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Szkolenia dla lekarzy mają formę interaktywnego kursu typu e-learning, 
funkcjonującego w standardowym środowisku wirtualnym VLE  (Virtual 
Learning Environment), posiadającym szereg zautomatyzowanych narzędzi, 
służących do kontaktu z uczestnikami i zleceniodawcami kursów, 
pobierania przez uczestników materiałów wykładowych i szkoleniowych, 
sprawdzania i oceniania testów egzaminacyjnych (wspomaganych 
komputerowym system oceny typu CAA; Computer-aided Assessment) 
o zaawansowanej strukturze i praktycznie nieograniczonym zakresie 
modyfikacji treści i parametrów rozwiązywania oraz możliwością pełnej 
konsultacji (telefon, e-mail, wideo-konferencja) z opiekunem kursu przez 
cały okres jego trwania. 

Nie ma znaczenia czas, liczba uczestników i wykładowców oraz parametry 
logistyczne: miejsce, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, obsługa itd., 
będące głównym czynnikiem kosztotwórczym w tradycyjnym systemie 
szkoleń.   

Całość oprogramowania stanowi typowy system kontroli środowiska 
e-learningowego MLE (Managed Learning Environment), spełniający 
wszystkie warunki charakterystyczne dla najbardziej nowoczesnych 
systemów edukacyjnych, tworzonych według asynchronicznego modelu 
teleedukacyjnego, zaadaptowanego do warunków i potrzeb środowiska 
lekarsko-weterynaryjnego. 

W praktyce oznacza to, że system zapewnia organizację szkoleń dla 
lekarzy weterynarii bez konieczności fizycznej obecności jego uczestników 
w jednym miejscu i o tym samym czasie. Nie ma więc potrzeby 
dezorganizowania planów pracy jego uczestników i organizatorów, 
konieczności wyjazdów, straty czasu, pieniędzy itp. Przedsięwzięcia 
organizacyjne, konieczne do przygotowania tradycyjnie rozumianych, 
stacjonarnych spotkań, szkoleń czy seminariów przestają mieć 
jakiekolwiek znaczenie; z korzyścią dla wszystkich stron.

Kursy mogą trwać znacznie dłużej  (np. 7-14 dni), a uczestnicy mają 
możliwość wielokrotnego przeglądania i korzystania z danych zawartych 
w otrzymanych materiałach szkoleniowych w postaci multimedialnych 
plików. Mogą także bezpośrednio konsultować się z ich twórcami lub 
opiekunami szkolenia, uzyskując dodatkową pomoc i informacje w czasie 
rzeczywistym, nawet w systemie 24/7.

E-LEARNING
NOWOCZESNE FORMY SZKOLENIA 
W ŚRODOWISKU LEKARSKO-WETERYNARYJNYM
Możliwość współpracy z regionalnymi izbami lekarsko-wet. 
w ramach dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, 
koordynowanego przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 
w oparciu o Uchwałę nr 62/2011/V KRLW z 18 października 2011 r. 
w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.
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PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiały szkoleniowe i test końcowy dostępne są dla każdego z uczestników 
automatycznie po rozpoczęciu kursu. 

- System rozpoznaje uczestników i kontroluje ich tożsamość.
- Każdy uczestnik otrzymuje wcześniej (zazwyczaj z 7-dniowym wyprzedze-

niem) powiadomienie mailem o terminie rozpoczęcia szkolenia wraz 
   z indywidualnym kodem dostępu, przypisanym do jego adresu e-mailowego. 
- Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, umieszczonymi na 

platformie internetowej (pliki mogą być również indywidualnie lub ogólnie 
kodowane) uczestnicy logują się indywidualnie do panelu szkoleniowgo
i rozwiązują test/testy końcowe.

- Dokładna instrukcja obsługi panelu zostaje przesłana każdemu uczestnikowi 
w mailu powitalnym; Jest to bardzo przystępny przewodnik po całym kursie.

- Końcowym sprawdzianem szkolenia jest indywidualny test egzaminacyjny; 
nie ma znaczenia moment, w jakim uczestnik otworzy internetowy formularz 
i ile czasu poświęci na jego rozwiązanie; może to zrobić np. przez cały okres 
trwania kursu (standardowo 7-14 dni) lub w czasie ściśle określonym przez 
organizatorów szkolenia.

- Każdy uczestnik może odpowiadać na dowolną, z góry ustaloną liczbę 
losowo wybranych pytań.

- Możliwe jest generowanie do 5 różnych zestawów pytań, losowo 
wybieranych z ogólnej puli pytań. 

- Każde pytanie może mieć wiele wariantów odpowiedzi w różnym trybie 
zgodności. Można także stosować wariant odpowiedzi opisowych.

- Do końcowego zaliczenia testu może być ustalany z góry różny przedział 
prawidłowych odpowiedzi; możliwe są także oceny cząstkowe pytań, 
zmienna ilość punktów przyznawanych za pytania i zróżnicowana 
(stopniowana) ocena. 

- Czas aktywacji testu może być związany z liczbą pytań i normą czasową 
przyznaną na każde z nich lub niezależny od tego i trwać do 24 godzin.

- Liczba wejść i wyjść z systemu testowego może być ograniczona lub 
   nie; podobnie kolejność odpowiedzi na pytania, wielokrotność ich 
   poprawiania oraz możliwość opuszczania panelu w trakcie testu.
- Każdy uczestnik ma do dyspozycji od jednej do kilku prób rozwiązania
   testu; każda może być aktywna do 24 godzin.
- Po zakończeniu testu, każdy uczestnik otrzymuje automatycznie i indy-
   widualnie wygenerowany komunikat końcowy z wynikiem testu 
   i dalszymi informacjami. 
- Każdy uczestnik otrzymuje mailowo lub pocztą indywidualny certyfikat 

ukończenia szkolenia wraz z liczbą przyznanych punktów edukacyjnych.

 WIRTUALNEGO 
(VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT)

ŚRODOWISKA SZKOLENIOWEGO 
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