduKariera uczeń, który nie osiągnął wymaganego poziomu danej kompetencji,
czyli danego levelu, może jeszcze raz
zrealizować przewidziane w nim zadania. W tym celu system automatycznie i indywidualnie dla każdego ucznia
generuje lekcje powtórkowe, podczas
których można poprawić wyniki.

Rola nauczyciela
Wszystkie wymienione wyżej elementy
treningowe i wykorzystane w nich elementy znane z mechaniki gier mają wspomóc
ucznia w uczeniu się, a nauczyciela w nauczaniu tego przedmiotu. Rola nauczyciela
w samym systemie eduKariera sprowadza
się do przewodnika. W trakcie nauki nauczyciel ma możliwość bieżącego śledzenia
indywidualnych postępów każdego ucznia.
Dzięki temu może w każdym momencie
udzielać rad poszczególnym uczniom w zakresie przerabianego materiału.
Zakończenie nauki w systemie eduKariera jest podkreślone i nagrodzone
wręczeniem certyfikatu. Każdy uczeń
otrzymuje certyfikat poświadczający jego
poziom kompetencji z zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Podsumowanie
W systemie eduKariera dedykowanym
do nauki podstaw przedsiębiorczości zastosowaliśmy takie elementy jak e-learning wzbogacony elementami znanymi

eduKariera - system dostarcza dodatkowe wyjaśnienia
angażowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naukę przedsiębiorczości.
System eduKariera jest obecnie wciąż
modyfikowany wprowadzany w fazę kolejnych testów. We wrześniu 2011 r. system
zostanie udostępniony do testowania 750
wybranym uczniom szkół ponadgimanazjalnych oraz ich nauczycielom w województwie zachodniopomorskim. Testy
będą prowadzone w warunkach rzeczywistych, podczas obligatoryjnych lekcji z
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Bazując na uzyskanych wynikach, system
będzie rozwijany i modyfikowany. Mamy
nadzieję, że system eduKariera – poprzez
wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania – przełoży się
na zwiększenie skuteczności nauczania
przedsiębiorczości w polskich szkołach.

jesiennej edycji konferencji e-learning
Trends, na którą serdecznie zapraszamy.

Uzależnienie od gier jest znanym problemem. A gdyby tak poprzez gry uzależnić młodzież od poszerzania swojej wiedzy i umiejętności?
Chętnych zapraszamy do współpracy
oraz do wyrażania swoich uwag i opinii.

Agnieszka Dziurzańska
Projekt innowacyjny „Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system
kształcenia przedsiębiorczości w szkołach
ponadgimnazjalnych” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
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Nowoczesne nauczanie
z marką Pluszaki Rozrabiaki

Przepis na nowoczesne i efektywne nauczanie składa się z atrakcyjnego produktu
dopasowanego do oczekiwań rynku i satysfakcji odbiorcy. Jak to połączyć, by trafić do
najmłodszych, czyli dzieci, odnosząc jednocześnie sukces? Odpowiedzią może być marka
Pluszaki Rozrabiaki, w której ofercie znajdują się interaktywne produkty oparte na
e-learningu. Jakie?
Wydawnictwo Egmont już od ponad
130 lat zapewnia następnym pokoleniom
rozrywkę w postaci książek, czasopism,
komiksów i gier planszowych. To największe w Europie wydawnictwo dla dzieci
i młodzieży działa w 30 krajach, dając
zatrudnienie pasjonatom słovwa drukowanego w ponad 100 firmach. Międzynarodowy charakter firmy, dobrze dobrany
zespół i różnorodność oferowanych produktów jest gwarancją zarówno satysfakcji klienta, jak i sukcesu wydawnictwa.
Jednym z największych sukcesów
Egmont Polska jest wykreowanie marki

Czasopismo „Pluszaki
Rozrabiaki”:

Pluszaki Rozrabiaki, pod której szyldem
wydawane są: czasopismo, książki (cztery
produkty: kolorowanki, zbiory zadań i ćwiczeń, nauka pór roku), a także gra planszowa. Produkty skierowane są do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4–7 lat), a ich głównym celem jest
wspomaganie rozwoju oraz wychowania

Sprzedaż produktów z marką Pluszaki Rozrabiaki:
• Łączna sprzedaż egzemplarzowa czasopism „Pluszaki Rozrabiaki” i „Pluszaki Rozrabiaki Wydanie Specjalne” w 2010 r. wyniosła ponad 200 tys.
• W ciągu czterech miesięcy sprzedaż książek (kolorowanki, zbiory zadań i ćwiczeń)
markowanych znakiem Pluszaki Rozrabiaki wyniosła ponad 13 tys. egzemplarzy.
• W cztery miesiące po debiucie gry planszowej „Pluszaki Rozrabiaki” sprzedano
4 tys. egzemplarzy produktu.

• debiut w październiku 2008 r.,
• jeden z największych sukcesów
Egmont Polska w segmencie pism
własnych,
• skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
• dwumiesięcznik,
• równolegle seria wydań specjalnych,
• 24 strony,
• cena: 12.99 zł,
• dołączona gra CD.

Pluszakowo.pl:
• Cel: nauczanie i rozwijanie zdolności
dzieci poprzez udział w grach edukacyjnych.
• Odbiorcy: dzieci w wieku 3 – 7 lat i rodzice (głównie mamy).
• Kontrola rodzicielska i raporty o postępach dziecka.
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najmłodszych. O dużym zainteresowaniu nauką z Pluszakami świadczy wartość
sprzedaży wszystkich wydanych przez Egmont produktów, która przekroczyła już
6 mln złotych, a także współpraca z mediami. Przy udziale TVN Style powstały
„Pluszakowe Bajki”, firma Axiom produkuje maskotki Pluszowe, a Vidis – oprogramowanie na tablice multimedialne i karty
edukacyjne do wizualizerów.
Edukacja najmłodszych wspierana jest
także przez nowoczesne media wykorzystujące metody e-learning. Przykładem
interaktywnego serwisu w Internecie jest
realizowany obecnie projekt Pluszakowo.
pl mający za zadanie rozwijać umiejętności
dziecka potrzebne we wczesnej edukacji
i nauczać poprzez bezpieczne gry. Odbiorcami są dzieci w wieku 3 – 7 lat oraz
rodzice, którzy będą mieli możliwość kontroli m.in. czasu gry czy poziomu trudności
wybieranych gier. W ramach portalu rodzice będą otrzymywać raporty na temat
postępów dziecka. Gry dobierane będą
indywidualnie, w zależności od preferencji
i rozwijanych umiejętności, a bezpieczeństwo zabawy zagwarantuje przyjazne środowisko eliminujące reklamy i przemoc.
Premiera portalu w publicznej wersji beta
planowana jest na wrzesień 2011 roku.
Nowoczesne przekazywanie wiedzy
wspierane jest także przez produkty interaktywne marki Quomo: tablice elektromagnetyczne i na podczerwień, ekrany projekcyjne, projektory, tablety oraz
wizualizery. To zbiór materiałów adresowanych do nauczycieli w przedszkolach,
wzbogacony o płyty z przykładowymi,
szczegółowo opisanymi scenariuszami
zajęć i kolorowankami do wydruku. Zostały one przygotowane przez doświadczonych pedagogów, co jest gwarancją wysokiej wartości dydaktycznej i dopasowanej
do odbiorców formy przekazu.
Wydawnictwo Egmont (www.egmont.
pl) oraz Pluszaki Rozrabiaki (www.PluszakiRozrabiaki.pl) zachęcają do współpracy, gwarantując kompletne i nowoczesne
rozwiązania interaktywne oraz wysoką
jakość oferowanych produktów. Przekonują o tym nie tylko bardzo dobre wyniki
sprzedaży, ale także popularność Pluszaków wśród dzieci oraz owocna współpraca z mediami i placówkami oświatowymi.
Julita Kula

Nauka z tablicą interaktywną w przedszkolu to:
• Przykładowe scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych.
• Gotowe zestawy sprzętu (np. ekrany projekcyjne, projektory i akcesoria, tablety
i wizualizery).
• Instalacja i szkolenia.

Dlaczego warto korzystać z tablicy interaktywnej marki Quomo?
1. Tablica interaktywna przygotowana w wersji na podczerwień i elektromagnetycznej z możliwością rozbudowy o dodatkowe produkty (wizualizery, tablety, systemy
do testów).
2. Tablica na podczerwień to:
• powierzchnia: suchościeralna, odporna na uszkodzenia i magnetyczna;
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika;
• potwierdzona bezawaryjność;
• gwarancja na 5 lat.
3. Tablica elektromagnetyczna to:
• powierzchnia suchościeralna i matowa (niepowodująca refleksów);
• obsługa przy użyciu pisaków przez dwie osoby jednocześnie (dual pen);
• technologia o wysokiej rozdzielczości 50 linii / mm;
• gwarancja na 5 lat.

Dane kontaktowe:
Krzysztof Czulec
Publishing Director - Juvenile magazines and Digital business
Krzysztof.Czulec@egmont.pl
tel. +48 22 838 41 00
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Social Learning
Na siedem lat przed powstaniem Facebooka, czyli na długo przed tym jak w internecie zaczęły
panoszyć się sieci społecznościowe znany był fakt1, że ludzie mają dużo większe zasoby wiedzy,
niż to się może wydawać po analizie przeprowadzanych testów i sprawdzianów.
Wiadome było również, że informacje,
które są w posiadaniu każdego z nas posiadają tę subtelną cechę, że wzbogacone
są w szeregi bardzo indywidualnych i subtelnych powiązań, które powszechnie
nazywamy skojarzeniami. Kolejną znaną
cechą informacji posiadanych przez ludzi
były umiejętności z nimi powiązane. Ten
idealny układ stanowi także dzisiaj o potencjale społeczności, społecznego uczenia się, a w zasadzie uczenia się w ogóle,
bo właśnie połączenie informacji i umiejętności stanowi z definicji wiedzy.
Chciałoby się powiedzieć, że cała
wiedza potrzebna współczesnym ludziom znajduje się w bazach danych,
w przepastnych bibliotekach i sukcesem
edukacyjnym byłoby natychmiastowe
powiązanie jej z odpowiednimi ludźmi
w odpowiednim kontekście. Niestety to
nie wiedza znajduje się we wspomnianych
zbiorach, a jedynie informacje. W tym
momencie cały czar technologii pryska
i stajemy przed odwieczną koniecznością
uczenia się.
Na temat social learning mówi się
ostatnio bardzo dużo, ale jako takie ucze-

nie się w grupie nie jest ani nowe ani specjalnie odkrywcze. W celu właściwego
poznania tego tematu trzeba przyjrzeć
się z bliska medialnej bańce facebooka
i internetowemu fetyszowi liczby użytkowników2, social-zamieszaniu, internetowemu szumowi, medialnie nośnym
sloganom i całemu zgiełkowi. Należy zobaczyć jak funkcjonuje komunikacja, jakie
korzyści płyną z bycia podłączonym, co
na to pedagogika i na co należy uważać.
Jednocześnie trzeba stanąć w pewnej
odległości od klasycznych sposobów realizowania szkoleń i budowania kapitału
organizacji.

teresujących nas informacji, a codzienną
gazetę składając sobie z poleconych nam
kanałów RSS

Razem i od siebie nawzajem

Generalizując, pasożytujemy na sobie
nawzajem. Siedzimy na końcówce internetowej pajęczyny i czekamy na ciekawy
kąsek. Jeśli znajdziemy coś, co wydaje się
nam interesujące zaglądamy i wyrażamy
swoją aprobatę, a nawet podajemy dalej
swoim znajomym. Niby w całym zjawisku
nie ma nic odkrywczego, ale w każdej internetowej sieci, w której dzielimy się informacjami i w której należymy do jakiejś
grupy z którą współdziałamy - inni ludzie,
nasi znajomi są osobami polecającymi
treść, osobami, które odwalają za nas

Żyjąc aktywnie w świecie internetu należymy do szeregu różnych społeczności.
Oznacza to, że oprócz znajomych z rzeczywistego świata mamy też znajomych
wirtualnych. Biorąc pod uwagę specyfikę
najpopularniejszych dzisiaj globalnych
narzędzi internetowych, jeśli chcemy faktycznie istnieć w sieci, pomimio dowolności i możliwości wyboru, zapewne zakończymy nasze poszukiwania na facebooku,
twitterze i youtube, korzystając jeszcze
z google’a jako systemu wyszukiwania in-

Z dość dużym przybliżeniem można
też powiedzieć, że nasze życie w sieci
wygląda tak, że logujemy się rano do
wszystkich serwisów, z których korzystamy i sprawdzamy co nowego, kto do nas
napisał i co ciekawego w sieci. Po jakimś
czasie robimy to znowu i znowu i znowu,
chyba, że sami znajdziemy coś ciekawego,
albo chcemy się czymś podzielić. Wtedy
to my jesteśmy autorem, a nasi znajomy
czytelnikami.

1

Landauer, T. K. and Dumais, S. T. (1997) A solution to Plato’s problem: the Latent Semantic Analysis theory of acquisition, induction and representation of knowledge. (html)
Psychological Review, 104(2) , 211-240. This paper takes a somewhat broader cognitive science perspective on dimension reduction and inductive learning.
2
Newsweek 17.06, Internetowa bańka 2.0, Przemysław Pająk.
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czarną robotę i oddzielają ziarno w postaci ciekawych informacji od plew internetowego szumu.
Co za tym idzie social learning to uczenie, które odbywa się przeważnie poza
salą szkoleniową, wyznaczonymi godzinami i miejscami, to także zdobywanie wartościowych informacji podczas rozmowy
z kolegą z innego działu w kolejce do ekspresu do kawy.
Jeśli popatrzymy na aktualne metody
szkoleniowe, funkcjonujące w organizacjach, zauważymy, że zatoczyły one wielkie koło, przelatując przez najbardziej
zaawansowane technologie, NLP, multimedia, materiały video, testy, quizy i analizy, a takż rozszerzoną rzeczywistość i inne
wynalazki, po czym wróciły do miejsca,
gdzie bazują na bardzo prostych narzędziach wymiany informacji (np. mikroblogi: twitter, blip).

Czym są social media?
Jak funkcjonują sieci społecznościowe
wiemy, aż za dobrze, ale czym tak właściwie są i jak możemy je zdefiniować na
potrzeby social learning. Otóż sieci społecznościowe to przede wszystkim internetowe narzędzia, które cechuje:
• trwałość,
ludzie migrują z jednej do drugiej
sieci, ale bardzo często pojawiają się
wzajemne powiązania, a grupy tematyczne są na stałe związane z danym
serwisem. (np. największe forum
polskich entuzjastów e-learningu
funkcjonuje na portalu Goldenline,
który w dobie Facebooka traci na popularności).
• niski próg wejścia,
w odróżnieniu od niektórych społeczności, zwłaszcza elitarnych, próg wejścia do większości społeczności internetowych jest śmiesznie niski przy
założeniu, że wiemy jak korzystać z
przeglądarki internetowej i e-maila.

partnerzy wydania

Social Learning

• możliwość wyszukiwania,
większość systemów opartych na
społecznościach daje możliwość
przeszukiwania treści tworzonej i/
lub współdzielonej przez użytkowników. W zależności od struktury
treści mogą być również dostępne
dla osób nienależących do serwisu
i być przeszukiwane np. przez google.
• możliwość powielania,
udostępnianie, cytowanie i przenoszenie pozyskanej od kogoś informacji do naszej własnej sieci
społecznościowej to jedna z najpopularniejszych funkcji, która powoduje falowe rozprzestrzenianie się informacji, uznaną przez społeczność
za wartościową.
• skalowalność,
budowanie sieci kontaktów i przynależność do grup oraz ilość treści, którą możemy się dzielić w serwisach
społecznościowych jest prawie (konto osobiste może mieć max. 5000
znajomych) nieograniczona.
oraz, co w kontekście uczenia się jest
ważne, cechy dynamiczne,
• grupę aktywnych znajomych,
• niewidzialną publiczność,
• łatwy sposób dotarcia do liderów
opinii,
• skupienie się na subiektywnie wartościowej informacji,
• niski merytorycznie poziom publikowanego kontekstu,
• rozmycie publiczno-prywatne,
• wysokie wartościowenie polecanej
informacji.
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Analizując powyższe cechy możemy
podjąć próbę zdefiniowania sieci społecznościowych, które w możliwie ogólny
i bezpieczny sposób mogą być rozumiane
jako publicznie otwarte lub zamknięte
społeczności, które są jednocześnie miejscem wytworzonym przez zmieniającą
się gwałtowie technologię oraz wyimaginowaną wspólnotą, powstałą jako
połączenie ludzi, technologii, informacji
i obyczajów.
Przeprowadzone w 2001 roku, więc
jeszcze przed ogromnym boomem social media, badania Danah Boyd potwierdzają tę definicję ponadto dowodząc, że
obserwowane strategie działania ludzi
w sieciach ujawniają, w jaki sposób nowe
formy mediów są włączone w codzienne życie, komplikując pewne obyczaje
i wspierając inne oraz jak nowe technologie przekształcają publiczne życie, a także
jak ludzie wpływają na zmiany w samej
technologii3. Potwierdzają one również
badania McQuail’a4, który w 1972r. sklasyfikował funkcje mediów i pomimo tego, że
nie istniały wtedy sieci społecznościowe
idealnie odpowiedział na pytanie: dlaczego ludzie kochają facebook’a i inne SNS-y?
Są cztery powody, a mianowicie to, co ludzie dostają, czyli:
• informacje (zaspokojenie ciekawosci, uczenie się);
• identyfikację personalną (wzory zachowań, wzmocnienie osobistych
wartosci, identyfikacja z wartosciami
innych);
• integrację – komunikowanie społeczne (substytut faktycznych kontaktów towarzyskich, pomoc w wykonywaniu ról społecznych);
• rozrywkę (emocjonalne odprężenie,
przyjemność, pobudzenie seksualne).
Skoro już wiemy czym są sieci społecznościowe i wiemy dlaczego z nich korzystamy, przejdźmy do tego jak to robimy.

Model komunikacji
3
4

Wyjęte z kontekstu: Amerykańska młodzież w publicznych sieciach społecznościowych - http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf, Danah Boyd 2001.
Mass media; Communication; Social aspects; Addresses, essays, lectures, 1972, Penguin (Harmondsworth) ISBN 0140809619.
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Komunikacja
i rozprzestrzenianie się
informacji
Opisane wcześniej, fenomenalne na
dzień dzisiejszy, cechy internetowych sieci społecznościowych sprawiają, że analizie należy poddać także sposoby komunikacji i rozprzestrzeniania się informacji.
Standardowy, pochodzący z 1948 roku
model Shannon–Weaver5,6 ciągle działa
i z powodzeniem może być stosowany
jako baza do interpretacji modeli rozprzestrzeniania się informacji.

Model Shannon-Weaver
Z punktu widzenia szkoleń interesujący
jest fakt, że w społecznościach pojawiają
się osoby poszukujące treści, a także takie,
które treść tworzą i interpretują. Jak to było
wspomniane na początku, wartość społecznego przetwarzania informacji wynika
z łączenia jej z innymi treściami i nadawania
kontekstu charakterystycznego dla danej
grupy. Zdobyta informacja zaczyna więc
w specyficzny sposób żyć w sieci i podróżować pomiędzy jej uczestnikami.

Istnieje kilka teorii przepływu informacji w mediach, ale niestety z racji młodego wieku sieci społecznościowych nie ma
jeszcze jednej jednoznacznej teorii i z racji
specyficznej różnorodności wydaje się, że
będzie to raczej wypadkowa kilku podejść
przedstawionych poniżej.
Na początku należy zbliżyć się do teorii
dwustopniowego przepływu informacji
Katz’a i Lazarfeld’a, którzy w 1955 roku
w książce Personal Influence przedstawili
model uwzględniający istnienie osób, które bardziej niż inni potrafią „wpływać” na
swoje otoczenie.
Tak zwani Influencers -liderzy opinii,
których osobiście nazywam informacyjnymi celebrytami, według wspomnianej
teorii mają specyficzny zestaw cech, dzięki którym potrafią „zarazić” informacją
większą liczbę osób. Obecnie jest to najpopularniejsza teoria mówiąca o rozprzestrzenianiu się informacji z udziałem mass
mediów. Wystarczy bowiem odnaleźć
w społeczeństwie owych celebrytów,
dotrzeć do nich i właśnie im przekazać informację, a oni ze względu na to jacy są,
zrobią resztę.
Niestety w zamkniętych, wewnątrzorganizacyjnych sieciach społecznościowych rzadko spotyka się takie osoby,
a i w publicznych
sieciach informacja
często przekazywana
jest wieloetapowo.
W tym momencie
płynnie przechodzimy do teorii Josepha Klappera, który
wprowadził 5-cio etapowy proces dyfuzji
informacji.

Kaskada wpływu model Duncana Wattsa

Jest to proces bliski rozprzestrzenianiu
się informacji wśród
internetowych znajomych, można byłoby
dodać jeszcze przekazanie informacji dalej,
ale niestety teoria ta
nie jest idealna.
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Z tej też przyczyny warto skupić się
jeszcze na badaniach Duncana Wattsa8,
który jest twórcą teorii kaskad wpływu.
Są to, w zależności od siły i wielkości populacji, fale „informacji” uruchamiane lokalnie lub globalnie. Jeżeli taka kaskada
pojawia się, oznacza to, że „epidemia informacji” rozpoczęła się. Schemat wygląda następująco: osoba otrzymuje komunikat –> przekazuje komunikat „sąsiadom”
–> oni przekazują komunikat swoim „sąsiadom” — > itd.
Jeżeli odpowiednio dużo osób zostanie na początku „aktywowanych” istnieje większa szansa na to, że kaskada
powstanie.
Watts odwzorowujac wirtualne środowisko stwierdził, że „epidemia informacji” nie jest wywoływana przez
informacyjnych celebrytów, nawet jeśli
mają oni 40-krotnie większą „zdolność”
przekazania informacji. Kaskady uruchamiane są więc przez tzw. masę krytyczną,
która składa się ze zwykłych ludzi, którzy
łatwo ulegają wpływom innych, a następnie sami „zarażają” inne łatwo ulegające
wpływom jednostki i tak powstaje rozpoczęcie epidemii informacyjnej, internetowego buzzu. Rdzeń teorii Watts’a: właśnie łatwo ulegające wpływom jednostki,
które wpływają na inne łatwo ulegające
jednostki.
Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z nastaniem web 2.0 dotychczasowi odbiorcy
treści sami ją tworzą, należy do zestawu
dołożyć teorię korzyści i gratyfikacji Blumer’a i Katz’a.
Ponieważ w przypadku, gdy każdy
z nas może tworzyć nowe media, to nie
media „używają” odbiorców, lecz odbiorcy „używają” treści dla swoich celów,
zależnie od zainteresowań i potrzeb. Odbiorca sam, świadomie wybiera treści mediów, powodowany:
• chęcią nauczenia się czegoś,
• chęcią spędzenia czasu,
• poszukiwaniem towarzystwa,
• poszukiwaniem ekscytujących
treści,
• poszukiwaniem relaksu

5

A Mathematical Theory of Communication, SHANNON 1948, The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.
The mathematical theory of communication, Claude E. Shannon, E. Shannon, Warren Weaver, University of Illinois Press, 1969.
7
http://www.cw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Levels%20of%20theories/macro/Hypodermic%20Needle%20Theory.doc/ za Elihu Katz, Paul F. Lazarfeld, Personal Influence,
The Free Press, 1955 Rysunek 3, źródło: Duncan J. Watts, Peter Sheridan Dodds, Journal of Consumer Research, Vol. 34, December 2007.
8
Duncan J. Watts, Peter Sheridan Dodds, Journal of Consumer Research, Vol. 34, December 2007.
6
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co znajduje swoje odzwierciedlenie
w cytowanych badaniach McQuail’a dotyczących pobudek korzystania z mediów.
Jak widać komunikacja w sieciach społecznościowych jest wielotorowa, różnorodna i skomplikowana. Pełna dowolność
w interpretowaniu, przetwarzaniu i nadawaniu informacji nowych kontekstów powoduje, że wszystkie wymienione teorie
rozprzestrzeniania się informacji mają zastosowanie. Co jednak możemy uzyskać
dzięki tej komunikacji? Jak wykorzystać
sieci społecznościowe do maksymalizowania własnych korzyści?

Potencjał szkoleniowy
social learning
Niezależnie od tego, czy do komunikacji będziemy wykorzystywać twittera,
czy włączymy korporacyjny komunikator,
albo wejdziemy na facebooka, posiadając
rozbudowaną sieć znajomych jesteśmy
w stanie niemal natychmiast pozyskać
potrzebne informacje. Korzystając z sieci
kontaktów możemy zrealizować wspomniane na początku założenie idealnego
systemu uczenia się: powiążemy odpowiednią informację z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim kontekście. Ponadto
dostaniemy też zapewne subiektywną
opinię, komentarz lub poradę. Niby nic
wielkiego, a jednak zniewala i co gorsze
jest skuteczne.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt,
że świadome budowanie sieci kontaktów,
zwłaszcza w kontekście pracy, życia zawodowego i uczenia się jest w dzisiejszych
realiach niezmiernie ważne. Stawanie się
informacyjnym celebrytą i posiadanie
wpływu na coraz większą społeczność
jest nowym wyzwaniem. W kontekście
edukacyjnym kluczowymi osobami są te,
z którymi kontakty rozwijamy w zakresie
pracy zawodowej i zainteresowań. Rozbudowując sieć kontaktów inwestujemy
w kapitał społeczny i kapitał kulturowy.
Te dwa pojęcia, wprowadzone przez przez
francuskiego socjologa Pierre Bourdieu
określają kolejno kapitał, którego wartość
opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki
niemu mogą osiągać więcej korzyści oraz
wartość idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie
ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w
życiu społecznym, wyrażając się w określonych kompetencjach.
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Z punktu widzenia socjologii i ekonomii
w realiach zawodowych potencjał kapitału ekonomicznego zaczyna ustępować
połączeniu kapitału społecznego z kapitałem kulturowym, które są aktualnie najbardziej pożądanymi cechami.

A co na to pedagogika?
Okazuje się, że żadna z popularnych
teorii pedagogicznych niespecjalnie
sprawdza się w dzisiejszym świecie. Pomimo tego, że XIX-wieczny behawioryzm
święci triumfy w szkołach i ciągle jeszcze
na uczelniach, o tyle od pracowników
firm wymaga się kreatywności, pomysłowości i nowatorskich rozwiązań, które
przede wszystkim wymagają samodzielnego myślenia.
W dość odległej od nas geograficznie,
kulturowo i ekonimicznie Kanadzie działa niejaki George Siemens, który ukuł
teorię, głoszącą właśnie prymat myślenia nad wiedzą, a nazwaną konektywizmem. Według tej teorii ludzka wiedza
nie musi być cała w głowie, a w zasadzie
nie jest w stanie tam być, gdyż przy aktualnym rozwoju różnych dziedzin nauki
nie jest to możliwe. Natomiast niezmiernie ważne, a wręcz konieczne jest posiadanie wiedzy potrzebnej nam w danym
momencie do wykonania określonego
zadania.
Okazuje się więc, że kluczem do skutecznego uczenia się jest możliwie szybkie
pozyskanie wartościowych informacji,
zgromadzenie ich, przetworzenie, a następnie praktyczne wykorzystanie.
Oczywistym jest, że w erze cyfrowej
właśnie takie zachowanie jest najważniejszą kompetencją, ale musimy do tego
dodać jeszcze krytyczne myślenie, które
jest silnym akcentem tej teorii. Niestety
docierające do nas informacjie nie zawsze
są najwyższej jakości i akceptowanie oraz
chwalenie wszystkiego wokół nas jest błędem, musimy więc nauczyć się dystansować do informacji i próbować patrzeć na
nią z różnych punktów oraz odnosić się do
różnych źródeł.
Inaczej mówiąc „wiedzieć jak” (know-how) czy „wiedzieć co” (know-what) zostaje zastąpione przez „wiedzieć gdzie”
(know-where). To jest klucz prowadzący
do poszukiwanego zasobu wiedzy. Staje
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się on meta-zasadą efektywnego uczenia
się, równie ważną jak zasoby wiedzy, które już się posiada.
Social learning to właśnie konektywizm w czystej formie. Nowe informacje
są bezustannie pozyskiwane, oceniane
i zestawiane z pozostałymi, podlegając
następującym zasadom:
• Uczenie się i wiedza pozostają
w zróżnicowaniu opinii.
• Uczenie się jest procesem łączenia
się wyspecjalizowanych ośrodków
albo źródeł informacji.
• Zdolność by wiedzieć więcej jest
istotniejsza niż to, co jest obecnie
znane.
• Wzmacnianie i utrzymywanie powiązań jest niezbędne do ułatwienia ciągłego uczenia się.
• Umiejętność widzenia powiązań między dziedzinami, ideami i koncepcjami jest podstawową umiejętnością.
• Ważność (precyzyjna, zaktualizowana wiedza) jest zamierzeniem
wszystkich czynności uczenia się.
• Podejmowanie decyzji jest samo
w sobie procesem uczenia się. Wybieranie tego, czego się uczyć i znaczenia przychodzących informacji
jest widziane poprzez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. Podczas
gdy istnieje dobra odpowiedź teraz,
jutro może być ona zła na skutek
przemian w klimacie informacyjnym.

Teoria, a praktyka
Teorie komunikacji i pedagogiki w sieciach społecznościowych wyglądają
bardzo interesująco. Możemy dzięki nim
próbować opisać to, jak się uczymy i zrozumieć jak to się dzieje. Jednak jak te teorie odnoszą się do wyzwań organizacji,
w których ludzi i ich wiedza są najwyższymi wartościami?
Konektywizm odnosi się bezpośrenio
do wyzwań, jakie napotyka wiele korporacji w czynnościach zarządzania wiedzą.
Informacja, która znajduje się w bazie
danych musi być powiązana z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim kontekście,
aby to co się dzieje mogło być zaklasyfi kowane jako uczenie się. Behawioryzm,
kognitywizm i konstruktywizm, tak popularne w szkoleniach, nie próbują odnieść się do wyzwań organizacyjnej wiedzy, a szkoda, bo w aktualnie panującej
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ekonomii wiedzy, przepływ informacji
jest ekwiwalentem rury z ropą ekonomii
przemysłowej.
Tworzenie, zabezpieczanie i wykorzystywanie przypływu informacji powinno
być kluczową czynnością organizacyjną.
Przepływ wiedzy może być porównany do
rzeki, która meandruje poprzez ekologię
organizacji. W poszczególnych obszarach
rzeka wzbiera, w innych zaś jej nurt słabnie. Zdrowie uczenia się ekologii organizacji zależy od efektywnego podtrzymywania przepływu informacji.
Punktem wyjścia dla korporacyjnego
social learningu jest jednostka. Osobista
wiedza jest pozyskiwana z sieci, która zasila organizacje i instytucje, te z kolei wracają do sieci i wówczas kontynuują dostarczanie wiedzy jednostce. Ten cykl rozwoju
wiedzy (osobistej do sieci do organizacji)
pozwala uczącym się pozostawać na bieżąco w swoim temacie poprzez połączenia, które uformowali.
Social learning i uczenie się w sieci wykorzystuje małe wysiłki wielu wraz z dużymi wysiłkami niewielu.
Social learning realizowany jest na różne sposoby, najciekawsze z nich to we-learning, DIY learning i MOOC.

We Learning
Uczenie się od siebie w dedykowanych korporacyjnych środowiskach jest
faktem. W dużych, rozproszonych geograficznie organizacjach, gdzie wymiana
informacji jest utrudniona, chociażby
przez przebywanie w różnych strefach
czasowych, z pomocą przychodzą rozwiązania technologiczne, wspierające
nieformalne uczenie się w sieci.
Z badania Learning leaders przeprowadzonego w 2011 roku Bersin &
Associates9 wynika, że 2/3 managerów
uważa nieformalne szkolenia za najbardziej efektywne niż szkolenia tradycyjne, ale z drugiej strony firmy nie przeznaczają zbyt dużych nakładów na tę
formę rozwoju pracowników, bo maja
kłopoty z jej wykorzystaniem. Pomimo
zaawansowania technologicznego, ko-

9
10
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rzystanie z komunikatorów, blogów i
wewnętrznych społeczności jest dość
ograniczone. Jeśli jednak organizacja
wdroży odpowiednią politykę wspierania wymiany informacji i funkcjonowania w wewnętrznej sieci - szkolenia ma
jakby za darmo. Okazuje się bowiem, że
ludzie lubią uczyć się od siebie, a granice pomiędzy ekspertem, a szkolonym są
niewidoczne, przez co znikają bariery
komunikacyjne i ludzie po prostu uczą
się od siebie nawzajem.
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• Google - bo stworzył największy system wyszukiwania informacji,
• Apple - bo stworzył podcasty, miejsce ich pozyskiwania i narzędzia do
ich obsługi,
• Youtube - bo nigdzie nie ma tylu zasobów edukacyjnych,
• Wikipedia - bo zbiera wszystkie informacje i je wartościuje.

DIY Learning
MOOC

Wiemy, że uczymy się od siebie, ale czego
tak właściwie się uczymy? Przede wszystkim, jak coś zrobić. W wielu wypadkach nie
interesują nas teorie, podstawy, przyczyny i
historia danego zagadnienia. Zgodnie z konektywizmem potrzebujemy informacji jak
coś zrobić i potrzebujemy jej teraz.

MOOC, czyli Masive Open Online Course to idea wykorzystująca wszelkie aspekty social learning i konektywizmu Siemensa do realizacji procesu szkoleniowego.
Cytując Ilonę Buchem11

Z tej też przyczyny ważnym aspektem
social learningu, a w zasadzie jednym
z jego przejawów jest DIY learning, Do-It-Yourself, czyli Adam Słodowy w wersji online. Informacja podana najczęściej
w punktach, pozbawiona zbędnych
ozdobników, tak uwielbianych przez
wszystkich szkolonych konkret, który pozwala pójść dalej.

“Każdy może w nich uczestniczyć, nie
ma ograniczeń co do ilości uczestników,
każdy może coś zainicjować, np. stworzyć
wirtualną grupę albo zmobilizować lokalne spotkanie. (...) Każdy może aktywnie
uczestniczyć w konwersacji, tworzyć teksty i multimedialne artefakty, wyrażać
swoje myśli i to w dowolnym języku (np.
poprzez pisanie bloga w swoim języku
i połączenie go z kursem za pomącą hashtag. #PLENK11).”

Cytując Allison Anderson z Intela: “Z racji, że coraz więcej rzeczy musi być zrobione w pośpiechu, osoby uczące się muszą
mieć natychmiastowy dostęp do najlepszych eksperckich treści. Niezależnie od
tego, czy ekspert siedzi przy sąsiednim
biurku, czy jest po drugiej stronie świata. Aby to się mogło stać pracownicy nie
mogą być jednak jedynie uczniami, sami
muszą tworzyć wartościowe informacje
i dzielić się nimi.”

Jeśli konektywistyczne uczenie się to
proces tworzenia połączeń pomiędzy różnymi elementami i odkrywanie wzorów
oraz połączeń w chaosie informacji, to
MOOC jest czystą formą takiego właśnie
szkolenia, więc Niech moc będzie z Tobą,
jak powiedział w “Gwiezdnych Wojnach”
Han Solo, gdy Skywalker leciał na Gwiazdę
Śmierci.

DYI learning pokazuje jaka powinna
być wartościowa treść i w jaki sposób
należy ją dystrybuować. Wymaga to jednak stworzenia uczącej się organizacji,
w której najważniejsza jest wartościowa
informacja. Na szczęcie jest się już na kim
wzorować, bo jak pisze Donald Clark10, największy wpływ na korporacyjne sposoby
uczenia się mają nie firmy produkujące
oprogramowanie do e-learningu ale 4 największe marki tego świata:

Ciekawy case social learningu
przedstawiła podczas warszawskiego EduCampa Agnieszka Chrząszcz
z krakowskiego Centrum e-learningu
działającego w Akademii Górniczo-Hutniczej. Podstawową cechą szkoleń social learningowych realizowanych przez
AGH jest zdobywanie przez uczestników praktycznych umiejętności. Kursy
te są otwarte, odbywają się kilka razy
w roku w środowisku, na które składają

Case Study

Learning Leaders Report 2011 http://marketing.bersin.com/2011LearningLeaders.html
Donald Clark Plan B http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2007/02/what-were-top-5-global-brands-last-year.html
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się przede wszystkim ludzie, a dopiero
potem narzędzia. O rezalizacji szkolenia
social learning dotyczącego projektowania szkoleń online Agnieszka Chrząszcz
mówi:
My nie sprzedajemy żadnego produktu, nie szkolimy z procedur, nie wpajamy
“treści”, które należy zapamiętać. Nasz cel
jest pokrętny - chcemy pokazać, że można
uczyć się wolniej ale głębiej. Zależy nam
też na promowaniu refleksyjnego uczenia
się, szczególnie w obszarze zdominowanym przez różne TIKi i inne gadżety elektroniczne. Stawiamy naszym uczestnikom
poprzeczkę wysoko, choć to wyzwanie
raczej intelektualne niż technologiczne.
Chcemy, aby po zakończeniu kursu uczestnicy potrafili podjąć świadomą decyzję
i uzasadnić: “mój kurs będzie wyglądał
tak i tak bo...”. Nie stoimy na stanowisku,
że “ekranowe” są złe. Jeśli są sensownie opracowane, na pewno sprawdzą się
w specyficznym kontekście, dla określonej
grupy i określonego celu.

Ograniczenia i wady
Ponieważ nie ma idealnej metody szkoleniowej wypada na sam koniec poddać
analizie ograniczenia i wady social learningu, bo jest ich kilka, a mianowicie:
Wymagania technologiczne
Social learning w swojej aktualnej
wersji wymaga wsparcia technologicznego. Niestety uczestnicy muszą mieć
sprzęt, dzięki któremu uzyskają dostęp
do internetu, a w przypadku organizacji
dbających o bezpieczeństwo inforamcji
muszą mieć dostęp do odpowiedniej infrastruktury.
Liczba Dunbara12
Dodawanie tysięcy przyjaciół na Facebooku jest zupełnie bezużyteczne.
Maksymalna liczba znajomych, z jakimi
jesteśmy w stanie utrzymywać relacje
towarzyskie nie przekracza 150 osób, podobnie jak w realnym życiu. Wskazują na
to wyniki badań przeprowadzone przez
antropologa Robina Dunbara z Uniwersytetu w Oksfordzie, który badał zjawiska wirtualnych relacji w serwisach
społecznościowych takich jak Facebook,
MySpace i Bebo. Doszedł do wniosku,

12
13
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że przyjaźnienie się z 150 osobami jest
niemożliwe ze względu na ograniczenia
fizyczne mózgu. Jego wnioski pokrywają
się z oficjalnymi statystykami Facebooka,
z których wynika, że przeciętny użytkownik posiada około 130 znajomych.
„Interesujące jest również to, że biorąc
pod uwagę ‘ruch w sieci’, mając nawet
1 500 ‘przyjaciół’, poruszamy się średnio
w gronie jedynie ok. 150 znajomych”,
mówi Dunbar dla „Sunday Times”. Wskazuje także na pewne różnice płci: kobiety
są w stanie utrzymywać relacje nawet na
odległość, podczas gdy mężczyźni mają
większą potrzebę kontaktu „twarzą
w twarz”.
Determinizm technologiczny - medium
is the message
Media wg Marshalla McLuhana13, są
przedłużeniami naszych zmysłów, służą
dokładniejszemu i pełniejszemu odbieraniu swiata, jednak w rezultacie stępiają
naszą wrażliwość i transformują ją. Sama
forma rozszerzenia rzeczywistości staje
się istotniejsza od doświadczenia dzięki
niej uzyskiwanego.

Podsumowanie
Uczymy się. e-Learning społecznościowy, czy społecznościowe kształcenie
w internecie to e-learning który może
istnieć bez multimedialnych ekranów i videokonferencji, ale nie ma racji bytu bez
ludzi. Jest to przede wszystkim duża ilość
myślenia, refleksji i „rozmawiania”. Wyniki badań w tym zakresie (MMB-Trendmonitor II/2010 MMB Learning Delphi 2010,
Vernetzung ist angesagt – Social Learning
weiterhin auf dem Vormarsch, Weiterbildung und Digitales Lernen heute und in
drei Jahren.) dowodzą, że takie podejście
okazuje się skuteczne i popularne. Dla
przykładu w niemieckich przedsiębiorstwach uczące się społeczności stanowią
trzecie najpowszechniej stosowane narzędzie szkoleniowe.
Warto więc zwrócić uwagę na ten
sposób realizowania szkoleń w organizacji, a także w kontekście własnego rozwoju.

Piotr Peszko
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E-LEARNING POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4A,
65-119 Zielona Góra
tel.: +48 68 328 44 17
kom.: +48 601 70 94 24, +48 601 27 31 20

Fundamentem naszej działalności jest
WIEDZA zgromadzona przez specjalistów
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych z zakresu
systemów informatycznych klasy ERP oraz
zarządzania firmą. Celem stworzenia platformy edukacyjnej e-Learning Polska było
wyeliminowanie wad występujących przy
tradycyjnych szkoleniach. Wiemy jak ważnym czynnikiem dla ludzi biznesu jest wolność wyboru i elastyczność, dzięki którym
każdy może uczyć się we własnym tempie.
Ważnym założeniem jest tworzenie kursów online, które bazują na obrazie wideo
połączonym z komentarzem tekstowym
i pomocami multimedialnymi, pozwalając użytkownikowi obejrzeć poszczególne
czynności, przyjrzeć się procesom i zaobserwować jak to robią specjaliści.
Dodatkową zaletą e-szkoleń jest możliwość
obniżenia kosztów związanych z podnoszeniem kompetencji właścicieli firm, kadry
zarządzającej i wysokowykwalifi kowanych
pracowników, ponieważ w przedziale cenowym od 100 do 200 zł uzyskamy dostęp dla
jednej osoby do dziesięciogodzinnego kursu. Jesteśmy w stanie zmienić zasoby wiedzy w firmie w dwa tygodnie, poświęcając
na naukę tylko jedną godzinę dziennie!
Wyobraźmy sobie, jakby to było usiąść przy
komputerze i z zapałem nauczyć się innowacyjnych metod zarządzania czy też obsługi jednego z nowoczesnych programów
dla firm, dzięki któremu pojawi się przed
nami dodatkowy wolny czas, zysk, podwyżka, awans, uznanie współpracowników.

http://fora.tv/2010/02/18/Robin_Dunbar_How_Many_Friends_Does_One_Person_Need
Peace in the Global Village (1969).
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PAY otwarty program partnerski
Karta przedpłacona PAY

Cel programu

Wdrożenie

PAY to otwarta platforma dla wszystkich firm, które chcą rozszerzyć ofertę dla
swoich klientów poprzez wprowadzenie
programu partnerskiego. Głównym
powodem uruchomienia programu
PAY była chęć zaoferowania prostego
w implementacji narzędzia do obsługi
systemu partnerskiego.

W zależności od Twoich oczekiwań
możliwe są różne warianty wdrożenia
programu PAY, począwszy od najbardziej zaawansowanego rozwiązania
oprogramowanego po stronie Twojego
sklepu po, dostępne od ręki wdrożenie
po stronie systemu PAY. Drugi wariant
dostępny jest dzięki integracji z systemem Przelewy24. W tym przypadku
wprowadzenie danych karty oraz naliczenie rabatu procentowego bądź upustu kwotowego, następuje na etapie
wyboru formy płatności w panelu
Przelewy24, co nie wymaga modyfikacji
Twojego oprogramowania.

Przyłącz się
W każdej chwili możesz przystąpić do
programu PAY z ofertą dla klientów.
O przystąpieniu do programu poinformujemy wszystkich zarejestrowanych
do tej pory użytkowników. Sam ustalasz
system rabatów i bonusów dla klientów
używających karty PAY.
Jeżeli cenisz sobie wygodę i nie chcesz
ponosić kosztów obsługi programu
partnerskiego to rozwiązanie jest dla
Ciebie.

Rabaty w Internecie i off-line
Program PAY może być wykorzystywany
jednocześnie przy zakupach w Internecie, jaki i w tradycyjnych sklepach. Oferowane mechanizmy korzystające z unikalnego kodu każdej karty pozwalają na
łączenie ze sobą wielu kanałów dostępu.

DialCom24 Sp. z o.o.

Nowe możliwości

Bezpieczeństwo i kontrola

60-327 Poznań
ul. Kanclerska 15

Oferujemy nowoczesne, kompleksowe
rozwiązanie obsługi programów partnerskich dla Twoich klientów. Aby dodatkowo wzbogacić funkcjonalność
naszego rozwiązania zintegrowaliśmy
na jednej karcie zalety programu partnerskiego i karty płatniczej.

Kartę doładowujesz tylko taką kwotą,
jaka jest Ci potrzebna. Mniej ryzykujesz
płacąc kartą PAY przez Internet ponieważ nie jest ona powiązana z kontem
osobistym. Nie musisz już nosić gotówki
ze sobą. Doładowujesz kartę odpowiednią kwotą i płacisz za transakcje na całym
świecie, wszędzie tam gdzie akceptowane są karty płatnicze VISA lub Mastercard, a także wypłacisz gotówkę z bankomatów. Kartą zapłacisz również za
zakupy w Internecie.

Kontakt:
Biuro Handlowe:
info@przelewy24.pl
Biuro Obsługi Klienta:
serwis@przelewy24.pl
Tel.: +48 801 00 33 24
Tel.: +48 61 867 92 53
Tel.: +48 61 847 52 64
Fax: +48 61 642 90 31
www.pay24.pl

Główne zalety takiego narzędzia to:
• Płatności w Polsce i za granicą.
• Zakupy we wszystkich sklepach
i Internecie.
• Możliwość doładowania kart on-line
24 / 7 przez Przelewy24.
• Pełna kontrola wydatków.
• Bezpieczeństwo transakcji.
• Gotowy program partnerski
Dostępne opcje zbliżeniowe Visa payWave lub MasterCard PayPass.

Wygodne zakupy
Karta PAY z doładowaniem to rodzaj
elektronicznej portmonetki. Karta jest
na okaziciela, zatem przy jej nabyciu nie
ma konieczności podpisywania umowy
z bankiem. Karta może być wielokrotnie
doładowywana do wysokości jej limitu.
Kartą można płacić za zakupy w sklepach, w Internecie lub wypłacać pieniądze z bankomatu. Karta może również
pełnić rolę oryginalnego i nowoczesnego prezentu.
Więcej informacji
Olek Olkowski
Tel.: +48 61 642 90 70
Olek.Olkowski@DialCom24.pl
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Skuteczność
e-learningu
Pytanie testowe: Jeśli trener umiejętności miękkich twierdzi, że tylko zajęcia warsztatowe na
żywo lub coaching są skuteczną formą nauki, a e-learning można wykorzystać tylko do rozwoju
wiedzy produkowej, oznacza to, że:
• nie zna mechanizmów uczenia się dorosłych,
• nie wie, na czym polega dobry e-learning,
• obawia się o swoją pozycję zawodową,
 wszystkie powyższe są prawdziwe.
Od ponad 10 lat w Polsce e-learning
przedstawiany jest najczęściej jako rozwiązanie, przy pomocy którego można
obniżyć koszty jednostkowe szkoleń rozwijających wiedzę. Działy HR traktują e-learning jako rozwiązanie tańsze, ale mniej
skuteczne od szkoleń stacjonarnych.
Również trenerzy umiejętności miękkich
podchodzą do narzędzi e-learningowych
z rezerwą, a czasami wyraźną niechęcią.
Tymczasem w wielu krajach na świecie
narzędzia e-learnigowe są od lat stosowane do rozwoju kompetencji nazywanych
kluczowymi, podstawowymi lub ogólnie
miękkimi.
Przygotowanie skutecznych i efektywnych systemów rozwoju tych kompetencji
bazujących na rozwiązaniach głównie e-learnigowych wymaga znajomości mechanizmów uczenia się dorosłych oraz metodyki e-learningowej i możliwości narzędzi
IT. Mając wiedzę i doświadczenie w tych
trzech obszarach można przygotować pakiety e-szkoleń znacznie skuteczniejsze
od warsztatów stacjonarnych w obszarze
kompetencji miękkich. Kompetencje te
mają decydujący wpływ na skuteczność

działania i wiele firm przywiązuje do nich
dużą wagę. Najczęściej poważne traktowanie kompetencji miękkich polega w firmach
na przeznaczaniu dużych środków na assessment i development center oraz testy
diagnozujące osobowość i predyspozycje
pracowników, traktując je jako trwałe, niezmienne cechy, które dana osoba posiada.

Tymczasem nowoczesne systemy rozwojowe bazujące na e-learningu nastawione są na zmianę i rozwój przekonań,
postaw i kształtowanie pożądanych zachowań. Na potrzeby tych systemów podchodzi się do osobowości, jak do zestawu
przekonań i zachowań, których dana osoba nauczyła się poprzez naśladowanie
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ważnych dla niej osób w dzieciństwie i rozwinęła w wyniku własnych doświadczeń.
Z założenia tego bierze początek większość metod e-learningowych, które pomagają zmieniać nawykowe schematy zachowań na takie, które są pożądane przez
pracodawcę. Metody te koncentrują się
na stworzeniu warunków odpowiednich
do przeprowadzenia zmiany,w szczególności na:
• uświadomieniu pracownika na czym
polegają pożądane, skuteczne zachowania,
• zmotywowaniu go do przeprowadzenia zmiany przez pokazanie
wpływu tych zachowań na wiele obszarów życia,
• przekonaniu, że zmiana jest możliwa
również w jego przypadku,
• przedstawieniu metod umożliwiających przeprowadzenie zmiany,
• przypominaniu o konieczności działania według pożądanych wzorców
zachowań w sytuacjach zawodowych,
• wspieraniu prób działania w nowy
sposób, by pożądane zachowanie
stało się nawykiem.
Szkolenia stacjonarne są najczęściej
pojedynczymi epizodami, których skuteczność krótkookresowa wynika z emocjonalnego zaangażowania uczestników.
Z naturalnych przyczyn pamiętają oni
tylko część treści przekazywanych na
szkoleniu, nie zawsze mają motywację do
samodzielnej pracy z materiałami szkoleniowymi oraz okazję wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce. Tak wiec
wiedza nabyta w czasie szkolenia często
szybko się ulatnia, a jedynym efektem
szkolenia jest otrzymany certyfikat.
Nowoczesne systemy rozwojowe bazujące na e-learningu wspomagają procesy uczenia się mające na celu zmianę
osobowości. Zmiana ta jest najczęściej
długotrwałym procesem, który wymaga:
• systematycznego motywowania do
zmiany,
• poznania na czym polegają pożądane
zachowania,
• wielokrotnego wracania do e-szkoleń, które uczą tych zachowań,
• szczegółowej weryfikacji wiedzy i rozumienia mechanizmów zmiany,
• utrwalania pożądanych zachowań,
poprzez branie udziału w symulacjach.
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Studium przypadku:
Andrzej pomimo ponadprzeciętnych
zdolności intelektualnych – IQ 135 od
zawsze miał problemy z wpadaniem w
gniew z powodu „głupich” zachowań
innych ludzi. Kiedy ktoś nie brał pod
uwagę jego wyjaśnień i argumentów lub
zachowywał się nieuczciwie, reagował
zazwyczaj bardzo gwałtownie, obrażał
rozmówcę i niszczył relacje. Najczęściej
kiedy emocje opadały, żałował swojego
zachowania.
Jego gwałtowny temperament był powodem częstej zmiany pracy, ponieważ
często miał konflikty z przełożonymi. Był
na kilku szkoleniach dotyczących rozwiązywania konfliktów i brał udział w kilku
sesjach coachingowych. Jednak dopiero
System Rozwoju Kompetencji Skutecznego Działania bazujący na rozwiązaniach
e-learningowych pomógł mu uporać się
z problemem.
Andrzej
Najistotniejsza była dla mnie zmiana
przekonań i systematyczna nauka. Dzięki
pakietowi 8 e-szkoleń zrozumiałem z czego
wynikają moje przekonania i jaki mają one
wpływ na zachowania. Dowiedziałem się co
należy robić gdy czuję, że wpadam w gniew.
Konsultacje e-mailowe z e-mentorem pomogły mi wyjaśnić wątpliwości i uzyskać porady, kiedy były potrzebne. Wracając wielokrotnie do e-szkoleń poznałem dokładnie
mechanizmy skutecznego działania, a testy
pozwoliły mi zweryfikować ich zrozumienie
i trwałe zapamiętanie. Dzięki systematycznemu udziałowi w krótkich e-symulacjach
utrwaliłem pożądane zachowania. Cały
proces zmiany trwał ponad rok, codziennie
miałem do wykonania 2-3 ćwiczenia i jedno
zadanie.
Dzięki niemu dziś jestem innym człowiekiem, którego bardzo trudno wyprowadzić
z równowagi.
Anna Soin
Ekspert e-learning
z ponad 10 letnim doświadczeniem

2L sp. z o.o.
Hajoty 61,
01-821 Warszawa
tel. 22 833 00 62
www.2-l.pl
http://kompetencjeskutecznegodzialania.pl/
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Zapraszamy na druga edycję konferencji e-learningTrends, która odbędzie się już pod koniec września 2011 roku
w Warszawie. Tym razem skupimy się mocniej na trendach rynkowych takich jak m-learning, blended learning, social
learning czy gamifikacja (grywalizacja) w aspekcie ich wykorzystania w biznesie. To będzie myśl przewodnia naszej
konferencji chociaż nie pominiemy kilku innych ważnych tematów, takich jak: biznesowa wartość e-learningu dla firm
i organizacji czy nowe multimedialne platformy umożliwiające rapid learning.
Ważnym elementem będzie wprowadzenie bloku case studies oraz panelu dyskusyjnego, w którym branżowo chcemy
porozmawiać o aktualnej sytuacji e-learningu w Polsce. Na konferencji chcemy szczególnie omówić zagadnienie wykorzystania
nowych trendów w firmach i organizacjach.
Najważniejsze tematy: blended learning. social learning. mobile learning, gamifikacja (grywalizacja) w e-learningu, przegląd
rynku szkoleń i treningów, analiza rynku biznesowego wykorzystania e-learningu, biznesowa wartość inwestycji w e-learningu,
rapid learning dla zespołów sprzedaży, panel dyskusyjny: branża e-learningowe w Polsce AD 2011, blok case studies z zastosowań
e-learningu w firmach i organizacjach, finansowanie e-learningu, e-learning jako przewaga konkurencyjna.
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Nadchodzi
m-learning!
Dzisiaj rano znowu obudził mnie nieprzyjemny dźwięk budzika. Nie pomaga nawet ustawienie
ulubionego kawałka, ani żadna muzyka w stylu zen.
Jeszcze z zamkniętymi oczami sięgam
na parapet, gdzie leży budzący mnie telefon. Próbuję go wyłączyć, ale sprytny
budzik wymaga ode mnie wykonania na
dotykowym ekranie sekwencji ruchów.
Niestety muszę otworzyć oczy. Jak już
wyłączę budzik to telefon pokazuje mi od
razu prognozę pogody na rozpoczynający
się właśnie dzień, mówi mi o tym ile e-maili dostałem oraz pokazuje co dzieje się na
facebooku i twitterze. Nie wypuszczając
go z ręki smętnym krokiem pełznę w kierunku łazienki i przeglądam RSS-y. Później
śniadanie i wkaskuję na rower, którym
jadę do pracy słuchając muzyki, lub audiobooka.

Idea mobilności
Tak może wyglądać opis poranka posiadacza telefonu komórkowego, telefonu w którym funkcja dzwonienia jest, bo
ma być ale przeszła jakby do drugiej linii
zainteresowania. Ludzie już przyzwyczaili
się do swoich telefonów i tego co oferują,
a po wejściu na rynek smartfonów, na całym świecie1 zaczęli osiągać realne korzyści z ich posiadania.
Mobilnośc urządzeń służących komunikacji stała się wyzawaniem dla aktualnych
zasad, norm i schematów postępowania.

1

Odtwarzacze muzyki, konsole do gier, telefony, czy łączące te wszystkie funkcje
smartfony i tablety stają się centrami naszej prywatnej grawitacji.
Z jednej strony są narzędziami, którym
delegujemy pamiętanie o wydarzeniach,
wydatkach, znajomych, zadaniach, z drugiej natomiast, dając nam pełną swobodę
komunikowania się, posiadają sporą część
naszej intymności i prywatności.
Jednym słowem „komórki” dojrzały
do nas i są w stanie nam pomóc w codziennym życiu, między innymi dlatego
możemy w ogóle mówić o mLearnngu.
Pozostałe powody wpływające na to, że
możemy spodziewać się coraz większej
ilości mobilnych przejawów edukacji to :
- niesamowity potencjał urządzeń mobilnych,
- konwergencja funkcji,
- fakt, że da się zrobić e-learning na
urządzenia mobilne.
Definicja
Aby właściwie zrozumieć potencjał
m-learningu i przejść do definicji, proponuję wyobrazić sobie trzy sytuacje:
1. Sprzedawca pobiera najbardziej aktualne dane na temat sytuacji finan-

sowej klienta zanim minie próg pokoju, w którym odbywało się będzie
spotkanie, a następnie jest w stanie
sfinalizować zakup jeszcze na tym samym spotkaniu.
2. Urzędniczka nie mająca pojęcia
o sztucznym oddychaniu postępuje
zgodnie z instrukcjami podawanymi
przez telefon i prowadzi resuscytację na miejscu wypadku..
3. Początkujący pracownik elektrowni
w trakcie awarii infrastruktury technicznej wykrywa usterkę i naprawia
ją, a pomaga mu telefon.
Wszytkie powyższe sytuacje nie są
jedynie wymyślonymi przykładami potencjalnego wykorzystania, ale realnymi
przykładami wykorzystania dostępnych
na rynku telefonów komórkowych. narzędziami,.
Biorąc pod uwagę te i inne przykłady,
których mnóstwo możemy znaleźć w sieci, możemy podjąć próbę zdefiniowania
m-learningu jako: aktywności pozwalającej na bycie bardziej efektywnym poprzez
odbieranie, przetwarzanie i tworzenie
informacji, wykorzystując do tego celucyfrowe urządzenia przenośne, będące
w ciągłym posiadaniu2 .

Cellphones and Global Youth: Mobile Internet and Messaging Trends,
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/cellphones-and-global-youth-mobile-internet-and-messaging-trends/ (D: 30.06.2011)
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Analizując tę definicję i odwołując się
do trzech przykładów powinniśmy zwrócić uwage na fakt, że m-learning to nie tylko uczenie się, to nie tylko slajdy, podcasty
i materiały video. Główna rola urządzeń
mobilnych to podnoszenie naszej produktywności.
Techniki m-learningu są do wykorzystania zarówno w szkołach, uczelniach
jaki i korporacjach, czy też kursach podejmowanych przez osoby prywatne. Ich
cechą charakterystyczną jest bezprzewodowość stosowanych urządzeń.
Ma ono oczywiście ograniczenia wynikające z możliwości prezentacyjnych
oraz przepustowości sieci bezprzewodowych i z powodu tych ograniczeń,
materiały kursu muszą być opracowane
inaczej niż do kursów tworzonych przy
użyciu technologii, ale jednak rozwój
technologii i w konsekwencji powiększające się możliwości nauki mobilnej tworzą nowe wyzwania.
Aktualnie, na całym świecie można zauważyć zwiększoną aktywność w zakresie
pilotażowej implementacji nowoczesnych
metodologii, aktywizujących procesy
nauczania, opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Stanowi to
impuls do zmian we wszystkich obszarach
procesu nauczania, takich jak:
• unowocześnienie metod pracy;
• wprowadzenie nowych rozwiązań
lekcji praktyk i laboratoriów, czasu
uczenia się;
• zmiana w zakresie doboru, prezentacji i sposobów dystrybucji materiału
nauczania;
• zmiana metod i organizacji pracy nauczycieli i studentów;
• zmiana organizacji i rozliczania godzin pracy;
• rozbudowanie indywidualnych metod pracy;
• personalizacja profilu uczenia się (dostosowanie do potrzeb poszczególnych uczących się);
• zmiana metod pracy grupowej;
• zmiana sposobu oceniania osiągnięć
studentów;
• zmiana sposobu wspomagania uczących się.
2
3
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Technologia
Jak powiedział kiedyś Jay Cross “it’s
not about the technology” i oczywiście
miał rację, bo technologia dostosuje się
do nas, a my do niej i to nie sprzęt stanowi problem. Niemniej jednak w kontekście mobilnego uczenia się warto prześledzić jaką drogę przeszły urządzenia
od kalkulatora do smartfonu.
Rozwój
Oczywiście w kontekście telefonu, pamiętamy jeszcze ebonitowe telefony z tarczą, którą wybierało się numery poprzez
obracanie i w kompletnie analogowy sposób prowadziło się rozmowy. Mobilność
telefonu ograniczona była wtedy kablem,
więc zasięg miał raczej pokojowy i było
ok. Ludzka chęć do uniezależnienia się od
kabla sprawiła, że telekomunikacja poszła
w kierunku znanej od dawna komunikacji
radiowej i ludzie zaczęli nosić ze sobą spore walizki.
Era cegły
Cała historia telefonów komórkowych
zaczęła się na świecie, kiedy u nas problemem były telefony stacjonarne i zaprzyjaźnione kraje “z bloku”. Tym czasem
w Motoroli niejaki Martin Cooper, syn
ukraińskiego emigranta pokazał pierwszy telefon komórkowy.
Dość przełomowy wynalazek uwolnił
ludzi od kabla i wymusił ogromne zmiany infrastruktury techniczej oraz stworzył pole do popisu dla innych firm. Wraz
z rozwojem technologii i miniaturyzacją
od mało poręcznych, ważących 2kg pustaków przeszliśmy do telefonów rozmiarów
batonika.
Era batonika
Pomimo tego, że telefony ciągle były
bardzo drogie stawały się coraz popularniejsze, także w Polsce (sieć Centertel)
i stały się modą, oraz gadżetem pokazującym status finansowy posiadacza.
Ceny spadały, telefony malały, rosła
gwałtownie liczba abonentów. Na rynku
królowała Nokia, granie w węża i wykorzystywanie technologii GSM, CDMA,
TDMA.
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Zmiany technologiczne spowodowały,
że pojawiło się więcej stacji bazowych, telefony potrzebowały więc mniej energii,
poprawiła się jakość dźwięku i dodano
funkcję wysyłania SMS-ów, ale ciągle był
to głównie telefon.
Era funkcji
Każdy chyba spotkał się z pytaniem
“A Twój co ma?, A jakie ma dzwonki, a masz
aparat?”. W połowie lat 90-tych zaczęła
się era telefonów funcjonalnych, która
nieprzerwanie trwa do dzisiaj, posiadając
na rynku USA ponad 60% udziałów3. Technologicznie pojawiła się transmisja GPRS,
przeglądarki WAP i kolorowe ekrany. Telefony zaczęły służyć jako urządzenia do
słuchania muzyki, radia, robienia zdjęć
i dzielenia się nimi za pomocą MMS-ów.
Towarzyszyła temu mocna konkurencja
na rynku opeatorów, a różne formy rozliczeń sprzyjały coraz większej popularności telefonów.
Era smartfonów
Na początku nowego wieku na rynku
ciągle królowała Nokia, ale jej telefony
zaczęły mieć coraz więcej wymyślnych
funkcji, klawiatury zniknęły za sporych
rozmiarów ekranami, a same urządzenia
zaczęły koszystać z technologii HSDPA
i WiFi. Telefon stał się naturalnym urządzeniem do odbierania eMaili i przeglądania internetu. W domach ciągle rządziła Nokia, a w korporacjach BlackBerry
i cały świat był z tego zadowolony, aż tu
nagle...
Era głaskania
W 2007 roku cały ład został zburzony
przez Apple i “telefon przyszłości”. iPhone, bez klapki, bez klawiatury, z 2 przyciskami, który ukształtował dzisiejszy świat
urządzeń mobilnych. Korzystał z dostępnych technologii, dostał GPS, akcelerometr i co najważniejsze dotykowy ekran
wraz z systemem operacyjnym, który
go obsługiwał oraz środowiskiem aplikacji, dających niemalże nieograniczone
możliwości kastomizacji. Niestety było to
“szach-mat” dla wszystkich innych producentów, którzy chcąc niechcąc musieli
pójść w kierunku iPhone’a, który stał się
obiektem pożądania.

e-learning Guild 360 Mobile Learning Research Report 2007
In US, Smartphones Now Majority of New Cellphone Purchases, Opublikowano, 30.06.2011,
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/in-us-smartphones-now-majority-of-new-cellphone-purchases/
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Oczywiście nie możemy zapomnieć
o tym, że oprócz telefonów ciągle intensywnie rozwijała się branża rozrywkowa dostarczająca odtwarzaczy muzyki
i konsol do grania, a także urządzeń do
rejestrowania obrazu i dźwięku, czy bardzo popularnych ostatnio czytników
eBooków i tabletów, o których pomimo
ciągle niewielkiej popularności pominąć
nie można.
Model działania
Aby lepiej zrozumieć czym dzisiaj jest
urządzenie mobilne należy przede wszystkim umieścić je w kontekście funkcjonowania. Niestety jedną z wad jest konieczność pozostawania w kontekście, bo o ile
wydana książka jest źródłem informacji
stale i wszystko czego potrzeba do pozyskiwania z niej informacji, to umiejętność
czytania i światło odbite od kartki. Niestety nasze urządzenia mobilne nic nie
znaczą, bez swojego ekosystemu na który
składają się:
• operatorzy
• sieci
• akcesoria (np. zestawy głośnomówiące, stacje dokujące)
• systemy operacyjne (iOS, Android,
BlackBerry, Palm, Windows Mobile,
Symbian)
• aplikacje
• usługi
W takim środowisku funkcjonuje coraz większa ilość urządzeń. W trakcie
pisania tego tekstu mam w około siebie
6 urządzeń, które są stale podłączone do
internetu i dostarczają różnego rodzaju
informacji. Z pełną świadomością tego,
że nie jestem reprezentatywną jednostką
do tworzenia wywodu na temat popularności tych urządzeń, chciałbym skupić się

Model komunikacji mobilnej

partnerzy wydania
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na tym, jak może wyglądać model dzisiejszego urządzenia mobilnego, z lekkim krokiem w przyszłość, co zostało oznaczone
gwiazdką.
Dzisiejsze urzędzenia mobilne oczywiście służą komunikacji, ale komunikacji
dość specyficznej. Zaproponowany powyżej model opisuje wszystkie urządzenia mobilne, począwszy od tych najprostszych, aż po modele jutra (oznaczone *) i
jeśli przyjrzymy się mu dokładnie, możemy wyróżnić 5 głównych elementów:
1. transmitujące dane
2. elementy wejścia sterujące telefonem
3. moduły przetwarzania informacji
(procesory, pamięci i działające na
nich aplikacje)
4. elementy wyjścia (sprzężenia zwrotnego pomiędzy nami, a elementami
wejścia)
5. elementy, które na potrzeby tej publikacji nazywam “zmysłami” urządzenia.
Zestaw tych pięciu elementów zawieszony w opisanym wcześniej ekosystemie uduje potencjał smartfonów, które
wtargnęły do naszych kieszeni i dały nam
możliwość odbierania naszych osobistych
massmediów oraz tworzenie nowych
kontekstów w naszych własnych społecznościach.
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czy dokupienie odpowiednich modułów,
czy aplikacji i aktualnie dostępne szkolenia będą rządzić w kieszeniach uczących
się to rzeczywistość jest jednak zupełnie
inna.
Przede wszyskim standardowe, multimedialne kursy e-learningowe mają się nijak do specyfiki posługiwania się urządzeniami mobilnym i o ile mogą sprawdzić się
w przypadku tabletów, które są dużo bliżej komputerów niż telefony, o tyle próba
ich wdrożenia na te drugie jest bardzo ryzykowna. Niestety szkolenia online przeznaczone dla komputerów projektowane
są zupełnie inaczej niż te dedykowane dla
urządzeń mobilnych.
Nie tuningujmy szkoleń
W standardowych szkoleniach online
uczący się spędzał przy nich od 30 - 45
minut, kiedy w przypadku urządzeń mobilnych nie powinno to być więcej niż 3-5,
a to ze wzdlędu na fakt pozostawania
w ruchu, np. w drodze do klienta, gdzie
narażeni jesteśmy na to, że coś z otoczenia rozproszy naszą uwagę.
Po drugie, uwagę zwrócić musimy na
różnice sprzętowe. Pełną swobodę limituje wielkość ekranu, sposób wprowadzania
treści, prędkość działania i ilość pamięci,
a także fakt, że połączenie internetowe
nie wszędzie daje taką samą przepustowość, czasami wręcz nie mamy dostępu
do sieci.

Krajobraz edukacji mobilnej
Jak już zdefiniowaliśmy, m-learning to
wykorzystanie technologii mobilnych mające na celu pomoc w uczeniu się poprzez
udostępnienie odpowiedniej informacji
w odpowiednim momencie i z odpowiednim kontenkstem. W konsekwensji popularności smartfonów popularnym ostatnio trendem jest chęć
przenoszenia tradycyjnych szkoleń e-learningowych na urządzenia mobilne. Niestety
podejście to stanowi
jedynie wąski i bardzo
specyficzny fragment
całego krajobrazu.
Pozory mylą
Pomimo tego, że
dystrybutorzy LMS-ów
zaczynają wpieranie
urządzeń mobilnych
i przekonują, że wystar-

Wspomniane ograniczenia nie dotyczą jedynie próby transferu e-learning na
m-learning ale limitują całe uczenie się
mobilne. Na szczęście rekompensowane
są specyficznymi cechami urządzeń mobilnych, które czekają na to, żeby zostać
zaprzęgnięte do pracy. Charakteryzują się
one niewielkimi rozmiarami, a także szeregami funkcji takich jak geolokalizacja, możliwość robienia zdjęć, nagrywania dźwięku
i video, rozpoznawanie tekstu ze zdjęć,
określanie położenia urządzenia oraz pomiaru własnego ruchu (akcelerometr).
Okazuje się więc, że e-learning i m-learning nie są tak blisko siebie, jakby się to
mogło wydawać. Nie powinno się więc:
- przenosić kursów e-learningowych na
urządzenia mobilne,
- zmniejszać rozmiarów ekranów w aktualnie dystrybuowany kursach,
- oczekiwać, że wszystkie urządzenia
będa zachowywały się tak samo,
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- oczekiwać, że użytkowanie kursu będzie takie samo.
- oczekiwać, że efekty m-learningu
mogą być sprawdzone standarnowymi metodami np. za pomocą quizów.
Prawdziwy m-learning
Na dzień dzisiejszy mLearnining dzieje
się raczej z dala od klasycznych LMS-ów
i standardowych rozwiązań e-learningowych, a jeśli już to przejawia się w dedykowanych aplikacjach, lub serwisach,
które dostarczają odpowiednio spreparowaną treść, wspierają konkretne
działania, lub udostępniają informacje
z większych baz.
1. Dostarczanie treści
Pierwszym i najłatwiejszym do realizowania m-learningu jest tworzenie mobilnych serwisów i aplikacji, które odpowiedzialne są za dostarczanie informacji
w postaci obrazu i dźwięku. Bardzo popularne są mikro-szkolenia, które trwają
maksymalnie kilka minut i dystrybuowane
są przez dedykowane aplikacje.
Dostarczanie treści dedykowanej dla
urządzeń mobilnych odbywa się poprzez
tworzenie natywnych aplikacji lub serwisów internetowych, które pośredniczą
pomiędzy bazami danych, czy systemami
LMS ułątwiając dostęp do zawartych tam
danych
W celu lepszego zrozumienia, jak wygląda taka dystrybucja treści, przeanalizujmy trzy przykłady: iTunes U będący
bazą wykładów i treści szkoleniowych, dedykowaną aplikację dostępu do systemu
LMS - Blackboard oraz zdobywające szeregi wyróżnień aplikacje do nauki pisania
i czytania dla dzieci.
Biblioteka iTunes University
iTunes U w połączeniu z iTunes Store
realizujących płatności daje dostęp do
ponad 350 000 bezpłatnych wykładów,
nagrań wideo, odczytów i podcastów
opracowanych przez instytucje edukacyjne z całego świata formie prezentacji,
PDF-ów, książek w formacie ePub oraz
podcastów4.
Jeden z fenomenów edukacji w ogóle, który podobnie jak iPhone wyznacza
nowe trendy w edukacji. iTunes Universi-

4
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ty jest aktualnie jedną
z największych baz
o gó l n o d o s tę p nyc h
materiałów edukacyjnych, jak i dedykowanym, zamkniętym rozwiązaniem, z którego
aktualnie korzysta ponad 800 uczelni wyższych na całym świecie
np. Open University,
czy MIT.
BlackBoard Mobile
Oprogramowanie
firmy Blackboard, jednego ze światowych
potentatów w dziedzinie kształcenia na odległość miałem okazję
po raz pierwszy w wersji mobilnej zobaczyć w 2009 roku podczas Online Educa w Berlinie i już wtedy
robiło wrażenie.

bez dostępu do internetu. Możemy więc
„zabrać treści” ze sobą, korzystać z nich,
a później zsynchronizować nasze notatki,
wyniki testów i postęp w szkoleniach.

W tej chwili jest to
aplikacja, którą można stawiać za wzór
dostępu do treści
szkoleniowej. Na uwagę zasługuje przede
wszystkim fakt bardzo
estetycznego
wykonania i zerwania
z przywiązaniem do
standardowego wyglądu platformy na rzecz
stworzenia pokazanego poniżej środowiska
uczenia się.
Drugą specyficzną
cechą, dzięki której
w ogóle skupiamy się
na tej aplikacji, jest
przemyślany dostęp do
fukcji systemu. iPadowa wersja Blackboarda
pozwala na przeglądanie ocen, informacji od
prowadzących, grup
dyskusyjnych i oczywiście treści szkoleń,
ponadto spełnia założenia mobilności, czyli
pozwala na uczenie się

iTunes U Administration Guide: http://deimos.apple.com/rsrc/doc/iTunesUAdministrationGuide/Introduction/chapter_1_section_1.html
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Otóż w przypadku małych dzieci koordynacja operowania myszką i obserwowania kursora na ekranie jest trudna i wręcz
uniemożliwia korzystanie z klasycznego
komputera.

Montessorium
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem
dwie aplikacje początkującej firmy Montessorium urzekły mnie one swoją prostotą, bardzo estetycznym wyglądem
i przemyślanymi zadaniami. Bazując na
założeniach metody Marii Montessori
czwórka zapaleńców zaprojektowała,
a następnie przeprowadziła proces rozwoju i wdrożenia dwóch aplikacji, z których jedna uczy pisania i liter, a druga
podstawowych działań arytmetycznych.

W przypadku ekranu dotykowego
efekt działań widzimy na powierzchni,
której dotykamy i jak dowodzą badania
ankietowe pomimo ogromnego przyzwyczajenia do korzystania z myszy prawie
połowa ankietowanych woli ekran dotykowy.
2. Przygotowanie i symulacja
Komfort możliwości popełniania błędów bez drastycznych konsekwencji
i wytrwałego „uczenia się na błędach”
jest sposobem uczenia się znanym ludziom od zawsze. Począwszy od rzucania
dzidą do wyimaginowanych zwierząt,
poprzez starochińskie gry wojenne, aż
po dzisiejsze symulacje i gry, mechanizm
ciągle jest ten sam. Nie narażając się próbujemy osiagnąć cel i właśnie w ten sposób się uczymy.
Urządzenia mobilne są bardzo dobrym narzędziem do uzyskiwania podpowiedzi, sugestii, a także jako narzędzia
symulacyjne.
Jako przykłady niech posłużą nam dwie
aplikacje, które związane są z ratowaniem

Aplikacje te znalazły się na liście
trzech najlepszych, gdyż w bardzo specyficzny i przemyślany sposób wykorzystują fakt dotykowego ekranu iPada.

życia i paradoksalnie z wojskiem, czyli jak
napisał chiński generał Sun Tzu “W czasie
pokoju przygotowuj się do wojny, w trakcie wojny przygotowuj się na pokój“.
Symulator sztucznego oddychania
Jest to jedna z tych aplikacji, które
wypadałoby mieć w telefonie. Nie ma się
co oszukiwać, ale niewiele osób w sytu-
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acji faktycznego zagrożenia jest w stanie
podjąć określone działania. Na polskim
rynku pojawiły się ostatnio 2 takie aplikacje.
Są to opracowane przez specjalistów
narzędzia, uzupelnione ilustracjami,
dźwiękiem i materiałami video, które
dotyczą rozpoznawania objawów oraz

postepowania między innymi podczas: reanimacji, utraty przytomności, padaczki,
krwawienia, porażenia prądem itd.
Symulator wyrzutni rakiet
W marcu 2010 roku amerykańska armia rozpoczęła program „Aplikacje dla
Armii”6 na zlecenie którego powstawały
aplikacje mające wspierać działania wojskowe. Na konferencji, którą zorganizowano po 4 miesiącach od ogłoszenia
programu pokazano cały szereg różnych
aplikacji, a w tym właśnie wspomniany symulator obsługi wyrzutni rakiet.
Oszczędności płynące z zastosowania
takiego symulatora są oczywiste, a przewaga urządzenia mobilnego objawia się
w tym, że żołnież może stać tuż obok wyrzutni rakiet, obserwować co ma zrobić,
a następnie “na sucho” wykonywać konkretne działania.

5

5
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3. Systemy wspierania efektywności
(ang. Performance Support System)
Połączenie pomiędzy szkoleniami
pracowników, a zwiększaniem ich efektywności jest wręcz oczywiste, ale nie do
końca jasne. Oferty edukacyjne potwierdzają swoją skuteczność poprzez prezentację różnych parametrów biznesowych
organizacji, w tym zwrotu z inwestycji,
a szczegóły programu i stosowanej metody często zastępują suche wyliczenia
finansowe.

Mashable: Interface Faceoﬀ: Touchscreen vs. Mouse http://mashable.com/2010/08/03/touchscreen-vs-mouse/
Defence Industry Daily. Is It Smart for the US Army to Develop Smartphones?, 24.02.201
http://www.defenseindustrydaily.com/military-smartphones-dod-apps-06512/
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Niestety nie da się ekonomią zastąpić pedagogiki, a oprócz tego zmiana tej
pierwszej nie jest jedynym czynnikiem, na
który wpływa pozytywny efekt szkoleń.
Systemy PSS (ang. Performance Support
Systems) są narzędziami, które nie tyle
szkolą, co dostarczają konkretnej instrukcji i pozwalają na delegowanie pewnych
zadań7. Ujmując sprawę jeszcze prościej,
PSS-y dostarczają bardzo konkretnej i precyzyjnej informacji, wręcz instrukcji, dotyczącej wykonania konkretnego zadania
przed lub w jego trakcie. Bardzo często są
to systemy dające dostęp do danych anali-

tycznych, szczegółów ofert, lub wszelkich
innych informacji, z których zapamiętaniem lub przetworzeniem człowiek radzi
sobie słabo.
Kalkulator balistyczny
Ważną funkcją systemów PSS jest również przeprowadzanie obliczeń i podawanie użytkownikowi danych tabelarycznych. Komputer balistyczny BulletFlight
nie jest jedynie kalkulatorem ale pomaga
osobie przygotowującej się do oddania
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ty bez konieczności sprawdzania danych
w tabelach balistycznych.
Audyt w terenie
Aplikacja wspierająca przeprowadzanie różnego rodzaju audytów8. Narzędzie
dedykowane wszystkim, którzy prowadzą audyty bezpieczeństwa, lub ich praca
związana jest z wypełnianiem długich list
sprawdzających, albo konkretnych procedur, np. przy audycie bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Aplikacja ta pozwala też na zdalny
dostęp do procedur, więc osoba przeprowadzająca audyt jest w stanie szybko
reagować na ewentualne zmiany, pobierając odpowiednie formularze, a proste
instrukcje poinformują, o tym co i jak należy sprawdzić. Następnie aplikacje automatycznie przekaże do centrali zebrane
dane.

Podsumowanie
Obojętnie jak będziemy nazywać edukacyjne wykorzystanie urządzeń mobilnych, jak je określimy i w którym miejscy
wyznaczymy granice pomiędzy uczeniem
się, a wspomaganiem pracy.... zabrakło
dokończenia myśli. Niezależnie od tego
czy uruchamiana aplikacja będzie grą, interaktywnym formularzem, czy zbiorem
instrukcji - m-learning jest faktem.

strzału trafić w cel, biorąc pod uwagę
rodzaj broni, amunicji, odległość, ciśnienie powietrza, wilgotność oraz kierunek
i prędkość wiatru.

Miniaturyzacja, wysoka ergonomia
oraz możliwość modyfikowania zawartości urządzeń sprawiają, że większość z nas
już teraz lub w niedalekiej przyszłości będzie miała w kieszeni swojego osobistego asystenta, wspomagającego rozprzestrzeniania się pomysłów i opinii, a także
dającego możlwość natychmiastowego
podejmowania decyzji.

Snajper może więc za pomocą kliku
kliknięć dokonać szybkiej kalibracji lune-

Piotr Peszko
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SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
www.supermemo.pl
www.supermemo.net

„Ucz się szybko i zapomnij o zapominaniu”
Firma SuperMemo World od ponad
20 lat odnosi sukcesy na rynku edukacyjnym. Misją firmy jest tworzenie
rozwiązań edukacyjnych, dzięki którym
nauka jest skuteczna i wygodna, a przy
tym dopasowuje się do trybu życia
użytkownika.
Domeną firmy są multimedialne kursy językowe. Oferta obejmuje także
kursy dla dzieci, do nauki przedmiotów
szkolnych i obsługi aplikacji biurowych.
Kursy wyróżnia zastosowana w nich
wyjątkowo efektywna metoda nauki
SuperMemo, która bazuje na algorytmie powtórek. Została opracowana na
bazie długoletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji.
Firma oraz kursy SuperMemo otrzymały wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień branżowych:
• nagroda Cena/Jakość magazynu
PC Format w 2009 roku
• Produkt Roku 1997 przyznany przez
redakcję PC Kuriera
• Wybór roku 1995 czytelników
PC World Komputer
• Złoty medal Targów Poznańskich,
Infosystem 1994, Poznań

7

Allison Rossett, Lisa Schafer; Job Aids and Performance Support: Moving From Knowledge in the Classroom to
Knowledge Everywhere (Essential Knowledge Resource), 2007 Pﬀeifer
8
http://fieldrover.com/index.html
www.e-learningtrends.pl
www.e-le
-learningt
ngtr
trr ends
ends.pl
pl

67
6
7

e

partnerzy wydania

-learning

www.e-learningtrends.pl

www.tomorrow.pro

TRENDS 2011

www.combidata.pl

www.pleuropa.pl

SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
www.supermemo.net
www.supermemo.pl

E-learning, który procentuje.

Motto Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi to:
jakość – współpraca - innowacja, w tym innowacyjne metody
nauczania języków obcych.

Od 21 lat Fundacja wyposaża uczestników naszych szkoleń językowych, nie tylko w wiedzę, ale też w umiejętności i motywację do korzystania z rozmaitych form
samokształcenia.
Idea Uczenia się przez całe życie zawsze była Fundacji bliska, a praktyczne
wykorzystanie możliwości oferowanych
przez nowe technologie, postrzegamy
jako bardzo ważną drogę do jej realizacji.
Utworzenie, w ramach działalności statutowej, Funduszu Innowacji Edukacyjnych,
umożliwiło Fundacji realizację własnych
projektów.
AKADEMIA WIRTUALNYCH KLAS
JĘZYKOWYCH
LINGUAE MUNDI
ALTERNATYWA DLA
STACJONARNYCH
SZKOLEŃ FIRMOWYCH
ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ
INDYWIDUALNYCH
ORAZ KURSÓW OTWARTYCH
To innowacyjny, interaktywny system
zastosowany przez nas do celów nauki
języków obcych, w tym nauki języka polskiego jako obcego. Moduły: synchroniczny - bezpośredni kontakt z lektorem
w czasie rzeczywistym, „na żywo” przez
internet; asynchroniczny – platforma

e-learninowa (24/7/365), opieka e-tutora.
Moduły można łączyć lub wykorzystywać osobno.
Zapraszamy na konsultacje lub kursy języków obcych oraz języka polskiego jako
obcego w nowej, efektywnej i atrakcyjnej
formule!
Sposób nauki dostępny dla wszystkich: zapraszamy osoby zapracowane,
poszukujące możliwości zdobycia lub
podniesienia kwalifikacji; poszukujące
komfortu nauki ulubionym otoczeniu
i we własnym tempie; osoby nieśmiałe
i rozmowne, stale podróżujące i niemobilne, świetnie zorganizowane i niekoniecznie zdyscyplinowane.... Kluczem
jest chęć zdobycia lub doskonalenia
umiejętności językowych, rezultatem
może być - realizacja marzeń!
Kształcimy wszystkie cztery główne sprawności: mówienie (u Nas od początku!), słuchanie, czytanie i pisanie.
Wszystko podczas lekcji przez internet,
zawsze pod kierunkiem i opieką profesjonalnych e-tutorów. Poza zajęciami
bezpośrednimi, odpowiednie, interaktywne materiały i działania na Platformie językowej doskonale będą Państwa
wspierać w drodze do celu.

Firma SuperMemo World sp. z o.o. jest
dostawcą multimedialnych rozwiązań
w postaci oprogramowania edukacyjnego
i ponad 200 kursów online przede
wszystkim do nauki języków obcych
oraz przedmiotów szkolnych i obsługi
aplikacji biurowych, które są dostępne
na platformie e-learningowej
supermemo.net.
Serwis supermemo.net jest autorskim
rozwiązaniem firmy, służącym do nauki
online z metodą SuperMemo, która
efektywnie wspomaga systematyczną
naukę. Dzięki metodzie możliwe jest
osiągnięcie skuteczności pamiętania
na poziomie bliskim 100% i od 10 do 15
razy szybciej niż metodami tradycyjnymi,
poświęcając każdego dnia na naukę
zaledwie 20 minut.
Platforma e-learningowa
superememo.net to:
- atrakcyjna i efektywna nauka w oparciu
o wyjątkową metodę powtórek
SuperMemo - nawet 100%
skuteczności pamiętania
- oferta ponad 200 gotowych kursów
- możliwość integracji z inną platformą
wraz z dostępem do materiałów online
- zarządzanie i wspomaganie
tradycyjnego procesu nauki
- tworzenie i edytowanie własnych
materiałów edukacyjnych oraz kursów
z metodą SuperMemo
- stały dostęp do statystyk
prezentujących postępy w nauce
- utrzymywanie kontaktu z uczącymi się
poprzez forum, czat oraz wiadomości
- hosting i wsparcie techniczne
- filmy instruktażowe ułatwiające pracę,
naukę i obsługę narzędzi w serwisie
Dotychczas z serwisu supermemo.net
skorzystało ponad 200 000 osób.
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Blended learning
Staliśmy się na tyle wygodni, a technologia na tyle zaawansowana, że nie chcemy się już dostosowywać do naszych urządzeń, ale kochamy te, które dopasowują się do nas. Możliwość
niemalże dowolnych konfiguracji oprogramowania w komputerach, czy telefonach, doboru
wyposażenia samochodów i dodatkowego osprzętu do AGD powoduje, że mamy, może i złudną ale zawsze kontrolę nad tym co dzieje się dokoła nas, a przynajmniej czujemy, że mamy na
to wpływ.

Podobne wymagania chcemy też postawić szkoleniom, a jeśli jeszcze tego nie
doświadczyliście to pozwólcie, że przedstawię Wam jak to wyglądało ostatnio
w moim przypadku. Otóż w mojej karierze
pracownika „za-biurkowego” przyszedł
czas na szkolenie BHP, chociaż najgroźniejszą rzeczą jaką mam przy sobie jest zszywacz, ale dura lex sed lex - szkolenie trzeba przejść. Już marzyło mi się pół dnia,
a może nawet cały dzień przysypiania
w klimatyzowanej sali szkoleniowej i krótki test na koniec, aż tu nagle dostałem
e-mail i link do szkolenia online. Przyznam
szczerze, że jeśli od eBHP firmy szkoleniowe zaczynają wdrażanie e-learningu
już wiem dlaczego ludzie go nie kochają.
Niestety szkolenie jest bardzo specyficzne, a w tym przypadku było jeszcze liniowe i przydługie, a jego klimat zupełnie mi
nie odpowiadał, a poza tym nie mogłem
przejść od razu do quizu, co mnie trochę
poirytowało. Niemniej jednak zerknięcie
na szkolenie z drugiej strony barykady
dało mi mnóstwo ciekawych spostrzeżeń

1

odnośnie skuteczności i tego dlaczego
blended learning mógłby być w tej sytuacji lepszy.
Po pierwsze dlaczego czułem się poirytowany - bo nie miałem możliwości wyboru i kontroli. Po drugie szkolenie nie było
osadzone w moich realiach i ciągle nie
wiem co zrobić jak dzwoni alarm i kto jest
odpowiedzialny za ewakuację. Niestety to
szkolenie nie nauczyło mnie jak efektywnie zadbać o bezpieczeństwo w pracy,
a przecież powinno być skuteczne. Celem tego szkolenia było niestety jedynie
przejście i zaliczenie jego samego, bo takie regulacje są nałożone na pracodawcę. Podejrzewam, że jednak o szczebelek
wyżej chodzi o to, aby zapewnić wiedzę
potrzebną do zapewnienia faktycznego
bezpieczeństwa.
Niestety poprzez wykład, czy wręczenie mi podręcznika, lub udostępnienie nawet najbardziej wymyślej animacji nikt nie
jest w stanie nauczyć mnie właściwego za-

chowania, nikt nie jest w stanie zapewnić,
ze w określonej sytuacji będę skuteczny,
a przecież w wielu szkoleniach właśnie
o to chodzi.

Primo Victoria
Jeśli mówimy już o skuteczności i łączeniu różnych rozwiązań to w całym
moim życiu nie znalazłem lepszego przykładu niż ten. Śmielszy zwycięża - to hasło
przyświecające brytyjskim jednostkom
specjalnym SAS, które powstały w 1941
roku jako narzędzie eliminacji niemieckiej
Luftwaﬀe w Afryce północnej. Połączenie 4 wyszkolonych żołnierzy, wytrzymałego jeepa willisa i ciężkiego uzbrojenia
okazało się niezwykle skuteczną kompilacją, która zniszczyła więcej samolotów
na ziemii, niż cały RAF w powietrzu. Cała
magia tkwiła w sposobie, podejściu i połączniu niestandardowych metod działania1. Okazało się, że kompilacja dobrze
znanych metod, narzędzi i oddziałów jest
skuteczna, a efekt przechodzi najśmielsze
oczekiwania.

The Regiment: The Real Story of the SAS by Michael Asher.
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SAS wymieszał narzędzia, a blended
learning to wymieszanie dowolnych sposobów uczenia.
Zwykło się mówić, że blended learning
to wymieszanie e-learningu i tradycyjnych
szkoleń.
Nawet w całkiem aktualnych publikacjach czytamy: “Łączy ona (metoda blended learning) zalety tradycyjnych form
kształcenia oraz form elektronicznych,
nie ma przy tym wad i słabości charakteryzujących każdą z tych form stosowaną
oddzielnie.
Blended learning dzięki odpowiedniemu łączeniu zalet komplementarnych
metod szkoleniowych, pozwala w sposób
najbardziej efektywny kształcić, maksymalizować korzyści procesu uczenia się
oraz ułatwia realizację przyjętej strategii
rozwoju”.2
O ile część mówiaca o komplemetarności jest jak najbardziej trafna, o tyle w
pierwszej ciągle pokutuje klasyczne podejście niesłusznie ograniczające metodę
szkoleń mieszanych do zestawiania e-learningu z tradycyjnymi szkoleniami. W aktualnej konfiguracji świata szkoleń pojęcie
to jest o wiele szersze, pozostając trochę
w cieniu przez kilka lat drastycznie ewoluowało i aktualnie jest o wiele szersze i bardziej złożone, a cytowany przykłąd choć
zgodny z prawdą to opisuje jednak bardzo
szczególny przypadek. Blended learning
dzieje się bowiem też, gdy czytamy książkę, zasugerowany przez znajomego kanał
RSS, czy rysujemy schemat na kawiarnianej serwetce rozmawiając z kolegą z pracy.

Czym jest blended learning?
Blended learning nie jest niczym skomplikowanym, podobnie jak militarnie prosty był pomysł twórcy SAS. Okazuje się bowiem, że w wielu wypadkach pojedyncza
aktywność edukacyjna, sprowadzająca się
na przykład do czytania książki, słuchania
wykładu, czy na przykład przejścia szkolenia online po prostu nie wystarczy dla
osiągnięcia celu szkoleniowego i trzeba
zacząć kombinować. Należy znaleźć i połączyć w spójny program takie działania,
które przyniosą sukces. Zapewne każdy
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ze swojego doświadczenia będzie w stanie przedstawić zestawy metod szkoleniowych, które mogą być zastosowane
w celu zdobycia konkretnej umiejętności.
Wyobraźmy sobie na przykład studia.
W moim przypadku były to studia chemiczne, które sprowadzały się do różnych
typów zajęć, wykładów, ćwiczeń i szeregów praktycznych zajęć laboratoryjnych,
które w sumie trwały prawie pięć lat i nic
w tym nowego, ale jest to przecież blended learning, różne metody - jeden temat.
Niestety w przypadku działań realizowanych przez działy odpowiedzialne za
rozwój pracowników, jeśli zapisujemy
się na konkretne szkolenie, bardzo rzadko zdarza się, żeby np. materiały wprowadzające były dostępne online przed
klasycznym szkoleniem, a prezentacje ze
szkolenia w postaci webcastu po szkoleniu. Nie wiadomo ile w tym ignorancji,
a ile niewiedzy, ale niestety tak się dzieje, a blended learninng kojarzony jest
z e-learnigiem, co jest błędem. Blended
w swojej definicji wcale nie oznacza, że cokolwiek musi dziać się online, nie jest też
jedynie nowym opakowaniem na tradycyjne szkolenie3, chociaż znajdziemy mnóstwo przykłądów, gdzie szkolenie zaczyna
się od prezentacji online, później jest sala
szkoleniowa, a na końcu test online. Niestety nie w tym miejscu leży sedno blended learningu. Jest ono dużo dalej, a opisany przykład, który przyjmowany jest
bezkrytycznie i wręcz definicyjnie może,
ale nie musi spełniać tego warunku.
Magia szkoleń mieszanych polega
przede wszystkim na właściwym dopasowaniu zawartości szkolenia i metod jego
realizacji do odbiorców i celów szkoleniowych jakie mają zostać osiągnięte. Blended learning możemy więc rozpatrywać
na kilku różnych płaszczyznach:
1. Społecznej, kiedy część szkolenia to
warsztaty, lub praca projektowa, czas na
próbowanie i popełnianie błędów, a inna
część to dyskusje (również w wersji online) zajęcia z trenerem, czy mentoring.
2. Organizacyjnej, gdy aktywności związane z uczeniem się przekraczeją granice organizacyjne i ważniejsze stają
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się wspólne dyskusje, praca i zdobywanie wiedzy, a dotychczasowe środowisko jest jedynie tłem wspólnego
uczenia się.
3. Technologicznej, gdy część szkoleń jest
realizowana “twarzą-w-twarz” z trenerem, częśc w postaci widekonferencji,
inna część jako webinar, udostępnione materiały video, lub multimedialne
szkolenia we wszystkich swoich technologiczych przejawach.
Cała magia blended learningu to połączenie uczenia się formalnego i nieformalnego. Sprawienie, żeby ludzie, których
wychodzą z sali szkoleniowej, lub zamykają przeglądarkę ze szkoleniem online
zechcięli zacząć chociażby imitować zachowania trenera, aby zaczęli współpracować ze sobą inaczej.
Definicja
Definicyjne blended learning z jednej strony jest to mieszanie kontekstów,
w których się uczymy (sami / w grupie /
w pracy / w domu), a z drugiej zmienianie
mediów przy których użyciu będziemy
się komunikować (spotkanie, webinar,
e-learning), a także mieszanie podejść, do
uczenia się, czy chociażby urządzeń może
czynić szkolenie, tak efektywnym jak to
tylko możliwe.4
Nie jest to oczywiście panaceum na
wszystkie choroby współczesnego świata
szkoleniowego, ale sprawdza się w momencie, kiedy szkolenie jest rozbudowane,
kiedy trzeba ludziom pozwolić popełniać
błędy i pozwolić na działąnie w bezpiecznym środowisku, zdaje egzamin, gdy potrzebna jest przed-wiedza i stymulowanie
współpracy oraz samokształcenia.
Oczywiście blended learning powiązany jest z określonymi kosztami, a w zasadzie z ich zwiększeniem. Niestety bleneded learning oznacza dużo więcej pracy.
Wyobraźmy sobie bowiem następującą
sytuację. tworzymy kurs online zapisujemy na niego naszych 500 pracowników,
wysyłamy mailem zaproszenia i po dwóch
tygodniach dostajemy raport, a po kolejnych dwóch szkolenie mamy za sobą i możemy być dumni że zostało zrealizowane.

2

E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Marlena Plebańska.
The Blended Learning Cookbook by Clive Shepherd.
4
Blended Learning: Using Technology in and Beyond the Language Classroom by Pete Sharma.
3
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Jeśli takie podejście jest zadowalające,
a wtedy odrobinę trywializując, nie ma co
mieszać.
Potencjał blended learningu odkryjemy dopiero w momencie, w którym jako
efekt szkolenia mamy uzyskać całą listę
parametrów, a do tego mamy nauczyć
czegoś praktycznego. Oczywiście efekty
będą inne, ale wymaga to dużo, dużo więcej pracy, zarządczej logistycznej i szkoleniowej, a przede wszystkim tej związanej
z właściwym zaplanowaniem podejścia
do realizacji. Stosowanie blended learningu ma więc sens, kiedy postawione wymagania szkoleniowe dyktują zastosowanie
tej metody, a także spełnimy dwa poniższe warunki:
1. Odpowiemy sobie na pytania
a. Dla kogo to robię i jak przekonam go
do tego podejścia?
b. Jakie wymagania stawiam temu
szkoleniu?
c. Jaka jest lista celów szkoleniowych?
2. Określimy ograniczenia z jakimi musimy
się zmagać: czas, budżet, zasoby technologiczne itd.
Jeśli te pozornie proste dwa kroki nie odwiodą nas od pomysłu na blended learning
możemy zacząć myśleć o tym jak to zrobić.

Szczypta formalizmu serwowana
na komórce?
Tworząc rozwiązania blended learninowe trzeba zawsze pamiętać o kontekście, w którym będą wykorzystywane
i najważniejszy nie jest tutaj wcale podział
na część realizowaną online i część realizowaną online, ani podział na to czy będziemy starali się wykorzystać książkę, czy
telefon komórkowy do nauczania, ale jaki
nacisk położymy na kształcenie sformalizowane, a jaki na całą baterię narzędzi
nieformalnych.5
Szkolenia w sali i spotkania z trenerami
są niezbędne i muszą być wykorzystywane, ale nie wolno zapominać o tym, że ludzie nieustannie uczą się id siebie, że wysyłają sobie sms-y, rozmawiają przy kawie
i wymieniają bardzo wartościowe treści,
a nierzadko informacje, których nie są
w stanie zdobyć w inny sposób.
5
6
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Próbując zrozumieć opisany społeczny potencjał blended learningu należy
ciągle wracać do tego, że kiedy tradycyjne nauczanie daje podstawę teoretyczną
dla umiejętności, wartości i zrozumienia
procesów, o tyle uczenie się nieformalne pozwala zmierzyć się z rzeczywistymi
zadaniami i wyzwaniami, pozwala zrobić
coś, co uprzednio zrozumieliśmy.
Ponadto nieformalne sposoby uczenia się są szybkie i właściwie wspierane
są w stanie rozprzestrzenić wartościowe
informacje szkoleniowe pośród pracowników korporacji dużo szybciej niż nawet
najbardziej wymyślne szkolenia np. online. Niestety musimy być świadomi tego,
że rozesłanie zaproszeń na szkolenie online e-mailem wcale nie świadczy o tym,
że pracownicy o nim wiedzą, ani że będą
mieli ochotę się na niego zapisać, a tym
bardziej uczestniczyć. W przypadku nieformalnych informacji przychodzą one
do nas od naszych kolegów i często odrywają od wykonywanej pracy, bo przecież
chcemy się dowiedzieć co mają do powiedzenia, a jeśli coś polecają to będzie to dla
nas miało zapewne większą wartość niż
wspomniany wcześniej e-mail.
Dla przykładu warto zorganizować taki
sposób dystybucji szoklenia, nawet tradycyjnego, aby jeszcze na długo przed nim,
a jeszcze dłużej po, zainteresowani o nim
rozmawiali, plotkowali ciągle pozostając
w temacie. Chcąc do tego doprowadzić
musimy się przełamać i spróbować szkoleniu pomóc, zrobić mu dobry PR, a czasami trochę je zareklamować i niestety wysłanie e-maila z informacją nie wystarczy.
Dobrym sposobem jest przygotowanie
w korporacyjnym intranecie dedykowaną
stronę lub forum skupiające zainteresowanych i umieścić tam informacje uzyskane od trenera jeszcze przed szkoleniem.

Indywidualizm innowacji
Kolejnym możliwym działenie w kontekście społecznym jest miksowanie
i dbanie o różne grupy interesów w trakcie
tego samego programu szkoleniowego.
Chyba we wszystkich organizacjach i instytucjach ściany przesiąknęły już słowami współpraca, efektywna praca w grupie, gracz zespołowy, w grupie raźniej itp.
Nie umiejszając potencjałowi pracy w gru-
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pie i funkcjonowania jako jednostka społeczna należy również zwrócić uwagę na
indywidualizm i to w jaki sposób właśnie
on wygląda na tle realizowanych szkoleń.
Innowacja oznacza ni mniej, ni więcej
a posiadanie możlwiości do okywania
nowych źródeł wartości w organizacji,
nowych połączeń i nowych rozwiązań,
ale one rzadko powstają w zatłoczonych
open spaceach, czy dusznych salach konferencyjnych. O innowatorów trzeba się
troszczyć, a to oznacza także zidentyfikowanie ich oraz indywidualne traktowanie.
Danie konkretnym jednostkom możliwości swobodnego pozyskiwania informacji
i budowania wiedzy zgodnie z ich własnymi wymaganiami. Takie podejście to również blended learning. Mieszanie uczenia
się w grupie z zajęciami indywidualnymi,
coachiniem, mentoriniem i wsparciem,
a także dostarczeniem narzędzi dających
natychmiastowy dostęp do informacji jest
wsparciem, które jest wstanie przewyższyć efektami wydatki na składowe całego systemu.
CEO firmy Siemens Klaus Kleinfeld powiedział kiedyś “ Wojnę możesz wygrać
jedynie pomysłami, a nie ograniczaniem
wydatków”. Patrząc na wiele rewelacyjnie funkcjonujących dzisiaj firm technologicznych coraz częściej obserwujemy fakt,
że młode i bardzo kreatywne firmy prześcigują słupkami przychodów korporacje
z tradycjami właśnie dzięki swoim niestandardowym i kreatywnym podejściom.6

Efekt Social Network
Aktualnie triumfy popularności w internetowych mediach święci platforma
społecznościowa Google +. Najwięcej aktywnych użytkowników ma Facebook. Te
i inne dostępne aplikacje sprawiają, że ludzie są tam, a nie w firmowym intranecie.
Budują swoją społeczność i wi niej żyją, bo
lubią, bo mogą i dlatego, że dostają tam
informacje, które ich interesują. Każdy
kto kiedykolwiek pracował w biurze wie
o tym jak szybko rozchodzą się firmowe
plotki, informacje o tym jak obejść jakieś
szkolenie, zasadę, albo gdzie znaleźć dostęp do czegoś, co oficjalnie dostępne nie
jest. Od momentu zawitania do internetu
sieci społecznościowych, cześć tych informacji wycieka poza standardową komuni-

Blended Learning: How to Integrate Online and Traditional Learning by Kaye Thorne
The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs by Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, Jay Cross and Michael G. Moore
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kację,a także poza firmę powodując, że
pracownicy uczą się nie wtedy kiedy chce
tego pracodawca, ani nie tam gdzie teoretycznie powinni.
Szacunki mówią o tym, że jedynie
około 4% korporacyjnej wiedzy znajduje się w ustrykturyzowanych repozytoriach, gdzie może być łatwo przeszukiwana. Kolejne 16% to dane, które nie
posiadają żadnej logicznej struktury, są
to luźne pliki, dokumenty, nagrania video i prezentacje znajdujące się w repozytoriach, ale z utrudnionym dostępem.
Cała reszta, czyli 80% jest w osobistych
koputerach, skrzynkach pocztowych,
a co najgorsze z punktu klasycznego podejścia do wymiany informacji - w ludzkich głowach, które dzielą się tą wiedzą
ze swoimi znajomymi.
Nie jest trudno zauważyć, że ryzyko
z tym związane jest ogromne, bo przecież
każda z tych osób może opuścić naszą
firmę, może przenieść się do innego zespołu, czy działu w najlepszym wypadku
i zabrać ze sobą wiedzę, z której aktualnie
korzystamy i o którą dbamy.
Max Gluckman z University of Manchester zaprezentował badania, w których dowiódł, że wewnątrz organizacji
inforamcje bez problemu przepływają
ponad wszelkimi regulaciami, a w sieci
połączeń znaleźć można osoby skupiające jej kryryczne ilości, lub wiedzę na temat lokalizacji informacji. Są więc agregatorami wiedzy i ludzkimi wyszukiwarkami
wartościowych informacji.
Zadanie jakie stoi przed edukacją
w tym zakresie to łączenie kropek osób które posiadają krytyczne informacje z tymi, którzy ich niezbędnie
potrzebują i w ten sposób mieszanie
metod szkoleniowych i uczących się ponad formalnymi barierami współpracy
w obrębie poszczególnych zespołów,
podziałów geograficznych, hierarchii
czy stażu pracy.

Technologiczny paradoks
Na sam koniec został aspekt technologiczny, który pomimo tego, że jeszcze
kilka lat temu był bardzo ważny, dzisiaj
zaczyna tracić na znaczeniu. Im bardziej
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technologia wpija się w nasze życia, tym
mniej ją dostrzegamy i zacierają się granice pomiędzy tym co jest, a co nie jest “e”.
Dajmy na to czytanie e-booka z ekranu
telefonu komórkowego. W zależności od
naszego podejścia zdefiniujemy to jako
po prostu czytanie książki, e-learning, bo
przecież jest to jej elektroniczna wersja,
lub m-learning, bo przecież wykorzystujemy urządzenie mobilne.
Postępujące konwergencja urządzeń
ich miniaturyzacja i dostępność sprawiły,
że skupanie się na konkretnych rozwiązaniach technicznych nie ma większego
sensu. Musimy znać ich potencjał, sposób
wykorzystania i działania, ale największe
zainteresowanie powinno być skupione
na tym, aby technologia nie przeszkadzała uczącym się i dawała realne, wymierne
korzyści.

Jak linoskoczek...
Jeśli już wiemy jakie podejścia mamy
do dyspozycji i z czego pozwolono nam
korzystać stajemy przed trudnym zadaniem złapania równowagi. Podobnie jak
w zabawie Slacklinem, grą która przyjechałą do nas z zachodu około 2006 roku,
a polega na chodzeniu i wykonywaniu tricków na prawie 3-cm taśmie rozwieszonej
i napiętej pomiędzy dwoma drzewami na
wysokości kilkunastu centymetrów nad
ziemią, na początku musimy bosą stopę
postawić na taśmie, a potem drugą i spróbować utrzymać równowagę. Następnie
uczymy się robić drobne kroki, później obracamy się i wracamy. Później przychodzi
czas na swobodne chodzenie, aż w końcu
na tricki. Oglądając profesjonalistów wpadamy w zachwyt i podziwiamy kompletnie
odmienny od naszego poziom mobilności
i równowagi, dowiadujemy się jednak
z czasem, ze pokłady tych umiejętności są
również w nas7.
Podobnie jest w przypadku naszych
nowych metod szkoleniowych. Boimy się,
ale jeśli zaczniemy próbować i trenować
osiągniemy nowy inny poziom, ale musimy postawić pierwszy krok.

Piotr Peszko

http://www.youtube.com/watch?v=HDTwQGEeGZc
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…Blended-learning…?
Mix-learning…?
Hybryd – learning…?
Modelowanie rozwiązań szkoleniowych – zintegrowane rozwiązanie dydaktyczne

Minęła już epoka „szkoleń dla szkoleń”. Firmy odchodzą od szkoleń, które mają „tylko” podnosić kompetencje pracowników, na rzecz tych powiązanych z efektami i celami biznesowymi, które stawia sobie dana organizacja. Tym samym działy HR stają się istotnym partnerem
dla biznesu w firmie, co prowadzi nie tylko do podniesienia poprzeczki firmom szkoleniowym,
lecz staje się także wyzwaniem dla profesjonalistów zarządzających działami szkoleniowymi.

Wiąże się to m.in. z lepszym i głębszym zrozumieniem mechanizmów działania biznesu, pozyskiwaniem wiedzy
o tym, jak działają własne firmy, w czym
są konkurencyjne na rynku. A co najważniejsze – czym firmy muszą się wyróżniać na tle swojej konkurencji i jaką rolę
w tym zakresie mają odegrać szkolenia.
W takim kontekście firmy szkoleniowe mają nie tylko dostarczać tego typu
usługi, ale i być partnerem wspierającym
działy szkoleń w zakresie budowania nowej jakości ich funkcjonowania w firmie,
w otoczeniu biznesowym.
Szkoleniowcy chcą tworzyć taką
ofertę produktów i usług, by stać się
partnerem wspierającym działania szko-

leniowo-biznesowe u klientów zarówno
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Stają się swoistymi designerami rozwiązań
szkoleniowych, pamiętając z jednej strony o celach, jakie ma do zrealizowania
organizacja, a z drugiej o celach i korzyściach dla osób szkolonych. To trudne,
ale ciekawe wyzwanie.
Wiele firm szkoleniowych oferuje rozwiązania szkoleniowe, które powstają
w wyniku analizy potrzeb rozwojowych
i celów strategicznych organizacji. Takie
rozwiązania komponowane są z różnych
narzędzi oddziaływania dydaktycznego, takich jak: e-learning, szkolenia stacjonarne: warsztaty, gry szkoleniowe,
i określa się je mianem szkoleń miesza-

nych - blended learningiem. Spotkać się
można również z określeniami bardziej
wyszukanymi, jak szkolenia hybrydowe czy też mix-learning. Tego typu rozwiązania mają z jednej strony stanowić
o przewadze konkurencyjnej firmy szkoleniowej, z drugiej zaś podnieść efektywność procesu szkoleniowego. Na użytek
tego artykułu posłużę się sformułowaniem: zintegrowane rozwiązanie dydaktyczne, które moim zdaniem, najpełniej
oddaje ideę „mieszania” narzędzi szkoleniowych.

Marta Machalska
Ekspert w dziedzinie modelowania rozwiązań szkoleniowych
Członek Zarządu Tomorrow Sp. z o.o.
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W celu zbudowania zintegrowanego
rozwiązania dydaktycznego coraz częściej szkoleniom towarzyszy szczegółowa analiza potrzeb a także określenie
wszystkich czynników i przesłanek danego procesu tak, aby go najefektywniej
zaplanować, przeprowadzić i utrwalić
jego efekty. W zależności od potrzeb
projektu szkoleniowego, zintegrowane
rozwiązanie dydaktyczne w procesie realizacji spotkania „na żywo” z trenerem,
łączy - integruje e-szkolenia (z biblioteki gotowych produktów), e-szkolenia
„uszyte na miarę”, zaawansowane rozwiązania e-learningowe typu Wirtualne
Klasy i inne narzędzia wspierające proces dydaktyczny. Jako przykład wspierania realizacji procesu szkoleniowego we
wspomnianej formule można by wymienić tzw. wsparcie mentorskie (wsparcie
techniczne w zakresie funkcjonalności
szkoleń i systemu wraz ze wsparciem
merytorycznym) oraz działania marketingu wewnętrznego. Są one dopasowane do tematyki szkoleń, a przede wszystkim uwzględniają specyfikę potrzeb
danej organizacji. Usługi te zwiększają
skuteczność prowadzonego procesu
edukacyjnego, stanowią element motywujący uczestników do intensywniejszej
i bardziej efektywnej nauki oraz odpowiadają za stworzenie środowiska edukacyjnego, w ramach którego prowadzony jest proces kształcenia.
Firmy coraz agresywniej oferują wciąż
ulepszane rozwiązania szkoleniowe,
z których korzysta coraz więcej organizacji, zarówno z sektora prywatnego, jaki
i publicznego. Rynek usług szkoleniowych
zmierza w kierunku rozwoju technologii,
która służy realizacji projektów szkoleniowych w coraz szybszym tempie, coraz
efektywniej i przyjaźniej dla uczącego się.
Zatem punktem wyjścia do zbudowania
„szytego na miarę” zintegrowanego rozwiązania dydaktycznego jest precyzyjne
określenie celów danego procesu szkoleniowego. Niejednokrotnie ten etap pracy
nad projektem szkoleniowym jest pomijany lub traktowany „po macoszemu”.
A przecież musimy wiedzieć, co i jakimi
metodami najlepiej przekazać, jak oddziaływać, by osiągnąć zamierzony rezultat,
określone cele szkoleniowe.
W przypadku celów poznawczych
dostępny jest pełny wachlarz formuł
szkoleniowych, między innymi: wy-

…Blended-learning…?
Mix-learning…?
Hybryd – learning…?

kłady, prezentacje, e-learning, w tym
e-booki i audio-booki. Pewnym wyzwaniem okazują się cele behawioralne
i emocjonalne, czyli kluczowe z punktu
widzenia osoby uczącej się. W tym wypadku dobór narzędzi dydaktycznych
musi opierać się na dogłębnej analizie
potrzeb, możliwości, i uwarunkowań
społecznych grupy docelowej. W wypadku szkoleń realizujących cele behawioralne (zachowanie) możliwe jest
włączenie w proces szkoleniowy scenek rodzajowych, symulacji zachowania w danej sytuacji życiowej lub biznesowej, gier – niemniej kluczowy jest
adresat szkolenia. Podobnie mają się
sprawy z celami emocjonalnymi, czyli
z realizacją wyzwania szkoleniowego,
ukierunkowanego na zmianę postawy.
W przypadku oddziaływania na emocje,
najbardziej skuteczne wydaje się włączenie w proces szkoleniowy pracy grupowej, np. polegającej na uruchomieniu
mechanizmów wspólnej pracy nad problemem, czy dyskusji ukierunkowanej
na znalezienie odpowiedzi na zagadnienia nurtujące grupę. W wyraźny sposób
zarysowuje się granica przystosowalności określonych formuł dydaktycznych
do stawianych celów szkoleniowych, to
jest na przykład między e-learningiem
(e-nauką) a stacjonarnymi (tradycyjnymi) formami nauki.
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4. Weryfikacja i ocena zdobytej wiedzy
z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i lub spotkań z trenerem
w celu praktycznego poznania efektów procesu szkoleniowego (testy,
zadania, studium przypadku, gry, symulacje).
Niezależnie od stosowanych metod
i narzędzi edukacyjnych w procesie realizacji szkolenia w formule zintegrowanego rozwiązania dydaktycznego należy
pamiętać o dwóch kluczowych elementach: grupie docelowej, dla której realizujemy dany proces, oraz o wyzwaniach
szkoleniowych, które stoją przed nami.
Dopiero w trzecim kroku możemy i musimy zastanowić się, przy pomocy jakich
środków zrealizujemy postawione nam
zadanie. Ufam, że niniejszy materiał
zachęci Państwa do intelektualnej przygody jaką jest kreowanie programów
szkoleniowych oraz że zainspiruje do
poszukiwania coraz lepiej dopasowanych narzędzi dydaktycznych, które
przyniosą efekt i satysfakcję szkolącym
i szkolonym.

Marta Machalska
REKLAMA

Niemniej, w ramach koncepcji zintegrowanych rozwiązań dydaktycznych modelowane są ścieżki edukacyjne, mogące składać się z kilku etapów, reprezentowanych
przez tradycyjne i nowoczesne techniki i
formuły szkoleniowe, na przykład:
1. E-learning (np. e-szkolenie lub Wirtualna Klasa) przekazujący podstawową,
wyjściową porcję wiedzy teoretycznej
lub włączenie – zainicjowanie procesu
kształcenia.
2. Spotkanie z trenerem. Właściwy element szkolenia, podczas którego następuje rozwinięcie przekazanej wiedzy
poprzez praktyczne ćwiczenia, warsztaty i dyskusje oraz budowanie emocji
i czerpanie z niej inspiracji do zmiany
zachowania lub postawy.
3. Zastosowanie rozwiązań e-learningowych w celu utrwalenia zdobytej wiedzy (przyswajanie materiału, powtórki,
przykładowe testy i ćwiczenia).
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I niech stanie się… gra!
Obecnie w organizacjach e-learning jest standardem. Jako jedna z form szkolenia kadry
w organizacji od kilku lat współegzystuje ze szkoleniami tradycyjnymi. Połączony z różnymi
formami oddziaływania dydaktycznego (usługi wspierające proces nauki, programy motywujące, szkolenia tradycyjne) stanowi podstawę budowania skutecznych programów szkoleniowych. Obserwując rozwój tej formy szkoleń, w kontekście oczekiwań firm, można zauważyć
tendencję do coraz bardziej precyzyjnego odwzorowywania środowiska pracy oraz angażowania uczestników szkoleń.
W odpowiedzi na te oczekiwania, sięgamy po technologie wykorzystywane
do budowania gier 3D i dochodzimy do
tworzenia wirtualnej rzeczywistości,
do gier szkoleniowych, poważnych gier
(ang. Serious games), jako kolejnej formy
szkolenia, umożliwiającej uczestnikowi
zanurzenie się w procesie pozyskiwania
wiedzy i umiejętności. Ponadto, analizując profil pracowników w organizacjach,
można założyć, że znaczna część z nich
korzysta z gier rozrywkowych i jest to
jedna z pożądanych form spędzania czasu. Prowadzone badania wskazują, iż gry
rozrywkowe także rozwijają umiejętności poszukiwane przez organizacje. Przykładem jest wypowiedź profesora Uni-

wersytetu Stanford – Byrona Reeves’a,
który twierdzi, że „World of Warcraft
rozwija umiejętności przywódcze pożądane w organizacji, takie jak: szybkość
działania, umiejętność podejmowania
ryzyka, zamiana ról w określonej sytuacji”. Przyjmując to założenie, należy
stwierdzić, że wprowadzenie do edukacji formy gry i odzwierciedlenie rzeczywistości w postaci wirtualnego świata
3D to kolejna forma rozwoju szkoleń,
która sprawdzi się w kształceniu pracowników.
Obserwując zjawisko gier szkoleniowych oraz analizując dostępne technologie do ich tworzenia, można zaob-

serwować kilka typów gier, z których
najpopularniejsze w organizacjach są
gry zdarzeniowe symulujące określone
sytuacje. W takich grach oczekuje się od
uczestnika podejmowania samodzielnych decyzji oraz rozpoczęcia działań,
które w zostałyby podjęte w podobnej
sytuacji w rzeczywistości. Przykładami
mogą być sytuacje takie jak powódź,
pożar, ewakuacja i inne formy zagrożenia bezpieczeństwa, w trakcie których
gracze muszą podejmować decyzje
o sposobie jego wyeliminowania. Z tego

Dorota Draczyńska
Ekspert w dziedzinie e-learning
Wiceprezes Zarządu Tomorrow Sp. z o.o.
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powodu wczesnym użytkownikiem gier
szkoleniowych był i jest sektor służb
mundurowych. Dla tego sektora wirtualna rzeczywistość to nie tylko symulowanie zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce
w rzeczywistości. To także wartość wynikająca ze szkolenia uczestników w wirtualnym świecie, w którym popełniane
błędy nie są katastrofalne, a sama sytuacja nie wymaga angażowania kosztownego sprzętu i środków niezbędnych do
wyeliminowania krytycznego zdarzenia.
Ponadto, praca w symulowanym środowisku 3D, umożliwia skalibrowanie zespołu i przygotowanie go do współpracy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
Daje możliwość ciągłego ćwiczenia pożądanych, zgodnych z procedurami, zachowań w określonych sytuacjach uwzględniających czynniki zewnętrzne.
Innym popularnym rodzajem gier
szkoleniowych są gry decyzyjne, od jakiegoś czasu stosowane na uczelniach,
szczególnie na kierunkach związanych
z zarządzaniem. Bardzo popularne są
gry z obszaru przedsiębiorczości, gdzie
uczestnicy prowadzą swoje wirtualne
firmy, podejmują decyzje, obserwują
rezultaty i mogą porównywać uzyskiwane wyniki z wynikami innych graczy.
Te stosunkowo popularne gry ewaluowały w kierunku symulowania światów z wykorzystaniem grafik 3D w celu
jak najwierniejszego odzwierciedlenia
rzeczywistości, w której należy podjąć
decyzję i zostały zaadaptowane przez

partnerzy wydania

I niech stanie się… gra!

organizacje działające w obszarze biznesu jako dobre rozwiązania do kształcenia
własnej kadry.
Bez względu na rodzaj gry, kluczowy
jest w nich fakt podejmowania decyzji
i możliwość odniesienia się do działań
podejmowanych przez inne osoby, które
z kolei wpływają na podejmowane przez
nich decyzje i wymuszają zmianę. Takie
sytuacje powodują, że proces pozyskiwania wiedzy i umiejętności jest procesem
dynamicznym, w którym zaangażowanie
uczestnika jest niezbędne do przejścia
zaplanowanego procesu dydaktycznego.
Ponadto, zderzenie swoich decyzji z decyzjami innych graczy powoduje wypracowywanie określonych (pożądanych)
postaw i umiejętności prawidłowego
zareagowania w każdej zasymulowanej
sytuacji.
Rozważając projekt budowy gry
szkoleniowej dla organizacji należy
uwzględnić połączenie doświadczenia z
obszaru projektowania gier oraz obszaru szkoleń. Powiązanie tego doświadczenia i wsparcie go właściwymi silnikami informatycznymi dedykowanymi do
budowy gier szkoleniowych jest podstawą sukcesu. Poważny projekt budowy
gry szkoleniowej wymaga stworzenia
zgranego zespołu, złożonego zarówno
z przedstawicieli organizacji planującej
stworzyć grę jak i firmy partnerskiej, realizującej projekt, posiadającej wiedzę,
technologię oraz doświadczoną kadrę.
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Tylko ich wspólna synergiczna współpraca gwarantuje stworzenie dobrej
gry, oddającej wiernie środowisko pracy osób szkolonych. W trakcie projektowania gry wymagane jest też przyjęcie
wspólnej semantyki oraz stworzenie
dokumentacji projektowej wraz z diagramem procesu powstawania gry. Taki
dokument jest niezbędny w procesie
uzgadniania oczekiwań i stanowi jednocześnie określony schemat postępowania prowadzący do zbudowaniem skutecznego środowiska nauki.
Gry szkoleniowe nie istnieją w próżni, są częścią procesu szkolenia w organizacjach, częścią określonego programu nauczania dla zdefiniowanej grupy
uczestników. Dobrze przygotowana wirtualna rzeczywistość uczy w jaki sposób
zapobiegać błędnym decyzjom i działaniom w rzeczywistym świecie. Mając
na uwadze fakt, iż najlepszą lekcją w życiu jest nauka na własnych błędach to
symulowana rzeczywistość umożliwia
ich popełnianie w bezpiecznych warunkach. Pozwala organizacji w praktyce
ćwiczyć i podejmować decyzje, uczyć
się i wyciągać wnioski z popełnianych
błędów w celu unikania ich w rzeczywistym świecie.

Dorota Draczyńska
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Czym jest
e-rozwój?
Ostatnie 3 lata rozwoju myśli technicznej doprowadziły do diametralnych zmian w postrzeganiu i wykorzystywaniu potencjału technologii informacyjnych w społeczeństwie. Nowym pokoleniom nie wystarcza już dostęp do komputera, jako sprzętu do pracy i nauki. Komputer, smart-phone czy tablet funkcjonuje dziś raczej w kategorii punktu dostępowego do sieci Internet.
Dostęp do nowych technologii i modeli dostarczania usług mają ogromny wpływ na postrzeganie przez organizacje koncepcji rozwoju pracowników.
Widocznym trendem, który pojawił się
na rynku europejskim wiele lat temu jest
trend wdrażania strategicznego ujęcia
rozwoju. Strategia firmy zaczęła obejmować swoim zasięgiem nie tylko działy
produkcji czy obsługi klienta ale przede
wszystkim koncepcję długofalowego
wzrostu opartego o rozwój własnego kapitału ludzkiego.
Wprowadzenie terminu społeczeństwo informacyjnego, koncepcji uczenia
się przez całe życie (ang. long life learning) czy wreszcie koncepcji zrównoważonego rozwoju w połączeniu z niestabilną sytuacją na rynkach spowodowały,
iż kluczowe kierownictwo firm zaczęło
dostrzegać konieczność pochylenia się
nad tematem inwestycji w zasoby ludzkie
oraz mierzeniem efektów prac osób od-

powiedzialnych za ten obszar funkcjonowania organizacji.
Ujęcie tematu zarządzania zasobami
ludzkimi w strategii organizacji funkcjonującego w rozległym horyzoncie czasowym spowodowało bezpośrednie zmiany
w relacjach pomiędzy management’em
firm a działami IT oraz HR (ang. human
resources). Jest to bezpośrednią konsekwencją faktu, iż nowoczesne metody wymagają rozwoju nowoczesnych metodyk
oraz nowoczesnej infrastruktury.
Zespoły operacyjne mają przed sobą
trudne zadanie. Oprócz wdrożenia procedur i uruchomienia rozwiązań technicznych konieczne jest zbudowanie nowej świadomości wśród pracowników.
Świadomości, która pozwoli na naturalne

traktowanie nowych technologii świata
IT jako środowiska realizowania procesów rozwojowych w organizacji.
W tym miejscu warto wspomnieć
o pozytywnym wpływie mechanizmu
outsource’ingu procesów na popularyzację nowoczesnych narzędzi komunikacji w organizacjach co dalej skutkowało
uporządkowaniem środowisk komunikacyjnych i pojawieniem się trendu aplikacji
unified communications. Lata 2006-2007
to przede wszystkim promowanie powiązanych a tym trendem rozwiązań edukacyjnych typu synchronous learning i generalne odświeżenie koncepcji e-learning.
Pracodawcy – osoby urodzone w latach 60-80-tych XX-tego wieku przeżywają obecnie napływ pracowników nowej

Adam Ryszewski
7 lat doświadczenia na styku potrzeb biznesu i branży IT. Obecnie zastępca dyrektora Pionu Rozwoju w firmie
Combidata POLAND (grupa ASSECO). Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ekspert w zakresie platform dedykowanych procesom edukacyjnym oraz procesom HR (e-learning, zarządzanie kompetencjami, opisy stanowisk
pracy, badania kompetencji, badania potrzeb szkoleniowych i efektywności szkoleń, rekrutacja). Pełni funkcję
Project Managera w projektach dla sektora edukacji (projekt e-Akademia przyszłości prowadzony w 200 gimnazjach w całym kraju) oraz biznesu (Allegro, Techdata, Warta, PKP Informatyka, Polkomtel, Raben). Autor
artykułów dotyczących e-learning’u oraz e-vote’ingu. Pasjonat tematów e-community, e-democracy.
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Technologia

e-learning

unified communication

generacji – generacji Y. Generacji, która
korzysta z Facebooka, youtube, kibicuje
w ligach e-sport i nie wyobraża sobie nie
robienia zakupów w sieci. Wykształcenie
i utrzymanie takiego pracownika wymaga
od pracodawcy zapewnienia mu środowiska pracy umożliwiającego mu swobodne
poruszanie się i komunikację.
Dyrektorzy działów odpowiadających
za wdrożenie nowych rozwiązań w organizacji powinni rozwijać pierwotne koncepcje zastosowań technologii do szerszych spektrów, co umożliwi trafienie do
większego grona odbiorców oraz zapewni
obniżenie kosztów bieżącej działalności
operacyjnej i co za tym idzie - przychylność
mocodawców.
Jak widać na rynku narzędzi dostępnych dla działów HR pojawiają się coraz
bardzie zaawansowane aplikacji implementujących obsługę i automatyzację
miękkich procesów HR. Na tym przykładzie widać dokładnie, iż aplikacje świata IT
nie informatyzują już tylko matematyczno
– technicznych tematów. Dzięki wprowadzeniu uporządkowanych metodologii
aplikacje takie potrafią odwzorować i obsłużyć takie procesy/narzędzia jak:
• badania zachowań,
• testy psychologiczne ,
• badania kompetencji miękkich,
• badania kwalifikacji,
• badania efektywności,
• profilowanie / opisy stanowisk
• zarządzanie kompetencjami
• badania efektywności (KPI)
• Human Pefrormance Imrovement
Poprawna konstrukcja takich rozwiązań umożliwia późniejszą głęboką analizę wyników raz wyszukiwanie i agre-

Funkcja
Kształcenie
Samouczek
ściągawka
baza wiedzy
..
telekonferencje
wsparcie tele-pracy
synchronous-learning
spotkania robocze
Wsparcie outsourcing’u
zespoły rozproszone geo-lokalizacyjnie
..
gowanie informacji. Wszystko to stawia
decyzję o inwestycji w rozwiązanie tej
klasy tematem do rozpatrywania przez
światłe kierownictwo.
Kluczową kwestią przy projektowaniu
procesu wdrożenia nowoczesnych form
e-Rozwoju jest dołożenie odpowiedniej
wagi do zachowania wysokiego poziomu
synergii z modelem organizacji. Taki projekt powinien być poprzedzony audytem
przeprowadzonym w ten sposób, aby
zbadań pola możliwych zmian zgodnie
z dokumentem strategii. Badanie potrzeb
w ujęciu strategicznym zakończone określeniem działań i ich priorytetów w stosunku do kapitału ludzkiego jest punktem
wyjścia do podjęcia trafnych decyzji wyboru odpowiedniej platformy.
Wyniki badań powinny również dać
odpowiedź związaną z popularnością
form komunikacji oraz wymiany wiedzy
w danej organizacji. Warto również przeprowadzić pilotażowe wdrożenie na wybranym dziale w celu identyfikacji problemów wcześnie i w niewielkiej skali.
W nowoczesnej organizacji rozwój
pracowników jest działaniem ciągłym.
Jak pokazuje praktyka warto stosować
koncepcje projektów rozwojowych
w celu osiągnięcia większej przejrzystości i mierzalności wyników. Monitoring
e-rozwoju organizacji może być w ogólności rozpatrywany pod różnymi ujęciami związanymi z optymalizacją zasobów:
People-oriented – monitoring zorientowany optymalizację wykorzystania
czynnika ludzkiego (pozwalający np.
na wyznaczenia i późniejsze optymalne
wykorzystanie trenerów wewnętrznych
w organizacji).
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Knowledge-oriented – monitoring
zorientowany na optymalizację wykorzystania wiedzy (pozwalający na określenie mapy wiedzy organizacji z uwzględnieniem istotności obszarów wiedzy do
fragmentów struktury organizacji).
Software-oriented – monitoring zorientowany na optymalizację wykorzsytywania infrastruktury oprogramowania
(m.in. korzystanie z rozwiązań opartych
o nowoczesne-optymalne metody licencjonowania np. SPLA, aplikacje dostępne
w chmurze np. Oﬃce 365).
Hardware-oriented – monitoring zorientowany na optymalizację wykorzsytywania infrastruktury sprzętowej (m.in.
korzystanie z rozwiązań opartych o wirtualizację i dynamiczną alokację zasobów
hardware).
W momencie podjęcia tematu rozmów dotyczącego wdrożenia kompleksowego rozwiązania informatycznego realizującego procesy rozwojowe pojawia
się często kwestia integracji. Ze względu
na coraz częściej występujące sytuacje,
w których w organizacji już funkcjonuje
skomplikowane heterogeniczne środowisko należy rozważyć:
• technologię ESB (ang. Enterprise
Service Bus) ,
• technologię SSO (ang. Single
Sign On),
• możliwość wykorzystania istniejących aplikacji portalowych.
Ostatnia opcja łączy się bezpośrednio
z potencjałem „społeczności w organizacji”. Społeczność, nawet funkcjonująca
w zalążku, jest cennym sojusznikiem zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie
koncepcji e-rozwoju w organizacji.
Co dalej?
Pamiętajmy, iż kluczowe dla wdrożenia koncepcji e-Rozwoju w organizacji
jest nie stosowanie zawsze najnowocześniejszych technologii a zadbanie o synergię ze społecznością oraz modelem
organizacji. „Nowoczesne” to słowo,
które w słowniku technologicznym bardzo szybko się zmienia.

Adam Ryszewski
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Relacja z konferencji
e-learning Trends 2011
Jak się zabrać do e-learningu, by inwestycja się opłaciła, a misja została wykonana? Na co zwrócić uwagę w tworzeniu kursów i szkoleń multimedialnych oraz gdzie szukać pomocy i pieniędzy
na ten cel? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy oraz uczestnicy pierwszej
w Polsce konferencji poświęconej zagadnieniom edukacji zdalnej. Zapraszamy do zapoznania się
z artykułem recenzującym e-learning Trends 2011.

E-learning w XXI w.
Edukacja zdalna, której została poświęcona konferencja e-learning Trends 2011,
jest obecnie drugą pod względem popularności techniką szkolenia na świecie.
Zalety tej formy przekazywania wiedzy
doceniają przede wszystkim:
• duże firmy, wykorzystujące metody
e-learning do podwyższania kwalifikacji pracowników;
• uczelnie, stosujące e-learning w kształceniu uniwersyteckim;
• oraz – coraz częściej – firmy działające w obszarze edukacji zdalnej i tworzące produkty dla szerokiego grona
odbiorców.
O rosnącym zapotrzebowaniu na
szkolenia realizowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technik multimedialnych
świadczy wzrost nakładów korporacji na
nauczanie zdalne. Przekonują o tym statystyki, zgodnie z którymi w 2010 r. duże
firmy na całym świecie przeznaczyły na
ten cel o 30% więcej funduszy niż w 2009 r.
1
2

Prowadzący konferencję Dariusz Sokołowski
Częstsze inwestycje w e-learning skutkują
coraz wyższą wartością światowego rynku nauczania zdalnego, który w ubiegłym
roku wyceniano na co najmniej 50 miliardów euro1.
Możliwości e-learningu wykorzystują
uczelnie wyższe, które – by zwiększyć
zainteresowanie zajęciami – stosują no-

woczesne techniki przekazu informacji.
Powodem takiego stanu jest coraz większa popularność zajęć online, o czym
doskonale wiedzą założyciele Polskiego
Uniwersytetu Wirtualnego – pierwszej
w Polsce uczelni wyższej nauczającej wyłącznie za pomocą Internetu2. W okresie od 2002 r. do marca 2010 r. szkołę
ukończyło ponad 10 tysięcy osób, a stale

Por. Konferencja e-learning Trends 2011, [online 27.06.11], e-learningtrends.pl/default.aspx?widok=9&id=214
Por. PUW, czyli studia przez Internet, [online 27.06.11], www.puw.pl/art.html?akcja=prasa&P[aid]=165&P[oid]=44
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W konferencji wzięło udział ponad 130 gości
poszerzana oferta edukacyjna świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą
kształcenia.

wykorzystana w programie Żadnej pracy
się nie boję, zrealizowanym przez TVP
Warszawa.

Naturalną konsekwencją rozwoju mediów, w tym Internetu, jest wyjście poza
mury firmy lub szkoły oraz dotarcie z produktem opartym na e-learningu do masowego odbiorcy. Jak się do tego zabrać,
by inwestycja się opłaciła, a misja została
wykonana? Na co zwrócić uwagę w tworzeniu kursów i szkoleń multimedialnych
oraz gdzie szukać pomocy i pieniędzy na
ten cel? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy oraz uczestnicy
pierwszej w Polsce konferencji poświęconej zagadnieniom edukacji zdalnej.

Celem konferencji była dyskusja nad
możliwościami dostosowania systemów
e-learningu do potrzeb i oczekiwań ich
potencjalnych użytkowników oraz omówienie sytuacji na rynku e-learningu
w Polsce i na świecie. O dużym zainteresowaniu poruszaną tematyką świadczy
liczba uczestników. Konferencja zgromadziła przedstawicieli prywatnych firm
i przedsiębiorstw, urzędów administracji
publicznej, organizacji pozarządowych
oraz szkół i uczelni. Wszyscy mieli możliwość wysłuchania siedemnastu wykładów prowadzonych przez: specjalistów
ds. szkoleń, zarządzania i rekrutacji, koordynatorów projektów edukacyjnych,
wykładowców akademickich, trenerów
oraz ekspertów w zakresie platform e-learning. Konferencję poprowadził Dariusz
Sokołowski (Internet Standard), a prelek-

Cele konferencji
i poruszane tematy
Konferencja e-learning Trends 2011 została zorganizowana 14 kwietnia 2011 r.
w Warszawie przez firmę Langloo.com.
Przedsięwzięcie wsparli partnerzy medialni – Dziennik Rzeczpospolita i Wydawnictwo Business Magazine Manager,
partner platynowy – serwis Przelewy24,
partner złoty – firma Pl Europa oraz Inkubator przedsiębiorczości Ventures Hub,
a także: Business Media Software Solutions, MarkSoft, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, BCS, Polinvest-Audit, UNIT4 TETA BI CENTER, Intersieć,
Personel i Zarządzanie, ExpoSupport,
Exer Coaching Games, Polska Izba Firm
Szkoleniowych, Combidata, TestByNet
i Verint. Relacja z wydarzenia jest dostępna pod adresem: www.tvp.pl/warszawa/
magazyny/zadnej-pracy-sie-nie-boje/wideo/27-kwietnia-2011/4419442 i została

3
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cje wygłosili: dr inż. Przemysław Różewski
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Karol Nowaczyk (Instytut
Logistyki i Magazynowania), Przemysław
Kędzia i Marek Goliasz (BMSS), Ireneusz
Górecki (Polska Izba Firm Szkoleniowych),
Paweł Tkaczyk (Midea), Marcin Sołodki (Fundacja Dzieci Niczyje), dr Tomasz
Kamiński (Exer Coaching Games), Artur
Bodera (eMentor.pl) i Kamil Dunowski
(PerfectMind), Sebastian Trzciński (Polska
Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości),
Marcin Wilk (TestByNet), Krzysztof Szanecki (DialCom24), Andrzej Szandała (Intersieć), Mariusz Dziedziński (PL Europa),
Garin Hess, Piotr Maczuga (Nowoczesna
Firma S.A.), Adam Ryszewski (Combidata
POLAND – grupa ASSECO) i Piotr Omelan.
Prezentacje odbyły się w ramach czterech bloków tematycznych, które dotyczyły takich zagadnień, jak:
• problem nauczania zdalnego na
uczelni i w korporacji oraz finansowanie e-projektów edukacyjnych;
• trendy na rynku szkoleń oraz prezentacja projektów edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne media
elektroniczne;
• wykorzystanie e-learningu w biznesie;
• rozwiązania technologiczne wykorzystywane w edukacji zdalnej.

Trójprzymierze biznesu,
uniwersytetu i e-learningu
Skuteczne stosowanie e-learningu
w biznesie i na uniwersytecie to zagadnienie, którym interesują się zarówno
przedsiębiorcy, jak i metodycy. Często jednak korporacje i uczelnie wyższe działają

Po lewej Prezes Langloo.com Michał Wróblewski, po prawej Prezes Przelewów 24 Piotr Kurczewski

Por. Wzrok, słuch, uwaga i e-learning, [online 27.06.11], www.mechanikaumyslu.pl/2009/11/jak-redukowac-obciazenie-poznawcze-w-kursach-e-learning/
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matem (by kursant nie musiał porównywać obrazu z tekstem, szukając analogii)
oraz pamiętać o jednoczesnym prezentowaniu obrazu i słowa. Te, jak i inne cenne uwagi można znaleźć m.in. w książce
autorstwa Manfreda Spitzera pt. „Jak się
uczy mózg?” Mniej wytrwałym polecamy
stronę www.mechanikaumyslu.pl, na której autor prezentuje wybrane zagadnienia
kognitywistyki, omawiane także podczas
wystąpienia.

Szkoła jako gra – czy to możliwe?
Prezes Fundacji Dzieci Niczyje - Marcin Sołodki
niezależnie od siebie, zaniedbując tym samym szansę na zwiększenie efektywności
działania. O tym, jak z sukcesem połączyć
te trzy obszary, mówił dr. inż. Przemysław
Różewski, reprezentujący Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W prelekcji pt.
„Nauczanie zdalne: korporacje a uczelnie
wyższe” poruszył problem połączenia e-learningu z koniecznością osiągania zysku
w przedsiębiorstwie oraz misją uczelni
wyższych. Wspólnym mianownikiem okazuje się być zarządzanie kompetencjami,
rozumianymi jako forma wiedzy (umiejętności, nastawienia itp.). W praktyce jest
to jedna z najbardziej wymaganych na
rynku pracy zdolności, zagwarantowana
właśnie przez edukację na uniwersytecie.
Należy jednak pamiętać, że powodzenie
w biznesie gwarantuje dopiero połączenie kompetencji z wiedzą. Innym istotnym
zagadnieniem jest dopasowanie standardów i systemów w nauczaniu zdalnym do
odbiorcy i kontekstu. Tutaj, jak wskazano
w prelekcji, z pomocą przychodzą systemy
nauczania zdalnego, gdzie istotną funkcję
pełnią moduły wiedzy Learning Object
(LO). To dzięki takiemu rozwiązaniu, rozdzielającemu zawartość merytoryczną od
formy przedstawienia danych, treść wykorzystywana jest w różnych kontekstach.
De facto oznacza to możliwość tworzenia
odmiennych produktów (np. kursu języka
angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, licealistów lub dorosłych), przekazujących tę samą wiedzę w innej formie
(np. schematy, diagramy, quizy).

Kędzia, Prezes Zarządu i Marek Goliasz,
E-learning Project Manager – jest umiejętność właściwej oceny możliwości
i potrzeb osób uczących się. Kluczowe
zagadnienie w projektowaniu e-szkoleń
stanowi bowiem charakterystyka poznawcza klienta, która zapewnia znacznie wyższą skuteczność działania. To od
jej wyniku powinien zależeć dobór sposobu zaprezentowania tematu. Jak wobec
tego przekazywać wiedzę, by uczestnicy
kursu multimedialnego jak najwięcej zapamiętali? Według prelegentów odpowiedzi należy szukać w cognitive load
theory oraz w multimedia learning design
theory. Szczególnie ciekawa jest pierwsza
z nich, czyli teoria obciążenia poznawczego, która odnosi się do ograniczeń pamięci roboczej. Sztuka polega na tym, by redukować obciążanie, zwiększając szansę
na przyswojenie jak największej ilości materiału. Jak to zrobić? Punktem wyjściowym jest podział na najmniejsze znaczące
części z zaznaczeniem zależności między
nimi. Przygotowując e-prezentację, należy także zwrócić uwagę np. na graficzną
integrację tekstu z diagramem lub sche-

Prawdopodobnie najbardziej emocjonującym wystąpieniem była prelekcja pt.
„Edukacja pokolenia The Sims”, poprowadzona przez Pawła Tkaczyka, właściciela agencji Midea. Powodem ogólnego
poruszenia była śmiała koncepcja szkoły jak gry, opartej na zaangażowaniu
ucznia oraz grywalizacji (rozumianej jako
stosowanie mechanizmów z gier komputerowych do zmiany zachowań ludzi
w realnym świecie). W takiej szkole, wywołującej podobne emocje co The Sims,
być może będą się uczyć następne pokolenia. Czym różni się ona od obecnego systemu edukacji? Przede wszystkim uczeń jest
wynagradzany nie za efekt, a za wysiłek
włożony w naukę oraz nie ponosi kary za
błędy. Innym sposobem na minimalizację
stresu i niechęci wobec samej czynności
uczenia się jest możliwość rozmawiania
i korzystania z pomocy podczas trudniejszego sprawdzianu. Motywacją mają być
w takiej sytuacji dodatkowe punkty, ale
tylko pod warunkiem bardzo dobrych
ogólnoklasowych wyników (np. gdy 80%
uczniów napisze klasówkę powyżej średniej). Najważniejszą zmianą ma być jednak
indywidualizacja kształcenia oraz dostosowywanie systemu edukacji do możliwości i zainteresowań ucznia.

Jak wykorzystać wiedzę
o inteligencji w biznesie?
Innym problemem, na który zwrócili uwagę reprezentanci firmy Business
Media Software Solutions – Przemysław

Właściciel agencji MIDEA - Paweł Tkaczyk
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E-learning dla dzieci
Metodom zwiększenia atrakcyjności
i innowacyjności kursów e-learning skierowanych do dzieci poświęcona została
z kolei prelekcja omawiająca doświadczenia projektu Dziecko w sieci, zrealizowanego przez fundację Dzieci Niczyje.
Marcin Sołodki, koordynator projektu
Sieciaki.pl, zaprezentował wybrane elementy serwisów edukacyjnych, skierowanych do najmłodszych użytkowników
sieci. Jednym z nich jest są Sieciaki.pl
– serwis mający na celu edukację dzieci
w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.
O tym, jak należy umiejętnie korzystać
z jego zasobów, uczą Sieciaki, czyli wirtualne postacie, które posiadają specjalne zdolności wykorzystywane w walce
z zagrożeniami sieci. Nauka odbywa się
przez zabawę, a rozbudowana funkcjonalność portalu umożliwia nauczycielom
swobodne planowanie lekcji na temat
bezpieczeństwa w Internecie. Do tego
celu służą scenariusze zajęć i kursy e-learning, a także: część informacyjna (np.
Sieciohistoria – historia Internetu motywująca powstanie grupy Sieciaków;
Porady – zbiór zasad poruszania się w Internecie), serwis społecznościowy (My
Sieciaki – miejsce, w którym dziecko uczy
się, jak bezpiecznie tworzyć profil) i SiecioPlaneta (seria gier). Naukę o zagrożeniach, z którymi dzieci i młodzież mogą
się spotkać w sieci, wspierają także m.in.
SiecioRadio (audycje radiowe), SiecioTV
(filmy, teledyski i kreskówki), Komiksy
(udźwiękowione i animowane komiksy).
Serwis spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym przekonuje liczba zarejestrowanych dzieci (180 tysięcy) oraz
udział w projekcie wielu szkół podstawowych na terenie całej Polski.

Dr Tomasz Kamiński - Exer Coaching Games

E-learning dla
pracowników firm
Dyskusję o e-learningu w biznesie rozpoczął Sebastian Trzciński, przedstawiciel
Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który na przykładzie portalu
internetowego Akademia PARP przedstawił korzyści edukacji zdalnej w podnoszeniu kwalifikacji pracowników. To jeden
z największych projektów e-learning w Polsce skupiający obecnie ponad 100 tysięcy
zarejestrowanych uczestników sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, dużych
firm oraz firm planujących dopiero rozpocząć działalność gospodarczą. Edukacja
odbywa się przez udział w interaktywnych
i multimedialnych szkoleniach e-learning na
tematy biznesowe oraz prawne. Do najpopularniejszych należą: Negocjacje handlowe w MŚP, Jak założyć własną firmę? oraz
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem. Ważnym elementem kursów jest wykorzystanie strategii edutainment, zgodnie
z którą przeprowadzane są cykliczne gry
strategiczne online, gry decyzyjne, prezentacje multimedialne i psychozabawy. Jak

się jednak okazuje, tylko 30% uczestników
kończy szkolenie z pozytywnym wynikiem,
co może być spowodowane np. o niską motywacją wśród kursantów. Mimo to projekt
PARP-u cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą m.in. plany poszerzenia ofert e-szkoleń (z 26 do 33 szkoleń)
oraz rozwinięta współpraca z mediami (ponad 2700 publikacji).

Jak pozyskać
pieniądze na e-learning?
Problem pozyskiwania dotacji unijnych
na rozwój projektów e-learning został
poruszony przez Mariusza Dziedzińskiego, reprezentującego spółkę PL Europa.
O dofinansowanie na innowacyjny projekt
wykorzystujący nowoczesne media można się starać przez udział w programach
krajowych, do których należą: Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz
Programy regionalne RPO. Każde z przedstawionych rozwiązań wspiera określone
projekty lub rodzaj działalności gospodarczej. Przykładowo Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka dedykowany
jest przedsiębiorcom działającym w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Działanie 8.1) oraz wspiera projekty celowe
(Działanie 1.4). Ważne jest jednak, aby
w sposób racjonalny zaplanować wydatkowanie środków na projekt, unikając
dzięki temu takich problemów, jak np.
wysoki koszt szkolenia pracownika. Jest
to tylko jedna z wielu pułapek, na którą
mogą się natknąć przedsiębiorcy w trakcie realizacji projektu.

E-learning w Human Resources
Wykładowca w Wyższej Szkole Managerskiej w Warszawie - Piotr Omelan

Korzyści zastosowania e-learningu
w planowaniu, realizacji oraz monitoringu
rozwoju pracowników przedstawił Adam
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Ryszewski, IT Project Manager w firmie
Combidata Poland. Edukację zdalną – jako
istotny element wspierający organizację
działów Human Resources – należy oprzeć
na: kreowaniu potrzeb rozwojowych,
dostarczaniu wiedzy i kontroli rozwoju.
Kluczowym zagadnieniem jest sposób
przekazywania wiedzy oraz sprawdzania
postępów. Służy temu przede wszystkim
udział w szkoleniach z zastosowaniem
koncepcji blended learning oraz sieci Intranet, co umożliwia stworzenie zintegrowanej społeczności pracowniczej. Koncepcja innowacyjnego rozwoju kadr przy
udziale e-learningu polega więc na tym,
aby użyte narzędzia (np. szkolenie synchroniczne e-learning, webcast, profilowanie itp.) służyły nowoczesnej edukacji
wspieranej przez rozwiązania typowe dla
mediów społecznych. Połączenie technologii e-learning z interakcją społeczną
służy bowiem nie tylko utrwalaniu wiedzy
i kontroli, ale także integracji, stanowiąc
istotny element strategii rozwoju firmy.

Podsumowanie
Podczas konferencji e-learning Trends
2011 wskazano na najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem e-learningu
w Polsce i na świecie. 17 prelekcji zgrupowanych w cztery bloki tematyczne, jak
i pokaźna liczba uczestników świadczy
o dużym zainteresowaniu konferencją,
która została zorganizowana z potrzeby
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Dr Przemysław Różewski - Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
dyskusji, wymiany doświadczeń i usług.
O tym, jak złożonym zagadnieniem jest
edukacja zdalna, świadczy różnorodność
w sposobie zaprezentowania tematu.
O nowoczesnych sposobach przekazywania wiedzy rozmawiano z punktu widzenia
przedsiębiorcy, projektanta IT, trenera
i szkoleniowca. Dzięki temu wskazano na
wielowymiarowość e-learningu, o którym
można rozmawiać na wiele sposobów,
wskazując na zastosowanie w biznesie,
technologii i szkolnictwie.
Z analizy tematów prelekcji zaprezentowanych podczas konferencji e-learning
Trends 2011 wynika, że obecnie korzyści
płynące z e-learningu doceniają przede

wszystkim duże firmy oraz uczelnie wyższe. Z kolei obszarem, do którego dopiero wkracza innowacyjna edukacja zdalna,
jest rynek masowego odbiorcy. Celem
i jednocześnie wyzwaniem stojącym
przed specjalistami do spraw e-learningu
będzie zatem stworzenie takich produktów, które mogłyby swobodnie konkurować z tradycyjnymi metodami nauczania
(np. zajęciami z nauczycielem). Jak się do
tego zabrać, by osiągnąć maksimum korzyści, dowiemy się być może na kolejnych
konferencjach poświęconych e-learningowi, na które zespół Langloo.com już teraz
serdecznie zaprasza.
Julita Kula

Przerwy kawowe były areną zaciekłych dyskucji na temat e-learningu w Polsce i na świecie
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Rachunek zysków i strat
(nie tylko ekonomiczny)
szkoleń e-learningowych
Rozwój metod i technik kształcenia na odległość zawdzięczamy przede wszystkim postępowi
technologicznemu, tendencjom światowym oraz wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwujemy swoisty boom w ofercie szkoleń e-learningowych.

Dostęp on-line do materiałów, trenerzy w „zasięgu myszki komputerowej”,
nauka w dogodnym miejscu i czasie,
oszczędności związane z przejazdami na
szkolenia, redukcja przestojów w pracy
związanych z udziałem w szkoleniu – to
najczęściej akcentowane korzyści szkoleń
e-learningowych. Z drugiej strony, wdrożenie rozwiązań e-learningowych wiąże
się ze zmianami, między innymi technologicznymi, organizacyjnymi i społecznymi.
Na czym polegają te zmiany? Czy przekładają się one na rachunek zysków i strat
tych przedsięwzięć?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe
pytania w sytuacji gdy zadowala nas wysoki poziom uogólnienia jest niezwykle
proste. Gdy szukamy bardziej szczegółowych odpowiedzi jest to dość złożone. Należy pamiętać, że projekty wdrożeniowe rozwiązań e-learningowych
nie kończą się na samym uruchomieniu
infrastruktury zdalnego nauczania. Często jest to początek prawdziwego wdrożenia. Dopiero po uruchomieniu pierwszych szkoleń e-learningowych możemy
dostrzec różnicę między tradycją a nowoczesnością.

Projekty wdrożeniowe charakteryzują
się zazwyczaj tym, że najpierw widzimy
nową technologię, którą należy kupić i nauczyć się z niej korzystać. Konieczność
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
organizacji (sposób zorganizowania pracy,
komunikacji, przebieg procesów, itp.) zauważamy później. A powinno być odwrotnie. Decydując się na wdrożenie rozwiązań
e-learningowych w organizacji powinniśmy najpierw zadbać o stronę biznesową
przedsięwzięcia, potem za techniczną.
Dlaczego taka kolejność? Przyjrzyjmy się
uogólnionemu zestawieniu zysków i strat:

Dr Dorota Dżega
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Stopień doktora uzyskany na Wydziale
Informatyki Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. W swoim dorobku naukowym
posiada publikacje z zakresu zarządzania projektami, analizy danych i technologii webowych.
Działalność naukowa i dydaktyczna jest skupiona wokół zarządzania projektami, w szczególności projektami informatycznymi, analizy danych oraz systemów informatycznych zarządzania.
Nagradzana nagrodami JM Rektora ZPSB za działania związane z rozwojem e-learningu. Posiada
doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2007
roku kieruje Centrum e-Learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Członek
Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.
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1. Przychody ze sprzedaży szkoleń –
wejście na nowe rynki, dotarcie do
nowych grup uczestników szkoleń,
uatrakcyjnienie tradycyjnych szkoleń,
oszczędności związane z trenerami
(ich dostępność, koszty przejazdów,
itp.) oraz z obsługą szkoleń (sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe).
Koszty wytworzenia sprzedanych
szkoleń i obsługa procesu sprzedaży – szkolenia e-learningowe wymagają znacznych nakładów początkowych (infrastruktura zdalnego
nauczania, e-learningowe materiały
szkoleniowe, wyszkolenie e-trenerów), koszty związane z aktualizacją
materiałów szkoleniowych, jednak
raz zakupione materiały mogą być
użyte wielokrotnie. Koszty związane z działalnością marketingową
pozostają na poziomie zbliżonym
do sprzedaży szkoleń tradycyjnych,
zmieniają się za to kanały dystrybucji oferty szkoleniowej.
Koszty ogólne zarządu – wdrożenie
rozwiązań e-learningowych wymaga
zmian w funkcjonowaniu organizacji,
często utworzenia nowych stanowisk
pracy, ale może ono usprawnić obieg
informacji w organizacji lub przyspieszyć realizację określonych procesów
(szkolenia e-learningowe mogą służyć
pracownikom jako zbiory procedur,
poradniki).

2. Pozostałe przychody operacyjne –
zakup majątkowych praw autorskich
do materiałów szkoleniowych to podwyższenie wartości aktywów organizacji, ujednolicenie formy przekazu
treści szkoleniowych, podwyższenie
wartości kapitału ludzkiego (doskonalenie umiejętności wykorzystania
technologii informatycznych, trening
zarządzania czasem i samodzielności), nawiązanie kontaktów biznesowych, możliwość pozyskania e-trenerów praktycznie z każdego zakątka
świata, automatyzacja procesu szkoleniowego.

www.tomorrow.pro

tury zdalnego nauczania (opłaty licencyjne), odpisy aktualizujące wartość
aktywów, koszty związane z obsługą
rozproszonych geograficznie e-trenerów i uczestników szkoleń, koszty
wynikające z rozluźnienia więzi społecznych.
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Prestin Sp. z o.o.
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
02-743 Warszawa
tel.: 22 852 24 45
kontakt@prestin.pl
www.prestin.pl

3. Przychody finansowe – raczej nie występują.
Koszty finansowe – związane z odpłatnymi źródłami finansowania przedsięwzięć e-learnignowych.

4. Zyski nadzwyczajne – trudne do przewidzenia, podobnie jak przypadku
szkoleń tradycyjnych.
Straty nadzwyczajne – mogą wynikać
z nieuprawnionego wykorzystania
zasobów, narażenia organizacji na
straty związane ze sprzedażą materiałów szkoleniowych z naruszeniem
praw autorskich, podszywania się
pod uczestników szkoleń. Mogą być
także związane z nieprawidłowym
funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej lub awarią sieci informatycznej.

Niektóre pozycje w powyższym zestawieniu są możliwe do zaobserwowania, ale dość trudne w wycenie. Warto
jednak mieć świadomość ich istnienia,
szczególnie na początku przygody
z e-learningiem. Jaki zatem osiągamy
wynik? Tuż po wdrożeniu i uruchomieniu szkoleń możemy odnotować stratę
na sprzedaży, dominują zmiany techniczno-organizacyjne. Wraz z rozwojem
zainteresowania ofertą szkoleniową
przychody zaczynają przewyższać koszty, dominują zmiany organizacyjno-społeczne. Rozwijając działalność musimy
być świadomi sytuacji nadzwyczajnych,
dominują zmiany społeczno-techniczne. E-learning to nie tylko technologia,
ale i zmiana naszych zachowań!

Dorota Dżega
Pozostałe koszty operacyjne – koszty
administracji i pielęgnacji infrastruk-
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Rachunek zysków i strat
(nie tylko ekonomiczny)
szkoleń e-learningowych

Firma Prestin dostarcza innowacyjne rozwiązania e-learningu pozwalające na coraz większy wachlarz możliwości ich efektywnego wykorzystania w procesach szkoleniowych.
Nasza oferta skierowana jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw oraz szkolnictwa wyższego.
Zainteresowanie ciągłym zdobywaniem wartościowej wiedzy stanowiące metodę na
podnoszenie kwalifikacji, w połączeniu z fascynującymi możliwościami systemów informatycznych, multimediów, internetu i rozwijającej się technologii mogło skierować nas tylko
w jedną branżę – e-learning.
Zespół firmy składa się ze specjalistów od
e-learningu, szkoleń, multimediów i technologii nauczania. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedniej wielkości
zespoły projektowe pozwalające na sprawną
realizację większych projektów na wysokim
poziomie.
W 2008 roku rozpoczęliśmy od przygotowania
i sprzedaży gotowych szkoleń biznesowych
przedstawionych w formie e-learningowej.
Dziś nasza stale poszerzająca się oferta skierowana głównie do biznesu obejmuje przede
wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•

systemy e-learning w modelu SaaS i ASP
platformy e-learningowe
wirtualne klasy
systemy zarządzania wiedzą
szkolenia dedykowane
rapid e-learning
gotowe kursy on-line

Obecnie koncentrujemy się na ułatwieniu dostępu do rozwiązań e-learning dla naszych
klientów poprzez m.in. coraz szersze zastosowanie modelu SaaS. Zapraszamy do kontaktu
i współpracy w obszarze e-learningu.
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E-learning na uczelni
i w administracji publicznej
Gospodarka oparta na wiedzy przede wszystkim wymaga dostępu do wiedzy. Jedną z imperatyw nowoczesnego społeczeństwa jest zapewnienie takiego dostępu [Cellary, 2008]. Z jednej
strony może on być realizowany poprzez systemy publiczne (uczelnie i administracja publiczna
mają możliwości i zasoby, które mogą udostępnić społeczeństwu), z drugiej natomiast możliwe
jest utworzenie rynku wiedzy, który będzie działał w oparciu o zasady ekonomi rynkowej.
W takim przypadku świadczenie usług
opartych na wiedzy musi być prowadzone w formie działalności gospodarczej.
Wiedza jest prywatyzowana, a każdy jej
fragment może mieć swojego właściciela.
Za użycie prywatnej wiedzy trzeba zapłacić (patenty, licencje, znaki towarowe).
Gdy państwo integruje w wolny rynek poprzez dotowanie wybranych produktów
i usług, może spowodować zniszczenie
rynku wiedzy. Jednocześnie, gdy wiedza
rozpowszechniana jest tylko w ramach
obrotu gospodarczego, może dojść do
wykluczeń i problemów z działaniami

innowacyjnym związanymi z brakiem
funduszy. Przedstawione rozważania pokazują dylematy związane z organizacją
rynku e-learningowego.
W europejskim systemie edukacyjnym zachodzą obecnie istotne z punktu
widzenia równości i mobilności zmiany,
spowodowane zastosowaniem narzędzia
systemowego, jakim jest Proces Boloński
[Różewski i in., 2008]. Proces Boloński jest
przedsięwzięciem społecznym i organizacyjnym, skupiającym w sobie szereg działań, dotyczących m.in. organizacji procesu
nauczania, zapewnienia przenaszalności

uzyskanych wyników, stworzenia ogólnie
akceptowanego sposobu opisu zdobywanej wiedzy, mających na celu stworzenie
wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (ang. European Higher
Education Area). Docelowymi zamierzeniami Procesu Bolońskiego jest dostosowanie sytemu nauczania wyższego do rynku pracy, stworzenie postawy aktywnego
obywatela Europy, przekazanie zaawansowanej wiedzy dziedzinowej oraz osobisty
rozwój osoby kształconej. Przesłanką do
podjęcia zakrojonego na wiele lat działania w ramach Procesu Bolońskiego jest

dr. inż. Przemysław Różewski
Adiunkt, Kierownik Zakładu Systemów Produkcji Niematerialnej doktorat na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (WI ZUT). Naukowo interesuje się
zagadnieniami związanymi z zarządzaniem wiedzą, systemami informacyjnymi oraz systemami
nauczania zdalnego. Kierownik Zakładu Systemów Produkcji Niematerialnej WI ZUT.
Na swoim koncie ma ok. 70 artykułów i rozdziałów w książkach. Jest współautorem monografii
pt. Modele i metody zarządzania procesem Otwartego Nauczania Zdalnego (2008, Instytut Badań
Systemowych PAN). Publikuje min. w: European Journal of Operational Research, Lecture Notes
in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (2001–2002). Nagradzany nagrodami JM Rektora ZUT. Uczestniczył w projekcie międzynarodowym UE Minerva/Socrates eQuality (2004-2006). Współpracuje z firmami IT.
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Rys. 1. Analiza aspektu technicznego i socjalnego rynku publicznych usług e-learningowych
(źródło: [Różewski i in., 2008])
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Rys. 2. Analiza aspektu społecznego i edukacyjnego rynku publicznych usług e-learningowych
(źródło: [Różewski i in., 2008])
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potrzeba dostosowania systemu edukacyjnego Europy do wyzwań jakie pojawiły
się w wyniku zmian geopolitycznych i społecznych w celu stworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
Systemy i materiały nauczania zdalnego, które mają działać w uczelniach
i strukturach administracji publicznej, powinny być oparte na ogólnie przyjętych
standardach. Pozwala to na zapewnienie
przenaszalności i zgodności z różnymi
platformami i narzędziami do nauczania
zdalnego. Najistotniejszym standardem
obowiązującym w systemach nauczania
zdalnego jest standard SCORM (Sharable
Content Object Reference Model) [Hyla,
2009]. Opracowany został on dla potrzeb
administracji i armii amerykańskiej i związany jest z przyjęciem wysokich wymagań
zarówno dla materiałów, systemów jak
i narzędzi. Zostały one sformułowane
w postaci cech, jakie powinien posiadać
produkt, opracowany według standardu
SCORM:
- dostępność – możliwość lokalizacji
i dostępu do komponentów kursu ze
zdalnej lokalizacji i rozpowszechnienia ich do innych lokalizacji;
- zdolności przystosowawcze – możliwość dopasowania do wymagań
i ograniczeń systemu, studenta, zarówno na poziomie organizacyjnym
jak i indywidualnym;
- niezależność, przenaszalność – możliwość przeniesienia komponentów
dydaktycznych, zaprojektowanych
i wytworzonych w jednym systemie
do innego systemu i użycia ich tam
z odmienną platformą i zestawem
narzędzi;
- trwałość – zdolność do „przetrwania” zmian technologii bez konieczności rekonfiguracji, przeprojektowania lub przekodowania;
- ponowna używalność – możliwość
elastycznego włączania opracowanych komponentów do różnych zastosowań i kontekstów.

Rynek publicznych usług
e-learningowych
Sytuacja rynku publicznego usług e-learningowych w Polsce została przeanalizowana w oparciu o metodykę diagramów
przyczynowo-skutkowych Ishikawy. Rozpatrzono następujące aspekty: społeczny,
edukacyjny, techniczny oraz socjalny. Dla
każdego z wymienionych powyżej aspektów znaleziono i przedstawiono na diagra-
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mie czynniki pozytywne (zaznaczone za
pomocą standardowej czcionki) i negatywne (zaznaczone za pomocą czcionki pochyłej). Na rysunku 1 zaprezentowany został
aspekt techniczny i socjalny. W aspekcie
technicznym wyszczególniono następujące kategorie: technologia informatyczna,
programy komputerowe i edukacja. W
kategorii edukacji zaakcentowano m.in.
istnienie zaawansowanych aplikacji sieciowych opartych na Grid oraz szkieletowej
sieci światłowodowej Pionier (sieć Pionier
jest ogólnopolska siecią optyczną łączącą
ośrodki naukowe oraz poszczególne sieci
miejskie, powołano ją do wytworzenia, testowania i udostępniania usług społeczeństwa informacyjnego). Aspekt socjalny porusza takie kwestie jak: szkolnictwo, jakość,
infrastruktura społeczna oraz bezrobocie.
Rysunek 2 przedstawia kolejno aspekty:
społeczny i edukacyjny. W aspekcie społecznym rozpatrzono problem przemian
ustrojowych wpływających na zmianę wizerunku nauczania wyższego oraz rolę edukacji w zmianach społecznych. Aspekt edukacyjny dedykowany jest ukazaniu różnicy
w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym.

Wykorzystanie e-learningu
na uczelniach
Wykorzystanie e-learningu na uczelniach odbywa się w ekosystemie, który wyznaczają dwa koncepty: obiektów wiedzy
(Learning object) i zagadnienia otwartości.
W wyniku badań naukowych, prowadzonych między innymi na polu kognitywistycznym i pedagogicznym, wypracowana
została koncepcja zastosowania modułów
wiedzy nazwanych Learning Object [Różewski i in., 2008]. Koncepcja zagadnienia
Learning Object przedstawiona jest na
rysunku 3. Dyskusję zagadnienia Learning
Object najlepiej jest oprzeć na metaforze
klocków. Zauważono, że na poziomie konceptualnym na przestrzeni wielu kursów
w danej dziedzinie można wyróżnić moduły, które są identyczne. Sensownym wydaje
się podzielenie wiedzy w określonej dziedzinie na moduły Learning Objects, powstały
zbiór „klocków” można łączyć, tworząc
wiele wariantów kursu podstawowego.

1. Wdrażanie ECTS ( European Credit
Transfer System) - punktowy system
ocen osiągnięć studenta, który zapewnia uznawalność akademicką na
terytorium Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa wyższego, co stanowi
podstawy mobilności studentów oraz
możliwości zatrudnienia absolwentów
na wspólnym runku pracy.
2. Podniesienie poziomu standaryzacji przy opracowywaniu programów

1

2

3
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trzypoziomowego (inżynierski, magisterski, studia doktorskie) kształcenia
studentów, co służy wyrównaniu warunków kształcenia na różnych uniwersytetach.
3. Wprowadzenie ERK (Europejskie Ramy
Kwalifikacji), które wpływają na opracowanie nowego dokumentu – suplementu do dyplomu. Jest to ustandaryzowany opis nabytej kwalifikacji przez
absolwenta, co daje możliwość porównywania treści programowych według
zakresu i głębokości wiedzy.
4. Rozszerzenie zakresu samodzielności
uniwersytetów w przygotowaniu treści programów nauczania i technik nauczania w celu podniesienia ich konkurencyjności na wspólnym rynku ofert
edukacyjnych.

Z powyższych analiz wynikają następujące zmiany w systemie edukacyjnym, wpływające na rynek usług e-learningowych:

Dziedzina
przedmiotowa
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Rys. 3. Koncepcja Learning Object (źródło: [Różewski i in., 2008])
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Według koncepcji Learning Object,
kursów nie projektuje się od początku
do końca, lecz składa się z przygotowanych wcześniej Learning Objects. Zmiana
ta wpływa na wiele czynników. Można je
zdefiniować powołując się na badania [Hamel i Ryan-Jones, 2001]:
(1) Projektowanie koncentruje się na
tworzeniu Learning Objects, nie na
tworzeniu kursów lub lekcji: projektant traci część możliwości kontroli
nad końcowym materiałem. Może się
zdarzyć, że zostanie on umieszczony
w otoczeniu Learning Objects znacznie
gorszej jakości. Przeciwdziałanie temu
zjawisku polega na oparciu tworzenia
Learning Object na predefiniowanych
formatach i wzorcach (ang. templates)
tak, aby pośrednio poprawić ich jakość.
Przygotowane przez specjalistów
wzorce i formaty pozwalają kierować
się, w trakcie tworzenia materiału
dydaktycznego, sprawdzonymi wskazówkami i wytycznymi.
(2) Learning Object jest projektowany dla
zastosowań w wielu kontekstach: rola
kontekstu w nauczaniu jest znacząca, gdyż ścisłe jego określenie może
zamykać drogę do możliwości użycia
Learning Object w różnych kursach.
Rozwiązanie tak postawionego problemu jest przedmiotem wielu badań
– omówionych w dalszej części. Warto wspomnieć o propozycji zawartej

E-learning na uczelni
i w administracji publicznej

w publikacji (Longmire, 2000) dotyczącej podania bazowego (zalecanego)
kontekstu Learning Object wraz ze
wskazówkami, jak zaadaptować dany
Learning Object do kontekstu i pożądanego znaczenia danego kursu.
(3) Zawartość merytoryczna jest odseparowana od reprezentacji danych tak,
aby możliwa była łatwa adaptacja do
formatu odbiorcy: nowoczesne materiały dydaktyczne tworzone są w taki
sposób, aby odseparować zawartość
merytoryczną od jej sposobu wizualizacji. Treść kodowana jest za pomocą
standardów opartych na językach
uniwersalnych (np. XML). Nadanie
Learning Object wyglądu zgodnego
z resztą kursu ogranicza się do manipulacji parametrami wizualizacji zawartymi np. w plikach CSS (Cascading
Style Sheets) lub XSL (XML Stylesheet Language). Rozdzielenie treści od
formy pozwala nie tylko adaptować
Learning Object do charakteru poszczególnych kursów, ale również do
różnych metod wizualizacji, np. do
wymagań PDA (Personal Digital Assistant).
(4) Oparcie budowy Learning Object na
standardach edukacyjnych i przemysłowych zapewnia przenaszalność:
podporządkowanie się przyjętym
standardom przez projektanta zapewnia bezproblemową przenaszalność
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danego Learning Object pomiędzy
różnymi systemami nauczania zdalnego. Pozwala to na uniezależnienie się
od danej platformy i systemu operacyjnego. Możliwe staje się wykorzystanie udostępnionych na całym świecie
zasobów (np. w oparciu o platformę
OpenCourseWare). Podejście takie
niesie jednak ze sobą konieczność
rozwiązania problemów związanych
z uwarunkowaniami kulturowymi
i społecznymi, jakie pojawiają się podczas migracji wiedzy pomiędzy państwami, kontynentami.
(5) Learning Object powinien być opisany
za pomocą znaczników: w kontekście
dużych i bogatych repozytoriów konieczny jest mechanizm przeszukiwania zawartości. Zastosowanie znaczników i standardów metadanych
pozwala na opis każdego Learning
Objects za pomocą takich parametrów
jak – między innymi: format, rozmiar,
wymagania programowe, dane o autorze, prawa autorskie, numer wersji,
charakter dydaktyczny, itd. Minimalny
zbiór podstawowych własności (ang.
core metadata) był przedmiotem badań wielu organizacji, co zaowocowało powstaniem standardów (między
innymi IEEE LOM, DublineCore). Standardy nauczania zdalnego, pozwalające wykorzystać języki metadanych,
jak pokazuje (Quinn i Hobbs, 2000),
realizują zadanie przedstawienia: jaką

Rys. 4. Zawartość repozytoriów na świecie wg DOAR (źródło: [Ciszczyk i in., 2009])
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treść zawiera Learning Object, czego
uczy i jakie wymagania należy spełnić,
aby dany Learning Object zastosować.
Koncepcja Learning Object jest podstawą do budowy repozytoriów materiałów dydaktycznych. Idea budowania
repozytorium nie jest nowa. Dawniej
termin repozytorium oznaczał bowiem
miejsce służące do przechowywania akt
i ksiąg urzędowych z możliwością korzystania z nich. Obecnie jest miejscem
gromadzenia dokumentów cyfrowych,
udostępnianych sieciowo, za pomocą odpowiedniego interfejsu dla wybranej grupy osób lub o nieograniczonym dostępie.
Budowanie cyfrowych repozytoriów dla
potrzeb przechowywania i udostępniania wiedzy było początkowo związane
z procesem ewolucji systemów komunikacji naukowej i pojawiającą się potrzebą
szybkiej i skutecznej wymiany informacji
naukowej. Efektem tej rewolucji stała się
inicjatywa Open Access, zgodnie z którą
zarekomendowano dwie drogi służące uwolnieniu artykułów naukowych:
pierwsza - wydawanie czasopism Open
Access, a druga – archiwizowanie prac
naukowych w repozytoriach [Kaczmarek, Rychlik, 2008]. Popularność drugiego
rozwiązania spowodowała, że zaczęto je
adaptować także na potrzeby realizacji
procesu nauczania.
Przeprowadzona analiza różnych repozytoriów pozwala sklasyfikować je
ze względu na zawartość i funkcje jakie
pełnią (rys. 3) [Ciszczyk i in., 2009]. Istnieją repozytoria, w których zamieszczone
materiały mają charakter prezentacyjny
i często zawarte są w nich jedynie materiały multimedialne i audiowizualne.
Jednak najbardziej liczną grupę stanowią
obecnie repozytoria kształtujące światopogląd, w których prezentowane są
wyniki badań naukowych z określonych
dziedzin, bądź przechowujące dorobek
określonych organizacji. Głównym zasobem tych repozytoriów są artykuły
weryfikowane przez specjalistów danej
dziedziny. Trzecia wyodrębniona grupa
to repozytoria przeznaczone dla potrzeb
nauczania, zawierające przygotowany
materiał dydaktyczny. Wśród nich wiodące jest repozytorium MIT OpenCourseWare (MIT OCW, http://ocw.mit.edu/), w
którym materiał dydaktyczny zorganizowany jest w postaci kursów o darmowym
dostępie za pośrednictwem Internetu.
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Repozytorium

TYP
REPOZYTORIUM

Repozytorium
poglądowe /
światopoglądowe

Repozytorium
prezentacyjne

Repozytoria
nauczania / wiedzy
dydaktycznej

SPOSÓB
NADZORU TREŚCI

O
ograniczonym
nadzorze

O ograniczonym nadzorze
(twórcy materiału
dydaktycznego - studenta)

Nadzorowane
naukowo

Nadzorowane przez
fachowców,
specjalistów dziedziny

PRZYKŁADY

Youtube

Wikipedia

DAEDALUS

ArXiv

ECS
Eprints
Service

CogPrints

E-LIS

Chomik

Notatki w
Internecie

MIT Open
Course
Ware

Ważniak

USG
SHARE

Rys. 5. Podział repozytorium ze względu na zawartość i pełnione funkcje
(źródło: [Ciszczyk i in., 2009])
Repozytorium to nadzorowane jest przez
konsorcjum OCW, które wśród swoich
członków zawiera wiele międzynarodowych organizacji edukacyjnych, np. CORE
– China Open Resource for Education,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Massachusetts Institute of
Technology, etc. Także w Polsce pojawiają się inicjatywy tworzenia repozytoriów
z materiałami dydaktycznymi. Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie buduje
repozytorium w ramach prowadzonego
konkursu dla studentów (http://open.
agh.edu.pl/). Pod nadzorem opiekuna
naukowego studenci przygotowują pracę
z określonej dziedziny, która następnie
jest oceniana za swoją wartość dydaktyczną: logiczny układ treści, czytelność
i jasność przekazu, prawidłowy dobór
mediów do rodzaju przekazywanych treści, stopień interaktywności przekazu,
możliwość dokonywania samooceny postępów w nauce a także dostosowanie
materiałów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych (skalowanie czcionek,
kontrastowe tła itp.) oraz poziom techniczny pracy: zastosowane technologie
informatyczne oraz inne elementy , które
nie są związane bezpośrednio z dydaktyką (obrazki, animacje flash oraz inne elementy techniczne), zgodność kodu pracy ze standardem W3C, HTML oraz CSS.
Innym rozwiązaniem praktykowanym
przez samych studentów jest wymiana
opracowanymi materiałami dydaktycznymi z określonych przedmiotów i od określonych wykładowców (np. Chomik).
Jedną z głównych koncepcji działania współczesnych systemów e-lerningowych na uczelniach jest zagadnienie

otwartości w systemach nauczania zdalnego. Możemy przytoczyć następujące
aspekty otwartości [Różewski i in., 2008]:
1. Otwartość systemu nauczania w aspekcie społecznym
Otwartość na poziomie społecznym
oznacza możliwość elastycznego dopasowania systemu nauczania do zmieniających się wymagań społecznych,
dotyczących usług kształcenia oraz
zapewnienia każdemu obywatelowi
prawa do podnoszenia swoich kompetencji poprzez wykorzystanie systemu
nauczania w dowolnym trybie.
2. Otwartość systemu nauczania w aspekcie informatycznym
Podstawą technologiczną rozwoju
koncepcji otwartego nauczania są systemy zdalnego nauczania. W zakresie
systemów informatycznych system
otwarty oznacza system oprogramowania z elastyczną modułową strukturą, gdzie relacje między modułami opisane są w języku formalnym, możliwe
jest dodawanie nowych modułów oraz
nastawienie (w pewnym przedziale)
parametrów funkcjonowania każdego
z modułów zgodnie z warunkami wdrożenia. Liczba i zawartość modułów
w dość szerokim zakresie zależy od celu
i kryterium wykorzystania systemu
przez organizację nauczania zdalnego.
3. Otwartość sieci korporacyjnej nauczania zdalnego
Otwarta sieć korporacyjna jest informatycznym sposobem realizacji
współdziałania i wymiany informacji
oraz wiedzy pomiędzy członkami orga-
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nizacji z rozproszoną strukturą. Główne wymagania od strony organizacji
rozproszonej do sieci korporacyjnej są
następujące:
• skalowalność, czyli możliwość zmiany w każdej chwili liczby klientów
oraz zmiany funkcjonalnych pakietów oprogramowania;
• wysoka wydajność, która oznacza
zdolność do przetwarzania dużej
ilości informacji oraz daje gwarancję
szybkiego wykonania skomplikowanych aplikacji, opartych na interfejsie
klient-serwer lub Grid;
• elastyczność, oznaczająca możliwość
automatycznego lub półautomatycznego dostosowania sieci korporacyjnej do często zmieniających się
warunków wykorzystania sieci wewnątrz organizacji rozproszonej.
4. Otwartość cyklu życia studenta
Cykl życia studenta jest procesem
współdziałania studenta i uczelni, dlatego zagadnienie otwartości trzeba
rozpatrywać z obu stron. Otwarty cykl
życia studenta oznacza, że każdy student ma możliwość według własnego
punktu widzenia, ale zgodnie z określonymi regułami, na dobieranie programu nauczania na podstawie certyfikowanych ofert edukacyjnych unijnych
uczelni wyższych. Podstawą prawną
takiego podejścia jest system ECTS (European Credit Transfer System).
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Przykładem systemu realizującego
postulaty otwartości i Learning Object
w celu udostępnienia zasobów e-lernigowych jest inicjatywa Open AGH. Na rysunku ^ pokazane zostały poszczególne
elementy otwartego systemu dostępu do
zasobów akademickich.

Wykorzystanie e-learningu
w administracji publicznej
Systemy e-learningu realizowane
w środowisku administracji publicznej
muszą być opracowywane mając na uwadze ograniczenia systemowe środowisk
pracy. Specyfika pracy w administracji
publicznej bardzo często wymusza przyjęcie trybu nauczania mieszanego (ang.
blended learning), w którym rozwiązania
e-learningowe mieszane są z tradycyjnymi kursami. W takim podejściu kursanci
wykorzystują systemy e-learningowe w
ograniczonym zakresie, co przekłada się
na wymagania sprzętowe i czasowe. Kolejnym ważnym uwarunkowaniem jest
ilość osób biorących udział w kursach.
W Polskich realiach bardzo często szkoleniami e-learningowymi obejmowane
są całe grupy pracowników, co przekłada się na liczbę kursantów na poziomie
kilku tysięcy. Wymaga to przygotowania
odpowiedniej infrastruktury sprzętowej.
Rozwiązania darmowe (np. Moodle) nie
są w stanie sprostać wyzwaniom skalowalności biorąc pod uwagę tak dużą
liczbę kursantów. Dlatego konieczne jest
przygotowanie dedykowanych rozwiązań serwerowych.
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Kolejną ważną charakterystyką wykorzystanie e-learningu w administracji
publicznej jest oparcie realizacji poszczególnych kursów i systemów na pomocy
unijnej wyrażonej w postaci różnych projektów. Wykorzystanie podejścia projektowego wymaga zastosowania metodyk
projektowych uwzględniających ścisłe
harmonogramy pracy i konieczność generowania twardych wyników końcowych.
Zastosowanie e-learningu w administracji publicznej bazuje na tych samych
koncepcjach, co e-learningu w uczelniach
wyższych. Różnice pojawiają się głownie
w interpretacji zagadnienia otwartości.
W administracji publicznej zagadnienie to
może być analizowane w oparciu o ścisłe
przepisy tajemnicy i poufności poszczególnych obszarów danych.
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Rys. 6. Koncepcja zasobów Open AGH (źródło: [http://open.agh.edu.pl/])
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Platforma edukacyjna w szkole

W roku 2011 Polska pozostaje w czołówce krajów Unii Europejskiej biorąc pod uwagę ilość
środków otrzymywanych na dotacje celowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja
Pośrednicząca prowadzi szereg projektów obejmujących polskie szkoły wszystkich poziomów
nauczania.
Wiele projektów zgodnie z zaleceniem
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 roku (2006/962/WE) jest
opartych o koncepcje kształcenia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie.
Projekty realizowane zgodnie z ww.
wytycznymi opierając się na dwu zbiorach komponentów. Komponenty merytoryczne obejmujące programy i koncepcje, które są trzonem projektu i to na
nich opierane są uzasadnienia wniosków
o dofinansowanie oceniane w ramach
konkursów. Drugim komponentem jest
tzw. komponent infrastrukturalny, który
obejmuje środowisko oraz narzędzia wymagane do realizacji celów projektu.
Nauczeni doświadczeniem krajów
takich jak Hiszpania czy Portugalia realizującym ambitne projekty dla sektora
edukacji dostarczamy w ramach naszych,
polskich projektów bogatą infrastrukturę sprzętową korzystając z pozycji budżetowych projektów realizowanych w
formule cross-financingu. Ten zakres dostarczanego szkołom wsparcia obejmuje
między innymi dostawę komputerów dla
nauczycieli, tablic interaktywnych oraz
zestawów badawczych dla szkół. Przy
obecnych budżetach szkół dla pojedynczej jednostki biorącej udział w projekcie

sprzęt, który pozostanie w szkole po zakończeniu projektu, jest dużą wartością
dodaną.
Równie ważną warstwą komponentu
infrastrukturalnego jest warstwa środowiskowo - narzędziowa obejmująca
swoim zasięgiem oprogramowanie systemowe, platformy edukacyjne, jednostki e-learning’owe oraz oprogramowanie
autorskie.
Obecnie sytuacja w polskich szkołach
jest dość złożona. Często w szkole takie
obszary jak: sekretariat, księgowość, arkusz organizacyjny, dziennik elektroniczny czy biblioteka są zinformatyzowane
za pomocą różnych narzędzi działających
nierzadko w heterogenicznych środowiskach dostarczanych w różnych modelach.
Kompilacja tych faktów oraz specyfika
przetwarzanych przez aplikacje danych
(obejmujących dane wrażliwe, w tym dane
osobowe) połączona z ogromną wiedzą
młodych ludzi na temat technologii informacyjnych stanowi dość niebezpieczną
mieszankę, z którą muszą poradzić sobie
m.in. administratorzy szkolnych pracowni
informatycznych.
Do bogatej „rodziny” szkolnych aplikacji dołącza bardzo ważna persona. Jest
to pierwsza aplikacja, która jest przeznaczona głównie dla uczniów. Realizuje ona

procesy edukacyjne zachodzące w szkole.
Mowa tu o Platformie Edukacyjnej.
Firma COMBIDATA Poland realizując
szereg projektów na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnie podzielić się z Państwem szeregiem refleksji
dotyczących roli tego ważnego elementu
układanki, zwanej nowoczesną nauką,
z której korzysta na co dzień kilkadziesiąt
tysięcy uczniów polskich szkół.
Jako źródło doświadczeń przedstawianych w artykule wybrałem projekt „e-Akademia Przyszłości”, który jest realizowany
przez firmę COMBIDATA Poland w partnerstwie z Wydawnictwami Szkolnymi
i Pedagogicznymi. Projekt jest odważnym
pilotażem mającym na celu wdrożenie
„Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych” w ramach
3-letniego cyklu nauczania w 200 szkołach
w całym kraju. W projekcie bierze udział
ponad 20 000 uczniów oraz ponad 3000
nauczycieli.

O technologii słów kilka
Kluczowym elementem projektu od
strony komponentu infrastrukturalnego
jest Platforma Oświatowa „eduPortal”.
Pierwszym wyzwaniem zespołu dostarczającego aplikację było zapewnienie jej
dostępności. Oczywistym wyborem, jeże-
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li chodzi o technologię była technologia
klient-serwer i dostęp przez przeglądarkę
internetową.
Po stronie „klienta” czyli końcowego
użytkownika platformy ukazały się pierwsze wyzwania. Platforma oraz jej zawartość musiała być kompatybilna z wieloma urządzeniami, którymi dysponowali
uczniowie i nauczyciele.
Zestaw takich urządzeń w środowisku
szkoły jest dość bogaty i obejmuje takie
elementy jak:
• Przeglądarka internetowa
• Tablica interaktywna
• Komputery przenośne o niewielkich
rozdzielczościach matrycy (w tym
typu netbook)
• Istniejąca infrastruktura w salach
szkolnych (komputer + rzutnik)
• Istniejąca infrastruktura w szkolnych
pracowniach komputerowych
• Infrastruktura w domach uczniów
i nauczycieli

Wdrożenie
Aby platforma zaczęła zostać przyjęta
przez nauczycieli i uczniów jako przydatne narzędzie musiała zacząć pomagać
uczestnikom procesów edukacyjnych
w ich realizacji tj. ułatwiać pracę nauczycielom i uczniom realizującym obowiązki
wynikające z dwu nurtów:
• Nurtu realizacji celów projektu (wykorzystujących nowoczesne formy
kształcenia)
• Nurtu realizacji tradycyjnych procesów edukacyjnych w formie elektronicznej

E-learning na uczelni
i w administracji publicznej
Platforma edukacyjna w szkole

Koniecznym również okazało się objęcie wsparciem takich użytkowników jak
sekretariat/dyrektor, rodzice czy administrator szkolnej pracowni komputerowej.
Rola Platformy edukacyjnej w procesie
nauczania nie ma na celu elektronizacji
tego procesu i wyeliminowania z niego
czynnika ludzkiego. Powinna ona być raczej postrzegana jako narzędzie ułatwiające pracę poprzez m.in.:
• automatyzację pewnych powtarzalnych czynności,
• uporządkowanie treści edukacyjnych
• agregowanie wyników nauczania pochodzących z różnych źródeł (w tym
integracja z modułem dziennika elektronicznego)
• wprowadzenie jednolitego miejsca
pracy uczniów posługujących się różnymi technologiami (e-learning, synchronous-learning, ..)
• wprowadzenie koncepcji repozytorium wiedzy, dostępnej w dowolnym
miejscu i czasie
• wspomaganie komunikacji uczeń-nauczyciel-rodzic
• wspomaganie procesu budowania
relacji ze szkołą jako nowoczesnym
i przyjaznym środowiskiem nauczania
Sukcesem platformy oświatowej eduPortal było odwzorowanie podstawowych procesów funkcjonujących w szkole
w formule „as-is”. Za przykład niech posłuży tutaj proces przygotowania przez
nauczyciela kartkówki dla uczniów. W tradycyjnej szkole Pan Jan – nauczyciel fizyki
przygotowywał kartkówkę z „zasad dynamiki”. W kolejnych klasach i rocznikach
korzystając z przygotowanej wcześniej
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wiedzy korzystając z usługi punktu ksero
przygotowuje materiał dla uczniów. Dziś
Pan Jan po zalogowaniu się do platformy
ma do dyspozycji swoją teczkę testów, do
której dodaje nowy test „Zasady dynamiki”. Jednym kliknięciem przydziela go
wszystkim uczniom w klasie oraz powiela
dla innych klas, które prowadzi.
Część funkcjonalności platformy powiązanej z nurtem realizacji celów projektu dała ciekawe wyniki. Wykorzystując
nowoczesne formy kształcenia i pracy (e-learning, e-community, synchronous-learning) w nowych konfiguracjach takich
jak realizacja:
• Wirtualnych Kół Naukowych,
• Ligi Lokalnych Zespołów Projektowych,
pokazała siłę narzędzia umożliwiającego pracę w środowiskach rozproszonych
geograficznie oraz wartość dodaną
możliwości podzielenia się z innymi informacjami nt. realizowanego lokalnie
projektu. Czynniki te w połączeniu z możliwością poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz wykorzystania przez
uczniów nowoczesnych technologii nierzadko są kluczowymi motywami umożliwiającymi uruchomienie ciekawych pomysłów edukacyjnych.
Jak się okazało – również dla nauczycieli czynnik zaistnienia w nowej – wirtualnej społeczności użytkowników platformy jest bardzo ważny. Dając nauczycielom
możliwość upubliczniania stworzonych
przez siebie prac domowych, testów, dokumentów okazała się strzałem w dziesiątkę. Jest to bowiem przekazanie im
możliwości pochwalenia się swoim dziełem specjalistom z tej samej branży. Dzięki
temu wzrasta jakość udostępnianych materiałów oraz powstaje zbiór zawierający
tysiące materiałów gotowych do użycia
w codziennej pracy.

Podsumowując..
Technologie platform edukacyjnych
trafiają pod strzechy już nie tylko firm,
uczelni, czy samorządów ale również
szkół. Temat wydaje się dość złożony. Jest
on jednak o tyle ważny, iż dotyczy kształcenia kolejnych pokoleń młodych ludzi
oraz pracy nauczycieli - osób, od których
zależy jakość dostarczanej wiedzy. Polecam go Państwa uwadze jako rodzicom
naszych dorastających w świecie WWW
pociech.
Rysunek 1. Schemat platformy „eduPortal”

Adam Ryszewski
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ZOZ na poziomie
biznesowym
Projekt wdrożenia systemu TETA Business Intelligence w SZPZLO Warszawa-Bródno
Znacznie zwiększona dokładność danych, szybkość uzyskiwania potrzebnych informacji,
możliwość kontroli kosztów z dnia na dzień, a nade wszystko możliwość podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne i aktualne dane – to najważniejsze korzyści, jakie SZPZLO Warszawa-Bródno zyskał dzięki wdrożeniu systemu TETA Business Intelligence.
Informatyzacja opieki zdrowotnej
w Polsce wystartowała na dobre, a jej
kontynuacja jest pilna i nieuchronna. Ten
proces cywilizowania polskiej służby zdrowia i podnoszenia jej standardów wszystkim nam może przynieść wiele korzyści.
Jednakże w tej optymistycznej wizji pojawiają się również cienie – to koszty projektów informatycznych, które dla wszystkich firm są znaczne, a dla białej branży
mogą stanowić poważną barierę. Mamy
dziś jednak do dyspozycji środki unijne,
które przed wieloma jednostkami opieki
zdrowotnej są w stanie otworzyć, jeśli nie
ogromne, to przynajmniej spore możliwości. Całe szczęście! – można by powiedzieć, bo wyzwań jest sporo.

Projekt marzenie
Wymogi NFZ wobec jednostek opieki
medycznej, choćby w zakresie raportowania, są coraz większe i bardzo trudno
je realizować bez wsparcia nowoczesnych systemów informatycznych. Zarządzanie organizacją w oparciu o raporty finansowe generowane ręcznie,
a przez to podatne na ludzkie błędy,
bywa w praktyce bardzo ryzykowne.
Również praca informatyka czy analityka finansowego, posługującego się
arkuszem kalkulacyjnym i przez tydzień

opracowującego w nim raport księgowy z minionego miesiąca, bywa wręcz
koszmarem.
Agnieszka Fabijańska, Specjalista ds.
Controllingu w SZPZLO Warszawa-Bródno, tak wspomina czasy, gdy jeszcze nie
korzystała z profesjonalnego narzędzia
controlingowego: Pracowaliśmy wtedy na
Excelu. Musiałam wszystkie dane importować z systemu Finansowo – Księgowego,
potem ręcznie je przepisywałam i obrabiałam wg określonych potrzeb. To była męcząca, niewdzięczna i narażona na błędy
praca, która w dodatku trwała zdecydowanie dłużej, niż wszyscy byśmy tego chcieli.
Oczywiście nie mieliśmy ani możliwości wystarczająco dokładnej kontroli kosztów, ani
przygotowania raportów na oczekiwanym
poziomie szczegółowości. Od momentu zamknięcia miesiąca w księgowości do chwili, kiedy raport trafiał na biurko Dyrektora
mijał tydzień. W tej chwili ten sam proces
zajmuje nam 15 minut i wymaga kilku przysłowiowych kliknięć na komputerze.
Co sprawiło, że SZPZLO Warszawa-Bródno podjął się inwestycji w system
controllingowy i osiągnął spory sukces,
zilustrowany przytoczonym wyżej przykładem? Przyczyn i motywacji było kilka.

Do kluczowych należą: wspomniane wymogi raportowania na potrzeby NFZ, dostosowanie się do potrzeb reformy służby
zdrowia w zakresie zarządzania kosztami,
konieczność zarządzania organizacją na
podstawie rzetelnej informacji, a także –
o czym wspominają pracownicy SZPZLO
Warszawa-Bródno – wieloletnie marzenie
Dyrektora, by posiadać profesjonalne narzędzie controllingowe, które ułatwiłoby
mu zarządzanie.

Wiedzieć, by zarządzać
Ależ nie, nie mylimy znaczenia słowa
controlling! W pełni zdaję sobie sprawę,
że nie chodzi o kontrolę pracowników
– tłumaczy z uśmiechem Michał Kawecki, Dyrektor SZPZLO Warszawa-Bródno,
ekonomista z wykształcenia. Controlling
wprowadzamy po to, by każde stanowisko
pracy móc w każdym momencie ocenić
pod kątem ekonomicznym. By móc planować, koordynować i kontrolować przebieg
procesów finansowych na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów, a kiedy dzieje
się coś złego, gdy podejrzewamy jakiś błąd
lub nieprawidłowość – aby móc reagować natychmiast, nie czekając, aż sprawy
się skomplikują. Jako osoba zarządzająca
potrzebuję stale aktualnej informacji ekonomicznej, aby móc podejmować decyzje
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na podstawie prawdziwych i aktualnych
danych, a nie na podstawie tego, co mi się
wydaje, albo co straciło swoją aktualność
miesiąc temu.
W SZPZLO Warszawa-Bródno zasady
controllingu wprowadzane są wraz z narzędziami informatycznymi, które wspomagają ten obszar działania. Dyrektor
Michał Kawecki z całych sił popiera ten
projekt: Uważam, że jest to bardzo potrzebne, jeśli się chce mieć rzetelną i aktualną informację o finansach organizacji
oraz aby informacja ta w jak najmniejszym
stopniu była narażona na ludzkie błędy. W
osiągnięciu jednego i drugiego pomocny
jest nam system informatyczny TETA Business Intelligence.
Zanim SZPZLO Warszawa-Bródno
wdrożył narzędzie TETA Business Intelligence, dostęp Dyrektora do informacji
zarządczej był mocno utrudniony. Dane
docierały do mnie z bardzo dużym opóźnieniem – wspomina Michał Kawecki - Łatwo
sobie wyobrazić frustrację dyrektora, który
bilans roczny w formie raportu otrzymuje
w maju. A przecież decyzje obciążające budżet trzeba podejmować od stycznia. Byłem
w takiej sytuacji i przeżywałem z tego powodu wielki stres, zastanawiając się przez
cztery miesiące, czy poprzedni rok zamknąłem zyskiem czy stratą.
Teraz jest inaczej. Spostrzega to nie
tylko Dyrektor, ale także Specjalista ds.
Controllingu, Agnieszka Fabijańska: System pozwala czuwać nad działalnością całej
organizacji, można na bieżąco docierać do
informacji o tym, że np. w którejś przychod-

ni zaczęto zużywać więcej prądu, że w innej
przyjmuje się mniej pacjentów albo generuje większe koszty w obszarze zlecanych badań laboratoryjnych. Każde z takich zdarzeń
widać w systemie, co pozwala bez zwłoki
podjąć stosowne działania naprawcze lub
wyjaśniające.
Dyrektor dokłada też własne spostrzeżenia: Korzyść z automatyzacji procesów controllingowych jest też taka, że
np. do obsługi aptek nie muszę zatrudniać trzech osób, by zajmowały się przepływem dokumentów. Wystarczy jedna,
która z pomocą systemu informatycznego
należycie te sprawy porządkuje.

System na „Ach!”
Agnieszka Fabijańska,
Specjalista ds. Controllingu
w SZPZLO Warszawa-Bródno
To, co w systemie spowodowało
moje „Ach!”, to przede wszystkim
szybkość jego działania, a dzięki temu
także możliwość szybkiego realizowania poszczególnych czynności w procesie zarządzania organizacją. Czymś
bardzo atrakcyjnym jest także możliwość wielowymiarowego analizowania poszczególnych obiektów, poradni
czy aptek. Bardzo łatwo można zestawiać ze sobą różne dane, kopiować je,
sumować i porównywać, a wszystko
to dosłownie w ciągu paru chwil. Daje
to niesamowite możliwości analityczne i przekłada się na trafność decyzji
podejmowanych przez Dyrektora.

Metryka projektu:
Klient:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno (SZPZLO
Warszawa-Bródno)

Dostawca:

UNIT4 TETA SA

Nazwa systemu:

TETA Business Intelligence

Czas wdrożenia:

październik 2010 – grudzień 2010

Poziom trudności projektu (w opinii użytkowników):
Liczba osób zaangażowanych w projekt: 2

łatwy

www.tomorrow.pro

www.combidata.pl
w
www
www.comb
ww.combidata.pl
ww.co idata.pl
id
d ata.pl
p

www.pleuropa.pl

TETA Business Intelligence pozwala
dokładnie określić koszty jednostkowe
każdego stanowiska pracy. Dzięki temu
użytkownik zyskuje wiedzę o tym, jaki
jest np. średni koszt zabiegu realizowanego przez tzw. biały personel. Jesteśmy
obecnie na etapie dochodzenia do takich
możliwości – mówi Dyrektor Kawecki - Wymaga to wprowadzenia zmian w wielu obszarach, łącznie ze znacznym rozszerzeniem

Na „6”
Anna Dyśko,
pracownik IT w SZPZLO
Warszawa-Bródno,
Koordynator Wdrożenia Projektu
System TETA Business Partner działa u nas od 1997 r., jest systemem zintegrowanym i pozwala na duży stopień
automatyzacji w zarządzaniu procesami. Przez długi czas korzystaliśmy z modułów: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Gospodarka Materiałowa, Środki
Trwałe i Środki Niskocenne. Brakowało
nam jednak modułu, który wspierałby
podejmowanie decyzji zarządczych.
Dlatego zdecydowaliśmy się poszerzyć
pakiet o Controlling. Zakupiliśmy także
serwer, który umożliwił nam wdrożenie tego nowego elementu. W tej chwili
znajduje się na nim Hurtownia Danych,
powstająca poprzez import danych
z systemu Finansowo - Księgowego.
Dzięki temu koleżanka zajmująca się
controllingiem może dla Dyrektora
placówki przygotowywać wszelkie
potrzebne analizy i raporty. Obecnie
system importuje dane z różnych lokalizacji i z różnych rodzajów jednostek. Mamy pięć budynków na terenie
Warszawy. Oprócz poradni, w których
pracuje biały personel i świadczy usługi medyczne dla pacjentów, mamy także trzy apteki i dwa sklepy medyczne.
W tej chwili z systemu korzystają trzy
osoby: dyrektor, księgowa oraz specjalistka ds. controllingu. I choć na razie nie ma potrzeby poszerzania tego
grona, to istnieje możliwość, by w systemie pracowało jednocześnie 7 osób.
Jestem zadowolona zarówno z tego
systemu, jak i z przebiegu projektu
wdrożenia. Nie mam także zastrzeżeń
do wsparcia pracowników firmy UNIT4
TETA BI Center. Przeciwnie, nasza
współpraca jest klarowna i konkretna:
czegoś potrzebujemy - zgłaszamy potrzebę - otrzymujemy wsparcie stosowne do wyzwania. Jak inaczej można to
ocenić, jeśli nie na „6”?
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planu kont oraz – i to jest chyba największe
wyzwanie – skutecznym egzekwowaniem
skrupulatnego wprowadzania danych do
komputera przez wszystkich uczestników
procesów.

Daje i wymaga
Mówiąc półżartem – controlling jest
w stanie dać każdemu dyrektorowi dobrą
i przydatną informację zarządczą, ale najpierw wymaga od wszystkich użytkowników, by rzetelnie wprowadzali dane do
systemu informatycznego. Wdrożenie zasad controllingu w dużym stopniu podnosi
wymagania nie tylko wobec pracowników
placówki, ale także wobec naszych dostawców i kontrahentów – tłumaczy Michał Kawecki - Pracownicy są zobligowani do dużej
systematyczności i skrupulatności w pracy
z systemem, aby dane, wprowadzane do
systemu były w stu procentach prawdziwe.
Dostawcy i kontrahenci zaś, poza wszelkimi
zasadami dobrej współpracy, muszą także
spełniać wymagania formalne i techniczne,
które niesie za sobą system informatyczny; jest to np. wymóg wystawienia faktury
w formie elektronicznej. Gdy partner zewnętrzny nie może spełnić tych wymagań,
wywołuje to natychmiastowe koszty po
mojej stronie, na co oczywiście nie chcę sobie pozwalać.

Lekarzu, ulecz się sam
Każda zmiana niesie za sobą trudności,
wśród których do największych zaliczyć
można pracę nad modyfikacją ludzkich
przyzwyczajeń. Branża medyczna nie jest
tu żadnym wyjątkiem i Dyrektor Michał

Finansowanie
projektu
System TETA Business Intelligence
został wdrożony w SZPZLO Warszawa-Bródno w ramach projektu pod
nazwą „Integracja pięciu jednostek
medycznych, wdrożenie platformy interaktywnej, wprowadzenie
e-usług medycznych dla ludności oraz
zinformatyzowanie SZPZLO Warszawa-Bródno”. Przedsięwzięcie było
współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie
e-rozwoju Mazowsza” działania 2.2,
„Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
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Od oczekiwań do zaangażowania
Jerzy Kiełbowicz, Prezes UNIT4 TETA BI Center Sp. z o.o.
Niezmiernie satysfakcjonujący jest dla nas fakt, iż SZPZLO Warszawa-Bródno jest
zadowolone z rozwiązania, które wdrożyliśmy. System TETA Business Intelligence
jest nowoczesny pod względem technologicznym i na tyle elastyczny, że jego obsługa staje się dla użytkowników wręcz intuicyjna. Dodatkową jego wartością jest
także wysoka skalowalność, dzięki której SZPZLO Warszawa-Bródno w razie potrzeby będzie mógł bez żadnych problemów rozbudować narzędzie o nowe analizy dla
kolejnych obszarów zarządzania. Możliwości te doskonale wpisują się w oczekiwania
naszego Klienta. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że wszystkie osoby zaangażowane
w projekt po stronie SZPZLO Warszawa-Bródno, posiadały profesjonalne podejście
do pracy i bardzo się angażowały w nasze wspólne wyzwanie. Każdy, kto choć raz
uczestniczył w tego typu przedsięwzięciu wie, że jest to postawa nie do przecenienia, która w sposób kluczowy przyczynia się do ostatecznego sukcesu.
Kawecki posiada świadomość tego problemu: Przełamanie przyzwyczajeń mentalnościowych u wszystkich pracowników
w naszej branży jest dużym wyzwaniem.
Wymaga to przekonania ludzi do nowego
stylu pracy; zarówno pielęgniarek i lekarzy,
jak również zaopatrzeniowców, osób w rejestracji, księgowości a nawet informatyków. Błąd popełniony na samym początku procesu, przy wpisywaniu informacji
dotyczącej leku, strzykawki czy środków
opatrunkowych, skutkuje nieprawdziwą
informacją zarządczą, na podstawie której, jako dyrektor placówki będę później
podejmował decyzje. Wdrożenie systemu
pracy o takiej odpowiedzialności jest trudne, ale my to robimy, a ja osobiście głęboko
wierzę w sens i powodzenie projektu.

Skok na finanse
i kompetencje
Zarządzanie organizacją z wykorzystaniem zasad controllingu, to spełnienie
podstawowego elementu reformy służby
zdrowia, jakim jest zarządzanie kosztami.
Trudność jednak jest taka, że – jak się łatwo domyśleć – brakuje na to środków
finansowych. Dyrektor Michał Kawecki
martwi się o finansowanie projektu, ale
od razu znajduje też istotne pozytywy: Na
szczęście system TETA można wdrażać modułami, a niekoniecznie wszystko naraz – to
spore ułatwienie w naszym procesie informatyzacji.
W wypadku SZPZLO Warszawa-Bródno duży skok zarówno technologiczny,
jak i kompetencyjny możliwy był do osią-

Cele wdrożenia systemu TETA Business Inteligence
w SZPZLO Warszawa – Bródno:
1.

Wsparcie budżetowej metody zarządzania przedsiębiorstwem, tzn. umożliwienie stworzenia zintegrowanego systemu planowania oraz monitorowania
wykonania planów. Cel ten zrealizowano poprzez:
a) Dostarczenie aplikacji TETA Business Intelligence, jako narzędzia wspomagającego proces budżetowania oraz analizę danych planistycznych,
b) Udostępnienie w Hurtowni Danych wybranych danych z posiadanych przez
SZPZLO Warszawa-Bródno systemów dziedzinowych,
c) Wsparcie przez Konsultantów UNIT4 TETA BI Center Sp. z o.o. w realizacji
wybranych prac wdrożeniowych (przede wszystkim w asyście przy budowie
i parametryzacji w aplikacji TETA Business Intelligence wybranych struktur
planistycznych).

2.

Wsparcie SZPZLO Warszawa-Bródno w realizacji różnorodnych analiz i raportów w zakresie wybranych danych z systemu TETA FK BP. Cel ten zrealizowano
poprzez:
a) Dostarczenie aplikacji TETA Business Intelligence, jako narzędzia wspomagającego proces budżetowania i analiz wielowymiarowych,
b) Udostępnienie w Hurtowni Danych wybranych danych z posiadanych przez
SZPZLO Warszawa-Bródno systemów dziedzinowych.
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• Analizy kosztów wg różnych wymiarów - obiektów ewidencyjnych stosowanych
przy ewidencji danych na kontach w systemie FK.
• Analizy przychodów wg różnych wymiarów - obiektów ewidencyjnych stosowanych przy ewidencji danych na kontach w systemie FK.
• Analizy obrotów i sald innych kont wg różnych wymiarów - obiektów ewidencyjnych stosowanych przy ewidencji danych na kontach w systemie FK.
• Inne analizy na podstawie wybranych danych z systemu FK zgodnie z zakresem
HD rozbudowanym o dane związane z różnymi rodzajami budżetów.

ostatnia grupa (mam na myśli Kierownika IT
oraz Specjalistę ds. Controllingu) będąc od
początku zaangażowana w przedsięwzięcie
informatyzacji, zyskuje ogromne kompetencje osobiste. Te osoby stają się nagle posiadaczami wiedzy o funkcjonowaniu orga-
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nizacji, której często nawet ja nie posiadam.
Tak, dzięki informatyzacji, kompetencje
schodzą w dół hierarchii zarządczej…

Wybrane funkcjonalności systemu:

gnięcia dzięki środkom ze struktur Unii
Europejskiej. Na tym jakościowym skoku
korzystają wszyscy: pacjenci, osoby zarządzające organizacją, ale także pracownicy zaangażowani w realizację projektu.
Dyrektor dodaje też z pewną dumą: Ta

www.tomorrow.pro

SZPZLO Warszawa-Bródno jest przykładem tego, jak ważnym elementem zarządzania jest determinacja kierownictwa
w dążeniu do osiągania celów. Dyrektor
Michał Kawecki od początku wiedział,
czego w sensie biznesowym potrzebuje, a konsultanci firmy z obecnej firmy
UNIT4 TETA BI Center, przeprowadzając
analizę potrzeb, dodatkowo te oczekiwania uszczegółowili. Fundusze unijne
pomogły zrealizować cele, o co byłoby
trudno bez tego elementu finansowania.
Wysoko ocenione wsparcie dostawcy systemu było cennym katalizatorem sukcesu
w projekcie, który wciąż jest rozwojowy.
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Jeśli chcesz być na czasie
z nowymi trendami
w e-learningu
- czytaj magazyn
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Samokształcenie
„Dobre pomysły wpadają tylko na chwilę, jak przelotny gość. Nie złapane, często więcej nas
nie odwiedzają”.

Przygotowując się do tego artykułu postanowiłem wyjść od powyższej
sentencji i zdecydowałem opowiedzieć
o podstawach procesu samokształcenia,
o tym jak nauczyć się samemu uczyć (to
bardzo trudne) oraz czy warto się uczyć.
A przede wszystkim postawiłem sobie cel
przekazać akademicką i życiową wiedzę
dotyczącą edukacji.
Kiedy miałbym podać pierwsze skojarzenie do słowa „nauka” najpewniej byłaby to szkoła. Przypuszczam, że większość
społeczeństwa miałaby podobną reakcję,
bo bez wątpienia proces edukacyjny realizujemy przede wszystkim w murach
szkolnych i ten fakt zagnieżdża się w naszym umyśle na zawsze. Na marginesie
zastanawiam się, czy gdyby poproszono mnie o podanie skojarzeń do słowa
„szkoła”, to pierwsze o czym bym sobie
pomyślał to o nauce właśnie…?
Pewnym jest, że naukę rozpoczynamy
od momentu narodzin, a nawet wcześniej, kiedy to w 14 tygodniu zaczynamy ssać własny kciuk. Uczymy się tego
sami – czy uczestniczymy tym samym w
procesie samokształcenia? Może nie do
końca, gdyż jako płód działamy głównie
instynktownie. Mimo wszystko pokuszę
się o stwierdzenie, że proces samokształceniowy ma swoje głębokie korzenie i od

samego początku posiadamy instynkt
uczenia się. W pierwszych latach uczymy się bardzo szybko, niestety z biegiem
czasu ten proces zostaje spowolniony.
Dlaczego? Otóż początkowo do nauki
wykorzystujemy wszystkie nasze zmysły:
obserwujemy, dotykamy, słuchamy, smakujemy i wąchamy. Nasz umysł kształtuje
się i dojrzewa, by wreszcie ukierunkować
się bardziej na patrzenie/widzenie lub słuchanie/słyszenie i zaczniemy przyswajać
wiedzę przekazywaną za pomocą filmów,
zdjęć, animacji lub podczas wykładów
i prelekcji.
Wprowadzając powyżej termin uczenie się dotknąłem tematu ogólniejszego
mianowicie kształcenie. Wspominając
o uczeniu się nie można zapomnieć o nauczaniu. Różnica polega na tym, że uczenie się to intelektualne czynności ucznia,
które zapewnią mu przyswojenie nowej
wiedzy. Natomiast nauczanie jest procesem realizowanym przez przygotowanego
praktycznie i merytorycznie nauczyciela,
trenera lub coach’a, który kieruje nauczaniem się ucznia.
Uczenie, nauczanie, uczeń, nauczyciel,
powoli sam zaczynam się w tym gubić. Dlatego po kolei przejdę teraz przez kształcenie ustawiczne do samokształcenia, rozjaśniając ten proces.

Niejednokrotnie mamy wrażenie, że
wiedza, którą zdobyliśmy jest wystarczająca, zatem nie musimy podejmować
dalszych kroków w kierunku uczenia się.
Przecież zaliczyliśmy szkołę podstawową,
przeszliśmy przez liceum – pomyślnie zdając egzamin dojrzałości. Ba! Wielu z nas dostało się na studia i obroniło pracę dyplomową czy doktorancką, zdobywając tytuł
naukowy. Czy w takim razie będąc już „utytułowani” bądź posiadając fach w ręku nadal musimy się uczyć? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – nie. Czy w takim
razie, przez kolejne lata od zdobycia dyplomu, czy fachu nadal będziemy kompetentni? Czy poradzimy sobie w dobie rozwoju
technologii, udoskonaleń, zmieniających
się okoliczności społeczno - gospodarczych
i pędu rozwojowego XXI wieku? Jeśli na te
pytania odpowiemy przecząco to znaczy,
że zdajemy sobie sprawę, że chcąc, jak to
mówią windsurferzy „być na fali”, musimy
nieustannie zdobywać wiedzę i poszerzać
swoje kompetencje. Proces ten nosi nazwę
kształcenia ustawicznego czyli cyklicznego, ciągłego i permanentnego uczenia się.
Zatem proces ten powinien trwać przez
całe życie.
Wiemy już teraz, czym jest kształcenie
ustawiczne, mamy również świadomość,
że procesu tego nie powinniśmy nigdy zaniechać. Teraz pewnie każdy zadaje sobie
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pytanie, w jaki sposób proces ten realizować? Jedną z metod kształcenia ustawicznego i bezsprzecznie najważniejszą z nich
jest samokształcenie, czyli samodzielne
i dobrowolne starania, aby własną osobę
upodobnić do pewnego wzoru. Tę definicję
samokształcenia, którą właśnie przytoczyłem, podał polski socjolog F. Znaniecki już
w 1928 roku. Od jej stworzenia minęło prawie 80 lat, a jest ona nadal w pełni aktualna.
Rozwijając powyższą definicję nie da się
nie zauważyć, że osoba ucząca się stanowi
trzon, a także siłę, która napędza proces
samokształcenia. Podejmuje dobrowolnie
pewną formę działalności, kierując się określonymi motywami i aspokojeniem własnych potrzeb społecznych, edukacyjnych,
a także kulturalnych. Działalność celowo
zamierzoną – ponieważ samouk uświadamiając sobie mniej lub bardziej wyraźne
cele, kieruje własną pracą. Podejmuje tym
samym, wielkie wyzwanie – musi być jednocześnie uczniem i nauczycielem. Rzetelnie
oceniać już zdobytą wiedzę, zdawać sobie
sprawę z własnych braków w kompetencjach i kłaść nacisk na ich uzupełnienie.
\W procesie samokształcenia kluczową rolę odgrywa również samodzielność.
Uczeń i nauczyciel w jednej osobie zdobywa wiedzę o własnych siłach w zasadzie
nie korzystając z cudzej pomocy (konkretnej osoby), a jeśli się do niej odwołuje to
tak jak do słownika, encyklopedii lub kursu e-learening, będącego źródłem wiedzy
i zaleceń. Zdobywając wiedzę samodzielnie
należy pamiętać o jeszcze jednym ważnym
aspekcie procesu samokształcenia – samokontroli. Budowanie kompetencji weryfikujemy oceniając postępy swojej pracy, jej
przebieg i wyniki.

partnerzy wydania

Samokształcenie

w miejscu pracy. Nie jesteśmy ograniczani
i uzależnieni od osób trzecich: nauczycieli,
wykładowców, trenrów.

Zaradność
W związku z tym, że wszystko robimy
sami, musimy tym samym nauczyć się jak
sobie radzić z napotykanymi przeszkodami. Jedną z nich może być wątpliwa rzetelność informacji, które warto weryfikować
zaglądając do innych źródeł. Wyjątek stanowią encyklopedie, słowniki i kursy e-learningowe, co do których jesteśmy pewni.

Odkrywanie
Aby móc przyswoić nowe informacje
musimy je najpierw zdobyć. Odkrywanie
nowych rzeczy, szczególnie samodzielne
daje mnóstwo satysfakcji i niejednokrotnie
poczucie spełnienia, w myśl zasady: poszukuję – odkrywam – wiem. W takiej sytuacji
możemy posłużyć się skarbnicą wiedzy
jaką jest Internet, ale również poszukać ciekawych i odpowiednich kursów e-learning
(np. kursów dedykowanych).

Relaks
Procesowi samokształcenia zawsze
sprzyja stan naszego zdrowia i kondycja
psychiczna. W okresach obniżonego nastroju i samopoczucia, a także znużenia,
trudniej nam się skupić, a najprostsze
czynności wydają się niewykonalne. Dlatego jeśli czujemy się zmęczeni po prostu
zróbmy sobie wolne od nauki. Samodzielnie korzystając z książek czy kursów e-elarning jest taka możliwość. Każdy przecież
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potrzebuje odpoczynku. Nasz umysł, jeśli
jest przeciążony musi się zregenerować,
nie eksploatujmy go za wszelką cenę, bo
będzie się bronił, a nasze wysiłki pójdą na
marne. Organizm potrzebuje odprężenia,
a my musimy przyzwyczaić się do okresów
głębokiego relaksu. A sama świadomość
tego, że będziemy mogli sobie na chwilę
odpoczynku pozwolić sprawi, że sama nauka będzie przyjemniejsza…

Technologie
Jeszcze około 15 lat temu proces samokształcenia odbywał się w bibliotekach
przy stole pełnym książek lub w domu jeśli
te książki udało nam się wypożyczyć. Wcześniej wiedzy dostarczały nam stacje radiowe później dwa programy telewizyjne,
bogate w programy propagandowo – edukacyjne. Niektórzy z nas pewnie pamiętają
czasy kiedy uczyliśmy się języków obcych
z kaset analogowych. Ten proces trwał
do momentu, kiedy magnetofon wciągnął
naszą taśmę robiąc z niej harmonijkę :)
Z czasem w naszych firmach i domach pojawił się Internet, dający morze możliwości
również w kwestiach edukacji. Obecnie,
nie wychodząc z domu możemy czerpać
wiedzę zarówno ze stron www jak również
ze specjalnie przygotowanych kursów e-learning dostępnych on-line. Dziś, realizując
nasz proces samokształceniowy jesteśmy
wzbogaceni w bardzo dużą ilość pomocy
dydaktycznych. Pozostaje nam teraz jedynie nauczyć się selekcji informacji.
Marcin Sołodki

Można by zadać teraz pytanie: a co z tego
będziemy mieli, że swój wolny czas spędzimy ucząc się? Dlaczego mamy, w żmudnym i
niejednokrotnie uciążliwym procesie kształcenia zdecydować się na samokształcenie,
po co wybierać tę – jak by się mogło wydawać – niełatwą ścieżkę? Otóż, samokształcenie przynosi ogromne korzyści.

Wolność
Przede wszystkim wolność – samodzielne zdobywanie wiedzy daje dużo swobody.
Sami określamy czas, miejsce i zakres materiału do opanowania. Właściwie nie dotyczą nas ograniczenia geograficzne – bo
wiedzę przyswajamy w swoim domu albo
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Sklep z wiedzą
Zastosowanie platformy e-learningowej w sieci Real – case study
Sieć sklepów Real posiada 54 lokalizacje w Polsce, a w nich zatrudnia 11 tysięcy pracowników. Szkolenia w tak rozbudowanej firmie – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne – były
skomplikowane organizacyjnie i bardzo kosztowne. Rozsądniejszym rozwiązaniem okazał się
e-learning, który dawał większą szansę na dotarcie z niezbędną wiedzą do wszystkich zatrudnionych w sposób najszybszy i bardziej skuteczny.
Celem zastosowania platformy e-learningowej nie była jedynie doraźna obniżka
kosztów szkoleniowych, choć oczywiście
miało to znaczenie – za tę samą kwotę
można było szkolić więcej pracowników,
a po przeliczeniu wydatków na szkolenie pracownika okazało się, że forma
ta również w przyszłości zaowocuje dodatkowymi korzyściami budżetowymi,
w szczególności na wydatkach związanych z logistyką.
Jednak głównym powodem wprowadzenia platformy e-learningowej w Realu
była możliwość standaryzacji szkoleń.
Dzięki e-learningowi wszyscy pracownicy dostają jednolite informacje. Ponadto
udoskonalono samo raportowanie – z łatwością można zweryfikować, kto już wykonał szkolenie, kiedy oraz jaki wynik uzyskał z testu końcowego. Atutem okazała
się także ekonomizacja czasu – pracownik
jest w stanie odbyć szkolenie szybciej, bo
oszczędza czas, który musiałby poświęcić
na dojazd czy dojście na tradycyjne szkolenie.

Przygotowanie pracowników
W kompleksowym przygotowaniu
szkoleń w formule e-learningowej należy
uwzględnić przygotowanie pracowników

do efektywnego korzystania z takich rozwiązań szkoleniowych. W „marketingu
wewnętrznym” na rzecz e-learningu chodzi o zachęcenie do tej metody i przekonanie do jej skuteczności przyszłych użytkowników. Dlatego zanim wprowadzono
e-learning, przeprowadzono badania
wśród pracowników. Wyniki pokazały, że
jedynie tysiąc osób z zatrudnionych korzysta na co dzień z komputera. Ponadto około tysiąca pracowników organizacji nie ma
nawet komputera w domu, w związku
z tym nie potrafi go w ogóle obsługiwać.
Należało więc w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednie wyposażenie na terenie wszystkich sklepów w Polsce.

nie z HACCP dwa razy w roku. Minimalna
cena za jednorazowe przeprowadzanie
tych szkoleń wynosi około 450 tys. zł.
Zakupienie platformy, zakup szkolenia
z HACCP oraz komputerów niezbędnych
do e-learningu (po jednym do każdego
sklepu) wyniosły 500 tys. zł jednorazowo.
Z tych obliczeń wynikło, że w każdym następnym roku firma oszczędzi ponad 450
tys. zł tylko na tym jednym szkoleniu.
Dodatkowym argumentem było dofinansowanie z EFS oraz to, że e-learning jest już z powodzeniem stosowany
w koncernie. Po przedstawieniu wszystkich korzyści, zarząd zgodził się na zakup
platformy.

Argumentacja dla zarządu
Nie mniej ważne – zwłaszcza na etapie
planowania przedsięwzięcia przez pion
HR – było przekonanie do e-learningu
zarządu polskiego oddziału Reala. Rzecznicy e-learningu skupili się na początek na
jednym tylko projekcie: było to obowiązkowe szkolenie dla pracowników w dziale spożywczym z zasad higieny (HACCP).
Według obowiązujących przepisów każdy
pracownik tego działu musi raz w roku
przejść takie szkolenie. Dodatkowo, według norm obowiązujących w korporacji,
zatrudnieni tej sekcji przechodzą szkole-

Wdrożenie czy dzierżawa?
Real miał przed sobą trzy opcje zastosowania e-learningu w organizacji. Pierwsza to wdrożenie i integracja e-platformy
z już istniejącymi systemami. Pozwala to
na dostosowanie systemu do wymagań
organizacji. Wykorzystuje się w tym celu
własne serwery, dzięki czemu system
działa o wiele szybciej.
Drugą możliwością była dzierżawa
platformy. Wybierając tę opcję, można
uruchomić e-learning na krótki okres.
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Dzięki temu nie ma tak dużych kosztów
uruchomienia ani konieczności posiadania
odpowiedniej infrastruktury IT w firmie.
Trzecia opcja to rozwiązanie bez platformy – istnieją wszak ogólnodostępne
platformy, gdzie można zakupić dostęp
do określonego kursu dla konkretnego
pracownika.
W Realu zdecydowano się na pierwszą
opcję – wdrożenie. Po pierwsze, jest to
najlepszy sposób wykorzystania platformy w dużych korporacjach. Po drugie,
pozwala to na rozwój platformy i wykorzystywanie e-learningu do większej
liczby szkoleń w przyszłości. Dodatkowo
firma dostała możliwość wykorzystania
platformy do różnych dodatkowych opcji,
takich jak zarządzanie budżetem. W przypadku tak rozbudowanej sieci, jaką jest
Real, wybór wdrożenia był najlepszym
rozwiązaniem.

Sklep z wiedzą
Zastosowanie platformy e-learningowej
w sieci Real – opis praktyki

proszone na rozmowy finalne. Real postawił sobie za cel znaleźć nie najlepszą platformę na rynku, ale taką, która będzie
najlepiej spełniała kryteria organizacji.
Ostatecznie wdrożeniem platformy w Realu zajęła się firma Way2learn, a wybrana
platformą jest WBT serwer.

Funkcjonalności platformy LMS
Wybrana platforma LMS posiada wiele
zastosowań, nie tylko związanych z zarządzaniem szkoleniami elektronicznymi
czy testami. Proponowane standardowe
rozwiązania to również śledzenie postępów w nauce, generowanie raportów,
zarządzanie strukturą organizacyjną oraz
użytkownikami. Do podstawowych zadań
platformy należy również zarządzanie planami rocznymi szkoleń. Dodatkowe funkcjonalności to zarządzanie szkoleniami
tradycyjnymi i procesem oceniania szkoleń (ankiety ewaluacyjne umieszczane na
platformie).
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były umieszczone w tym samym miejscu
i takie same, aby ułatwić pracę z wprowadzoną innowacją.
Po każdym szkoleniu przewidziano test
z przeprowadzonego kursu, nawet w kursach dowolnych. Przy tym w Realu postanowiono, że przełożeni będą mieli dostęp
do raportu ze szkoleń tylko na poziomie
„zaliczony – niezaliczony”. Umotywowali tę decyzję przypadkiem w korporacji
w Niemczech: gdy przełożeni mieli dostęp
do dokładnych wyników szkoleń, pracownicy traktowali e-learning nie jako miejsce
nauki, lecz miejsce oceny. Bali się szkoleń,
a zwłaszcza złego rezultatu testu końcowego. Aby tego uniknąć, Real w Polsce
nie udostępnił szczegółowych wyników
przełożonym. Pracownicy od początku są
oceniani za swoją pracę, a nie za wyniki.
E-learning w tej organizacji stał się jedynie
miejscem zdobywania wiedzy.

Platforma szyta na miarę
Wybór platformy
Kolejnym zadaniem był wybór platformy. Real mógł skorzystać z platformy
kompleksowej, zawierającej m.in. moduły zarządzania szkoleniami oraz danymi
pracowników. To stabilne systemy, które
sprawdziły się w wielu korporacjach. Mają
jednak dwie wady: są nieelastyczne oraz
z reguły licencja jest płatna za każdego
pracownika, który ma dostęp do platformy, co byłoby zbyt dużym wydatkiem dla
firmy.
Drugi rodzaj to platformy z licencją
wdrożeniową. Funkcjonują one główne
na rynku lokalnym i z reguły jest to licencja wieczysta. Trzecia propozycja to platformy typu opensource, czyli dostępne
dla wszystkich. Można je samodzielnie,
darmowo zainstalować. Ich wadą jest to,
że ponieważ są programami darmowymi, nikt nie jest za nie odpowiedzialny.
Po wyborze tej platformy, aby zapobiec
błędom i problemom technicznym, należałoby w firmie zatrudnić informatyków
albo organizację zewnętrzną za nią odpowiedzialną. Ostatnią możliwą formą były
dzierżawione platformy zewnętrzne.
Aby wybrać najlepszą platformę, Real
ogłosił na nią konkurs. Kryteria, według
których oceniano propozycję, to: cena,
łatwość obsługi, funkcjonalność, wdrożenie, serwis. Dwie firmy, które uzyskały
najwyższy wynik punktowy, zostały za-

Na platformie LMS można również
stworzyć chat, forum dyskusyjne, wirtualne klasy, system do ocen rocznych,
wystawianie zaświadczeń i certyfikatów. Specjalną opcją, z której można
skorzystać, jest budowanie raportów,
kursów i ankiet przeznaczonych dla
wybranych użytkowników, zarządzanie
budżetem szkoleń oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi wykorzystywanymi w procesie szkoleń (sale, rzutniki, trenerzy).

Przyjazne środowisko on-line
Przede wszystkim firma wymagała
prostej obsługi produktu. Platforma była
skierowana do wszystkich pracowników,
także tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z obsługą komputera, dlatego
postawiono na przejrzystość. Kolejnym
założeniem było stworzenie przyjaznego „on-linowego” środowiska, z którym
zatrudniony może się identyfikować. Cel
ten osiągnięto już na stronie logowania do
platformy, która jest graficznym przedstawieniem wejścia do sklepu Real (zobacz
ilustrację 1).
Istotna dla Reala była atrakcyjność
szkoleń. Stąd też w kursach są wykorzystywane zdjęcia czy animacje. Miało to
oswoić i przekonać pracowników do nowej formy, jaką jest e-learning. Ponadto
playery (na przykład: strzałki, logo, tytuły, nawigacja) na każdej stronie platformy

Wdrożenie platformy e-learnin- gowej
w Realu rozpoczęto od akcji komunikacyjnej na rok przed jej uruchomieniem. Ogłoszono konkurs na jej nazwę, w którym brali
udział wszyscy zatrudnieni. Pierwszym etapem było zgłaszanie pomysłów, a następnie dziesięć z nich zostało poddanych pod
głosowanie pracowników. Platforma została nazwana „Edureal – sklep z wiedzą”.
Wygląd systemu został w pełni dostosowany do potrzeb firmy. Przykładem są
ścieżki szkoleniowe, które zostały pogrupowane jak artykuły na regałach sklepu.
Aby pomóc pracownikom niezaznajomionym z aplikacjami IT, zastosowano duże
ikony oraz lektora (użytkownik czyta,
słucha i patrzy, co pomaga w zapamiętywaniu).
W Realu postawiono na atrakcyjność
szkoleń – stwierdzono, że skuteczny kurs
w formule e-lear-ning powinien być fabularyzowany. Zastosowano elementy animacyjne, które w ciekawy sposób prezentują dany temat. W niektórych animacjach
wykorzystano zdjęcia ze sklepów Real (zobacz ilustrację 2). W przyszłości firma planuje wykorzystać na platformie awatary,
czyli wirtualne postaci, których ruch będzie zsynchronizowany z głosem lektora.
W celu samodzielnego tworzenia kursów zakupiono odpowiednie narzędzia.
Stworzenie części kursów zlecono firmie
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zewnętrznej. Ponadto do sieci sklepów
trafiają również darmowe międzynarodowe kursy korporacyjne.

Fazy wdrożenia
Pierwszą fazą wdrożenia było przygotowanie instalacji, sprawdzenie wymogów technicznych oraz zainstalowanie
niezbędnych narzędzi na serwerach firmowych. Real uporał się z tym w około półtora miesiąca. Założono, że całe wdrożenie zajmie od trzech do czterech miesięcy.
Już podczas pierwszych testów platformy
okazało się, że nie jest to możliwe w tak
krótkim czasie. Real nie do końca sprostał
warunkom technicznym, dodatkowo pojawiły się też błędy po stronie dostawcy.
Wdrożenie w końcu nie trwało trzy miesiące, ale prawie dziesięć.

Sklep z wiedzą
Zastosowanie platformy e-learningowej
w sieci Real – opis praktyki

Końcowym etapem procesu wdrożenia
nowej formuły szkoleń było zaplanowanie
ich realizacji (dobór uczestników, harmonogram itp.). Następnie przygotowano
scenariusze i koncepcje graficzne e-kursów. Na tym etapie odbywała się również
kontrola jakości językowej. Kolejno produkowano szkolenia do testów w wersji bez
audio. Po zatwierdzeniu modelu testowego dodawano nagrania audio, wygrywano szkolenie na platformę i udostępniano
pracownikom.

Problemy operacyjne
Przeszkodą, jaką napotkał e-learning w
Realu, była zmiana struktury organizacyjnej w firmie. Przez 17 lat organizacja
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nie zmieniła się pod tym względem. Po fazach testu oraz pilotażach, dwa dni przed
wdrożeniem zmieniono strukturę organizacyjną. Wszystko, co było na platformie, należało zmodyfikować: numerację,
struktury marketowe, działy, zespoły itp.
Samo przygotowanie szkoleń okazało
się też procesem złożonym. Pojawiły się
problemy informatyczno-programistyczne. Pracownicy działu szkoleń musieli
nauczyć się narzędzi, którymi się pracuje
podczas przygotowywania szkoleń, oraz
wypracować jedną metodologię ich tworzenia.
Paweł Berłowski

REKLAMA

Po przeprowadzeniu testów i wprowadzeniu niezbędnych korekt platforma
została pilotażowo uruchomiona w pięciu
sklepach w różnych lokalizacjach w Polsce. Na tym etapie znów pojawiły się
korekty, ponieważ to użytkownicy platformy okazali się ostatecznymi weryfikatorami systemu.
Pierwszy przygotowany kurs dotyczył
samej obsługi platformy – uruchomienia
i logowania w systemie – bowiem po pilotażowym wprowadzeniu kursu okazało
się, że 3 proc. pracowników ma problemy
z obsługą myszki komputerowej! Ulepszono więc kurs m.in. o elementarne ćwiczenia, które były dla części pracowników
niezbędne.
Ostatnia faza to ostateczne, pełne
wdrożenie platformy. Okazało się, że zatrudnieni nie reagowali tak entuzjastycznie, jak się tego spodziewano. Dlatego
specjaliści z działu HR przez dwa miesiące
odwiedzali sklepy w całej Polsce, przeprowadzając spotkania z kadrą kierowniczą
i pokazując, jak działa platforma, jakie
przynosi zyski, jakie są jej zalety dla firmy
i dla samych kierowników. Aby przekonać
do e-learningu, wskazywano na korzyści
oszczędnościowe i operacyjne.
Rozesłano również newslettery na temat e-learningu. Dodatkowo ukazał się
artykuł w kwartalniku pracowniczym na
tematu korzyści, jakie da platforma. Przygotowano również nagrody-niespodzianki,
losowane wśród pracowników z całej Polski, którzy ukończyli wstępne szkolenie.
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Szybki i tani e-learning?
Tak, to możliwe
QuickLessons LCC, jeden z czołowych dostawców rozwiązań rapid e-learning na świecie, pojawił się właśnie na polskim rynku szkoleń. Partnerstwo z firmą Edustacja.pl otwiera drogę do
wykorzystania aplikacji QuickLessons do samodzielnego projektowania kursów w technologii
Flash przez polskich trenerów, firmy szkoleniowe i szkoły.
Aplikacja udostępniana przez Edustacja.pl została opracowana tak, by
przyspieszyć proces tworzenia profesjonalnego szkolenia on-line i jednocześnie
przekazać w atrakcyjny sposób wiedzę
eksperta. To on sam pracuje nad wykonaniem kursu – mówi Ann Shea z firmy QuickLessons LCC.
Autor szkolenia ma do dyspozycji obszerną bazę gotowych szablonów ekranów, animacji, zdjęć, gier i ćwiczeń, dzięki

którym praca nad kursem przebiega szybko i sprawnie. Istnieje możliwość wgrywania własnych plików np. zdjęć, animacji
czy plików video do przygotowywanego
szkolenia. Samo jego wykonanie może
trwać zaledwie kilka godzin dzięki zastosowaniu intuicyjnego interface’u aplikacji. Gotowy e-kurs można udostępniać
osobom doszkalającym się za pośrednictwem Internetu lub w trybie oﬀ-line na
różnego rodzaju nośnikach danych (płyty
CD czy DVD).

Co istotne narzędzie QuickLessons
pozwala na projektowania i wykonanie
interaktywnych kursów osobom bez
znajomości technik programowania czy
grafiki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze – wystarczy dostęp do Internetu.

www.e-learning.edustacja.pl

REKLAMA
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Dlaczego e-learning
nie działa?
E-learning jest ideą wykorzystania nowoczesnych technologii aby usprawnić i przyśpieszyć
proces nauczania. W niniejszym artykule powiemy dlaczego e-learning może wkrótce stać się
ofiarą własnego rozwoju i co należy zrobić, aby wyraźnie zwiększyć jego skuteczność.

Jako dziecko edukacji oraz innowacyjnego wynalazku jakim jest Internet,
rozwój e-learningu przez ostatnie 15 lat
był ściśle związany z cyklem powstawania kolejnych komputerowych wynalazków, technologii, coraz “sprytniejszego” oprogramowania i zwiększania
się mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego. Tempo tego rozwoju jest
tak duże, że pop-kultura i rozrywka
zmieniają swoje oblicze prawie nie do
poznania co kilka lat, a gadżety i komputery które dzisiaj są naszą chlubą, za
kolejne 10 lat będą jedynie historyczną
ciekawostką.

Niestety rozwój technologii i jej wpływ
na e-learning ma również bardzo istotną,
negatywną stronę. Aby utrzymać atrakcyjność e-learningu, musi on nadążać za
nowymi technologiami, takimi jak realistyczna grafika 3D, interaktywne gry,
sztuczna inteligencja itp. Dostawcy platform e-learningowych (tzw. LMS) wychwalają ich możliwości multimedialne
i analityczne pozwalające śledzić za pomocą testów postępy uczniów w nauce,
lecz w tym wszystkim niewiele mówi się
o skuteczności samego nauczania.
Na długo przed powstaniem Internetu i e-learningu pod koniec lat 50-tych XX

wieku, Donald Kirkpatrick zaproponował
następujące, cztery uniwersalne kryteria
oceny kursów:
1. Reakcja kursanta (ang. response) - jak
kurs ocenia sam uczący się, subiektywnie.
2. Efekty nauczania (ang. learning) - w jakim zakresie kursant przyswoił materiał (na podstawie testów sprawdzających).
3. Rzeczywiste umiejętności (ang. performance) - jak zmieniła się efektywność pracy kursanta, zdolność rozwią-

Kamil Dunowski
Trener, przedsiębiorca, właściciel firmy PerfectMind. Projektuje i buduje skutecznych procesy szkoleniowe w Internecie oraz poza
nim. Doradza trenerom, nauczycielom, firmom szkoleniowym w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii umysłowych w edukacji. Autor multimedialnych, internetowych programów szkoleniowych. Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również w NeuroMarketingu gdzie doradza i konsultuje firmy, które chcą projektować skuteczne kampanie marketingowe
w internecie.
Artur Bodera
pasjonat technologii, założyciel eMentor.pl. Firma eMentor zajmuje się video e-learningiem, wdrożeniami, przygotowaniem i wydawaniem produktów informacyjnych w postaci video. Z platformy transakcyjnej oraz usług eMentor korzystają trenerzy, eksperci,
autorzy oraz firmy szkoleniowe. W ramach doradztwa eMentor pomaga w zakresie planowania, tworzenia, publikacji oraz marketingu produktów video.
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zywania problemów, czy potrafi on
stosować nowo zdobyte umiejętności.
4. Wartość biznesowa (ang. business
results) - jakie pozytywne efekty miał
kurs dla organizacji, jakie korzyści biznesowe przyniosła edukacja pracowników.

Ogromne nadzieje pokłada się w innowacyjnych technologiach, które obecnie
kształtują rozwój systemów e-learningu
w Polsce i na świecie. Niestety jest to
ślepy zaułek i naszym zdaniem, wprowadzanie atrakcyjnych, kolorowych
i multimedialnych form prezentacji nie
rozwiąże problemu braku chęci do nauki
oraz słabych wyników. Gamifikacja, interaktywne kursy czy przyciągające wzrok
trójwymiarowe animacje wpłyną na
pewno na pozytywną reakcję kursanta,
lecz naszym zdaniem nie przełożą się na
efektywność nauczania, na rzeczywiste
umiejętności jakie zdobywają kursanci,
a w efekcie nie powstaną oczekiwane
korzyści biznesowe.

E-learning jest jedynie formą edukacji, a celem edukacji jest skuteczne
przekazywanie wiedzy. Ostatecznym
kryterium oceny e-learningu może być
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zatem pytanie: Czy kursanci nauczyli się
materiału i potrafią z tej wiedzy korzystać?
Oprócz zastosowania technologii
informatycznej warto zwrócić również
uwagę na aspekt merytoryczny oraz
przygotowanie materiałów dydaktycznych. Czy są one przygotowywane w
oparciu o najnowsze badania psychologii
poznawczej? Czy są zgodne z aktualną
wiedzą na temat tego jak uczy się mózg
człowieka?

Bardzo często ten temat jest mocno
zaniedbany i przez to efektywność kursów e-learningowych jest znacznie niższa niż pozwalałyby na to współczesne
komputery i oprogramowanie. Sposoby
przyśpieszonego uczenia są nadal przez
wielu traktowane z przymrużeniem oka,
jako “sztuczki pamięciowe”.

Niewykorzystany potencjał tkwi właśnie w technologii umysłowej. Jest to
“Praktyczna Psychologia”, która pozwala na projektowanie kursów i szkoleń
zgodnie z wiedzą na temat tego jak uczy
się mózg. Mechanizmy pamięciowe, powtórki rozłożone zgodnie z krzywą zapamiętywania a sam proces nauki przy-
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jemny i angażujący dla uczestnika. Gdy
bowiem w proces nauki angażowane są
emocje, jakość takiego procesu wzrasta
kilkukrotnie.

Techniki umysłowe łączą wiele różnych podejść, szkół i systemów pracy
z ludzkim umysłem a wszystko to by
uzyskać jak najlepszy efekt dydaktyczny i najwyższą możliwą przyswajalność
materiału. W połączeniu z bogatym zapleczem informatycznym stanowią multizmysłową, wciągającą przygodę która
jednocześnie jest świetnie zaprojektowanym procesem nauki.

Aby popularyzować te techniki,
wspólnie z trenerami szybkiej nauki
stworzyliśmy całkowicie darmowy portal Fitnessmózgu.pl. W krótkich kursach
video przedstawiane są sposoby na
zwiększanie koncentracji, szybsze czytanie, lepsze notowanie, oraz sprawniejszą
pamięć.

Ale czy same techniki umysłowe wystarczą? Jak pokazuje doświadczenie,
nie. Istotna jest również sposób ich użycia. W zależności od rodzaju informacji
dobrane odpowiednio techniki czytania,
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następnie notowania a potem zakodowania, czyli przeniesienia wiedzy do pamięci długoterminowej, składają się na
skuteczną formułę nauki. Dlatego właśnie powinniśmy twirzyć kursy i programy treningowe w których uczestnik jest
prowadzony krok po kroku przez zaprojektowany wcześniej proces przyswajania informacji, uwzględniający wybrane
techniki umysłowe, wiedzę psychologiczną oraz inne aspekty wiedzy o umyśle które pomogą mu w nauce.

Przykładem takiego podejścia jest
internetowy program treningowy
“Najskuteczniejsze Strategie Uczenia”
(http://nsu.info.pl) gdzie uczestnicy
przechodzą krok po kroku każdy niezbędny etap potrzebny do przyswojenia materiału i wypracowania odpo-

wiednich umiejętności. Od strony formy
- połączenie video, ćwiczeń, materiałów
w PDF oraz cotygodniowych konsultacji online z uczestnikami na webinarach
nie tylko pobudza wiele różnych systemów reprezentacji, ale również daje
uczestnikowi komfort odbywania zajęć
oraz pewność, że znajdzie odpowiedź
na wszystkie swoje pytania. Od strony treści, program ten różni się bardzo
innych kursów ponieważ już na etapie
planowania i jego projektowania zastosowane zostały strategie umysłowe dopasowane do rodzaju wiedzy.

Do tego wszystkiego warto uwzględnić kontekst nauki, specyfikę i uwarunkowania danej branży oraz aplikację
wiedzy (gdzie uczestnik będzie wykorzystywał nabytą wiedzę w praktyce).
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Inaczej będzie projektowany kurs obsługi nowej maszyny dla inżynierów a zupełnie inaczej gdy będzie to szkolenie na
temat nowej oferty dla sprzedawców
dużej firmy farmaceutycznej.

Dopiero łącząc technologię informatyczną, wiedzę z zakresu psychologii uczenia się i pokrewnych dziedzin,
projektując kurs z uwzględnieniem
rodzaju wiedzy, profilu uczestników,
specyfiki branży w której będzie miała
zastosowanie, można uzyskać nowoczesny a przede wszystkim skuteczny
system e-learningowy, który pozwoli na
osiągnięcie mierzalnych korzyści biznesowych.
Kamil Dunowski
Artur Bodera

Perfectmind
- projektowanie szkoleń
i neuromarketing.
kontakt@perfectmind.eu
+48 509 625 233
http://perfectmind.eu/

eMentor PRO
- doradztwo i wdrożenia video e-learning.
biuro@ementor.pl
+48 32 790 40 55
http://pro.ementor.pl
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Rozwój e-learningu zależy od
naszej determinacji do nauki
- wywiad z Markiem Hylą
Witam serdecznie Panie Marku. Na
wstępie pytanie dotyczące stanu e-learningu w Polsce AD 2011. W wywiadzie dla
Pulsu Biznesu powiedział Pan, że od USA
dzieli nas 5-7 lat. To dość sporo - co jest najważniejszego do poprawy?
Warto na początku zauważyć, że te 5-7
lat to wynik obserwacji oby tych rynków.
Luka, o której powiedziałem nie dotyczy, oczywiście, rozwiązań, form i modeli
szkoleniowych czy biznesowych, bo te
błyskawicznie migrują przez granice. W
kontekście e-learningu wydaje mi się, że
tą obserwowalną luką, którą musimy zasypać jest przestrzeń, którą nazwałbym
„dojrzałością”. Dojrzałością, którą można
rozumieć wielorako - jako patrzenie na e-learning z perspektywy efektywności
biznesowej, jako szeroko rozumiane kompetencje lokowane zarówno po stronie
dostawcy, jak i odbiorcy rozwiązań e-learningowych, jako umiejętność skutecznego wykorzystania nowych form rozwojowych do budowania własnego potencjału
na rynku pracy, itd.
Aby trochę przybliżyć te enigmatyczne sformułowania posłużę się krótką
anegdotą… Ze 3 lata temu spotkałem
się na jakiejś konferencji z przedstawicielem polskiego rynku e-learningowego.
W dyskusji usłyszałem mniej więcej: „To
amerykańskie e-szkolenie, które Pan pokazał podczas prezentacji to jakieś strasznie kiepskie jest. W ogóle jak patrzę na
amerykańskie e-szkolenia to widzę, że

potrafimy u nas w firmie we flashu zrobić
znacznie lepsze rozwiązania.” W dyskusji,
którą przeprowadziliśmy uświadomiłem
mojemu rozmówcy, że wiele e-szkoleń
robionych w USA jest podporządkowanych regulacji prawnej zwanej Rozdziałem 508 (Section 508) narzucającej na
treści elektronicznej wiele ograniczeń
pozwalających jednak na korzystanie z tej
treści osobom niepełnosprawnym. Stąd
szkolenia wyglądają brzydziej, są bardziej
siermiężne, nie są tak bogate w elementy
animowane i interaktywne, itd. W Polsce
nie myśli się tymi kategoriami – szkolenie
ma być przede wszystkim ładne, interaktywne i multimedialne.
Jest Pan rynkowym praktykiem. Dlaczego firmy wciąż w zbyt małym zakresie korzystają z tej formy podnoszenia
kwalifikacji? Czy chodzi o koszty, brak
wiedzy na ten temat czy wciąż zbyt mało
doceniamy to, że wraz z dobrze wyszkolonymi pracownikami wzrasta wartość
organizacji?
Firmy korzystają z e-szkoleń coraz częściej. Mniej więcej od roku widać ogromny
wzrost zainteresowania ta formą realizacji
działań rozwojowych. Wciąż, oczywiście,
wiele firm nie korzysta w pełni z potencjału, jaki niosą nowe formy rozwojowe, ale
aby osiągnąć ten stan trzeba czasu. Praktyka pokazuje na przykład, że wdrożenie
korporacyjnej platformy e-learningowej
może zająć rok, dwa, a nawet i trzy lata.
Ten czas, oczywiście, nie jest potrzebny

na to, by uruchomić system, lecz by wdrożyć wszelkie procesy związane z platformą. Coś, co zostało zapoczątkowane rok
temu może więc do dziś nie przynieść wielu owoców…
Myślę, że w firmach dość dobrze rozumie się korelację pomiędzy umiejętnościami pracownika a wartością firmy. Problem
tkwi raczej w braku dojrzałości, o której
pisałem rozumianej w tym kontekście
jako brak kompetencji oraz obawa przed
nieznanym.
Rośnie znaczenie bardzo świeżego
trendu - gamifikacji (grywalizacji) w wielu
dziedzinach życia i biznesu. Czy ten trend
również może przyjąć się na rynku szkoleń i e-learningu dla firm? Czy czekają nas
levele, zdobywani badgy i achievementów?
W świecie szkoleń te elementy funkcjonują od dawna… Są nazywane certyfikatami :) A tak na serio… Wykorzystanie
gier i symulacji w szkoleniach jest bardzo
silnym trendem. Nie wszyscy zdają sobie
sprawę z tego, że opracowanie dobrych
rozwiązań tego typu jest nieporównywalnie droższe od opracowania typowych
rozwiązań szkoleniowych. Gry i symulacje
będą więc wpierw zdobywać rynki generyczne – takie, w których można liczyć
na efekt skali. Kilka lat temu wydano np.
5 milionów dolarów na opracowanie gry
podobnej do Sims mającej na celu nauczenie służb ratunkowych USA (straż pożar-
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na, ratownictwo, straż ochrony wybrzeża,
itd.) działania w sytuacjach kryzysowych.
Budżety projektu była akceptowalnym tylko dlatego, że grupa docelowa liczyła 250
tysięcy osób.
Levele, badge, itp. wynalazki są raczej
„tabloidalną” czy „socialową” potrzebą lokowaną po stronie osoby szkolonej
(„chcę się pochwalić jakimś osiągnięciem”). Mogą się sprawdzić np. jako
elementy konkursów lub programów
motywacyjnych realizowanych w społecznościach korporacyjnych, a także jako
elementy sieci społecznych podporządkowanych promowaniu kompetencji profesjonalnych (jak np. LinkedIn).
Dzięki szybkiemu wzrostowi zasięgu serwisów społecznościowych rośnie
znaczenie social learningu. Firmy coraz
częściej wykorzystują też crowdsourcing.
Jak ten trend może wpłynąć na rynek
e-learningowy?
Mam wrażenie, że Pana pytanie sugeruje, iż social learning i e-learning to
rozłączne zagadnienia. Social learning,
crowdsourcing, folksonomia, i jeszcze
dziesiątki innych nowych modeli działania
są, moim zdaniem, elementem szerokiego
spektrum narzędzi, którymi dysponujemy
na rynku szkoleń. Czas skończyć z myśleniem o e-learningu jako o formie ustrukturalizowanej treści szkoleniowej składającej się z jakieś-tam liczby ekranów. Jeśli
pomyślimy o fenomenie e-learningu szerzej; jeśli zdefiniujemy go jako wykorzystanie nowoczesnych technologii w uczeniu
ludzi to zauważymy, że każdy nowy trend
technologiczny rozszerza portfel możliwości, jakimi możemy się posługiwać.

Rozwój e-learningu zależy
od naszej determinacji do nauki
- wywiad z Markiem Hylą

będziemy mieli w każdym momencie i szalenie wzrośnie znaczenie rapid-learningu?
Technologie mobilne zmienią nie tylko
możliwości w zakresie dostępu do treści.
Zmienią także sposób, w jaki treść jest
opracowywana i dystrybuowana. Już
dziś mówi się o micro learningu – krótkich formach szkoleniowych, do których
oczywiście, łatwiej będzie sięgać poprzez
urządzenia mobilne. Ważnym trendem jest
user generated content – treści tworzone
przez każdego z nas i publikowane w różnych formach w sieci. Mechanizmy folksonomii pozwalają nam na promowanie
najlepszych treści, a spychanie „na dno”
treści o najniższej wartości. Rodzą się usługi geolokalizacyjne. W konsekwencji, na
przykład, aparaty fotograficzne pozwalają
nam nie tylko na natychmiastowe przesłanie zdjęcia do sieci, ale także osadzenie go
w kontekście czasu i miejsca. Powiedziałbym, że treść (również ta szkoleniowa) poprzez mechanizmy rapid content development/journalism 2.0 (szybkiego tworzenia
i publikowania treści) pozwala nam wejść
w czwarty wymiar, w którym czas opublikowania treści staje się istotnym.
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wiedzy, które w sposób bardzo dynamiczny zmienia swoje upodobania, pracę, sposoby zachowania. Obserwujemy to już
codziennie wokół nas. Czy e-learning pomoże nam szybciej dostosowywać się do
nowych wyzwań i nowych czasów?
To zależy po pierwsze od tego jak rozumieć będziemy e-learning. Jeśli spłycimy definicję do czegoś, co nazywane jest
czasami „e-szkoleniami”, to raczej nie. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę całe
bogactwo form, które pozwalają nam się
rozwijać w każdym sensie – profesjonalnym, osobistym, społecznym, itd. – to jak
najbardziej tak.
Po drugie zaś zależy to od nas – ludzi.
Naszej gotowości i umiejętności posługiwania się tymi formami.
Po trzecie i chyba najważniejsze… Zależy to także od naszej postawy - determinacji do uczenia się i rozwoju. Gotowości
do tego, by każdego dnia stawać się coraz
bardziej kompetentną osobą. To, niestety,
tylko w drobnym stopniu jest zależne od
form, którymi możemy się posłużyć…

Futuryści przewidzieli nadejście gospodarki i społeczeństwa opartego na

Proszę zauważyć, że bez względu na
formę uczenia – tradycyjną, czy e-learningową – uczenie polega na komunikowaniu się. E-szkolenia (te kolejne ekrany z
treścią) to też forma komunikacji, tyle że
asynchronicznej (ekspert coś kiedyś napisał, osoba szkolona kiedyś to przeczyta).
Czy jednak nie można zrobić tego samego
poprzez webinar? Webcast? Rozmowę na
Skypie? Social media? Gdzie jest granica
między e-learningiem, a nie-e-learningiem? I czy warto tę granicę kreślić?
Dynamicznie rośnie znaczenie technologii mobilnych. Czy to oznacza, ze
nadchodzą czasy, gdzie dostęp do wiedzy
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Stan e-learningu na
uczelniach coraz lepszy

- wywiad z Elżbietą Jarosińską

Witam serdecznie Pani Elżbieto. Na
wstępie pytanie dotyczące stanu e-learningu na polskich uczelniach. Czy jest dobrze?
Dzień dobry! Witam równie serdecznie! Czy jest dobrze? Powiedziałabym, że
na polskich uczelniach stan e-learningu
jest coraz lepszy! Wystarczy wybrać się
na konferencje, by posłuchać, co mają do
powiedzenia osoby zajmujące się wdrażaniem e-learningu na swoich uczelniach.
Miło słuchać o ich nowych osiągnięciach,
pomimo jeszcze zbyt dużego oporu niektórych prowadzących, twierdzących, że
e-learning jest zbędny. To, czy będzie jeszcze lepiej w dużej mierze zależy od otwartości na e-learning Władz uczelnianych.
Tak było początkowo tylko w przypadku
naszego Wydziału, a obecnie już całej
uczelni. Władze są otwarte na wdrażanie
e-learningu na naszej uczelni.
Jaka jest percepcja e-learningu wśród
studentów? Przeprowadziliśmy badanie
na internautach i aż 80% uznało e-learning za pozytywne doświadczenie. Czy na
uczelniach jest podobnie?
Ja mam podobne, równie pozytywne
doświadczenie w pracy ze swoimi studentami. W anonimowej ankiecie na 58
studentów I roku kierunku Inżynierii Środowiska, aż 56 wyraziła ogromną chęć
uczestnictwa w kursach, przygotowanych
do odpowiednich przedmiotów (modułów), w swojej dalszej edukacji na uczelni.

A był to początek mojej przygody z e-learningiem! Rok później na 70 studentów 56
osób wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach blended learning, 8 osób opowiedziało się za zajęciami tylko on-line (bez
konieczności fizycznego uczestnictwa w
zajęciach na uczelni), a tylko 6 osób wolałaby pozostać przy tradycyjnym sposobie
nauczania.
Jak to jest z porównaniem z innymi
krajami? Czy tradycyjnie odstajemy tu nieco od Zachodu czy wykorzystanie u nas
jest podobne?
Osobiście nie lubię porównywania. Na
pewno w jakimś stopniu odstajemy od Zachodu, bo w końcu podpatrujemy i wzorujemy się na ich doświadczeniach. Myślę
jednak, że jeśli jest przekonanie, zaangażowanie, finansowanie i dobry pomysł na
wykorzystanie e-learningu, to jesteśmy w
stanie szybko dorównać do Kolegów z Zachodu.
Co Pani sądzi o takim trendzie jak gamifikacja (grywalizacja)? Coraz więcej
mówi się o wykorzystaniu jej w procesie nauczania. Czy zamiast tradycyjnych
ocen czekają nas achievementy, levele lub
punkty doświadczenia czy reputacji?

Dr inż. Elżbieta Jarosińska
Doktor inżynier nauk technicznych
w dziedzinie hydrologii, adiunkt oraz
Wice Dyrektor ds. kształcenia w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 2006 roku jest
trenerem e-learningu, jej zainteresowania koncentrują się na tematyce związanej z nowoczesnymi technologiami
IT oraz ich wdrażaniu do dydaktyki.

Na mnie grywalizacja robi ogromne
wrażenie, chociaż jest to jeszcze całkiem
„świeży” trend. Chciałabym doczekać
czasów, w których na zaliczenie przedmiotu, na moim Wydziale, studenci braliby
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udział w grze, w której wymiernym efektem ich wiedzy i umiejętności, byłyby zdobyte punkty czy osiągnięte w grze level’e.
Może doczekają tego moi synowie, którzy
uczą się jeszcze w gimnazjum, ale podpatrując ich upodobania, myślę, że byłaby to
dla nich świetna metoda nauki.
Dynamicznie rośnie znaczenie technologii mobilnych. Czy to oznacza, ze
nadchodzą czasy, gdzie dostęp do wiedzy będziemy mieli w każdym momencie
w dowolnym miejscu? Jak to wpłynie na
proces nauczania?
Czasu nie zatrzymamy, rozwoju technologii również! Młodzi ludzie poszukują
nowych rozwiązań technologicznych,
by móc wiedzę „nosić” w kieszeni i mieć
ją pod ręką w każdej chwili. Myślę, że do
tego dążymy, a to może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces uczenia się!
Dzięki szybkiemu wzrostowi zasięgu serwisów społecznościowych rośnie
znaczenie social learningu. Czy wyobraża
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Stan e-learningu na uczelniach coraz lepszy
- wywiad z Elżbietą Jarosińską

sobie Pani, że w przyszłości mogą zastąpić tradycyjne ośrodki nauczania? A może
znakomicie się uzupełniają?
Zastąpić nie, nawet byłabym temu
przeciwna, ale jak najbardziej mogą być
uzupełnieniem!
W którą stronę będzie rozwijał się e-learning na uczelniach? Czy przewiduje Pani
wzrost znaczenia np. technologii multimedialnych w nauczaniu? Wzrost interakcji dzięki serwisom społecznościowym?
Lepsze ocenianie oraz czerpanie frajdy
z nauki dzięki gamifikacji? Blended learning jako połączenie wielu technik?
Wystarczy przyglądnąć się studentom,
z którymi prowadzimy zajęcia. To zupełnie inne pokolenie młodych ludzi, których
nawyki przyswajania wiedzy uległy zmianie. Stąd na pewno technologie multimedialne będą nabierały coraz większego
znaczenia. W pracy dydaktycznej na uczelni stawiam na blended learning!
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Już w Trzeciej Fali Alvin Toﬄer przewidział nadejście gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy, które w sposób
bardzo dynamiczny zmienia swoje upodobania, pracę, sposoby zachowania. Czy
e-learning pomoże nam szybciej dostosowywać się do nowych wyzwań i nowych
czasów? Czy rapid learning to nauka przyszłości?
Jeśli dobrze pamiętam, to Toﬄer
należy do osób reprezentujących starsze pokolenie. To jest świetny przykład
człowieka, futurologa, który podkreśla
w swojej książce, że możliwości ludzkiego
umysłu są nieograniczone i to one pozwolą ludziom komunikować się na odległość.
Mocno stał na stanowisku, że rewolucja
informatyczna będzie wywierać znaczny
wpływ na jakość naszego życia. Tak w rzeczywistości jest i my tę rzeczywistość
obserwujemy, bo w niej żyjemy. Uważam
więc, że rapid learning ma przyszłość!
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