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Streszczenie, Rozwój medycyny wymusza na osobach z nią związanych ciągłą naukę 
i pogłębianie już zdobytej wiedzy. Jest to szczególna dziedzina nauki, w której nie można 
polegać na raz zdobytych umiejętnościach. 

E- learning jest formą zajmującą coraz ważniejsze miejsce w nauczaniu wielu dziedzin, 

w tym także medycyny. W związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii, dużym 
naciskiem społecznym na indywidualizację procesu uczenia się- nauczania, potrzebę 

zdobywania wiedzy w przystępny i w miarę możliwości szybki sposób, forma ta staje się 
coraz powszechniejsza. 

Nauczanie prozdrowotne dzielimy ze względu na odbiorcę. W nauczaniu, również zdalnym, 
tak samo ważne jest nauczanie kadry (studentów medycyny i kierunków pokrewnych, 
również po ukończeniu studiów), jak i ogółu społeczeństwa. 

W nauczaniu zdalnym szczególnie ważne jest dopasowanie treści i formy do odbiorcy. 
Przeprowadzono więc badanie obejmujące 10 osób, których średnia wieku wynosiła 29,8. 
Celem badania była próba znalezienia zależności między poziomem motywacji i typem 
osobowości, które badane były przy użyciu kwestionariuszy („Klasyfikator temperamentu 
Keirsey’a” oraz „Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć”), a średnim poziomem 

fal mózgowych (wysoka alfa i niska gamma), badanych przy użyciu EEG. W wyniku badanie 

nie wykazano jednak zależności pomiędzy średnim poziomem fal mózgowych, 
a temperamentem i współczynnikiem motywacji dla danej osoby. 

Nie jest więc tak, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że do stworzenia 
szkolenia w formie e-learning wystarczy przenieść do Internetu podręcznik. Konstrukcja 
platform i aplikacji musi odpowiadać na potrzeby i możliwości wszystkich, bardzo często 
różniących się od siebie, odbiorców końcowych. Materiał nie może być zbyt przeładowany 
treściami multimedialnymi, ale nie może również być ich pozbawiony. Przebieg szkolenia 

musi być dużo bardziej motywujący dla użytkownika niż w przypadku tradycyjnego 
szkolenia, gdyż użytkownik zostaje pozostawiony w dużej mierze sam ze sobą. Nauczyciel 
nie ma możliwości zareagowania w momencie spadku motywacji, gdyż najczęściej nie 
posiada wiedzy o tym fakcie, a jego rolą jest raczej bycie mentorem niż wykładowcą. 

Mając na uwadze powyższe argumenty trzeba przyznać, że może e-learning nie jest 

najprostszą formą nauczania, jednak w dobie rozwoju technologicznego na pewno jest formą, 
którą warto rozwijać. Ma ona szansę wnieść wiele dobrego zarówno dla personelu 
medycznego, jak i „odbiorcy końcowego”, jakim jest pacjent. 
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