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Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim

Streszczenie

Artykuł traktuje o nauczaniu z wykorzystaniem szkoleń realizowanych na od-
ległość. Dotychczasowe rozważania wskazują na coraz większe znaczenie e-lear-
ningu w nauczaniu, a z analiz studialno-literaturowych wynika, iż na postrzeganie 
jakości szkoleń e-learningowych wpływa wiele czynników, które decydują o ich 
ocenie. W publikacji ukazano genezę, klasyfikację, platformy e-learningowe oraz 
korzyści z e-learningu. Celem zaprezentowanych w artykule badań było określe-
nie, jakie czynniki wpływają na jakość szkoleń e-learningowych, wskazanie barier 
korzystania z e-learningu oraz preferencji dotyczących komunikacji nauczyciela 
i ucznia. Badania ankietowe, na podstawie których dokonano wnioskowania, prze-
prowadzono w latach 2012-2013 na grupie 400 osób. 
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Wstęp

E-learning to nowoczesna i ciągle rozwijająca się forma nauki, która pozwala zdoby-
wać wiedzę, inwestować w siebie bez konieczności opuszczania domu czy miejsca pra-
cy. Nauczanie on-line dysponuje dziś wieloma rodzajami materiałów dydaktycznych, które 
można z łatwością zapisać i przetwarzać. Jako że Internet jest dziś obecny niemal w każdej 
dziedzinie, także w nauczaniu, a internetowe platformy edukacyjne mogą stać się przyszło-
ścią edukacji europejskiej, co powinno skłaniać do szerszego wspierania rozwoju e-learnin-
gu. Niezwykle istotna jest dbałość o jakość takiej edukacji na rynku europejskim, a wzorem 
do naśladowania może być rozwój e-learningu na kontynencie australijskim polegający na 
partnerstwie rządu federalnego, rządu stanowego oraz sektora edukacji (Neczaj-Świderska 
2004). Wiek XXI wymaga od społeczeństwa nieustannego podnoszenia kwalifikacji, zdoby-
wania nowych umiejętności czy po prostu ciągłego dokształcania się wszystkich obywateli. 
Niekiedy trudno pogodzić pracę, obowiązki domowe, czas poświęcany rodzinie ze zdoby-
waniem nowych kwalifikacji. Naprzeciw temu problemowi wychodzi właśnie E-learning, 
czyli proces nauczania na odległość, który jest próbą rozwiązania tego problemu.

Celem zaprezentowanych w artykule badań było określenie, jakie czynniki wpływają na 
jakość szkoleń e-learningowych, wskazanie barier korzystania z e-learningu oraz preferencji 
dotyczących komunikacji nauczyciela i ucznia.W artykule zaprezentowano również historię 
nauczania na odległość w Europie, wskazano generacje nauczania on-line i platform e-lear-
ningowych, określono korzyści oraz specyfikę nauczania przez Internet. Następnie przed-
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stawiono wnioski z badań, które zostały przeprowadzone w latach 2012-2013 na grupie  
400 osób.

Historia nauczania na odległość w Europie

W literaturze przedmiotu początki e-learningu na rynku europejskim zaobserwowano już 
w latach 30. XIX wieku. Nauczanie na odległość pojawiło się w Anglii i Szwecji, w których 
prowadzono korespondencyjne kursy (Sroka, Stankiewicz 2005). W 1840 roku w Wielkiej 
Brytanii powstała pierwsza tego typu szkoła założona przez I. Pitmana, który rozpoczął 
naukę stenografii. W 1856 roku w Berlinie powstała zdalna szkoła języków obcych zorga-
nizowana przez C. Toussainti G. Langenscheidt. Od 1868 roku zaczęły pojawiać się kore-
spondencyjne systemy kształcenia w brytyjskich uniwersytetach. W roku 1873 w Bostonie 
Anna Eliot Ticknot założyła Towarzystwo do Popierania Nauki w Domu (the Society to 
Encourage Studyat Home), w którym nauczano 24 przedmiotów zgrupowanych w sześć 
działów (Historia, Nauka, Sztuka, Literatura, Francuski i Niemiecki). Towarzystwo w ciągu 
24 lat swojego istnienia wykształciło ponad 10 000 studentów. 

Rozwój technologii informacyjnej oraz komunikacji za pomocą mediów zaowocował 
pojawieniem się w Europie wielu instytucji oferujących edukację na odległość. W 1914 r. 
w Norwegii został stworzony system prawny, który obejmował i regulował wszelkie aspekty 
kształcenia zdalnego. W Polsce w 1776 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzono 
cykl wykładów dla osób spoza uczelni, głównie rzemieślników. W 1886 roku w Warszawie 
pod kierownictwem Jadwigi i Jana Dawidów powstał Uniwersytet Latający zalegalizowany 
w latach 1905-1907. Kształciły się w nim głównie kobiety. Przez 20 lat istnienia ukończyło 
go około 5000 kobiet, a jedną z absolwentek była Maria Skłodowska-Curie. Następnie uni-
wersytet został przekształcony w Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych. W latach 
1966-1971 funkcjonowała Politechnika Telewizyjna, oferująca programy przygotowawcze 
dla kandydatów na wyższe uczelnie oraz zapewniająca materiały pomocnicze dla studentów 
(Konarski 2012).

Rozwój nauczania na odległość „idzie w parze” z rozwojem technologii. Począwszy 
od uczenia korespondencyjnego oferowanego przez I. Pitmana, a kontynuowanego 
w Międzynarodowej Szkole Korespondencyjnej, poprzez radiowe programy edukacyjne 
w Uniwersytecie Stanu Iowa w 1925 roku, telewizję edukacyjną, programy komputerowe 
o charakterze dydaktycznym, aż po wideokonferencje i naukę przez Internet.

Generacje nauczania zdalnego

Z powyższych rozważań wynika, iż nauka na odległość w trakcie ponad dwustu lat zna-
cząco ewoluowała, zwiększyła się liczba kształcących się osób, różnorodność przekazy-
wanych treści czy stosowanych technologii. Początkowo za materiały i pomoce naukowe 
służyły kartki, które dziś możemy nazwać ulotkami, czyli tekst połączony z ilustracją. Od 
około 1920 r. w kształceniu korespondencyjnym zaczęto wykorzystywać dźwięk (radio), 
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około 20 lat później nauczano za pomocą telewizji. Następnie coraz szybciej pojawiały się 
nowe media do przekazu wiedzy − wszelkiego rodzaju technologie multimedialne oraz sieć 
Internet. Ze względu na sposób nauki wyróżnia się cztery generacje nauczania zdalnego 
(Kubiak 2002).

I generacja − model korespondencyjny (correspondence model), bazował na drukowa-
nych materiałach: ulotkach, podręcznikach, skryptach. Ogromną rolę w przekazie informa-
cji odgrywała poczta – materiały edukacyjne rozpowszechniane były przez listonoszy, gdyż 
ludność była znacznie od siebie oddalona.

II generacja − model multimedialny (multi-media model), również bazował na materia-
łach drukowanych, ale wspomagany był technologiami audio i wideo: lekcje nagrywane na 
kasetach, programy na dyskietkach komputerowych. Poza tekstem i obrazem w nauczaniu 
zdalnym pojawił się także dźwięk. Model multimedialny wykorzystywał nauczanie wspo-
magane komputerowo, wiedza przekazywana była za pomocą różnych mediów typu dźwięk, 
tekst i obraz czy animacja.

III generacja − model teleedukacyjny (telelearning model) bazuje na aplikacjach tele-
komunikacyjnych i stwarza możliwość komunikacji w systemie synchronicznym. Nauka 
odbywa się w wyznaczonym (jednym) czasie obowiązującym wszystkich zainteresowanych 
zarówno nauczyciela, jak i uczniów oraz w (wielu różnych) miejscach, w których istnieje 
dostęp do telefonii lub sieci www. 

IV generacja − model elastycznego nauczania (flexible learning model) to edukacja z wy-
korzystaniem sieci komputerowych, interaktywnych multimediów, dysków CD i DVD. Rolę 
medium między nauczycielem a uczniem odgrywa komputer. Nauka odbywa się w systemie 
asynchronicznym, czyli nie ma takiej potrzeby, aby uczniowie przebywali w określonym 
miejscu i czasie podczas procesu edukacji. Nie są oni także „grupowani” w klasy – uczą się 
niezależnie od siebie, zgodnie ze swoim programem kształcenia.

Na podstawie czterech generacji nauczania na odległość można wyodrębnić kolejną ge-
nerację, która zawiera elementy wszystkich poprzednich − jest to V generacja – model inteli-
gentnego elastycznego nauczania (inteligent flexible learning model). Uczniowie korzystają 
z pełnych materiałów zarówno drukowanych, jak i zapisanych na nośnikach audio, video, 
CD, które mogą analizować w dowolnym dla siebie miejscu i czasie. Uczestnicy kursu mają 
możliwość kontaktu z nauczycielem i z innymi kursantami, co pewien czas dochodzi do 
„spotkań” wirtualnych w określonym czasie i dowolnym miejscu (synchronicznie). Takie 
rozwiązanie pozwala na dyskusje grupowe, wymianę doświadczeń i poglądów, ale także na 
odbywanie wirtualnych ćwiczeń laboratoryjnych czy symulacji. 

Innym podziałem e-edukacji jest podział według kryterium formy kształcenia. Można 
rozróżnić następujące rodzaje:
samokształcenie − charakteryzujące się całkowitym brakiem kontaktu studenta z prowadzą-
cym; ten tryb nauki przeznaczony jest dla indywidualistów, zdeterminowanych i zmotywo-
wanych do nauki;

handel_wew_3-2015.indd   7 2015-07-27   17:01:59



OCZEKIWANIA KLIENTÓW WOBEC E-LEARNINGU NA RYNKU EUROPEJSKIM8

nauczanie synchroniczne − studenci i nauczyciel muszą być w tym samym czasie, lecz 
w różnych miejscach; w tym rodzaju e-edukacji mamy do czynienia z komunikacją w czasie 
rzeczywistym oraz interakcją;
nauczanie asynchroniczne − uczniowie i prowadzący nie przebywają jednocześnie w tym 
samym czasie w trakcie nauki; nauczyciel występuje w roli doradcy, konsultanta, z którym 
prowadzi się rozmowy za pomocą chatu, forum czy poczty elektronicznej.

Niekiedy wykładowcy sceptycznie odnoszą się do powyższych form edukacji, dlate-
go też coraz większą liczbę zwolenników zyskuje nauczanie mieszane (blended learning). 
Forma ta pozwala na interakcje z nauczycielem i eliminuje problem wyobcowania ucznia. 
Polega na przekazywaniu wiedzy drogą elektroniczną, ale odróżnia się od pozostałych form 
nauczania zdalnego tym, że nauczyciel co pewien czas spotyka się ze swoimi uczniami 
bezpośrednio, aby doskonalić umiejętności uczniów. Jednym z narzędzi komunikowania się 
z uczniami drogą elektroniczną są platformy e-learningowe.

Platformy e-learningowe

Platforma e-learningowa to środowisko informatyczne, które umożliwia zarządzanie ca-
łym procesem kształcenia od rekrutacji aż po sfinalizowanie kursu. Najczęściej zbudowane 
są z konkretnych modułów, np. rekrutacja, szkolenia, kompetencje. Platforma może z po-
wodzeniem pełnić funkcję portalu edukacyjnego, bowiem jeżeli jest odpowiednio dobrana 
użytkownik widzi ją jako zwykłą stronę www.

Platformy e-learningowe ogólnie dzielone są na dwie grupy: open source – czyli darmo-
we platformy oraz platformy komercyjne – płatne, tworzone przez organizacje, odsprzeda-
jące je w ramach licencji.

Platformy open source są bardzo popularne, ich kod źródłowy jest udostępniony po-
szczególnym organizacjom, które mogą z platformy korzystać i modyfikować ją. Dzięki 
temu platformę można dostosować do wymagań danej organizacji. Oprogramowanie tego 
typu jest dobrze udokumentowane i co najważniejsze ciągle rozwijane dzięki zaangażowa-
niu nabywców, którzy publikują nowe moduły oraz własne rozwiązania. Najpopularniejsze 
platform tego typu to: Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment), 
Ilias (Integriertes Lern Informations und Arbeitskooperations System), Claroline (Open 
Source Learning ans e Working platform).

Platformy komercyjne, w odróżnieniu od open source, mają zamknięty kod źródłowy, 
którego nie można modyfikować. W zamian użytkownik otrzymuje techniczne wsparcie 
producenta. Organizacja może wdrożyć platformę samodzielnie albo zakupić licencję na nią 
wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. Zasadniczą cechą jest możliwość łą-
czenia ich z różnymi innymi systemami, tj. motywacyjnym, kadrowo-płacowym, systemem 
zarządzania talentami. Do najpopularniejszych platform komercyjnych należą: Fronter, 
Blackboard, WebCT (Web Course Tools). Wykorzystywanie platform e-learningowych 
przez organizacje ma wiele zalet, które zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.
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Korzyści stosowania e –learningu na zintegrowanym rynku 
europejskim

Nauczanie on-line rozwija się bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowaną tech-
nologię, pojawiają się nowe narzędzia edukacyjne, tj. gry symulacyjne czy aplikacje na te-
lefonach komórkowych. Z drugiej jednak strony rozwój e-learningu wciąż hamowany jest 
przez wysokie koszty wdrożenia oraz brak świadomości ogromu pozytywnych wpływów 
nauczania zdalnego na organizację – motywację do pracy, kulturę organizacyjną. Nauczanie 
przez Internet ma niemal nieograniczone możliwości przesyłu informacji, czerpania z do-
świadczeń innych, pozwala nie tylko uczyć się, ale również wymieniać poglądy, spostrzeże-
nia z szerszą grupą uczestników rozproszonych w wielu miejscach, mających różne możli-
wości własnego rozwoju, np. startu w biznesie oraz posiadających wiedzę z różnych krajów, 
którą mogą się podzielić. Nauczanie na odległość to również pewien sposób własnego roz-
woju, który pozwala na zdobywanie cennych kontaktów.

Ogromną korzyścią e-learningu jest oszczędność kapitału. W tym rodzaju nauczania nie 
występują pewne koszty, które są szczególnie wysokie w przypadku szkoleń realizowanych 
przy udziale uczestników z różnych krajów europejskich, tj.: wynagrodzenia trenera, trans-
portu klientów i trenerów między krajami czy też opłaty za wynajem sal szkoleniowych. 
Związana z tym jest również oszczędność czasu − osoby szkolące się nie muszą tracić go na 
dojazdy i np. kilkudniowy pobyt w ośrodku, a jedynie przeznaczają kilka godzin na szkole-
nie. Istotny jest również fakt, że szkolenia grupowe mogą odbywać się w tym samym prze-
dziale czasu, lecz niekoniecznie w tych samych godzinach, co eliminuje problem braków 
kadrowych na okres szkoleń, a co za tym idzie nie dezorganizuje pracy w organizacji. 

Warto wspomnieć również o możliwości łącznia systemu szkoleń z innymi np. kadro-
wymi, płacowymi, bibliotecznymi, co również ułatwia pracę działu szkoleń optymalizując 
jego działania organizacyjne (Penkowska 2010). E-learning wykorzystywany w szkołach 
i na uczelniach wyższych realizujących wymianę między krajami europejskimi pozwalana 
standaryzację wiedzy, uaktualnianie jej przez samych studentów, indywidualizację naucza-
nia oraz aktywizowanie studentów w różne międzynarodowe, naukowe czy biznesowe dzia-
łalności. Taka komunikacja pomiędzy nauczycielami a studentami może przybierać różne 
formy, które zostały opisane poniżej. 

Specyfika komunikacji na odległość

Komunikacja e-learningowa odbywająca się przy pomocy komputera i Internetu może być 
realizowana w formie asynchronicznej i synchronicznej1. Do komunikacji asynchronicznej 
wykorzystywana jest poczta elektroniczna, komunikatory, fora dyskusyjne, które pozwala-
ją na wymianę informacji między uczestnikami szkoleń niebędącymi w tym samym czasie 
przed ekranem monitora. Dodatkowo nadawca może załączać do wiadomości pliki tekstowe, 

1  Komunikacja synchroniczna – odbywa się w tym samym czasie dla obu rozmówców. Komunikacja asynchroniczna − odbywa 
się w różnym czasie dla rozmówców.
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obrazowe, kalkulacyjne. Komunikacja synchroniczna w e-learningu obliguje uczestników do 
aktywności w określonym, wspólnym dla wszystkich czasie. Wyróżnia się zasadniczo trzy 
rodzaje komunikacji synchronicznej: czat, audiokonferencja, wideokonferencja.

Systemy e-learningowe umożliwiają bieżącą kontrolę postępów w nauce, a także pozwa-
lają definiować potrzeby szkoleniowe przez badanie luki wiedzy pracowników. Ponadto, sys-
temy pozwalają dostosowywać poziom wiedzy do możliwości konkretnych uczestników kur-
sów. Dzięki e-learningowi mogą szkolić się dość duże grupy pracowników organizacji, a co 
najważniejsze nie występuje rozbieżność przekazywanej wiedzy − wszyscy otrzymują te same 
informacje. Jednocześnie nauka taka ma przyjemniejszą formę, gdyż jest urozmaicona dzięki 
wykorzystaniu multimediów. Nauczanie on-line ma charakter zdecydowanie bardziej zindy-
widualizowany wobec ucznia, uczestnik szkoleń najczęściej sam wybiera sobie czas i miejsce 
do nauki, a także materiał, z którym w danym momencie chciałby się zapoznać.

Nauczanie on-line, chociaż cieszy się coraz większą popularnością, wciąż budzi pytania 
przyszłych uczestników, czy odnajdą się w nowej formie nauki, czy będą potrafili poruszać 
się po platformie e-learningowej oraz czy mają dostatecznie dużo informacji na temat edu-
kacji zdalnej.

Ważną kwestią dotyczącą przygotowania do uczestnictwa w kursach on-line jest umie-
jętność organizacji czasu przeznaczonego na naukę, a ściśle mówiąc oddzielenie tego czasu 
od czasu przeznaczonego na obowiązki domowe lub rozrywkę. Uczestnik kursu powinien 
nabyć umiejętność organizowania własnego czasu przez: podział obowiązków na bardzo 
ważne oraz mniej ważne, rozpisywanie planu dnia bądź tygodnia oraz umiejętne i świadome 
wykorzystanie czasu, który oszczędza dzięki temu, że nie musi dojeżdżać na zajęcia. Warto 
jest logować się w miarę często na platformie szkoleniowej, aby uczyć się systematycznie 
i nie zostawiać „na koniec” do przyswojenia jednorazowo całego materiału. 

Następną umiejętnością jest sprawne posługiwanie się słowem pisanym, ponieważ na tym 
głównie opiera się komunikacja. Tworzenie wiadomości tekstowych jest ważne, również poza 
tematem e-learningu, ponieważ dzięki temu buduje się dosyć zwięzłe i konkretne wypowie-
dzi, dużo bardziej przemyślane i dopracowane niż wiadomości ustne. Szczególnie istotna jest 
znajomość języka angielskiego, który na rynku europejskim jest najbardziej popularnym języ-
kiem, pozwalającym na komunikację trenerów i kursantów pochodzących z różnych krajów.

Kolejną umiejętnością wykorzystywaną nie tylko w e-learningu jest umiejętność pra-
cy w grupie. Z uwagi na to, że kursanci „spotykają się” znacznie rzadziej, powinna być 
przestrzegana terminowość wykonywania konkretnych zadań, których efekty będą podsta-
wą pracy innych uczestników grupy. To wymaga wykazania się solidnością, terminowością 
i odpowiedzialnością za pracę własną i za pracę grupy.

Metoda badania

Próbę badawczą stanowiło 400 osób, które uczestniczyły w szkoleniu przez Internet, 
bądź zainteresowane są e-learningiem. Kwestionariusze ankietowe wypełniane były zarów-
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no przez Internet, jak i osobiście na wydrukowanych formularzach, a dobór próby badaw-
czej nastąpił przy użyciu metody kuli śnieżnej, która polega na dotarciu do przypadkowych 
grupy badanych, a następnie za ich pośrednictwem do kolejnych znanych im jednostek. 
240 osób wypełniło ankietę internetową, natomiast kwestionariusz w formie wydruku został 
rozdany około 200 osobom, z czego 160 osób oddało ankietę, którą można było przeznaczyć 
do dalszej analizy.40 kwestionariuszy nie można było uwzględnić w badaniach, ponieważ 
zostały błędnie lub niekompletnie wypełnione. 

Grupę respondentów stanowiło 38% kobiet oraz 62% mężczyzn. Osoby z wyższym wy-
kształceniem stanowiły 89% badanych, z pomaturalnym − 3%, ze średnim − 5% oraz z gim-
nazjalnym − 3%. Najliczniejszą grupę stanowili badani w wieku od 20 do 25 lat (49%). 4,5% 
ankietowanych stanowiły osoby w wieku poniżej 20 lat, 31% − w wieku 26-34 lat, 12,5% 
− 35-50 lat, a 3% − osoby powyżej 50 lat. 

Celem badania było określenie, jakie czynniki wpływają na jakość szkoleń e-learningo-
wych, wskazanie barier korzystania z e-learningu oraz preferencji dotyczących komunikacji 
trenera i kursanta. Pierwsze tego typu badania w Polsce wykonane zostały przez Dom Szkoleń 
i Doradztwa (DSiD) w roku 2010, a ich celem było zdiagnozowanie czynników wpływających 
na wewnętrzną motywację kursantów (Wolski, Mykowska 2013). Wyniki badań przeprowa-
dzonych przez autorów oraz wykonane przez DSiD wzajemnie się uzupełniają. W artykule 
przedstawiono wyłącznie wybrane wyniki zrealizowanych badań. Respondenci, odpowiadając 
na pytania związane e-learningiem, przedstawiali swoje opinie w stosunku do trzech podsta-
wowych grup szkoleń: zawodowe, z umiejętności miękkich oraz językowe.

E-learning w opiniach respondentów

Przeprowadzone badania ilościowe wykazały, iż najważniejszymi dla większości respon-
dentów czynnikami decydującymi o postrzeganiu jakości kursów e-learningowych są jakość 
materiałów (37% wskazań respondentów) oraz dobrze zorganizowana komunikacja nauczy-
ciela z uczniem (35%). Nieco niższe noty przypisano poziomowi przygotowania technicznego 
do korzystania z kursów (27%). Za dominujący czynnik uczestnictwa w kursach językowych 
oraz w kursach z umiejętności miękkich respondenci uznali poprawnie przebiegającą komuni-
kację z trenerem. Tego typu szkolenia wymagają częstszych kontaktów kursanta z prowadzą-
cym zajęcia. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkoleń zawodowych, w których 
większe znaczenie ma jakość materiałów, z których kursanci będą korzystać.

Respondenci wskazywali, że największą barierą w korzystaniu z kursów on-line jest 
brak wystarczającej mobilizacji do samodzielnego uczenia się (23% wskazań), a następ-
nie wciąż zbyt wysokie ceny kursów (21% wskazań). Brak osobistej motywacji do nauki  
on-line staje się barierą dla kursantów już po zapisaniu się na taki kurs. Ponadto, w przypad-
ku kursów językowych respondenci wskazywali na takie problemy, jak brak osobistego kon-
taktu z nauczycielem oraz brak wystarczającej interaktywności w materiałach edukacyjnych. 
Ankietowani odpowiedzieli, że dla kursów zawodowych, oprócz braku mobilizacji i wyso-
kich cen, barierą w korzystaniu jest niska dostępność takich szkoleń. Do przeszkód związa-
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nych z korzystaniem ze szkoleń z umiejętności miękkich respondenci zaliczali: brak mobili-
zacji, wysokie ceny oraz brak osobistego kontaktu z prowadzącym zajęcia. Potwierdzeniem 
tych wyników są badania dotyczące satysfakcji użytkowników platform e-learningowych 
przeprowadzone na grupie studentów (Dwornik, Wojewodzic, Litwin, Rogowska 2011). 
Okazuje się, że około trzy czwarte osób studiujących jest zadowolonych w stopniu co naj-
mniej średnim z e-learningu, ale około 10% nie jest usatysfakcjonowanych. 

Badania dotyczące sposobu komunikacji wskazują, iż większość respondentów preferuje 
synchroniczny sposób nauczania, co jest zauważalne w szczególności w przypadku kursów 
językowych. W najmniejszym stopniu komunikacja synchroniczna jest wymagana w szko-
leniach z umiejętności miękkich i zawodowych. Większość ankietowanych, w obu formach 
komunikacji synchronicznej oraz asynchronicznej, chciałaby nawiązywać kontakt z prowa-
dzącym wtedy, kiedy sami uznaliby to za konieczne. To oni chcieliby być inicjatorami kon-
taktów. Na każdych zajęciach kursu językowego z nauczycielem chciałoby komunikować 
się synchronicznie tylko 32% ankietowanych oraz 22% respondentów w systemie asyn-
chronicznym, dla pozostałych respondentów sposób komunikacji był obojętny. Należałoby 
zwrócić uwagę na dużo wyższe zainteresowanie ankietowanych komunikacją z nauczycie-
lem przy każdych zajęciach językowych. Jest to dużo większa częstotliwość niż w przypad-
ku szkoleń zawodowych czy z umiejętności miękkich.

Ponadto znacząca większość ankietowanych wskazała, że krótki film instruktażowy lub 
mały poradnik korzystania z platformy e-learningowej jest bardzo użyteczny. Zaledwie 5% 
badanych zdecydowało, że taka pomoc nie jest potrzebna. Zdecydowana większość an-
kietowanych (93%) uważa, że krótkie podsumowanie treści szkoleniowych, jako „szybka 
powtórka” przed egzaminem, jest dobrym pomysłem. Zdecydowana większość ankietowa-
nych (89%) odpowiada, że porady i wskazówki odnośnie do przygotowania technicznego do 
szkoleń on-line podnoszą ich subiektywną ocenę jakości kursu.

Podsumowanie

E-learning jest coraz częściej wybierany w stosunku do tradycyjnych metod nauczania, 
co oznacza, że w niedalekiej przyszłości może wyprzeć metody tradycyjne na rynku eu-
ropejskim (Dwornik, Wojewodzic, Litwin, Rogowska 2011). Spełnienie oczekiwań klienta 
niewątpliwie przyczynia się do wzrostu popularności edukacji on-line oraz do jej ciągłego 
rozwoju. Polepszająca się jakość kursów e-learnigowych z pewnością jest czynnikiem wzra-
stającego zainteresowania tą nowoczesną formą nauki. Wyniki badań wskazują, iż dobrze 
zorganizowana komunikacja nauczyciela z uczniem, dająca możliwość różnorodnego spo-
sobu kontaktu oraz wybranej przez uczestnika kursu częstotliwości, wpływa pozytywnie 
na postrzeganą jakość całego kursu. Jakość materiałów dydaktycznych przekazywanych 
kursantom, zwłaszcza odpowiedni ich rodzaj, częstotliwość wysyłania oraz sposób ich roz-
budowania, mają duży wpływ na jakość całego szkolenia e-learningowego. Przygotowanie 
techniczne wpływa pozytywnie na ocenę jakościową kursu on-line, a szczególnie istotne są 
porady dotyczące zarządzania czasem podczas uczenia się przez Internet.
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Wysoka jakość materiałów oraz prawidłowo zorganizowana komunikacja nauczycie-
la z uczniem tofundamentalne czynniki wpływające na jakości kursu on-line. Prowadząc 
internetowe szkolenia należy udostępniać słuchaczom jak najlepiej opracowane materiały 
dydaktyczne, gdyż to one stanowią dla kursanta największą wartość. Zaleca się tak projekto-
wać szkolenia, aby komunikacja odbywała się w sposób synchroniczny, co jest szczególnie 
ważne w przypadku kursów językowych. System komunikacji w szkoleniach powinien być 
tak opracowany, aby kursant mógł kontaktować się z trenerem, gdy uzna to za konieczne. 
Należy realizować kursy dające możliwość prowadzenia audio i wideokonferencji. Należy 
tworzyć niezbyt zwięzłe, ale i nie przesadnie rozbudowane materiały edukacyjne, warto 
zwrócić uwagę na wiek i wykształcenie odbiorców. Im niższe wykształcenie ma grupa do-
celowa, tym bardziej zwięzłe powinny być materiały do niej kierowane. Dobrze zaprojekto-
wany kurs e-learningowy powinien być wyposażony w krótki film instruktażowy lub mały 
poradnik użytkowania platformy edukacyjnej. Ważnym elementem wstępu do kursu powin-
no być przekazywanie porad i wskazówek dotyczących technicznego przygotowania ucznia 
do udziału w szkoleniach on-line. 
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Clients’ Expectations towards e-Learning in the European Market

Summary

The article treats the teaching with the use of training carried out as distance 
learning. The previous considerations indicate the growing importance of e-learn-
ing in teaching, and the study and literature analyses show that the perception of 
the quality of e-learning is influenced by many factors which decide assessment 
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thereof. In their article, the authors presented the genesis, classification, e-learning 
platforms and benefits from e-learning. An aim of the presented in the article sur-
veys was to determine what factors affect the quality of e-learning, indicate the 
barriers of the use of e-learning and preferences concerning communication of the 
teacher and the student. The surveys, based on which the authors made their conclu-
sions, were carried out in 2012-2013 on the group of 400 individuals. 

Key words: e-learning, teaching, communication.

JEL codes: D83, L86

Ожидания клиентов в отношении э-обучения на европейском рынке

Резюме

Статья посвящена учебе с использованием дистанционного обучения. 
Прежние рассуждения указывают все большее значение э-учебы в обучении, 
а из анализов исследований и литературы вытекает, что на восприятие качест-
ва обучения в системе электронной учебы влияют многие факторы, которые 
решают вопрос об их оценке. В статье указаны генезис, классификация, плат-
формы э-обучения и выгоды от э-обучения. Цель представленных в статье 
исследований – определить, какие факторы влияют на качество э-обучения, 
указать барьеры в пользовании э-обучением и предпочтения, касающиеся об-
щения учителя и учащегося. Опросы, на основе которых сделали умозаклю-
чение, провели в 2012-2013 гг. на группе 400 лиц. 

Ключевые слова: э-обучение, обучение, коммуникация.
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