
Pięć powodów, dla których warto rozważyć  naukę przez Internet już teraz

KLUCZOWA ROLA ZDALNEGO SZKOLENIA 
W DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI

Nauka przez Internet może oznaczać: 
• 50% oszczędności w porównaniu do szkoleń 

stacjonarnych 

• spójne doświadczenie szkoleniowe dla uczestników

• 60% oszczędności czasu przeznaczanego na 
udzielanie instrukcji

• łatwy dostęp uczestników do treści szkoleniowych,  
bez potrzeby podróży 

• zwiększenie zdolności zapamiętania materiału  
o 15-50%

Badanie przeprowadzone przez ATD na 2,500 firmach pokazuje, że firmy, które posiadają wszechstronne programy 
szkoleniowe, mają o 218% wyższe dochody w przeliczeniu na pracownika i marże wyższe o 24%. Mając to na uwadze, 
wycofanie się z programów szkoleniowych i rozwojowych ze względu na obawy związane z podróżą czy zdrowiem, wydaje 
się właśnie teraz szczególnie nietrafionym pomysłem. Dowiedz się, w jaki sposób wirtualne rozwiązania mogą pomóc 
zredukować koszty i stres związany z podróżowaniem, równocześnie utrzymując możliwość uczestniczenia w szkoleniach. 

Ograniczone możliwości podróżowania, obawy związane ze zdrowiem, narastające 
ograniczenia budżetowe i czasowe – to wszystko sprawia, że wiele firm rozważa 

korzyści z wprowadzenia zdalnych szkoleń, mając na uwadze rozwój swoich 
pracowników i potrzebę optymalnego wykorzystania czasu i zasobów.
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Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w szkolenie 
Podczas zdalnej sesji szkoleniowej, nie ma potrzeby wynajmowania sali na szkolenie ani 
opłacania podróży. A jeśli zawartość szkolenia jest nagrana, uczestnicy mogą do niego wracać 
tak często, jak będą chcieli. 

Zdolność zapamiętywania 
Zdolność zapamiętywania w sytuacji wirtualnej może być od 15 do 50% wyższa niż w sytuacji 
szkolenia stacjonarnego. Jeśli sesja szkoleniowa jest nagrana, uczestnik ma dostęp do jej 
treści w tej samej formie, co w trakcie szkolenia; może do niego wracać tak często, jak tylko 
będzie chciał.

Eliminacja podróży i minimalizacja ryzyka związanego ze zdrowiem
Jednym z największych kosztów związanych ze szkoleniami stacjonarnymi bywają koszty 
podróży uczestników na miejsce szkolenia. Szkolenie zdalne eliminuje te koszty, minimalizując 
równocześnie potencjalne problemy związane z tak aktualnymi kwestiami zdrowotnymi.

Stworzenie masy krytycznej 
Zdalne szkolenie pozwala na uczestnictwo nieograniczonej liczby uczestników. 
Im więcej pracowników ma dostęp do jego treści, tym szybciej i z tym większym 
prawdopodobieństwem nowe umiejętności staną się częścią kultury organizacyjnej. 

Większe zaangażowanie
Doświadczenia zdalne zawierają generalnie więcej narzędzi interakcyjnych niż te prze-
prowadzane w sali, co pozwala na wyższe zaangażowanie uczestników. Quizy, filmiki i inne 
narzędzia budują zaangażowanie i pozwalają uczestnikom na jego utrzymanie, nawet jeśli 
jest to ich kolejne doświadczenie związane z danym kontentem.  
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http://kenblanchard.com/virtual-learning
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