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Projektowanie i wdrażanie 
kursów e-learning 

 
 

30 godz. dyd. 
(18 godz. dyd. warsztatów stacjonarnych + 12 godz. dyd. warsztatów e-learning) 

 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów projektowania i wdrażania kursów 

e-learningowych wykorzystujących technologie Web 2.0, dla przygotowania jak najatrakcyjniejszej oferty 

edukacyjnej. 

RAMOWY PROGRAM 

Wprowadzenie do e-learningu (2 godz. dyd. stacjonarne + 1 godz. dyd. e-learning) 

Charakterystyka e-learningu 

Podział szkoleń e-learningowych 

Rola e-learningu w kontekście potrzeb biznesowych organizacji 

E-learning a uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne 

Wdrażanie e-learningu w organizacji 

Bariery utrudniające wdrożenie szkoleń e-learningowych 

Prawo autorskie w e-learningu 

Wdrożenie platformy e-learningowej (3 godz. dyd. stacjonarne + 2 godz. dyd. e-learning) 

Funkcje platform e-learningowych 

Rodzaje platform elearningowych 

Wybór środowiska dla platformy elearningowej 

Przygotowanie środowiska do instalacji platformy 

Instalacji platformy elearningowej 

Konfiguracja platformy elearningowej 

Personalizacja platformy elearningowej 

Administrowanie platformą LMS 



 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ WSH | tel.: 32 363 12 03; e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl 

 

Scenariusz szkolenia e-learning (1 godz. dyd. stacjonarna + 1 godz. dyd. e-learning) 

Scenariusz jako narzędzie pracy 

Elementy scenariusza 

Szablon scenariusza szkolenia e-learning 

Implementacja scenariusza w kursie elearningowym 

Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy z wykorzystaniem natywnych narzędzi platformy 

(5 godz. dyd. stacjonarnych + 3 godz. dyd. e-learning)) 

Wykorzystanie form komunikacji synchronicznej i asynchronicznej 

Zasoby służące do zamieszczania treści 

Wprowadzenie interakcji i aktywności w kursie 

Wykorzystanie aktywności quiz, zadanie, warsztat 

Wprowadzenie do grafiki na potrzeby kursów elearningowych 

Budowanie kursu e-learningowego z wykorzystaniem poznanych narzędzi 

Budowanie multimedialnych komponentów e-learningowych 

(5 godz. dyd. stacjonarnych + 3 godz. dyd. e-learning) 

Narzędzia wykorzystywane do tworzenia treści multimedialnych 

Produkcji i post produkcja kontent wideo 

Interaktywne wideo 

Pigułki wiedzy 

Nagrywanie screencastów i tutoriali 

Wykorzystanie narzędzi komercyjnych i opensource w kreowaniu zasobów multimedialnych. 

Prowadzenie zajęć zdalnych (2 godz. dyd. stacjonarne + 2 godz. dyd. e-learning) 

Motywowanie 

Raportowanie 

Ocenianie 

Automatyzacja oceniania 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w warsztatach, każdy Uczestnik będzie potrafił samodzielnie: 

 przygotować kontent dla kursów zdalnych, 

 zaprojektować i zaimplementować kursy elearningowe, 

 obsługiwać e-szkolenia (raportowanie, ocenianie,), 

 zautomatyzować większość procesów związanych z realizacją e-kursu. 
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Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących zdobyć umiejętność przygotowywania kursów i szkoleń 

w postaci e-learning. 

Osoba zgłaszająca chęć udziału w usłudze musi posiadać: 

 podstawową umiejętność obsługi systemów operacyjnych, 

 podstawową umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego, 

 podstawową wiedzę w zakresie obsługi narzędzi graficznych. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 
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