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1 Metody adaptacji tre ści 
Rozwiązanie przygotowane przez INNOVATRAIN TRANSFER składa się z dwóch 
podstawowych części. Obydwie części są równie ważne i idea leżąca u ich podstaw zostanie 
szczegółowo omówiona w kolejnych rozdziałach. Są to system i metodologia 
INNOVATRAIN TRANSFER. Obydwie części zostaną ocenione na podstawie istniejących 
innowacyjnych rozwiązań. Treść wyników uzyskanych w toku projektu AIM i 
INNOVATRAIN zostanie przystosowana i przeniesiona do rozwiązania INNOVATRAIN 
TRANSFER. Metodologia transferu zostanie poddana ewaluacji w celu pomyślnego 
zakończenia tego złożonego zadania, umożliwiając opracowanie nowego, innowacyjnego 
rozwiązania. 

Poniżej zaprezentowany został proces opracowywania systemu INNOVATRAIN 
TRANSFER:  

Rysunek 1 Adaptacja i wdrożenie treści INNOVATRAIN TRANSFER 

Wszyscy partnerzy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem, na bazie których zaprojektowano 
i stworzono treść kursu INNOVATRAIN TRANSFER. Pierwotnie treść kursu 
INNOVATRAIN TRANSFER została przygotowana w języku angielskim, podobnie jak 
metoda działania całego systemu. Po zakończeniu i przeprowadzeniu oceny wewnętrznej treść 
kursu wraz z metodologią została przetłumaczona na wszystkie języki partnerskie z 
uwzględnieniem aspektów socjokulturowych, a wersje krajowe będą w dalszej części 
lokalizowane przez partnerów projektów podczas fazy kontynuacyjnej projektu. Opracowany 
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docelowych we wszystkich krajach partnerskich projektu pod okiem partnerów projektu. W 
celu zapewnienia spójnych i porównywalnych wyników procedura testowania została 
opracowana dla wszystkich krajów partnerskich i wykonana przez wszystkich partnerów. 
Wyniki analizy na podstawie przeprowadzonych testów zostaną wykorzystane na etapie 
komercjalizacji, gdy partnerzy będą przygotowywali ostateczny produkt do wykorzystania w 
trakcie regularnych szkoleń. Na poniższym rysunku zaprezentowano system oraz metodologię 
adaptacji treści:  

 



Rysunek 2 Metodologia wdrażania INNOVATRAIN TRANSFER  
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Phase 3
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Etap 1 

• Wyniki projektu AIM 
• Wyniki projektu INNOVATRAIN 
• Lekcje dotyczące zarządzania projektem 
• Analiza pod kątem możliwości transferu 
• Scenariusze kształcenia 

 
Etap 2 

• Szczegółowa specyfikacja i dobór treści 
oraz struktury kursu INNOVATRAIN 
TRANSFER 

• Opracowanie lekcji 
• Wdrożenie obiektów kształcenia do 

systemu ICT 

 
Etap 3 

• Testowanie prototypu systemu 
INNOVATRAIN TRANSFER 

• Analiza wyników testów 
• Ocena prototypu systemu 
• Wytyczne dotyczące dalszego rozwoju 

Etap 4 
• Opracowanie i wdrożenie lekcji do 

ostatecznej wersji systemu 
• Dostosowanie systemu zgodnie z 

wynikami testów 
• Dostosowanie lekcji do aspektów 

socjolulturowych 
• Tłumaczenie na języki ojczyste 



Postępowanie metodologiczne opracowane na potrzeby adaptacji projektów składa się z 
trzech faz: 

• Etap 1. Dane wyjściowe do dalszych prac są wynikiem uprzednio zrealizowanych 
projektów oraz doświadczeń partnerów. Przeprowadzono analizę projektów AIM oraz 
INNOVATRAIN pod kątem tematów zawartych w projekcie INNOVATRAIN 
TRANSFER. Przeanalizowano zebrane materiały dotyczące standardu Innowacja i 
Wprowadzenie do innowacji.  

• Etap 2. W celu optymalnego spełnienia tych wymagań treści kursu INNOVATRAIN 
TRANSFER zostały dobrane pod kątem rozpoznanych wymagań grup docelowych. 

• Etap 3. Testowanie prototypu INNOVATRAIN TRANSFER (struktury kursu i 
rozwiązania ICT) pod kątem wymagań grup docelowych pomogło nadać procesowi 
dalszego rozwoju kursu odpowiedni kierunek.  

• Etap 4. Po uzyskaniu zadowalających wyników testów wstępnych przeprowadzono 
adaptację oraz transfer wybranych materiałów w oparciu o informacje dotyczące cech 
specyficznych krajów poszczególnych uczestników. Opracowano zlokalizowane 
warianty ostatecznej wersji systemu INNOVATRAIN TRANSFER z uwzględnieniem 
wersji angielskiej. 

Po zakończeniu etapu 2 prototyp kursu INNOVATRAIN TRANSFER został skonfigurowany, 
a podczas etapu 4 utworzono ostateczną wersję rozwiązania INNOVATRAIN TRANSFER.  

 

 
  



2 Wytyczne dotycz ące przygotowania tre ści kursu 

2.1 Cele ogólne i operacyjne 
Innowacja jest procesem przekształcania pomysłu lub wynalazku na konkretny towar lub 
usługę stanowiące wartość lub dobro, za które klienci zapłacą. Aby można było mówić o 
innowacji, powtarzalne wytwarzanie pomysłu musi być możliwe z zachowaniem 
ekonomicznego kosztu i możliwości spełnienia określonej potrzeby. Innowacja wiąże się z 
podejmowaniem ryzyka, a organizacje wytwarzające technologie lub rewolucyjne produkty 
podejmują największe ryzyko, ponieważ tworzą tym samym nowe rynki. 

Systemy zarządzania innowacją są to wieloaspektowe i uniwersale techniki, mające na celu 
wspieranie procesów innowacyjnych w obrębie otwartych organizacji. Projekty innowacyjne 
są związane z pracą wykonywaną w celu osiągania różnych celów w ograniczonym okresie 
czasu i w ramach ustalonych kosztów. Projekty innowacyjne stanowią czynnik krytyczny 
decydujący o powodzeniu każdej organizacji. Podstawowym celem niniejszego kursu jest 
zwiększenie liczby firm wykorzystujących z powodzeniem te dwie 
koncepcje/metody/techniki: systemy zarządzania innowacją oraz zarządzanie projektem. W 
celu osiągnięcia takiego celu kurs jest skierowany na profesjonalistów z dziedziny 
zarządzania projektem, których cechuje globalne i usystematyzowane podejście do obydwu 
koncepcji. Kurs da takim profesjonalistom kwalifikacje do wdrażania systemu zarządzania 
innowacją w ramach własnych organizacji, z uwzględnieniem całego procesu, od fazy 
koncepcyjnej do analizy wpływu. Celem kursu jest zapewnienie koniecznej wiedzy i 
kompetencji do wdrożenia solidnego i kompletnego systemu zarządzania innowacją. 

2.2 Ogólny przebieg procesu 
Ogólny przebieg procesu przygotowania kursu składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem 
jest identyfikacja grupy docelowej odbiorców. Kluczowe grupy docelowe odbiorców zostały 
już zidentyfikowane i zostaną opisane szczegółowo w następnym rozdziale. Drugim krokiem 
jest wskazanie najważniejszych celów kształcenia. Te dwa elementy stanowią podstawę 
tworzenia kompozycji kursu w oparciu o dostępne / wstępnie zdefiniowane treści. Na etapie 
projektowania kursu programista musi się ukierunkować na odpowiedni dobór treści w 
oparciu o poprzednie projekty/kusy oraz ich adaptację do potrzeb uczniów. Wybrana 
konstrukcja kursu jest wdrażana w narzędziu edukacyjnym opartym na przeglądarce 
internetowej w formie optymalnej dla użytkownika. Następnie gromadzi się informacje 
zwrotne od użytkowników i na ich podstawie poprawia oraz aktualizuje treść i sposób 
korzystania z kursu. Schemat ogólny procesu opracowywania kursu został przedstawiony na 

Rysunku 3. 

 

Rysunek 3 Proces opracowywania struktury kursu 
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2.3 Identyfikacja odbiorców docelowych 
Podczas opracowywania lekcji od podstaw osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiału 
kursu musi dokonać identyfikacji grupy odbiorców docelowych. Informacja ta wpłynie na 
liczbę lekcji oraz treść / stopień szczegółowości prezentowanego materiału. 

W przypadku projektu INNOVATRAIN TRANSFER użytkownikami docelowymi będą 
następujące grupy:  

• Kierownicy ds. produkcji w MSP 
• Personel techniczny 
• Personel administracyjny 
• Szkoleniowcy i konsultanci (w sposób pośredni) 

Najważniejszymi sektorami docelowymi będą oczywiście przedsiębiorstwa produkcyjne, 
jednak projekt jest skierowany również do instytucji szkoleniowych/doradczych oferujących 
kursy z zakresu podobnych tematów. 

2.4 Identyfikacja najwa żniejszych celów kształcenia  
Podczas projektowania i opracowywania kursu należy zidentyfikować kluczowe celem 
kształcenia, mając na uwadze odbiorców docelowych oraz ich oczekiwań wobec treści kursu. 
W przypadku projektu INNOVATRAIN TRANSFER do najważniejszych celów kształcenia 
należą: poszerzenie wiedzy kadry kierowniczej, personelu technicznego i administracyjnego 
MSP w zakresie określonego obszaru wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, dostarczenie 
firmom szkoleniowym spójnego zestawu lekcji oraz ułatwienie organizacjom prowadzenia 
kursów w zakresie tego obszaru. 

2.5 Projektowanie kursu od strony technicznej 
Kursy INNOVATRAIN TRANSFER zostały zaprojektowane jako rozwiązania czysto e-
learningowe, jednak w ten sposób mogą one dotrzeć jedynie do zaawansowanych 
użytkowników. Dlatego podczas przygotowywania kursu należy również pamiętać, że 
powinien się on nadawać także do zastosowania w cyklach mieszanych, gdzie moduł 
elektroniczny jest poprzedzony szkoleniem wprowadzającym w klasie lub stanowi wsparcie 
podczas realizacji kursu tradycyjnym tokiem. 

Typowa lekcja powinna obejmować:  

• Objaśnienie metody — tekstowe/graficzne 

• Test — zestaw pytań wielokrotnego wyboru, zadań itp. 

Ponadto należy przygotować praktyczny przykład (opcjonalnie studium przypadku na 
podstawie określonej działalności), tak aby uczniowie mieli możliwość samodzielnego 
rozwiązywania zadań praktycznych z zastosowaniem wyuczonych treści/metod. 

2.6 Wytyczne dotycz ące korzystania z systemu ICT w ramach 
projektu INNOVATRAIN TRANSFER  

Poniżej przedstawiono w skrócie wytyczne dotyczące stosowanie oprogramowania pakietu 
Moodle opisujące, w jaki sposób wdrożyć otrzymany system INNOVATRAIN TRANSFER 
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Rysunek 5 Strona pocz
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oziomu tej samej strony internetowej.  

ytkowników przypisane są odmienne uprawnienia administracyjne:
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ć w forach nauczycieli. 
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ści edycji  
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ściach. 

iej uprawnień w obrębie kursu. 
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Jeśli zalogowany użytkownik dysponuje uprawnieniami do edycji, wówczas klikni
pierwszej funkcji w bloku Administration [Administracja] pozwoli wł
edycji treści. 

Po aktywowaniu trybu edycji przy obiektach edytowalnych
ikony umożliwiające zainicjowanie ró

 

Rysunek 

Za pomocą ikony  można otworzy
zasobu lub aktywności. 

ytkownik dysponuje uprawnieniami do edycji, wówczas klikni
pierwszej funkcji w bloku Administration [Administracja] pozwoli włączyć

Po aktywowaniu trybu edycji przy obiektach edytowalnych zostaną wyś
ce zainicjowanie różnych czynności związanych z edycją

Rysunek 6 Widok po aktywacji trybu edycji  

żna otworzyć stronę w celu edycji właściwości i tre

ytkownik dysponuje uprawnieniami do edycji, wówczas kliknięcie 
ączyć lub wyłączyć tryb 

 wyświetlone specjalne 
zanych z edycją. 

 

ści i treści określonego 

 



Rysunek 

W celu dodania nowych zasobów lub aktywno
Add a resource... [Dodaj zasób...] lub Add an activity... [Dodaj aktywno

Po wybraniu lekcji i naciśnię
wyświetlona lista stron lekcji. 

Rysunek 

Klikn ięcie opcji Expanded view [Widok rozwini
umożliwi dodanie dalszych elementów typu Branch Table [Tabele rozgał
jako strony treści z odnośnikami do siebie nawzajem) oraz typu Question Page [Strona py

Rysunek 7 Ekran zasobów aktywności 

W celu dodania nowych zasobów lub aktywności należy wybrać zasób lub aktywno
... [Dodaj zasób...] lub Add an activity... [Dodaj aktywność...].

Po wybraniu lekcji i naciśnięciu zakładki Edit [Edytuj] w zwiniętym widoku zostanie 
 

Rysunek 8 Edycja lekcji — widok zwinięty  

cie opcji Expanded view [Widok rozwinięty] spowoduje wyświetlenie tre
liwi dodanie dalszych elementów typu Branch Table [Tabele rozgałę

nikami do siebie nawzajem) oraz typu Question Page [Strona py

 zasób lub aktywność z menu 
ść...]. 

ętym widoku zostanie 

 

świetlenie treści tron i 
liwi dodanie dalszych elementów typu Branch Table [Tabele rozgałęzione] (służących 

nikami do siebie nawzajem) oraz typu Question Page [Strona pytań]. 



 Rysunek 

Ponowne kliknięcie ikony 
spowoduje otwarcie strony z edytorem umo
tworzenie nowej treści. 

Na stronie widoczny jest równie
zdefiniować przyciski stanowią
pozwala ustawić treść przycisku, a pole Jump [Przej

 

Rysunek 9 Edycja lekcji — widok rozwinięty 

 lub opcji Add a Branch Table [Dodaj tabel
spowoduje otwarcie strony z edytorem umożliwiającym opracowywanie istniej

Rysunek 10 Edycja treści  

Na stronie widoczny jest również element Branch Table [Tabela rozgałęziona], który pozwala 
 przyciski stanowiące odnośniki do określonych stron. Pole Description [Opis] 

 przycisku, a pole Jump [Przejście] sam odnośnik. 

 

lub opcji Add a Branch Table [Dodaj tabelę rozgałęzioną] 
cym opracowywanie istniejącej lub 

 

ęziona], który pozwala 
lonych stron. Pole Description [Opis] 



 



 

Rysunek 

Po użyciu opcji Adding a Question
zostanie otwarta strona z narzę
wraz z określonymi komunikatami.

Można zdefiniować komunikat, który zostanie wy
użytkownika, gdy ten odpowie na pytanie prawidłowo. Je
prawidłową odpowiedź, wyś
odpowiedzią oznaczoną jako poprawn
braku ustawienia komunikatów wy
odpowiedź była poprawna czy nie.

Domyślnym typem pytań są
towarzyszy kilka proponowanych odpowiedzi, a u
odpowiedzi jako poprawne. Odpowiedzi s
polu Score [Wynik] wartości „1”, podczas gdy przy odpowiedziach niepoprawnych jest to 
wartość „0”. 

Wśród innych wbudowanych typów pyta
[Prawda/fałsz], Short answer [Krótka odpowied
[Dopasowania] oraz Essay [Esej], które ró

2.6.1.2 Edycja tre ści w narz

Treść można wpisywać bezpo
wbudowanego edytora. Standardow

 Rysunek 11 Ustawianie odnośnika 

Rysunek 12 Wstawianie strony pytań 

yciu opcji Adding a Question Page [Dodawanie strony pytań] lub otwarciu strony pyta
zostanie otwarta strona z narzędziami edycji służącymi do definiowania pyta

lonymi komunikatami. 

 komunikat, który zostanie wyświetlony jako informacja zwro
ytkownika, gdy ten odpowie na pytanie prawidłowo. Jeśli pytanie ma wi
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towarzyszy kilka proponowanych odpowiedzi, a użytkownik może zdefiniowa
odpowiedzi jako poprawne. Odpowiedzi są oznaczone jako poprawne poprzez ustawienie w 

ści „1”, podczas gdy przy odpowiedziach niepoprawnych jest to 

ród innych wbudowanych typów pytań można wymienić pytania True/False 
[Prawda/fałsz], Short answer [Krótka odpowiedź], Numerical [Liczbowe], Matching 
[Dopasowania] oraz Essay [Esej], które różnią się sposobem wprowadzania odpowiedzi.

ści w narz ędziu e -learningowym  

bezpośrednio lub wklejać ją z istniejącego ź
wbudowanego edytora. Standardową funkcję edytora można rozszerzyć, klikaj
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róg edytora . Spowoduje to dodanie kilku przydatnych opcji, a tekst zostanie otwarty w 
odrębnym oknie. 

 

Rysunek 

Tekst formatuje się za pomoc
, co pozwala zachowa

centralnym. W celu sformatowania cz
wybrać żądany styl. 

W związku z tym, że tekst jest formatowany za pomoc
zastosowanie stylów w celu zachowania czysto
wystąpienia zagnieżdżonych tagów. 

Listy należy tworzyć za pomoc

punktowanych . 

Obrazy do wyświetlenia w tekś

wstawić do tekstu, naciskając prz
oknie. 

Rysunek 

Wymagany adres URL obrazu zostaje utworzony po przesłaniu obrazu na serwer sieciowy. 

. Spowoduje to dodanie kilku przydatnych opcji, a tekst zostanie otwarty w 

ysunek 13 Paski narzędzi z przyciskami do edycji 

 za pomocą wstępnie zdefiniowanych stylów dost
, co pozwala zachować jednorodny format treści dostosowywany na poziomie 

sformatowania części tekstu, należy zaznaczyć taki tekst, a nast

e tekst jest formatowany za pomocą kodu HTML, konieczne jest 
zastosowanie stylów w celu zachowania czystości tekstu i uniknięcia niepożą

onych tagów.  

 za pomocą przycisków tworzenia list niepunktowanych 

wietlenia w tekście należy najpierw przesłać na serwer sieciowy, a nast

 do tekstu, naciskając przycisk  i podając adres URL obrazu w nowo otwartym 

Rysunek 14 Ekran wstawiania obrazów  

Wymagany adres URL obrazu zostaje utworzony po przesłaniu obrazu na serwer sieciowy. 
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Obrazy należy przesyłać za pośrednictwem strony Files [Pliki] dostępnej w bloku 
Administration [Administracja]. 

Adres URL jest wyświetlany na pasku stanu przeglądarki i można ko skopiować za pomocą 
menu kontekstowego. 

2.6.1.3 Struktura kursu  

Wszystkie lekcje programu szkoleniowego złożonego z kursów szkoleniowych 
przeznaczonych dla różnych grup docelowych będą przygotowywane w obrębie środowiska 
kursu Moodle. Kurs Moodle będzie podstawą do tworzenia kolejnych kursów szkoleniowych 
w ramach programu INNOVATRAIN TRANSFER będących kombinacją powiązanych 
lekcji. 

Każda lekcja rozpoczyna się stroną opisową z wprowadzeniem do ogólnej treści lekcji. 

Każda lekcja składa się z kilku tabel rozgałęzionych zawierających podstawową treść każdej 
lekcji i powiązanych ze sobą oraz ze stronami z pytaniami za pomocą odnośników. 

2.7 Tworzenie tre ści multimedialnych 
Na treści multimedialne składają się na przykład pliki audio, animacje, filmy itp. Do 
tworzenia każdego z nich dostępne są określone narzędzia. 

Pliki audio można tworzyć za pomocą konwerterów tekstu na mowę dostępnych jako 
narzędzia niezależne lub w pakiecie innych programów, takich jak czytniki plików PDF.  

Wśród niezależnych narzędzi do konwersji tekstu na mowę można wymienić narzędzie Ivona 
(http://www.ivona.com/), Google Übersetzer (https://translate.google.de/), Loquendo TTS 
(http://www.nuance.de/), Naturalreader (http://www.naturalreaders.com/), Foxit Reader 
(http://www.foxitsoftware.com/). Przy wyborze konwertera tekstu na mowę należy wziąć 
pod uwagę, że nie wszystkie narzędzia radzą sobie równie dobrze z każdym językiem.    

Do tworzenia animacji można użyć oprogramowania Microsoft PowerPoint 2010, creaza 
(http://www.creazaeducation.com/), prezi (http://prezi.com/) w wersji darmowej lub 
płatnej, darmowego oprogramowania mixeek (http://www.mixeek.com/) oraz kilku innych 
narzędzi.  

Do nagrywania prezentacji można użyć na przykład programu powersoft, Free Online Screen 
Recorder, V1.2. (http://www.powersoft.com.), Debut (http://www.nchsoftware.com/) czy 
Adobe Captivate (http://thankyou.adobe.com/), który oferuje również kilka innych funkcji 
do tworzenia kursów e-learningowych itd.  

Do konwertowania animowanych prezentacji przygotowanych w środowisku Flash można 
użyć programu DVDVideoSoft Freestudio V.6.3.0.430. 

2.8 Definiowanie obiektów kształcenia  
Obiekty kształcenia (LO z ang. Learning Object) umożliwiają i ułatwiają wykorzystywanie 
treści edukacyjnych w środowiskach online. Standardy i specyfikacje akceptowane na całym 
świecie sprawiają, że są one interoperacyjne i można je obsługiwać za pomocą różnych 
aplikacji oraz w różnych środowiskach edukacyjnych. Pod pojęciem obiekty kształcenia 
rozumie się zasoby, które można wdrażać w procesie edukacyjnym przebiegającym z 
zastosowaniem technologii. Obiekty kształcenia mogą się opierać na tekście elektronicznym, 



symulacji, stronie internetowej, obrazie graficznym w formacie GIF, pliku wideo QuickTime, 
aplecie Java lub dowolnym innym zasobie jaki można wykorzystać w procesie kształcenia. 

Typowe części składowe obiektu kształcenia: 

• Tytuł — tytuł obiektu kształcenia musi nieść ze sobą określone znaczenie i przyciągać 
uwagę studentów. 

• Podtytuł — nie jest obowiązkowy, ale bardzo przydatny. Podtytuł stanowi 
wprowadzenie do tematu obiektu kształcenia poprzez zastosowanie różnych strategii: 
ironii, zaangażowania lub przyciągnięcia uwagi zdaniem wykrzyknikowym lub 
pytającym. 

• Cel szkolenia — ważne jest, aby dla każdej lekcji przedstawić w wyraźny sposób jej 
cel dla całego szkolenia. Należy pamiętać, że obiekt kształcenia musi się skupiać na 
konkretnym pojedynczym celu szkolenia. 

• Treść — w toku zarządzania treścią obiektu kształcenia, należy zwrócić uwagę na 
„logikę” przekazu komunikatu. Logika może mieć charakter dedukcyjny lub 
indukcyjny: 

o Metoda dedukcyjna — służy do przekazywania wyraźnych i dobrze 
sformułowanych zagadnień. Zazwyczaj towarzyszą im przykłady opisowe i 
praktyczne przypadki. 

o Metoda indukcyjna — pozwala dotrzeć do określonego zagadnienia, 
wychodząc od opisu różnych konkretnych sytuacji. 

• Autotest — pomaga studentom sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy. Celem 
autotestu nie jest uzyskanie oceny, tylko informacji zwrotnej. W ten sposób studenci 
mogą uczyć się na swoich błędach. Ważne jest również udostępnianie użytkownikom 
większej ilości informacji, tak aby mogli wyszukać dodatkowe treści przed 
powtórzeniem lekcji. 

• Test końcowy — ważne jest, aby zdefiniować cele, typy pytań (prawda/fałsz, 
wielokrotnego wyboru itp.) oraz sposób oceniania. 

W oparciu o te informacje opracowano szablon do tworzenia obiektów kształcenia na 
potrzeby kursu INNOVATRAIN TRANSFER, który można wykorzystać jako szablon ogólny 
do tworzenia kolejnych obiektów kształcenia: 

Lp. Opis Komentarz 

1. Tytuł lekcji  Obowiązkowo 

2. Podtytuł Opcjonalnie 

3. Wstęp — złożony z dwóch części. Pierwsza część to krótki plik audio 
zawierający objaśnienie lekcji. Po nim następuje krótki tekst 
wprowadzający.  

Obowiązkowo 

4. Treść lekcji — materiały dydaktyczne składają się z treści 
tekstowych, obrazowych i multimedialnych uzupełnionych 
odnośnikami do zasobów zewnętrznych stanowiących uzupełnienie 
materiału lekcji. 

Nad każdą lekcją „przeciętny” student powinien spędzić około 20–30 

Obowiązkowo 



minut (w celu przestudiowania objaśnień i wykonania wszystkich 

ćwiczeń), dlatego materia nie powinien zajmować więcej niż 8 stron. 

Jeśli nauczyciel dysponuje większą ilością materiałów, można 

utworzyć lekcje podrzędne. 
5. Autotest — zestaw pytań wielokrotnego wyboru sprawdzających 

wiedzę studenta. Pomaga on studentom sprawdzić stopień 
przyswojenia wiedzy. Celem autotestu nie jest uzyskanie oceny, tylko 
informacji zwrotnej. W ten sposób studenci mogą uczyć się na 
swoich błędach. 

Obowiązkowo 

6. Test końcowy — po każdym module będzie przeprowadzany test 
końcowy w celu sprawdzenia wiedzy studentów. Po wykonaniu testu 
końcowego student otrzyma ostateczny wynik. 

Opcjonalnie 

Podczas projektowania i opracowywania kursu autor powinien pamiętać, że łączna liczba 
lekcji nie powinna przekraczać 25–35. Opanowanie całego materiału lekcji powinno zająć 
„przeciętnemu studentowi” od 20 do 30 minut. Jeśli przyjmiemy, że uczeń powinien spędzać 
na nauce 1–2 godziny dziennie, do ukończenia kursu konieczne będzie 10 +/- 1 dni 
roboczych. 

2.9 Sprawdzanie wiedzy i informacja zwrotna 

Testy odgrywają istotną rolę w e-learningu i przynoszą szereg korzyści, zarówno uczniom, 
jak i instruktorowi. Wpływają pozytywnie na jakość doświadczeń obydwu stron. Korzyści dla 
instruktora: 

• Testy można tworzyć w unikalnym systemie zarządzania nauczeniem (LMS) z 
zastosowaniem losowej kolejności pytań i odpowiedzi. Jest to szczególnie przydatne, 
gdy uczeń musi powtórzyć test, na którym uprzednio uzyskał niezadowalający wynik i 
nie chcemy, aby wypełnił test z pamięci, ale rzeczywiście ponownie przemyślał 
prawidłowe rozwiązanie. Dzięki tej funkcji można również zapewnić zróżnicowanie 
poprzez wykorzystanie dużej puli pytań, spośród których mogą zostać wybrane 
pytania testowe, zamiast ciągłego powtarzania tych samych pytań. 

• W ramach oceniania i przekazywania informacji zwrotnej instruktor może skupić się 
na mocnych i słabych stronach ucznia oraz ukierunkować działalność 
samodoskonalącą ucznia. Jeśli na przykład na teście wielokrotnego wyboru uczeń 
wybierze odpowiedź B, choć poprawna odpowiedź to C, otrzyma on odpowiednią 
informację zwrotną, wskazującą nieprawidłowość w podjętym toku myślenia lub 
zawierającą wskazówki określające, dlaczego inna odpowiedź może być lepsza. 
Dzięki temu uczeń może otrzymać natychmiastową informację zwrotną na temat 
poprawności/niepoprawności odpowiedzi, co stanowi oszczędność czasu dla 
instruktora, który może skorzystać z zalet automatycznej informacji zwrotnej. 

• Testy muszą być zbierane i oceniane, a dzięki systemowi raportowania system 
zarządzania nauczaniem zapewnia instruktorowi wzgląd w wyniki testów, postęp oraz 
rozwój wyrażone w formie graficznej, ułatwiając proces analizy, zwłaszcza w 
przypadku bardzo dużych grup. W ten sposób instruktor ma możliwość 
przeanalizowania, którzy studenci uzyskali najwyższy/najniższy wynik oraz które 
pytania były najtrudniejsze/najłatwiejsze dla większości studentów. 



Korzyści dla studentów: 

• Przystępowanie do testów online pozwala uzyskać wyniki natychmiast. Jest to dobre 
dla studentów, ponieważ pozwala im natychmiast stwierdzić, co zrobili źle, na czym 
muszą się skupić oraz co należy poprawić przed ponownym przystąpieniem do testu. 

• Testy podtrzymują zaangażowanie uczniów, a świadomość nadchodzącego egzaminu, 
sprawdzianu wiedzy zawsze stanowiło motywację do większego przykładania się do 
nauki. Test wyznacza ostateczny termin przyswojenia materiału, a pilni uczniowie 
wiedzą, że muszą go dotrzymać. 

Do oceny postępu uczniów z zastosowaniem różnych stylów uczenia się można wykorzystać 
różne formy testów, takie jak testy wielokrotnego wyboru, wypełnianie luk, zadania typu 
prawda/fałsz lub pytania otwarte. Dostosowanie do potrzeb wynikających z różnych stylów 
uczenia się stanowi istotny aspekt e-learningu, dzięki czemu zyskuje on w tej kwestii 
przewagę nad tradycyjnymi modelami kształcenia. Dobrze jest używać różnego typu 
materiałów oraz różnych typów testów i quizów w celu zaangażowania wszystkich w zajęcia 
prowadzone drogą internetową. 

W przypadku przeprowadzania testów online ważne jest to, że uczeń ma możliwość 
przeglądania sieci w celu wyszukania odpowiedzi i podczas tworzenia testów należy wziąć to 
pod uwagę. Jeśli zagadnienie jest zbyt trudne i/lub wykracza poza przerabiany temat, 
uczniowie z dużym prawdopodobieństwem będą szukać pomocy w sieci. Natomiast jeśli testy 
będą zbyt łatwe, uczniowie nie będą chcieli ich rozwiązywać lub będą je zdawać nie 
przyswoiwszy odpowiednich wiadomości. Dlatego testy należy ustrukturyzować w taki 
sposób, aby zachęcić uczniów do powracania do wyuczonego materiału, zamiast 
poszukiwania odpowiedzi w innych miejscach. 

2.10 Wprowadzenie do lekcji 
 

W ramach części wprowadzającej autor powinien wprowadzić czytelnika w treść materiałów 
kursowych, zarysować obszar tematyczny oraz wskazać cel prezentowanych treści z 
perspektywy uczniów. Należy również podać cele wprowadzenia określonych materiałów 
lekcyjnych, tj. użytkownik powinien mieć jasność, co ma na celu konkretny uwzględniony 
materiał (np. zapewnić ogląd tematu, przygotowanie do dogłębnej analizy itp.). Cele te należy 
zapisać, mając na uwadze perspektywę ucznia. 

2.11 Pytania 
 

Po każdej lekcji autor powinien przedstawić szereg pytań oraz zadań sprawdzających 
umiejętność zastosowania i rozumienia materiału przerabianego w trakcie lekcji. Poniżej 
zaprezentowano wytyczne dotyczące przygotowywania pytań: 

• Jeśli materiał w dużej mierze składa się z tekstu i zawiera szereg wytycznych wraz ze 
schematami dokumentacji, wówczas egzamin powinien składać się z szeregu pytań 
wielokrotnego wyboru sprawdzających stopień znajomości prezentowanego tekstu przez 
użytkownika oraz kompetencji, jakie powinien on nabyć. 

• Jeśli materiał lekcyjny składa się z narzędzi, takich jak schematy przebiegu procesu, 
wówczas w trakcie lekcji należałoby przedstawiać częściowe rozwiązania, które uczniowie 



mieliby uzupełnić w toku lekcji. To powinno zapewnić możliwość sprawdzenia 
umiejętności posługiwania się narzędziem przez uczniów. 

• Pytania powinny być opracowane z uwzględnieniem określonych potrzeb uczniów, na 
przykład tego, czy ich celem jest zastosowanie danego rozwiązania, jego zrozumienie 
teoretyczne czy to i to jednocześnie. To z kolei wpływa na typ zadawanych pytań. 

W przypadku materiału przygotowanego w ramach kursu INNOVATRAIN TRANSFER 
zdecydowano się przyjąć następujące podejście: po każdej lekcji uczniom przedstawiany jest 
zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby uczeń mógł sprawdzić stopień przyswojenia 
materiału lekcyjnego. Celem takiego rozwiązania nie jest uzyskanie oceny, tylko informacji 
zwrotnej. W ten sposób studenci mogą uczyć się na swoich błędach. 

2.12 Słowniczek 
Na potrzeby niniejszego kursu opracowano specjalny słowniczek zawierający objaśnienia 
najczęściej używanych pojęć. Podobnie, jak reszta kursu, słowniczek jest dostępny w pięciu 
językach, dzięki czemu uczniowie mogą odnieść się do anglojęzycznej terminologii związanej 
z realizowanym materiałem. Słowniczek został utworzony za pomocą modułu słowniczka 
Moodle, który umożliwia uczestnikom tworzenie i prowadzenie listy definicji, jak w 
słowniku. Wpisy można przeszukiwać lub przeglądać w różnych formatach. Aktualnie 
słowniczek ogranicza się do wpisów dokonanych przez nauczyciela, ale w przyszłości może 
zostać przekształcony w obszar współpracy, w którym uczestnicy będą mogli dodawać i 
edytować wpisy. Wpisy można pogrupować według kategorii. Dzięki funkcji automatycznych 
odnośników każde słowo w treści kursu, którego definicja znajduje się w słowniczku, 
zostanie wyróżnione.  

2.13 Podsumowanie 
 

Po utworzeniu poszczególnych części lekcji można ich używać zamiennie, w zależności od 
potrzeb indywidualnych ucznia. Przykładowo kierownicy oraz personel techniczny mogą 
skorzystać z takiej samej lekcji dotyczącej konkretnych aspektów wdrażania innowacji, 
natomiast personel administracyjny może nie być zainteresowany takimi tematami. Dzięki 
tworzeniu pojedynczych obiektów lekcji autorzy kursu mogą tworzyć zamienne lub 
wielokrotnie wykorzystywane części, ograniczając tym samym wysiłek wkładany w 
opracowanie kursu.  
  



3 Wytyczne dotycz ące organizacji szkolenia  
Ta część niniejszego dokumentu zawiera wytyczne dotyczące organizacji kursów 
szkoleniowych dla różnych grup odbiorców. 

Odbiorcy każdego typu — kierownicy przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MSP, ich 
personel techniczny, administracyjny, nauczyciele oraz konsultanci — mogą tworzyć 
scenariusze szkoleń w oparciu o wspólne, zharmonizowane wytyczne. 

Zastosowanie takich wytycznych ułatwia organizację szkoleń we wszystkich krajach 
biorących udział w projekcie INNOVATRAIN TRANSFER i umożliwia zastosowanie 
sprawnego mechanizmu informacji zwrotnej w celu wspierania rozwoju szkoleń opartych na 
doświadczeniach wszystkich partnerów. 

3.1 Cele szkolenia 
Grupa docelowa oraz uczestnicy wyznaczają cel szkolenia. Określenie grupy docelowej 
umożliwia wstępne zaplanowanie i ustalenie celu, natomiast uczestnicy zjawiający się w 
określonym dniu na szkoleniu mogą wpłynąć na zmianę kształtu celów, choćby tylko w tym 
jednym momencie. Struktura uczestników oraz elementy składowe każdej sesji szkoleniowej 
mogą się znacząco zmieniać, a grupa nigdy nie jest taka sama, dlatego cel każdego szkolenia 
będzie zmieniał się w mniejszym lub większym stopniu w miarę spotkań w sieci. 

W celu rozpoczęcia pracy z zaplanowaną grupą przygotowano następujące główne kategorie 
szkoleń: 

• Kadra kierownicza MSP z sektora produkcyjnego — w celu zwiększenia 
konkurencyjności MSP konieczny jest ciągły udział kadry kierowniczej w programach 
szkoleniowych mających na celu poprawę umiejętności i nabycie kwalifikacji 
związanych z innowacją (w zakresie produktów, procesów, marketingu i organizacji). 
Czas przeznaczony na szkolenie odgrywa krytyczną rolę w przypadku tej grupy, 
dlatego konieczne jest zaoferowanie szkolenia, które będzie można łączyć z codzienną 
pracą (zaleca się szkolenie mieszane lub czysto e-learningowe). 

• Personel techniczny wymaga ciągłego szkolenia w celu nabywania aktualnej wiedzy, 
która ulega szybkim przemianom oraz stosowania i modernizowania systemów 
wspierania innowacji. Szkolenia skierowane do tej grupy poruszają złożone 
zagadnienia związane z innowacjami w zakresie produktów i procesów (zaleca się 
podejście mieszane). 

• Personel administracyjny — osoby z tej grupy szkoli się w zakresie wdrażania 
innowacji. Muszą być one przeszkolone z zakresu szybkiego przechodzenia od 
jednego systemu innowacji marketingowych lub organizacyjnych do drugiego. 
Pracownicy administracyjni potrzebują szkoleń, które umożliwi ą im podnoszenie 
kwalifikacji i/lub przekwalifikowanie oraz poprawę szans na rynku pracy (zalecane 
szkolenia stacjonarne lub mieszane). 

• Szkoleniowcy i konsultanci. Projekt jest skierowany również do organizacji 
szkoleniowych i konsultingowych, którym oferuje innowacyjny system szkoleniowy 
zorientowany na ucznia, elastyczny i umożliwiający szeroki zakres zastosowania w 
szkoleniu personelu MSP z sektora produkcyjnego w zakresie różnych aspektów 
innowacji. Ponadto ta grupa wymagać będzie szkolenia z zakresu wspierania MSP we 
wdrażaniu systemów obsługi innowacji (można w tym celu wykorzystać wszystkie 
metody szkoleniowe: szkolenia tradycyjne, mieszane lub w całości e-learningowe). 

 



3.2 Definiowanie sesji szkoleniowych / scenariuszy oraz podej ścia  
To jest pierwszy krok. Na samym początku procesu należy sprecyzować kilka kwestii: 

• Typ szkolenia: mieszany (z uwzględnieniem lekcji i tradycyjnego egzaminu 
końcowego), e-learningowy, tradycyjny (z wykorzystaniem systemu INNOVATRAIN 
TRANSFER jako pomocniczego materiału szkoleniowego). 

• Cele szkolenia: należy się upewnić, że cel jest jasny i wyraźnie określony.  
• Kategorie/grupy odbiorców docelowych: kurs szkoleniowy można przygotować na 

przykład pod kątem konkretnej firmy z sektora MSP lub z myślą o kilku 
przedsiębiorstwach MSP, które oddelegują pracowników na wspólną sesję bądź dla 
kilku szkoleniowców. 

• Ilość wiedzy / liczbę lekcji do zaliczenia w formie odrębnych kursów dla każdej grupy 
docelowej — np. poziom początkujący, zaawansowany, ekspercki, poziom 
zarządzania średniego szczebla lub najwyższego szczebla. 

• Liczbę uczestników każdego kursu i przydzielony czas (sesje). Czasem spełnienie tych 
wymagań bywa kontrowersyjne. Trudno wyrwać członków personelu z codziennych 
zadań. Kierownicy niechętnie oddelegowują pracowników na kilka dni. Jednak 
łączenie dnia pracy ze szkoleniem wiąże się z psychicznym wyczerpaniem 
pracowników i utrudnia szybki postęp w ramach sesji szkoleniowych. 

• Do prowadzenia każdej sesji należy wybrać odpowiednie miejsce, nauczycieli oraz 
materiały szkoleniowe (podstawowe i pomocnicze). 

• Należy wyraźnie zdefiniować/wybrać sesje oraz lekcje, które będą odbywały się 
lokalnie oraz zdalnie.  

• Konieczne jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat opłacalności.  
• Należy przygotować się na ocenę sesji w oparciu o informacje zwrotne od 

uczestników. 
• Po każdej sesji należy przeprowadzać ewaluację (autoewaluację oraz ewaluację 

przygotowaną w oparciu o informację zwrotną). 
• Na podstawie informacji zwrotnej i wyników oceny należy rozwijać moduły 

kształcenia. 
• Definiowanie jednostek wyników kształcenia. Specyfikacja jednostki powinna 

zawierać następujące informacje:  
— ogólny tytuł jednostki,  
— ogólny tytuł kwalifikacji, do których odnosi się jednostka (w stosownych 

przypadkach),  
— odniesienie do kwalifikacji zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacyjnymi, 

a w stosownych przypadkach z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi z 
uwzględnieniem liczby punktów ECVET odpowiadających danej kwalifikacji,  

— efekty kształcenia zawarte w jednostce,  
— procedury i kryteria oceny tych efektów kształcenia,  
— punkty ECVET powiązane z jednostką,  
— w stosownych przypadkach czas obowiązywania jednostki. 

• Potrzeby szkoleniowe z uwzględnieniem trwających konsultacji z odpowiednimi 
uczestnikami w celu zdiagnozowania określonych potrzeb lokalnych/jednostkowych. 

• Określone wskaźniki (kryteria powodzenia). 
• Metody walidacji i poświadczania kompetencji. 
• Wczesne zaangażowanie personelu w planowanie, w tym także w odniesieniu do 

rozwoju jakości. 
• Przejrzysty system zapewniania jakości. 
• Dobór procedur autoewaluacji/samooceny. 



• Metody gromadzenia informacji zwrotnych na temat osobistych doświadczeń 
dydaktycznych oraz środowiska kształcenia i uczenia się od poszczególnych uczniów. 

Każda z wymienionych powyżej czynności wymaga udziału człowieka oraz innych zasobów, 
takich jak odpowiednie miejsce, dostępni nauczyciele/opiekunowie oraz sprzęt.  

3.3 Przykłady 
Uczniowie mogą przyswajać nową wiedzę i wykazywać się jej zrozumieniem, jednak nadal 
może pojawiać się szereg wątpliwości. Osoba odpowiedzialna za planowanie sesji 
szkoleniowych zadba o włączenie w materiał dobrych przykładów i poświęcenie czasu na 
uzasadnianie i przedstawianie studiów przypadku. 

3.4 Egzamin 
Sesje szkoleniowe powinny kończyć się egzaminem. To zmusza uczestników do czytania i 
wykonywania w większości WSZYSTKICH dostępnych zadań. Egzamin nie trwa długo, ale 
daje obraz poziomu przyswojonej wiedzy. Dobrze zaplanowany proces egzaminowania 
pozwala również pogłębiać wiedzę studenta i zachęcać go do poznawania nowych 
szczegółów zagadnień. 
  



4 Wytyczne dotycz ące przeprowadzania szkolenia  

Wytyczne dotyczące przeprowadzania szkolenia będą obejmowały następujące elementy: 
• Materiał na potrzeby szkolenia wprowadzającego w klasie obejmujący kilka zestawów 

wykresów poglądowych przeznaczonych dla różnych grup docelowych oraz instrukcje 
dotyczące przeprowadzania szkolenia wprowadzającego, 

• Wytyczne dla uczestników dotyczące sposobu korzystania z e-learningowych kursów 
szkoleniowych INNOVATRAIN TRANSFER, 

• Wytyczne dotyczące zbiorowego nauczania, 
• Wytyczne dotyczące wspierania uczniów (roli mentora) 

4.1 Metodyka szkolenia — szkolenie wprowadzaj ące w klasie 
Pierwotnie nie przewidywano tradycyjnego szkolenia wprowadzającego do tematyki kursów 
INNOVATRAIN. Jednak na etapie specyfikacji niektórzy respondenci wyrażali 
zainteresowanie tego typu aktywnością. W związku z tym na żądanie określonej grupy 
docelowej lub firmy można zorganizować tradycyjne szkolenie wprowadzające.  

Takie szkolenie może być konieczne w celu wdrożenia użytkowników docelowych 
(uczestników) do koncepcji kursu INNOVATRAIN TRANSFER oraz samego systemu 
szkoleniowego (e-learningowego), ponieważ wśród takich użytkowników często znajdują się 
firmy niezaznajomione z nowoczesnymi metodami kształcenia.  

Klasyczne szkolenie w klasie jest uzupełniane materiałami dydaktycznymi w formie 
papierowej lub elektronicznej rozbudowanymi o praktyczne demonstracje i wersje próbne 
przeprowadzane w celu wprowadzenia uczestników w temat. Celem tej części 
wprowadzającej jest zapoznanie uczestników z e-learningiem w ogóle oraz z interfejsem 
oprogramowania e-learningowego. 

4.1.1 Wykład dotycz ący eLearningu 

Podczas tej części szkolenia studentów w klasie będą uczyć się o teoretycznych i 
praktycznych aspektach e-learningu. 

eLearning jest (pod kilkoma względami) w stosunku do zajęć klasowych jak telefon 
komórkowy do budki telefonicznej na przystanku autobusowym. 

eLearning pozwala studentom uczyć się w każdym miejscu i przeważnie o każdej porze dnia, 
pod warunkiem, iż mają dostęp do odpowiednio skonfigurowanego komputera. Telefon 
komórkowy pozwala na komunikacją w dowolnej chwili i przeważnie w każdym miejscu pod 
warunkiem, że posiadasz odpowiednio skonfigurowany telefon. 

eLearning może udostępniany na CD-ROM poprzez sieć, Intranet czy Internet. Może 
zawierać materiały w postaci tekstu, wideo, dźwięku, animacji oraz obiektów wirtualnych. 
Może to być bardzo bogate doświadczenie, które przewyższa poziom szkolenia tradycyjnego 
w zatłoczonej klasie. Jest to szkolenie, w którym samemu nadajesz rytm.  

Jakość szkoleń opartych na media elektroniczne, podobnie jak w przypadku każdej innej 
formy szkolenia, zawarta jest w jego treści oraz sposobie dostarczenia. eLearning może 
posiadać podobne niedociągnięcia, co tradycyjne szkolenia jak nudne slajdy, monotonna 
mowa mała możliwość współuczestniczenia.   

Poziomy eLearningu 

eLearnig można podzielić na cztery kategorie od bardzo podstawowej do bardzo 
zaawansowanej jak przedstawiono poniżej:  



• Bazy wiedzy - Choć niekoniecznie postrzegane, jako rzeczywiste szkolenia, te bazy 
danych są najbardziej podstawowa forma e-learningu. Prawdopodobnie widziałeś już baz 
wiedzy na stronach oprogramowania oferujących indeksowe wyjaśnienia i wskazówki na 
pytania związane z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi 
wykonywania określonych zadań. Są one zwykle umiarkowanie interaktywne, co oznacza, 
że możesz wpisać słowo kluczowe lub frazę do wyszukiwania w bazie danych, lub 
dokonać wyboru z listy alfabetycznej.  

• Pomoc techniczna online - Pomoc online jest również pewną formą eLearningu i 
funkcjonuje w sposób podobny do baz wiedzy. Pomoc techniczna online dostępna jest w 
formie forów, czatów, internetowych biuletynów, e-mail lub na z wykorzystaniem 
komunikatorów. Nieco bardziej interaktywne niż baz wiedzy, wsparcie online oferuje 
możliwość bardziej szczegółowych pytań i odpowiedzi, jak również odpowiedzi bardziej 
bezpośrednich.  

• Szkolenia asynchroniczne – jest to forma eLearning w bardziej tradycyjnym sensie tego 
słowa. Polega ona na samodzielnym uczeniu się, w oparciu o materiały dostarczane na 
CD-ROM, poprzez sieć, Intranet lub Internet. Może ono obejmować dostęp do 
instruktorów poprzez internetowe biuletyny, grupy dyskusyjne bądź pocztę elektroniczną. 
Może także być całkowicie samowystarczalne z linkami do materiałów informacyjnych w 
miejsce żywego instruktora.  

• Szkolenia synchroniczne - szkolenie synchroniczne odbywa się w czasie rzeczywistym z 
uczestnictwem instruktora uczestniczącego w procesie kształcenia. Każdy uczestnik loguje 
do systemu się na określony czas i może komunikować się bezpośrednio z instruktorem i e 
innymi uczestnikami. Można podnieść cyber rękę, a nawet zobaczyć tablicę 
cyberprzestrzeni. To trwa przez określoną ilość czasu - od jednej sesji do kilku tygodni, 
miesięcy lub nawet lat. Ten typ szkoleń odbywa się zwykle za pośrednictwem stron 
internetowych, audio-lub wideokonferencji, telefonii internetowej, a nawet 
dwukierunkowej transmisji na żywo do uczniów w klasie. 

eLearning posiada dobrze sprecyzowane korzyści w stosunki do tradycyjnego nauczania w 
klasach. Poza najbardziej oczywistymi jak elastyczność oraz oszczędności na podróżach czy 
czasie spędzonym poza miejscem pracy istnieje szereg korzyści które w pierwszym 
momencie nie wydają się tak oczywiste, na przykład:  

• Tańsze w przygotowaniu – Używając dedykowanego oprogramowania do przygotowania 
szkolenia asynchronicznego e-szkolenia nie generują praktycznie żadnych dodatkowych 
kosztów. Programy synchroniczne nadal będą generować koszty związane z instruktorem, 
ale nadal będą znacznie mniejsze niż w przypadku szkoleń tradycyjnych.  

• Samemu określa się szybkość szkolenia – Większość szkoleń eLearningowych może być 
użyta, kiedy zachodzi taka potrzeba.  

• Są szybsze – postęp uczestnika kursu eLearningowego jest do 50% szybszy niż w 
przypadku szkoleń tradycyjnych. Związane jest to częściowo ze zindywidualizowanym 
podejściem pozwalającym uczestnikowi opuścić materiał, który już zna i rozumie oraz 
przenieść się do zagadnień, które musi opanować.  

• Dostarcza spólny przekaz - eLearning eliminuje problem związane z różnymi 
instruktorami przedstawiającymi nieco odmienny materiał na zadany temat. Dla szkoleń 
przeznaczonych dla firm jest to często warunek kluczowy.  



• Jest dostępny o każdej porze i w każdym miejscu. – uczestnicy mają dostęp do szkolenia w 
z dowolnego miejsca na świecie przeważnie o dowolnej porze dnia. Ta przewaga (Just-In-
Time) umożliwia odbywanie szkolenia osobom, które nigdy nie mogłyby sobie pozwolić 
na jego odbycie w sposób tradycyjny z powodu swoich napiętych harmonogramów. (Jeśli 
zarządzasz korporacyjnym programem szkoleniowym bądź ostrożny wymagając od 
pracowników poświęcania ich prywatnego czasu w domu.)  

• Może być łatwo i szybko aktualizowane – dostępne online sesje eLearningowe są 
szczególnie łatwe w utrzymaniu najbardziej aktualnych informacji, ponieważ 
przygotowane materiały są po prostu przesyłane na serwer. Programy oparte na CD-ROM 
mogą okazać się nieco bardziej kosztowne w uaktualnianiu i dystrybucji, ale wciąż okazują 
sie dużo tańsze niż ponowny wydruk wszystkich materiałów szkoleniowych.  

• To może prowadzić do zwiększenia retencji i silniejszego zrozumienie na tematu - Wynika 
to z wielu elementów, które połączone są w e-learningu w celu wzmocnienia wiadomość, 
takich jak wideo, audio, quizy, interakcja itp. Istnieje również możliwość, aby ponownie 
odtworzyć fragmenty szkolenia, które nie mogło być jasne za pierwszym razem. Spróbuj, 
tego w zatłoczonej sali!  

• Może być łatwo zarządzany dla dużych grup studentów - pozwala korporacyjnym 
dyrektorom szkoleń, menedżerom działu kadr i innym śledzić plan zajęć lub przypisać 
pracowników do szkolenia oraz śledzić ich postępy i wyniki. Menedżerowie mogą 
przejrzeć wyniki studenta oraz zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowych 
szkoleń.  

Istnieje wiele zalet e-learningu, a jego potencjalne wady mogą być łatwo złagodzone poprzez 
prawidłowo zaprojektowaną treść.  

4.1.2 Szkolenie dotycz ące wygl ądu i u żytkowania oprogramowania 
eLearningowego 

Podczas tej części szkolenia wstępnego studenci powinni nauczyć się jak obsługiwać 
oprogramowanie eLearningowe. W pierwszej kolejności powinny zostać przedstawione 
wszystkie aspekty systemu (te które student powinien poznać) aby zaznajomić studentów z 
komputerem i systemem eLearningowym. Następnie odbędzie się kilka praktycznych 
przykładów/ćwiczeń nadzorowanych przez nauczyciela. 

Kolejna cześć szkolenia będzie prowadzona w celu przygotowania uczestników do, (z MŚP) 
którzy mogą być niedostatecznie zaznajomieni z przedmiotem szkolenia jak i z aspektami 
związanymi z innowacyjnością w MŚP. 

4.2 Przewodnik dla kooperatywnego uczenia si ę 
Uczenie kooperatywne oznacza wzajemnie angażowanie się dwóch lub więcej uczestników w 
skoordynowane działania prowadzące do budowy wiedzy, ustalania znaczeń i/Lu© 
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem Internetu i komunikacji elektronicznej. 

Istnieją dwie metody kooperatywnego synchroniczna i asynchroniczna. 

eLearning kooperatywny synchroniczny ma miejsce kiedy zajęcia odbywają się w czasie 
rzeczywistym w określonych terminach w których jednocześnie uczestniczą studenci i 
nauczyciele, przypomina to trochę tradycyjne zajęcia w klasie ale z użyciem nowoczesnych 
technologi zdalnego dostępu. Wspólne formy synchronicznego uczenia się zawierają: 

• video konferencje 



• audio konferencje 
• komputerowe konferencje 
• czaty  

eLearning kooperatywny asynchroniczny występuje wtedy gdy kiedy uczestnik bierze udział 
w kursie niezależnie od innych kooperacja nie zachodzi w czasie rzeczywistym. W takich 
przypadkach wykorzystuje się: 

• e-mail 
• forum dyskusyjne 
• serwery listowe 

Kooperatywne uczenie się wykorzystuje dwie kategorie narzędzi obie wykorzystujące 
technologie internetowe: 

• Pierwsza kategoria obejmuje narzędzia współpracy dostarczające na czas (just-in-time) 
wsparcie wydajności lub szkolenia dla małych grup 

• Druga klasa narzędzi symuluje bardziej formalne szkolenie w klasie za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, jako interfejsu. 

Poniżej przedstawiono kilka wspólnych korzyści związanych z użytkowaniem narzędzi 
współpracy: 

• Zwyczajowo od 2 do 10 osób może współdziałać 
• Jedna z osób może mieć uprawnienia moderatora, normalnie wszyscy mają równy dostęp 
• Funkcje czatu w czasie rzeczywistym 
• Współdziałanie małych grup jest możliwe 
• Możliwość użycia tablicy interaktywnej 
• Możliwość przesyłania plików, współdzielenie aplikacji i dokumentów 

Współpraca umożliwia doświadczonym jednostkom uczyć się oraz wymieniać doświadczenia 
i wiedzę. Niektóre narzędzia jak grupy dyskusyjne mogą przechowywać wiedzę oraz 
funkcjonować Ajko repozytoria dokumentów dla przechowywania plików oraz wyszukiwania 
informacji i plików.  

Kurs asynchroniczny może zawierać odnośniki do forów dyskusyjnych, które tworzą 
pewnego rodzaju “żywy dokument” pozwalający śledzić odpowiedzi na pytania oraz 
przykłady dawane przez użytkowników, którzy uczestniczą w kursie. Oprócz dawania 
odpowiedzi na zadawane pytania oraz utrzymywania zawartości w świeżości for a generują 
zintegrowaną społeczność nawet w przypadku, gdy studencie oddaleni są w czasie i 
przestrzeni. Dlatego ważnym jest posiadanie systemu, który pozwala całemu zespołowi 
udostępniać i powiększać wiedzę, dokumenty i współpracę przez czaty. 

4.3 Przewodnik jak wspiera ć uczących si ę (zadania mentora) 
Mentor odgrywa niezwykle ważną rolę w eLearningu. Zadaniami mentora są asystowanie 
przy nauczaniu, inicjowanie powiązań społecznych oraz wsparcie techniczne w celu 
symulacji wydziałów w środowiskach eLearningowych. Jako asysta w nauczaniu mentorzy 
dostarczają studentom dodatkowej pomocy w celu objaśnienia i zrozumienia treści kursu. 
Zadanie mentora, jako inicjatora powiązań społecznych polega na wsparciu studentów w 



nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy. Natomiast jako wsparcie techniczne mentorzy 
pomagają studentom rozwiązywać problemy techniczne. 

Aby umożliwi ć działanie mentora proponuje się następujący przewodnik. Opisuje 
najważniejsze obowiązki mentora i jego wkład w kierunku usuwania barier e-learningu, 
zaspokajania potrzeb studentów oraz zwiększania efektywności nauczania i uczenia się. Może 
on być przyjęty przez mentorów, jak fundamentalne zadanie pomocy w środowisku e-
learningu tak, iż mają większą wiedzę o tym, co robić i jak w praktyce wykonywać zadanie 
mentora. Wytyczne obejmują trzy aspekty zadania mentora, opisuje jego obowiązki i wkład: 

Tabela: Zadania metora 

Nr. Zadania mentora Obowiązki Wkład 

 Asystowanie 

Instruktaż 

- Odpowiadanie na pytania 
studentów dot. zawartości 
kursów 

- Monitorowanie dyskusji 
- Dostarczanie studentom 

informacji zwiększających 
efektywność kształcenia 

- Objaśnienia zasad 
oceniania 

- Śledzić uczestnictwo 
studentów w kursie  

- Rozpowszechniać 
ogłoszenia klasowe 

- Dostarczać szybkich 
odpowiedzi 

- Poprawiać jakość 
instrukcji 

 Inicjowanie powiązań 
socjalnych 

- Dostarczać studentom 
niezbędnej wiedzy 

- Pomagać studentom 
osiągnąć cel szkolenia 

- Postarczać dodatkowej 
pomocy 

- Odpowiadać na 
wątpliwości studentów 

- Podnosić strukturę 
wsparcia studentów 

- Podnosić poziom 
zadowolenia 
studentów 

- Podnosić jakość 
instrukcji i nauczania 

 Dostarczanie wsparcia 
technicznego 

- Trenować podstawowe 
umiejętności internetowe 

- Wspomagać studentów w 
rozwiązywaniu problemów 
z dostępem online 

- Dostarczać niezbędnych 
informacji dot. Poruszania 
się po stronie kursu 

- Pomagać studentom 
znaleźć specyficzne zasoby 
w środowisku 
eLearningowym 

- Dodawać lub pobierać 
materiały kursu  

- Przesyłać wiadomości do 
forów dyskusyjnych 

- Zmniejszenie obaw 
związanych z 
trudnościami 
technicznymi 

- Podniesienie 
struktury wsparcie 
studentów 

- Podnosić poziom 
zadowolenia 
studentów 

- Podnosić 
efektywność i 
wydajność 
eLearningu 

 



Wprowadzanie instytucji Mentora w e-learningu ma wiele zalet i może być osiągnięte przez 
wiele sposobów i środków. Proces interakcji jest korzystny dla osób uczących się, pozwala im 
nauczyć się sposobów współpracy z ekspertami i pokazuje korzyści jakie mogą odnieść z ich 
wsparcia. Dla mentorów, takie interakcje pozwalają wzmocnić swoją wiedzę. Dodatkowo, 
wzajemne oddziaływania pomaga również mentorom zrozumieć perspektywę uczniów i 
pomóc im lepiej oceniać treści szkoleniowe. 
  



5 Wnioski 

Ogólnym celem metodyki szkolenia INNOVATRAIN TRANSFER jest przede wszystkim 
objaśnienie zasady zastosowania systemu INNOVATRAIN TRANSFER, tj. przedstawienie 
szczegółowych wytycznych na temat opracowywania i wdrażania kursów szkoleniowych w 
MSP. W celu ułatwienia realizacji tych celów sprawą zasadniczą staje się zrozumienie przez 
użytkowników zasady działania systemu INNOVATRAIN TRANSFER (przez 
użytkowników rozumie się tutaj zarówno uczestników, jak i szkoleniowców, menedżerów 
systemu itp.). Oczekuje się, że na tym etapie przygotowana metodyka będzie już stanowiła 
podstawę do przygotowania użytkowników końcowych do korzystania z systemu 
INNOVATRAIN TRANSFER. Wraz z dalszym rozwojem metodyki INNOVATRAIN 
TRANSFER w końcu stworzone zostaną spójne, przejrzyste i zrozumiałe wytyczne oraz 
podręczniki zawierające niezbędną wiedzę na temat najlepszych metod wykorzystania 
systemu INNOVATRAIN TRANSFER oraz zarządzania tym systemem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Osoba kontaktowa: 

 Jacek Zieliński 

e-mail: jzielinski@piap.pl 

tel. +48 22-874-06-64 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www:  

www.innovatrain-transfer.piap.pl  

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

 


