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Główne punkty styku klienta

i dostawcy e-learningu 

Wybór właściwiej firmy 

e-learningowej

O czym warto pamiętać w projekcie e-learningowym…

Poziom znajomości PM, 

e-learningu i merytoryki

Czynnik ludzki 

i komunikacja w projekcie

Priorytet projektu 

w organizacji 
Najczęściej popełniane 

przez Klientów błędy



Właściwy wybór firmy e-learningowej
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Dostęp do klientów 

referencyjnych

Zrealizowane do tej 

pory projekty, 

doświadczenie

Przebieg procesu 

zakupowego –

prezentacja 

możliwości

Aspekty formalne 

umowy 

(m.in. pliki źródłowe, 

gwarancja, czas 

reakcji na zgłoszenia 

serwisowe) 

Koszty realizacji 

poprawek i zmian 

oraz usług 

administracji klienta

Co powinno 

niepokoić: szybkie 

terminy i niskie ceny



Znajomość PM, e-learningu i merytoryki
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Przykładowy przebieg procesu tworzenia 

szkolenia e-learningowego 
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Montaż szkolenia

Nagrania audio

(jeśli szkolenie 

zawiera audio)

Akceptacja 

szkolenia przez Klienta

Osadzenie 

szkolenia na platformie

Uruchomienie 

szkolenia

Analiza i Projekt Scenariusz Development Implementacja

Analiza projektowa 

(zakres  i cele projektu, 

harmonogram)

Opracowanie koncepcji 

wizualnej 

Zaprojektowanie 

koncepcji scenariusza 

szkolenia

Opracowanie  

scenariusza 

szkolenia

Rewizja scenariusza; 

opracowanie finalnych 

wersji

Kontrola językowa 

Dobór wizualizacji 

i ich obróbka

Informacja zwrotna 

w obszarze 

efektywności szkolenia

Ewaluacja

Opracowanie próbki 

technicznej szkolenia

(ustalenie standardu)

Testy i techniczna 

kontrola jakości

Dobór lektorów  

(jeśli szkolenie zawiera 

audio)



Zarządzanie projektem 

Znajomość zasad Project Managementu, nie konkretnej metodologii projektowej, honorowanie 

zaakceptowanych dokumentów projektowych. 

▪ Znajomość procesu produkcji szkolenia 

e-learningowego

▪ Kto jest kierownikiem projektu po stronie klienta? 

Decyzyjność kierownika projektu

▪ Harmonogram projektu i ewentualne przesunięcia 

terminów (dokumentacja projektowa)

▪ Zaangażowane innych osób w projekcie, 

komunikacja w projekcie, wiem do kogo i z czym

▪ Akceptacja kolejnych etapów projektu



Znajomość e-learningu (metodyka, e-szkolenie, platforma)

Znajomość procesu produkcji 
szkolenia e-learningowego

Znajomość zasad metodyki 
e-learningowej

Znajomość wymagań 
dotyczących platformy 
(wsparcie ze strony IT)
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Wsparcie merytoryczne w projekcie 

Dostęp do ekspertów 
merytorycznych, 

dyspozycyjność i otwartość 
na kontakt

Poziom akceptacji treści 
przez eksperta 
merytorycznego
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bezpieczeństwo 

projektu

trzymanie się 

ustaleń 

projektowych

zaangażowanie

dostawcy

najlepiej 

dwustronnastawianie granic

Czynnik ludzki - komunikacja i asertywność

relacja zaufania

zakres projektu, 
harmonogram

w ramach 

projektu

zlecanie 
dodatkowych 

prac

czas, uważność, 
działania



Ranga projektu 

w organizacji –

sponsor projektu 

i jego zasięg

Priorytet projektu e-learningowego w organizacji

Ilość i poziom 

zarządczy osób 

zaangażowanych 

w realizację 

(uzależnione od 

tematyki)

Umocowanie 

kierownika projektu 

po stronie klienta 

(dyrektor i jego 

akceptacja)



Najczęściej popełniane błędy przez Klientów

 Pośpieszne akceptowanie scenariuszy bez świadomości konsekwencji 

 Pojawienie się na ostatniej prostej nowego akceptującego (najczęściej niestety dyrektor)

 Brak informacji o niedostępności (urlopy)

 Brak czasu i zaangażowania w projekt

 Kurczowe trzymanie się przyzwyczajeń bez względu na cel

 Przedłużanie procesów realizacyjnych
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E-learning jest dla ludzi ☺
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