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Osoby, które mają być szkolone w ramach e-learningu, należy odpowiednio przygo-
tować. To, z czym się spotkają, w niczym nie przypomina tego, z czym dotychczas 
miały do czynienia.

Michael Tucker, Compuware Corporation1

Polski rynek e-learningu okrzepł. Coraz więcej firm stosuje techniki i tech-
nologie wspomagające i optymalizujące proces szkolenia. Coraz więcej orga-
nizacji realizuje projekty wykorzystujące mechanizmy nauczania zdalnego.

Rosnąca liczba podmiotów stosujących e-learning daje złudne poczucie, 
że ta innowacja została już ujarzmiona – że posługiwanie się nią to nic trud-
nego ani nadzwyczajnego. Doświadczenia nie tylko rynku polskiego, ale tak-
że znacznie dojrzalszych rynków zagranicznych wskazują, że ten optymizm 
jest nieuzasadniony.

E-learning to temat obszerny. Proces nauczania wspomagają różne me-
chanizmy. E-learning to nie tylko kursy przesyłane pracownikom przez sieć 
komputerową. Systemy e-learningu nie ograniczają się do rozwiązań klasy 
LMS (Learning Management System)2. Dzięki mechanizmom e-learningu 
można na przykład efektywnie wspomóc procesy wsparcia klienta (custo-
mer care). O tym właśnie jest ta książka.

Wdrożenie e-learningu to skomplikowany proces. Zarządzającym firma-
mi lub działami personalnymi nie chodzi przecież o to, by ludzie się uczy-
li, lecz o to, by w sposób optymalny nabywali kompetencje wspierające 
działania zmierzające do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Jak 
jednak działać, by cele wyznaczone przez kierownictwo organizacji zostały 
osiągnięte? O tym właśnie jest ta książka.

E-learning wciąż budzi kontrowersje. Mieszane uczucia osób szkolonych 
najczęściej wywołuje treść szkolenia – jeden z trzech elementów e-learnin-
gu. Treść szkoleniowa bywa za trudna lub za łatwa, nieatrakcyjna, niezro-

 1 701 E-learning Tips, The MASIE Center, 2004 (www.masie.com/701tips).
 2 Objaśnienia terminów związanych z e-learningiem można znaleźć na końcu książki – w do-
datku B.

Wstęp
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zumiała, zbyt obszerna. Tymczasem można (a nawet trzeba) dostosować ją 
do potrzeb i wymagań odbiorców. Właśnie e-learning pozwala automatycz-
nie dopasować treść szkolenia do indywidualnych potrzeb. O tym również 
– a raczej przede wszystkim o tym – jest ta książka.

E-learning to także problemy techniczne, obawy szkoleniowców przed 
utratą pracy, konieczność zmiany postaw pracowników i poniesienia na-
kładów finansowych. O tym wszystkim mówi ta książka. Opisałem w niej 
blaski i cienie e-learningu: dobre i złe praktyki, sukcesy i porażki w zasto-
sowaniach technologii w procesach nauczania.

Treść książki

E-learning dotyka trzech różnych zagadnień: technologii, treści szkolenio-
wej oraz usług wsparcia procesu nauczania. Każdy z tych tematów zosta-
nie omówiony, choć w niniejszej publikacji szczególną uwagę poświęciłem 
kwestii treści wykorzystywanych w e-learningu. Szersze omówienie aspek-
tów technologicznych można znaleźć w mojej pierwszej książce E-learning 
– od pomysłu do rozwiązania3.

Adresaci książki

Rozmawiając z przedstawicielami firm zainteresowanych wdrożeniem e-lear-
ningu, spotykam się z osobami pracującymi w różnych działach organiza-
cji: w dziale kadr bądź szkoleń, w dziale informatycznym, czasem w dzia-
le sprzedaży lub w dziale obsługi klienta. Jest swego rodzaju fenomenem, 
że osoby zajmujące tak różne stanowiska dostrzegają korzyści z zastosowa-
nia jednego rozwiązania w dziedzinach, za które są odpowiedzialne.

E-learning jest zagadnieniem z pogranicza wielu dyscyplin. Starałem 
się więc, by książka była zrozumiała i ciekawa zarówno dla kadrowca, jak 
i dla informatyka, zarówno dla osoby chcącej zastosować e-learning w szko-
leniu pracowników, jak i dla menedżerów kontaktujących się z klientami 
docelowymi.

Struktura książki

Ideą, która przyświecała mi podczas pisania książki, było takie opracowanie 
materiału, by przypominał on na tyle, na ile to możliwe, szkolenie w mo-

 3 Marek Hyla, E-learning – od pomysłu do rozwiązania, Solidex, Kraków 2003.
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delu e-learningu. Starałem się więc stosować mechanizmy wykorzystywane 
zwykle do nauczania przez sieć, takie jak:

• efektywny sposób nawigacji w postaci obszernego spisu treści na po-
czątku książki oraz spisów ilustracji i tabel na jej końcu,

• strukturalizacja treści w postaci drzewa, pozwalająca na logiczną kon-
strukcję wykładu oraz łatwą „orientację w terenie”,

• atomizacja wiedzy, czyli podzielenie materiału na drobne i w miarę nie-
zależne fragmenty, co umożliwia wybiórcze czytanie książki,

• wzbogacenie treści o tabele i ilustracje (w tym także zrzuty ekranów),
• zamieszczenie materiałów uzupełniających na końcu książki (dodatki A i B),
• zamieszczenie odnośników do wybranych witryn internetowych, na któ-

rych można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące omawianych za-
gadnień,

• redundancja wybranych tez, postulatów i fragmentów.

Czytelnikom mniej obeznanym z problematyką e-learningu sugeruję, by 
zaczęli lekturę od zamieszczonego w dodatku B „Słownika terminów zwią-
zanych z e-learningiem”. Ponieważ struktura książki umożliwia czytanie wy-
biórcze, śmiało można pomijać te partie, które dla danego czytelnika są mniej 
interesujące.

Piąte wydanie książki

Gdy zostałem poproszony o przejrzenie i aktualizację treści książki przed 
jej piątym wydaniem, zacząłem się zastanawiać, na ile zmienił się rynek 
w ciągu ostatnich lat. Zmian tych oczywiście było sporo, nie wpłynęły one 
jednak zasadniczo na treść publikacji. Jej trzon bowiem stanowi (z natury 
niezmienny) fundament wiedzy na temat e-learningu.

W niektórych miejscach dodałem jednak informacje o trendach, roz-
wiązaniach i modelach, które pojawiły się w dziedzinie szkoleń i rozwoju 
w ostatnich latach. Są wśród nich: model 70:20:10, gryfikacja procesów 
rozwojowych, społecznościowe uczenie się (social learning). Zmiany za-
szły również na rynku dostawców rozwiązań e-learningowych – wzrosło 
znaczenie nowoczesnych rozwiązań autorskich, wyraźnie postępuje także 
integracja na rynku dostawców informatycznych środowisk wspierających 
funkcję personalną. Są wreszcie warte upowszechnienia doświadczenia or-
ganizacji (firm, instytucji, uczelni) związane z wdrażaniem, wykorzystywa-
niem i rozwojem procesów e-learningowych. 





Dobre szkolenie jest zawsze kompromisem między możliwościami percepcyjnymi 
osoby szkolonej a metodą prezentacji wiedzy i sposobem jej dostarczenia.

Cushing Anderson, menedżer działu Learning Services Research, IDC

Projektując tę książkę, założyłem, że punktem wyjścia będzie definicja po-
jęcia „e-learning”. Szybko jednak się przekonałem, że zdefiniowanie go jest 
niełatwym zadaniem i że termin ten jest bardzo różnie rozumiany. Jedni 
definiują e-learning bardzo wąsko („dystrybucja kursów na CD to nie jest 
e-learning”), drudzy – bardzo szeroko („wyprowadzenie z systemu treści 
kursu na drukarkę i uczenie się w pociągu to wciąż jest e-learning”)1. Wie-
le firm już przy definiowaniu tego pojęcia uprawia marketing, co istotnie 
wpływa na treść definicji. Jeszcze inni próbują syntetyzować różne definicje 
w spójną całość.

W tym szumie informacyjnym aż chciałoby się powiedzieć: „E-learning, 
jaki jest, każdy widzi” – i zrezygnować z definiowania tego pojęcia. Po-
nieważ jednak w tej książce piszę o e-learningu, opierając się na własnym, 
subiektywnym jego rozumieniu, nie sposób obejść się bez jego definicji. 
Przyjmijmy zatem, że: „E-learning to wszelkie działania wspierające proces 
szkolenia, wykorzystujące technologie teleinformatyczne”. Opisując dalej 
działania związane z e-learningiem, bardziej precyzyjnie wskażę, co rozu-
miem przez pojęcie „e-learning”.

 1 Obie cytowane wypowiedzi są autentyczne – padły z ust przedstawicieli firm zainteresowa-
nych wdrożeniem e-learningu.

Wprowadzenie do e‑learningu

Rozdział 1 
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Przykłady e‑learningu

W zrozumieniu kluczowego dla tej książki pojęcia „e-learning” pomogą 
przykłady nauczania elektronicznego (e-learningu). Wśród nich można zna-
leźć:
• typowe kursy e-learningowe, pozwalające na indywidualną pracę z mate-

riałem szkoleniowym według zaprojektowanych reguł nawigacyjnych, do-
starczane poprzez różne media (np. sieć komputerową, płyty kompaktowe, 
pamięci flash),

• internetowe wykłady dostarczane w trybie zarówno synchronicznym 
przez sieć („na żywo”), jak i asynchronicznym („z opóźnieniem”, „na żą-
danie”) – albo przez sieć, albo poprzez inne media,

Ilustracja 1.1. Ekran kursu e‑learningowego (zamieszczono za zgodą firmy 
e‑learning.pl)

• szkolenia grupowe prowadzone na odległość z wykorzystaniem środo-
wisk umożliwiających pracę zespołową (konferencje internetowe, webi-
naria, warsztaty online),

• wideokonferencje realizowane przy wykorzystaniu dedykowanego sprzę-
tu lub rozwiązań bazujących na typowych stacjach roboczych (kompute-
rach osobistych) wyposażonych w kamery internetowe,
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Ilustracja 1.2. Wykład internetowy (zamieszczono za zgodą firmy House of Skills)

Ilustracja 1.3. Komunikat listy e‑mailowej
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