
E–learning jest nowoczesną interaktywną metodą nauczania, nauczaniem elektronicznym, 

w której wykorzystuje się najnowocześniejsze zdobycze technologii informatycznej.  

E–learning jest to kształcenie zdalne, w którym wykładowca i studenci są oddaleni od 

siebie zarówno w miejscu jak i w czasie, umożliwia dwie formy komunikacji: 

asynchroniczną, która odbywa się z pewnym odstępem czasowym (zadania wykonywane 

przez studentów i wykładowcę mogą być przesunięte w czasie) oraz synchroniczną  

w czasie rzeczywistym (wykład online, wirtualne konsultacje na chat–ie). Materiały 

dydaktyczne udostępniane studentom w znacznej większości wypadków umieszczane są 

w Internecie za pośrednictwem dedykowanych platform edukacyjnych (systemów 

LMS/LCMS). Kształcenie na odległość to wszelkie formy wspomagania i prowadzenia 

procesu dydaktycznego (np. uczenie się, nauczanie, sprawdzenie wiedzy i umiejętności), 

które nie wymagają bezpośredniego kontaktu nauczyciela i ucznia, w którym 

wykorzystuje się ICT [2,3,4].  

Zalety i wady e-learningu 
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Zalety: 

- brak  ograniczeń terytorialnych, 

- elastyczność i mobilność, możliwość indywidualizacji sposobu nauki i tempa pracy, 

- szerszy dostęp do wiedzy, lepsze i bardziej efektywne zarządzanie czasem nauki, 

- rozwój kompetencji cyfrowych uczących się, wykształcenie się nawyków 

samodzielności, kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie, 

- ciągły monitoring postępów uczącego się, 

- możliwość szybkiej aktualizacji i modyfikacji zasobów edukacyjnych umieszczonych 

w systemach klasy LMS/LCMS, 

- oszczędność finansowa (niższe koszty dojazdów na uczelnię, noclegów, wynajmu sal 

wykładowych). 

Wady (trudności i ograniczenia): 

- brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, 

- trudności w utrzymaniu stałej aktywności  osób uczących się zdalne, 

- trudności w motywowaniu do nauki w e-learningu, 

- bariera technologiczna w wykorzystaniu ICT w procesie edukacyjnym, 

- ściąganie i plagiat, naruszanie praw autorskich, 

- bardzo duży nakład pracy projektantów kursów e-learningowych (tj. metodyków 

zdalnego nauczania, informatyków, redaktorów merytorycznych treści, grafików, itp.) 

[4, 6,7]. 
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1. Kurs e-learningowy musi „żyć”, a konstrukcja jego powinna wymuszać aktywność 

na studentach,  jak również „widoczną obecność”  w nim prowadzącego. 

2. Studenci powinni być zaangażowani w systemie oceniania kursu (opinie, recenzje, 

głosowania, publikacje własnych treści na forum, uczestnictwo w warsztatach). 

3. Kurs powinien zawierać materiały informacyjne, dydaktyczne, utrwalające, 

aktywizujące, sprawdzające [1, 5,7]. 
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Koncepcja przygotowania kursu  

e-learningowego 

Przygotowując kurs e-learningowy wykonawca powinien wziąć pod uwagę następujące 

parametry dotyczące realizacji e-kursu: opracowanie scenariusza kursu, opracowanie 

koncepcji metodologicznej, podział na rozdziały, podrozdziały i poszczególne strony 

kursu (ekrany główne, okienka, odsyłacze do poszczególnych zasobów i aktywności), 

przygotowanie informatyczne komponentów multimedialnych użytych w kursie 

i poszczególnych ekranów kursu, opracowanie „słowniczka pojęć” w kursie 

zawierającego terminy dotyczące zawartości merytorycznej kursu (wszystkie terminy 

znajdujące się w słowniczku muszą być zaznaczone w kursie, a po kliknięciu na termin 

ma automatycznie otworzyć się definicja wybranego terminu).  

Przygotowanie komponentów kursu powinno być oparte o standard SCORM, IMS co 

umożliwi bezproblemowe przeniesienie kursu na dowolną platformę e-learningową. Dla 

sprawnej realizacji kursu należy opracować dokument w formacie np. PDF, zawierający 

opis wszystkich stron kursu np. zrzut ekranu każdej strony oraz opis zadań 

interaktywnych ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi (element dokumentacji szkolenia 

e-learningowego). Pytania testowe powinny być różnorodne i interaktywne (sugerowane 

typy pytań to: pole jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zadania „przeciągnij i upuść”, 

„prawda-fałsz”, „dopasowanie”, „brakujące słowa”).  

Kurs powinien składać się w 70% z ekranów informacyjnych zawierających tekst, grafikę 

i multimedia oraz w 30% z ekranów ćwiczeniowych, zawierających pytania testowe  

i zadania do realizacji. W zależności od przyjętej formy kursu ekran informacyjny może 

być jednocześnie ekranem ćwiczeniowym. Wykonawca kursu powinien opracować 

„Informator o kursie” dostępny dla uczestników kursu przed przystąpieniem do kursu oraz 

w czasie trwania kursu [1, 5,6.] 

  

Zasady tworzenia kursów e-learningowych 
Istotnym  elementem jest odwołanie się do idei konstruktywizmu. Zmiana roli ucznia  

i nauczyciela (uczący się jest w tym procesie podmiotem, a wiedza jest dynamicznym 

procesem jego interakcji ze światem).  

Działania dydaktyczne, które determinują skuteczność procesu dydaktycznego: 

- poinformowanie ucznia o celach nauczania, motywowanie ucznia,  

- Przywoływanie do wcześniej zdobytej wiedzy, prezentacja nowego materiału, 

- udzielanie wskazówek ułatwiających przyswajanie wiedzy (wspieranie uczących 

się), 

- zachęta do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce (własna aktywność 

dydaktyczna uczniów), 

- dostarczanie informacji zwrotnych dla uczniów (elementy samooceny uczniów) 

- zadania praktyczne, które pozwolą rozwinąć kreatywność uczniów, 

- utrwalanie zdobytej wiedzy oraz odniesienie do nowych sytuacji 

 

Standardy edukacji zdalnej 
Standard jest to zbiór ustalonych kryteriów przyjętych w drodze uzgodnień 

zawierających zasady, wskazówki, definicje i kryteria. Wiodącym aktualnie standardem, 

stosowanym najczęściej przy tworzeniu kursów e–learningowych, jest SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) opracowany przez ADL (Advanced 

Distributed Learning Initiative) – organizację powołaną przez Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych. Obecnie wyróżnia się trzy główne standardy metadanych: 

SCORM Metadata standards – powstałe na bazie standardu IEEE 1484.12, 

IEEE 1484.12 Learning Object Metadata Standard,  

IMS Learning Resources Metadata Specification [2,3,4]. 


