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DIGITAL LEARNING



DIGITAL LEARNING

Czym jest digital learning?

▪ Nauka na odległość z wykorzystaniem 

najnowszych technologii

▪ Edukacja dostosowana do postępu i rozwoju 

uczestnika



✓ Szybko się uczyć i oduczać

✓ Dostosowywać się do zmieniających się warunków

✓ Wykorzystywać nowoczesne technologie 

✓ Być elastyczni – stymulowanie postaw

✓ Ciągle podważać statusu  quo

✓ Odważnie testować nowe rozwiązania

✓ Z rozwagą korzystać z nadarzających się możliwości

DIGITAL LEARNING 
NIE JEST 

WYBOREM, JEST 
KONIECZNOŚCIĄ

!!!

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE POTRZEBUJEMY:



Pokolenie się zmienia - Millenialsi

▪ Pewni siebie, wymagający, chętnie się uczą

▪ Są otwarci i gotowi na edukację (ustawowa nie 

spełnia ich oczekiwań)

▪ Samodzielnie szukają potrzebnej wiedzy

▪ Od urodzenia mają kontakt z technologią

▪ Przyzwyczajeni do „natychmiastowości”, 

dostępu do informacji i wiedzy na żądanie

▪ Wybierają kierunki studiów odbiegające od 

potrzeb rynkowych – dokształcają się 

samodzielnie na licznych kursach

▪ Mają największy wpływ na innowacyjność 

przedsiębiorstw



MOBILE – zabieramy go wszędzie

▪ Smartfon najważniejszy zaraz po portfelu i 
kluczach do domu. 

▪ Urządzenia mobilne służą już nie tylko do rozmów 
– obecnie także do płacenia rachunków, zakupów 
przez Internet oraz nauki online



MOBILE – korzystamy wszędzie

Photo on https://foter.com/re/ce7346



MOBILE – korzystamy jednocześnie

Źródło: https://nowymarketing.pl/a/8169,multiscreening-podzielnosc-uwagi-sprzyjajaca-reklamodawcom1



Czy tworzymy szkolenia na smartfony?

▪ 95% Polaków chciałoby korzystać z urządzeń 
mobilnych do nauki online *

▪ Jedynie 37% firm i instytucji w Polsce 
wykorzystuje urządzenia mobilne do realizacji 
szkoleń *

▪ Na świecie aż 75% firm i instytucji wykorzystuje 
urządzenia mobilne do realizacji szkoleń*

* Badania firmy GroMar.eu *



Komunikujemy się inaczej



Konsumpcja treści i zmiana narzędzi pracy

Narzędzia, platformy internetowe i serwisy społecznościowe są wykorzystywane do pracy każdego dnia.



Zmiana sposobu komunikacji

Forum Wall 



DOSTĘPNOŚĆ KONTENTU EDUKACYJNEGO

WG. GUS 6,5 mln Polaków uczy się 
samodzielnie

Dziś z kursów i szkoleń korzysta 29 
proc., a z samokształcenia 25 proc. 
osób więcej niż 10 lat temu. – wg GUS 
“Kształcenie Dorosłych”

Internet to dostęp do setek tysięcy 
kursów online. 



Dostęp do wiedzy na żądanie

Wejdź na www.gromar.eu i pobierz bezpłatne poradniki, podcasty, szkolenia. 
Kolejne materiały już niebawem.  

www.edolando.com

https://www.puw.pl/pl

http://www.gromar.eu/


ZMIANA MODELI ZAKUPOWYCH

▪ Miesięczny plan abonamentowy
▪ Personalizacja treści

▪ Korzystasz kiedy chcesz
▪ Darmowy okres testowy
▪ Wszechstronne możliwości dostępu
▪ Serwisy dostosowane do różnych urządzeń
▪ Zakres funkcjonalny zależny od pakietu



ZMIANA MODELI ZAKUPOWYCH



FORD - wirtualna rzeczywistość (VR)

https://youtu.be/swxA-ihn948

Inżynierowie firm są w stanie tworzyć w 
wirtualnym środowisku kompletne modele 
aut, począwszy od układu napędowego na 
tapicerce kończąc.

VR używane jest również przez inżynierów i 
projektantów wnętrz czy np. krajobrazów. 
Dzięki specjalnym aplikacjom można 
obejrzeć wnętrza samochodów, inwestycji 
mieszkaniowych, budynków czy ogrodów –
zanim powstaną. 

https://youtu.be/swxA-ihn948


SURGERA - wirtualna rzeczywistość (VR)

http://store.steampowered.com/app/763860/Surgera_VR/

Rzeczywistość wirtualna pozwala 
odwzorować model ciała ludzkiego, na 
którym lekarz może przeprowadzać 
zabieg, szkolenia oraz badania.

Może być wykorzystywana w terapii czy 
ratownictwie medycznym.



Montaż anteny - wirtualna rzeczywistość (VR)

https://www.youtube.com/watch?v=Sg3c1I6msk0

Doskonałym przykładem projektu VR dla 
wielu użytkowników jest doświadczenie 
szkolenia, które pozwala poprowadzić 
uczestnika po montażu mobilnej anteny 
satelitarnej.



virtualspeech.com

https://youtu.be/xAb54ayW4lE

▪ Ćwiczenia 
wystąpień 
publicznych

▪ Rozmowy 
rekrutacyjne



Czy uczymy się za pomocą technologii VR?

▪ 68% badanych chce wykorzystywać technologię VR *

▪ Jedynie 5% badanych w Polsce wykorzystuje VR *

▪ Na świecie aż 27% badanych wykorzystuje VR *

* Badania firmy GroMar.eu *



IKEA PLACE - rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość może być 
przydatna także w kierunkach artystycznych 

To pomocne narzędzie pracy dla architektów, 
projektantów wnętrz.

Najnowsza aplikacja IKEA pozwala zobaczyć 
jak będzie wyglądać umeblowane mieszkanie.

Wybrany element wyposażenia element 
wyposażenia od razu zostaje 

przetransferowany do naszej rzeczywistości 
i można go dowolnie ustawić za pomocą 

gestów.

Ikea place



Anatomy 4D – rozszerzona rzeczywistość

Układy narządów mięśniowych, kostnych, 
układu oddechowego, serce.



Czy wykorzystujemy technologię AR?

▪ Jedynie 16% badanych w Polsce wykorzystuje AR 
na rynku Learn&Development *

▪ Na świecie aż 23% badanych na świecie 
wykorzystuje AR na rynku Learn&Development*

* Badania firmy GroMar.eu *



BIG DATA / ANALIZY

Big data w edukacji:

▪ Swoje dane zostawiamy wszędzie
▪ Wiedza pozyskana z analizy danych jest pomocna 

w rozwoju systemu oświaty oraz programów 
nauczania

▪ Łatwiejsza identyfikacja zagrożeń dla uczniów, 
studentów czy pracowników

▪ Pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki 
edukacyjnej

▪ Sprawniejszy system oceniania
▪ Wsparcie dla wykładowców i nauczycieli

• Czy zbieramy dane?
• Czy analizujemy dane?
• Czy wykorzystujemy dane?



Sztuczna inteligencja (IA) - BOTY

https://emplocity.pl/dla-pracodawcow/

BOTY w rekrutacji

▪ Automatyzacja procesów rekrutacji
▪ Komfort dla potencjalnego pracownika
▪ Łatwiejsze odnajdywanie dopasowanych ofert
▪ Schemat rozmowy podobny do tej z prawdziwym rekruterem

Jak to działa?

Bot nie tylko dopasowuje kwalifikacje kandydata do wymagań 
danego ogłoszenia. Kontaktuje się bezpośrednio z rekruterami i 
przedstawia anonimową sylwetkę kandydata. Dopiero gdy 
pracodawca  wybierze kandydata na podstawie jego umiejętności 
i doświadczenia, bot wysyła zaproszenie na spotkanie 
rekrutacyjne. 



Sztuczna inteligencja (IA) - CC

▪ TeleBot został wpięty w banku w proces sprzedażowy do automatycznej weryfikacji potencjału 
sprzedażowego leadów z kampanii internetowych (przed obsługą w CC).

▪ Dzięki zastosowaniu algorytmów AI oraz użyciu prawdziwej ludzkiej mowy, klienci w trakcie rozmowy 
nie odnoszą wrażenia, że rozmawiają z botem. 

▪ Przy obsłudze ponad 15 tys. leadów przez TeleBota nie zanotowano przypadku by klient miał 
wrażenie, że rozmawia z Botem.

▪ 95% kontaktów niedodzwonionych oraz 92% klientów niezainteresowanych ofertą udało się odrzucić 
(nie zostały skierowane do CC) .

▪ Dzięki zastosowaniu TeleBota można odciążyć CC o ok 60-80% ruchu - zupełnie niepotrzebnych i nie 
sprzedażowych kontaktów (angażujących czas i zasoby - zwiększających koszty).

#AI #SztucznaInteligencja #Boty

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6387973076126040064/

BOTY na Call Center



Badanie Learn & Development

Przeprowadziliśmy badanie rynku i nawiązaliśmy kontakty 
biznesowe z firmami z takich krajów jak: Dania, Szwecja, 
Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Węgry, Austria, 
Francja, ale również Kanada, Brazylia, Turcja oraz Izrael.

▪ Raport przygotowany przez GroMar.eu 

▪ Jeszcze nieopublikowany !!!

▪ Raport przedstawia najpopularniejsze i najchętniej 

stosowane technologie w edukacji i działaniach e-

learningowych

▪ Ponad 10 000 odwiedzających targi.



RAPORT LEARNING & DEVELOPMENT – TRENDY 2018

Czy Twoja organizacja wykorzystuje 
poniższe technologie w swoich 
szkoleniach online?

Źródło – badanie przeprowadzone przez firmę GroMar.eu.



RAPORT: LEARNING & DEVELOPMENT

Badanie rynku przeprowadzono podczas konferencji OEB w Berlinie oraz LT w Londynie i Polsce. 

Według respondentów najpopularniejsze technologie wykorzystywane 
w szkoleniach to:  Video  73,7%  (Polska), 86,4% (Świat)

Największy potencjał do rozwoju ma technologia VR – na rynku 
krajowym chce ją wykorzystać aż 68,2% ankietowanych!

Prawie 80% badanych już korzysta z Webinariów albo chciałoby to 
robić w przyszłości

Duże szanse rozwoju w Polsce ma technologia Mobile - 63% badanych 
jeszcze jej nie wykorzystuje, ale chciałoby ją zastosować.



Raport LEARN&DEVELOPMENT – pełne dane

Pełna treść raportu będzie niebawem dostępna 
na www.gromar.eu/baza-wiedzy/

http://www.gromar.eu/bazawiedzy/


Od ponad 19 lat działamy w branży informatycznej,
zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.
Znaleźliśmy się na 21. miejscu wśród 50 najszybciej
rozwijających się firm technologicznych w centralnej
Europie według rankingu „Deloitte Technology Fast 50 in
Central Europe”.

Specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych
rozwiązań e-learningowych, a naszą misją jest
propagowanie nowoczesnych i użytecznych form nauczania,
służących zdalnemu podnoszeniu kompetencji. Mamy
interdyscyplinarny zespół ekspertów i pasjonatów
nowoczesnych technologii, którzy tworzą produkty o
najwyższej wartości i standardzie.



Stworzyliśmy już ponad 1000 projektów, m.in. dla:



Współpraca z MEN: e-PODRĘCZNIKI

▪ Dostarczamy ponad 2260  e-podręczników do nauki 
angielskiego dla uczniów szkół ogólnokształcących z 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

▪ 150 osób jest zaangażowanych w realizację projektu.
▪ Okres realizacji: 6.11.2017 – 31.08.2018r.
▪ Zakres:

▪ Matematyka - 530 szt. 
▪ Informatyka - 175 szt.
▪ Geografia - 175 szt.
▪ Fizyka - 185 szt.
▪ Chemia - 185 szt.
▪ Biologia - 175 szt.
▪ Przyroda - 195 szt.
▪ Język polski - 220 szt.
▪ Historia 320 - szt.
▪ WOS 100 - szt.

W styczniu 2016 r. 56% uczniów i 48% nauczycieli korzystało z     
e-podręczniki.pl. Obecnie to 6,973 mln unikalnych użytkowników, 
blisko 90 mln odsłon platformy, którą codziennie odwiedza około 
25 tys. użytkowników.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Janusz Orzelski
Email: j.orzelski@gromar.eu
Mobile: (+48) 664 960 780
www.gromar.eu 

ZAPRASZAMY TRENERÓW I WSZYSTKIE OSOBY GOTOWE 
DZIELIĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ EKSPERCKĄ W KOMERCYJNYCH 
PROJEKTACH. 

mailto:j.orzelski@gromar.eu

