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 typowe indywidualne bądź grupowe kursy szkoleniowe 

 wykłady w trybie synchronicznym

 szkolenia grupowe w formie konferencji internetowych

 wideokonferencje

 asynchroniczne szkolenia bazujące na usługach mailowych,  
listach dyskusyjnych

 szkolenia synchroniczne wykorzystujące komunikatory 
internetowe

Wybrane pola zastosowań  
e-learningu 



Korzyści dla prowadzącego 
szkolenie 

 Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych
z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny

 Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program
szkoleniowy może być modyfikowany

 Jednolity przekaz   
 przekazywane informacje uniezależnione od kondycji psychicznej

i fizycznej lektora

 każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych

 Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń
liczby osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet

 Ukierunkowanie procesu szkoleniowego – poziom szkolenia
dostosowany do potrzeb poszczególnych użytkowników



 Oszczędność czasu. Studenci szkolą się w czasie i miejscu,
który jest dla nich najwygodniejszy

Korzyści dla użytkownika 

 Dostęp do wszystkich materiałów w formie tekstu, prezentacji,
zdjęć, filmów itp. (atrakcyjne formy przekazu)

 Personalizacja procesu szkoleniowego – zakres, tempo i poziom
szkolenia dostosowane do możliwości poszczególnych
użytkowników

 Ukierunkowanie procesu szkoleniowego – szkolenie
dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników



 Naturalna obawa przed zmianami wszystkich
zainteresowanych grup (studentów, autorów treści,
decydentów)

 Nowa technologia, rozumiana jako nowe nieznane rozwiązanie
informatyczne

 Niezbędne nakłady finansowe 

 Brak gotowych pomocy dydaktycznych w języku polskim

 Problemy techniczne, np. przepustowość łączy internetowych
w Polsce

Bariery e-learningu 



 Aspekt technologiczny – narzędzia, oprogramowanie
dostosowane do potrzeb i możliwości użytkownika

 Treść i forma szkolenia – wysoka jakość edukacyjna,
adekwatność do potrzeb rozwojowych osób szkolonych

 Postawy ludzi – samodyscyplina, ciekawość, otwartość na
nową wiedzę, chęć do ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności

Czynniki warunkujące 
efektywność e-learningu 



Czy e-learning jest lepszą techniką 
uczenia od standardowych wykładów?

Źródło: Drzewińska A., Król D., Wilkin M.: Opinie Polaków o e-kształceniu. W: Postępy e-edukacji. W-wa, 2008.



 Blended learning – szkolenie mieszane, hybrydowe,
nauczanie komplementarne

 Współistnienie dostępnych metod w jednym
programie szkoleniowym

 Coraz większa popularyzacja e-learning. 
E-learning nie „obok” lub „zamiast” tradycyjnych form
szkoleniowych

 Mechanizm optymalizujący i wzbogacający proces
kształcenia

Przyszłość szkoleń online



Źródło: Stecyk A.: Wykorzystanie systemu LAMS (learning activity management system) w nauczaniu 
komplementarnym. W: Postępy e-edukacji. W-wa, 2008.

Porównanie metody 
tradycyjnej i blended learning  

Metoda tradycyjna Blended learning Nie mam zdania
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 Seminaria w większych grupach

 Warsztaty stacjonarne w małych grupach

 Indywidualne konsultacje (stacjonarne lub zdalne przez Internet)

 Realizację zadań, wysyłanie mini projektów, ocena

 Telekonferencje

 Wymianę opinii za pomocą dyskusji (w obrębie grupy

lub wielu grup)

 Samodzielną pracę z samouczkami multimedialnymi

 Sprawdzanie wiedzy i umiejętności przez testy,

nadsyłane zadania

Wybrane formy blended
learning  



Wybrane narzędzia umożliwiające 
wdrożenie programu nauczania 

elektronicznego

Oracle iLearning – http://www.oracle.com

Blackboard - http://www.blackboard.com

LAMS – http://www.lamsfoundation.org

Moodle – http://moodle.org

Komercyjne:

Darmowe:



 Dlaczego Moodle?

Platforma Moodle w BG PW 

 Październik 2009 – wdrożenie Moodle w BG PW

 stosowana przez wiele wydziałów w Politechnice Warszawskiej

 OKNO – najbardziej rozbudowana platforma w PW

 współpraca BG PW z OKNO

 powołanie Zespołu

 wyznaczenie odpowiedzialności

 dostosowanie platformy do układu, kolorystyki i grafiki strony 
domowej BG PW

 opracowanie struktury szkoleń

 podział zadań



Platforma Moodle w BG PW 



Zasób dydaktyczny platformy 
Moodle w BG PW 



 Liczba odwiedzin

 „Pierwsze kroki w Bibliotece” (październik 2009)– 3166

 „Przegląd baz dla chemików” (grudzień 2009) – 490

 „RefWorks” (grudzień 2009) – 594

 ”Ebrary” (połowa lutego 2010), w tym prezentacja wideo 

w j. polskim opracowana/tłumaczona  przez dostawcę – 111

 „SciFinder” (marzec 2010) – 38

 Obecnie brak szczegółowej analizy (zbyt   mały zasób, zbyt 
krótki czas udostępniania Platformy)

Raporty statystyczne – ocena 
przydatności. Stan obecny



 Przygotowanie i wdrożenie nowych szkoleń w 2010 roku

 źródła chemiczne (Beilstein, Gmelin, drukowane źródła 

chemiczne 

 źródła faktograficzne (CINDAS – wszystkie serie)

 źródła dziedzinowe (Compendex, Inspec)

 metodologia sporządzania wykazu cytowań literatury 

naukowej (Sci-Ex/WoS, Scopus)

Plany na przyszłość 



 Opracowanie strategii oceny szkoleń

 ankieta online

 Rozwój nowych form szkoleń i wykorzystanie nowych narzędzi

 kurs online (z zaliczeniem)

 przygotowanie animowanych przewodników

 Rozwój Zespołu tworzącego Platformę

 pozyskiwanie bibliotekarzy z innych oddziałów BG PW do 
współpracy

Plany na przyszłość cd… 
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