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WPROWADZENIE 

Coraz cz��ciej instytucje, zajmuj�ce si� realizacj� projektów mi�kkich 

współfinansowanych ze �rodków unijnych i bud�etu pa�stwa, wspieraj�
proces szkolenia wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.  

E-learning jako proces transferu wiedzy opiera si� na wykorzystaniu 

odpowiedniej infrastruktury i systemów informatycznych celem przekaza-

nia tre�ci szkoleniowej nie tylko w formie kursu e-learningowego, ale tak-

�e innych danych, materiałów wchodz�cych w skład procesu edukacyj-

nego oraz usług zdalnego nauczania, w�ród których wymieni� nale�y 

procesy okołowdro�eniowe, realizacj� kompleksowych programów szko-

leniowych, wsparcie komunikacji i wymiany informacji miedzy szkolonym 

a szkol�cym (mentorem) oraz analiz� efektywno�ci procesów szkolenio-

wych. 

Pojmuj�c w ten sposób istot� e-learningu, oddajemy w Pa�stwa r�ce 

niniejsz� publikacj�. Ma on przybli�y� czytelnikowi mo�liwo�ci wykorzy-

stania e-learningu jako metody szkoleniowej w nowym okresie progra-

mowania. Ksi��k� kierujemy zarówno do praktyków – organizatorów 

szkole�, jak i do potencjalnych beneficjentów.   

W publikacji przedstawiono zatem �ródła finansowania działa� e-lear-

ningowych zarówno w kraju jak i Unii Europejskiej. 

Kolejn� cz��� publikacji po�wi�cono spojrzeniu na e-learning z punktu 

widzenia instytucji szkoleniowej organizuj�cej szkolenia miedzy innymi 

dla samorz�dowców. E-learning stanowi tu odpowied� na zgłaszane po-

trzeby szkoleniowe.  

Ostatnia cze�� publikacji zawiera opis dobrych praktyk wypracowa-

nych w ramach realizacji projektu „Samorz�dni w nauce – e-learning dla 

pracowników JST” realizowanego ze �rodków UE i bud�etu pa�stwa oraz 

rekomendacje w zakresie zastosowania e-learningu w kształceniu osób 

dorosłych czyli analiz� faktycznej przydatno�ci e-learningu. 

�ycz� miłej lektury Marta Juchnicka 
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Od II połowy XX wieku zaobserwowa� mo�na powstawanie tzw. spo-

łecze�stwa informacyjnego. Podstawow� jego cech� jest szybki rozwój 

technologii teleinformatycznych. Coraz mnie istotne w porozumiewaniu 

si� i przekazywaniu wiedzy staje si� czynnik, taki jak odległo��. Cechami 

społecze�stwa informacyjnego s�: Internet jako �rodek komunikacji oby-

watelskiej i informacji publicznej; powszechny dost�p do informacji oraz 

edukacja [Nowak]. 

Szczególn� rol� w budowaniu społecze�stwa informacyjnego odgry-

wa dostarczanie wiedzy poprzez wykorzystanie technologii w procesie 

edukacji.  

e-learning definiuje si� jako wszelkie sposoby i metody wykorzystania 

technologii teleinformatycznych do zarz�dzania, tworzenia, dostarczania 

i wspierania szeroko poj�tego procesu edukacyjnego. Obejmuje on za-

pewnienie infrastruktury technicznej (technology), budow� i dostarczanie 

tre�ci (content) oraz �wiadczenie usług zwi�zanych ze szkoleniami zdal-

nymi (services). 

e-learning oznacza u�ycie nowych technologii multimedialnych i Inter-

netu, celem poprawy jako�ci uczenia przez ułatwianie dost�pu do udo-

godnie� i usług, jak równie� wymiany i współpracy na odległo��.
[www.elearningeuropa.info] 

Celem niniejszej cz��ci jest przegl�d najwa�niejszych dokumentów 

Unii Europejskiej i polskich, w których przywoływana jest idea kształcenia 

na odległo��. W opracowaniu zastosowano chronologiczny układ doku-

mentów od najstarszych do najnowszych.  

Przedstawiono ponadto rozwój e-learningu w wybranych krajach Unii 

Europejskiej. 

e-LEARNING W DOKUMENTACH UE 

Traktat z Maastricht z dnia 11 grudnia 1991 r. 

Traktat z Maastricht, tworz�cy Uni� Europejsk�, przewidywał w art. 

149 i 150 wspieranie przez Uni� rozwoju w dziedzinie edukacji, m.in. po-

przez popieranie wymiany studentów i nauczycieli, zach�canie do uzna-

wania dyplomów i okresów studiów, promowanie współpracy pomi�dzy 
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instytucjami edukacyjnymi, a tak�e propagowanie edukacji na odległo��
czyli e-learningu [Deklaracja Bolo�ska…]. 

Deklaracja z Bolonii 

Dokument podpisany został przez 29 europejskich ministrów edukacji 

dnia 19 czerwca 1999 r. Podkre�lono w nim potrzeb� wprowadzenia eu-

ropejskiego wymiaru w szkolnictwie wy�szym i równocze�nie znaczenie 

rozwoju elektronicznego nauczania. 

eEurope – społecze�stwo informacyjne dla wszystkich  

Problematyka nauki na odległo�� z wykorzystaniem technik i techno-

logii teleinformatycznych jest elementem strategii promocji społecze�-

stwa informacyjnego Europe – politycznej inicjatywy, która została sfor-

mułowana po zako�czeniu szczytu Rady Unii Europejskiej w Lizbonie. 

Stanowi ona fragment wi�kszego programu pt. „Nowa Polityka Unii Eu-

ropejskiej”, którego celem jest wzrost konkurencyjno�ci gospodarki euro-

pejskiej opartej na wiedzy i innowacyjno�ci. Inicjatywa eEurope zawiera 

dziesi�� punktów programowych, których realizacja przyczyni si� do 

rozwoju nowego typu gospodarki europejskiej i zmniejszy dystans go-

spodarczy dziel�cy Uni� od Stanów Zjednoczonych: 

- przygotowanie młodzie�y do korzystania z ery cyfrowej. Zagwaran-

towanie tzw. „cyfrowej pi�mienno�ci” społecze�stwa europejskiego; 

- ta�szy dost�p do Internetu; 

- dynamiczny rozwój handlu elektronicznego-kampania promocyjna 

e-commerce adresowana do małych i �rednich przedsi�biorstw, 

wprowadzenie domeny najwy�szego rz�du „eu”; 

- promocja zastosowania Internetu dla współpracy o�rodków nauko-

wych i badawczych. Do ko�ca roku 2001 przewidywano powołanie 

wirtualnych uczelni we wszystkich krajach Unii; 

- rozwój technologii inteligentnych kart – bezpieczny dost�p do In-

ternetu; 

- dost�p do kapitału wysokiego ryzyka. Dokument eEurope zakłada 

trzykrotny wzrost finansowania innowacyjnych przedsi�wzi�� do 

2003 roku. Ponadto przewiduje powstanie nowych form finansowa-

nia z udziałem funduszy europejskich i kapitału prywatnego (inku-

batory, tzw. business angels); 
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- wykorzystanie Internetu dla lepszego zintegrowania osób niepełno-

sprawnych w społecze�stwie; 

- opieka zdrowotna w Internecie; 

- inteligentny transport – planowano wykorzystanie systemów zarz�-

dzania ruchem samochodowym w miastach, co zredukowało by 

emisj� zanieczyszcze� i znacznie skróci czas podró�y; 

- instytucje rz�dowe w Internecie – lepsze wykorzystanie sieci WWW 

w celu ułatwienia dost�pu do informacji wszystkim obywatelom UE.

[Communication on a Commission…, 2000] 

Strategia Lizbo�ska  

Za podstawy działania w zakresie e-learningu uzna� nale�y Strategi�
Lizbo�sk� – plan rozwoju UE, przyj�t� przez Rad� Europejsk� w 2000r. 

Głównymi celami s� przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjn� go-

spodark�; przyspieszenie przej�cia do społecze�stwa opartego na wie-

dzy; zaakcentowanie roli edukacji – kształcenia przez całe �ycie. O 

kształcie Strategii zadecydowały nast�puj�ce czynniki, które ówcze�nie 

kreowały �wiatowe trendy: dysonans gospodarczy, militarny, badawczy i 

naukowy pomi�dzy Uni� Europejsk� a Stanami Zjednoczonymi; tzw. 

Nowa Ekonomia, czyli pr��ny rozwój przedsi�biorczo�ci opartej na no-

woczesnych technologiach; starzenie si� społecze�stw i przewidywane 

zmiany demograficzne. [Bieli�ski, 2005, s.13] 

Inicjatywa e-learning 

Inicjatywa e-learning została zaakceptowana przez Komisj� Europej-

sk� w maju 2000 r.. „E-learning – projektowanie edukacji jutra” zawiera 

podstawowe cele do osi�gni�cia, by Europa mogła „sta� si� najbardziej 

konkurencyjn� i najbardziej dynamiczn�, w �wiecie, gospodark� opart�
na wiedzy, zdoln� do zrównowa�onego wzrostu ekonomicznego z wi�k-

sz� liczb� lepszych miejsc pracy i wi�ksz� spójno�ci� społeczn�” [eLe-

arning: Designing…].  

W zakresie infrastruktury zaplanowano: 

- dostarczenie wszystkim szkołom Internetu do ko�ca 2001; 

- pobudzenie do utworzenia do ko�ca 2001 transeuropejskiej sieci 

szybkiego Internetu ł�cz�cego instytuty naukowe, uniwersytety, bi-

blioteki, a pó�niejszym czasie szkoły; 
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- zapewnienie do ko�ca 2002 wszystkim uczniom dost�pu do szyb-

kiego i zasobów multimediów w klasie. 

Cele dla wzrostu wiedzy społecze�stwa: 

- systematyczny wzrost �rodków inwestowanych per capita w zaso-

by ludzkie; 

- dostarczenie ka�demu obywatelowi umiej�tno�ci koniecznych by 

�y� i pracowa� w społecze�stwie informacyjnym; 

- wzrost społecze�stwa wyedukowanego cyfrowo. 

Cele dostosowywania edukacji i sytemu nauki do wymogów społe-

cze�stwa opartego na wiedzy: 

- do ko�ca 2002 wyszkolenie dostatecznej liczby nauczycieli umiej�-

cych posługiwa� si� Internetem i korzysta� z zasobów multimedial-

nych; 

- zapewnienie, �e szkoły i centra  naukowe stan� si� lokalnymi cen-

trami zdobywania wiedzy, która jest wszechstronna i powszechnie 

dost�pna, u�ywanie najodpowiedniejszych metod dopasowanych 

do ró�nych docelowych grup; 

- zaadoptowanie kluczowych umiej�tno�ci w kształceniu cało�ycio-

wym tj. technologie IT, j�zyki obce, wiedza techniczna, szczególnie 

wprowadzenie europejskiego dyplomu z podstawowych umiej�tno-

�ci technologii informacyjnej; 

- do ko�ca roku 2000 zdefiniowanie sposobów zwi�kszenia mobilno-

�ci mi�dzy studentami, nauczycielami, naukowcami i badaczami, 

przez optymalne u�ycie programów, usuwanie przeszkód i przez 

rozpoznanie kwalifikacji i okresów nauki i studiów;

- zapobieganie stałemu poszerzaniu si� przepa�ci pomi�dzy tymi, 

którzy maj� dost�p do wiedzy a tymi którzy nie go maj� (prioryte-

towe traktowanie mniejszo�ci narodowych, ludzi starszych, niepeł-

nosprawnych, niewykwalifikowanych ) i kobiet; 

- dostarczenie uczniom wyedukowania cyfrowego do ko�ca roku 

2003.  

Celem inicjatywy e-learning było te� zmniejszenie dystansu mi�dzy 

tymi, którzy maj� dost�p do nowych technologii i tymi, którzy s� wyklu-

czeni, poprzez dostarczeni wszystkim obywatelom stałej podstawowej 

edukacji. Inicjatywa e-learning została oparta na czterech podstawowych 

filarach działa�: wyposa�eniu (osi�gniecie wska�nika liczby uczniów 

przypadaj�cych na komputer w granicach od 5-15 do ko�ca 2004r.), 
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kształceniu na wszystkich poziomach, rozwój wysokiej jako�ci usług i tre-

�ci multimedialnych, rozwój i sieciowanie centrów wiedzy.  

The eLearning Action Plan, Designing Tomorrow's Education 

W 2001 roku Komisja Europejska przyj�ła Plan Działania dla Inicja-

tywy E-learning (The eLearning Action Plan, Designing Tomorrow's Edu-

cation) [Communication…]. Action Plan obejmuj�cy okres 2001-2004 ma 

na celu okre�lenie sposobów finansowania oraz wdra�ania inicjatywy. 

Wkład inicjatywy e-learning do osi�gania i rozwijania edukacyjnych celów 

programu eEurope polega wyznaczeniu ram współpracy mi�dzy działami 

Wspólnoty i Pa�stwami członkowskimi. Od przyj�cia inicjatywy e-learning 

w maju 2000 r., dokonał si� post�p m.in. we: 

- wł�czeniu biznesu i uwzgl�dnianiu jego głosu w dyskusji, współ-

pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; 

- utworzeniu trzech grup roboczych – jednej wraz z pa�stwami 

członkowskimi; drugiej wraz z Komisj� Europejsk�, a trzeci� z 

przemysłem; 

- przyj�ciu przez Europejsk� Rad� Edukacji w dniu 12.02.2001 r. 

„Sprawozdania z przyszło�ci celów systemu edukacji”. 

Wspólnota Europejska dysponuje ró�norodnymi zasobami, progra-

mami i instrumentami, które mog� przyczyni� si� do osi�gania celów ini-

cjatywy e-learning. S� to: 

- programy z zakresu edukacji, nauki i programy skierowane do mło-

dzie�y programy (Socrates, Leonardo Vinci i Program Młodzie�); 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz 

Społeczny; 

- wytyczne zatrudnienia w kontek�cie Europejskiej Strategii Zatrud-

nienia; 

- Europejski Bank Inwestycyjny. 

The eLearning Action Plan. Designing Tomorrow's Education – 

okre�la kluczowe działania w zakresie: 

1. Infrastruktury i wyposa�enia: 

- Rozwój narz�dzi wsparcia podejmowania decyzji. W latach 

2001-2002 cele tej inicjatywy maj� rozwin�� ilo�ciowe i jako-

�ciowe wska�niki oraz maj� posłu�y� utworzeniu bazy informa-

cyjnej. Zało�ono wydanie sprawozdania „Kluczowe wska�niki e-
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learningu” z rozwoju wska�ników e-learningu, identyfikacji �ródeł 

i metod �eby monitorowa� post�p u�ycia technologii informa-

tycznych w formalnej i nieformalnej edukacji.  

- Europejski obszar bada� dla nowych �rodowisk nauki. Cel ma 

zwi�ksza� badania socjoekonomiczne i technologiczne w dzia-

dzinie e-learningu oraz u�ycia ICT w edukacji i szkoleniu zawo-

dowym. Dalszy zamiarem było utworzenie wirtualnego centrum 

doskonalenia, które miało działa� jako europejska platforma do 

wymiany i spotka� nauki i bada�. Zaplanowano badania szcze-

gółowe trzech tematów: 

• rozwój systemów – specjalna uwaga była skierowana na 

u�ywanie nowoczesnych technologii (GRID, satelity, cyfrowe 

radio i telewizja itp.) celem rozwoju nowatorskiego stosowa-

nia ich w edukacji i szkoleniach. Metody edukacji, organizacji 

(ucz�ce si� społeczno�ci, regiony i organizacje) i zarz�dzania 

zmian� s� podstawowymi aspektami w tym kontek�cie; 

• wirtualne modele. Poj�cie wirtualnego miasteczka uniwersy-

teckiego; nowe perspektywy dla europejskich uniwersytetów; 

wirtualna mobilno�� uzupełniaj�ca i wspieraj�ca fizyczn�
mobilno��; dost�p do zasobów nauki bez ogranicze� czasu i 

przestrzeni; wirtualne sieci współpracy i kooperacji; 

• branie pod uwag� indywidualnych ró�nic w nauce i edukacji. 

Wykorzystanie potencjał nowych technologii, celem dostar-

czania �rodków przeciwdziałaj�cych wykluczeniu, w przypad-

ku kalectwa, trudno�ci w dost�pie do nauki, lub w przypadku, 

gdy konwencjonalne metody nauki nie mog� by� realizowa-

ne. Specjaln� uwag� po�wiecono promowaniu równo�ci płci. 

- w latach 2001-2002 cele tej inicjatywy maj� polega� na urucho-

mieniu specyficznych działa� „Przyszło�� e-learningu” oraz „E-

learning dla europejskiej młodzie�y w cyfrowym wieku” urucho-

miane w ramach programu IST; organizacji szczytu e-

learningowego razem z przemysłem, na temat partnerstw pu-

bliczno-prawnych; studium wykonalno�ci Europejskiego labora-

torium Edukacji i Technologii; studia nad działaniami podejmo-

wanymi przez pa�stwa członkowskie podejmowane celem pro-

mocji u�ycia technik ICT. 
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- zach�canie do rozwoju infrastruktury. eLearning Action Plan za-

kłada polepszenie jako�ci infrastruktury w pa�stwach członkow-

skich pocz�wszy od 2001,  z preferencyjnym traktowaniem 

słabszych regionów i z finansow� pomoc� EFRR i EBI. Dost�p 

do infrastruktury b�dzie ułatwiony przez rozwój punktów dost�-

powych i poprzez wirtualnej infrastruktury i tworzenie wieloj�-

zycznych portali w Internecie. W latach 2001-2002 przewidziano 

do zrealizowania: ustanowienie �ródeł finansowania rozwoju in-

frastruktury – EBI; rekomendacje dla rozwoju i rozpowszechnia-

nie miejsc nauki dost�pnych dla wszystkich; u�ycie nowocze-

snych technologii; wsparcie utworzenia multij�zykowego, przy-

jaznego u�ytkownikowi portalu w Internecie.  

2. Nauki: 

- nowe umiej�tno�ci (techniczne, intelektualne i społeczne) oraz 

e-learning. Umiej�tno�ci techniczne, intelektualne i społeczne, 

gdy stan� si� podstawowymi, i gdy wykracz� poza „cyfrow� pi-

�mienno��” wtedy sprowadzaj� si� do osi�gni�cia nowych tj. 

znajomo�� j�zyków obcych, przedsi�biorczo�� zdobyte w pro-

cesie edukacji cało�yciowej. Celem propagowania mobilno�ci i 

edukacji cało�yciowej pa�stwa członkowskie musz� wprowadzi�
uznawanie kwalifikacji, wiedzy i umiej�tno�ci; 

- nauczanie nauczycieli i trenerów. Brak specyficznych metod na-

uczania dla tych grup jest główna przeszkod� w wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii w edukacji. Zakłada si�: identyfikacj�
najlepszych praktyk wprowadzania technologii dla nauki skiero-

wanych do nauczycieli i trenerów; studia i innowacyjne podej-

�cie do poprawy systemów nauczania. W latach 2001-02 prze-

widziano kontynuacj� pracy nad podstawowymi umiej�tno�ciami 

w technologiach komunikacji w kontek�cie Raportu w sprawie 

konkretnych przyszłych celów systemów edukacji; ulepszanie 

definicji umiej�tno�ci po��danych i dost�pu do nauki; sprawoz-

danie i rekomendacje nt. Europejskiego dyplomu umiej�tno�ci 

IT; inwentaryzacja projektów europejskich oraz analizy modeli 

rozwoju inicjowania i kontynuowania nauczania nauczycieli; se-

minarium i działania nt. umiej�tno�ci nauczycieli przyszło�ci. 
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3. Usług zawieraj�cych tre�ci e-learningowe: 

- sprzyjaj�ce �rodowisko. Rozwój i rekomendacje w zakresie 

ochrony konsumenta oraz inwentaryzacja systemów certyfiko-

wania jako�ci. Specjalna uwaga b�dzie skierowana na etyczne 

aspekty u�ycia e-learningu i ICT w edukacji; współpraca i znaj-

dywanie odpowiednich rozwi�za� w warunkach ochrony obiek-

tów edukacyjnych i kulturalnych; rozwój i powstanie standardów 

zaadaptowanych do edukacji i nauki, definicja metadanych; 

prawo ochrony własno�ci intelektualnej. W latach 2001-2002 

zaplanowano do realizacji; prace nad jako�ci� zagadnienia cer-

tyfikacji; wprowadzanie i promowanie programu: „eLearning 

Standards: do nowej wiedzy”; utworzenie grupy roboczej do 

spraw etyki; promowanie odpowiedniego sposobu zapewniania 

bezpiecze�stwa edukacyjnych i kulturalnych miejsc; 

- priorytetowe obszary innowacji i rozwoju. Działania e-learningu  

obejmuj� trzy obszary o strategicznym znaczeniu dla Europy:

nowoczesne j�zyki; nauka, technologia i społecze�stwo oraz 

sztuk�, kultur� i obywatelstwo. W latach 2001-2002 przewidzia-

no do realizacji: promocj� najlepszych praktyk w obszarach ta-

kich jak nauka j�zyka, edukacja technicznej, sztuka i kulturalna 

edukacja; rozpocz�cie projektów skierowanych do kobiet na-

uczycieli zach�caj�ce do  u�ywania  nowych technologii w edu-

kacji; zach�canie do rozwoju i dystrybucji edukacji na wysokim 

poziomie poprzez programy Sokrates Leonadro Vinci; wsparcie 

dla rozwoju i wprowadzania metod produkcji dla nowatorskich 

edukacyjnych pakietów (zawieraj�cych �ródła otwartego opro-

gramowania). 

4. Wzmocnienia kooperacji i dialogu: 

- witryna internetowa e-learning – wirtualna platforma współpracy. 

Utworzenie tej platformy do ko�ca 2001 roku umo�liwi współ-

prace wszystkich zainteresowanych sprawami e-learningu; 

- wzmacnianie europejskiej edukacji i szkolenia w sieci poprzez 

finansowanie infrastruktury, wyposa�enia i dost�pu do sieci, 

monitorowanie rozwoju – umo�liwi wymian� do�wiadczenia w 

kluczowych obszarach polityki w sprawie u�ycia informacji i 

technologii komunikacji w edukacji i szkoleniu. W latach 2001-

2002 przewidziano zrealizowanie: budow� strony e-learningu, 
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utworzenie tematycznej sieci na w wy�szej edukacji; konferencj�
na temat „szkole jutra” i „uniwersytet jutra”; rozwój partnerstwa 

PROMETEUS, otwarcie forum dyskusyjnego. 

E-learning wieloletni program na rzecz poprawy jako�ci i dost�pu 
do europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego

Program „E-learning wieloletni program na rzecz poprawy jako�ci i 

dost�pu do europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego 

poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych (ICT)” [Decyzja nr 2318/2003/WE] ustanowiono na okres 

1.01.2004 r. -31.12.2006 r. Celem programu jest „wła�ciwe wspieranie i 

rozszerzenie skutecznego wykorzystania ICT w europejskich systemach 

kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego i w zwi�zku z tym przy-

czynianie si� do wysokiej jako�ci kształcenia jak równie� dostosowywa-

nia tych systemów do potrzeb społecze�stwa opartego na wiedzy w kon-

tek�cie kształcenia przez całe �ycie. Szczególne cele programu to: 

- okre�lenie zainteresowanych podmiotów i informowanie ich o �rod-

kach i drogach wykorzystania e-learning w celu wspierania alfabe-

tyzacji cyfrowej, aby w ten sposób przyczyni� si� do wzmocnienia 

spójno�ci społecznej i rozwoju osobistego i wspierania dialogu 

mi�dzykulturowego; 

- wykorzystanie potencjału e-learning w celu rozszerzenia europej-

skiego wymiaru w szkolnictwie; 

- przygotowanie mechanizmów w celu wspierania rozwoju wysokiej 

jako�ci produktów i usług europejskich jak równie� wspomagania 

wymiany i transferu dobrych praktyk; 

- wykorzystanie potencjału e-learning w zwi�zku z wprowadzenie 

nowych metod nauczania w celu poprawienia jako�ci procesu 

uczenia si� i wspierania samodzielno�ci u osób ucz�cych si�. 

Pomoc programu skierowana jest na cztery obszary interwencji: 

1. Wspieranie alfabetyzacji cyfrowej – działania w tym obszarze mu-

sz� obejmowa� zarówno aspekty koncepcyjne jak równie� prak-

tyczne – od zrozumienia alfabetyzacji cyfrowej do ustanowienia 

działa� wspieraj�cych dla szczególnych grup docelowych. Alfabe-

tyzacja cyfrowa jest jedn� z istotnych umiej�tno�ci i kompetencji, 

które s� niezb�dne, aby uczestniczy� aktywnie w społecze�stwie 
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opartym na wiedzy i w nowej kulturze medialnej. Alfabetyzacja cy-

frowa odnosi si� równie� do krytycznej alfabetyzacji medialnej i 

kompetencji społecznej, poniewa� maj� one wspólne cele, jak np. 

aktywne obywatelstwo i odpowiedzialne stosowanie ICT. Realizo-

wana b�dzie poprzez: 

- ustalenie i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwi�za� w celu 

wspierania alfabetyzacji cyfrowej: szczególna uwaga b�dzie 

skierowana na nast�puj�ce punkty: poprawa dost�pu do zaso-

bów nauczania dla tych, którzy bez zezwolenia nie mog� korzy-

sta� z ICT; uwzgl�dnienie ró�nych kognitywnych i dydaktycz-

nych podej�� jak równie� ró�nych stylów uczenia si�; uwzgl�d-

nienie szczególnych potrzeb okre�lonych grup, np. imigrantów, 

dzieci hospitalizowanych i osób niepełnosprawnych; badanie 

u�ycia zaanga�owanych i motywuj�cych podej��; 
- działania u�wiadamiaj�ce za po�rednictwem sieci europejskich 

w tym obszarze: w ramach tych działa� wspierane b�d� działa-

nia, które realizowane s� przez sieci europejskie, stowarzysze-

nia, urz�dy, partnerstwo mi�dzy publicznym a prywatnym sekto-

rem itd. Wspierane b�d� kontakty i wymiana sprawdzonych 

rozwi�za� mi�dzy partnerami. 

2. Europejskie wirtualne szkoły wy�sze – celem tego obszaru działa-

nia jest wprowadzenie wymiaru e-learning do inicjatyw europej-

skich w obszarze szkolnictwa wy�szego i przyczynianie si� w ten 

sposób do stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy�sze-

go. Realizowana b�dzie ono poprzez: 

- dalszy rozwój istniej�cych instrumentów, w szczególno�ci ta-

kich, które dotycz� wirtualnej mobilno�ci jako �rodka do uzupeł-

nienia i zintensyfikowania fizycznej mobilno�ci (wirtualny Era-

smus); mechanizmy uznawania i walidacji (ECTS); usługi infor-

macyjne i poradnictwo oraz u�ycie synergii mi�dzy wirtualnymi, 

a tradycyjnymi modelami. Projekty te powinny opiera� si� na po-

rozumieniach mi�dzy szkołami wy�szymi, by� rozszerzane lub 

uzupełniane, w miar� mo�liwo�ci, poprzez istniej�ce porozu-

mienia współpracy w ramach wspólnotowych programów mobil-

no�ci; 

- mi�dzynarodowe wirtualne szkoły wy�sze: w ramach tych dzia-

ła� b�d� wspierane projekty strategiczne, które musz� by� za-
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proponowane wspólnie przez szkoły wy�sze z co najmniej 

trzech Pa�stw Członkowskich. Modele współpracy dla e-lear-

ning powinny zosta� rozwini�te w nast�puj�cych obszarach: 

koncepcje wspólnych planów nauczania przez kilka szkół wy�-
szych, wł�cznie z porozumieniami dotycz�cymi oceny, walidacji 

i uznawania osi�gni�tych kompetencji, z zastrze�eniem poje-

dynczych krajowych procedur; szeroko zakrojone wypróbowanie 

wirtualnej mobilno�ci jako uzupełnienie do fizycznej mobilno�ci; 

rozwój innowacyjnych programów nauczania, opartych na 

dwóch metodach nauczania tradycyjnej i on-line; 

- europejskie modele e-learning dla szkolnictwa wy�szego: w ra-

mach tego działania powinny zosta� rozwini�te nowe modele 

współpracy mi�dzy europejskimi szkołami wy�szymi; przy tym 

nale�y uwzgl�dni� w szczególno�ci: rozwój zawodowy i kształ-

cenie ustawiczne, jak równie� rozwój usług wspomagaj�cych dla 

uczenia si� i szkolenie nauczycieli, trenerów i pozostałego per-

sonelu nauczania w zakresie u�ycia e-learning w dydaktyce; 

badanie metod zapewniania jako�ci; poprawa lepszego zrozu-

mienia zmian organizacyjnych i mo�liwego ryzyka zwi�zanego z 

wdro�eniem e-learning w szkolnictwie wy�szym; rozwój modeli 

europejskich dla partnerstwa mi�dzy sektorem publicznym, a 

prywatnym w zakresie e-learning w szkolnictwie wy�szym i wy-

korzystanie mo�liwo�ci otwieraj�cych si� poprzez nowe partner-

stwo i formy finansowania. 

3. Partnerstwo poprzez Internet mi�dzy szkołami podstawowymi, a 

�rednimi i wspieranie kształcenia nauczycieli. Działania w tym ob-

szarze powinny ułatwi� nawi�zywanie partnerstwa mi�dzy szkołami 

poprzez Internet, wspiera� doskonalenie nauczycieli, motywowa�
szkoły europejskie do rozbudowywania partnerstwa pedagogiczne-

go ze szkołami z innych pa�stw europejskich i wspiera� nauk� j�-

zyków obcych jak równie� mi�dzykulturowy dialog. Ten obszar 

działania skierowany jest do szkół podstawowych i �rednich. Reali-

zowane b�dzie poprzez: 

- ustalenie i analiza istniej�cych inicjatyw: w ramach tych działa�
powinny by� analizowane istniej�ce rozwi�zania. W zwi�zku z 

tym powinny zosta� ustalone projekty wzorcowe, które pokazu-

j�, w jakim zakresie zastosowania multimedialne i sieci komuni-
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kacyjne mog� wspiera� partnerstwo szkolne, w szczególno�ci 

projekty wieloj�zyczne i mi�dzykulturowe. W dalszym ci�gu zo-

stan� udost�pnione nauczycielom analizy przypadku, jak rów-

nie� materiały i metody oceny, które pokazuj�, jak potencjał ICT 

pozwala si� wykorzystywa� dla innowacyjnych metod współpra-

cy (np. wirtualne klasy, rozwój wspólnych planów nauczania dla 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, koncepcje interdyscypli-

narne lub u�ycie wspólnych metod nauczania i zasobów); 

- sie� wspieraj�c� partnerstwo poprzez Internet. Powinna ona zo-

sta� utworzona przez nauczycieli lub wychowawców z do�wiad-

czeniem w obszarze współpracy europejskiej. B�dzie ona ofe-

rowa� wsparcie pedagogiczne i poradnictwo oraz instrumenty i 

usługi w poszukiwaniu partnerów, metody wymiany do�wiad-

cze� jak równie� przygotowanie platformy Internetowej na bazie 

istniej�cych stron Internetowych dla działa� partnerstwa; 

- wsparcie sieci dotycz�cych współpracy w obszarze doskonale-

nia zawodowego nauczycieli i pozostałego personelu edukacyj-

nego. Sieci te b�d� opiera� si� na instytucjach, które s� odpo-

wiedzialne za pedagogiczne u�ytkowanie technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych. B�d� one koncentrowa� si� na prioryte-

towych obszarach współpracy, przedstawionych w zwi�zku ze 

sprawozdaniem w sprawie konkretnych przyszłych celów sys-

temów kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego. Szcze-

góln� uwag� zwraca si� na stworzenie korzystnych warunków 

dla u�ycia potencjału ICT dla innowacyjnych metod współpracy, 

wymian� zasobów i koncepcji kształcenia i na wspólny rozwój 

materiałów szkoleniowych; 

- działania promocyjne i informacyjne: powodzenie tej inicjatywy 

zale�y od dynamicznej pracy informacyjnej opartej na stronie In-

ternetow� i musi obejmowa� inter alia, a mianowicie: atrakcyjn�
form� wizualn�, publikacje, komunikaty prasowe, ulotki informa-

cyjne dotycz�ce projektów szkolnych, zdarzenia inauguracyjne i 

ko�cz�ce, konkurencje i nagrody. 

4. Działania przekrojowe i monitorowanie planu działania Learning. 

Oprócz działa� wymienionych powy�ej zostan� udost�pnione 

�rodki finansowe na działania przekrojowe, mi�dzy innymi na:  
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- wsparcie aktywnego monitorowania planu działania e-learning: 

działanie to powinno wzmocni� spójno�� i znajomo�� działa�
UE w obszarze e-learning poprzez rozpowszechnienie odpo-

wiednich materiałów, np. sprawozda� i analiz; powi�zanie pro-

jektów maj�cych podobne cele lub zastosowanie podobnych 

metod; wspieranie wymiany do�wiadcze�, poł�cze� sieciowych, 

jak równie� innych mo�liwych form synergii w ramach działalno-

�ci planu działania; 

- prowadzenie portalu e-learning umo�liwiaj�cego prosty i cen-

tralny dost�p do europejskich działa� w obszarze e-learning, jak 

równie� do istniej�cych �ródeł informacji, wykazów, baz danych 

i zasobów wiedzy i przyjazny dla u�ytkownika dost�p do pro-

gramów UE, projektów, analiz, sprawozda� i grup roboczych; 

- działania u�wiadamiaj�ce i informacyjne za pomoc� sieci euro-

pejskich: w ramach tego działania powinny by� wspierane sieci 

europejskie w obszarze e-learning, stosowne działania, np. 

szczególne konferencje, seminaria lub warsztaty w sprawie 

kwestii kluczowych e-learning (np. zapewnienie jako�ci) oraz 

debata europejska i wymiana sprawdzonych rozwi�za� w tym 

obszarze; 

- opracowanie i rozwój instrumentów dla monitoringu, analizy i 

prognozy w obszarze e-learning w Europie, we współpracy z 

Eurostatem i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Program ten 

mo�e równie� wnie�� wkład do wspólnych działa� w ramach 

projektów mi�dzynarodowych, dotycz�cych racjonalnego i sku-

tecznego u�ytkowania ICT w kształceniu ogólnym i szkoleniu 

zawodowym, np. projekty bie��ce OECD lub UNESCO. 

Program „Uczenie si� przez całe �ycie 2007-13”

W latach 2007-13 program E-learning 2004-2006 nie jest kontynu-

owany jako program sektorowy. Jego cele zostały wł�czone do programu 

Uczenie si� przez całe �ycie 2007-13 (Lifelong Learning Programme 

2007-13) [Decision No 1720/2006/EC…]. 

Ogólnym celem programu „Uczenie si� przez całe �ycie” jest przyczy-

nianie si�, poprzez uczenie si� przez całe �ycie, do rozwoju Wspólnoty 

jako społecze�stwa opartego na wiedzy, charakteryzuj�cego si� trwałym 
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rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz 

wi�ksz� spójno�ci� społeczn� przy jednoczesnym zapewnieniu nale�ytej 

ochrony �rodowiska naturalnego dla przyszłych pokole�. W szczególno-

�ci program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilno�ci 

pomi�dzy systemami edukacji i szkole� w obr�bie Wspólnoty, tak by sta-

ły si� �wiatowym wzorcem jako�ci. 

Program „Uczenie si� przez całe �ycie” realizuje nast�puj�ce cele 

szczegółowe: 

- przyczynianie si� do rozwoju uczenia si� przez całe �ycie na wyso-

kim poziomie, a tak�e propagowanie osi�gania jak najlepszych wy-

ników, innowacji oraz europejskiego wymiaru systemów nauczania 

i praktyki w tej dziedzinie; 

- wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia si� przez całe 

�ycie; 

- wspieranie poprawy jako�ci, atrakcyjno�ci i dost�pno�ci ofert w za-

kresie uczenia si� przez całe �ycie w pa�stwach członkowskich; 

- wzmocnienie wkładu uczenia si� przez całe �ycie w spójno�� spo-

łeczn�, aktywne obywatelstwo, dialog mi�dzykulturowy, równo��
kobiet i m��czyzn oraz samorealizacj�; 

- pomoc we wspieraniu kreatywno�ci, konkurencyjno�ci, szans na 

zatrudnienie oraz rozwoju ducha przedsi�biorczo�ci; si� przez całe 

�ycie osób w ka�dym wieku, w tym osób o szczególnych potrze-

bach edukacyjnych oraz grup defaworyzowanych, niezale�nie od 

ich �rodowiska społeczno-gospodarczego; 

- propagowanie nauki j�zyków obcych i ró�norodno�ci j�zykowej; 

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie; 

- wzmacnianie roli uczenia si� przez całe �ycie w tworzeniu poczucia 

obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszano-

waniu praw człowieka oraz zasad demokracji, a tak�e zach�caniu 

do tolerancji i szacunku dla innych narodów i kultur; 

- wspieranie współpracy w zapewnianiu wysokiej jako�ci we wszyst-

kich dziedzinach edukacji i szkole� w Europie; 

- zach�canie do jak najlepszego wykorzystywania wyników, innowa-

cyjnych produktów i procesów oraz do wymiany dobrych praktyk w 
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dziedzinach obj�tych programem „Uczenie si� przez całe �ycie” w 

celu poprawy jako�ci edukacji i szkole�. 

Programy wspieraj�ce e-learning

W ramach programu „Uczenie si� przez całe �ycie” program Come-

nius [Decision No 1720/2006/EC…] jest skierowany do: uczniów korzy-

staj�cych z edukacji szkolnej do ko�ca szkoły �redniej; szkół okre�lonych 

przez pa�stwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych 

szkół; stowarzysze�, organizacji non-profit, organizacji pozarz�dowych i 

przedstawicieli podmiotów zwi�zanych z o�wiat� szkoln�. 

Comenius słu�y realizacji nast�puj�cych celów szczegółowych: 

- rozwijanie wiedzy o ró�norodno�ci kultur i j�zyków europejskich 

oraz zrozumienia jej warto�ci w�ród młodzie�y i kadry nauczyciel-

skiej; 

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiej�tno�ci 

i kompetencji �yciowych niezb�dnych dla rozwoju osobistego, 

przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Cele operacyjne programu Comenius s� nast�puj�ce: 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym mobilno�ci, w 

której uczestnicz� uczniowie i kadra nauczycielska z ró�nych 

pa�stw członkowskich; 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym partnerstw po-

mi�dzy szkołami z ró�nych pa�stw członkowskich, tak aby obj��
wspólnymi działaniami o�wiatowymi w okresie trwania programu 

przynajmniej 3 miliony uczniów; 

- zach�canie do nauki nowo�ytnych j�zyków obcych; 

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie;  

- wzmacnianie jako�ci i wymiaru europejskiego kształcenia nauczy-

cieli;  

- wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarz�dzania szkołami. 

W ramach programu „Uczenie si� przez całe �ycie” program Erasmus 

[Decision No 1720/2006/EC…] jest skierowany do: studentów i prakty-

kantów korzystaj�cych ze wszystkich form edukacji i szkole� na poziomie 

szkolnictwa wy�szego; szkół wy�szych okre�lonych przez pa�stwa 
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członkowskie; nauczycieli, instruktorów zawodu i pozostałego personelu 

tych instytucji;  stowarzysze� i przedstawicieli podmiotów zwi�zanych ze 

szkolnictwem wy�szym, w tym stosownych organizacji studenckich, uni-

wersyteckich oraz zrzeszaj�cych nauczycieli/instruktorów zawodu; 

przedsi�biorstw, partnerów społecznych i innych przedstawicieli �wiata 

pracy; podmiotów publicznych i prywatnych, w tym organizacji non-profit i 

pozarz�dowych, odpowiedzialnych za organizacj� i realizacj� edukacji i 

szkole� na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; o�rodków ba-

dawczych i podmiotów zajmuj�cych si� kwestiami uczenia si� przez całe 

�ycie; podmiotów �wiadcz�cych usługi doradztwa zawodowego i porad-

nictwa dotycz�ce jakiegokolwiek aspektu uczenia si� przez całe �ycie. 

Program Erasmus słu�y realizacji nast�puj�cych celów szczegóło-

wych: 

- wspieranie realizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy�sze-

go; 

- wzmacnianie wkładu szkolnictwa wy�szego oraz kształcenia zawo-

dowego na poziomie szkolnictwa wy�szego w proces innowacji. 

Cele operacyjne programu Erasmus s� nast�puj�ce: 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym mobilno�ci stu-

dentów oraz kadry nauczycielskiej w całej Europie, tak by co naj-

mniej trzy miliony osób do 2012 roku wzi�ło udział w mobilno�ci 

studenckiej w ramach programu Erasmus i poprzedzaj�cych go 

programów; 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym współpracy wie-

lostronnej pomi�dzy szkołami wy�szymi w Europie; 

- zwi�kszanie stopnia przejrzysto�ci i zgodno�ci kwalifikacji nabytych 

w Europie w szkołach wy�szych ogólnych i zawodowych; 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym współpracy po-

mi�dzy szkołami wy�szymi w Europie a przedsi�biorstwami; 

- ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i 

szkole� na poziomie szkolnictwa wy�szego oraz przenoszenia tych 

praktyk, w tym równie� z pa�stwa uczestnicz�cego w programie, 

do innych pa�stw; 

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie. 
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Program Leonardo da Vinci [Decision No 1720/2006/EC…] jest skie-

rowany do osób korzystaj�cych ze wszystkich form szkolenia i kształce-

nia zawodowego z wyj�tkiem szkolenia i kształcenia zawodowego na po-

ziomie szkolnictwa wy�szego; osób na rynku pracy; instytucji lub organi-

zacji zapewniaj�cych mo�liwo�ci kształcenia w dziedzinach obj�tych 

programem Leonardo da Vinci; nauczycieli, instruktorów zawodu i pozo-

stałego personelu tych instytucji lub organizacji; stowarzysze� i przed-

stawicieli osób zwi�zanych ze szkoleniem i kształceniem zawodowym, w 

tym stowarzysze� praktykantów, rodziców i nauczycieli; przedsi�biorstw, 

partnerów społecznych oraz innych przedstawicieli �wiata pracy, w tym 

izb przemysłowo-handlowych i innych organizacji gospodarczych; pod-

miotów �wiadcz�cych usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa doty-

cz�ce dowolnego aspektu uczenia si� przez całe �ycie; osób i podmio-

tów odpowiedzialnych za systemy i polityk� w zakresie dowolnych aspek-

tów szkolenia i kształcenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regional-

nym i krajowym; o�rodków badawczych i podmiotów zajmuj�cych si�
kwestiami uczenia si� przez całe �ycie; szkół wy�szych; organizacji non-

profit, organizacji ochotniczych i pozarz�dowych.  

Program Leonardo da Vinci słu�y realizacji nast�puj�cych celów 

szczegółowych: 

- wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w 

zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiej�tno�ci i kwalifikacji ma-

j�cych na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwi�kszenie szans 

na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy; 

- wspieranie udoskonalania jako�ci i innowacyjno�ci w systemach, 

instytucjach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia za-

wodowego; 

- zwi�kszanie atrakcyjno�ci szkolenia i kształcenia zawodowego 

oraz mobilno�ci dla pracodawców i poszczególnych osób oraz uła-

twianie mobilno�ci pracuj�cych praktykantów. 

Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci s� nast�puj�ce: 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym ogólnoeuropej-

skiej mobilno�ci osób bior�cych udział w pocz�tkowym etapie 

szkolenia i kształcenia zawodowego oraz w kształceniu ustawicz-

nym, tak by zwi�kszy� liczb� sta�y w przedsi�biorstwach do co 

najmniej 80 000 osób rocznie do ko�ca okresu trwania programu 

„Uczenie si� przez całe �ycie”; 
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- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym współpracy po-

mi�dzy instytucjami lub organizacjami oferuj�cymi mo�liwo�ci 

kształcenia, przedsi�biorstwami, partnerami społecznymi i innymi 

odpowiednimi podmiotami w Europie; 

- ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i 

kształcenia zawodowego na poziomie innym ni� poziom szkolnic-

twa wy�szego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym z jednego 

pa�stwa uczestnicz�cego w programie do innych;  

- poprawa stopnia przejrzysto�ci i uznawania kwalifikacji oraz kom-

petencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i 

nieformalnego; 

- zach�canie do nauki współczesnych j�zyków obcych; 

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie.  

Program Grundtvig [Decision No 1720/2006/EC…] jest skierowany do: 

osób uczestnicz�cych w kształceniu dorosłych; instytucji lub organizacji 

oferuj�cych mo�liwo�� kształcenia dorosłych; nauczycieli i pozostałego 

personelu tych instytucji lub organizacji; placówek zajmuj�cych si�
kształceniem lub doskonaleniem kadry kształc�cej dorosłych; stowarzy-

sze� i przedstawicieli osób zwi�zanych z kształceniem dorosłych, w tym 

stowarzysze� osób ucz�cych si� i nauczycieli; podmiotów �wiadcz�cych 

usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa dotycz�ce dowolnych 

aspektów uczenia si� przez całe �ycie; osób i podmiotów odpowiedzial-

nych za systemy i strategie w zakresie dowolnych aspektów kształcenia 

dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; o�rodków ba-

dawczych i podmiotów zajmuj�cych si� kwestiami uczenia si� przez całe 

�ycie; przedsi�biorstw; organizacji non-profit, organizacji ochotniczych i 

pozarz�dowych; szkół wy�szych. Program Grundtvig słu�y realizacji na-

st�puj�cych celów szczegółowych: 

- odpowiadanie na wyzwania edukacyjne zwi�zane ze starzeniem 

si� populacji w Europie; 

- pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym �cie�ek poprawy ich wie-

dzy i kwalifikacji. 

Cele operacyjne programu Grundtvig s� nast�puj�ce: 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym oraz pod wzgl�-

dem dost�pno�ci ogólnoeuropejskiej mobilno�ci osób bior�cych 
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udział w kształceniu dorosłych, tak by wesprze� mobilno�� co naj-

mniej 7000 tych osób rocznie do ko�ca 2013 r.; 

- poprawa pod wzgl�dem jako�ciowym i ilo�ciowym współpracy po-

mi�dzy organizacjami zajmuj�cymi si� kształceniem dorosłych w 

Europie; 

- zapewnienie alternatywnych mo�liwo�ci dost�pu do kształcenia do-

rosłych osobom z grup wymagaj�cych szczególnego wsparcia oraz 

marginalnych �rodowisk społecznych, w szczególno�ci osobom 

starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osi�gni�-

cia podstawowych kwalifikacji; 

- kształcenia dorosłych, a tak�e ich transferu, w tym z pa�stwa 

uczestnicz�cego do innych pa�stw; 

- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie; 

- poprawa metod dydaktycznych oraz zarz�dzania organizacjami 

kształcenia dorosłych.  

Program mi�dzysektorowy [Decision No 1720/2006/EC…] słu�y reali-

zacji nast�puj�cych celów szczegółowych: 

- propagowanie współpracy europejskiej w dziedzinach obejmuj�-

cych co najmniej dwa sektorowe programy szczegółowe;  

- wspieranie jako�ci i przejrzysto�ci systemów edukacji i szkole�
pa�stw członkowskich. 

Cele operacyjne programu mi�dzysektorowego s� nast�puj�ce: 

- wspieranie rozwoju strategii i współpracy na szczeblu europejskim 

w zakresie uczenia si� przez całe �ycie, szczególnie w kontek�cie 

procesu lizbo�skiego i programu pracy „Edukacja i szkolenia 

2010”, a tak�e procesu bolo�skiego i kopenhaskiego oraz pó�niej-

szych procesów; 

- zapewnianie dostarczania w odpowiedniej ilo�ci porównywalnych 

danych, informacji statystycznych i analiz w celu wsparcia rozwoju 

polityki w zakresie uczenia si� przez całe �ycie oraz monitorowanie 

post�pu w realizacji celów uczenia si� przez całe �ycie, a tak�e 

okre�lanie obszarów wymagaj�cych szczególnej uwagi; 

- propagowanie nauki j�zyków obcych oraz wspieranie ró�norodno-

�ci j�zykowej w pa�stwach członkowskich; 
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- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK tre�ci, usług, 

metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia si� przez całe 

�ycie; 

- zapewnianie odpowiedniego rozpoznania, przedstawienia i wdro-

�enia wyników programu „Uczenie si� przez całe �ycie” na szerok�
skal�. 

Program Jean Monnet [Decision No 1720/2006/EC…] jest skierowany 

do: studentów i badaczy w dziedzinie integracji europejskiej we wszyst-

kich rodzajach szkół wy�szych we Wspólnocie i poza ni�; szkół wy�szych 

we Wspólnocie i poza ni� uznanych we własnym pa�stwie; nauczycieli i 

pozostałego personelu tych instytucji; stowarzysze� i przedstawicieli 

osób zwi�zanych z edukacj� oraz szkoleniami we Wspólnocie i poza ni�; 

podmiotów publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za organizacj�
oraz realizacj� edukacji i szkole� na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym; o�rodków badawczych i podmiotów zajmuj�cych si� kwestiami 

integracji europejskiej we Wspólnocie i poza ni�. 

Program Jean Monet słu�y realizacji nast�puj�cych celów szczegóło-

wych: 

- stymulowanie nauczania, bada� i debat w dziedzinie studiów nad 

integracj� europejsk�; 

- wspieranie istnienia odpowiedniego kr�gu instytucji i stowarzysze�
zajmuj�cych si� kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i 

szkole� w perspektywie europejskiej. 

Cele operacyjne programu Jean Monnet s� nast�puj�ce: 

- stymulowanie procesów doskonalenia w nauczaniu, badaniach i 

debatach w zakresie studiów nad integracj� europejsk� w szkołach 

wy�szych na terenie Wspólnoty i poza jej granicami; 

- rozszerzanie wiedzy i �wiadomo�ci w zakresie kwestii integracji eu-

ropejskiej w�ród specjalistów akademickich oraz obywateli euro-

pejskich; 

- wspieranie kluczowych instytucji europejskich zajmuj�cych si�
kwestiami integracji europejskiej; 

- wspieranie aktywno�ci renomowanych instytucji i stowarzysze� eu-

ropejskich działaj�cych na rzecz edukacji i szkole�. 
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e-LEARNING W DOKUMENTACH KRAJOWYCH 

Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 

Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 

[www.men.gov.pl/content/view/82/136] przyj�ta została przez RM dnia 8 

lipca 2003 r. Celem strategii jest wyznaczanie kierunków rozwoju kształ-

cenia ustawicznego w kontek�cie idei uczenia si� przez całe �ycie i bu-

dowanie społecze�stwa opartego na wiedzy. Jej realizacja ma „umo�liwi�
rozwój ka�dego obywatela poprzez upowszechnienie dost�pu do kształ-

cenia ustawicznego i podniesienie jego jako�ci, a tak�e promowa� ak-

tywne postawy, poprawiaj�ce jego szanse na rynku pracy”. Celem stra-

tegicznym rozwoju kształcenia ustawicznego i uczenia si� w ci�gu całego 

�ycia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowo�ci, stymulo-

wanie innowacyjno�ci i kreatywno�ci człowieka. Wskazano w niej 6 prio-

rytetów: 

1. Zwi�kszenie dost�pno�ci do kształcenia ustawicznego. 

2. Podnoszenie jako�ci kształcenia ustawicznego. 

3. Współdziałanie i partnerstwo. 

4. Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie. 

5. Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia usta-

wicznego i rozwój usług doradczych. 

6. U�wiadomienie roli kształcenia ustawicznego. 

Celowe jest zatem tworzenie warunków dla rozwoju nowych form 

kształcenia z uwzgl�dnieniem technologii informacyjnych (kształcenie na

odległo��, w tym e-learning); wprowadzanie innowacyjnych metod na-

uczania i uczenia si�, w tym wykorzystuj�cych nowoczesne technologie 

teleinformatyczne; współpraca instytutów, stowarzysze� naukowych, 

uczelni, innych instytucji o�wiatowych z odpowiednimi instytucjami w kra-

jach Unii Europejskiej w zakresie kształcenia ustawicznego, ze szczegól-

nym uwzgl�dnieniem edukacji na odległo��.  

Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty 

Według art. 68a i nast. ustawy o systemie o�wiaty kształcenie usta-

wiczne jest organizowane i prowadzone w  szkołach dla dorosłych i pla-

cówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktyczne-
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go, o�rodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego [Ustawa z dnia 

7 wrze�nia 1991 r…]. Mo�e by� ono prowadzone jako stacjonarne, za-

oczne i na odległo��. Minister wła�ciwy do spraw o�wiaty i wychowania 

okre�li, w drodze rozporz�dzenia, warunki i tryb uzyskiwania i uzupełnia-

nia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiej�tno�ci i kwalifikacji zawo-

dowych w formach pozaszkolnych, a tak�e mo�e okre�li� warunki i tryb 

przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umo�liwiaj�cych uzyska-

nie tytułów zawodowych, skład, warunki powoływania i odwoływania 

przez kuratora o�wiaty pa�stwowych komisji egzaminacyjnych, wzory 

wydawanych �wiadectw i dyplomów, wysoko�� opłat za przeprowadzenie 

egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunki wynagradzania członków ko-

misji. Rozporz�dzenie to reguluje w szczególno�ci:  

- zaliczanie, przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych pro-

wadz�cej kształcenie zawodowe, wyników kursów zawodowych

prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki oraz o�rodki 

posiadaj�ce akredytacj� albo przez osoby prawne lub fizyczne 

prowadz�ce działalno�� o�wiatow�, dla której uzyskały akredyta-

cj�;  

- sposób potwierdzania posiadania okre�lonych kwalifikacji zawodo-

wych uzyskanych w wyniku uko�czenia poszczególnych form 

kształcenia, warunki i tryb prowadzenia kształcenia na odległo��;  
- zasady powoływania pa�stwowych komisji egzaminacyjnych przy 

szkołach i placówkach, warunki dopuszczania do egzaminu kwalifi-

kacyjnego i sposób jego przeprowadzania;  

- wysoko�� opłat za egzamin kwalifikacyjny, uwzgl�dniaj�c jako 

podstaw� kwot� przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia w sek-

torze przedsi�biorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwar-

tale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urz�du Statystycznego, z tym �e wysoko�� opłaty nie mo�e prze-

kroczy� 30% podstawy. 

Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 

Celem ogólnym rozwoju edukacji w Polsce jest „podniesienie poziomu 

wykształcenia społecze�stwa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 

jako�ci kształcenia. Równocze�nie konieczne jest „stałe podnoszeniu 

poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawo-
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dowych oraz ogólnych kompetencji niezb�dnych do funkcjonowania we 

współczesnym społecze�stwie”. [www.ukie.gov.pl] Cel ogólny realizowa-

ny b�dzie poprzez szereg zada� w trzech obszarach: o�wiacie, szkolnic-

twie wy�szym i w kształceniu ustawicznym. Kształcenie na odległo��, 
głównie osób dorosłych, powinno by� uznane za równoprawny sposób 

organizacji kształcenia, o ile doprowadza do uznawanych i potwierdzo-

nych kwalifikacji. Instytucje prowadz�ce kształcenie na odległo�� podle-

ga� b�d� nadzorowi i kontroli (akredytacji), tak jak szkoły lub placówki. 

Konieczne b�dzie wypracowanie odpowiednich standardów oraz wdro-

�enie wewn�trznych systemów zapewnienia jako�ci tej formy kształce-

nia. 

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 

Kształcenie na odległo�� uj�te jest w Narodowym Planie Rozwoju na 

lata 2007-2013 (NPR) w priorytecie: Wiedza i kompetencje, kierunek 

działa� nr 3: Wy�sza jako�� kształcenia. Kierunek ten b�dzie realizowa-

ny poprzez:  

- kształtowanie i doskonalenie tzw. kompetencji kluczowych, czyli 

podstawowych umiej�tno�ci i postaw umo�liwiaj�cych aktywne 

uczestnictwo w �yciu publicznych, społecznym i gospodarczym, 

m.in. umiej�tno�ci ci�głego uczenia si� i wykorzystywania informa-

cji w praktyce, my�lenia matematycznego, innowacyjno�ci i przed-

si�biorczo�ci oraz działania na rzecz dobra wspólnego, w tym po-

staw proekologicznych; 

- popraw� jako�ci kadry pedagogicznej, kadry akademickiej oraz 

kadr wspieraj�cych i organizuj�cych proces nauczania – tworzenie 

warunków rozwoju kariery zawodowej oraz naukowo-badawczej, w 

szczególno�ci dla młodych pracowników nauki, w celu ułatwienia

im osi�gania kolejnych stopni i tytułów naukowych; powszechne 

szkolenie w zakresie korzystania z nowoczesnych narz�dzi telein-

formatycznych; modernizacja systemu kształcenia i doskonalenia 

oraz standardów pracy nauczycieli; 

- skuteczne zarz�dzanie edukacj�, tworzenie kultury oceny jako�ci –

formułowanie optymalnego systemu zarz�dzania jako�ci� w edu-

kacji, promowanie kultury samooceny i samoewaluacji przez insty-

tucje edukacyjne, obj�cie kontrol� jako�ci działalno�ci badawczej i 
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edukacyjnej uczelni i innych jednostek naukowych, wypracowanie 

metod oceny jako�ci i akredytacji kształcenia na odległo�� oraz 

wspomaganie rozwoju systemu edukacji przez kompleksowe dzia-

łania badawcze i analityczne. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

E-learning (kształcenie na odległo��) uwzgl�dniony został w PO KL w 

działaniu: 

- 3.1 Wysoka jako�� kształcenia w systemie o�wiaty. Działanie za-

kłada realizacj� projektów badawczych w obszarze o�wiaty, w  

szczególno�ci ukierunkowanych na analiz� systemu kształcenia 

pod k�tem przygotowania absolwentów do wej�cia na rynek pracy. 

W ramach Działania zakłada si� tak�e rozwój Systemu Informacji 

O�wiatowej, tak, by stał si� on jak najpełniejszym �ródłem danych 

w obszarze o�wiaty, spójnym z innymi systemami informatycznymi 

funkcjonuj�cymi w systemie edukacji. Realizacja Działania 3.1 za-

pewni koordynacj� pozyskiwania danych, dzi�ki czemu mo�liwe 

b�dzie wypracowywanie spójnych rekomendacji dla polityki eduka-

cyjnej pa�stwa. Rekomendacje te wykorzystywane b�d� w proce-

sie doskonalenia podstaw programowych oraz opracowywania no-

wych programów kształcenia (w tym w formie na odległo��), tak, 

aby były one jak najlepiej dostosowane do wymaga�, jakie nowo-

czesna gospodarka stawia przed absolwentami. W ramach Działa-

nia zakłada si� równie� pilota�e innowacyjnych programów kształ-

cenia ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów. Wypracowane w ten sposób dobre praktyki b�d� upo-

wszechniane na terenie całego kraju, mi�dzy innymi za po�rednic-

twem portalu edukacyjnego Scholaris. Portal ten stanowi cenne 

�ródło informacji oraz materiałów metodycznych i dydaktycznych, z 

których korzysta� mog� wszyscy uczestnicy procesu kształcenia. Z 

tego wzgl�du, wsparcie EFS na rzecz rozbudowy portalu b�dzie 

kontynuowane w latach 2007-2013. W ramach Działania planuje 

si� tak�e ogólnopolskie kampanie promuj�ce uczenie si� przez ca-

łe �ycie, w tym w szczególno�ci akcentuj�ce wag� edukacji przed-

szkolnej oraz kształcenia ustawicznego.
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- 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rz�dowej. W ramach 

Działania przewidywane jest wsparcie dla potencjału regulacyjnego 

polskiej administracji poprzez udoskonalenie procesu stanowienia 

prawa oraz przegl�d istniej�cych ju� aktów prawnych pod k�tem 

mo�liwo�ci ich uproszczenia. W tym aspekcie kluczowe jest wspar-

cie reformy oceny skutków regulacji, która stanowi jeden z najlep-

szych instrumentów analitycznych umo�liwiaj�cych zdiagnozowa-

nie skutków planowanych działa� oraz identyfikacj� potencjalnych 

zagro�e� jakie niesie za sob� projektowana regulacja. W ramach 

Działania przewiduje si� tak�e wsparcie dla opracowania systemu 

wieloletniego planowania bud�etowego. Nieodł�cznym uzupełnie-

niem projektowanych programów i systemów b�d� szkolenia dla 

osób zaanga�owanych w ich opracowanie i pó�niejsz� realizacj�. 

Tym samym przewiduje si� realizacj� szkole� bezpo�rednio po-

wi�zanych z wdra�anymi programami reform, m.in. z zakresu pla-

nowania zadaniowego oraz doskonalenia funkcjonowania systemu 

oceny skutków regulacji. Wzmacnianie potencjału instytucjonalne-

go poci�ga za sob� równie� potrzeb� inwestowania w kadry za-

trudnione w administracji. W ramach Działania przewiduje si� za-

tem wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rz�do-

wej, wdra�anie nowoczesnych metod zarz�dzania zasobami ludz-

kimi oraz przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych szkole�
dla pracowników administracji rz�dowej. Wskazane jest jednak �ci-

słe powi�zanie szkole� z zakresem obowi�zków poszczególnych 

grup odbiorców oraz rzeczywistymi potrzebami danego typu urz�-

du. Jakkolwiek wsparcie w ramach Działania ukierunkowane jest 

przede wszystkim na popraw� zdolno�ci regulacyjnych administra-

cji rz�dowej oraz opracowanie systemu wieloletniego planowania 

finansowego, to jednocze�nie mo�liwe jest obj�cie wsparciem cz�-

�ci administracji rz�dowej (np. administracji skarbowej), która 

�wiadczy usługi obywatelom.

- 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorz�dowej. W ra-

mach Działania przewiduje si� ró�ne formy wsparcia ukierunkowa-

ne na wzrost efektywno�ci funkcjonowania administracji lokalnego i 

regionalnego szczebla. Cel osi�gni�ty zostanie przede wszystkim 

przez modernizacj� procesów zarz�dzania w jednostkach admini-

stracji samorz�dowej, w tym wdro�enie planowania zadaniowego w 
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uj�ciu finansowym oraz zarz�dzania przez cele, a tak�e wdro�enie 

usprawnie� zarz�dczych w poszczególnych jednostkach admini-

stracji, zarówno na poziomie całej administracji, jak i usprawnie� w 

okre�lonych obszarach funkcjonowania urz�du. Priorytetowo trak-

towane b�d� usprawnienia, których rezultatem b�dzie poprawa ob-

sługi klienta w urz�dzie maj�ca wymierny efekt np. we wprowadze-

niu standardów obsługi klienta, wdro�eniu systemu „one-stop-shop” 

(pojedynczego punktu dost�pu dla klienta urz�du), uproszczeniu 

procedur wewn�trz urz�du czy skróceniu czasu oczekiwania na 

rozpatrzenie sprawy. W ramach Działania przewiduje si� tak�e 

wsparcie ukierunkowane na popraw� jako�ci tworzonych przez 

administracj� strategii i polityk o zasi�gu lokalnym i regionalnym 

m.in. poprzez wzmocnienie zdolno�ci do wykorzystywania nowo-

czesnych narz�dzi programowania, efektywnej implementacji za-

programowanych polityk oraz oceny efektów ich wdra�ania. Jako��
oraz efekty wprowadzanych rozwi�za� zale�� w ogromnej mierze 

od kompetencji kadr zatrudnionych w jednostkach samorz�du tery-

torialnego. W tym aspekcie przewiduje si� wi�c opracowanie stan-

dardów kompetencyjnych dla pracowników jednostek samorz�du 

terytorialnego, intensyfikacj� inwestycji w rozwój umiej�tno�ci i 

wiedzy urz�dników oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw 

etycznych. Konieczne jest jednak�e �cisłe powi�zanie szkole� z 

zakresem obowi�zków poszczególnych grup odbiorców oraz po-

trzebami danego typu urz�du. 

- 6.3 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych słu��ce wzrostowi 

ich konkurencyjno�ci oraz podniesienie jako�ci zarz�dzania w 

ochronie zdrowia. Rozwój medycyny i coraz wi�ksza specjalizacja, 

wymagaj� ustawicznego kształcenia personelu medycznego w 

ochronie zdrowia. Zwi�kszenie dost�pno�ci do kształcenia w 

ochronie zdrowia jest szczególnie istotne dla tych pracowników, 

których płace s� zbyt niskie, by mogły zapewni� im mo�liwo��
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zwi�kszenie dost�pno�ci do 

kształcenia b�dzie zapewnione mi�dzy innymi poprzez umo�liwie-

nie kształcenia na odległo��. Proces doskonalenia zawodowego 

pracowników słu�by zdrowia jest niezwykle istotny, poniewa� sto-

pie� profesjonalizmu w tym obszarze bezpo�rednio przekłada si�
na bezpiecze�stwo zdrowotne ogółu społecze�stwa. Dobrze wy-
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kwalifikowana kadra medyczna jest gwarantem sprawno�ci syste-

mu ochrony zdrowia i wysokiej jako�ci �wiadczonych usług. Dzia-

łanie 6.3 wspiera� b�dzie przede wszystkim procesy zwi�zane z 

podwy�szaniem kwalifikacji personelu medycznego. Przewidziane 

formy pomocy w tym zakresie b�d� dostosowane do potrzeb po-

szczególnych grup zawodowych tego sektora. Umo�liwi to mi�dzy 

innymi uzyskiwanie kwalifikacji uprawniaj�cych do wykonywania 

zawodu oraz rozwój nowych umiej�tno�ci pozwalaj�cych na korzy-

stanie z nowoczesnych technologii medycznych. Zało�eniem Dzia-

łania jest tak�e podniesienie jako�ci zarz�dzania w sektorze 

ochrony zdrowia, co wpływa� b�dzie mi�dzy innymi na lepsze go-

spodarowanie dost�pnymi �rodkami. Wsparcie kierowane b�dzie 

do zakładów opieki zdrowotnej, na szkolenie umiej�tno�ci kadry 

zarz�dczej przede wszystkim z zakresu zarz�dzania oraz upo-

wszechniania wiedzy o skutecznych i efektywnych technologiach 

medycznych. Wspierane b�d� tak�e działania zwi�zane z podwy�-
szaniem standardów w ZOZ, poprzez certyfikacj� i akredytacj�, co 

przyczyni si� do wzrostu jako�ci �wiadczonych usług oraz wpłynie 

pozytywnie na relacje interpersonalne mi�dzy personelem me-

dycznym a pacjentem. Realizacja Działania przyczyni si� do po-

prawy funkcjonowania opieki zdrowotnej, co przekłada� si� b�dzie 

równie� na popraw� stanu zdrowia społecze�stwa. 

- 8.1 Rozwój pracowników i przedsi�biorstw w regionie. Zmiany or-

ganizacyjne, w tym prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, 

nios� ze sob� ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziała-

nia wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i 

modernizacyjnymi, nale�y w zarz�dzaniu tymi procesami wspomóc 

zarówno przedsi�biorstwa, samorz�d lokalny, instytucje rynku pra-

cy, jak i samorz�dy gospodarcze. Podczas gdy nat��enie proce-

sów restrukturyzacyjnych jest zró�nicowane regionalnie, zarz�dza-

nie zmian� gospodarcz� dotyczy w równym stopniu wszystkich 

przedsi�biorstw. Dlatego te� zwi�kszenie kompetencji kadr przed-

si�biorstw w zarz�dzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przecho-

dzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich jest 

kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia trwałego i stabilnego roz-

woju gospodarczego regionów. Procesy modernizacyjne i adapta-

cyjne wymuszaj� tak�e ci�gł� aktualizacj�, podnoszenie i zmian�
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kwalifikacji oraz umiej�tno�ci pracowników. Rosn�ce zaintereso-

wanie podnoszeniem kompetencji i umiej�tno�ci przez pracowni-

ków, a tak�e ich pracodawców, zwi�ksza zapotrzebowanie na 

szkolenia. Tendencj� t� nale�y wzmacnia�, gdy� w porównaniu do 

innych krajów europejskich polskie przedsi�biorstwa znacznie rza-

dziej organizuj� i uczestnicz� w szkoleniach. Najwi�ksza luka 

kompetencyjna pracowników wyst�puje w obszarach informatyki, 

techniki i produkcji, sprzeda�y i finansów. Ogromny potencjał wzro-

stu popytu na szkolenia le�y po stronie firm rozwijaj�cych si�, lecz 

nie posiadaj�cych wystarczaj�cych zasobów finansowych i do-

�wiadczenia pozwalaj�cych na zakup odpowiedniego szkolenia. S�
to cz�sto firmy małe, których dost�p do szkole� jest utrudniony 

tak�e ze wzgl�du na specyfik� organizacyjn�. Dlatego te� z jednej 

strony konieczne jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb 

i mo�liwo�ci zainteresowanych podmiotów. Z tego wzgl�du istotne 

jest opracowywanie i rozwój programów szkole� e-learningowych, 

leasing i zakup platform słu��cych kształceniu na odległo�� oraz 

wykorzystanie ich jako elementów szkole� w regionie, co pozwoli 

na dotarcie z ofert� szkoleniow� do wi�kszej liczby osób. Z drugiej 

za� strony, oferta szkoleniowa powinna by� dopasowana do kie-

runków rozwoju danego regionu, wzmacnia� jego przewag� kom-

paratywn� i potencjał rozwojowy. 

E-LEARNING W WYBRANYCH KRAJACH UE 

Idea e-learningu w krajach Unii Europejskiej realizowana jest w ró�-
nym zakresie i przy wykorzystaniu ró�norodnych instrumentów. Analiz�
porównawcz� opracowano na podstawie informacji uj�tych w projekcie 

Fit For Europe [www.fit-for-europe.info]. 

Austria  

Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury w Austrii podj�ło 

ró�ne inicjatywy, aby zapewni� nowy dost�p do nauczania, uczenia si�, 

bada� oraz kultury dla wszystkich osób w Austrii zgodnie z wymaganiami 
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społecze�stwa wiedzy. Głównym celem tych inicjatyw (odniesienie do 

poni�szych linków) jest umo�liwienie wszystkim wykorzystania nowych 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w optymalny i odpo-

wiedzialny sposób. Austria jest w trakcie wdra�ania własnych celów pla-

nu edukacyjnego UE, przy wykorzystaniu programu eFit Austria. Punkty 

odniesienia organizacji krajowych i mi�dzynarodowych pokazuj�, i� Au-

stria – tak�e przez porównania mi�dzynarodowe – osi�gn�ła istotne i 

uznane osi�gni�cia. Portal internetowy e-learningu zapewnia skompute-

ryzowane materiały do nauczania i uczenia si� dla szkół i uczelni wy�-
szych oraz inne istotne informacje na temat edukacji otrzymywane „na 

��danie”. Zawarto�� edukacyjna jest utrzymana, nauczyciele otrzymuj�
wsparcie i poradnictwo przy zastosowaniu w swoich dyscyplinach. Tak 

wi�c, portal ten jest tak�e materialnym rdzeniem infrastruktury technologii 

informatycznych. Zadaniem jest lepsza integracja technologii informacyj-

nych z całym obszarem edukacji, nie tylko aby zapewni� ogóln� jako��
systemom kształcenia ogólnego i zawodowego, ale tak�e aby zwi�kszy�
mo�liwo�ci przyswajania informacji i dost�pu do edukacji poprzez zasto-

sowanie nowoczesnych mediów. 

Belgia  

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT w sekto-

rze edukacyjnym stał si� celem władz wszystkich trzech wspólnot j�zy-

kowych w Belgii. Za przykład mo�e posłu�y� walo�ski projekt cyberécole 

(szkoły komputerowej).   

Bułgaria  

Bułgaria była jednym z 13 krajów uczestnicz�cych w projekcie mi�-

dzynarodowego programu PHARE, dotycz�cego edukacji na odległo��. 
W ramach projektu, otworzone zostało Krajowe Centrum Edukacji Na 

Odległo��, jak równie� 16 pomocniczych i 4 regionalne centra edukacyj-

ne. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zainicjowało program “Kompu-

terowa Edukacja Młodzie�y” (2002-2005), aby zwi�kszy� dost�p do 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT oraz pogł�bia� wie-

dz� młodych ludzi, celem zwi�kszenia ich szans na zatrudnienie. Ponad-

to, Ministerstwo Edukacji i Nauki formowało swoj� strategi� wokół kwestii 

wprowadzenia ICT do bułgarskich szkół. ICT, jednak, nie s� jeszcze w 
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pełni zintegrowane z istniej�cym procesem edukacji, zwłaszcza w przy-

padku przedmiotów nie zwi�zanych z ICT. Z wyj�tkiem wy�szych pozio-

mów nauczania ponadpodstawowego, szkolenie ICT nie jest jeszcze 

cz��ci� obowi�zkowego programu nauczania. Brak odpowiednich �ródeł 

e-learning (np. elektronicznych ksi��ek lub multimedialnych tre�ci i na-

rz�dzi) jeszcze bardziej utrudnia u�ycie ICT w nauczaniu. Elementy e-

learning s� powoli wprowadzane do programów nauczania na niektórych 

uniwersytetach, ale s� to odosobnione przypadki. Biblioteki uniwersytec-

kie nie s� jeszcze w pełni skomputeryzowane i nale�y rozwin�� odpo-

wiednie usługi internetowe. 

Cypr 

Celem szkolnictwa wy�szego jest zało�enie Otwartego Uniwersytetu, 

na którym efektywnie wykorzystywano by wszelkie pomoce naukowe aby 

zaspokoi� rosn�ce zapotrzebowanie na wykształcone i wykwalifikowane 

osoby. Cypr przygotowuje si� aby stawi� czoła nowym wyzwaniom 

przedstawionym przez Komisj� Europejsk�, które zakładaj�, �e integra-

cja w obr�bie społeczno�ci zaowocuje wzmo�on� współprac� i ruchliwo-

�ci� Europejczyków na wszystkich poziomach, ekonomicznym, kultural-

nym, edukacyjnym, socjalnym i politycznym. 

Dania 

Danmarks IT-Center For Uddannelse Og Forskning – UNI-C (Du�skie 

Centrum Informatyczne Na Rzecz Edukacji i Bada�) to instytucja pu-

bliczna funkcjonuj�ca pod du�skim Ministerstwem Edukacji oferuje roz-

wi�zania informatyczne dla sektora edukacyjnego i sektora bada�. 

Francja 

Spo�ród wielu programów wspieranych przez Komisj� Europejsk� Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej zach�ca do wykorzystywania nowych 

technologii multimedialnych i internetowych: 

- do podwy�szenia jako�ci nauczania; 

- do promocji współpracy na odległo�� oraz wymiany; 

- do wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych 

we wszystkich szkołach. 
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Wszystkim programom informatycznym i komunikacyjnym w szkołach 

francuskich po�wi�cono stron� internetow�. Poza tym Centre National 

d'Enseignement à Distance – CNED (Krajowe Centrum Kształcenia na 

Odległo��) zapewnia informacje na temat kursów edukacji na odległo��
pocz�wszy od poziomu przedszkolnego do poziomu licealnego. 

Finlandia 

W szkołach wirtualnych uczniowie ucz� si� przy pomocy technologii 

informatycznych – aplikacje informatyczne. E-Nauczanie i e-learning 

prowadzone s� w lokalnych, regionalnych i krajowych projektach szkół 

wirtualnych. W przyszło�ci mo�liwe b�dzie wzi�cie udziału w kursach 

ró�nej długo�ci. Co wi�cej, oferowane s� usługi i aplikacje aby wspomóc 

e-Nauczanie. Rozwój szkół wirtualnych nale�y do zada� strategii społe-

cze�stwa informacyjnego prowadzonego przez Opetusministeriö (Mini-

sterstwo Edukacji). Opitushallitus (Krajowe Kuratorium O�wiaty) koordy-

nuje zaj�cia szkół wirtualnych na poziomie krajowym. Przykładowo, w 

2003 roku zorganizowano pierwsze semestry szkoły wirtualnej w Finlan-

dii. 

Grecja  

W Grecji kształcenie na odległo�� zapewniane jest jedynie w ramach 

szkolnictwa wy�szego przez Ellininko Anoikto Panepistimio – EAP (Hel-

le�ski Uniwersytet Otwarty) stworzony w roku 1998 i znajduj�cy si� w 

Patrze. 

Hiszpania  

Prawo hiszpa�skie uznaje e-learning i kształcenie na odległo�� jako 

mo�liwo�ci kształcenia przede wszystkim dla dorosłych (ale tak�e dla 

osób w wieku szkolnym), których sytuacja osobista, społeczna, geogra-

ficzna lub inna nie pozwala na ucz�szczanie na lekcje osobi�cie. E-

Learning i kształcenie na odległo�� s� zasadniczymi elementami kształ-

cenia dorosłych. 
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W rezultacie polityki decentralizacyjnej wszystkie 17 regionów auto-

nomicznych egzekwuje przestrzeganie prawa od 1 stycznia 2000 roku. 

Główne strategie to: 

- zaopatrzenie szkół w sprz�t i ułatwienie dost�pu do technologii in-

formacyjnych i komunikacyjnych – ICT; 

- rozwój kursów i szkole� internetowych; 

- stworzenie laboratorium i obserwatorium wdra�ania ICT w eduka-

cji, a przez to wspieranie innowacyjno�ci i rozwoju takich instytucji; 

- nawi�zanie współpracy mi�dzy Europ�, a Ameryk� Łaci�sk� w 

dziedzinie ICT w edukacji. 

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia - 

CIDEAD (Centrum Innowacji I Rozwoju Kształcenia Na Odległo��) zinte-

growane jest z Centro Nacional de Información y Comunicación (Krajo-

wym Centrum Informacji I Komunikacji). Odpowiedzialne jest ono za uła-

twianie dost�pu do kształcenia na odległo��. 
CIDEAD oferuje zaj�cia w szkołach podstawowych, �rednich i Bachil-

lerato (maturalnych) w zakresie kształcenia na odległo�� i systemu e-

learningu. Oferuje tak�e kursy szkolenia zawodowego i kursy j�zykowe. 

Holandia  

Poniewa� sie� internetowa została udost�pniona do u�ytku publicz-

nego Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki stworzyło dwa kolejne pro-

gramy polityki technologii informacyjnych i komunikacyjnych („Inwestycja 

w przyszło��” 1997-1999 oraz „Edukacja on-line” 1999-2000). Zgodnie z 

zdecentralizowanym charakterem holenderskiego systemu edukacyjnego 

odpowiedzialno�� została rozło�ona na szkoły oraz rady krajowe i szkol-

ne. Samorz�dy nie maj� du�ego udziału w finansowaniu informatyki na 

rzecz edukacji w Holandii, jednak�e wiele z nich podj�ło inicjatywy maj�-

ce na celu ujednolicenie oraz stymulacj� współpracy i projektów, szcze-

gólnie w ramach szkolnej wymiany danych. Ponownie nacisk poło�ono 

na rozwój zawodowy nauczycieli informatyki i dyrektorów szkół. Przybra-

ło to kształt nowego „Programu Oddolnego” oraz kontynuacji strategii, 

które okazały si� sukcesem. Nowy program „Nauka z ICT, 2003-2006” 

rozpocz�ł si� w pa�dzierniku 2003 roku. Charakteryzuje si� zmian� naci-

sku, widoczn� tak�e w innych krajach, z „nauki wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych” na „wykorzystanie technologii infor-
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macyjnych i komunikacyjnych do nauki” oraz skupieniem si� na integracji 

technologii w organizacji i merytoryki procesów uczenia si� i nauczania. 

Bezpo�rednie finansowane technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

b�dzie kontynuowane na obecnym poziomie. Dwie główne agencje, które 

stworzono w ramach „Edukacji on-line” portal Kennisnet i ICT w szkołach 

b�d� finansowane do roku 2006. 

Irlandia 

Przy wsparciu Department of Education and Science wiele szkół two-

rzy własne strony internetowe z cyfrowymi �ródłami do nauki. Uczniowie 

tych szkół maj� okazje do nauki w „wirtualnych klasach”. Poniewa� e-

learning umo�liwia nauk� elastyczn� i anonimow� rodzice i nauczyciele 

mog� tak�e odnosi� korzy�ci z tych programów. Krajowe centrum kształ-

cenia na odległo�� Oscail oferuje zakres studiów licencjackich i pody-

plomowych w celu uzyskania kwalifikacji uniwersyteckich poprzez e-

learning. Ponad to kilka prywatnych organizacji tak�e oferuje kursy e-

learning. 

Litwa 

Litwa posiada Strategi� Wdra�ania Technologii Informacyjnych i Ko-

munikacyjnych w Litewskim Systemie Edukacyjnym. Głównym celem 

Strategii jest zapewnienie mo�liwo�ci i trendów integracji technologii in-

formacyjnych i komunikacyjnych z litewskim systemem edukacyjnym, 

planowanie etapów wdra�ania systemu, zharmonizowanie działa� ró�-
nych instytucji oraz efektywne wykorzystanie funduszy do komputeryzacji 

edukacji. Strategia obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły po-

nadgimnazjalne, uczelnie wy�sze, szkoły młodzie�owe i specjalne, które 

zapewniaj� edukacj� ogóln�. Strategia została przyj�ta przez rozporz�-

dzenie nr 1279 wydane przez Ministra Edukacji i Nauki Republiki Litew-

skiej w dniu 18 pa�dziernika 2000 roku. Na Litwie stworzono Centrum 

Technologii Informatycznych Systemu Edukacji, organizacj� rz�dow�
ufundowan� przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej. 

Inicjuje ona i koordynuje prace poszczególnych prywatnych i pa�stwo-

wych organizacji w komputeryzacji edukacji oraz agencji administracyj-

nych edukacji, rozwój wdra�ania technologii informatycznych w procesie 

edukacji, promuje mi�dzynarodow� współprac� nauczycieli i uczniów na 



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Samorz�dni w nauce – e-learning dla samorz�dowców 

42

internetowej platformie edukacyjnej. Centrum Technologii Informacyjnych 

i Komunikacyjnych Edukacji stworzyło Otwarty System Poradnictwa, Do-

radztwa I Informacji (AIKOS) – baz� danych dla nauczycieli, która obej-

muje prace z dziedziny metodologii, programów nauczania i innych. 

Luksemburg 

Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédago-

giques et Technologiques – SCRIPT (Departament Koordynacji Edukacji, 

Bada� Technicznych I Innowacji) przy Ministère de l'Education Nationale 

et de la Formation Professionnelle (Ministerstwie Edukacji I Szkolnictwa 

Zawodowego) jest odpowiedzialny za organizacj� kursów szkoleniowych 

z technologii multimedialnych. Główny nacisk kładzie si� na ofert� kon-

kretnych narz�dzi internetowych, zawarto�ci i wsparcia nauczycieli. Kroki 

te uproszcz� prac� nauczycieli z nowymi mediami w codziennym �yciu 

szkoły. 

Łotwa  

Projekt rozwoju e-learningu w systemie edukacyjnym w ramach Latvi-

jas izglîtîbas informatizâcijas sistçma (Łotewskiego Systemu Informaty-

zacji Edukacji – LEIS) zapocz�tkowany został przez Ministerstwo Eduka-

cji I Nauki w roku 1998. Efektem projektu było zapewnienie sprz�tu kom-

puterowego oraz ł�czy internetowych łotewskim szkołom (głównie ogól-

nokształc�cym). Nauczyciele zostali przeszkoleni do wykorzystywania 

nowoczesnych technologii informatycznych w swoich przedmiotach, 

przygotowano tak�e materiały metodologiczne do wykorzystania techno-

logii informatycznych w szkołach. Na portalu Łotewskiego Systemu Edu-

kacji Informatycznej znale�� mo�na baz� danych dla nauczycieli, która 

obejmuje prace metodologiczne, programy nauczania i inne zasoby. Mi-

nisterstwo Edukacji i Nauki inicjuje i koordynuje prac� ró�nych krajowych 

i prywatnych organizacji w komputeryzacji edukacji i agencji administracji 

o�wiatowej, rozwoju aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyj-

nych w procesie edukacji, promuje mi�dzynarodow� współprac� nauczy-

cieli i uczniów na internetowej platformie. Na Łotwie stworzono pewne e-

narz�dzia pomocne w poprawianiu jako�ci edukacji. 
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Malta  

Na Malcie technologie informacyjne i komunikacyjne – ICT w ramach 

polityki edukacyjnej zostały wprowadzone w postaci krajowej strategii 

technologii informacyjnych. W przypadku Malty, na poziomie edukacji 

podstawowej wdra�a si� model wykorzystania sprz�tu komputerowego w 

klasie finansowany przez sektor publiczny (przy czym nauczyciele otrzy-

muj� do pracy laptopy). Partnerstwo publiczno-prywatne wykorzystywane 

jest do finansowania najnowszych inicjatyw, czyli wprowadzenia internetu 

do szkół. Polityka ICT opiera si� na National Strategy for Information 

Technology (Krajowej Strategii Technologii Informacyjnych). Komputery 

zostały wprowadzone do szkół podstawowych w roku 1996 przez Mini-

sterstwo Edukacji, a ufundowane przez rz�d. We wdra�anym modelu na 

klas� przypadały cztery komputery i jedna drukarka, jeden du�y monitor i 

odtwarzacz video. Wszyscy nauczyciele otrzymali laptopy. Celem strate-

gii było wykorzystanie ICT jako narz�dzia podnosz�cego jako�� naucza-

nych przedmiotów.  

W ramach Ministerstwa Edukacji stworzono ICT Learning Centre 

(Centrum Nauki Technologii Informacyjnych I Komunikacyjnych), zatrud-

niono personel, stworzono laboratoria na rzecz kształcenia nauczycieli 

oraz rozwoju Internetu i oprogramowania komputerowego. Za wykorzy-

stanie ICT w szkołach podstawowych oraz wdra�anie strategii odpowie-

dzialni s� poszczególni nauczyciele. Przygotowano wytyczne ICT dla 

szkolnictwa podstawowego obejmuj�ce umiej�tno�ci oraz kompetencje i 

zachowania ICT wraz z docelowymi wynikami. Stworzono ICT Focus 

Group (grup� skupiaj�c� si� na technologiach ICT) odpowiedzialn� za 

tworzenie polityki b�d�cej cz��ci� procesu wdra�anego National Mini-

mum Curriculum – NMC (Krajowego Minimum Programowego) w mal-

ta�ski system edukacyjny. Cz��ci� rozwoju technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych jest portal School Net (Sie� Szkolna) posiadaj�cy 

osobn� cz��� po�wi�con� edukacji podstawowej. W planach jest stwo-

rzenie kont internetowych dla uczniów i nauczycieli. 

Niemcy  

Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Bada� wspiera wdra�a-

nie technologii multimedialnych w szkołach. Program Schulen ans Netz 

(szkoły internetowe) stworzony został w 1995 roku we współpracy z Deu-
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tsche Telekom AG i za cel obrał podł�czenie wszystkich szkół w Niem-

czech do Internetu. Program skupia si� głównie na ofercie konkretnych 

narz�dzi internetowych, tre�ci merytorycznej i wsparcia dla nauczycieli. 

Usługi te uproszcz� nauczycielom prac� z nowymi mediami w codzien-

nym �yciu szkolnym. 

Portugalia 

Ministerstwo Edukacji jest odpowiedzialne za cały system edukacyjny, 

wł�cznie z wdra�aniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(ICT) do programów nauczania. Szkoły otrzymuj� sprz�t i oprogramowa-

nie dzi�ki programowi rz�dowemu Nónio. Ministerstwo Nauki I Techniki 

odpowiedzialne jest za podł�czanie szkół i innych instytucji, jak biblioteki, 

do Internetu. Władze regionalne s� tak�e odpowiedzialne za zapewnia-

nie szkołom sprz�tu ICT. Lokalne władze we współpracy z programem 

Ministerstwa Nauki i Techniki Internet na Escola (Internet w szkołach) 

przeprowadziły tak� akcj� w szkołach podstawowych. Prawo portugal-

skie postrzega e-learning i kształcenie na odległo�� jako mo�liwo�ci edu-

kacyjne dla osób, których sytuacja osobista uniemo�liwia ucz�szczanie 

do szkoły. E-learning i kształcenie na odległo�� s� elementami kształce-

nia dorosłych. 

Republika Czeska  

Ogólnym celem wł�czenia technologii informacyjnych i komunikacyj-

nych do systemu edukacji jest rozwój prawdziwego społecze�stwa infor-

macyjnego. Z tej perspektywy patrz�c głównymi zadaniami Ministerstwa 

Edukacji jest: 

- zapewnienie sprz�tu komputerowego z dost�pem do Internetu w 

szkołach i bibliotekach; 

- obecno�� koordynatora technologii informatycznych i komunikacyj-

nych w ka�dej szkole w celu zapewnienia pomocy w obsłudze i 

wykorzystaniu technologii jako narz�dzia pomocnego w nauczaniu 

oraz nauce; 

- zmiana akcentu w doskonaleniu kadry nauczycielskiej, odej�cie od 

metodologii skoncentrowanej na transmisji informacji do tej skupia-

j�cej si� na rozwi�zywaniu problemów, z wi�kszym naciskiem na 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 
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- wprowadzenie programów kształcenia ustawicznego; 

- wprowadzenie programów zach�caj�cych nauczycieli, badaczy 

oraz producentów do odkrywania efektywnych sposobów wykorzy-

stania technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 

- analiza i ocena polityki technologii informacyjnych i komunikacyj-

nych. 

Polityka informacji krajowej w szkolnictwie to projekt czeskiego rz�du 

maj�cy na celu zwi�kszenie umiej�tno�ci posługiwania si� technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi poprzez wdro�enie ich do programów 

szkolnych i wykorzystanie w nauczaniu codziennym. Mo�liwe koszty po-

krywane przez projekt to: sprz�t informatyczny, szkolenia dla nauczycieli 

z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub wdra�anie 

kursów e-learningu w szkołach.

Rumunia 

Rumu�skie prawo reguluje e-learning i kształcenie na odległo�� oraz 

oferty edukacyjne przeznaczone dla uczniów i dorosłych, którzy maj�
problem z dostaniem si� do zwykłych szkół z powodów osobistych, geo-

graficznych lub społecznych. 

Po zatwierdzeniu standardów organizacji kształcenia na odległo��
oraz wykorzystania e-learningu w Rumunii stworzono sie� krajowych i 

regionalnych centrów uniwersyteckich przy wykorzystaniu platform inter-

netowych. 

W edukacji ogólnej e-learning nie jest główn� kwesti� zainteresowania 

programów edukacyjnych, ale pomocniczym narz�dziem metodologicz-

nym w dostarczaniu głównego programu. Programy kształcenia na odle-

gło�� prowadzone przez uniwersytety rumu�skie i inne placówki podkre-

�laj� nast�puj�ce cele: 

- wdra�anie platform internetowych w kształceniu na odległo�� w ce-

lu zapewnienia sprz�tu komputerowego i dost�pu do technologii 

komunikacyjnych i informacyjnych – ICT w placówkach o�wiato-

wych; 

- tworzenie modeli nauczania i innych materiałów multimedialnych; 

- zapewnienie nauczania poprzez tworzenie kompleksowego syste-

mu komunikacji synchronicznej i asynchronicznej; 
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- rozwój współpracy mi�dzy krajami wschodniej Europy, a krajami 

Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia na odległo�� i e-

learningu.  

Wiele firm prywatnych w Rumunii tak�e oferuje tego rodzaju kształce-

nie. Terytorialne Centra Kształcenia Na Odległo�� w Bukareszcie repre-

zentowane przez Wydział Kształcenia Na Odległo�� Uniwersytetu Buka-

resztu oraz Uniwersytetu Spiru Haret koordynuj� i ułatwiaj� dost�p do 

kształcenia drog� elektroniczn� przy pomocy 42 regionalnych centrów 

znajduj�cych si� na głównych uniwersytetach. 

Słowacja 

Rz�d słowacki w styczniu 2004 roku zatwierdził Návrh stratégie info-

rmatizácie spolo�nosti v podmienkach SR a Ak�ného plánu (Strategi�
Promocji Społecze�stwa Elektronicznego w Republice Słowacji oraz Plan

Działa�). Dokument ten jest zgodny z Inicjatyw� e-learningu Komisji Eu-

ropejskiej – Edukacja Dla Jutra. Okre�lono w nim strategiczne cele ob-

szaru edukacji i społecze�stwa, takie jak: 

- wykształcenie elastycznej i konkurencyjnej siły roboczej, która b�-

dzie w stanie zdoby� zatrudnienie w warunkach społecze�stwa in-

formacyjnego; 

- zapewnienie wykształcenia, które umo�liwi obywatelom korzystanie 

z technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT; 

- podniesienie jako�ci edukacji słowackiego systemu szkolnictwa 

wy�szego aby stał si� konkurencyjny w stosunku do rozwini�tych 

krajów UE; 

- zgodno�� z zasad� wyrównanych mo�liwo�ci edukacji w wykorzy-

staniu ICT dla wszystkich obywateli Republiki Słowackiej; 

- zapewnienie aktualnej wiedzy obywatelom poprzez kształcenie 

ustawiczne. 

Na rok 2005 Słowacja nie posiada e-learningu w ramach edukacji 

ogólnej. Istnieje krajowa inicjatywa „INFOVEK” maj�ca na celu wdro�enie 

narz�dzi ICT do szkół podstawowych i �rednich. Odbor Informatizácie 

Spolo�nosti Ministerstva Dopravy, Pôšt a Telekomunikácií SR (Wydział 

Promocji Społecze�stwa Elektronicznego, Ministerstwo Transportu, 

Poczta i Telekomunikacja Republiki Słowackiej) ponosz� odpowiedzial-

no�� za wdra�anie strategii. 
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Słowenia  

Na Słowenii kształcenie na odległo�� powoli zyskuje popularno��. 
Kształcenie na odległo�� charakteryzuje si� zindywidualizowan� form�
nauczania z wykorzystaniem ró�norodnych materiałów (pisanych, audio, 

video, programów komputerowych itp.). Materiały (głównie pisane) s�
konkretnie zaprojektowane do kształcenia na odległo��. Kształcenie na 

odległo�� adresowane jest do osób pracuj�cych, pracuj� w ró�nych go-

dzinach, na zmiany, osób �yj�cych w trudnodost�pnych miejscach, osób 

niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie, matek z dzie�mi itd. Stworzo-

no kilka inicjatyw e-learningu:  

- Projekt kształcenia na odległo�� na Słowenii: finansowany przez 

Ministerstwo Edukacji, celem projektu jest stworzenie krajowej stra-

tegii e-learningu na Słowenii. Strategia b�dzie obejmowała aspekty 

dydaktyczne, ekonomiczne, organizacyjne, techniczne oraz prze-

znaczone dla szkół podstawowych, �rednich wy�szych, �rodowisk 

ł�czonych, rz�dowych i kształcenia na ustawicznego; 

- E Cho: platforma internetowa stworzona przez laboratorium tele-

komunikacji i elektrotechniki Uniwersytetu w Lubljanie; 

- Słowe�ska Sie� Edukacyjna: sie� stworzono w roku 1995 w celu 

poł�czenia wszystkich serwerów o zawarto�ci edukacyjnej, aby 

umo�liwi�, promowa� i wzmacnia� wykorzystanie i tworzenie edu-

kacji elektronicznej na Słowenii. Sie� obejmuje przedszkola, szkoły 

podstawowe i �rednie wraz z Uniwersytetem Lubljany i Moribor 

oraz inne wa�ne placówki publiczne. 

Rz�d słowe�ski wdra�a polityk� zapewniania szkołom nowoczesnego 

sprz�tu komputerowego oraz zaopatrzenia ich w narz�dzia technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych – ICT. W�ród niektórych przewidywa-

nych celów znajduj� si� zapewnienie szkołom dost�pu do lokalnych i 

mi�dzynarodowych sieci oraz zach�canie nauczycieli, dyrektorów szkół i 

trenerów do korzystania z usług multimedialnych i internetowych. Te stra-

tegie i cele obejmuj� wszystkie poziomy sektory edukacji od przedszkol-

nego po szkolnictwo wy�sze. 

Szwecja  

Szwecja ma jedn� z najlepszych infrastruktur technologii informacyj-

nych i komunikacyjnych – ICT na �wiecie. W marcu 2002 roku rz�d 
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szwedzki przyj�ł ustaw� wspieraj�c� tworzenie społecze�stwa informa-

cyjnego dla wszystkich. Rz�d �ci�le współpracuje ze szwedzkimi firmami 

telekomunikacyjnymi w celu poszerzenia wykorzystania nowych techno-

logii w kraju. W lipcu 1999 roku powstała Szwedzka Agencja Kształcenia 

Na Odległo�� – DISTUM. Obecnie jest cz��ci� Nationellt Centrum för 

Flexibelt Lärande (Szwedzkiej Agencji Kształcenia Elastycznego) stwo-

rzonej 1 stycznia 2002 roku. Agencja obejmuje elementy DISTUM 

współpracuj�ce z edukacj� ogóln�. 

W�gry 

Sulinet Express Program jest inicjatyw� rz�du rozpocz�t� w roku 

1996. Głównymi jego celami jest: 

- zapewnienie szkołom ł�cza internetowego oraz pracowni kompute-

rowych; 

- pomoc nauczycielom poprzez portal z ustrukturyzowanym materia-

łem nauczania; 

- organizacja szkole� dla nauczycieli i obozów dla uczniów, admini-

stratorów nauczycieli i systemu; 

- ogłoszenie przyjmowania dokumentów. 

Rok 2003 był kamieniem milowym w �yciu programu wówczas bo-

wiem, oprócz dotychczasowej działalno�ci, pojawiły si� tak�e nowe wy-

zwania. Według inicjatywy rz�dowej Sulinet personel rozpocz�ł działal-

no�� nad stworzeniem rozległej bazy danych zwanej Cyfrowa Baza Wie-

dzy Sulinet. Celem tej działalno�ci jest stworzenie cyfrowego programu 

nauczania obejmuj�cego główny krajowy program nauczania poziomów 

od 7 do 12 szkoły �redniej w dwa lata. Infrastruktura szkolna powinna 

nadal by� rozwijana. Z obecn� infrastruktur� komputerow� wi�kszo��
szkół nie byłaby w stanie korzysta� z portalu z programem opartym na 

multimediach i interakcji. Rozwój infrastruktury jest nast�pn� inicjatyw�
pa�stwa. Nie wszystkie szkoły podstawowe maj� ł�cza internetowe. po-

mimo, �e wszystkie szkoły ponadpodstawowe maj� ł�czno�� z Interne-

tem, jej jako�� nie jest za dobra. Celem jest zapewnienie wszystkim 

szkołom podstawowym ł�cza internetowego oraz ustanowienie stałego 

ł�cza w ka�dej szkole, która go jeszcze nie posiada. Istotne jest tak�e 

przekazanie nauczycielom informacji na temat obsługi internetowych ma-
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teriałów nauczania. Dlatego te� Sulinet organizuje szkolenia dla nauczy-

cieli oparte na wynikach ostatniego badania potrzeb. 

Wielka Brytania 

Technologie informacyjne i komunikacyjne – ICT pomagaj� w tworze-

niu systemu edukacyjnego bardziej wra�liwego na swoje �rodowisko. 

Pod tym wzgl�dem ma on wpływ na stosunki mi�dzy szkołami, a szer-

szym społecze�stwem edukacyjnym, rodzicami, władzami lokalnymi, fir-

mami, stowarzyszeniami itd. Najbardziej jednak dotyczy nauczycieli i 

uczniów. Prawo brytyjskie okre�la e-learning i kształcenie niestacjonarne 

jako oferty edukacyjne skierowane przede wszystkim do dorosłych, ale i 

do uczniów w wieku szkolnym. W wyniku rz�dowej polityki głównymi ini-

cjatywami wdra�anymi w Wielkiej Brytanii s�:  

- National Grid for Learning (program ICT dla szkół); 

- New Opportunities Fund Training: słu�y nauczycielom i biblioteka-

rzom w szkołach na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym; 

- City Learning Centres (Miejskie Centra Kształcenia – Anglia): maj�
na celu podwy�szenie edukacji dzieci �yj�cych w miastach; 

- ICT for Learning Strategy (Strategia Kształcenia ICT – Walia); 

- Education Technology Strategy (Strategia Edukacji Technicznej - 

Irlandia Północna): wyposa�a wszystkie szkoły we wspóln� infra-

struktur� sprz�tu oraz edukacj� on-line. 

W dniu 15 marca 2005 roku Departament Edukacji I Umiej�tno�ci 

opublikował eStrategi� Harnessing Technology: Transforming learning 

and children's services (Zaprz�ganie Technologii: transformacja usług 

kształcenia i dzieci�cych). Istnieje tak�e wiele krajowych agencji odpo-

wiedzialnych za wspieranie priorytetów rz�dowych: 

- Brytyjska Educational Communications & Technology Agency – 

BECTA (Agencja Komunikacji I Technologii w Edukacji), kluczowa 

rz�dowa agencja do wykorzystywania ICT w edukacji, wspiera rz�d 

i agencje krajowe w wykorzystaniu i rozwoju ICT w celu podwy�-
szenia standardów edukacji;  

- New Opportunities Fund – NOF (Fundusz Nowych Mo�liwo�ci), 

brytyjski organ odpowiedzialny za rozdzielanie dotacji na inicjatywy 

opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony �rodowiska ustalanych przez 

rz�d; 
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- Teacher Training Agency – TTA (Agencja Kształcenia Nauczycieli) 

odpowiedzialna jest za zapewnienie jako�ci szkole� NOF w Anglii 

oraz za zapotrzebowanie na materiały oceny; 

- Local Education Authorities – LEAs (lokalne władze o�wiatowe) w 

Anglii i Walii przyznaj� dodatkowe fundusze szkołom oraz udzielaj�
wsparcia zgodnie z własnymi planami rozwoju ICT. 

W Anglii Department for Education and Employment (Departament 

Edukacji i Zatrudnienia) przydziela dodatkowe �rodki na ICT w szkołach 

oraz wyznacza warunki, pod którymi �rodki te s� przyznawane LEAs i 

szkołom. National Assembly for Wales Training and Education Depart-

ment – NATED (Departament Szkole� I Edukacji Zgromadzenia Naro-

dowego Walii) oraz Department of Education (Departament Edukacji) w 

Irlandii Północnej tak�e przyznaj� dodatkowe fundusze zgodnie z lokal-

nymi potrzebami i priorytetami okre�lonymi przez National Assembly for 

Wales i Northern Ireland Assembly. Education Technology Strategic Ma-

nagement Group – ETSMG (Strategiczna Grupa Zarz�du Technologii 

Edukacyjnych) jest odpowiedzialna za strategi� technologii w edukacji, 

wł�cznie z zarz�dzaniem jako�ci� placówek szkoleniowych NOF w Irlan-

dii Północnej. Szkoły odpowiedzialne s� za tworzenie własnych planów 

ICT oraz ich finansowanie. Rz�d Szkocji okre�la ogóln� polityk� eduka-

cyjn�. Władze lokalne i szkoły odpowiedzialne s� za kwestie dotycz�ce 

edukacji oraz nabywania i utrzymywania sprz�tu komputerowego. Organ 

Learning and Teaching Scotland (Nauka i Nauczanie w Szkocji) pracuje 

w porozumieniu z innymi w celu stworzenia programu nauczania dla 

uczniów w wieku od 3 do 18 lat oraz w celu promowania kreatywnego i 

efektywnego.  

Włochy 

Artykuł 11 ustawy 341/ 1990 mówi, i� kursy e-learningu w dziedzinie 

edukacji mog� oferowa� uniwersytety oraz Krajowe Centra Badawcze. 

Krajowe organy badawcze tworzy� mo�e Ministerstwo Edukacji, Uniwer-

sytetów i Bada� razem z Ministerstwo Skarbu. We Włoszech oferty e-

learning głównie opieraj� si� na przekazach telewizyjnych, interneto-

wych, multimedialnych, w formie oprogramowania, nagra� video lub kon-

ferencji komputerowych. Przykładowo, telewizja satelitarna i Internet s�
podstawowymi technologiami wykorzystywanymi przez NETTUNO. Jest 
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to telewizja oparta na dwóch kanałach satelitarnych telewizji publicznej 

RAI NETTUNO SAT 1 oraz RAI NETTUNO SAT 2. 

Przeprowadzona analiza ukazuje, i� kształceniu e-learningowemu w 

Unii Europejskiej przypisuje si� du�� rol�. Szczególnie dotyczy ona 

zmniejszenia dystansu rozwojowego do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej. W tym celu zainicjowano specjalne programy dotycz�ce e-

learningu, a w ich ramach okre�lono cele do realizacji m.in. rozpo-

wszechnianie nauki przez całe �ycie, wykorzystanie w nauce technologii 

informatycznych, wspieranie poprawy jako�ci, atrakcyjno�ci i dost�pno�ci 

ofert w zakresie uczenia si� przez całe �ycie, propagowanie nauki j�zy-

ków obcych i ró�norodno�ci j�zykowej, wspieranie współpracy w zapew-

nianiu wysokiej jako�ci we wszystkich dziedzinach edukacji i szkole� w 

Europie.  

Działania podejmowane przez Uni� Europejsk� skierowane s� do 

osób w ró�nym wieku, w tym do młodzie�y. Tak�e w Polsce dostrze�ono 

atrakcyjno�� i korzy�ci jakie mo�e przynie�� zastosowanie e-learningu w 

kształceniu. Mi�dzy innymi Program Kapitał Ludzki 2007-2013 umo�liwia 

finansowanie działa� szkoleniowych w formie e-learningu. Kolejne cz��ci 

publikacji zawieraj� spojrzenie na e-learning z perspektywy instytucji 

szkoleniowej oraz przykład dobrych praktyk w zakresie wykorzystania e-

learningu w szkoleniu „trudnych grup” beneficjentów.
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Planuj�c rozwój zawodowy, zarówno na poziomie poszczególnego 

pracownika jak i organizacji, nie sposób, nie dostrzec potrzeby organiza-

cji szkole�, które umo�liwiłyby zaspokojenie pojawiaj�cych si� potrzeb.  

Istotn� kwesti� w organizacji szkole� jest rozpoznanie potrzeb szko-

leniowych i dobór do nich najlepszej metody kształcenia. Cz��� szkole�
mo�liwa jest do realizacji w formie nauki na odległo�� tj. e-learningu.  

Wyra�ne odwołanie w nazwie e-learning do technologii nie uzasadnia 

uto�samiania e-learningu z tylko technologi�. Technologia jest tu tylko 

�rodkiem i form� dostarczania tre�ci za� meritum stanowi� działania 

szkoleniowe. Praktyki szkoleniowe wskazuj�, i� szkolenia prowadzone 

przy u�yciu technologii informatycznych umo�liwiaj� optymalizacj� pro-

cesów edukacyjnych i znaczne poprawienie efektów biznesowych.  

Funkcjonuj�cy powszechnie model tradycyjnego sposobu edukacji 

oznacza uczenie si� „na wszelki wypadek”, cz�sto celem jedynie utrzy-

mania stanowiska pracy w obawie przed zwolnieniem. Rozwi�zania jakie 

niesie za sob� e-learning umo�liwia dostosowanie szkole� do potrzeb 

osoby szkolonej, w odpowiednim czasie i w stopniu wystarczaj�cym. [Hy-

la, 2007, s. 24-25] 

„Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umo�liwia zidentyfiko-

wanie luk kompetencyjnych w okre�lonych zakresach oraz wskazanie 

kierunków rozwoju wiedzy i umiej�tno�ci uczestników szkolenia. Badanie 

potrzeb koncentruje si� na diagnozowaniu rozbie�no�ci mi�dzy stanem 

obecnym a po��danym.” Badanie potrzeb szkoleniowych prowadzone 

jest w celu:  

- podj�cia decyzji kiedy i jakie szkolenia nale�y przeprowadza�;  
- poznania i dostosowania do uwarunkowa� i oczekiwa� organizacji;  

- poznania motywacji, postaw, wiedzy, umiej�tno�ci i zachowania 

uczestników;  

- efektywnego wykorzystania czasu szkolenia;  

- skonkretyzowania celów i oczekiwa� zgłaszanych przez zlecenio-

dawc�;  

- zmotywowania przyszłych uczestników;  

- stworzenia podstawy do badania efektywno�ci i skuteczno�ci szko-

lenia. [Neczaj-	widerska, 2005] 

Celem niniejszej cz��ci jest zaprezentowanie e-learningu jako metody 

nauczania w praktyce instytucji szkoleniowej oraz przedstawienie rozpo-
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znanych, podczas realizacji projektów, potrzeb szkoleniowych pracowni-

ków podlaskich samorz�dów. 

E-LEARNING W INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ 

We współczesnych czasach mo�na zauwa�y� du�y wzrost popular-

no�ci oraz rozwój powstałej w latach 70. XX w. koncepcji e-learningu ja-

ko metody nauczania na odległo��. Szczególnie rozwój ten został umo�-
liwiony dzi�ki sieci Internet i mo�liwo�ci przekazywania informacji, jakie 

ona daje. Artykuł ten podejmuje dyskusje zastosowania e-learningu nie 

tylko jako narz�dzia, pozwalaj�cego na zdalne nauczanie, ale równie�
jako narz�dzia, pozwalaj�cego wspomóc proces dydaktyczny realizowa-

ny na szkoleniach. 

E-learning to metoda nauczania, która wykorzystuje w procesie dy-

daktycznym nowoczesne technologie informatyczne. Wachlarz technik 

jest bardzo rozległy i zawiera w sobie wszystkie dost�pne media elektro-

niczne. Mog� to by� technologie internetowe, intranetowe, przekazy au-

dio i wideo oraz wszelkiego rodzaju elektroniczne no�niki danych (płyty 

CD/DVD) oraz urz�dzenia przeno�ne. 

Cz�sto mo�na spotka� si� ze spolszczonymi nazwami np. „e-

nauczanie”, „nauczanie na odległo��”. Pierwszy termin wskazuje jedno-

znacznie, �e podczas nauki u�ywane s� techniki komputerowe i elektro-

niczne, drugi za� informuje o tym, �e szkolenia nie s� powi�zane z kon-

kretn� lokalizacj� i mog� by� skutecznie realizowane zdalnie, bez fizycz-

nego kontaktu z osob�, która przekazuje po��dan� wiedz� i umiej�tno-

�ci. 

E-learning jest jednak czym� wi�cej jak tylko form� kształcenia, która 

mo�e by� realizowana elektronicznie. E-learning ł�czy w sobie kilka cha-

rakterystyk nauczania tradycyjnego z nauczycielem oraz nauczania zdal-

nego. Je�li nasze preferencje s� skupione na interaktywnym kontakcie z 

osob� przekazuj�c� informacje, techniki e-learningu umo�liwiaj� taki 

kontakt z t� osob�. Jednak w odró�nieniu od tradycyjnych szkole�, osoby 

bior�ce udział w kursie czy szkoleniu, mog� znajdowa� si� w dowolnym 

miejscu. Wykorzystuj�c przeznaczon� do nauki platform�, maj� mo�li-
wo�� zadania pytania lub uzyskania szczegółowych wyja�nie�. 
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Szkolenia e-learning 

Szkolenie e-learning mo�na scharakteryzowa� jako interaktywny, 

komputerowy program multimedialny, który mo�e by� rozpowszechniany 

poprzez no�niki elektroniczne lub sieci komputerowe. Szkolenia te mo�-
na podzieli� na standardowe, gotowe szkolenia sprzedawane jako pro-

dukt dost�pny dla ka�dego zainteresowanego, oraz na te, które przygo-

towywane s� specjalnie na potrzeby danego odbiorcy. Specjalistyczne 

zespoły projektowe, na podstawie zebranych wymaga� i kryteriów klien-

ta, tworz� produkt, który idealnie dopasowuje si� do charakteru i zakresu 

zainteresowa� instytucji zamawiaj�cej szkolenie. Mo�e zawiera� równie�
dedykowane materiały, typowe dla klienta. 

Podstawowym i najwa�niejszym elementem kursu jest jego tre��. Mu-

si by� ona przygotowana w sposób przyst�pny, atrakcyjny i nie obci��a-

j�cy ucznia w sposób nadmierny, który by zniech�cał go do nauki. 

Kolejn� bardzo wa�n� rzecz� jest komunikacja. Niektórzy krytykuj�
elektroniczne sposoby kształcenia wła�nie poprzez ograniczenie kontak-

tu mi�dzy nauczycielem a jego uczniami. Problemy te w du�ym stopniu 

zostały zniwelowane poprzez rozwój technologii komunikacji zdalnej z 

wykorzystaniem Internetu. Nauczyciel mo�e mie� mo�liwo�� komuniko-

wania z uczniami a uczniowie mi�dzy sob�. W tym celu mo�na wykorzy-

stywa� poczt� elektroniczn�, fora dyskusyjne lub metody komunikacji 

bezpo�redniej, takie jak chat, transmisja głosowa lub telekonferencja. W 

wi�kszo�ci przypadków wszystkie te elementy udost�pniane s� przez 

systemy e-learningowe. 

Współpraca pomi�dzy uczestnikami to czynnik, który bardzo uatrak-

cyjnia i dowarto�ciowuje szkolenia e-learningowe. Osoby kształc�ce si�
cz�sto czuj� potrzeb� prezentacji własnych pogl�dów i opinii na opisy-

wany temat, chc� zadawa� pytania i uzyskiwa� na nie odpowiedzi, do 

których b�d� mogli si�ga� w razie potrzeby. Wirtualne tablice ogłosze�, 

systemy konferencyjne a tak�e modele pracy w grupach skutecznie od-

powiadaj� na t� potrzeb�. 

W ka�dym procesie dydaktycznym, przychodzi czas, kiedy zdobyt�
wiedz� trzeba zweryfikowa� i wskaza� te obszary, który wymagaj� jesz-

cze doskonalenia i rozwoju. Cały przebieg procesu dydaktycznego cz�-

sto opiera si� na specjalizowanych systemach LMS (learning manage-

ment system), które kompleksowo zarz�dzaj� procesem kształcenia, ge-
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neruj�c te� raporty post�pów. Je�li spojrzymy od strony trenerów, warto 

zwróci� uwag� na jeszcze jeden istotn� cz��� systemu e-learningu - na-

rz�dzia tworzenia tre�ci i zarz�dzania procesem dydaktycznym. Powinny 

by� one proste i wydajne w korzystaniu, odci��aj�c nauczycieli od tech-

nicznej strony opracowywania szkole�, daj�c mo�liwo�� koncentracji na 

strategii tworzenia i doskonalenia szkole�. 

Rodzaje e-learningu 

W miar� rozwoju e-learningu wykształcił si� podział na kilka głównych 

kategorii rozwi�za�. [Grabowska, 2004, s. 32-34] Od najprostszych, które 

udost�pniaj� czyst� wiedz� bez istotnej interakcji z kursem, a� po w pełni 

interaktywne modele nauczania. 

Samokształcenie – to jedna z pierwszych i bardzo prostych form e-

learningu. Nie wymaga �adnej interakcji pomi�dzy osobami bior�cymi 

udział w szkoleniu. Ucze� dysponuje baz� wiedzy, szeregiem instrukcji i 

przewodników krok po kroku. Studiuj�c materiały i realizuj�c zadania 

zdobywa okre�lone umiej�tno�ci i wiedz�. 

Szkolenia asynchroniczne – jest to najbardziej rozpowszechniona 

obecnie forma e-learningu. Bezpo�redni kontakt z nauczycielem jest 

cz��ciowo ograniczony i realizowany poprzez poczt� elektroniczn�, gru-

py dyskusyjne czy biuletyny. Główn� zalet� tej metody jest to, �e pozwa-

la ona na nauk� w indywidualnym i odpowiednim dla ka�dego ucznia 

tempie. Oczywi�cie uczniowie i prowadz�cy nie musz� si� znajdowa� w 

tym samym miejscu i czasie podczas odbywania szkolenia. Mog� tak�e 

wykorzystywa� Internet do dost�pu do materiałów z dowolnego miejsca i 

o ka�dej, wygodnej dla nich porze. Jest to metoda bardzo elastyczna i 

korzystna z punktu widzenia kosztów prowadzenia zaj�� - koszty zale�ne 

s� głównie od zaawansowania szkolenia, rozbudowania jego tre�ci a 

tak�e od wielko�ci samego systemu. 

Szkolenia synchroniczne – s� prowadzone w czasie rzeczywistym, 

uczestnicy szkolenia musz� by� obecni w tym samym czasie (nieko-

niecznie w tym samym miejscu). Model ten jest bliski szkoleniu tradycyj-

nemu i przejmuje wiele jego zalet. Słuchacze mog� wchodzi� w interak-

cje z prowadz�cym, pracowa� indywidualnie lub grupowo nad zadanymi 

tematami, ogl�da� prezentacje słuchaj�c jednocze�nie komentarza oso-



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

E-learninig w instytucji szkoleniowej…

59

by prowadz�cej szkolenie. Praca słuchaczy mo�e by� bezpo�rednio mo-

nitorowana. 

Ten typ szkole� mo�na podzieli� na dwa rodzaje: 

− model „jeden do wielu”, gdzie ka�dy z uczniów znajduje si� w in-

nym miejscu; 

− model „jeden do jednego”, gdzie grupa uczniów korzysta z pre-

zentacji nauczyciela b�d�cego w innym miejscu. 

Model „jeden do jednego” wydaje si� obecnie bardziej efektywny z 

punktu widzenia wymaga� sprz�tu, oprogramowania, a co za tym idzie - 

kosztów przeprowadzania szkole�. 

Szkolenia mieszane – w tym przypadku techniki e-learningowe 

wspomagaj� tradycyjny proces dydaktyczny. W szkoleniu mieszanym 

wykorzystuje si� tradycyjne nauczanie w klasie (przez trenera) jak rów-

nie� nauczanie e-learningowe. Metoda uznawana przez wielu za najlep-

sz� ze wszystkich, poniewa� ł�czy w sobie wszelkie zalety obu modelu 

nauczania, eliminuj�c ich wady. Szkolenia mieszane s� stosowane z po-

wodzeniem w wielu o�rodkach edukacyjnych, tak�e w Polsce. 

Obszary zastosowania e-learningu 

Mogłoby si� wydawa� �e ta innowacyjna metoda nauczania ma za-

stosowanie tylko w szkolnictwie - nic bardziej mylnego. E-learning znaj-

duje coraz wi�cej zwolenników w�ród przedsi�biorstw i organizacji, które 

za jego pomoc� podnosz� kwalifikacje zawodowe swoich pracowników 

poprzez organizowanie odpowiednich szkole�. Na naszym rynku cały 

czas ro�nie popyt na szkolenia z takich dziedzin jak: ksi�gowo��, zarz�-

dzanie i marketing, zarz�dzanie kadrami, prawo, sprzeda�, informatyka. 

Wynalezienie i rozwój e-learningu to szansa dla osób niepełnospraw-

nych. Pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych osób, które do tej po-

ry z racji swojego kalectwa nie mogły bra� udziału w tradycyjnych zaj�-

ciach edukacyjnych. Teraz technologie informacyjne i e-learningowe po-

zwalaj� im uczestniczy� w procesie kształcenia na równym poziomie z 

osobami pełnosprawnymi. Niepełnosprawni mog� zatem poszerza� swo-

je kwalifikacje, co przekłada si� bardzo konkretnie na ich aktywizacj� na 

rynku pracy. Niesie to za sob� korzy�ci nie tylko ekonomiczne - wy�sza 

wiedza i wykształcenie podnosi status społeczny i materialny osób nie-

pełnosprawnych. W Polsce inicjatywy te maj� jak na razie charakter po-
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jedynczych projektów realizowanych przez wyspecjalizowane o�rodki. 

Warto jednak promowa� korzy�ci z nich wynikaj�ce tak�e dla przedsi�-

biorców i wykorzystywa� e-learning w aktywizacji zawodowej niepełno-

sprawnych. 

Przygotowanie szkole� e-learningowych 

Przygotowanie szkolenia e-learningowego w du�ej mierze zale�y od 

celu szkolenia. Współczesny e-learning mo�emy zgrupowa� w cztery ka-

tegorie (rysunek 1): 

- informacje, 

- wiedza, 

- nowe umiej�tno�ci i kompetencje, 

- certyfikowane umiej�tno�ci. [O’Leonard, 2006] 

Ka�dej z powy�szych kategorii przypisane s� inne cele szkoleniowe. 

Rys. 1. Mapa e-learningu 


ródło: O’Leonard K., New Technologies for Corporate Learning: Part I, Bersin & Asso-
ciates 2006. 
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Podcasty i blogi stanowi� narz�dzia e-learningu, których czas przygo-

towania jest najkrótszy. Ich głównym celem jest przekazanie informacji i 

wiedzy. Rapid e-learning, któremu odpowiada metoda oznaczona na ry-

sunku jako „Konwersje PowerPoint”, ma czas przygotowania obejmuj�cy 

kilka tygodni. Jego głównym zadaniem jest przekaz wiedzy i rozwój zro-

zumienia. Tradycyjne kursy e-learningowe, którym odpowiadaj� na ry-

sunku kursy internetowe i symulacje, słu�� głównie zdobywaniu nowych 

umiej�tno�ci i certyfikowanych umiej�tno�ci, osi�ganiu mistrzostwa. 

Wymagaj� du�o czasu na przygotowanie i dystrybucj� kursu. 

Ogólnie jednak nale�y wiedzie�, i� przygotowuj�c dobre szkolenie e-

learningowe, nie mo�na ograniczy� si� do umieszczenia w Internecie 

prezentacji przygotowanej np. przy wykorzystaniu programu PowerPoint 

lub dokumentu w PDF, a nast�pnie szumnie nazwa� takie przedsi�wzi�-

cie e-learningiem. Aby szkolenie odniosło sukces dydaktyczny nale�y 

po�wi�ci� du�o pracy na jego przygotowanie i wła�ciwie dobra� opro-

gramowanie. 

Prace nad przygotowaniem szkolenia powinny zacz�� si� od opraco-

wania dobrego scenariusza. Buduj�c szkolenie nale�y uwzgl�dni� nast�-

puj�ce elementy: 

1) gradacja wiedzy – je�li przygotowane szkolenie zostało stworzone 

na wielu poziomach wiedzy np. (poziom  podstawowy, zawanso-

wany), dobrze jest stworzy� test wyj�ciowy, kwalifikuj�cy kursanta 

na wskazany poprzez wynik testu poziom, tak by nie musiał 

uczestniczy� w szkoleniu na ni�szym poziomie, a od razu rozpo-

cz�ł nauk� od interesuj�cego go materiału. Wa�nym jest, aby two-

rz�c test wej�ciowy, dostosowa� poziom pyta� do poszczególnych 

poziomów zawansowania szkolenia, tak by nie powstał dysonans 

pomi�dzy tre�ci� z danego poziomu, a pytaniami testowymi.  

2) zawarto�� merytoryczna – multimedialna zawarto�� merytoryczna 

jest istot� szkolenia e-learningowego, gdy� podanie suchego tekstu 

jest bardzo nudne w odbiorze, trudne w przyswojeniu i zniech�ca 

do przegl�dania szkolenia w Internecie czy na płycie DVD, skłania-

j�c uczestników do wydrukowania tre�ci, co jest zrozumiałe, ze 

wzgl�du na łatwo�� czytania z kartki. Dzi�ki temu i� jest to szkole-

nie w formie elektronicznej, autorzy dysponuj� pełna gam� multi-

mediów pocz�wszy od animacji flash, obrazów, oprawy muzycznej 

i lektorskiej po symulacje oprogramowania bez konieczno�ci insta-
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lowania programów przez kursanta, z których odbywa si� szkole-

nie. Nowo�ci� w szkoleniach jest animacja 3D, wprowadzona na 

wzór portalu MySpace, który niedawno otworzył swoje podwoje 

przed Polakami. Na podstawie bada� firmy Top Consulting Confe-

rences & Trainings mo�na prognozowa� znaczny wzrost zaintere-

sowania aplikacjami 3d przez Polskich internautów w szkoleniach, 

kursach i aplikacjach Web. Nowe trendy e-learningowe wskazuj�
na odej�cie od liniowego przebiegu szkolenia, a obecnie stawia si�
na dochodzenie do wiedzy wieloma �cie�kami. Konstrukcja nieli-

niowych szkole� determinuje uczestników do intensywnego 

uczestnictwa w kursie, a nie tylko biernego odbioru tre�ci.  

3) testy i quizy – aby szkolenie, czy kurs spełniało swoj� rol� dydak-

tyczn� konieczne jest sprawdzenie zdobytej wiedzy. Nale�y uzy-

ska� pewno��, �e zrozumienie przekazywanych na kursie informa-

cji jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. [Mietzel, 2003] W celu 

weryfikacji w e-learningu korzysta si� z testów i quizów, wyst�puj�-

cych pod ró�nymi postaciami: 

- test wielokrotnego wyboru – testy tego typu, ka�� kursantowi 

wybra� jedn� lub wi�cej odpowiedzi z zaprezentowanej;

- pytania prawda/fałsz – typ quizu prawda/fałsz jest stosunkowo 

podobny do poprzedniego typu testu, jednak�e w tym przypadku 

s� tylko dwie mo�liwo�ci odpowiedzi; 

- uzupełnij brakuj�cy fragment – typ uzupełniania, umo�liwia 

wstawienie w pytanie pola w, które uczestnik kursu zobowi�zany 

jest wstawi� brakuj�cy tekst. Odpowied� porównywana jest z 

wcze�niej zadeklarowan� mask�; 

- quiz dopasowanie – metoda sprawdzania wiedzy, jak� jest do-

pasowanie polega na przeci�ganiu elementów z kolumny prawej 

i ł�czeniu elementów pasuj�cych z lewej kolumny. Dopasowanie 

jest najbardziej multimedialnym quizem, wymagaj�cym od 

uczestnika interakcji. 

Ostatnim elementem szkolenia przez Internet jest raport ko�cowy da-

j�cy uczestnikowi wskazówki na podstawie wyników testów o ilo�ci prób, 

bł�dnych i dobrych odpowiedzi, oraz o sposobie post�powania w przy-

padku niezaliczenia testu ko�cowego. Innymi cennymi informacjami po 

odbytym szkoleniu jest statystyka czasu jaki został po�wi�cony na zdo-

bycie wymaganej wiedzy. W przypadku firm raport ko�cowy przesłany do 
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przeło�onych to doskonałe narz�dzie, weryfikacji post�pu zdobywania 

wiedzy przez pracowników. 

Korzy�ci i wady rozwi�za� e-learningowych 

Zwolennicy i przeciwnicy e-learningu przytaczaj� mnóstwo ró�nych 

argumentów na poparcie swoich przekona�. W�ród nich nie sposób jed-

nak nie zauwa�y� oczywistych zalet rozwi�za� elektronicznej edukacji 

dla �rodowisk biznesowych. [Hyla, 2007] 

Zalety e-learningu: 

- oszcz�dno�� pieni�dzy. Eliminacja kosztów zwi�zanych z prowa-

dzeniem szkole� w sposób tradycyjny, tym samym znikaj� z bu-

d�etu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem o�rodka 

szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wy�ywienie i inne; 

- oszcz�dno�� czasu. Pracownicy szkol� si� w czasie, który jest dla 

nich najwygodniejszy i nie powoduj� zaniedba� w pracy. Nie trac�
czasu na dojazdy na szkolenia. Nie musz� te� odrywa� si� od swo-

ich codziennych obowi�zków; 

- brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których 

uczestniczy jednocze�nie cały dział znacznie utrudnia i dezorgani-

zuje prac�, a cz�sto równie� powoduje straty. Szkolenia interneto-

we rozwi�zuj� ten problem – pracownicy mog� uczestniczy� w 

szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. 

Nie musz� te� czyni� tego wszyscy jednocze�nie; 

- monitoring wyników nauczania. Przeło�eni mog� w łatwy sposób 

monitorowa� post�py w nauce swoich pracowników. Dzi�ki testom 

weryfikuj�cym, mo�liwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej 

wiedzy; 

- dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma �adnych ogranicze� ilo�ci 

osób, które mog� korzysta� ze szkole� przez Internet; 

- stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Ka�dy program szko-

leniowy mo�e by� modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i 

wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia s� coraz lepsze i 

bardziej efektywne, gdy� uwzgl�dniane s� sugestie i uwagi po-

przednich uczestników szkole�; 

- nowoczesny sposób nauczania. Pracownicy firmy doskonal� swoj�
wiedz� przy wykorzystaniu najnowocze�niejszych narz�dzi. We-
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dług analityków w niedługim czasie 80% szkole� odbywa� si� b�-

dzie za pomoc� Internetu; 

- nieograniczony dost�p do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym 

dla siebie czasie mo�e powróci� do informacji zawartych w szkole-

niach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy te�
usług, mo�e zweryfikowa� posiadane wiadomo�ci. 

Korzy�ci dla organizacji:  

- zwi�kszenie skali. E-learning umo�liwia przeszkolenie du�ych grup, 

dzi�ki czemu wszyscy pracownicy firmy maj� dost�p do systemu 

szkoleniowego z ró�nych miejsc przez cał� dob�, co pozwala im na 

dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji; 

- jednolity przekaz. Informacje przekazywane kursantom s� unieza-

le�nione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie s� wy-

znaczane przez poziom grupy, a ka�dy uczestnik otrzymuje do-

kładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych; 

- monitoring i kontrola nauki. Informacje o tempie realizacji kursów 

oraz wynikach kursantów przekazywane s� do działu HR firmy i / 

lub do przeło�onych; 

- definiowanie potrzeb szkoleniowych. Wyniki testów wstepnych po-

zwalaj� wykry� luki w wiedzy pracowników, co pozwala odpowied-

nio zmodyfikowa� zakres istniej�cych szkole� lub zaplanowa� no-

we; 

- redukcja kosztów. Całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów 

zwi�zanych z dostarczeniem szkole� pracownikom (np. pokrycie 

kosztów podró�y, zakwaterowania i wy�ywienia, druk materiałów, 

wynajem sal) oraz w znacznym stopniu redukuje koszty zwi�zane z 

obsług� i organizacj� szkole� (honoraria dla instruktorów); 

- zwi�kszona wydajno�� pracy. Pracownik mo�e szkoli� si� w miej-

scu pracy, dzi�ki czemu firma nie musi troszczy� si� o zast�pstwo 

w trakcie jego nieobecno�ci w biurze, a pracownik nie traci czasu 

na dojazd na szkolenie; szkol�c si� przez Internet lub intranet mo-

�e nadal wykonywa� wi�kszo�� swoich obowi�zków; 

- szkolenia „na zawołanie”. Pracownicy mog� samodzielnie podnosi�
swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma 

ma mo�liwo�� szybkiego przeszkolenia du�ych grup, co cz�sto jest 

konieczne przy fuzjach przedsi�biorstw, wprowadzaniu nowych 
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produktów lub zmiany przepisów prawnych i regulacji wewn�trz-

nych; 

- optymalizacja pracy działu szkole�. Obsługa uczestników szkole�
w du�ej mierze odbywa si� automatycznie, system LMS generuje 

raporty dotycz�ce wyników w nauce, dzi�ki czemu pracownicy 

działu szkole� maj� mniej pracy administracyjnej i mog� si� skon-

centrowa� na rozwoju strategii szkoleniowej firmy. 

Korzy�ci dla pracownika 

- nauka mo�e odbywa� si� praktycznie w dowolnym miejscu i cza-

sie; 

- szkolenie i jego tempo jest dostosowane do indywidualnych wyma-

ga� i predyspozycji ucz�cego si�; 

- baza wiedzy, przykłady a tak�e zapisy interaktywnych kontaktów z 

nauczycielem, s� zawsze dost�pne do wykorzystania w razie pyta�
lub w�tpliwo�ci; 

- e-learning jest sam w sobie motywuj�cy - wiedza jest podawana w 

sposób ciekawy a mo�liwo�� sprawdzania własnych post�pów za-

ch�ca do rozwoju. 

Przeciwnicy e-learningu przedstawiaj� równie� wiele argumentów, 

które mog� zniech�ca� do jego wykorzystania. 

Wady dla organizacji: 

- koszty przygotowania platformy e-learningowej i samych kursów. 

Dla małych grup odbiorców koszty mog� okaza� si� wy�sze ni� w 

przepadku szkole� tradycyjnych; 

- wymagania sprz�towe i systemowe. Firma musi posiada� odpo-

wiedni sprz�t a tak�e wydajne ł�cza sieciowe (np. w przypadku 

wykorzystania telekonferencji); 

- nie wszystkie szkolenia mo�na realizowa� w sposób zdalny. Przy-

kładowo szkolenia z technik zachowa� interpersonalnych lepiej re-

alizowa� w sposób tradycyjny. 

Wady dla pracownika: 

- cz�sto wyst�puj�ce problemy z organizacj� czasu przeznaczonego 

na szkolenie. Dowolno�� wyboru miejsca i czasu nauki, cz�sto po-

woduje, �e jest ona odkładana i traktowana bez nale�ytego zaan-

ga�owania; 
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- mniejsza mo�liwo�� kontaktu z innymi osobami, osłabia to wi�zi 

grupowe i współprac� dlatego warto stosowa� techniki wymiany 

pogl�dów i interakcji uczestników szkolenia; 

- konieczno�� zachowania wewn�trznej samodyscypliny w trakcie 

szkolenia (cz��� materiału musi zosta� przyswojona samodzielnie 

w sko�czonym czasie) co powoduje, �e nie wszystkie osoby maj�
predyspozycje do uczestniczenia w szkoleniach e-learningowych. 

Pomimo �e rynek wydaje si� bardzo otwarty na nowe propozycje, 

prawdopodobnie jeszcze długo system szkole� wirtualnych nie b�dzie 

istniał samodzielnie, w oderwaniu od szkole� tradycyjnych. Mo�na sobie 

wyobrazi� proste szkolenia produktowe na odległo��. S� jednak sytu-

acje, w których nic nie zast�pi obecno�ci trenera – praktyka, który pomo-

�e rozwi�za� konkretny problem. Wiele firm traktuje e-learning jako po-

mocnicze narz�dzie w szkoleniu pracowników. Dzi�ki temu s� oni 

znacznie lepiej przygotowani do spotkania z trenerem na szkoleniu sta-

cjonarnym. Oszcz�dza to sporo czasu, wszyscy maj� ju� pewne podsta-

wy i mo�na przej�� do konkretów. 

Nale�y równie� zauwa�y�, �e maj�c do wyboru kurs tradycyjny lub 

poprzez zdalne nauczanie, ludzie najcz��ciej wybieraj� t� pierwsz� for-

m�. Mo�na zatem wywnioskowa�, �e rozwój e-learningu mo�e ukierun-

kowa� si� bardziej w stron� uzupełnienia kształcenia tradycyjnego ni�
zast�pienia go w pełni. 

Ponadto edukacja na odległo��, nie daje jeszcze mo�liwo�ci studio-

wania wszystkich dyscyplin. Nie zmienia to faktu, i� e-learning stosuje si�
coraz cz��ciej. Jednak najwa�niejszym w kształceniu – zarówno tym tra-

dycyjnym jak i z wykorzystaniem mediów elektronicznych – wci�� pozo-

staje człowiek. To nadal od niego zale�y czy potrafi wła�ciwie skorzysta�
z mo�liwo�ci, jakie mu s� zaoferowane. E-learning wprowadził rewolucj�
w procesie dydaktycznym. Trudno si� nie oprze� wra�eniu, �e podobnie 

jak inne dziedziny �ycia, które czerpi� dla siebie z wytworów najnowszej 

techniki, edukacja jest wła�ciwie skazana na wykorzystywanie nowocze-

snych �rodków przekazu. Ma swoje zalety i wady, ale równie� szkolenia 

stacjonarne nie s� ich pozbawione. Dlatego nie przes�dzaj�c, która z 

metod jest bardziej skuteczna, mo�na podpiera� si� wszystkimi pomo-

cami dydaktycznymi. Ostatecznie wa�ny jest przecie� efekt ko�cowy. 
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POTRZEBY SZKOLENIOWE SAMORZ�DÓW 

Na planowanie przedsi�wzi�� w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w 

samorz�dzie obok wyboru form i metod szkoleniowych najistotniejszy 

wpływ maj� rzeczywiste potrzeby szkoleniowe tej grupy zawodowej.

Do�wiadczenia dwóch regionalnych projektów skierowanych w głów-

nej mierze do podlaskich samorz�dów stanowi� swoiste rekomendacje 

szkoleniowe oparte na wieloetapowym procesie analizy potrzeb szkole-

niowych. [Projekt „Dostosowanie…; Projekt „Samorz�d…]

Analiza potrzeb szkoleniowych została dokonana zarówno na etapie 

projektowania zrealizowanych przedsi�wzi��, jak i w trakcie realizacji 

działa�: rekrutacji, poradnictwa zawodowego, szkole�, akcji promocyjno-

informacyjnych. Potrzeby szkoleniowe zostały okre�lone w trakcie kon-

sultacji oferty szkoleniowej z przedstawicielami podlaskich samorz�dów, 

zweryfikowane zainteresowaniem szkoleniami zaproponowanymi w pro-

jektach, nast�pnie ich ocen� dokonan� przez uczestników oraz trenerów, 

rekomendacjami doradców zawodowych, opiniami beneficjentów osta-

tecznych. Ka�dy etap realizacji projektów dostarczał wiedz� na temat po-

trzeb szkoleniowych samorz�dów, pozwalaj�c oceni� dotychczasow�
kondycj� rozwoju zasobów ludzkich w tym sektorze jak i zaplanowa� dal-

sze potrzeby, dostosowuj�c je do zmian zachodz�cych na zewn�trz. 

Projekt „Dostosowanie kwalifikacji do pracy  
w podlaskiej administracji publicznej” 

Projekt „Dostosowanie kwalifikacji do pracy w podlaskiej administracji 

publicznej” był realizowany w Partnerstwie z Urz�dem Miejskim w Su-

wałkach, Urz�dem Miejskim w Białymstoku oraz Pa�stwow� Wy�sz�
Szkoł� Informatyki i Przedsi�biorczo�ci w Łom�y. Głównym celem pro-

jektu było dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracuj�cych w 

administracji publicznej do wymaga� regionalnego rynku pracy w warun-

kach integracji europejskiej. 

W przygotowanie oferty szkoleniowej odpowiadaj�cej rzeczywistym 

potrzebom podlaskiej administracji publicznej, analiz� potrzeb szkole-

niowych, stworzenie modelu kwalifikacji i umiej�tno�� urz�dnika admini-

stracji publicznej aktywnie wł�czyła si� administracja lokalna. Zaowoco-

wało to zgłoszeniem ch�ci udziału w projekcie 2288 osób. Fakt, �e pra-
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wie 2300 osób zgłosiło ch�� uczestnictwa w projekcie �wiadczy o 

ogromnych potrzebach szkoleniowych w administracji publicznej oraz 

dostosowaniu oferty projektu do rzeczywistych potrzeb beneficjentów. W 

projekcie zrealizowano szkolenia odpowiadaj�ce na zdiagnozowane po-

trzeby. Zakres tematyczny szkole� przedstawia rysunek 2.  

Rys. 2. Zakres tematyczny szkole� w projekcie „Dostosowanie kwalifikacji do 
pracy w podlaskiej administracji publicznej”


ródło: materiały wewn�trzne BFKK. 

W projekcie zrealizowano 42 szkolenia, o ł�cznej liczbie 3060 godzin 

szkoleniowych. Zrealizowano 9 szkole� - Elektroniczny urz�d, 7 szkole�
– J�zyk angielski w urz�dzie, 8- komunikacja społeczna w urz�dzie, 4 – 

Unia Europejska w urz�dzie oraz 14 szkole� wielotematycznych. Udział 

w projekcie uko�czyło 509 beneficjentów. Realizacja projektu przyczyniła 

si� niew�tpliwie do zniwelowania barier, na jakie napotykali beneficjenci 

ostateczni projektu. Podstawow� barier� beneficjentów było posiadanie 

wykształcenia ogólnego, które nie jest dostosowane do specyfiki pracy w 

sektorze publicznym. Oferta szkoleniowa projektu pozwoliła na podnie-

sienie kwalifikacji beneficjentów w obszarach wymagaj�cych najwi�ksze-

go wsparcia, co zostało skonsultowane z przedstawicielami administracji 

publicznej. Zniwelowano barier� braku rozwini�tej potrzeby kształcenia 

ustawicznego poprzez zach�canie w trakcie doradztwa i szkole� do kon-

tynuowania dalszej nauki, przyczyniono si� do podniesienia poziomu 

osobistych predyspozycji, tj.: umiej�tno�ci �wiadomego kształtowania 

swojej kariery, motywacji do kształcenia, asertywno�ci, lepszej autopre-
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Przeprowadzenie grupowego doradztwa w zakresie kształtowania kariery 

zawodowej pozwoliło zidentyfikowa� potrzeby beneficjentów. Przeszko-

lenie beneficjentów z zakresu nowoczesnej tematyki, szczególnie w za-

kresie korzystania z komputerów, nowych kwestii zwi�zanych z UE, po-

zwoliło beneficjentom zaktualizowa� posiadan� wiedz�. Szkolenia reali-

zowano blisko miejsca zamieszkania w ka�dym powiecie, co wyelimino-

wało barier� dost�pno�ci szkole� na obszarach marginalizowanych. Ko-

nieczno�� realizacji szkole� w miejscu dogodnym dla beneficjenta nie 

trzeba by było bra� pod uwag�, gdy zamiast tradycyjnego modelu szko-

le� wybrano model e-learningowy. Z uwagi jednak na zapisy zawarte we 

wniosku o dofinansowanie Projektu jedyn� dost�pn� metod� było szko-

lenie „face to face”.  

Najistotniejszym niemierzalnym wska�nikiem osi�gni�tym w projekcie, 

zweryfikowanym podczas badania losów zawodowych beneficjentów, 

jest ukształtowanie postawy odpowiedzialno�ci za d��enie do europej-

skich standardów podlaskiej administracji publicznej przedstawicieli tego 

sektora gospodarki.  

Projekt „Samorz�d w Unii Europejskiej – my�l globalnie  
działaj lokalnie” 

Celem projektu Samorz�d w Unii Europejskiej – my�l globalnie działaj 

lokalnie było wsparcie edukacji pracowników samorz�dów w wojewódz-

twie podlaskim oraz kształtowanie postaw odpowiedzialno�ci za rozwój 

zasobów ludzkich, ustawiczne kształcenie, inicjowanie rozwoju lokalne-

go, absorpcji �rodków Unii Europejskiej. Projekt ten stanowił swoist� kon-

tynuacj� projektu „Dostosowanie kwalifikacji do pracy w podlaskiej admi-

nistracji publicznej”. W ramach projektu umo�liwiono przedstawicielom 

samorz�du gminy, powiatu i województwa dyskusj� o wspólnych celach 

polityki regionalnej, nawi�zanie współpracy, wymian� do�wiadcze� oraz 

stworzenie standardów rozwoju samorz�dów w zakresie rozwoju zaso-

bów ludzkich. 

W trakcie realizacji projektu poznane zostały potrzeby rozwojowe oraz 

zdiagnozowane bariery zawodowe pracowników samorz�dowych. Anali-

za przyczyn powstawania barier w okre�lonych obszarach jest jednym z 

elementów procesu  okre�lania dalszych kierunków wsparcia kapitału in-

telektualnego samorz�dów. Zdiagnozowane podczas projektu bariery 
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wskazały ograniczenia samorz�dów w zakresie wykorzystywania kapitału 

intelektualnego do realizacji zasadniczej funkcji samorz�dów jak� jest 

rozwój lokalny. Bariery wskazywane przez pracowników JST dotyczyły 

zarówno braku �wiadomo�ci znaczenia funkcji rozwoju lokalnego i za-

rz�dzania nim, umiej�tno�ci, wiedzy i ch�ci posługiwania si� instrumen-

tami rozwoju, do�wiadczenia oraz kompetencji. Ewaluacja projektu „Sa-

morz�d w Unii Europejskiej – my�l globalnie, działaj lokalnie” jedno-

znacznie wskazała na trudno�ci pracowników JST we wdra�aniu wiedzy 

zdobytej na szkoleniach z powodu braku zrozumienia przez osoby za-

rz�dzaj�ce JST oraz rozdzielnego traktowania funkcji administracyjnych i 

funkcji ZRL. Pracownicy JST wskazali, i� samo podnoszenie kompetencji 

bez mo�liwo�ci ich wykorzystywania w procesach rozwojowych jest wy-

soce nieefektywne i ograniczaj�ce zadania samorz�du gminnego jedynie 

do funkcji administrowania. Niewła�ciwa komunikacja (brak systemów 

przepływu informacji, brak komunikacji wewn�trznej i zewn�trznej.), nie-

znajomo�� przepisów prawa, opór przed zmianami, działania na rzecz 

rozwoju nie kompleksowe, wybiórcze i niekonsekwentne, brak planowa-

nia, brak polityki PR, niewła�ciwe wykorzystywanie zasobów ludzkich w 

JST (niskie zaanga�owanie zespołu w działania na rzecz rozwoju, brak 

�cie�ek kariery, mo�liwo�ci awansu, systemów motywacyjnych, umiej�t-

no�ci zarz�dzania czasem, brak odpowiednio przeszkolonej kadry), brak 

kwalifikacji kadry zarz�dzaj�cej w zakresie zarz�dzania zasobami ludz-

kimi, ograniczone �rodki finansowe samorz�dów – wszystkie wskazane 

trudno�ci obrazuj� jak wiele obszarów w zakresie wykorzystania kapitału 

intelektualnego na rzecz rozwoju wymaga wsparcia i doskonalenia. 

Równocze�nie przedstawiciele samorz�dów wskazywali �ródła barier 

rozwojowych. Główn� trudno�ci� na jak� napotykaj� samorz�dy podczas 

doskonalenia kompetencji jest niska mobilno��. Samorz�dy, szczególnie 

samorz�dy gmin wiejskich, gdzie zasoby kadrowe s� niewielkie charakte-

ryzuj� si� małymi mo�liwo�ciami korzystania z dost�pnej oferty szkole-

niowej. Beneficjenci cz�sto rezygnowali z uczestnictwa w szkoleniach, 

nie posiadaj�c pełnej dyspozycyjno�ci, wymaganej w projekcie. Rozwi�-

zaniem wła�ciwym z punktu widzenia wyeliminowania tej bariery byłoby 

uruchomienie szkole� w formie nauki na odległo�� (nie przewidzianej na 

etapie projektowania).  
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Beneficjenci projektu „Samorz�d w Unii Europejskiej” zgłosili nast�pu-

j�ce kluczowe potrzeby edukacyjne niezb�dne do rozwoju zawodowego 

w zakresie zarz�dzania rozwojem lokalnym: 

- pozyskiwanie �rodków z funduszy UE, zarz�dzanie projektami UE; 

- j�zyki obce; 

- kluczowe umiej�tno�ci interpersonalne: praca w zespole, prowa-

dzenie skutecznych prezentacji, autoprezentacja; 

- budowa efektywnych systemów komunikacji wewn�trznej ; 

- profesjonalna obsługa klienta, szkolenie sekretarek (sekretariat – 

wizytówk� urz�du i jednostki samorz�du terytorialnego); 

- public relations (PR): szkolenia z zakresu PR wewn�trznego, PR 

wizerunkowy, budowa wizerunku urz�dnika profesjonalisty, współ-

praca z mediami, prawo prasowe; 

- organizacja pracy w urz�dzie, zarz�dzanie czasem; 

- etykieta (savoir-vivre) pracowników administracji publicznej; 

- szkolenia komputerowe ; 

- projektowanie i redagowanie stron internetowych. 

Oferta szkoleniowa projektu zbudowana została w oparciu o kluczowe 

kompetencje niezb�dne do rozwoju regionu, zdiagnozowanych na etapie: 

- umiej�tno�� wyznaczania celów i priorytetów; 

- umiej�tno�� zarz�dzania posiadanymi zasobami oraz pozyskiwa-

nia nowych; 

- skuteczno�� komunikowania potrzeb; 

- umiej�tno�� promowania posiadanych walorów;  

- umiej�tno�� budowania własnego wizerunku; 

- umiej�tno�� budowania partnerskich relacji z innymi podmiotami na 

rynku.  

W ramach projektu „Samorz�d w Unii Europejskiej” BFKK zrealizowa-

ła 109 szkole� (rysunek 3). 
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Rys. 3. Tematyka i liczba szkole� w projekcie „Samorz�d w Unii Europejskiej – 
my�l globalnie, działaj lokalnie”  


ródło: materiały wewn�trzne BFKK. 
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Oferta szkoleniowa projektu zawierała: 

1. Szkolenia z zakresu zarz�dzania publicznego. 

� CEL: wykreowanie kadry nowoczesnych mened�erów regionu, 

spełniaj�cych rol� liderów, promotorów zmian w oparciu 

o wiedz� z zakresu nowoczesnych metod zarz�dzania 

publicznego. 

2. Szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego i promocji regionu. 

� CEL: przeniesienie praktyki zarz�dzani marketingowego na 

sektor publiczny.  

3. Szkolenia z zakresu projektowania inicjatyw do programów EFS. 

� CEL: przygotowanie samorz�dów do absorpcji �rodków z EFS 

w nowym okresie programowania na lata 2007-2013. 

4. Szkolenia j�zykowe, w szczególno�ci j�zyk angielski. 

5. Szkolenia z zakresu komunikacji społecznej. 

� CEL: podniesienie kompetencji i umiej�tno�ci społecznych 

kreowanie pozytywnego wizerunku samorz�dów. 

6. Szkolenia liderów lokalnego partnerstwa i inicjatyw rozwoju. 

CEL: pobudzenie inicjatyw partnerskich w�ród samorz�dów wo-

jewództwa podlaskiego. 

Ocena efektywno�ci szkole� zawiera w sobie zarówno bezpo�redni�
ocen� jako�ci, przydatno�ci szkole� przez beneficjentów, jak tak�e oce-

n� dokonan� przez trenerów, doradców zawodowych oraz ich rekomen-

dacje. Elementem oceny s� tak�e rezultaty projektu oraz odniesienie si�
do wcze�niej zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych. 

Potwierdzeniem potrzeby doskonalenia i rozwoju kapitału intelektual-

nego było du�e zaanga�owanie samorz�dów w organizowan� akcj�
promocyjn� projektu. Zrealizowano 17 seminariów, odbyły si� one we 

wszystkich powiatach województwa podlaskiego, ł�cznie uczestniczyły w 

nich 674 osoby, w głównej mierze pracownicy samorz�dów powiatowych 

i gminnych, instytucji otoczenia oraz instytucji runku pracy a tak�e przed-

stawiciele przedsi�biorców z terenu powiatu. Po zako�czeniu realizacji 

ka�dego ze szkole� dokonana została ocena przez beneficjentów. 1000 

przedstawicieli samorz�dów (co stanowi 95% beneficjentów którzy doko-

nali ocen�) potwierdza, �e szkolenie w ramach projektu spełniło ich 

oczekiwania (rysunek 4).  
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Rys. 4. Wyniki oceny szkole� w projekcie „Samorz�d w Unii Europejskiej – my�l 
globalnie, działaj lokalnie” (odpowiedzi na pytanie: Czy szkolenie spełniło Pa�stwa oczekiwa-

nia?)


ródło: materiały wewn�trzne BFKK. 

Beneficjenci wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia, co w 

ocenie efektywno�ci oznacza trafno�� doboru wła�ciwych tematów szko-

lenia oraz dostosowanie ich do poziomu wiedzy i do�wiadczenia benefi-

cjentów. Wyniki oceny przedstawia rysunek 5. 

Rys. 5. Wyniki oceny poziomu merytorycznego szkole� w projekcie „Samorz�d 
w Unii Europejskiej – my�l globalnie, działaj lokalnie” 


ródło: materiały wewn�trzne BFKK. 

Pozytywne oceny poziomu merytorycznego realizowanych szkole�
przyznało 1035 przedstawicieli samorz�dów (96% beneficjentów).  Wpły-

n�ło to niew�tpliwie na jako�� przyswajania wiedzy, a tym samym na 

rozwój i wzrost umiej�tno�ci. Podobny odsetek  pracowników samorz�-
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dów wskazał na bardzo du�y b�d� du�y wpływ szkolenia na wzrost umie-

j�tno�ci i kompetencji zawodowych. 

Analizuj�c do�wiadczenia wcze�niej realizowanych projektów zauwa-

�y� nale�y ich niedostatek w zakresie formy szkole� przewidzianych dla 

beneficjentów, ograniczonych jedynie do szkole� tradycyjnych. Luk� w 

tym zakresie wypełni� powinna realizacja projektu „Kompetentna gmina”. 

Projekt „Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administra-
cji samorz�dowej w zakresie Zarz�dzania Rozwojem Lokalnym”. 
Rekomendacje w zakresie potrzeb szkoleniowych samorz�dów” 

Projekt „Kompetentna gmina” został przygotowany przez Białostock�
Fundacj� Kształcenia Kadr w oparciu o rekomendacje w zakresie dosko-

nalenia samorz�dów wynikaj�cych z do�wiadcze� 2 du�ych projektów 

zrealizowanych wcze�niej przez BFKK. Do�wiadczenia zdobyte podczas 

realizacji projektów, w których uczestniczyły lokalne samorz�dy, wyniki 

bada� i analiz, wiedza wniesiona przez ekspertów rozwoju jednoznacz-

nie wskazuj�, i� kluczow� kompetencj� samorz�dów jest Zarz�dzanie 

Rozwojem Lokalnym. Docelowymi Odbiorcami projektu b�d� pracownicy 

urz�dów gmin z obszaru 5 województw Polski Wschodniej odpowiedzial-

ni za realizacj� funkcji Zarz�dzania Rozwojem Lokalnym: planistycznej, 

organizacyjnej, finansowej, informacyjno-promocyjnej, przywódczej.  

Projekt „Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administracji 

samorz�dowej w zakresie Zarz�dzania Rozwojem Lokalnym” b�dzie na-

rz�dziem do wypracowania modelu kompetencji opartego na podstawo-

wych funkcjach zarz�dzania rozwojem lokalnym. Opracowanie standar-

dów kompetencyjnych dla pracowników administracji samorz�dowej po-

winno by� kluczem do przygotowywania oferty szkoleniowej skierowanej 

do samorz�dów. 

Oferta szkoleniowa skierowana do samorz�dów powinna by� dopa-

sowana do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych samorz�dów. Jednym z 

głównych działa� merytorycznych w projekcie „Kompetentna gmina – 

wzmocnienie potencjału administracji samorz�dowej w zakresie Zarz�-

dzania Rozwojem Lokalnym” jest analiza potrzeb szkoleniowych, która z 

jednej strony pozwoli na wybór najlepszych tematów i form szkolenio-

wych, z drugiej wyznaczy kolejne �cie�ki rozwoju samorz�dów.  



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Samorz�dni w nauce – e-learning dla samorz�dowców 

76

Niezb�dne jest umo�liwienie dost�pu do procesów edukacyjnych 

wi�kszej ilo�ci pracowników samorz�dów oraz zapewnienie form szkole-

niowych optymalnie dopasowanych do potrzeb beneficjentów. Narz�-

dziem umo�liwiaj�cym zastosowanie rekomendacji, wykorzystanym rów-

nie� w projekcie „Kompetentna gmina – dostosowanie kwalifikacji do 

pracy w podlaskiej administracji publicznej” jest platforma zdalnego na-

uczania. W projekcie „Kompetentna gmina” zaplanowano dostarczenie 

wiedzy poprzez szkolenia e-learningowe 400 pracownikom samorz�do-

wym. Dotychczasowe do�wiadczenia wskazuj�, i� uczestnikom szkole� – 

pracownikom samorz�dowym, w tradycyjnych formach szkoleniowych 

brakuje elastyczno�ci, kontroli i odpowiedzialno�ci za proces nauki. 

Rozwi�zania e-learningu indywidualizuj� przekaz, co w rezultacie zwi�k-

sza zaanga�owanie uczestników oraz ich motywacj�. 
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Analiza dokumentów strategicznych Unii Europejskiej przedstawio-

nych w poprzednim rozdziale oraz dokumentacji konkursowych przygo-

towywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazuj�
na determinacje we wdro�eniu w praktyk� zalece� dotycz�cych nauki na 

odległo�� wykorzystuj�cej technologie informatyczne z wykorzystaniem 

coraz bardziej dost�pnego Internetu.  

Projekt „Samorz�dni w nauce” jest wyrazem podobnych stara� a jed-

nocze�nie okazj� do prze�ledzenia w praktyce nowych szans edukacyj-

nych oraz ogranicze� zwi�zanych z zastosowaniem e-learaningu. Przy-

gotowuj�c rekomendacje w zakresie zastosowania e-learningu w kształ-

ceniu osób dorosłych nie sposób pomin�� dobrych praktyk wypracowa-

nych w przedmiotowym projekcie ale tak�e sygnałów ostrzegawczych 

skłaniaj�cych do zastanowienia si� nad słabo�ciami promowanej metody 

edukacyjnej, tak by mo�na było je przezwyci��a� w kolejnych przedsi�-

wzi�ciach szkoleniowych. W tym celu na pewnym poziomie ogólno�ci 

(pozostaj�c pod wpływem inspiracji id�cych z zako�czonego projektu) 

warto zastanowi� si� nad faktyczn� przydatno�ci� e-leraningu w kształ-

ceniu osób dorosłych w kontek�cie priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, rozumianego w tym przypadku jako obiecuj�ce �ródło fi-

nansowania inicjatyw z wykorzystaniem innowacyjnych metod zdalnego 

nauczania.  

W tym celu zasadne wydaje si� prze�ledzenie potencjału e-learningu 

w odniesieniu do grup docelowych wsparcia szkoleniowego i doradczego 

realizowanego w ramach PO KL.  

OSOBY PRACUJ�CE  

Projekt „Samorz�dni w nauce” przygotowany był z my�l� o podniesie-

niu kwalifikacji zawodowych osób pracuj�cych. Dodatkowe zało�enia 

projektu ograniczały grup� docelow� do osób po 45 roku �ycia z wy-

kształceniem najwy�ej �rednim zatrudnionych jednostkach samorz�du 

terytorialnego. Realizacja tego projektu daje zatem mo�liwo�� zweryfi-

kowania przydatno�ci metody e-learningu nie tylko w stosunku do osób 

pracuj�cych ale tak�e w odniesieniu do takich szczególnych charaktery-

styk klientów jak wiek, czy poziom wykształcenia. Oczywi�cie w przed-
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miotowym projekcie zarówno wiek jak i poziom wykształcenia okre�lony 

zostały nieprzypadkowo i orientowały działania projektu na potrzeby osób 

pozostaj�cych w gorszej sytuacji na rynku pracy, ni� standardowy 

uczestnik szkole�. Wyzwanie obj�cia wsparciem grupy dyskryminowanej 

(lub co najmniej pozostaj�cej w gorszym poło�eniu) na rynku pracy ze 

wzgl�du na wiek i poziom wykształcenia daje dzi� szanse empirycznej 

oceny u�yteczno�ci metody zdalnej nauki z wykorzystaniem technik in-

formatycznych w przeciwdziałaniu nierówno�ci na rynku pracy. 

Zwi�kszenie dost�pno�ci usług szkoleniowych 

Zaproponowanie usługi szkoleniowej w formie zdalnej nauki miało w 

zało�eniu zwi�kszy� mo�liwo�� udziału w zaj�ciach osób mało dyspozy-

cyjnych z racji zatrudnienia. W przypadku szkole� tradycyjnych barier� ta 

przezwyci��a si� na ogół poprzez organizacj� zaj�� w systemie wieczo-

rowych lub weekendowym. Praktycy realizuj�cy szkolenia dla osób pra-

cuj�cych w tym systemie organizacji zaj�� szybko zauwa�aj� jednak, i�
tak karkołomne rozwi�zanie ma swoje istotne ograniczenia, gdy� mo�li-
wo�ci poznawcze zwi�zane z uwag�, percepcj� i zapami�tywanie no-

wych tre�ci s� istotnie upo�ledzone po całym dniu pracy. Z drugiej strony 

organizacja zaj�� w dni wolne od pracy spotyka si� z istotnymi proble-

mami natury motywacyjnej do podejmowania wysiłku w czasie przezna-

czonym na wypoczynek czy �ycie rodzinne. Tak�e w tym przypadku w 

perspektywie dłu�szych szkole� pojawia si� problem zm�czenia uczest-

ników z racji nawarstwiania si� odło�onego na potem wypoczynku a co 

za tym idzie spadek motywacji i mo�liwo�ci poznawczych, których nie 

jest w stanie zrekompensowa� organizacja zaj�� nawet w bardzo atrak-

cyjnych miejscach o charakterze bardziej wypoczynkowym ni� szkole-

niowym. Organizacja zaj�� dla osób pracuj�cych w ekskluzywnych hote-

lach, o�rodkach wypoczynkowych jest wyrazem istotnego problemu natu-

ry metodologicznej w kształceniu osób pracuj�cych i nie nale�y tego fak-

tu ogranicza� jedynie do zabiegów marketingowych. Pomin�� mo�na w 

tym przypadku fakt, czy faktycznie organizacja zaj�� poza profesjonalnie 

przygotowan� instytucj� szkoleniow� w atmosferze delegacji, towarzy-

skiego spotkania i wyjazdowego rozpr��enia, wpływa dobrze na jako��
prowadzonych zaj��, dyscyplin� uczestników, faktyczn� frekwencj� w 

całym programie zaj�� a co za tym efektywno�� tak prowadzonych szko-
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le�. Powodem, który stoi za organizacj� zaj�� w taki sposób jest w isto-

cie fakt, i� osoby pracuj�ce nie s� po prostu skłonne do intensywnej na-

uki po pracy ze wzgl�du na ograniczone mo�liwo�ci organizmu upomina-

j�cego si� o czas na mniej ambitne i wyczerpuj�ce zaj�cia. 

W zwi�zku z powy�szym szukaj�c pozytywnego rozwi�zania dylema-

tu szkolenia osób pracuj�cych, nie maj�c mo�liwo�ci szkolenia ich w 

trakcie (zamiast) pracy, nale�y pozostawi� uczestnikom dowolno�� w 

planowaniu czasu wolnego na edukacj� adekwatnie do indywidualnych 

upodoba� czy mo�liwo�ci zwi�zanych nie tylko ze wydolno�ci� poznaw-

cz� lub intelektualn� ale tak�e, co wydaje si� dzi� najwa�niejsze, z fak-

tycznymi zobowi�zaniami i okoliczno�ciami natury osobistej czy rodzin-

nej. Realizuj�c tak popularne dzi� priorytety zwi�zane z godzeniem �ycia 

zawodowego i rodzinnego (M. Skarzy�ski 2008) nale�ałoby szuka� ta-

kich rozwi�za� edukacyjnych w stosunku d osób dorosłych, by nie tylko 

uwzgl�dniały sam� mo�liwo�� nauki ale by nauka ta nie kolidowała z �y-

ciem rodzinnym uczestników szkole�. 

Indywidualny czas pracy  

Mo�liwo�� samodzielnego kształtowania harmonogramu pracy w 

szkoleniach realizowanych metod� zdalnej nauki jest istotnym walorem 

e-learningu oferowanego osobom b�d�cym gorszej sytuacji zawodowej, 

ni� wi�kszo�� pozostałych uczestników szkolenia. Szczególnie dotyczy 

to osób starszych maj�cych mniejsze mo�liwo�ci pełnego uczestnictwa w 

szkoleniach realizowanych po pracy w godzinach popołudniowych i wie-

czornych, co pogł�bia dysproporcje w funkcjonowaniu pracownika star-

szego, który ma mniejsze szanse skutecznej rywalizacji z pracownikiem 

młodszym ju� nie tylko w czasie pracy ale i tak�e w ramach szkole� i za-

j�� w czasie wolnym. W przypadku e-learningu pracownik w wieku powy-

�ej 45 roku �ycia mo�e zaprojektowa� swój czas nauki adekwatnie do 

swoich mo�liwo�ci, wykorzystuj�c w zale�no�ci od preferencji dni wolne 

od pracy oraz dowolne ilo�ci poranków i wieczorów.  

W podobny sposób mo�liwo�� indywidualnego kształtowania harmo-

nogramu zaj�� staje si� walorem dla pracowników, którzy s� mniej dys-

pozycyjni z racji problemów w godzeniu �ycia zawodowego i rodzinnego, 

czyli rodziców małych dzieci, opiekunów osób zale�nych – niepełno-

sprawnych członków rodziny, chorych rodziców. Szczególnie dotyczy to 

kobiet, które z racji swoich ról rodzinnych maja mniejsze szanse na roz-
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wój zawodowy i awans. (M. Skarzy�ski, 2008b). Zastosowanie metody 

zdalnej nauki nie stawia tych pracowników przed dylematem wyboru po-

mi�dzy szkoleniem po pracy a pełnieniem swoich ról rodzinnych. Nale�y 

pami�ta� i wielokrotnie przez samego pracownika, ale tak�e i przez pra-

codawc�, decyzja o zrezygnowaniu z udziału w szkoleniu podnosz�cym 

kwalifikacje traktowana jest jako brak zaanga�owania, niska motywacja 

do rozwoju lub brak ambicji, co istotnie wpływa na ogólna ocen� pracow-

nik a jego przydatno�ci w firmie w sytuacji ewentualnego kryzysu. Projek-

towanie szkole� dla pracowników z zastosowaniem e-learningu w istotnie 

ogranicza sytuacj� tych nieuzasadnionych i krzywdz�cych ocen pracow-

nika, a co za tym idzie bezpo�rednio przeciwdziała dyskryminacji osób 

starszych lub opiekuj�cych si� osob� zale�n�.  

Indywidualne tempo pracy   

Indywidualne projektowanie harmonogramu nauki ukazuje dodatkowo 

kolejny walor zdalnej nauki oferowanej grupom zró�nicowanym ze 

wzgl�du na wiek i mo�liwo�ci poznawcze. Łatwo wyobrazi� sobie sytu-

acj� w trakcie zaj�� tradycyjnych, w której cze�� grupy nie nad��a za 

uczestnikami wybitnie zdolnymi, �miałymi lub pewnymi siebie. W tej sy-

tuacji, cz�stokrotnie liderzy w pracy przejmuj� inicjatyw� i narzucaj� gru-

pie szkoleniowej swoje tempo i styl pracy. Nie zawsze wytrawny trener 

potrafi kontrolowa� tego typu zachowania, daj�c szanse pozostałym 

uczestnikom na wykazanie si� wiedz�, zaanga�owaniem czy pomysło-

wo�ci� w trakcie zaj��, powoduj�c tym samym ich wycofanie, nisk� mo-

tywacj� i zaanga�owanie w szkolenie na poziomie wypełniania listy 

obecno�ci. W szczególny sposób dotyczy do dysproporcji w grupie zwi�-

zanych z wiekiem i typem wykształcenia młodszego i starszego pokole-

nia w przypadku szkole� dotycz�cych nowoczesnych technologii, nie 

mówi�c ju� o typowych problemach z udziałem osób starszych w szkole-

niach komputerowych. Konfrontacja mo�liwo�ci i tempa pracy osób star-

szych w �rodowisku programów komputerowych z umiej�tno�ciami osób 

młodych, cz�sto powoduje niech�� i wyuczon� bezradno�� starszego 

pokolenia w zadaniach zwi�zanych z obsług� komputera, utrudniaj�c 

dalsz� edukacj� starszych pracowników w tym zakresie.  

Oferowanie pracownikom tego typu szkole�, w przypadku, gdy ze 

wzgl�dów organizacyjnych nie mo�na tworzy� grup homogenicznych, 



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

E-learning w procesie integracji…

83

powinno uwzgl�dnia� zatem mo�liwo�ci indywidualnego tempa pracy ja-

kie pojawiaj� si� w metodzie e-leraningu..  

Indywidualny poziom zaj��   

W podobny sposób nale�y widzie� zagadnienia zwi�zane z ró�nymi 

umiej�tno�ciami uczestników szkolenia a tym samym optymalnego po-

ziomu zaawansowania zaj��. W przypadku szkole� oferowanych dla 

grupy pracowników cz�sto organizator szkolenia staje przed trudnym 

wyborem dostosowania poziomu wykładów i �wicze� do mo�liwo�ci 

wszystkich uczestników grupy, ryzykuj�c ka�dorazowo sytuacj� w której 

pracownicy bardziej do�wiadczeni nie wykorzystaj� swojego czasu nauki 

optymalnie a z drugiej strony pracownicy z mniejsz� wiedz� teoretyczn� i 

praktyczn� nie b�d� wstanie w pełni uczestniczy� w zaj�ciach.  

Typowym przykładem prób rozwi�zywania tego problemu s� szkole-

nia j�zykowe, w których przed rozpocz�ciem zaj�� wykonuje si� test 

umiej�tno�ci celem utworzenia grup szkoleniowych o podobnym pozio-

mie zaawansowania. Jednak w wi�kszo�ci tematów szkoleniowych, 

szczególnie dotycz�cych zagadnie� specjalistycznych, wst�pny pomiar 

umiej�tno�ci i wiedzy nie jest tak prosty, a cz�sto ze wzgl�du na brak 

odpowiednich norm wr�cz niemo�liwy. W tej sytuacji ró�norodno�� grupy 

zaczyna ujawnia� si� dopiero w trakcie zaj��. I znowu podobnie jak 

wcze�niej, tylko i wył�cznie od umiej�tno�ci trenera zale�y sposób roz-

wi�zania tego problemu. Niestety w wi�kszo�ci przypadków o dalszym 

rozwoju zaj�� decyduj� liderzy grypy, osoby o wi�kszej sile przebicia czy 

pozycji zawodowej a wybory dotycz�ce poziomu zaj�� przestaj� mie�
charakter merytoryczny.  

Zastosowanie e-learningu w przypadku opisanych problemów okazuje 

si� by� instrumentem wyrównywania szans edukacyjnych pracowników 

wyró�niaj�cych si� z grupy poziomem swojej wiedzy i umiej�tno�ci. 

Oczywi�cie nale�y w tym przypadku projektuj�c kontenty uwzgl�dni�
mo�liwo�� dowolnego rozpoczynania nauki od lekcji, dostosowanej do 

poziomu wiedzy uczestnika. Ka�da lekcja w tym przypadku powinna by�
opatrzona krótk� metryczk� opisuj�c� poziom i zakres tre�ci oraz opis 

wiedzy i umiej�tno�ci niezb�dnej do rozpocz�cia lekcji.    
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Nieograniczona ró�norodno�� uczestników   

Z powy�szych rozwa�a� wynika, i� mo�liwo�ci projektowania szkole�
z zastosowaniem e-learningu s� du�o wi�ksze, ni� w przypadku szkole�
tradycyjnych, które, je�eli maj� na wzgl�dzie wysok� efektywno�� zaj��
musz�  doszy� do grup homogenicznych, niejednokrotnie uniemo�liwia-

j�c udział w szkoleniu pracownikom ró�ni�cym si� istotnie od wi�kszo�ci 

kandydatów na szkolenie. Metoda zdalnej nauki otwiera szanse eduka-

cyjne przed wszystkim pracownikami w równy sposób, niezale�nie od ich 

wieku, płci, zdrowia, dyspozycyjno�ci, poziomu wykształcenia, zdolno�ci 

poznawczych, stanowiska w firmie czy wreszcie temperamentu, umiej�t-

no�ci interpersonalnych czy cech osobowo�ci. Wszystkie te ró�norodne i 

trudne do kontrolowania czynniki nie wpływaj� w e-learningu na sam 

proces edukacyjny, który dla ka�dego uczestnika staje si� autonomicz-

nym, indywidualnym do�wiadczeniem, którego nie zakłóc� osoby inne. 

Brak pracy grupowej, potocznie postrzegany jako słabo�� zdalnej na-

uki, jest jednocze�nie jej kluczowym atutem. W procesie zdalnej nauki 

opiekun kontentu nie mo�e tak jak trener w łatwy w sposób wykorzysta�  
pozytywnych procesów zachodz�cych w grupie, takich jak wi�ksza kre-

atywno��, wymiana do�wiadcze� czy wzajemne wsparcie. Mo�e jednak 

zrekompensowa� ich brak projektowaniem komunikatorów, forów dysku-

syjnych uczestników szkolenia zdalnego oraz specjalnych �wicze� do 

wykonania z udziałem innych u�ytkowników platformy. Jednocze�nie 

jednak wyeliminowanie pracy grupowej w bezpo�rednich interakcjach i 

relacjach społecznych eliminuje typowe bariery zwi�zane z dyskrymino-

waniem pracowników ró�ni�cych si� od wi�kszo�ci grupy, niejednokrot-

nie na co dzie� pozostaj�cych w trudniejszej sytuacji zawodowej. zmu-

szonych konkurowa� z pozostałymi pracownikami w nierównej walce, w 

której zasady narzucone s� przez wi�kszo�� lub sił� płyn�c� z pozycji 

zawodowej lub cech charakteru. Mo�na twierdzi�, i� szkolenia e-

learningowe w tym przypadku przeciwdziałaj� dyskryminacji nie tylko na 

etapie samej edukacji ale tak�e projektowania szkole� w procesie zarz�-

dzania rozwojem personelu, tworz�c przed wszystkimi pracownikami 

równe szanse rozwoju i awansu, realizuj�c wprost zasad� poszanowania 

ró�norodno�ci. Zasada ta jest dzi� kluczow� warto�ci� wyznaczaj�c�
tendencj� w nowoczesnym zarz�dzaniu firm społecznie odpowiedzial-

nych. (M. Skarzy�ski, 2008 c) 
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Zwi�kszenie dost�pno�ci ekspertów i wiedzy 

Szkolenia podnosz�ce kwalifikacja zawodowe, szczególnie te specja-

listyczne, kierowane do w�skich grup zawodowych wymagaj� anga�o-

wania w proces szkoleniowy praktyków b�d�cych w toku aktualnych 

rozwi�za� technologicznych czy organizacyjnych. Udział praktyków w 

realizacji szkole� podnosz�cych kwalifikacje zawodowe nie tylko gwaran-

tuje aktualno�� tre�ci programowych, adekwatnie do post�pu technolo-

gicznego, lecz tak�e ich praktyczn� u�yteczno�� poprzez mo�liwo�� od-

noszenia ich do szczegółowych, realnych sytuacji zawodowych. Nauczy-

ciel praktyk, pełni�c rol� mistrza, czy coacha, gwarantuje zachowanie 

wła�ciwej proporcji pomi�dzy teori� i praktyk� w trakcie szkole�.  

Jednak anga�owanie praktyków w tradycyjnych szkoleniach jest bar-

dzo trudne. Z tych samych powodów, dla których pracownicy niech�tnie 

anga�uj� si� w szkolenia po pracy, tak�e trenerzy praktycy maj� ograni-

czone mo�liwo�ci podejmowania aktywno�ci edukacyjnej, wła�nie dlate-

go, �e s� pracuj�cymi praktykami. Nie bez znaczenia jest te� fakt, i� cz�-

sto nie posiadaj� zdolno�ci trenerskich i interpersonalnych umo�liwiaj�-

cych im prac� w grupach, szczególnie gdy dotyczy to specjalistów za-

trudnionych w przemy�le.  

Rozwi�zaniem umo�liwiaj�cym anga�owanie specjalistów praktyków 

w proces edukacyjny jest zatem nauczanie zdalne, nie wymagaj�ce od 

specjalisty dyspozycyjno�ci i bezpo�redniego zaanga�owania w prac� z 

grup� szkoleniowa. W zaj�ciach prowadzonych metod� e-learningu spe-

cjalista praktyk mo�e by� autorem kontentu czy poszczególnych lekcji 

oraz konsultantem czy doradc� dost�pnym dla uczestników w ramach in-

ternetowych dy�urów czy forów.  

W podobny sposób e-learning zwi�ksza szanse anga�owania w szko-

lenia dla pracowników przedstawicieli nauki z sektora badawczego, nie 

zajmuj�cych si� typow� edukacj� czy usługami dla instytucji szkolenio-

wych. Wobec powy�szego warto zauwa�y�, i� nauczanie metod� e-

learningu mo�e okaza� si� jedyn� metod� szybkiego i skutecznego 

transferu wiedzy z praktyki i sektora bada� do szeroko rozumianej go-

spodarki i administracji.  

Zasada ta jest szczególn� szans� dla małych instytucji szkoleniowych 

czy regionów peryferialnych, maj�cych utrudniony dost�p o�rodków 

przemysłowych, badawczych czy naukowych, dzi�ki której pracownicy 
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mniej zamo�nych firm czy regionów mog� uzyska� dost�p do najnowszej 

wiedzy i najlepszych specjalistów zwi�kszaj�c swoj� konkurencyjno�� i 

mo�liwo�ci rozwojowe.   

Zwi�kszenie elastyczno�ci i mobilno�ci pracowników 

Podnoszenie kwalifikacji przez osoby pracuj�ce zwi�ksza ich ela-

styczno�� i mobilno�� zawodow�, Szczególnie jest to istotne w sytuacji 

zagro�enia bezrobociem w wyniku recesji dotykaj�cej zakład pracy, czy 

sektor gospodarki, W tej sytuacji przekwalifikowanie czy reorientacja za-

wodowa stanowi najwa�niejsz� profilaktyk� bezrobocia.  

Aktywno�� edukacyjna pracowników w sytuacji zagro�enia bezrobo-

ciem napotyka jednak na szczególnego rodzaju bariery. Z praktyki szko-

lenia osób zagro�onych bezrobociem wiadomo, i� pracownicy niech�tnie 

deklaruj� ch�� udziału w szkoleniach przekwalifikuj�cych. Zwi�zane jest 

to głównie z oporem natury psychologicznej, zwi�zanym z poczuciem 

nieodwołalno�ci utraty pracy w sytuacji podj�cia działa� reorientuj�cych. 

W podobny sposób pacjenci boj� si� profilaktyki zdrowotnej w formie ba-

da�, obawiaj�c si� negatywnej diagnozy, zgodnie z przes�dem, i� samo 

badanie „wywołuje” w pewien sposób chorob�. Nale�y s�dzi�, i� w przy-

padku osoby zagro�onej bezrobociem, udział w szkoleniu zmieniaj�cym 

kwalifikacje jest aktem przyznania si� do słabo�ci lub zaakceptowania 

swojego nieuchronnego losu. Milczenie i brak aktywno�ci wydaje si�
chroni� w ich przypadku ich zagro�ony status quo. W sytuacji, gdy pro-

blem dotyczy nieokre�lonej cz��ci załogi, zapisanie si� na szkolenie 

przekwalifikuj�ce staje si� niebezpiecznym dla pracownika aktem zgło-

szenia do tablicy w roli ochotnika.  

Zdobywanie nowych kwalifikacji zwi�ksza elastyczno�� i mobilno��
tak�e tych pracowników, którzy aktualnie nie s� zagro�eni utrat� pracy, w 

których wierzy i inwestuje pracodawca. Jednak interes pracownika nie 

zawsze idzie w parze z Interem pracodawcy, dlatego zrozumiałe jest, i�
nawet najbardziej przydatny i warto�ciowy pracownik ma prawo i potrze-

b� zdywersyfikowania swoich szans na rynku pracy poprzez zdobywanie 

dodatkowych kwalifikacji niekoniecznie przydatnych w aktualnie wykony-

wanej pracy. W tej sytuacji udział w szkoleniach zawodowych pracowni-

ka mo�e by� postrzegany jako akt nielojalno�ci czy sygnał intencji zmia-
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ny pracy. Powoduje to w oczywisty sposób mniejsz�, ni� nale�ałoby si�
spodziewa� aktywno�� pracowników w kształceniu ustawicznym. 

Oba modelowe przypadki rozwi�zuje skutecznie metoda e-learningu 

daj�ca pracownikom szans� podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawo-

dowych bez społecznej ekspozycji tego faktu. Podj�cie szkolenia pozo-

staje w tym przypadku decyzj� autonomiczn� i bezpieczn�, bez konse-

kwencji bł�dnych interpretacji i ocen ze strony pracodawcy lub współpra-

cowników. Zwi�ksza to istotnie szanse udziału wszystkich pracowników 

w kształceniu ustawicznym a tym samym ich elastyczno�� na rynku pra-

cy.  

Zwi�kszenie mo�liwo�ci zarz�dzania  

Wprowadzanie krótkich edycji szkole� e-learningowych mo�e by� tak-

�e skutecznym instrumentem zarz�dzania personelem, w przypadku gdy 

działalno�� firmy oparta jest na wiedzy ukrytej w technologii, strategiach 

handlowych czy marketingowych. W tej sytuacji sprawne zarz�dzanie 

cz�sto zwi�zane jest z aktualizacj� i transferem wiedzy na ni�sze pozio-

my zarz�dzania firm� lub w wymiany wiedzy pomi�dzy ekspertami na 

tym samym poziomie w strukturze firmy. Oczywista wydaje si� potrzeba 

informowania robotników o najnowszych rozwi�zaniach technologicznych 

zwi�zanych z ich stanowiskiem pracy czy szkole� dla handlowców w za-

kresie udoskonale� czy zmian w oferowanych produktach, lub strate-

giach marketingowych. W podobny sposób wiedza musi by� przekazy-

wana pomi�dzy ekspertami funkcjonuj�cymi na podobnym poziomie za-

rz�dzania. Zwi�zane jest to z faktem, i� z powodu du�ego kosztu odde-

legowania specjalistów na szkolenia (delegacje, wyjazdy zagraniczne, 

absencja w pracy), coraz cz��ciej transferuje si� wiedz� do firmy w opar-

ciu o model multiplikatora,  w którym jeden uczestnik specjalistycznego i 

drogiego szkolenia przekazuje wiedz� swoim współpracownikom.  

Mo�na te� sobie wyobrazi� sytuacj� w procesie zarz�dzania, w której 

posiadanie nowej wiedzy jest niezb�dne do skutecznego prowadzenia 

zebrania  o charakterze organizacyjnym czy strategicznym. Wpisywanie 

w program zebrania miniwykładów czy prezentacji cz�sto zaburza 

sprawdzony styl pracy strategicznej czy narady powoduj�c przeniesienie 

biernych postaw słuchaczy wykładu na cze�� operacyjn� zebrania. Nie-

jednokrotnie te�, koszty zebrania w jednym miejscu i w jednym czasie  
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osób kluczowych w firmie odpowiedzialnych za jej sprawne funkcjono-

wanie nie pozwala na marnowanie cennego czasu na wykłady i szkolenia 

traktowane jako wst�p do narad..    

We wszystkich opisanych powy�ej przypadkach trudno wyobrazi� so-

bie organizacje tradycyjnych szkole� wewn�trz firmy. Jednak przekaza-

nie niezb�dnej wiedzy w krótkich kontentach, lekcjach za pomoc� intra-

netu czy firmowej platformy zdalnej nauki znacznie usprawnia proces 

edukacyjny. Obj�cie permanentnym szkoleniem wszystkich pracowników 

firmy adekwatnie do ich poziomu i zakresu zastosowania wiedzy, jest 

kluczowym instrumentem budowania to�samo�ci i identyfikacji pracowni-

ka z firm�, w której czuje si� wa�ny i potrzebny maj�c jednocze�nie wy-

sok� �wiadomo�� i wiedz� na temat produktu firmy, strategii pracodawcy 

i znaczenia własnej pracy.  

OSOBY BEZROBOTNE 

Analizuj�c walory e-learningu omówione w przypadku szkolenia osób 

pracuj�cych wydaje si�, i� oferowanie zdalnej nauki dla osób bezrobot-

nych wydaje si� nieuzasadnione, gdy� wi�kszo�� omówionych argumen-

tów za e-learningiem zwi�zanych jest kwesti� ograniczonej dyspozycyj-

no�ci osób pracuj�cych Co zatem mo�e sta� na przeszkodzie osób bez-

robotnych w udziale w tradycyjnych szkoleniach, skoro z definicji, jako 

osoby bez zaj�cia, dysponuj� nieograniczonym czasem na szkolenia. 

Wyrazem takiego rozumowania instytucji szkoleniowych jest fakt projek-

towania oferty szkoleniowej dla osób bezrobotnych w systemie dziennym 

z maksymalnym zaanga�owaniem przez cały tydzie�.  

Rozwi�zania takie wskazuj� na brak znajomo�ci i analizy faktycznych 

przyczyn bezrobocia. Warto zastanowi� si�, czy brak kwalifikacji i wiedzy 

jest jedynym powodem bierno�ci zawodowej potencjalnych klientów 

szkole�. Czy lenistwo, brak wiary w siebie lub wyuczona bezradno��
osób bezrobotnych s� jedyn� barier� w szybkim zapełnieniu list szkole-

niowych kierowanych do klientów urz�dów pracy? 

Zrozumienie problematyki bezrobocia a tym samym identyfikacja klu-

czowych czynników wykluczenia z rynku pracy osób bezrobotnych nie 

podejmuj�cych aktywno�ci szkoleniowej jest szans� nowych zastosowa�
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e-learningu w projektach aktywizacji zawodowej lub integracji społecznej 

osób zagro�onych wykluczonych zawodowym i społecznym.  

Faktyczne otwarcie rynku pracy  

W dobie malej�cego bezrobocia instytucje rynku pracy, przygotowane 

olbrzymim potencjałem urz�dników, doradców i usług szkoleniowych do 

walki z bezrobociem, zmuszone s� do podejmowania wysiłku w zdoby-

waniu klienta. W pierwszej kolejno�ci, w sytuacji zmniejszonego zainte-

resowani ofertami pracy, podejmowane s� działania aktywizacyjne skie-

rowane do osób długotrwale bezrobotnych. Wydaje si� to logiczne, i�
skoro prac� zdobyły ju� te osoby które chciały ja zdoby�, to do podj�cia 

pracy nale�y skłoni� te osoby, które pozostaj� dłu�szy czas bez pracy  i 

nie podejmuj� skutecznej inicjatywy jej pozyskania. Wydaje si�, i� spryt-

nie pomy�lane instrumenty aktywizacyjne, z udziałem do�wiadczonych 

psychologów i doradców mog� zmieni� dotychczasowe postawy tych 

osób, które nie wyra�ały do tej pory wystarczaj�cych stara� na rzecz 

pracy. W ten sposób poprzez wprowadzenie dodatkowych usług natury 

motywacyjnej i argumentów natury psychologicznej lub finansowej, insty-

tucje rynku pracy podejmuj� si� wysiłku otwarcia drzwi rynku pracy na 

grupy społeczne nie korzystaj�ce dotychczas z jego dóbr.  

Strategia działania opisana powy�ej, jest tylko cz��ciowo prawidłowa i 

dotyczy tylko tej grupy osób długotrwale bezrobotnych, które w dosłow-

nym sensie „nie chc�” pracowa� lub „obawiaj� si� podj�cia” pracy z po-

wodu niedostosowanych lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych. 

Jednak problematyka zamkni�tego rynku pracy, dotyczy szerszej kwestii, 

ni� tylko braku usług o charakterze motywacyjnym czy doradczym identy-

fikuj�cym faktyczne, ukryte walory osoby długotrwale bezrobotnej. Idea 

otwarcia rynku pracy, zdaje si� wykracza� poza problem motywacji i zro-

zumienia własnych mo�liwo�ci a dotyczy faktycznego zamkni�cia si�  

rynku pracy na osoby, które nie maj� do niego dost�pu nie z własnej woli 

lub wyboru, lecz z racji obiektywnych barier uniemo�liwiaj�cych im pełen 

korzystanie z usług aktywizacyjnych i szkoleniowych a nast�pnie podej-

mowania pracy. Dopiero w przypadku tych osób wyra�a si� faktyczne 

znacznie zwrotu „Rynku pracy otwartego dla wszystkich” a otwieranie 

drzwi instytucji rynku pracy i pracodawców zwi�zane jest w wypracowa-

niem elastycznych rozwi�za� szkoleniowych i organizacji pracy umo�li-
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wiaj�cym osobom wykluczonym z rynku pacy podj�cie szkole� i zatrud-

nienia. W tym przypadku zamkni�tymi drzwiami okazuj� si� tradycyjne 

formy szkoleniowe i organizacji czasu oferowane bezrobotnym z zało�e-

niem, i� s� w pełni dyspozycyjni do podj�cia aktywno�ci na ka�dych, do-

wolnie kształtowanych przez projektodawc� lub pracodawc� warunkach. 

Zrozumienie faktycznych barier w podejmowaniu szkole� i pracy 

przez osoby niepełnosprawne, przez rodziców małych dzieci, osoby za-

mieszkuj�ce obszary wiejskie, osoby uzale�nione lub chore czy wreszcie 

osoby niedyspozycyjne z racji �wiadczenia pracy w szarej strefie lub wła-

snym gospodarstwie rolnym generuj�ce wska�nik ukrytego bezrobocia. 

Problematyk� t� zajmowali si� eksperci praktycy zaanga�owani w in-

nowacyjne projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wypra-

cowuj�cej i wdra�aj�cej rozwi�zania rynku pracy otwartego dla wszyst-

kich przeciwdziałaj�ce dyskryminacji ze wzgl�du na płe�, wyznanie czy 

sytuacj� �yciow�. Do�wiadczenie z realizacji tych projektów (M. Ska-

rzy�ski, 2008d) ka�e spojrze� w nowy sposób na mo�liwo�ci e-learningu 

oraz internetu w kształtowaniu dost�pno�ci usług szkoleniowych i rynku 

pracy dla poszczególnych grup zagro�onych wykluczeniem społecznym.    

Zwi�kszenie dost�pno�ci usług szkoleniowych 

Kluczowym walorem e-learningu w otwieraniu rynku pracy jest zatem, 

tak jak w przypadku wsparcia osób pracuj�cych, mo�liwo�� zwi�kszenia 

dost�pno�ci usług szkoleniowych zwi�zanych z podnoszeniem lub zmia-

n� kwalifikacji zawodowych. Nale�y wyra�nie podkre�li�, i� problem dys-

pozycyjno�ci dotyczy w szczególny sposób tak�e osób bezrobotnych, 

które paradoksalnie cz�sto nie pozostaj� bez zaj��, a sprawowane funk-

cje uniemo�liwiaj� podj�cie pracy w normalnym wymiarze, albo te�, ze 

wzgl�du na sytuacj� społeczn�, zdrowotn� lub finansow� nie mog� po-

kona� barier w drodze na tradycyjne szkolenie czy stanowisko pracy.  

Osoby starsze 

Bazuj�c na projekcie „Samorz�dni w nauce” skierowanym do pracow-

ników po 45 roku �ycia, b�d�cym okazj� to przedstawienia rozwa�a� nad 

mo�liwo�ciami zastosowania e-learningu w aktywizacji zawodowej czy 

integracji społecznej nie sposób pomin�� problematyki osób starszych na 

rynku pracy. Oczywiste jest chyba dla wszystkich, i� osoby starsze s� w 

trudniejszej sytuacji na rynku pracy zarówno w zakresie utrzymania za-
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trudnienia jak te� jego zdobywania. Wyrazem tego zrozumienia s� inicja-

tywy zwi�zane z przygotowywanie specjalnych programów wsparcia 

osób w starszym wieku w okresie przedemerytalnym, takich jak 50 plus. 

Osoby starsze reprezentuj� modelowo grup�, w której skupiaj� si� pro-

blemy zwi�zane ze stanem zdrowia, wydolno�ci� i mo�liwo�ciami po-

znawczymi, nieaktualnym wykształceniem z deficytem umiej�tno�ci w 

zakresie technik informatycznych czy znajomo�ci j�zyków obcych. Zo-

gniskowana grupa problemów przejawia si� wyra�nie w stereotypach do-

tycz�cych osoby starszej utrudniaj�cych tym osobom znalezienie zatrud-

nienia czy rekrutacj� do ambitnych, intensywnych projektów szkolenio-

wych. Stereotypy te zamykaj� rynek pracy przed osob� starsz� zarówno 

na etapie zatrudnienia jak te� wsparcia szkoleniowego. 

W tym drugim przypadku szkolenia e-learnigowe wydaj� si� by� roz-

wi�zaniem likwiduj�cym wi�kszo�� wskazanych barier natury obiektyw-

nej. Podobnie jak w przypadku osób pracuj�cych, osoby starsze w Ra-

mach zdalnej nauki w dowolny i dostosowany do własnych mo�liwo�ci 

sposób mog� kształtowa� czas, tempo i poziom pracy nie konkuruj�c 

bezpo�rednio w grupie szkoleniowej z bardziej energicznymi, przebojo-

wymi  i sprawniejszymi w niektórych dziedzinach wiedzy osobami młod-

szymi. W tym sensie e-learning staje si� bardziej sprawiedliw� platform�, 

na której osoba starsza mo�e podj�� si� trudu dogonienia w niektórych 

kompetencjach młodszego pokolenia, korzystaj�c z bie�ni i butów dosto-

sowanych do własnych mo�liwo�ci.  

Osoby długotrwale bezrobotne 

Metoda zdalnej nauki mo�e okaza� si� odpowiednim instrumentem 

aktywizowania osób długotrwale bezrobotnych, u których kluczowym 

czynnikiem bezrobocia jest niska samoocena i powodowany ni� l�k 

przed ekspozycj� i ocen� społeczn�. Cz�sto osoby te wola wycofa� si�
w bezpieczne zacisze bezrobocia, w którym nie b�d� porównywani i 

oceniani,  szczególnie gdy, mog� mie� słuszne podejrzenia, ze w ocenie 

tej z powodu braku do�wiadcze� zawodowych i społecznych i długiej 

przerwy w pracy mog� wypa�� niekorzystnie. W tej sytuacji zastosowa-

nie e-learningu mo�e pełni� rol� bufora czy treningu w ostatecznej akty-

wizacji społecznej i zawodowej, o ile udział w szkoleniu zdalnym b�dzie 

szans� dla tych osób w prze�ywaniu drobnych sukcesów, powodze�
oraz wpływu na własne działania i wyniki.  
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Projektuj�c kontenty dla osób długotrwale bezrobotnych obok nie-

zb�dnych elementów aktualizacji wiedzy i kompetencji do wymaga� ryn-

ku pracy nale�y pami�ta� o tworzeniu mo�liwo�ci do pozytywnej oceny 

�wicze� czy całego udziału w szkoleniu.    

Osoby niepełnosprawne 

Szkolenia z zastosowanie Internetu mo�liwe do zrealizowania w domu 

wydaj� si� oczywist� ofert� dla osób, które z nie mog� wyj�� z domu z 

powodu stanu zdrowia czy niepełnosprawno�ci. Mo�na wyobrazi� sobie 

projekt kształcenia osób niepełnosprawnych w domach lub osób chorych 

w szpitalach z wykorzystaniem e-learningu przygotowuj�cego do podj�-

cia elastycznych form zatrudnienia w formie telepracy.  

Krytyczna ocena tego typu przedsi�wzi�� zwi�zana jest z faktem 

utrwalania wykluczenia tych osób, gdy� dostarczaj�c usług� szkoleniow�
do domu paradoksalnie likwidujemy jeden z powodów, dla których osoba 

ta powinna z domu wyj��. Nie budzi w�tpliwo�ci sytuacja zdalnego 

wsparcia osób z rodzajem niepełnosprawno�ci uniemo�liwiaj�cym jak�-

kolwiek mobilno��, czyli osób niepełnosprawnych przykutych do łó�ka. 

Jednak kontrowersyjne mo�e by� domowe wsparcie osób poruszaj�cych 

si� wózkach inwalidzkich, niewidomych, chorych psychicznie lub chorych 

które, przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków organizacyjnych 

mogłyby wzi�� udział w szkoleniu organizowanym poza domem., korzy-

staj�c z walorów nawi�zywanych kontaktów społecznych i towarzyskich.  

Dylemat ten ka�dorazowo nale�y odnosi� do faktycznych mo�liwo�ci 

infrastrukturalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Wydaje si� nieodzowne wsparcie metodami e-learningu osób niepełno-

sprawnych zamieszkuj�cych obszary wiejskie i miejscowo�ci pozbawione 

odpowiednich udogodnie�. Nie nale�y s�dzi�, i� projektowanie takiego 

wsparcia negatywnie wpłynie na wysiłki samorz�dów lokalnych zwi�zane 

z likwidowaniem barier architektonicznych i organizacyjnych w pracy 

urz�dów, instytucji rynku pracy czy firm szkoleniowych.  

Zwa�ywszy na integracyjne znacznie aktywno�ci szkoleniowej nale�y 

zapewni� w trakcie wsparcia tych osób bezpo�redni, �ywy kontakt 

uczestnika z doradc� zawodowym, opiekunem zaj�� czy osobistym asy-

stentem osoby niepełnosprawnej współpracuj�cej z projektem szkole-

niowym. Z tych samych powodów w projektowaniu platformy zdalnej na-

uki nale�y uwzgl�dni� instrumenty czy narz�dzia ułatwiaj�ce komunika-
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cj� pomi�dzy uczestnikami i prowadz�cymi w formie telekonferencji czy 

forów dyskusyjnych.  

Zastosowanie e-learningu w szkoleniu osób niepełnosprawnych nie-

zale�nie od zagro�e� natury społecznej czy wizerunkowej, które nale�y 

kontrolowa� w trakcie przygotowania projektu poprzez przewidywanie in-

dywidualnych kontaktów z klientem, stanowi dzi� niejednokrotnie jedyn�
szans� podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przygotowania si� do 

�wiadczenia telepracy. 

Opiekunowie osób zale�nych  

Problematyka opiekunów osób zale�nych, którzy z racji �wiadczenia 

opieki nie mog� podj�� zatrudnienia w normalnym wymiarze czasu pracy 

lub tradycyjnej formie organizacji pracy była przedmiotem bada� prowa-

dzonych w ramach IW EQUAL w projekcie „Elastyczny Pracownik – 

Partnerska Rodzina” w którym wypracowano rekomendacje dotycz�ce 

godzenia �ycia zawodowego i rodzinnego. (M. Skarzy�ski, 2007a). Ana-

lizuj�c zalecenia przedstawione instytucjom szkoleniowym w efekcie tego 

projektu (M. Skarzy�ski, 2007b) nale�y podkre�li� fakt ni�szej dyspozy-

cyjno�ci rodziców małych dzieci, opiekunów osób chorych, która powinna 

by� uwzgl�dniona w organizacji dedykowanych dal nich szkole�.  

Pewnym innowacyjnym rozwi�zaniem jest tworzenie w instytucjach 

szkoleniowych specjalnych sal zabaw dla dzieci (M. Skarzy�ski, 2008d), 

które jednak nie mog� rozwi�za� wszystkich potrzeb opieku�czych, 

szczególnie wobec bardzo małych dzieci czy osób chorych lub niepełno-

sprawnych. W zwi�zku z powy�szym oczywistym rozwi�zaniem staje si�
organizacja szkole� dla opiekunów w formie zdalnej nauki z wykorzysta-

niem Internetu, a projektowanie e-learningu staj� si� kluczow� metod�
otwarcia rynku szkoleniowego dla tej grupy osób. 

Kształcenie ustawiczne w procesie aktywizacji zawodowej 

Zwolennicy szkole� tradycyjnych wskazuj� na aktywizacyjna rol�
szkole� dla osób bezrobotnych. Niejednokrotnie w intencji projektodaw-

ców wyrwanie osoby bezrobotnej z domu ma du�o wi�ksze znaczenie 

ni� realne podniesienie kwalifikacji zawodowych co wyra�a si� w projek-

tach doradczo-szkoleniowych dla osób bezrobotnych, w których na ofert�
szkoleniow� składaj� si� szkolenia mi�kkie, typu obsługa komputera czy 

nauka j�zyka, które nie daj� absolwentom jakichkolwiek kwalifikacji za-
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wodowych. Wytłumaczeniem w tym przypadku jest intencja aktywizacji 

zawodowej uczestników przez sam fakt udziału w szkoleniach, nawi�zy-

wanie nowych relacji społecznych i towarzyskich oraz zdobywanie ogól-

nych umiej�tno�ci poszukiwania i zdobywania pracy w ramach poradnic-

twa zawodowego i psychologicznego.  

Promocja kształcenia ustawicznego w formie dowolnych szkole�, nie 

tylko zawodowych ma w tym przypadku podtrzyma� aktywno�� zawodo-

w� i społeczn� osób dorosłych zwi�kszaj�c ich elastyczno�� i mobilno��
zawodow�. W tej sytuacji warto przeanalizowa� aktywizacyjne walory 

szkole� tradycyjnych prowadzonych w grupach oraz ewentualne mo�li-
wo�ci ich zachowania lub rekompensowania w szkoleniach realizowa-

nych metod� e-learningu.  

Edukacyjne walory pracy w grupie szkoleniowej 

Szkolenia realizowane w grupie o podobnej sytuacji społecznej lub 

zawodowej ma niezaprzeczalne walory, które ujawniaj� si� w pracy gru-

powej a które wytrawny trener jest w stanie wykorzysta� w procesie edu-

kacyjnym. Warto pami�ta� tu o fakcie, i� grupa jest w stanie wygenero-

wa� wi�cej kreatywnych rozwi�za� lub pomysłów ni� jedna osoba. Po-

nadto w grupie uczestnicy zaj�� korzystaj� wzajemnie ze swoich do-

�wiadcze� �yciowych i zawodowych oraz maj� praktyczn� mo�liwo�� ich 

weryfikacji, �wiczenia czy trenowania w prawdziwych, ró�norodnych re-

lacjach interpersonalnych.  

Nowoczesne technologie informatyczne zwi�zane z budowanie plat-

form zdalnej nauki w pewnym zakresie umo�liwiaj� wykorzystanie poten-

cjału grupy, nale�y jednak pami�ta� i� w ograniczonym zakresie. Organi-

zacja zaj�� grupowych, burzy mózgów, scenek i �wicze� w parach w ra-

mach telekonferencji czy transmisji audiowizualnych daje mo�liwo�� wy-

dobywania z procesu edukacyjnego walorów pracy grupowej, jednak in-

strumenty te nigdy nie b�d� w stanie zast�pi� prawdziwej interakcji za-

chodz�cej pomi�dzy uczestnikami w realnym spotkaniu.  

Aktywizacyjne i motywacyjne walory szkole�  

W podobny sposób nale�y rozpatrzy� motywacyjne znaczenie udziału 

w grupie szkoleniowej. Znane psychologom zjawisko falicytacji pokazuje, 

i� uczestnik szkolenia pracuj�cy w warunkach społecznej ekspozycji wy-

konuje zadanie na ogół lepiej, z wi�kszym zaanga�owaniem i wytrwało-
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�ci�. Nie bez znaczenia w budowaniu wewn�trznej motywacji do aktyw-

nego uczestnictwa z zaj�ciach jest okazja do osi�gania gratyfikacji spo-

łecznych zwi�zanych z uznaniem, podziwem czy po prostu dobr� ocen�  

ró�norodnych umiej�tno�ci niekoniecznie zwi�zanych z przedmiotem 

szkolenia. Mo�liwo�� zaspokojenia pozazawodowych potrzeb uczestni-

ków szkole� tłumacz� dlaczego niemal na ka�dym szkoleniu samoczyn-

nie wyłania si� z grupy jaka� nowa rola grypowa zwi�zana z błyszcze-

niem, popisywaniem si�, roz�mieszaniem czy dbaniem o dobry nastrój 

lub humor w grupie. Ka�dorazowo osoby te realizuj� swoje potrzeby 

emocjonalne czy osobowo�ciowe znajduj�c w tej okazji dodatkowa mo-

tywacj� do udziału w zaj�ciach. Nale�y jednak pami�ta�, i� okazje te z 

jednej strony mog� by� szans� dla osób bezrobotnych prze�ywaj�cych 

pozytywne do�wiadczenia aktywizuj�ce do dalszych wyzwa� społecz-

nych, z drugiej jednak strony mog� by� subiektywn� barier� uniemo�li-
wiaj�c� osobom mniej pewnym., czy l�kliwym udział w tego typu zaj�-

ciach. W tej sytuacji zaoferowanie bardziej bezpiecznych zaj�� w formule 

szkole� zdalnych otwiera ofert� szkoleniow� na osoby wycofane o niskiej 

samoocenie, które przy odpowiedniej konstrukcji platform i zaj�� zakła-

daj�cej interakcje pomi�dzy uczestnikami, daj� szans� tym osobom po-

zytywnego do�wiadczenia relacji z grup� w bezpiecznym buforze e-

learningu.  

Oczywi�cie przy zastosowaniu e-learningu główny czynnik aktywizu-

j�cy zwi�zany z budowaniem motywacji do podj�cia aktywno�ci zawo-

dowej sprowadza� si� b�dzie do zwi�kszenia samooceny w poczuciu 

zdobycia nowych kwalifikacji i umiej�tno�ci. Nale�y przy tym pami�ta�, 
�e tak�e w tym przypadku, gdy zdobycie tych kwalifikacji traktowane b�-

dzie przez instytucje szkoleniow�  powa�nie, z zastosowaniem egzami-

nów ko�cowych, cz�stkowych oraz zada� wymagaj�cych wysiłku i de-

terminacji, zachowane zostan� reguły podtrzymania motywacji do wyko-

rzystania w praktyce efektów szkolenia na zasadzie zaanga�owania i 

konsekwencji, według której zwi�kszamy prawdopodobie�stwo wykorzy-

stania w praktyce zdobytej wiedzy, wtedy, gdy jej zdobycie wymagało 

wi�kszego wysiłku i po�wiecenia.  
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Aktywizacja w procesie integracji społecznej 

Przegl�daj�c priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, 2007) nale�y podkre�li� fakt 

uwzgl�dnienia w kształtowaniu zasobów ludzkich w regionach czynników 

zwi�zanych z integracj� społeczn�, którymi do tej pory zajmowały si� in-

stytucje pomocy społecznej nie odgrywaj�ce wi�kszej roli w działaniach 

publicznych instytucji rynku pracy. Wi��e si� to zapewne z konstatacj�
faktu, i� pomoc społeczna realizowana w formie wsparcia socjalnego w 

oderwaniu od typowych instrumentów  aktywizacji zawodowej cz�sto 

powoduje utrwalanie bierno�ci zawodowej beneficjentów pomocy spo-

łecznej, którzy znajduj� w pomocy finansowej i socjalnej alternatyw� za-

robkow� wobec typowej aktywno�ci zawodowej. To znajdowanie alterna-

tywny i akceptowanie własnej sytuacji �yciowej powoduje trwałe wyklu-

czenie społeczne beneficjentów pomocy socjalnej i finansowej udzielanej 

niezale�nie od wsparcia aktywizacyjnego. Dlatego te� nowa formuła 

zwi�kszania integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu spo-

łecznemu zakłada aktywizacj� zawodow� jako warunek trwałej integracji 

społecznej a likwidowanie barier zwi�zanych z dost�pem osób wyklu-

czonych do edukacji i ofert pracy staj� si� istotnym działaniem instytucji 

pomocy społecznej i organizacji trzeciego sektora. 

W tej sytuacji mo�na by twierdzi�, i� skoro e-learning, jest skutecz-

nym, a czasami jedynym instrumentem aktywizacji zawodowej, to logicz-

nie staje si� wa�nym instrument integracji społecznej opartej na efektach 

aktywizacji zawodowej. Warto jednak przeanalizowa� walory i wady 

zdalnej nauki w poszukiwaniu rozwi�za� optymalnych dla osób zagro�o-

nych wykluczeniem społecznym.  

Społeczno�ciowe mo�liwo�ci zdalnej nauki  

Projektuj�c szkolenia e-learningowe dla osób zagro�onych wyklucze-

niem społecznym, b�d�c przekonanym o ich warto�ci w procesie zwi�k-

szania dost�pno�ci usług dla osób zamieszkuj�cych obszary marginali-

zowane o słabej infrastrukturze szkoleniowej, nale�y pami�ta�, i� du�a 

cz��� potencjalnych u�ytkowników mo�e nie mie� dost�pu do internetu 

lub nie umie posługiwa� si� komputerem na poziomie umo�liwiaj�cym 

korzystanie z platformy zdalnej nauki. W tej sytuacji projektuj�c wsparcie 

szkoleniowe dla tych osób, warto zaplanowa� współprac� z gmin� lub lo-
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kaln� szkoł�, która udost�pni pracownie internetowe lub komputer z do-

st�pem do Internetu zainteresowanym mieszka�com. Dodatkowo nie-

zb�dne jest organizowanie w tym przypadku podstawowych szkole� z 

obsługi komputera umo�liwiaj�cych sprawne korzystanie z platform.  

Jednak najwi�kszym wyzwaniem jest w tym przypadku wykorzystanie 

w e-learningu szans jakie niesie ze sob� Internet w stosunku do osób 

dyskryminowanych lub zagro�onych negatywn� recepcj� społeczn�. 

Oczywiste dla wszystkich jest, i� wirtualna rzeczywisto�� niejednokrotnie 

jest jedynym �rodowiskiem, w którym osoby wykluczone mog� i chc� �y�
w poczuciu pełnej akceptacji. Społeczno�� wirtualna wydaje si� by� bar-

dziej tolerancyjna w typowych obszarach dyskryminacji, gdy� w zale�no-

�ci od wyboru uczestnika nikt nie musi widzie� jego płci, wieku, wyznania 

czy narodowo�ci. Nale�y pami�ta�, i� to co pozornie zamyka te osoby w 

nieprawdziwej rzeczywisto�ci mo�e by� dla nich cenn� namiastk� �ycia 

społecznego, gdy� ukryte mog� zosta� czynniki upo�ledzaj�ce kontakty 

społeczne w realnej rzeczywisto�ci, przez co osoby dyskryminowane nie 

s� w stanie skorzysta� z walorów prawdziwej społeczno�ci.  

Projektuj�c platform� zdalnej nauki nale�y zatem pami�ta� o wyko-

rzystaniu instrumentów buduj�cych wi�zi społeczne takie jak fora, czaty, 

listy dyskusyjne czy małe portale społeczno�ciowe tworzone w gronie 

uczestników zdalnej nauki.  

Integracyjne walory platform zdalnej nauki  

Zwolennicy szkole� realizowanych w formie tradycyjnej wskazuj� na 

integracyjne i towarzyskie zalety pracy w grupie. Uczestnicy szkole� po-

zostaj�cy w podobnie trudnej sytuacji �yciowej cz�sto nios� sobie wza-

jemne wsparcie a grupa szkoleniowa zyskuje rang� grupy wsparcia. Wie-

lokrotnie uczestnicy szkolenia podtrzymuj� kontakty po jego zako�czeniu 

tworz�c cz�sto nieformalne lub formalne grupy samoorganizuj�ce si�
rozwi�zywaniu wspólnych problemów. Na ile te i im podobne zalety szko-

lenia tradycyjnego mog� by� uwzgl�dnione w szkoleniach realizowanych 

metod� zdalnej nauki? 

Oczywist� odpowiedzi� wydaje si� by� opinia, i� platforma e-

learningowa nie mo�e by� jedyn� form� wsparcia oferowan� osobom 

wykluczonym społecznie i nale�y zawsze ł�czy� ja kompleksowo z inny-

mi formami zakładaj�cymi kontakt indywidualny czy grupowy. Mo�e by�
jednak dobrym punktem wyj�cia, buforem czy zapłonem dla osób wyco-
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fanych, l�kliwych, unikaj�cych relacji społecznych, potrzebuj�cych w 

rozwi�zywaniu swoich problemów osobistych i �yciowych pewnej anoni-

mowo�ci czy poufno�ci. W tej sytuacji warto pami�ta� przy projektowaniu 

samego portalu zdalnej nauki o mo�liwo�ciach jakie niesie za sob� Inter-

net tak popularny w obszarze ró�norodnych portali społeczno�ciowych, 

tematycznych list dyskusyjnych czy licznych stowarzysze� funkcjonuj�-

cych w oparciu o wirtualne relacje ze swoimi członkami w zakresie infor-

macji czy porad. Jest to powa�ane zobowi�zanie wobec instytucji szko-

leniowej przygotowuj�cej platform� e-learningow�, która na etapie reali-

zacji szkole� musi poszukiwa� naturalnych koordynatorów, liderów czy 

instytucji kontynuuj�cych funkcjonowanie portalu w obszarze zawi�zanej 

społeczno�ci tak�e po zako�czeniu samego projektu szkoleniowego.  

REKOMENDACJE 

Podsumowuj�c rozwa�ania dotycz�ce mo�liwo�ci zastosowania e-

leraningu w aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób pracu-

j�cych, bezrobotnych i zagro�onych wykluczeniem społecznym nale�y 

podkre�li�, i� pomimo potocznej wiedzy i opinii, kluczowym problemem 

na który odpowiada zdalna nauka w przypadku wszystkich wymienionych 

grup jest kwestia ograniczonej dyspozycyjno�ci uczestników, a tym sa-

mym zwi�kszenie dost�pno�ci usług szkoleniowych. Odmiennie w przy-

padku ka�dej z omawianych grup mog� by� wykorzystane inne walory e-

leraningu zwi�zane z motywowaniem, zarz�dzaniem czy przeciwdziała-

niem dyskryminacji w miejscu pracy lub praktycznego przełamywania ba-

rier powoduj�cych wykluczeni społeczne całych grup osób nie uczestni-

cz�cych w runku pracy i zwianych z nim usługach szkoleniowych. Pod-

stawowym warunkiem trafnego wyboru metody szkoleniowej powinna 

by� jednak wysoka �wiadomo�� instytucji szkoleniowych w ogranicze� i 

mo�liwo�ci praktycznego zastosowania e-leraningu. Dlatego te� w formie 

krótkiego streszczenia warto przedstawi� instytucjom szkoleniowym oraz 

przyszłym projektodawcom kilka syntetycznych rad przydatnych w opty-

malnym projektowaniu wsparcia szkoleniowego z wykorzystaniem metod 

zdalnej nauki.  



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

E-learning w procesie integracji…

99

Grupa docelowa 

Organizuj�c szkolenie i dokonuj�c wyboru metody edukacyjnej nale�y 

mie� na wzgl�dzie charakterystyczne i specyficzne cechy grup docelo-

wych wsparcia. W przypadku, gdy instytucja szkoleniowa nie jest w sta-

nie zapewni� homogeniczno�ci grupy warto rozwa�y� zastosowanie me-

tody e-learnignowej wyrównuj�cej szanse edukacyjne osób starszych, 

mniej dyspozycyjnych czy wreszcie z ni�szym wykształceniem, które nie 

radziłyby sobie w grupie o odmiennej charakterystyce.  

Podobnie przygotowuj�c wsparcie szkoleniowe dla osób niepełno-

sprawnych, chorych lub wykluczonych ze wzgl�du na miejsce zamiesz-

kania o utrudnionym dost�pie do instytucji szkoleniowej nale�y rozpa-

trzy� mo�liwo�� realizowania cz��ci lub cało�ci zaj�� w oparciu o plat-

form� e-learningow�.   

W przypadku pracowników firmy zajmuj�cych ró�norodne stanowiska 

w strukturze zarz�dzania firm� warto przygotowywa� krótkie kontenty 

wdra�aj�ce pracowników w �ycie firmy, jej aktualne strategie oraz przy-

gotowuj�ce do aktywnego udziału w zebraniach o charakterze operacyj-

nym bez ponoszenia kosztów zwi�zanych z wykładami i prezentacjami 

wst�pnymi.  

Niezale�nie od charakteru grupy docelowej ka�dorazowo nale�y mie�
na wzgl�dzie proponowanie etapów edukacji na ró�nym poziomie wiedzy 

i zaawansowania z czytelnym opisem warunków udziału w lekcji umo�li-
wiaj�cym uczestnikom indywidualny dobór ram programowych  i czasu 

po�wi�conego na osi�gni�cie celu edukacyjnego identycznego dla 

wszystkich uczestników szkolenia.  

Identyfikacja celów edukacyjnych i poza edukacyjnych 

D���c do optymalnego wykorzystania walorów e-learningu nale�y w 

sposób �wiadomy stawia� i rozumie� cele projektowanego wsparcia oraz 

wag� poszczególnych działa�. W przedstawionej analizie obok celów ty-

powo edukacyjnych zwi�zanych z pogł�bieniem lub poszerzeniem wie-

dzy a w szczególno�ci podniesieniem kwalifikacji czy umiej�tno�ci zawo-

dowych wyst�puj� cele o charakterze poza edukacyjnym, takie jak akty-

wizacja zawodowa, integracja społeczna czy przeciwdziałanie konkret-

nym barierom powoduj�cym wykluczenie społeczne i nierówny dost�p 

jednostek lub całych grup do oferty edukacyjnej i rynku pracy.  
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Koncentruj�c si� na celach edukacyjnych wybór metody e-

learningowej b�dzie korzystny w ka�dym przypadku, gdy metoda zwi�k-

sza lub warunkuje dost�pno�� szkole� dla wszystkich zainteresowanych. 

Jednak w przypadku gdy faktycznym celem przedsi�wzi�cia szkolenio-

wego jest aktywizacja zawodowa lub integracja społeczna nie mo�na 

ogranicza� si� jedynie do formy zdalnego wsparcia, wykorzystuj�c omó-

wione walory realnych spotka� i relacji pomi�dzy uczestnikami zaj��. 
Warto pami�ta�, i� oferowanie wsparcia szkoleniowego w domu osobom 

wykluczonym społecznie, mo�e paradoksalnie zwi�kszy� ich wykluczenie 

poprzez wyeliminowanie powa�nego argumentu za wyj�ciem z domu, ja-

kim mo�e by� potrzeba doskonalenia własnych kwalifikacji poprzez 

udział w tradycyjnych kursach i szkoleniach. W takim przypadku e-

learning powinien by� ułatwieniem, a nie rozwi�zaniem zast�pczym i ob-

ligatoryjnie nale�y oferowa� uczestnikom alternatywne formy zaj��, in-

dywidualne spotkania z doradc� lub co najmniej udział w równolegle 

prowadzonych forach dyskusyjnych czy grupach wsparcia. 

Kompleksowo�	 form wsparcia 

Niezale�nie od celów przedsi�wzi�cia szkoleniowego nale�y pami�-

ta�, i� tam gdzie jest to mo�liwe, warto ł�czy� obie metody edukacyjne 

korzystaj�c z prezentowanych powy�ej walorów obu metod. Nale�y te�
pami�ta�, i� w przypadku osób nie posiadaj�cych wystarczaj�cych umie-

j�tno�ci w zakresie obsługi komputera niezb�dne jest rozpoczynanie e-

learningu szkoleniem tradycyjnym z obsługi komputera czy obsługi samej 

platformy, tak jak w przypadku omawianego w publikacji projektu „Samo-

rz�dni w nauce” kierowanego do osób starszych mniej sprawnie posługu-

j�cych si� komputerem. W podobny sposób warto planowa� w przedsi�-

wzi�ciu szkoleniowym zaj�cia grupowe oparte na technikach warsztato-

wych wypracowuj�cych dodatkowe rezultaty edukacyjne lub motywacyj-

ne w oparciu o wiedz� zdobyt� w formie e-learnigowej. 

W przypadku projektów podejmuj�cych cele poza edukacyjne oczywi-

sta jest konieczno�� kompleksowego wsparcia oferuj�cego obok na-

uczania e-learnigowego wsparcie doradcze w ramach indywidualnych 

sesji doradczych czy usług osobistego opiekuna.  
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Nowe mo�liwo�ci ewaluacyjne i badawcze 

Wykorzystuj�c platform� zdalnej nauki i zwi�zane z ni� technologie in-

formatyczne i komunikacyjne warto pami�ta� przy projektowaniu szkole�
o całkowicie nowych mo�liwo�ciach bie��cej ewaluacji zaj��. Niedo-

puszczalnym zaniechaniem w tym kontek�cie byłoby pomini�cie mo�li-
wo�ci systematycznej oceny post�pów w nauce oraz pozyskiwania opinii 

i informacji zwrotnych od uczestników, jakie niesie ze sob� sam Internet 

oraz interaktywna zasada działania platformy. Nale�y w tym przypadku 

ka�dorazowo, po ka�dym �wiczeniu czy lekcji wprowadza�, o ile to mo�-
liwe, zadania sprawdzaj�ce wiedz� oraz ankiety badaj�ce opinie i dalsze 

potrzeby szkoleniowe uczestników. W tym wymiarze odbiorcy szkole�
maja mo�liwo�� bie��cego doskonalenia oferty szkoleniowej i natych-

miastowej jej korekty celem lepszego dostosowania do własnych po-

trzeb. 

W podobny sposób w trakcie realizacji szkolenia e-learnigowego 

Mo�na zdoby� ciekaw� i u�yteczn� wiedz� dotycz�c� planowani kolej-

nych przedsi�wzi�� szkoleniowych wykraczaj�c badaniami poza przed-

miot przedmiotowego szkolenia. St�d ju� tylko krok do wykorzystania 

platform zdalnej nauki jako wa�nego instrumentu badawczego w obsza-

rze wykraczaj�cym poza zagadnienia edukacyjne zwi�zane z uspraw-

nieniem procesu zarz�dzania personelem, badaniem opinii i klimatu w 

firmie czy nawet pomiaru �wiadomo�ci istotnych dla firmy postaw spo-

łecznych zwi�zanych z takimi zagadnieniami jak ekologia, tolerancja ró�-
norodno�ci, społeczna odpowiedzialno�ci� biznesu czy elastyczne formy 

zatrudnienia i organizacji pracy. Projektuj�c platformy zdalnej nauki warto 

poszukiwa� podobnych warto�ci dodanych płyn�cych z realizacji szkole�
metod� e-learningu, które zawsze mo�na zaoferowa� instytucjom finan-

suj�cym jako dodatkow� korzy�� poznawcz� czy wizerunkow� przema-

wiaj�c� za realizacj� tego typu przedsi�wzi��. 

Kreowanie warunków do trwałych rozwi�za�

Ostatnia rekomendacja wykracza daleko poza problematyk� eduka-

cyjn� nawi�zuj�c wprost do zagadnie� społecznych i aktywizacyjnych 

poruszanych w powy�szej analizie. W tym sensie jest najbardziej ambit-

na i jako taka, niepr�dko zapewne zostanie wdro�ona w praktyk� instytu-

cji szkoleniowych funkcjonuj�cych na ogół tylko i wył�cznie w �cisłych 



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Samorz�dni w nauce – e-learning dla samorz�dowców 

102

ramach realizowanych projektów. Rekomendacja ta dotyczy tworzenia 

trwałych rozwi�za� podtrzymuj�cych relacje społeczne zawi�zane przez 

u�ytkowników platform zdalnej nauki z wykorzystaniem takich narz�dzi 

jak fora dyskusyjne, portale społecznosciowe czy wirtualne grupy wspar-

cia. Zadanie to wydaje si� by� szczególnym zobowi�zaniem w przypadku 

kreowania relacji społecznych w projektach e-learningowych kierowa-

nych do osób zagro�onych wykluczeniem społecznym. W tym przypadku 

przecie� integrowanie u�ytkowników portali zdalnej nauki traktowane jest 

przemy�lany instrument dopełniaj�cy wsparcie e-learningowe realizowa-

ne w zamkni�tych domach osób wykluczonych społecznie, maj�cych jak 

wiadomo utrudniony dost�p do tradycyjnych szkole� oraz instytucji rynku 

pracy. Utrzymanie tych swoistych społeczno�ci powstaj�cych na bazie 

zdalnych szkole� w rzeczywisto�ci wirtualnej wydaje si� by� kluczowym 

wyzwaniem dla instytucji, dbaj�cych o to, by społecze�stwo informacyjne 

nie stawało si� społecze�stwem ludzi samotnych zamkni�tym w ramach 

własnego monitora. W tym sensie podtrzymanie integracji społecznej 

u�ytkowników platformy staje si� interesem społecznym, niejednokrotnie 

wykraczaj�cym poza cele i misj� instytucji szkoleniowych projektuj�cych 

platformy zdalnej nauki, które nieodzownie ko�cz� swoj� rol� i swoje  

wsparcie wkrótce po dostarczeniu usługi szkoleniowej. Dlatego te� pro-

jektuj�c platform� zdalnej nauki z wykorzystaniem instrumentów spo-

łeczno�ciowych lub integracyjnych anga�owa� z zało�enia do obsługi czy 

koordynacji społecznego obszaru platform lokalne organizacje pozarz�-

dowe czy samorz�dy terytorialne mog�ce wykorzystywa� portal do reali-

zacji swych misji i zada� społecznych. Zwi�ksza to szanse zachowania 

przy �yciu  zawi�zanych społeczno�ci po zako�czeniu projektu szkole-

niowego w trwałej formule platformy społecznosciowej, grupy wsparcia 

czy forum dyskusyjnego zarz�dzanego przez lokalne władze czy organi-

zacje pozarz�dowe. Platforma zdalnej nauki przekazana lokalnym insty-

tucjom staje si� w tym wymiarze praktycznym instrumentem koordyno-

wania i podtrzymywania relacji społecznych, który dodatkowo stwarza 

szanse dalszego monitorowania potrzeb i opinii mieszka�ców. Platforma 

taka mo�e z czasem sta� si� tani� i pewn� przystani� dla kolejnych am-

bitnych przedsi�wzi�� doradczych i szkoleniowych z wykorzystaniem 

metod e-learningu.  
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Dobra praktyka definiowana jest jako „uniwersalny proces pozwalaj�-

cy na osi�gniecie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny”. 

Oznacza to, �e dobr� praktyk� jest przedsi�wzi�cie, które pozwala na 

skuteczn� realizacj� zada� i osi�ganie celów, spełniaj�ce ponadto na-

st�puj�ce warunki: w sposób efektywny wykorzystuje zasoby, mo�na j�
zastosowa� w wielu organizacjach. [Baza dobrych…, 2009] 

Dobre praktyki maj� na celu propagowanie innowacyjnych rozwi�za�, 

sposobów zachowania b�d� inspirowanie nowych pomysłów. Celom tym 

przy�wieca umieszczenie w niniejszej publikacji do�wiadcze� z realizacji 

projektu „Samorz�dni w nauce – e-learning dla pracowników JEST”. Po-

nadto w niniejszej publikacji zawarto opinie trenerów prowadz�cych 

szkolenia, przykładowe ankiety ewaluacyjne oraz wydruki ekranów plat-

formy. 

PROJEKT „SAMORZ�DNI W NAUCE – E-LEARNING  
DLA PRACOWNIKÓW JST” 

Projekt Samorz�dni w nauce realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze �rodków Europej-

skiego Funduszu Społecznego od 1 kwietnia 2008 roku przez firm�
Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS A. Koza-

kiewicz, B. Kot spółka jawna w Białymstoku. Projekt ten otrzymał najwy�-
sz� ocen� w I edycji projektów PO KL w 2007 r., gdy� skierowany był do 

bardzo trudnej do pozyskania grupy beneficjentów obj�tych wsparciem.   

Cele projektu  

Realizowany projekt ma na celu zwi�kszenie udziału w procesie 

kształcenia zawodowego pracowników jednostek samorz�du terytorial-

nego po 45 roku z co najwy�ej �rednim wykształceniem, poprzez udo-

st�pnienie im metodyki nauki opartej na szkoleniach stacjonarnych 

(wst�pnych) oraz zdalnych platformach nauki. Analiza sytuacji osób po 

45 roku �ycia na rynku pracy wskazuje na liczne bariery oraz zjawiska 

dyskryminacyjne, które powoduj� realne zagro�enie bezrobociem i trwa-

łym wykluczeniem tych osób z rynku pracy w przypadku utraty zatrudnie-
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nia. Szczególnie dotyczy to osób z gorszym wykształceniem, które w wy-

niku procesów restrukturyzacyjnych, redukcji zatrudnienia oraz dyna-

micznego rozwoju sektora usług dla ludno�ci, musz� konkurowa� z pra-

cownikami młodymi, dobrze wykształconymi, znaj�cymi j�zyki obce i 

techniki informatyczne. W szczególnie trudnej sytuacji s� starsi pracow-

nicy sektora publicznego, zatrudnieni w jednostkach samorz�du teryto-

rialnego oraz jednostkach im podległych i nadzorowanych, którzy nie po-

siadaj� specjalistycznych, twardych kwalifikacji zawodowych podnosz�-

cych warto�� pracownika wraz z wiekiem i do�wiadczeniem. Dost�p do 

procesu kształcenia ustawicznego pracownika starszego jest szczególnie 

utrudniony z powodu braku specjalistycznej oferty szkoleniowej na otwar-

tym rynku usług szkoleniowych dostosowanych do wieku i mo�liwo�ci 

edukacyjnych tych osób. Szczególne trudno�ci w tym zakresie musz�
pokona� pracownicy zatrudnieni w gminach wiejskich, poza infrastruktur�
doradcz� i szkoleniow�. Dojazdy do miast powiatowych uniemo�liwiaj� w 

zasadzie podj�cie szkole� przez osoby pracuj�ce w jednostkach samo-

rz�du terytorialnego na obszarach wiejskich.  Wnikliw� znajomo�� pro-

blematyki pracowników jednostek samorz�dów terytorialnych gwaranto-

wała instytucja współpracuj�ca w ramach projektu Białostocka Fundacja 

Kształcenia Kadr, realizuj�ca regionalne projekty doradczo-szkoleniowe 

dla pracowników JST oraz mieszka�ców obszarów wiejskich.  Dlatego 

te� niniejszy projekt jest odpowiedzi� na specyficzne problemy grupy do-

celowej zdiagnozowane w jej wieloletnim wsparciu. Projekt ma na celu 

przezwyci��enie wskazanych barier poprzez specjalistyczne wsparcie 

pracowników starszych o ni�szym wykształceniu i udost�pnienie im usług 

szkoleniowych w oparciu o technologie internetowe dost�pne w ka�dej 

gminie województwa. Indywidualny tok nauki w e-learningu zniwelował 

typowe bariery zwi�zane z dyspozycyjno�ci� osób pracuj�cych na peł-

nym etacie. W ramach celów szczegółowych projekt miał zwi�kszy� ad-

aptacyjno�� pracowników JST po 45 roku �ycia przygotowuj�c ich do 

podj�cia dodatkowych funkcji w zakresie: 

- gminnych centrów zarz�dzania kryzysowego; 

- gminnych centrów informacji; 

- biurach obsługi klienta; 

- tworzenia i realizowania projektów promocji gminy w oparciu o 

technologie informatyczne i internetowe; 
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- zwi�kszenia kompetencji w zakresie zamówie� publicznych oraz 

współpracy publiczno-prywatnej. 

Warto�ci� dodan� projektu oraz dodatkowym celem szczegółowym 

była promocja kształcenia ustawicznego osób starszych oraz metodyki e-

learningu jako dost�pnej i atrakcyjnej metody kształcenia ustawicznego 

dla pracuj�cych osób starszych, szczególnie na marginalizowanych ob-

szarach wiejskich. Rekrutacja w projekcie została zlecona Białostockiej 

Fundacji Kształcenia Kadr, która zrealizowała seminaria rekrutacyjno-

edukacyjne we wszystkich powiatach województwa bazuj�c na swoim 

unikalnym do�wiadczeniu w realizacji tego typu przedsi�wzi�� we współ-

pracy z samorz�dami terytorialnymi w oparciu o sie� Centrów Aktywizacji 

Rozwoju w powiatach. Efektywno�� tej metody potwierdzona została w 

poprzednio realizowanych projektach. Zasady rekrutacji uwzgl�dniały 

kryteria równo�ciowe zwi�zane z miejscem zamieszkania i płci� uczest-

ników oraz potrzebami szkoleniowymi grup dyskryminowanych zgłasza-

nymi w dotychczasowych projektach wykonawcy. Cele projektu zgodne 

s� z celami PO KL oraz celami kluczowych dokumentów strategicznych, 

krajowych oraz regionalnych. W szczegółowym opisie priorytetu VIII PO 

KL wskazuje si� inicjatywy e-learningowe jako modelowe rozwi�zania dla 

osób pracuj�cych i z własnej inicjatywy podnosz�cych kwalifikacje, a 

zdalne platformy nauczania jako szczególnie preferowan� inwestycj� w 

zakresie cross finansing.  

Projekt przyczynił si� do realizacji rezultatów strategicznych PO KL 

obj�cia wsparciem w zakresie podnoszenia i aktualizacji umiej�tno�ci 

zawodowych pracuj�cych osób dorosłych w wieku powy�ej 45 roku �y-

cia. Podobnie jak „Strategia rozwoju woj. podlaskiego do 2020 roku” prio-

rytetowo potraktowano w niniejszym projekcie konieczno�� podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych osób powy�ej 45 roku �ycia. Wybór kierunków 

oraz formy szkole� zawodowych wpisał si� w priorytety dokumentów 

programowych województwa.  

Działania podejmowane w projekcie 

Cele projektu, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na rynku 

pracy oraz w dost�pie do oferty edukacyjnej realizowane były w nast�pu-

j�cych działaniach:  
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- przeprowadzono 18 seminariów rekrutacyjno-edukacyjnych dla 236 

osób ze �cisłej grupy docelowej promuj�ce ide� kształcenia usta-

wicznego pracowników samorz�dowych w oparciu o technologie 

internetowe i e-learning; 

- dokonano rekrutacji 168 uczestników do poszczególnych grup 

szkoleniowych oraz przygotowano 5 modułów e-learningowych w 

oparciu o potrzeby szkoleniowe identyfikowane na specjalnych an-

kietach zgłoszeniowych diagnozuj�cych sytuacj� zawodow� kan-

dydata. Rekomendacje do poszczególnych szkole� oraz modułów 

e-learningowych zostały wypracowane w formie  indywidualnych 

profili kandydatów w oparciu o zasady doradztwa personalnego; 

- zrealizowano 16 dwudniowych szkole� w zakresie podstaw obsługi 

komputera oraz przygotowania uczestników do obsługi Platformy 

Zdalnej Nauki (w ka�dym powiecie); 

- zrealizowano szkolenia indywidualne e-learningowe dla ok. 140 

osób poprzez Platform� Zdalnej Nauki. Ka�dy uczestnik realizował 

swoje 2 moduły szkoleniowe, wybrane spo�ród puli modułów e-

learningowych zgodnie z potrzebami szkoleniowymi i rekomenda-

cjami z procesu rekrutacji; 

- wykonano 14 szkole� dla ponad 150 osób podsumowuj�cych na-

uczanie e-learningowe przygotowuj�ce pracowników do wykorzy-

stania efektów nauki w pracy zawodowej – jako szkolenia w zakre-

sie obsługi klienta i umiej�tno�ci interpersonalnych; 

- opracowano niniejsz� publikacj� dobrych praktyk dla 300 osób - 

pracowników JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, 

w zakresie e-learningu dla pracowników JST; 

- przygotowano konferencj� podsumowuj�c� projekt na temat e-

learningu dla 300 osób – reprezentuj�cych samorz�dy terytorialne, 

instytucje szkoleniowe oraz organizacje pozarz�dowe zaintereso-

wane kształceniem pracowników metodami e-learningu;

- w trakcie akcji rekrutacyjnej do projektu rozszerzono grup� doce-

low� o pracowników o�rodków pomocy społecznej i pomocy rodzi-

nie. Specjalnie na �yczenie osób z tej grupy opracowano szósty 

moduł szkoleniowy „Opieka nad osob� starsz�”. 

Opisane działania rekrutacyjne we wszystkich powiatach wojewódz-

twa gwarantowały dotarcie do pracowników marginalizowanych z racji 

miejsca zamieszkania, a działania szkoleniowe skupiaj�ce si� na zdalnej 
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platformie nauczania zwi�kszyły szanse skorzystania z oferty szkolenio-

wej pracowników z gmin wiejskich, niepodejmuj�cych do tej pory szkole�
z powodu konieczno�ci dojazdów po pracy do miast powiatowych. 

Zaproponowana metodyka szkole� ł�cz�ca zaj�cia grupowe z indywi-

dualnym tokiem nauki w oparciu o platform� zdalnej nauki zwi�kszyła nie 

tylko dost�pno�� usługi szkoleniowej, ale tak�e jej efektywno�� poprzez 

istotne zwi�kszenie czasu nauki bez dodatkowych kosztów logistycznych 

i organizacyjnych. Indywidualny dobór modułów e-learningowych zwi�k-

szył dost�pno�� usług szkoleniowych, przez co wsparcie miało charakter 

bardziej indywidualny i dostosowany do potrzeb diagnozowanych przez 

doradców personalnych zatrudnionych w instytucji realizuj�cej zlecenie 

rekrutacji. 

Rezultaty projektu  

Opisane powy�ej działania podj�te przy realizacji niniejszego projektu 

i zaprezentowana oferta szkoleniowa pozwoliła uczestnikom tworzy�
perspektywy awansu i rozwoju zawodowego, utrzyma� dotychczasowe 

stanowisko pracy w konkurencji z młodszymi, lepiej wykształconymi pra-

cownikami lub poszerzy� swoje funkcje zawodowe o prac� na innych 

stanowiskach w jednostkach i instytucjach samorz�dowych. Wszystkie 4 

moduły merytoryczne realizowane e-learningowo były wspierane przez 

dobrowolny moduł nauki podstaw j�zyka angielskiego. W projekcie zało-

�ono, �e ka�dy ze 140 beneficjentów wybierze jeden z 5 modułów e-

learningowych jako obowi�zkowy i ewentualnie drugi jako dodatkowy. 

Szkolenie e-learningowe w wymiarze 64-godzin z ka�dego modułu zosta-

ło poprzedzone szkoleniem stacjonarnym w 14 powiatach woj. podla-

skiego w wymiarze 2 dni szkoleniowych obejmuj�cych podstawy obsługi 

komputera i platformy zdalnego nauczania oraz zwie�czone jednodnio-

wym szkoleniem z zakresu komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta 

w urz�dzie.  

W zwi�zku z tym zrealizowano nast�puj�ce tzw. rezultaty twarde pro-

jektu: 

- 236 osób skorzystało z seminariów rekrutacyjno-edukacyjnych; 

- 150 osób skorzystało ze szkole� tradycyjnych w zakresie obsługi 

komputera i e-learningu; 
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- 130 osób uko�czyło szkolenie na Platformie Zdalnego Nauczania, 

w tym szacunkowo, w zale�no�ci od wyborów: 91 osób skorzystało 

z nauki j�zyka obcego (j�zyka angielskiego), 124 osoby skorzystały 

z modułu Profesjonalna obsługa klienta, 42 osoby skorzystały z 

modułu Zamówienia publiczne i partnerstwa publiczno-prywatne, 

24 osoby skorzystały z modułu Centrum zarz�dzania kryzysowego, 

34 osoby skorzystały z modułu Promocja gminy w oparciu o 

produkt regionalny, 35 osób skorzystało z modułu Opieka nad 

osob� starsz�; 

- 300 osób skorzystało z publikacji dobrych praktyk w zakresie e-

learning; 

- 142 osoby skorzystały ze szkole� tradycyjnych w zakresie 

komunikacji interpersonalnej. 

Ponadto zrealizowano: 

- 18 seminariów rekrutacyjno-edukacyjnych; 

- 16 szkole� grupowych w zakresie obsługi komputera i e-learningu; 

- 315 modułów e-learningowych (wska�nik wykorzystania PZN); 

- 16 szkole� grupowych w zakresie komunikacji interpersonalnej;

- 50 dni szkole� tradycyjnych; 

- 20160 godzin szkole� metod� e-learningow�; 

- wykonano platform� zdalnej nauki do e-learningu w województwie 

podlaskim; 

- wydano publikacj� z zakresu dobrych praktyk w zakresie e-

learningu w nakładzie 300 egz. 

Rezultaty twarde projektu pomogły zrealizowa� rezultaty mi�kkie. Ab-

solwenci projektu zdobyli umiej�tno�� korzystania ze szkole� e-

learningowych. Kontynuuj�c doskonalenie zawodowe i kształcenie usta-

wiczne b�d� mogli w przyszło�ci t� metod� zdobywa� wiedz� i nowe 

kwalifikacje w przyszłych planowanych projektach i przedsi�wzi�ciach 

szkoleniowych. Udział w projekcie wyrobił w uczestnikach samodziel-

no��, samokontrol� w pracy i planowaniu zaj��, zwi�kszył ich koncentra-

cj�, wiar� we własne siły, kreatywno��, wyzwolił gotowo�� do podejmo-

wania nowych wyzwa� rozwoju zawodowego pomimo starszego wieku i 

gorszego wykształcenia. Przełamane zostały bariery psychologiczne 

zwi�zane z u�ywaniem nowych technik informatycznych, procedur i 

przepisów organizuj�cych prac� JST, jednostkach im podległych i nadzo-

rowanych.  
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Udział beneficjentów wsparty był w formie indywidualnych konsultacji 

na platformie e-learningowej, zach�caj�c do aktywnego udziału w szko-

leniach. Jednocze�nie stworzona została lista rezerwowa, z której w po-

cz�tkowej fazie projektu były uzupełniane braki osobowe. Bierna posta-

wa beneficjentów w szkoleniach to kolejna przeszkoda na jak� natrafili-

�my w trakcie analizy danych z PZN. Prowadz�cy zaj�cia wykładowcy na 

bie��co oceniali post�py w nauce, a uczestnicy szkole� mogli sygnalizo-

wa� swoje uwagi w ankietach ewaluacyjnych. Aby nie zakłóca� normal-

nego toku pracy zawodowej beneficjentów konsultanci w toku 128 godz. 

zaj�� na platformie e-learningowej byli do dyspozycji beneficjentów w 

ka�dy wtorek i czwartek, w godz. 18.00-20.00. Pozostały czas szkolenia 

beneficjentów był realizowany w postaci udziału w  wykładach, �wicze-

niach i testach dost�pnych on-line w ka�dym czasie (7 dni w tygodniu, 24 

godziny na dob�) na platformie zdalnego nauczania (PZN).Monitoring i 

ewaluacja projektu była prowadzona przez cały czas jego trwania z wy-

korzystaniem narz�dzi informatycznych umo�liwiaj�cych badanie postaw 

i opinii beneficjentów oraz wykładowców i trenerów. Przed rozpocz�ciem 

projektu beneficjenci zostali zbadani pod k�tem ukierunkowania na mi�k-

kie rezultaty projektu. W trakcie prowadzonych szkole� na bie��co były 

monitorowane post�py w nauce i zaanga�owanie beneficjentów w proces 

dydaktyczny. Pasywna postawa beneficjentów była natychmiast zauwa-

�ona przez wykładowc� lub trenera i podj�to stosowne działania napraw-

cze (rozmowy telefoniczne, informacja listowa). Jednocze�nie badany był 

poziom zadowolenia beneficjentów oraz ich opinie co do jako�ci szkole�, 

obsługi. Ka�dy z beneficjentów, który uko�czył kurs otrzymał stosowny 

certyfikat. 

Rekomendacje z praktyki 

W trakcie realizacji projektu stopniowo obalano mity i stereotypy doty-

cz�ce braku zainteresowania osób po 45 roku �ycia w zakresie braku za-

interesowania zdobywaniem nowej wiedzy. Ujawniły si� natomiast pro-

blemy emocjonalne zwi�zane z przezwyci��aniem wewn�trznych oporów 

w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych. Zain-

teresowanie zasobami Internetu i mo�liwo�ciami nauki we własnym tem-

pie na Platformie Zdalnej Nauki (PZN) pokazały, �e spora grupa Benefi-

cjentów projektu przezwyci��yła te opory i sprawnie posługiwała si� na-
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rz�dziami do zdalnej nauki. Oczywistym jest, �e ograniczenia w dost�pie 

do szerokopasmowego Interentu na terenie województwa podlaskiego 

oraz brak odpowiedniej ilo�ci sprz�tu komputerowego w domach, ze 

wzgl�du na jego cen� i koszty utrzymania ł�czy internetowych, nieko-

rzystnie odbijały si� na ilo�ci godzin, jakie Beneficjenci sp�dzali na PZN. 

Dlatego te� informowali�my Beneficjentów o mo�liwo�ci zdalnego pobie-

rania zasobów edukacyjnych Platformy Zdalnego Nauczania na swój 

komputer, a nast�pnie pracy nad poszczególnymi tematami w trybie off-

line. Przyniosło to oczekiwane skutki zwi�kszenia zainteresowania tre-

�ciami edukacyjnymi. W przyszłych projektach zakładamy zwi�kszenie 

mo�liwo�ci pobierania zdalnego materiałów edukacyjnych, cho� nie 

ukrywamy swoich oczekiwa� w stosunku do operatorów telekomunika-

cyjnych, co do ich oferty zabezpieczenia ł�cza szerokopasmowego on-

line na terenie całego województwa w najbli�szych latach. Aktywno��
samorz�dów  w tym wzgl�dzie i rozbudowa �wiatłowodowych sieci sze-

rokopasmowych KBN „PIONIER” pozwalaj� mie� nadziej�, �e obecne 

trudno�ci techniczne co do powszechno�ci usług e-learningowych zosta-

n� wkrótce pokonane.  

OPINIE TRENERÓW PROWADZ�CYCH SZKOLENIA 

Wykorzystanie gminnych centrów informacyjnych 

W trakcie realizacji szkole� stacjonarnych przygotowuj�cych słucha-

czy do samodzielnej pracy na platformie zdalnej nauki w ka�dej grupie 

padało w pewnej chwili pytanie: „A co mam zrobi�, je�li nie mam w domu 

komputera?”. Zwykle jedna lub kilka osób zadawała to pytanie, kiedy wy-

ja�niałem dokładniej na czym polega praca uczestników szkole� e-

learningowych. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e mo�liwo�� swobodnego dost�-

pu do komputera o najdogodniejszej porze jest najbardziej po��dan�, 

wr�cz idealn� sytuacj�, w jakiej znajduje si� uczestnik zdalnych szkole�. 

Poniewa� jednak nie ka�dy z uczestników posiada własny komputer, na-

le�ało wskaza� im alternatywn� mo�liwo�� skorzystania z dost�pu do In-

ternetu. 
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W mniejszych miejscowo�ciach funkcjonuj� Gminne O�rodki Kultury, 

w których funkcjonuj� pracownie komputerowe z dost�pem do Internetu. 

W latach 2007-2008 w ramach projektu „Wioska internetowa” w kilkuna-

stu miejscowo�ciach województwa podlaskiego powstały nowoczesne 

pracownie dost�pne przez 7 dni w tygodniu. Funkcjonuj� tak�e małe pra-

cownie organizowane w latach 2003-2004 ubiegłych w ramach akcji 

Microsoft i Fundacji Nowoczesna Polska o nazwie „Ikonka”. 

W naszych szkoleniach korzystali�my trzykrotnie z pracowni znajduj�-

cych si� w takich o�rodkach: w Bibliotece Publicznej w Narwi, w Gmin-

nym O�rodku Kultury w 	niadowie oraz w Gminnym Centrum Kultury w 

Bo�kach. Pracownie s� wyposa�one w nowoczesny sprz�t komputerowy 

(jako „Centra Kształcenia na Odległo�� na Wsiach”). Zapewniaj� mo�li-
wo�� jednoczesnej pracy na dziesi�ciu stanowiskach komputerowych. 

U�ytkownicy maj� do dyspozycji drukark�, na której mo�na drukowa� po-

trzebne materiały. Dost�pny jest równie� skaner.  

Pracownie zwykle dost�pne s� w godzinach dogodnych dla wi�kszo-

�ci korzystaj�cych np. od godz. 11 do godz. 19 lub nawet 20. Opiekuno-

wie pracowni słu�� pomoc� ka�demu u�ytkownikowi, tak�e takiemu, któ-

rego umiej�tno�ci obsługi komputera s� niewielkie. 

Słuchacze szkole� e-learningowych projektu „Samorz�dni w nauce…” 

nie posiadaj�cy własnego komputera nie s� wi�c automatycznie wyklu-

czani z udziału w programie. Oprócz mo�liwo�ci dost�pu do Internetu i 

realizacji zada� zwi�zanych ze swoimi kursami, mog� tak�e spotka� si�
z s�siadami lub innymi znajomymi. Spotkania takie przyczyniaj� si� do 

utrwalania kontaktów mi�dzyludzkich. Wydaje si�, �e jedynym proble-

mem jest przekonanie samego siebie, �e trzeba dwa lub trzy razy w ty-

godniu wyj�� z domu i uda� si� do gminnej pracowni. Trawestuj�c nieco 

słowa wieszcza, trzeba sprawi� „aby oni chcieli chcie�”. 

Szkolenie: Profesjonalna obsługa klienta w JST, Promocja gminy, 
Produkt regionalny 

Kursy Profesjonalna obsługa klienta w JST, Promocja gminy oraz 

Produkt regionalny zostały opracowane w taki sposób, aby uczestnicy 

mogli zapozna� si� z wybranymi zagadnieniami na temat budowania 

wła�ciwych relacji z odbiorcami �wiadczonych usług, w tym przypadku 
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przez pracowników organów samorz�dowych oraz wła�ciwego kształto-

wania wizerunku swojego regionu i prawidłowego budowania komunikacji 

marketingowej z szeroko rozumianym otoczeniem. Kluczowe dla warto-

�ci merytorycznej szkole� s� �wiczenia opracowane dla ka�dego modułu 

i pozwalaj�ce, z jednej strony na przeło�enie materiału teoretycznego na 

praktyk� działania, a z drugiej u�wiadomienie konieczno�ci rozwijania 

pewnych umiej�tno�ci i kompetencji przydatnych w pracy zawodowej.  

Słuchacze kursów uzyskuj�c dost�p do cało�ci materiału mieli mo�li-
wo�� indywidualnego wyboru harmonogramu pracy, przez co musieli 

wypracowa� pewien zasób samodyscypliny pozwalaj�cy na systema-

tyczn� prac�. Równie wa�ne, jak �wiczenia, były opracowane do ka�de-

go tematu quizy w postaci testów pozwalaj�ce prowadz�cemu kurs na 

zweryfikowanie stopnia przyswojenia wiedzy teoretycznej, natomiast 

uczestnikom daj�ce obraz post�pu pracy.  

Zarówno testy, jak i �wiczenia stanowi� podstaw� do weryfikacji 

uczestnictwa w kursie, a ich wyniki warunkuj� pozytywne uko�czenie 

kursu. W wi�kszo�ci przypadków szkole� on-line przyjmuje si�, �e do za-

liczenia kursu niezb�dne jest wykonanie minimum 40% �wicze� oraz 

uzyskanie pozytywnego wyniku w minimum 60% quizów. Oczywi�cie do-

puszcza si� pewne kombinacje tych dwóch wielko�ci ze wzgl�du na pre-

dyspozycje uczestników szkolenia. Wa�ne w tym przypadku jest 

uwzgl�dnienie jako�ci udzielanych odpowiedzi w ramach �wicze� oraz 

liczba maksymalnych punktów uzyskanych w quizach.  

Istotnym elementem kursu jest doradztwo realizowane na zasadzie 

kontaktu on-line z prowadz�cym kurs. Daje to mo�liwo�� bezpo�redniego 

kontaktu na linii szkoleniowiec-słuchacze oraz wymienianie si� spostrze-

�eniami i opiniami na tematy interesuj�ce dla uczestników. Konsultacje te 

stwarzaj� podstaw� do kreowania pewnej aktywno�ci na forum dost�p-

nym zarówno dla prowadz�cego, jak równie� dla słuchaczy. Interesuj�ce 

jest to, �e w ramach doradztwa poruszane s� zagadnienia wykraczaj�ce 

poza merytoryczny obszar kursu buduj�c swoist� platform� wymiany 

wiedzy i do�wiadcze� pomi�dzy zainteresowanymi. Ponadto udział słu-

chaczy w ramach realizowanych konsultacji jest swoistym miernikiem 

zaanga�owania w pogł�bianie wiedzy z omawianych zakresów. 

W ramach kursu Promocja gminy i produkt regionalny przygotowany 

został zestaw, a� 22 tematów, maj�cych na celu przybli�enie uczestni-

kom wielu istotnych zagadnie� z zakresu promocji dotycz�cych zarówno 
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jednostek samorz�dowych, jak równie� produktów regionalnych. Tema-

tyka wykładów przedstawiała si� nast�puj�co: 

1. Marketing terytorialny – wprowadzenie. 

2. Odbiorcy działalno�ci marketingowej jednostek samorz�du teryto-

rialnego. 

3. Instrumenty marketingowe jednostek samorz�du terytorialnego. 

4. Terytorium (miejsce) jako specyficzny produkt w marketingu jed-

nostek samorz�du terytorialnego. 

5. Komunikacja publiczna. 

6. Zintegrowana komunikacja marketingowa jako narz�dzie oddzia-

ływania na odbiorc�. 

7. Promocja w marketingu jednostek samorz�du terytorialnego. 

8. Metody promocji gminy wiejskiej. 

9. Reklama jako instrument promocji. 

10. Zasady doboru �rodków reklamy do realizacji komunikacji z oto-

czeniem. 

11. Rola public relations w procesie promocji JST. 

12. Wizerunek jednostek samorz�du terytorialnego. 

13. Relacje jednostek samorz�du terytorialnego z mediami. 

14. Zasady tworzenia materiałów promocyjnych. 

15. Inne narz�dzia promocji jednostek samorz�du terytorialnego. 

16. Promocja regionu pod k�tem inwestycji. 

17. Relacje ze społecze�stwem. 

18. Komunikacja wewn�trzna jako element promocji jednostek samo-

rz�du terytorialnego. 

19. Produkt regionalny i lokalny. 

20. Komercjalizacja produktu regionalnego i lokalnego. 

21. Tworzenie kampanii promocyjnej produktu regionalnego na przy-

kładzie Miodu drahimskiego. 

22. Pomiar skuteczno�ci kampanii promocyjnej.  

W przypadku kursu Profesjonalna obsługa klienta w JST zapropono-

wana została mniejsza liczba zagadnie�, przy czym wiele z nich zostało 

zaprezentowanych w sposób dalece pogł�biony, poparty du�� ilo�ci�
przykładów. Zakres tematyczny przedstawiał si� nast�puj�co: 

1. Zasady tworzenia Biura Obsługi Klienta (BOK) w urz�dach. 

2. Wyposa�enie techniczne Biura Obsługi Klienta. 
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3. Technologie komunikacyjne i informacyjne (ITC) w działalno�ci 

urz�dów. 

4. Zasady doboru kadry do obsługi klienta w urz�dach i zakres ich 

szkole�. 

5. Bezpo�rednia obsługa klienta w urz�dach. 

6. Klient – kluczowy podmiot �wiadczenia usługi w urz�dach. 

7. Charakterystyka obsługuj�cego klienta w urz�dach. 

8. Proces komunikacji w obsłudze klienta. 

9. Komunikacja niewerbalna. 

10. Aktywne słuchanie – droga do zrozumienia potrzeb klienta. 

11. Komunikacja werbalna w relacjach z klientami urz�du. 

12. Zasady obsługi trudnego klienta w urz�dzie. 

13. Wykorzystanie telefonu do obsługi klienta urz�du. 

14. Stres w pracy urz�dnika – przyczyny i sposoby radzenia. 

W trakcie kursów uczestnicy cz�sto nawi�zywali kontakt z prowadz�-

cym w celu zgłaszania zaistniałych problemów oraz zadawania nurtuj�-

cych pyta�. Do najcz��ciej powtarzaj�cych si� w�tpliwo�ci zaliczy� nale-

�y te dotycz�ce �wicze�, gdzie wielokrotnie potrzebne było wyja�nianie 

intencji �wiczenia oraz zasad prawidłowego jego wykonania. Przy czym 

podkre�li� nale�y to, i� kwestia ta dotyczyła głównie tego co nale�y zro-

bi�, a nie jak to nale�y zrobi�. Rzeczywi�cie sporadyczne były pro�by o 

przesłanie sugestii w celu naprowadzenia na poprawne rozwi�zanie. 

Do innych kwestii poruszanych przez słuchaczy zaliczy� mo�na m.in. 

upewnianie si� w słuszno�ci podj�tego kierunku działania przy rozwi�-

zywaniu �wicze�, konieczno�� wyja�nienia poj�� z wykładu lub �wicze-

nia, które były w jaki� sposób niezrozumiałe lub te� nie jednoznaczne, a 

tak�e pro�by o opinie na temat przesłanych rozwi�za�, szerszych ni� te, 

zawarte w ocenie.  

Ogólnie nowe do�wiadczenie jakim było dla mnie prowadzenie kursu 

e-learningowego oceniam bardzo pozytywnie. W wielu przypadkach roz-

wi�zane �wiczenia �wiadczyły nie tylko o przyswojeniu sobie wiedzy z 

danego zagadnienia, ale co wa�niejsze zrozumieniu przez uczestnika roli 

i sposobów zastosowania poruszanych kwestii. Maj�c �wiadomo��, �e 

nie dana mi b�dzie, poza doradztwem, mo�liwo�� precyzowania wła-

snych stwierdze� doło�yłem wszelkich stara� dla jasno�ci i przejrzysto�ci 

przygotowanego materiału teoretycznego. Jednakowo� okazało si�, �e 

j�zyk, którym si� posługiwałem nie dla wszystkich słuchaczy był jasny. 
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Miało to te� swoje dobre strony, bowiem zach�cało do kontaktowania si�, 

w celu rozwiania w�tpliwo�ci. Zapewne dzi� przygotowuj�c kurs doko-

nałbym pewnych modyfikacji zwłaszcza w kwestii �wicze�, albowiem 

najszybciej i co ciekawe najlepiej rozwi�zywane były zadania on-line, a 

nie te, które wymagały dosłania pliku z odpowiedzi�. Ale jest to zmiana 

raczej natury technicznej, która mo�e jednak poprawi� jako�� udziela-

nych przez słuchaczy odpowiedzi. Imponuj�ce jest równie� to, �e najbar-

dziej ambitne osoby były w stanie uko�czy� kurs w niecałe trzy miesi�ce, 

rozwi�zuj�c wszystkie zadania oraz uzyskuj�c maksymaln� punktacj� ze 

zdecydowanej wi�kszo�ci quizów.  

Konkluduj�c uwa�am, �e powy�szy projekt dostarczył wielu cennych 

wniosków zarówno organizatorom, jak i prowadz�cym, za� słuchaczom 

dał mo�liwo�� uczestniczenia w przedsi�wzi�ciu, które na pewno pozy-

tywnie wpłynie na ich dalsz� aktywno�� zawodow�. 

Szkolenie: Centrum Zarz�dzania Kryzysowego 

Tematyka wykładów: 

1. Podstawy prawne funkcjonowania CZK w gminie/powiecie: 

- wprowadzenie do podstaw prawnych zarz�dzania kryzysowego, 

- akty prawne obowi�zuj�ce w zarz�dzaniu kryzysowym, 

- zarz�dzanie kryzysowe w praktyce CZK. 

2. Zagadnienia dotycz�ce pracowników CZK i zakresu ich zada�: 

- dy�urny CZK – nowy zawód, 

- zakres zada� i kompetencji dy�urnego CZK, 

- zakres wiedzy i umiej�tno�ci dy�urnego CZK. 

3. Przykładowe rozwi�zania – analiza „dobrych praktyk”: 

- katalog zagro�e� i plan reagowania kryzysowego – podstawa 

zarz�dzania kryzysowego, 

- zasady post�powania w sytuacji kryzysowej, 

- zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych, 

- zjawiska pogodowe, 

- zdarzenia realizowane w trybie administracyjnym, 

- zdarzenia ze zwierz�tami, 

- zdarzenie masowe z du�� ilo�ci� osób, 

- epidemie i zagro�enia terrorystyczne, 
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- zagro�enie ska�eniem radioaktywnym. 

4. Zasady prowadzenia dokumentacji CZK i wsparcia informatyczne-

go w zarz�dzaniu kryzysowym: 

- zasady prowadzenia dokumentacji CZK, 

- wsparcie informatyczne w zarz�dzaniu kryzysowym, 

- praktyczne wykorzystanie dokumentacji i  wsparcia informatycz-

nego. 

5. Wyposa�enie techniczne CZK i mo�liwo�ci koordynacji zada� z in-

nymi słu�bami na obszarze funkcjonowania gminy/powiatu: 

- wyposa�enie techniczne CZK, 

- koordynacja zarz�dzania kryzysowego na administrowanym te-

renie, 

- funkcjonowanie CZK w praktyce. 

6. Wzory instrukcji i pism u�ytkowych stosowanych w CZK: 

- rodzaje i typy dokumentacji w CZK, 

- dokumentacja zarz�dzania kryzysowego, 

- zasady stosowania dokumentacji CZK. 

Materiały przygotowane dla słuchaczy w układzie wykład oraz mate-

riały pomocnicze spowodowały, �e wszystko, co jest dla słuchacza po-

trzebne do wykonania �wicze� znajduje si� w materiałach kursu. W ten 

sposób nie istnieje potrzeba szukania rozwi�za� poza tymi materiałami. 

Wystarczy tylko je przeczyta� i wykona� test, a nast�pnie �wiczenie. 

Ilo�� przygotowanych materiałów jest znacz�ca i dla tych słuchaczy, któ-

rzy rzeczywi�cie zajmuj� si� tematyka zarz�dzania kryzysowego stanowi 

materiał przydatny w praktyce zawodowej. Dla osób przypadkowych taka 

ilo�� materiału mo�e by� przera�aj�ca i skutkuje obaw� przed mo�liwo-

�ci�  jej wykonania. Dlatego punktem wyj�ciowym jest rzeczywiste zain-

teresowanie uczestników kursu ta tematyk�. Dlatego tylko cz��� osób, 

naprawd� zainteresowanych, uczestniczy w kursie systematycznie. Oso-

by nie zainteresowane t� tematyk� w ogóle nie wykazuj� aktywno�ci za-

równo w zapoznawaniu si� z materiałem (wej�cie na stron� i pobranie 

materiału – wykładów) jak i tym bardziej aktywnym kontaktowaniem si� z 

wykładowc� i zadawaniem pyta�. 

Zasady pracy z uczestnikami sprowadzaj� si� w praktyce do spraw-

dzania post�pów w nauce zaliczonych testów i sprawdzaniu tre�ci �wi-

cze�. Uczestnicy realizuj�cy kurs przy tak bogatym materiale nie potrze-

buj� dodatkowych informacji i prawdopodobnie nie maj� te� potrzeby 
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cz�stego kontaktowania si� z wykładowc�. Doradztwo w takim wypadku 

praktycznie nie jest potrzebne w zakresie merytorycznym. Powstaj� spo-

radycznie potrzeby rozwi�zania jakiego� problemu systemowego i s� to 

raczej pytania do serwisu platformy. Zaznacza si� te� ch�� kontaktu 

bezpo�redniego, telefonicznego lub na szkoleniach i zjazdach w których 

uczestnicz�. 

	rodowisko osób zajmuj�cych si� t� tematyk� jest stosunkowo za-

mkni�te. Kryterium wieku spowodowało, �e du�a cz��� osób zaintereso-

wanych nie mogła w tym temacie uczestniczy�. W takim przypadku sko-

rzystali z równolegle prowadzonego konkurencyjnego szkolenia zorgani-

zowanego przez SG PSP.  

Szkolenie: Opieka nad osob� starsz�

Kurs zawiera materiał dotycz�cy zagadnie� zwi�zanych z obsług�
klienta – osoby starszej niepełnosprawnej w warunkach domowych i in-

stytucjonalnych. Kurs wyposa�a słuchacza w nast�puj�ce umiej�tno�ci: 

- rozpoznawanie problemów opieku�czych osoby chorej i niesamo-

dzielnej; 

- współpraca w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad 

osob� chor� i niesamodzieln�; 

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb 

zwi�zanych z utrzymaniem ciała w czysto�ci;  

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb 

zwi�zanych z od�ywianiem i  wydalaniem; 

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywno-

�ci ruchowej;  

- nawi�zywanie i utrzymywania kontaktów  mi�dzyludzkich; 

- planowanie zaj�� w ramach terapii zaj�ciowej ( wybrane zagadnie-

nia). 

Bloki  tematyczne: 

- wybrane zagadnienia prawne; 

- organizacja systemu ochrony zdrowia w aspekcie opieki długoter-

minalnej; 

- organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce; 



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Samorz�dni w nauce – e-learning dla samorz�dowców 

120

- korupcja w słu�bie zdrowia; 

- umiej�tno�ci interpersonalne, proces komunikowania si�; 

- poj�cie zdrowia i choroby, potrzeby wg. Maslowa; 

- umiej�tno�� diagnozowania potrzeb i ich zaspakajanie; 

- podstawy gerontologii; 

- koncepcja piel�gnowania według Moniki Krohwinkel; 

- higiena osobista i otoczenia, metody i techniki wykonywania zabie-

gów higienicznych; 

- jak rozmawia� z chorym o jego chorobie i umieraniu; 

- opieka nad osobami przewlekle chorymi, opieka terminalna; 

- opieka nad osob� starsz�; 

- gimnastyka oddechowa, ogólno usprawniaj�ca; 

- piel�gnacja odle�yn; 

- piel�gnacja pacjenta psychiatrycznego; 

- elementy piel�gnacji osób niepełnosprawnych; 

- elementy terapii zaj�ciowej w pracy z osobami starszymi; 

- wybrane zagadnienia dietetyczne; 

- edukacja zdrowotna; 

- techniki przenoszenia podopiecznego; 

- organizacja pracy, zasady bhp w pracy opiekuna; 

- etyka w zawodzie opiekuna; 

- zasady udzielania pierwszej pomocy; 

- zasady pracy. 

Słuchacz pracuje na platformie kursu według własnego rytmu, zapo-

znaje si� z zagadnieniami zawartymi w blokach tematycznych. Tematyka 

bloku zawiera zagadnienia podstawowe potrzebne do opanowania mate-

riału. Aby słuchacz lepiej poznał materiał, zastosowano materiał uzupeł-

niaj�cy, który pozwala na lepsze opanowanie materiału, daje wskazówki 

do dalszego samokształcenia. Rozwi�zuje �wiczenia i testy. Słuchacz 

ma do dyspozycji konsultacje – dwa razy w tygodniu.

Zasady zaliczania materiału, aby zaliczy� materiał słuchacz rozwi�zu-

je �wiczenia i testy, które wyst�puj� w ka�dym bloku tematycznym. Zali-

cza po poprawnym rozwi�zaniu wszystkich testów i rozwi�zaniu 60% 

�wicze�. 

Doradztwo – dwa razy w tygodniu, przez cały okres trwania kursu, 

kontakt z prowadz�cym na platformie. Pytania do prowadz�cego na fo-

rach dyskusyjnych. Informacja zwrotna w czasie pracy nad poszczegól-



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Dobre praktyki. Do�wiadczenia projektu…

121

nymi blokami – mo�liwo�� zadawania pyta� prowadz�cemu, informacje 

od prowadz�cego po analizie wykonanego �wiczenia. 

Najcz�stsze pytania i problemy uczestników:  

- specyfika materiału i zagadnie� dotycz�cych bloków tematycznych, 

- problemy etyczno-moralne. 

W trakcie opracowywania tematów, a tak�e w czasie zaj�� wydaje si�, 

i� brakowało bezpo�redniego kontaktu ze słuchaczami w zakresie prze-

prowadzenia �wicze� praktycznych dotycz�cych piel�gnacji pacjenta i 

prowadzenia rozmowy. W dalszej perspektywie nale�ałoby zastanowi�
si� nad form� mieszan� kursu – forma platformy i kilku spotka� z grup�, 

celem prze�wiczenia czynno�ci manualnych, potrzebnych w dalszej pra-

cy słuchacza.  
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PLATFORMA ZDALNEJ NAUKI – ZDJ�CIA  

Przykładowy wykład „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 

Przykładowy wykład „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS 
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Przykładowy wykład „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 

Przykładowy wykład „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 
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Przykładowy wykład „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 

Przykładowe forum dyskusyjne „Samorz�dni w nauce”  


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 



F
un

da
cj

a 
B
F
K
K

Dobre praktyki. Do�wiadczenia projektu…

125

Przykładowe �wiczenie „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 

Przykładowe �wiczenie „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS.  
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Przykładowy test „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 

Przykładowy test, „Samorz�dni w nauce” 


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 
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Przykładowy test „Samorz�dni w nauce”


ródło: Przedsi�biorstwo Wdra�ania Technik Komputerowych ATLAS. 
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