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ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH 

Jednym z filarów sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa początku XXI wie-
ku, staje się informacja i zdolność do samodoskonalenia się. Fakt ten generuje potrzebę 
ciągłego odnawiania i pogłębiania wiedzy dla sprostania nowym wyzwaniom cywilizacyj-
nym. Coraz częściej Internet jest wykorzystywany także jako baza wiedzy, umożliwiająca 
przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń i specjalistycznych kursów. W literaturze 
przedmiotu, nazywa się to zdalnym nauczaniem lub e-learning’iem. 

Nie ma jednej, uniwersalnej definicji e-learning’u, jednak większość z nich trak-
tuje e-learning jako „metodę nauczania z wykorzystaniem multimedialnych możliwości 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych. eLearning to także „nowoczesny sposób 
na przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania informacji 
zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez kursanta”.1

Z jednej strony mówi się o nauczaniu na odległość za pomocą Internetu, z dru-
giej o dystrybucji materiałów szkoleniowych na nośnikach CD/DVD, czy wręcz w postaci 
wydruków komputerowych. Elementem wspólnym każdej definicji e-learning’u jest 
stwierdzenie, że na e-learning składają się wszelkie działania wspierające proces szkole-
nia, często za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Wśród typowych 
rozwiązań e-learning’owych wyróżnić należy: 

 typowe indywidualne, bądź grupowe kursy szkoleniowe dystrybuowane przez sieć 
komputerową lub na nośnikach CD/DVD, 

 wykłady w trybie synchronicznym (na żywo) dostarczane poprzez sieć komputerową, 
 szkolenia grupowe – konferencje internetowe, telefoniczne, itp. 
 Wideokonferencje – realizowane za pomocą sieci Internet, telefonii komórkowej, te-

lewizji, 
 asynchroniczne szkolenia oparte o usługi mailowe, listy dyskusyjne, narzędzia FTP 
 szkolenia synchroniczne wykorzystujące komunikatory internetowe, telefon oraz inne 

usługi internetowe, 
 mechanizmy do administrowania treścią szkoleniową oparte o bazy danych i interne-

towe technologie wymiany danych. 

                                                     
 

1  www.elearningzone.pl  
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Rysunek 1. Model kształcenia 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ze względu na przeprowadzony podział, w literaturze przedmiotu wyróżnia się 
dwie zasadnicze formy elearning’u: 

 CBT - computer based training – znana od ok. 20 lat, dowolna forma szkolenia, która 
może zostać zrealizowana i dostarczona użytkownikowi na komputerze, dzięki wyko-
rzystaniu specjalnych programów na typowych nośnikach informacji (CD/DVD-ROM, 
HDD itp.).  

 WBT – web based training – pojawiające się wraz z rozwojem Internetu, coraz bar-
dziej popularne formy szkolenia on–line, przeznaczone dla pojedynczych użytkowni-
ków lub dla grup internautów. Typowym zastosowaniem WBT są wirtualne uniwersy-
tety, wirtualne kursy języków obcych lub szkolenia pracowników w firmie z wykorzy-
staniem sieci internetowej lub intranetowej. 

Jedną z częściej stosowanych metod kształcenia obok elarning’u jest blended 
learning, czyli nauczanie mieszane lub komplementarne. Podobnie jak w przypadku elar-
ning’u nie ma jednej uniwersalnej definicji nauczania mieszanego. Co więcej nauczanie 
komplementarne nie pojawiło się wraz ze szkoleniami elektronicznymi, gdyż większość 
działań edukacyjnych dużo wcześniej wykorzystywała różne formy szkoleniowe  
(np. wykłady, warsztaty, gry, symulacje, interakcje, ćwiczenia, quizy, testy itp.). W naj-
prostszym ujęciu blended learning to nauczanie, w którym wykorzystuje się zarówno 
formy elektronicznej jak i tradycyjnej edukacji. 
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Mając na uwadze optymalną formę szkoleń należy pamiętać o cechach wyróż-
niających nauczanie tradycyjne i elektroniczne: 

 Budżet na przygotowanie szkoleń i koszt jego realizacji – dla szkoleń tradycyjnych 
zazwyczaj mały budżet i nie istotne koszty realizacji, dla szkoleń elektronicznych, wy-
soki budżet na opracowanie szkoleń, przy niskim koszcie ich realizacji. 

 Czas na opracowanie szkoleń i ich realizację – dla szkoleń tradycyjnych (odwrotnie 
niż dla elarning’u), mało czasu na przygotowanie kursów, wiele na realizację. 

 Technologia – brak ograniczeń dla e-nauczania, mogą wystąpić bariery dla nauczania 
tradycyjnego. Szkolenia w jednym miejscu lub szkolenia dla grup rozproszonych. 

 Ludzie – kontakty międzyludzkie lub kontakty zdalne oraz docelowa grupa szkole-
niowa: mała w przypadku szkoleń tradycyjnych, duża dla e-nauczania. 

Zagadnienie e-learning’u należy charakteryzować, koncentrując się na trzech 
podstawowych elementach: wiedzy (szkolenia), ludziach (uczestnicy szkoleń), komunika-
cji (dystrybucja szkoleń). Z tego punktu widzenia systemy e-learning’owe powinny speł-
niać następujące funkcje: 

 zarządzanie i dystrybucja treści szkoleniowych w postaci kursów on-line (Inter-
net/intranet) lub na nośnikach elektronicznych, 

 zarządzanie procesem szkoleń (rodzaje kursów, poziomy trudności, etapy szkoleń, 
administracja), 

 zarządzanie ludźmi w procesie szkoleń (indywidualny profil uczestnika szkolenia, sta-
tystyki, raporty, testy). 

Tabela 1 
Porównanie systemów LMS, LCMS o LCS 

LMS LCMS LCS System 
 

Wymiar Ludzie Wiedza Komunikacja 

Zastosowanie  
i przeznaczenie 

Zarządzanie szkolenia-
mi, firmy organizujące 
proces edukacyjny 

Zarządzanie treścią szko-
leniową, firmy projektują-
ce kursy szkoleniowe i 
zarządzające wiedzą 

Zarządzanie komu-
nikacją, firmy o 
dużej interakcji 

Zarządzanie 
procesem 
szkoleniowym 

Pełne, zarówno dla 
szkoleń zdalnych jak i 
stacjonarnych 

Ograniczone, wyłącznie 
kursy zaprojektowane za 
pomocą systemu 

Ograniczone, tylko 
proces nauczania 
synchronicznego 

Projektowanie 
szkoleń 

Ograniczone, tylko 
proste formy ćwiczen-
iowe 

Pełne, obiektowe zar-
ządzanie wiedzą, kursami, 
pracą grupową 

Ograniczone, tylko 
proces nauczania 
synchronicznego 

Interakcja Ograniczone, ewentual-
nie czat, komunikatory 
lub lista dyskusyjna 

Ograniczone, ewentualnie 
czat, komunikatory lub 
lista dyskusyjna 

Pełne, komunikacja 
przez sieć interne-
tową, telefoniczną, 
przesył obrazu i 
dźwięku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Hyla: Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2005, s. 135. 
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Na rynku występuje wiele różnych rozwiązań e-learning’owych. Firmy projektu-
jące systemy informatyczne służące do przeprowadzania szkoleń wytworzyły kilka stan-
dardów systemów e-learning’u oraz narzędzi informatycznych, wspierających procesy 
szkoleniowe. Do najważniejszych z nich należą: 

 LMS (Learning Management System) – systemy do zarządzania szkoleniami, 
 LCMS (Learning Content Management System) – systemy do zarządzania treścią 

szkoleniową (także w szkoleniach nieelektronicznych) 
 LCS (Life Communication System) – systemy do zarządzania komunikacją synchro-

niczną. 

STANDARDY E-LEARNING’U A TWORZENIE TREŚCI SZKOLENIOWEJ 

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie modelu nauczania za pośrednic-
twem platformy e-learning’owej zwykle wykorzystuje treści dydaktyczne pochodzące  
od różnych dostawców, oparte o różne technologie i o różne narzędzia. Nie istnieje jed-
nak, jeden, uniwersalny standard gromadzenia, zapisu, przesyłania i prezentacji danych 
w systemach e-learning’owych. Do czterech najważniejszych organizacji opracowujących 
standardy typu e-learning zalicza się: 

 ADL (Advanced Distributed Learning)2 – wspierana przez rząd USA organizacja, któ-
rej celem jest wypracowanie standardów e-learning’owych. Najważniejszym z nich 
jest SCORM (Sharable Content Object Reference Model) - otwarty standard repre-
zentacji zawartości dydaktycznej. Standard ten zapewnia przenaszalność zawartości 
dydaktycznej pomiędzy systemami różnych producentów oraz umożliwia wielokrotne 
użycie poszczególnych fragmentów kursu. 

 AICC - (Aviation Industry Computer-Based Training Committee)3 – międzynarodowa 
organizacja lotnicza, zajmująca się opracowaniem standardów dla szkoleń typu CBT 
(computer-based training) i WBT (Web-based training). 

 IEEE – (Institute of Electrical and Electronics Engineers)4 – a w zasadzie LTSC (Lear-
ning Technology Standards Committee), komitet technologii e-learning’owych to ko-
lejna organizacja, która opracowuje własne metody I standardy. 

 IMS – (Global Learning Consortium)5 – ostatnia z czterech międzynarodowych orga-
nizacji tworzących standardy e-learning’u, koncentrująca się głównie na szkolnictwie 
wyższym. Obecnie trwają pracę nad kompleksowym systemem e-learning’owym dla 
potrzeb szkolnictwa wyższego i próby współpracy w ramach funkcjonujących stan-
dardów. 

                                                     
 

2  www.adlnet.gov  
3  www.aicc.org  
4  ieeeltsc.org  
5  www.imsproject.org  
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Jednym z najważniejszych standardów e-learning’u jest standard SCORM, który 
wskazuje na pojęcie obiektu szkoleniowego (fragmentu kursu) – SCO (Sharable Content 
Object). Standard SCORM nie wpływa na zawartość dydaktyczną obiektu lecz charakte-
ryzuje jego wymagania techniczne, tak aby mógł być użyty w różnych systemach  
e-learning’owych posługujących się standardem SCORM. Wyróżnia się cztery determi-
nanty specyfikacji SCORM: 

 Kompatybilność (interoperability) – swobodne przenoszenie treści szkoleniowych  
z jednego systemu elearning’owego do innego środowiska informatycznego, 

 Powtarzalność (reusaibilty) – wielokrotne wykorzystanie tych samych obiektów  
w różnych szkoleniach, 

 Dostępność (accessibility) – zdalne wyszukiwanie i wykorzystywanie obiektów znaj-
dujących się w sieci, 

 Trwałość (durability) – odporność na zmiany w kolejnych wersjach oprogramowania 
e-learning’owego. 

Tworzenie treści szkoleniowych odbywa się w określonym środowisku informa-
tycznym. Warto więc pamiętać o istniejących standardach funkcjonujących w elektro-
nicznym nauczaniu, po to by w przyszłości można było skorzystać z gotowych modułów 
bez względu na rodzaj platformy e-learning’owej. 

Jednym kryteriów podziału kursów szkoleniowych jest sposób ich przygotowa-
nia. Z tego punktu widzenia wyróżnia się: 

 Gotowe kursy – dostępne na rynku, darmowe bądź komercyjne, kursy szkoleniowe, 
spełniające określone standardy, gotowe do użycia w określonym środowisku  
e-learning’owym. 

 Kursy do zaadoptowania – edytowalne pod względem procesu dydaktycznego treści 
szkoleniowe (fragmenty kursów); łączenie lub dzielenie kursów według przyjętych 
założeń, usuwanie niepożądanych fragmentów. Edytowanie treści merytorycznej kur-
su: zmiana treści, układu i form (ćwiczeń, przykładów, treści multimedialnych),  
a także warstwy graficznej (logo, kolorystyka itp.). 

 Kursy dedykowane – opracowywane zarówno przez firmy zewnętrzne jak i przez ze-
społy wewnątrz organizacji, kursy zorientowane na osoby/grupy osób, cele, czy 
określone treści merytoryczne.  

Jednym z najczęściej stosowanych modeli projektowania treści szkoleniowych, 
zarówno w szkoleniach elektronicznych jak i tradycyjnych, jest model ADDIE6, na który 
składa się pięć etapów: 

1. Analiza (Analyze) 
2. Projekt (Design) 
3. Rozwój (Development) 

                                                     
 

6  Na podstawie: www.intulogy.com, www.puw.pl. 
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4. Wdrożenie (Implementation) 
5. Ocena (Evaluation) 

Etap analizy treści szkoleniowych wskazuje określone cele nauczania i porównu-
je różnice pomiędzy nimi a wiedzą posiadaną przez przyszłych użytkowników szkoleń. 
Analiza polega na wskazaniu różnic między stanem faktycznym, a zakładanym i określe-
niu kompetencji wejściowych przyszłych studentów. 

Kolejny etap to dostosowanie treści kursu do wyników przeprowadzonej na 
wstępie analizy. Dostosowywanie to przebiega na poziomie metodycznym. Po opracowa-
niu materiałów i multimedialnych środków dydaktycznych następuje etap dostarczenia 
treści szkoleniowej studentowi (na przykład poprzez umieszczenie ich na serwerze plat-
formy e-learningowej). Następny etap to wdrożenie i proces dydaktyczny, który dostar-
cza projektantom informacji umożliwiających ocenę kursu i rozpoczęcia prac nad ponow-
ną jego analizą (model ADDIE charakteryzuje się rekurencyjnością procesu budowy 
szkoleń – po etapie wdrożenia następuje etap analizy będący początkiem nowego cyklu). 
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Rysunek 2. Model ADDIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bez względu na przyjęty model tworzenia treści dydaktycznych, każdy projekt 
powinien być rozpatrywany na trzech płaszczyznach: 

 Merytorycznej – poprawność treści 
 Metodycznej – przełożenie treści na adoptowalną wiedzę 
 Technicznej (informatycznej) – dostarczenie poprawnej, adoptowalnej wiedzy stu-

dentowi za pośrednictwem systemy e-learning’owego. 
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Rysunek 3. Trzy płaszczyzny tworzenia treści szkoleniowej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Proces kształcenia, oferowany przez przedsiębiorstwa i jednostki edukacyjne 
ewoluuje. W skali globalnej, wiele firm zmaga się z narastającym problemem niespełnio-
nego zapotrzebowania na szkolenia. W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy, każde 
przedsiębiorstwo musi efektywnie poradzić sobie z obsługą, dystrybucją i absorbowa-
niem niezbędnej wiedzy, dlatego niezbędna jest znajomość nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych, standardów e-nauczania oraz modeli budowania elektronicznych 
treści szkoleniowych. 

SUMMARY 

The article presents the characterization of elearning and typology of elarning 
systems LMS (Learning Management System), LCMS (Learning Content Management 
System) and LCS (Life Communication System). The article contains a characterization  
of elearnig standards and The ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 
Evaluation) instructional design model, which provides a step-by-step process that helps 
training specialists plan and create training programs 

Translated by Adam Stecyk 
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