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ETAPY ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ

Cykl życia
zdalnej usługi

rozwojowej

Proces
realizacji

zdalnej usługi
rozwojowej

jako projektu

Macierz BCG
zdalnych usług
rozwojowych



Badania wykazują, że 90% strategii, które wdrażają firmy,
aby konkurować na rynku usług szkoleniowych 

nie są realizowane z sukcesem!!!



5 GŁÓWNYCH POWODÓW NIEPOWODZEŃ

Myślenie operacyjne

Brak jasnej wizji rozwoju
oferowanych usług

Problem z poprawnym
opracowaniem strategii

Brak kontroli
realizacji strategii

Rutynowa kultura
organizacyjna

90% niepowodzeń
strategii firm

szkoleniowych



PROCES REALIZACJI ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ
Realizacja usługi e-learningowej to złożony proces składający się z kilku etapów, którego celem jest uzyskanie

pozytywnych efektów uczenia się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

02
PRZYGOTOWANIE
Zaprojektowanie,
zaprogramowanie 
i przygotowanie wszystkich
zasobów niezbędnych do
realizacji usługi

01
INICJACJA
Identyfikacja potrzeb
rozwojowych,
zakontraktowanie usługi

03
REALIZACJA
Realizacja usługi zgodnie z
produktami etapem II

04
EWALUACJA
Ocena jakości usługi w
różnych momentach jej
realizacji oraz stopnia
osiągnięcia celów
rozwojowych

05
ZAKOŃCZENIE
Formalne zakończenie usługi,
lessons learned.



Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych:
Analiza rynku
Analiza oczekiwań klienta
Analiza profilu odbiorców usługi

Stworzenie koncepcji usługi, która powinna zawierać m.in.:
cele na poziomie uczestnika (uczenia się) i klienta (biznesowe)
treści kształcenia (kursu/szkolenia e-learningowego)
zasady ewaluacji, 
zasoby potrzebne do realizacji usługi, 
zaangażowane osoby,
środowisko wirtualne nauczania

Podjęcie decyzji przez klienta o realizacji usługi.

Koncepcja usługi (kursu/szkolenia e-learningowego)
Kontrakt określający cele rozwojowe oraz odpowiedzialności interesariuszy.

Akceptacja usługi i przejście do drugiego etapu— Projektowanie usługi
Przedłużenie tego etapu i zwrócenie jego produktów do korekty.
Odrzucenie realizacji usługi.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

PRODUKTY ETAPU:

MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ETAPU:

Celem etapu Inicjowania
usługi jest podjęcie
decyzji o realizacji usługi
i przeznaczeniu na ten
cel koniecznych
zasobów.

01
INICJACJA
Identyfikacja potrzeb
rozwojowych,
zakontraktowanie usługi



Wybór szczegółowych celów rozwojowych
Wybór treści kształcenia
Wybór metod osiągania celów rozwojowych 
Wybór aktywności dla uczestników kursu/szkolenia
Wybór metod ewaluacji kompetencji uczestników oraz kursu
Wybór i opracowanie materiałów dydaktycznych
Opracowanie harmonogramu realizacji usługi
Wybór i zaprojektowanie środowiska wirtualnego nauczania
Dobór i przygotowanie osób realizujących usługę
Przygotowanie odbiorców usługi (uczestników kursu/szkolenia e-learningowego)
Wybór kanałów komunikacji z interesariuszami usługi
Opracowanie planu zarządzania ryzykiem
Test platformy e-learningowej lub webinarowej

Program usługi (kursu/szkolenia e-learningowego)
Materiały dydaktyczne
Środowisko wirtualne nauczania
Plan komunikacji
Plan zarządzania ryzykiem.

Akceptacja produktów tego etapu i przejście do trzeciego etapu - realizacja usługi 
Przedłużenie tego etapu i zwrócenie jego produktów do korekty.
Zakończenie usługi.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

PRODUKTY ETAPU:

MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ETAPU:

Etap przygotowania zdalnej
usługi rozwojowej obejmuje
zaprojektowanie,
zaprogramowanie 
i przygotowanie wszystkich
zasobów oraz planów
działań niezbędnych do
realizacji usługi.

02
PRZYGOTOWANIE
Zaprojektowanie,
zaprogramowanie 
i przygotowanie wszystkich
zasobów niezbędnych do
realizacji usługi



Udostępnienie kursu/szkolenia zdalnego jego uczestnikom 
Dystrybucja materiałów dydaktycznych
Prowadzenie zajęć/lekcji online 
Realizacja programu kształcenia
Tutoring/motywowanie
Monitorowanie aktywności uczestników kursu/szkolenia
Komunikacja bilateralna (feedback)
Zarządzanie środowiskiem wirtualnego nauczania
Udzielanie wsparcia technicznego uczestnikom kursu/szkolenia zdalnego
Ocena jakości usługi na etapie jej rozwoju

Główny produkt usługi (kurs/szkolenie e-learningowe) wraz z jego dokumentacją.

Akceptacja realizacji usługi przez klienta.
Przedłużenie tej fazy na prośbę klienta. 
Zakończenie usługi.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

PRODUKTY ETAPU:

MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ETAPU:

Etap realizacji usługi to jej
wykonanie w oparciu o
produkty opracowane w
fazie 2 i uzgodnień z
klientem.

03
REALIZACJA
Realizacja usługi zgodnie z
produktami etapem II



Systematyczne zbieranie informacji o jakości usługi w trzech momentach jej realizacji:
początkowej (przed rozpoczęciem), rozwoju (w połowie jej trwania) i końcowej (po
zakończeniu).
Ocena satysfakcji uczestników (ich reakcji na kurs).
Ocena przyrostu kompetencji uczestników.
Ocena zmiany zachowań uczestników.
Podejmowanie działań korekcyjnych.
Gromadzenie wymagań niemożliwych do wykonania i zbytecznych.
Pielęgnowanie przebiegu usługi w kontekście osiągnięcia jej celów rozwojowych.
Tworzenie raportów i sprawozdań z ewaluacji.
Prowadzenie komunikacji z interesariuszami (przekazywanie raportów, omawianie
rezultatów ewaluacji).

Raporty i sprawozdania z ewaluacji.
Plany poprawy jakości usługi.

Poprawa słabych aspektów usługi.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

PRODUKTY ETAPU:

MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ETAPU:

Etap ewaluacji zdalnej usługi
rozwojowej to zbieranie
informacji o jakości usługi w
różnych momentach jej
realizacji oraz ocena stopnia
osiągnięcia celów
rozwojowych i efektów
uczenia.

04
EWALUACJA
Ocena jakości usługi w
różnych momentach jej
realizacji oraz stopnia
osiągnięcia celów
rozwojowych



Ocena usługi przez klienta.
Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zakończeniu usługi.
Rozwiązanie zespołu i zwolnienie zasobów.
Podziękowanie osobom zaangażowanym.
Zebranie szczegółowych informacji o zrealizowanej usłudze, przeanalizowanie jej
i wyciągnięcie wniosków na przyszłość (lessons learned).
Świętowanie sukcesu.
Rozliczenie finansowe z klientem.

Raporty i sprawozdania z ewaluacji.
Plany poprawy jakości usługi.

Protokół odbioru usługi.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

PRODUKTY ETAPU:

MOŻLIWE ZAKOŃCZENIA ETAPU :

W etapie zakończenia usługi
następuje podsumowanie
wykonania zdalnej usługi
rozwojowej, ocena jej jakości
oraz określenie jak można ją
wykonać lepiej w przyszłości
(lessons learned). Zwykle  też  
następuje  rozliczenie
finansowe  z klientem.

05
ZAKOŃCZENIE
Formalne zakończenie usługi,
lessons learned.



CYKL ŻYCIA ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ
Cykl życia zdalnej
usługi rozwojowej to
seria faz, przez które
przechodzi usługa od
początku swojego
istnienia aż do
zakończenia.

Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek
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ED
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Analiza rynku pod kątem potrzeb
szkoleniowych.

Ocena potencjału rynku.
Analiza konkurencji.

Usługa rozwojowa  świadczona
jest nielicznym klientom.

Ocena satysfakcji klientów.
Intensyfikacja działań
promocji.Rozszerzenie
oferty.Różnicowanie

oferty.Wzrost sprzedaży.

Pozycjonowanie marki.
Segmentacja rynku.

Wysoka sprzedaż usługi.
Zmniejszenie kosztów.

Cena głównym narzędziem
konkurencyjnym

Spadek zapotrzebowania na
usługę. Spadek sprzedaży.
Przygotowanie usługi do

wyjścia z rynku.
Poszukiwanie nowych

rynków. Obserwacja rynku.



MACIERZ BGC
Macierz BCG klasyfikuje
poszczególne strategiczne
jednostki biznesu (produkty,
usługi) według stopy
wzrostu ich rynku (wysokiej
lub niskiej) oraz względnego
udziału w rynku (wysokiego
lub niskiego).

DOJNE KROWY

GWIAZDY

BALASTY

DYLEMATY

RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU
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Wysoka rentowność
Duże zapotrzebowanie kapitałowe

PŁYNNOŚĆ = 0

RELATYWNY UDZIAŁ W RYNKU

PO
TRZEBY KA

PITA
ŁO

W
E

Niska rentowność
Duże zapotrzebowanie kapitałowe

PŁYNNOŚĆ UJEMNA

Wysoka rentowność
Słabe zapotrzebowanie kapitałowe

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Niska rentowność
Słabe zapotrzebowanie kapitałowe

PŁYNNOŚĆ = 0



PRZYKŁADY MACIERZY BCG DLA ZUR



CO SIĘ  ZMIENIŁOCO SIĘ  ZMIENIŁO





AKTORZY W ZDALNEJAKTORZY W ZDALNEJ
USŁUDZE ROZWOJOWEJUSŁUDZE ROZWOJOWEJ



CHARAKTERYSTYKA PODWYKONAWCÓW



GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA



TECHNOLOGIA



TREŚCI



WYDARZENIA

Co trzeba ogarnąć? Jakie koszty? Co warto wiedzieć?

Kompletna rewizja
dotychczasowej metodyki.
Zmiany w umowach i "umowach"
z trenerami.
Wydajny dostęp do internetu.

Platforma.
Landing Page.
System rejestracji.
System powiadomień.
Realizacja.
Re-dystrybucja.

Trzeba być przygotowanym na
zmianę formuły w ostatniej chwili.
Zwiększy się intensywność działań,
w tym: ilość wydarzeń, uczestników.
Wydarzenia są świetnym elementem
blended e-learning.
Samo wydarzenie to finał większych
prac.



https://vimeo.com/showcase/webinary



PROCES ZMIANY



MODELE BIZNESOWEMODELE BIZNESOWE



PASYWNY PRZYCHÓD



EKONOMIA OGONÓW / FREEMIUM

JEFF Walker, the creator of
the Product Launch Formula…
it's a system that’s been used
by thousands of entrepreneurs
in hundreds of different niches
and markets to create hugely
successful businesses. WWW.JEFFWALKER.COM

Lepiej płacić za reklamę,
czy wspierać dziesiątki

entuzjastów, którzy
promują metodę?

Lepiej mieć 100 płacących, czy
1% z 100 000 entuzjastów?



ZA DARMO
CZY STRATEGIA PULL?

Narzędzie (np. diagnostyczne, wdrożeniowe) - zaangażuj

Ograniczona wersja - do xx osób, bez części zasobów

Content marketing - wartościowe treści tworzą zasięg

Treści merytoryczne trenerów - budują osobiste brandy

Treści uczące (ebooki, video) - pozwól poznać swoje podejście









JAK REALIZOWAĆ
PRZYCHODY?

Koszt “produkcji”
Licencja 
Usługi on-demand (per osoba, per usługa)
Abonament (dostęp)
Utrzymanie usługi



ZROZUMIEĆ KOSZTORYS

Przed wyceną myślę o...

MIEJSCEMIEJSCE          SPRZĘTSPRZĘT            LUDZIELUDZIE          USŁUGIUSŁUGI            LICENCJELICENCJE





PRZEJŚCIE NA DIGITALPRZEJŚCIE NA DIGITAL



DNA FIRMY SZKOLENIOWEJ

Dlaczego nas wybierają?

Kim jesteśmy?

Co mamy unikalnego, co nas wyróżnia?











DIGITAL LEARNING EXPERIENCE
https://www.youtube.com/watch?v=VX6L9xvNUY0i



GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI
Prawie każda firma posiada unikalne zasoby.

Ludzie, treści, metody…
Sztuka polega na ich wykorzystaniu w nowej rzeczywistości.



ĆWICZ NA SOBIE
Daj swoim ludziom doświadczyć waszych usług.

Organizuj wewnętrzne e-aktywności.



JAKOŚĆ I  BENCHMARKINGJAKOŚĆ I  BENCHMARKING  



ASPEKTY JAKOŚCIOWE

Definicja jakości zdalnego nauczania

Modele i mierniki oceny tej jakości 

Benchmarking i obserwacja rynku





KRYTERIA OCENY KURSU E-LEARNINGOWEGO



MODEL OCENY JAKOŚCI KURSU ONLINE (MARCINIAK, 2016)

Więcej o modelu i miernikach na http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3443



Tekst
Layout
Grafika
Filmy

QUALITY ASSURANCE

Eventy
Usługi
Spójność
Technologia / bezpieczeństwo



Trzeba się uczyć na błędach, 
ale jest lepiej uczyć się na cudzych błędach

 niż na własnych!



KTO ZASTOSOWAŁ BENCHMARKING JAKO PIERWSZY

Amerykańska firma XEROX w
1979 r. aby dowiedzieć się,
dlaczego ich kserokopiarki

przegrywały z japońską
konkurencją.



CO TO JEST BENCHMARKING

Systematyczny proces, który konkretna organizacja
podejmuje, aby uczyć się od organizacji, które są
akredytowane jako przedstawiciele najlepszych praktyk
poprzez porównywanie produktów, usług, procesów,
metod, procedur, strategii.

(Spendolini, 2005)



CZYM NIE JEST BENCHMARKING

NIE jest szpiegowaniem
NIE jest łatwo i szybko

NIE jest tylko zebrać informacje
NIE jest kopiować

NIE jest naśladować

JEST pogłębionym badaniem
JEST nauką od najlepszych



BENCHMARKING - TAK CZY NIE



TYPY BENCHMARKINGU

WEWNĘTRZNY
Własna firma

ZEWNĘTRZNY
Konkurencyjny

Ogólny
Procesów

Strategiczny
Produktów i usług



PROCES BENCHMARKINGU

https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v12n3-marciniak/2650.html



BENCHMARKING KONKURENCYJNY

https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v12n3-marciniak/2650.html

Benchmarking kluczowych czynników sukcesu zdalnych usług rozwojowych

Strategia zarządzania
Udział w rynku
Wizerunek firmy szkoleniowej
Poziom cen i kosztów
Jakość usług 
Oferta zdalnych usług rozwojowych
Specjalizacja
Wykorzystywane technologie kształcenia
Kadra i jej kompetencje
Strategia promocji

Benchmarking strategiczny:

Program kształcenia
Kompetencje kadry prowadzącej kursy/szkolenia
Jakość środowiska wirtualnego nauczania
Jakość materiałów dydaktycznych
Strategie nauczania
Tryb nauczania (synchroniczny, asynchroniczny)
Aktywności dla uczestników
Tutoring (wsparcie)
Adresaci usługi

Benchmarking zdalnych usług rozwojowych:



https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v12n3-marciniak/2650.html



PRZYKŁADY BENCHMARKINGU 



ASPEKTY PRAWNEASPEKTY PRAWNE



PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

https://www.youtube.com/watch?v=V2-cuhmz2oE

Jak nikogo nie okraść?
Jak nie zostać okradzionym?
Co zrobić, gdy wystąpi któryś z ww. incydentów?
Jak chronić markę, znak towarowy?
Jak używać znaków towarowych?
Kiedy warto porozmawiać z prawnikiem?

Ważne kwestie:

https://lookreatywni.pl/



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jakie masz zbiory danych?
W jakich miejscach je przetwarzasz?
Jakie podmioty biorą w tym udział?
Rewizja stosowanych metod!

Ważne kwestie:



DOSTAWCY TECHNOLOGII

0,00463%



https://studiobodie.pl/



ZARZĄDZANIE ZDALNYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI

4.11

Prosimy o informację zwrotną: https://forms.gle/phaHaRC4cvQXFu1z9 

https://forms.gle/phaHaRC4cvQXFu1z9


Materiały z naszych webinarów na stronie www Rady
Narzędzie: Business Model Canvas
Showcase: Webinary na poważnie - planowanie i organizacja
Zapis webinaru: Digital Learning Experience
Praca naukowa o modelach i miernikach benchmarkingu
Przykład benchmarkingu dwóch uczelni
Webinar: Digital Learning Drive #3 - Jarosław Greser: Czego nie wiesz o prawie, żeby działać w edukacji

Źródła, materiały, inspiracje

https://www.rada.pifs.org.pl/index.php/webinaria-2/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://vimeo.com/showcase/webinary
https://www.youtube.com/watch?v=VX6L9xvNUY0i
https://www.youtube.com/watch?v=VX6L9xvNUY0i
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3443
https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v12n3-marciniak/2650.html
https://www.youtube.com/watch?v=V2-cuhmz2oE&ab_channel=DigitalCreators

