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Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
rozwój nowoczesnych technologii, dostępność internetu oraz zmiany w kształceniu
ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległosć (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym.
Poniższy poradnik jest skierowany do wszystkich osób związanych z sektorem edukacji,
które chcą wdrożyć KNO w szkole i/lub placówce prowadzącej kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych lub już je wdrożyły w niektórych obszarach i chcą rozszerzyć
jego zakres, tzn. do przedstawicieli m.in.:
 szkół zawodowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie
zawodów, w których kształcą,
 centrów kształcenia ustawicznego,
 centrów kształcenia praktycznego,
 instytucji rynku pracy,
 podmiotów prowadzące działalność oświatową.
Treści zawarte w poradniku dotyczą tylko i wyłącznie organizacji kształcenia z wykorzystaniem KNO na podstawie obowiązujących aktów prawnych.
Przyjęte założenia do określenia liczby godzin w poszczególnych formach kształcenia,
jakimi są kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych i kursy kompetencji ogólnych, zostały oparte na ramowych planach nauczania w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w celu zachowania zgodności z kształceniem w formach
szkolnych. Mamy nadzieję, że poradnik zachęci Państwa do rozpoczęcia organizacji
kształcenia w formach pozaszkolnych wykorzystaniem KNO.
Autorzy
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1. Akty prawne dotyczące kształcenia na odległość (KNO)
Podstawowym aktem prawnych opisującym możliwość prowadzenia kształcenia na
odległość w formach pozaszkolnych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. 2012, poz. 186 oraz Dz.U. 2012, poz. 1152 z późn. zm.). Poniżej cytujemy najważniejsze zapisy.
§ 20
ust. 7
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1. Dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną
interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
2. Materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3. Bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych
przez podmiot prowadzący kształcenie;
4. Bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia
ust. 8
Podmioty, o których mowa w ust. 7, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
ust. 9
Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
ust. 10
Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych
metod i technik.
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2. Kilka słów o KNO
Rozważania o wdrożeniu kształcenia na odległość warto rozpocząć od ustalenia definicji
KNO. Na potrzeby poradnika przyjęto następującą, definicję KNO:
Kształcenie na odległość to wszelkie formy organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego (uczenie się, nauczanie, sprawdzanie wiedzy i umiejętności) niewymagające bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, w których wykorzystuje się technologie
informacyjne i komunikacyjne (TIK)).
Tak zdefiniowane kształcenie na odległość obejmuje przede wszystkim szeroką gamę
zastosowań TIK, a przede wszystkim Internetu w kształceniu, w tym:
a) różne formy dydaktycznych zajęć zdalnych, które są prowadzone samodzielnie
lub w połączeniu z zajęciami odbywanymi w szkołach i placówkach,
b) wszelkie działania w przestrzeni wirtualnej szkół i placówek oraz ich nauczycieli
i uczniów, które są uzupełnieniem i rozszerzeniem zajęć odbywanych w szkołach
i placówkach i nie zmniejszają ich wymiaru,
c) zupełnie nowe formy kształcenia wykorzystujące przestrzenie wirtualne,
wprowadzane przez szkoły i placówki w celu wzbogacenia ich oferty kształcenia.
Przyjęto też cztery synonimy, które będą stosowane wymiennie ze zdefiniowanym
powyżej pojęciem – kształcenie na odległość. Są to: e-learning, e-edukacja, kształcenie
zdalne.
Wprowadzono także definicje dwóch sposobów prowadzenia zajęć na odległość; są to:
1. Zajęcia na odległość w kształceniu mieszanym to prowadzenie w ramach
przedmiotu lub modułu części zajęć na odległość. Inne popularne terminy to
kształcenie komplementarne lub angielskie określenie blended learning.
2. Zajęcia na odległość w kształceniu zdalnym to zajęcia prowadzone w całości
na odległość, nazywane są też kształceniem online.
Planując kształcenia na odległość, warto wziąć pod uwagę następujące rodzaje zajęć na
odległość:
 Samokształcenie – ten rodzaj zajęć zdalnych polega na udostępnieniu
uczniowi lub słuchaczowi w Internecie zestawu materiałów dydaktycznych, aby
samodzielnie się z nich uczył, bez jakiegokolwiek kontaktu z nauczycielem.
 Samokształcenie z udziałem nauczyciela – różnica z zajęciami na odległość
opisanymi wyżej polega na tym, że uczący się współpracuje z nauczycielem.
 Wirtualna klasa – zajęcia na odległość w formie wirtualnej klasy są
odpowiednikiem zajęć w tradycyjnej klasie, z tą różnicą, że komunikacja pomiędzy
ich uczestnikami odbywa się przez Internet i w zdecydowanej większości jest
asynchroniczna.
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3. W
 drożenie kształcenia na odległość w szkole i placówce
prowadzącej kształcenie zawodowe – krok po kroku
Do planowania wdrożenia KNO można podejść w różny sposób, np. układając działania
chronologicznie lub najpierw identyfikując obszary zmian, a później układając je chronologicznie. W poradniku proponujemy drugie podejście. Tym bardziej, że, jak pokazuje
praktyka, do wielu zagadnień trzeba wracać już po wdrożeniu KNO. Z dużą dozą pewności można powiedzieć, że w każdej szkole lub placówce wdrożenie KNO będzie miało
wpływ na następujące obszary jej działalności:
 zarządzanie szkołą/placówką,
 rozwój zasobów ludzkich,
 rozwój infrastruktury,
 rozwój zasobów dydaktycznych,
 zapewnianie jakości KNO.
Na kolejnych stronach opisano każdy z tych obszarów.
Przykładowy plan wdrożenia KNO stanowi załącznik 1.

Wdrożenie kształcenia na odległość w szkole i placówce prowadzącej
kształcenie zawodowe – krok po kroku
Zarządzanie szkołą/placówką
wdrażającą KNO:
powołanie Zespołu ds. KNO
zmiany w dokumentach szkolnych
wykorzystanie KNO w zarządzaniu

Rozwój zasobów ludzkich:
przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem KNO
przygotowanie uczących się do udziału
w zajęciach z wykorzystaniem KNO

Rozwój infrastruktury:
wybór platformy edukacyjnej
sprzęt do prowadzenia zajęć
Rozwój zasobów dydaktycznych:
zgromadzenie kursów lub opracowanie własnych
modyfikacja programów nauczania
opracowanie poradników dla nauczycieli
prowadzących kurs i uczących się
Zapewnianie jakości KNO:
monitoring uczących się
monitoring nauczyciela prowadzącego
ewaluacja kursu
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3.1. Zarządzanie szkołą/placówką wdrażającą KNO
Wdrożenie KNO ma wpływ na zarządzanie szkołą/placówką. Wymaga m.in. podejmowania decyzji, zmian w dokumentach szkolnych, stworzenia nowego zespołu, przeglądu
sposobów ewaluacji i monitorowania. Ma ogromny wpływ na kompetencje nauczycieli
przede wszystkim w zakresie TIK. Może także wpłynąć na zmianę kultury organizacyjnej,
w tym na sposób komunikacji w instytucji.
Pierwszym formalnym krokiem na drodze do wprowadzenia KNO jest decyzja rady pedagogicznej o zamiarze wdrożenia. Decyzja ta powinna skutkować, m.in. powołaniem
Zespołu ds. KNO.

Zespołu ds. KNO
Do zadań zespołu ds. KNO należy w szczególności:
1. Opracowanie harmonogramu działań zespołu (określenie konkretnych zadań,
osób odpowiedzialnych za ich realizację, terminów realizacji itp.).
2. Promowanie kształcenia na odległość – ścisła współpraca z zespołami
przedmiotowymi nauczycieli w tym zakresie (okresowe i doraźne spotkania).
3. Przygotowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla kadry pedagogicznej
pracującej z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
4. Udzielanie pomocy technicznej i metodycznej nauczycielom w zakresie
przygotowania materiałów dydaktycznych do wykorzystania na platformie
edukacyjnej.
5. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla uczących się korzystających z zajęć
prowadzonych w formie kształcenia na odległość.
6. Prowadzenie systematycznego monitoringu wdrażania i funkcjonowania KNO
w szkole/placówce.
7. Przygotowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej dotyczącej funkcjonowania
KNO, zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły/placówki.
8. Zgłaszanie uwag i propozycji służących poprawie funkcjonowania KNO
w szkole/placówce.
W skład Zespołu wchodzić powinien lider Zespołu, nauczyciele, którzy będą prowadzili
zajęcia z wykorzystaniem KNO oraz szkolny administrator platformy.
Do zadań lidera będzie należała organizacja i nadzorowanie KNO w placówce, w związku z powyższym powinna to być osoba pełniąca funkcję kierowniczą w placówce, która ma bezpośredni wpływ na organizację pracy placówki. Na podstawie kierunków
kształcenia, posiadanej bazy techno-dydaktycznej, kadry pedagogicznej lider wspólnie
z dyrektorem placówki określi obszar zastosowań KNO. Następnie z innymi członkami
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zespołu KNO opracuje harmonogram wdrożenia i ustali niezbędne zasoby do realizacji
powierzonego zadania.
Zadaniem nauczycieli prowadzących będzie oczywiście przeprowadzenie kursów na
platformie edukacyjnej. Nauczyciele mogą prowadzić kursy, które sami opracują lub
korzystać z gotowych, np. opracowanych i udostępnionych przez KOWEZiU. Wskazane
jest, aby nauczyciele prowadzący wzięli udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz metodyki kształcenia na odległość.
Taki kurs został opracowany w ramach projektu, można zatem przeprowadzić szkolenia
z jego wykorzystaniem. Można także zapisać nauczycieli na taki kurs prowadzony systematycznie przez KOWEZiU.
Pomocne będą również poradniki „Przewodnik dla projektujących kursy e-learningowe” oraz „Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej’’ wydany przez
KOWEZiU w 2012 i 2013 r.
Warto pamiętać, by podobnie jak w przypadku zajęć odbywających się tradycyjnie, istniała możliwość zastąpienia nauczyciela, który w wyniku zdarzeń losowych nie może
prowadzić zajęć. Dlatego do każdego kursu należy przygotować co najmniej dwóch nauczycieli.
Ważnym członkiem Zespołu będzie administrator. Bez względu na to, czy platforma
edukacyjna będzie zainstalowana na serwerze szkoły, w ramach usług hostingowych
lub wykupiona jako usługa zewnętrzna w całości dostarczona przez firmę, to zadaniem
administratora będzie dbałość o jej prawidłowe funkcjonowanie. Administrator będzie
dodawał nowych użytkowników, przypisywał użytkowników do odpowiednich grup lub
klas, udostępniał przestrzenie dla nowych kursów i przypisywał użytkowników lub grupy. Będzie też odpowiedzialny za archiwizację danych na platformie oraz ewentualne ich
odtworzenie. Ze względów bezpieczeństwa w placówce powinny być 2 osoby mające
odpowiednie kwalifikacje do zajmowania funkcji administratora.
Do grona osób, którym dyrektor szkoły/placówki powierza dodatkowe zadania, wdrażając KNO, dołączą kierownicy kursów. Aby zapewnić wysoką jakość kurów prowadzonych na odległość, każdy z nich powinien mieć przypisanego kierownika. Dotyczy to
przede wszystkim kursów, w których prowadzenie zaangażowanych będzie kilku nauczycieli.
Zadania kierownika kursu:
1) nadzorowanie przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz prawidłowości dokumentacji kursu,
2) przedstawienie uczestnikom kursu jego celu, programu i zasad organizacji oraz
harmonogramu zajęć, w tym możliwości korzystania z platformy e-learningowej,
3) konsultacje i doradztwo w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych
uczących się związanych z uczestnictwem w kursie,
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4) wspieranie uczestników kursów w zakresie dostępu do materiałów dydaktycznych,
literatury fachowej, platformy e-learningowej oraz innych środków i pomocy
dydaktycznych wykorzystywanych przez nich w procesie uczenia się,
5) zbieranie opinii o kursie od jego uczestników w celu dokonania ewaluacji kursu,
6) wnioskowanie o skreśleniu z listy uczestników, w sytuacjach określonych
w regulaminie kursów,
7) wykonywanie dodatkowych zadań określonych przez dyrektora szkoły/placówki
związanych z organizacją i przebiegiem kursu.

Zmiany w dokumentach szkolnych
Celem usprawnienia procesu wdrażania, a następnie realizacji procesu kształcenia na
odległość w szkole/placówce, konieczny jest przegląd dokumentów szkoły i ich zmiana
lub opracowanie nowych. Doświadczenie wielu szkół i placówek pokazuje, że należy
dokonać przeglądu i aktualizacji:
a. Statutu Szkoły/Placówki,
b. Szkolnego Plan Nadzoru Pedagogicznego,
c. Regulaminu Organizacyjny Szkoły,
d. Regulaminu Pracy Szkoły.
Propozycje zmian w statucie przedstawione są w załączniku 2.
Ważnym dokumentem opisującym kształcenie na odległość w szkole/placówce może
być regulamin organizacji KNO (przykładowy regulamin stanowi załącznik 3). Warto opisać w nim m.in. następujące zagadnienia:
 podstawa prawna prowadzenia KNO w kształceniu ustawicznym w formach
pozaszkolnych,
 słownik użytych pojęć,
 Zespół ds. KNO, skład i zadania poszczególnych członków zespołu,
 platforma e-learningowa,
 zasady prowadzenia zajęć na odległość.

Wykorzystanie KNO w organizacji i zarządzaniu placówką
Platforma edukacyjna jest narzędziem, które warto wykorzystać do usprawnienia zarządzania, w tym m.in. do lepszego przepływu informacji. Platforma umożliwia dostęp do
różnych zasobów, takich jak: dokumenty, kalendarze, fora, chat.
Na platformie można tworzyć przestrzenie robocze dla różnych zespołów, np. nauczycieli prowadzących zajęcia na danym kursie, nauczycieli kształcenia zawodowego,
czy Zespołu ds. KNO. Członkowie zespołu będą mogli komunikować się za pomocą
platformy, zamieszczać opracowane dokumenty, ustalać ważne terminy w kalendarzu,
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dyskutować. Ponieważ platforma działa automatycznie, dodanie jakiegokolwiek zasobu
przez jednego z użytkowników spowoduje rozesłanie go do pozostałych członków zespołu. Praca zespołów na platformie ma jeszcze jeden bardzo ważny plus, wszystkie dokumenty dotyczącego danego zespołu są zgromadzone i dostępne w jednym, przeznaczonym do tego miejscu i dostępne tylko dla osób uprawnionych do korzystania z nich.
Jednym ze sposobów szybkiej komunikacji jest tablica informacyjna, np. z aktualnymi
dokumentami obowiązującymi w placówce. Można utworzyć kurs „Obowiązujące akty
prawne w placówce”, do kursu przypisać nauczycieli jako uczestników kursu oraz osoby
odpowiedzialne za aktualizację dokumentów i ich zamieszczenie na platformie. Po zamieszczeniu kolejnych dokumentów w kursie wszyscy nauczyciele będą mieli do nich
dostęp. Dodatkowo wysłanie postu na forum z informacją o zamieszczeniu nowego dokumentu spowoduje automatyczne rozesłanie e-maili do wszystkich nauczycieli.
Warto pamiętać także o tym, że wdrożenie KNO w szkole/placówce można wykorzystać
także do doskonalenia nauczycieli oraz pracowników administracji. Mogą to być
szkolenia dotyczące:
 procedur obowiązujących w szkole/ placówce,
 zakresu pracy nauczyciela wychowawcy/opiekuna semestru,
 zapoznania z dokumentami szkoły,
 pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 radzenie ze stresem itp.
Największym problemem będzie przygotowanie odpowiednich kursów i związane z tym
nakłady finansowe. Należy jednak tutaj o szerokiej ofercie szkoleń skierowanych do nauczycieli w wykorzystaniem KNO oferowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, dostępnej na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl.

Aspekt finansowy wdrożenia KNO
Ogólnie koszty finansowe należy podzielić na koszty wdrożenia i koszty prowadzenia
kształcenia z wykorzystaniem KNO.
Do głównych składników po stronie kosztów wdrożenia należeć będą koszty:
 utworzenia lub modernizacji infrastruktury technicznej, dostosowanej do
wymagań KNO,
 przygotowania kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem KNO,
 pozyskania lub wytworzenia materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do zajęć
z wykorzystaniem KNO.
Z kolei na koszty prowadzonego kształcenia z wykorzystaniem KNO składać się będą:
 koszty utrzymania infrastruktury technicznej,
 koszty doskonalenia kadry dydaktycznej w zakresie metod i technik KNO,
 koszty prowadzenia zajęć z wykorzystaniem KNO,
 koszty aktualizacji materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do zajęć
z wykorzystaniem KNO.
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Wysokość tych kosztów będzie zależna od kilku czynników, a zwłaszcza do tego, jakimi
zasobami w danym momencie dysponuje dana szkoła lub placówka oraz w jakim zakresie zamierza wykorzystywać kształcenie na odległość do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3.2. Rozwój zasobów ludzkich
Wdrożenie KNO w szkole/placówce ma ogromny wpływ na rozwój kompetencji w zakresie TIK zarówno nauczycieli, jak i uczących się. W największym stopniu dotyczy to
nauczycieli, którzy będą prowadzili kursy z wykorzystaniem KNO. Wynika to przede
wszystkim ze zmiany ról nauczyciela i uczącego się. Aby efektywne wdrożenie KNO było
możliwe, konieczne jest odpowiednie przygotowanie uczących się.

Nauczyciele prowadzący
Wdrożenie KNO wiąże się ze zmianą roli nauczycieli w procesie nauczania-uczenia się.
Pociąga to za sobą konieczność doskonalenia, a często także nabycia nowych kompetencji1. Niezbędne jest otwarcie na nowe technologie i wprowadzane przez nie zmiany,
które skutkować powinny zmianą postawy nauczyciela2.
Nauczyciel

zmiana

e-nauczyciel

z podającego wiedzę (wykładowcę)

>

w przewodnika, konsultanta, prowadzącego

z dostarczającego odpowiedzi

>

w interpretującego odpowiedzi

z dostarczającego materiały

>

w projektanta doświadczeń
edukacyjnych ucznia

z wytyczającego całą ścieżkę edukacyjną

>

w pokazującego wiele dróg i zachęcającego
do samodzielnych poszukiwań

z ukazującego jedną interpretację problemu

>

w podkreślającego różne podejścia
i ukazującego wątpliwości interpretacyjne

z przyzwyczajonego do pracy w pojedynkę

>

w pracującego w zespole
i współpracującego z uczniami, których
rola także podlega modyfikacjom

z przyzwyczajonego do autonomii

>

w osobę otwartą na wpływy
innych nauczycieli/uczniów

z przyzwyczajonego do całkowitej
kontroli środowiska nauki

>

w osobę współpracującą z uczniami nad
konstruowaniem tego środowiska

z osoby, która konstruując swoje zajęcia,
nie kieruje się stylami uczenia

>

w osobę, która uwzględnia
indywidualne style pracy i nauki

Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji „Propozycje rozwiązań w zakresie wdrażania i upowszechniania
kształcenia na odległość w kształceniu ustawicznym” dostępnej na stronie internetowej KOWEZiU.
2	
Za: Collins M., Berle Z., Facilitating Interaction in Computer Mediated Online Courses, http://www.emoderators.com/moderators/flcc.html, 10.03.2010 r.

1	
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Analizując pracę nauczyciela w KNO, za jego najważniejsze zadania należy uznać:
 Działania polegające na instruowaniu/informowaniu/konsultowaniu.
Podstawowym zadaniem nauczyciela wykorzystującego KNO jest wyjaśnienie
wszystkich wątpliwości i odpowiedź na pojawiające pytania uczestników
zajęć. Pomocne w tym i zdecydowanie zalecane jest stworzenie sylabusa zajęć,
który pełni funkcję najważniejszego źródła informacji, obejmując wszystkie
istotne z punktu widzenia uczących się informacje organizacyjne, dydaktyczne
i techniczne. Rzetelnie i szczegółowo sporządzony sylabus jest dokumentem, do
którego nauczyciel może odwołać się w każdym momencie trwania zajęć.
 Działania polegające na motywowaniu i aktywizowaniu uczniów.
Kolejne istotne działania nauczyciela dotyczą aktywizacji uczących się oraz
podnoszenia i podtrzymywania ich motywacji do nauki. W związku ze
specyfiką procesu dydaktycznego – czy to mieszanego, czy w pełni zdalnego,
a w szczególności z charakterem relacji (na odległość) i specyfiką komunikacji
(głównie w formie pisemnej) realizacja tych zadań w systemie KNO jest równie
istotna, co trudna.
 Ocenianie pracy i formułowanie informacji zwrotnej.
Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest regularna, systematyczna ocena
pracy uczących się oraz formułowanie ocen, opinii i konstruktywnej informacji
zwrotnej. Specyfika uczenia się w KNO – brak niewerbalnych przejawów aprobaty/
dezaprobaty ze strony nauczyciela oraz mniejsze możliwości porównywania
własnej pracy z pracą innych uczestników – sprawia, że uczący się może
mieć trudność z oceną wartości swoich działań, tym bardziej więc informacja
pochodząca od nauczyciela jest niezbędna.

Przygotowanie kadry pedagogicznej
Efektywność wykorzystania KNO będzie tym większa, im lepiej przygotowani będą nauczyciele i inni pracownicy szkoły/placówki. Szkolenia należy dostosować do potrzeb
uczestników, poświęcając na nie dostatecznie dużo czasu, aby wszyscy sprostali stawianym przed nimi zadaniom i w pełni mogli korzystać z KNO. W szkoleniu powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy szkoły/placówki, a nie tylko osoby, które będą prowadziły
zajęcia z wykorzystaniem KNO. Jednak najwięcej szkoleń powinno być dedykowanych
nauczycielom. Dotyczyć one powinny np. zmiany roli nauczyciela w procesie nauczania-uczenia się, co było omówione powyżej, prowadzenia kursów na platformie edukacyjnej, tworzenia zasobów do kursów e-learningowych, jakości w kształceniu na odległość.
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Administrator platformy
Bez względu na to, czy platforma edukacyjna będzie zainstalowana na serwerze szkoły
w ramach usług hostingowych lub wykupiona jako usługa zewnętrzna w całości dostarczona przez firmę3 to zadaniem administratora będzie dbałość o jej prawidłowe funkcjonowanie. Do zadań administratora należy m.in.:
 instalacja platformy/nadzorowanie instalacji platformy,
 tworzenie przestrzeni na poszczególne kategorie kursów lub kursy,
 dodawanie nowych użytkowników na platformie,
 przypisywanie użytkowników do danego kursu,
 aktualizacja oprogramowania platformy,
 archiwizowanie zrealizowanych kursów,
 wykonywanie kopii bezpieczeństwa platformy,
 generowanie raportów aktywności poszczególnych użytkowników,
 wspieranie nauczycieli i uczących się w korzystaniu z zasobów umieszczonych na
platformie.

Uczestnicy KNO
Uczestnikami KNO, na różnych etapach jego wykorzystania, mogą być:
 nauczyciele,
 pracownicy administracji,
 uczniowie/słuchacze.
W tej części skoncentrujemy się na uczestnikach kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. Z punktu widzenia skutecznego wdrażania elementów kształcenia na
odległość do procesu dydaktycznego istotna jest świadomość cech charakterystycznych potencjalnego odbiorcy, jego możliwości, umiejętności i specyficznych potrzeb
edukacyjnych. Warunkują one bowiem wybór zarówno odpowiedniej formy kształcenia,
jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie realizacji procesu kształcenia. Najważniejsze,
z punktu widzenia efektywnego wdrażania KNO wydaje się świadomość tego, że potencjalny odbiorca:
 Jako osoba dorosła (w bardzo zróżnicowanym wieku, począwszy od osób,
które ukończyły 18 lat, po osoby w wieku przedemerytalnym, a nawet starsze)
prawdopodobnie swój czas dzieli pomiędzy życie osobiste, pracę oraz naukę.
Wiąże się to z małą ilością czasu jaki może poświęcić na naukę (np. tylko
weekendy).
 Jeżeli jest bierny zawodowo i/lub bezrobotny (zwłaszcza trwale), prawdopodobnie
cechuje się obniżoną motywacją do zmiany własnej sytuacji zawodowej, a więc
również do uczenia się.
 Cechując się niskimi kwalifikacjami i poziomem wykształcenia, prawdopodobnie
posiada słabo rozwinięte kompetencje dotyczące uczenia się, organizacji
pracy umysłowej, planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz
3

Opis dotyczący wyboru platformy znajduje się w podrozdziale „Rozwój infrastruktury”.
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samej nauki w systemie KNO – w dużej mierze samodzielnej, zindywidualizowanej,
kierowanej nie przez nauczyciela, ale przez uczącego się.
 Mieszkając często na wsi lub w małym mieście ma ograniczony bezpośredni
dostęp do placówek edukacyjnych jak również innych pomocnych instytucji
– uczelni, bibliotek, księgarni fachowych, kawiarenek internetowych, co może
utrudniać naukę.
 Cechuje się często niskim poziomem umiejętności z zakresu TIK jak
również, nierzadko, małą motywacją do zmiany tego stanu rzeczy, co wynika
nie tyle z braku takich możliwości, co z pewnego rodzaju bariery mentalnej,
psychologicznej; jest więc uczniem mniej samodzielnym i wymagającym
większego wsparcia.
 W niewielkim stopniu zainteresowany jest kształceniem wykorzystującym
KNO, posiada małą wiedzę na temat jego form, przebiegu oraz możliwości – to
powoduje, iż będzie potrzebował intensywnych oddziaływań informacyjnych oraz
motywacyjnych.
W przypadku form pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia
ustawicznego § 20 pkt 8 nakłada się na organizatora kształcenia na odległość obowiązek
zorganizowania szkolenia dla słuchaczy lub uczestników zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym takie szkolenie
powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem kursu lub na jego początku Szkolenie dla słuchaczy, uczniów lub uczestników kształcenia powinno zostać przeprowadzone na podstawie przewodnika dla uczestnika i kursu umieszczonego na platformie
edukacyjnej. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne poruszanie się po platformie edukacyjnej. Warto o tym
pamiętać w trakcie opracowywania programu kursu i zaplanować na szkolenie wstępne
odpowiednią liczbę godzin.

3.3. Rozwój infrastruktury
Pod pojęciem zasoby sprzętowe w tym opracowaniu rozumie się: platformę edukacyjną
wraz z niezbędnym hostingiem, dostęp do Internetu, sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem KNO.

Platforma edukacyjna
Podstawowym elementem KNO jest platforma edukacyjna. To od jej wyboru zależy jakich innych zasobów sprzętowych będzie potrzebować placówka. Platforma może być
darmowa lub komercyjna, każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety.
Platforma komercyjna jest w całości przygotowana przez firmę zewnętrzną, w zależności
od wybranej usługi może zostać spersonalizowana do danej placówki przez co będzie
jednoznacznie z nią kojarzona. W ramach opłaty znajduje się hosting platformy, czyli
zamieszczenie jej w Internecie. Bardzo często usługodawca oferuje kursy dla admini-
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stratora, autorów kursu i nauczycieli prowadzących. Jej największą wadą jest cena, która
głównie zależy od liczby zarejestrowanych uczestników KNO i wynosi do 20 złotych4 za
uczestnika na rok. Decydując sie na platformę komercyjną, należy pamiętać o następujących elementach wchodzących w zakres usługi:
 serwis 24 h/dobę,
 automatyczny backup danych,
 bezpłatny upgrade platformy w ramach obowiązywania umowy,
 możliwość pełnej administracji platformą przez pracownika placówki,
 możliwość importu kursów e-learningowych w uznanych standardach, np. SCORM,
 brak miesięcznego limitu transferu danych,
 możliwość zamieszczania popularnych dokumentów i plików: doc, xls, ppt, avi,
mp3, pdf,
 zamieszczanie treści dostępnych w innych serwisach, np. Youtube, Flicker,
Picasa, Prezi,
 możliwość autoryzacji użytkowników za pomocą serwera zewnętrznego.
Platforma darmowa, pomimo że jest bezpłatna, wymaga miejsca na jej zainstalowanie
i udostępnienie użytkownikom w sieci. Instalacja platformy nie jest procesem skomplikowanym, jednak wymaga odbycia przez administratora wcześniejszego szkolenia z zakresu instalacji i administracji daną platformą. Tak jak w przypadku platformy komercyjnej i tu platforma może zostać spersonalizowana. Inaczej sprawa wygląda z miejscem,
tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie usługa hostingowa w ramach której
usługodawca zapewnia miejsce na zainstalowanie platformy oraz niezbędne usługi na
serwerze do jej poprawnego funkcjonowania, czyli bazę danych, pocztę elektroniczną
i języki skryptowe. Dodatkowo udostępniona jest subdomena w domenie głównej usługodawcy po wpisaniu, której w przeglądarce internetowej użytkownik uzyska dostęp do
platformy edukacyjnej.
W każdym przypadku efektem końcowym będzie działająca platforma pozbawiona zasobów edukacyjnych, których opracowanie lub zakupienie pozostaje w gestii placówki.
Każde z opisanych rozwiązań ma swoje wady i zalety zestawione poniżej w formie tabeli
na przykładzie rozwiązania komercyjnego i darmowego.
Cecha istotna z punktu
placówki wdrażającej KNO

4

Platforma komercyjna

Platforma darmowa

cena

zależna od liczby użytkowników

darmowa

hosting usługi

wliczony w cenę

zapewnia placówka

wsparcie techniczne

dla akredytowanych
administratorów

społeczność posługująca
się daną platformą

aktualizacja platformy

wliczona w cenę

bezpłatna – jednak
dokonuje ją placówka

Żródło http://pl.fronter.info (03.12.2012 r.)
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Cecha istotna z punktu
placówki wdrażającej KNO

Platforma komercyjna

Platforma darmowa

szkolenie dla kadry

na platformie

brak

migracja zawartości
z innych platform

dodatkowa usługa

brak

konfiguracja platformy

dodatkowa usługa

brak

skalowalność

tak

zależna od wybranego hostingu

integracja z systemami
CMS, np. Joomla

nie

tak

instalacja dodatkowych
pakietów, rozszerzenie
funkcjonalności, np. HotPotatoes

nie

tak

Platforma edukacyjna umieszczona na serwerze zewnętrznym lub zewnętrznych usługach
hostingowych
Przy takim podejściu należy poddać analizie wydajność łącza internetowego, która
w optymalnych warunkach powinna być synchroniczna i wynosić 10Mbit/s. Nie oznacza
to, że przy innych parametrach łącza nie jest możliwa realizacja KNO. Nawet przy łączu
asynchronicznym o przepustowości 2Mbit/256Kbit wszystko będzie działało poprawnie
tyle że zdecydowanie wolniej w placówce. Kolejnym elementem jest wybór odpowiedniej usługi hostingowej dopasowanej do danej platformy edukacyjnej, która powinna
charakteryzować się następującymi parametrami:
 miesięczny limit transferu danych co najmniej 50 GB,
 powierzchnia przeznaczona na platformę co najmniej 10 GB,
 udostępniona baza danych, języki skryptowe i konto poczty e-mail,
 możliwość cyklicznego uruchamiania skryptów.

Platforma edukacyjna umieszczona na serwerze szkolnym
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku instalacji na serwerze wewnętrznym placówki.
Tutaj należy pamiętać o udostępnieniu zasobów serwera na zewnątrz poprzez przypisanie do niego zewnętrznego adresu IP oraz zewnętrznej domeny. Będzie wiązało się to
z kosztami, które w trakcie roku mogą wynieść do 200 zł5. Dodatkowo serwer powinien
mieć bezpośredni dostęp do łącza internetowego, co może wiązać się z zakupieniem
dodatkowych urządzeń typu router lub switch oraz doprowadzenia łącza siecią lokalną
do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer.
W każdym przypadku, wdrażania KNO opartego na platformie komercyjnej lub darmowej, należy uwzględnić miejsce w placówce, w którym nauczyciel będzie miał dostęp do
komputera i Internetu w celu pracy na platformie.
5

Żródło http://www.dns.pl/oplaty.html (03.12.2012 r.)

18

Wybór platformy do KNO
Wybór konkretnej platformy zależy od posiadanych zasobów ludzkich, sprzętowych
i finansowych. Każde rozwiązanie komercyjne czy darmowe będzie wiązało się z nakładem środków finansowych na każdym etapie realizacji KNO. Niezależnie od wybranego
rodzaju platformy konieczne będzie przeszkolenie administratora platformy, autorów
kursów, nauczycieli prowadzących oraz uczestników kształcenia. Platforma edukacyjna
powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:
 zarządzanie użytkownikami.
Możliwość tworzenia kont użytkowników na różnych poziomach, np.:
administrator, autor kursu, nauczyciel prowadzący, uczeń/słuchacz, gość,
przypisywanie użytkowników do grup/klas, mechanizmy zabezpieczenia danych
osobowych, eksport/import wielu użytkowników, samodzielna rejestracja
użytkownika na platformie, edycja profilu przez użytkownika.
 zarządzanie kursami/lekcjami.
Możliwość tworzenia kursów przez wybranych użytkowników, tzw. autorów kursu,
przypisanie ręczne lub automatyczne użytkownika do danego kursu, możliwość
importu/eksportu kursów, dostępny moduł dziennika/ocen dla danego kursu,
raportowania aktywności uczestników, komunikacji z użytkownikami kursu
różnymi kanałami, np. forum, czat, email
 zarządzanie platformą.
Możliwość archiwizowania automatycznego zawartości platformy, ustawienia
wyglądu w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika, dostosowanie
motywu graficznego platformy, tworzenie raportów i logów, instalowanie
dodatkowych pakietów zwiększających funkcjonalność platformy, integracja
platformy z innymi platformami, np. portalami społecznościowymi,
 zawartość kursu/lekcji.
Możliwość zamieszczania zasobów w popularnych formatach z możliwością ich
podglądu bezpośrednio na platformie: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps,
zamieszczanie zasobów zewnętrznych dostępnych w innych serwisach, takich
jak: Youtube, Picasa, Viemo, zamieszczanie następujących aktywności: test/quiz,
ankieta, czat, forum, słownik pojęć, wiki, zadanie domowe/offline, możliwość
importu zasobów w formacie SCORM lub IMS.
Wszystkie popularne rozwiązania zarówno komercyjne, np. BlackBoard, Fronter, jak
i darmowe, np. Moodle, OLAT, mają powyższe funkcjonalności, jednak ich obsługa jest
zupełnie różna i nie da się w prostu sposób przejść od jednego rozwiązania do drugiego.
Dlatego zespół ds. KNO w placówce powinien przed wyborem konkretnego rozwiązania
zdiagnozować możliwości zarówno nauczycieli, jak i uczestników kształcenia, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.
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Sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
Prowadzenie zajęć, a także uczestniczenie w zajęciach z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Zazwyczaj wystarcza zaktualizowana przeglądarka internetowa. Zdecydowana większość aktywności wykonywana jest
wyłącznie przy jej użyciu. W zależności od budowy i zawartości kursu umieszczonego na
platformie może zaistnieć potrzeba posiadania odtwarzacza filmów wideo lub odtwarzacza audio. W programy tego typu wyposażony jest każdy komputer bądź można je
bezpłatnie pobrać z sieci, więc nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania ani ponoszenia dodatkowych kosztów.

3.4. Rozwój zasobów dydaktycznych
Zasoby dydaktyczne są podstawowym zasobem niezbędnym do realizacji kształcenia na
odległość. Istnieją dwie ścieżki zapewnienia zasobów dydaktycznych:
 skorzystanie z istniejących zasobów lub
 opracowanie ich we własnym zakresie.
Na rynku jest wiele podmiotów zajmujących się opracowaniem i produkcją kursów e-learnigowych od których można zakupić gotowe kursy.

Kursy na odległość opracowane przez KOWEZiU
W 2014 r. KOWEZiU udostępnił 165 kursów e-learningowych do kształcenia w zawodach.
Powstaną w one ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Kursy te zostaną
przygotowane dla wybranych grup efektów kształcenia najpopularniejszych zawodów.
Kursy będą opracowane na podstawie przykładowych programów nauczania dla zawodów opublikowanych na stronie internetowej KOWEZiU. Kursy składają się z 4–8 modułów będących zamkniętymi jednostkami dydaktycznymi odpowiadającymi szacunkowo
ok. 4-5 godzinom kształcenia tradycyjnego każda.
Każdy z modułów składać się będzie z materiałów:
 przekazujących i budujący wiedzę,
 utrwalających wiedzę i kompetencje,
 do aktywizacji i motywacji,
 do sprawdzania wiedzy i umiejętności.
Kursy zawierają materiały multimedialne, m.in. prezentację multimedialną, nagrania audio, nagrania wideo.
Pełną listę kursów e-learningowych wraz ze wskazaniem zawodów, których dotyczą,
i szacunkowego czasu trwania stanowi załącznik 5.
Można także skorzystać z darmowych kursów przygotowanych np. w ramach programów Leonardo da Vinci (http://www.leonardo.org.pl/).
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adam

W BAZIE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH w części adam można znaleźć informację o projektach, w których powstały kursy e-learningowe. Jest to portal zawierający bazę informacji
o projektach i ich rezultatach zrealizowanych w ramach ww. programu.
Nie należy jednak bazować wyłącznie na gotowych materiałach. Bardzo ważne jest, aby
nauczyciele samodzielnie podejmowali próby budowania zasobów do kształcenia na
odległość i dostosowywali je do potrzeb uczestników kursów. Opracowane materiały
mogą być wykorzystywane wielokrotnie, więc włożony wysiłek nie jest jednorazowy.
W przygotowaniu pierwszych samodzielnych kursów z pewnością pomocny będzie
„Przewodnik dla projektujących kursy e-learningowe” opracowany również w ramach
projektu „Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się
przez całe życie”. Warto sięgnąć także po kurs na odległość „Tworzenie zasobów do kursów e-learningowych” dostępny na stronie KOWEZiU.

Pierwsze kursy na platformie (z zakresu obsługi i zasad korzystania z platformy)
W ramach wdrożenia KNO jako pierwsze na platformie powinny pojawić się kursy z zakresu obsługi platformy kierowane do różnych użytkowników, tj. autorów kursów, nauczycieli prowadzących oraz uczestników kształcenia. Opracowanie takich kursów na etapie
wdrażania można zlecić firmie zewnętrznej, np. w ramach pozyskanych środków na ten
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cel z Europejskiego Funduszu Społecznego, opracować w ramach zespołu ds. wdrażania
KNO w placówce lub wykorzystać opisane powyżej opracowane i udostępnione kursy
jakie powstały w ramach projektu lub innych działań realizowanych przez KOWEZiU6.
Kurs ten powinien być spójny z przewodnikiem dla nauczyciela oraz przewodnikiem dla
uczącego się. Należy dołożyć wszelkich starań, aby powyższe kursy zostały opracowane
w sposób atrakcyjny, gdyż od tego będzie zależało powodzenie upowszechnienia KNO
w placówce. Dostęp do kursów dla autorów i nauczycieli powinien wymagać zalogowania się na platformę lub podania klucza do kursu. Dostęp do kursu z podstaw korzystania
z platformy dla uczestników kształcenia powinien być otwarty dla wszystkich, np. kurs
dostępny dla gości. Takie podejście umożliwia użytkownikowi, który zapomniał swojego loginu lub hasła, zapoznanie się z podstawami obsługi platformy oraz możliwością
odzyskania zapomnianego loginu lub hasła.

Zamieszczanie kolejnych kursów
W zależności od skali wdrożenia KNO w szkole/placówce, liczba zamieszczonych kursów
oraz ich czas trwania mogą znacznie się różnić. Zespół ds. KNO powinien ustalić, jak
kursy będą kategoryzowane czy według nauczanych kwalifikacji, przedmiotów, a może
według nauczycieli zamieszczających kurs lub grup uczestników kursów. Podział taki
jest konieczny, aby można było zamieszczać kolejne kursy w sposób uporządkowany
i przez uprawnione osoby. W celu zachowania jakości KNO przed uruchomieniem kursu
prowadzący składa do zespołu ds. KNO wniosek o rozpoczęcie jego prowadzenia na
platformie, w którym podaje jego nazwę, kategorię, krótki opis, odbiorców, czas trwania,
zastosowane środki i narzędzia komunikacji z uczestnikami, zastosowane aktywności
oraz ich kontrolę i ocenę. Wniosek rozpatruje zespół ds. KNO, który następnie przypisuje
wnioskującego prowadzącego jako autora kursu do odpowiedniej kategorii. Za treść
merytoryczną kursu odpowiada autor. Na platformie można również zamieszczać kursy przygotowane przez inne instytucje w ramach różnych działań. Przykładem źródła
takich kursów projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” w ramach którego przygotowane są i bezpłatnie
udostępnione kursy dotyczące kształcenia zawodowego.

Programy kursów z wykorzystaniem KNO
Efektywne wykorzystanie KNO w kształceniu ustawicznym osób dorosłych wymaga odpowiedniego przygotowania programów szkoleń (więcej na ten temat można znaleźć
w „Poradniku dla projektujących kursy e-learningowe”). Jak już pisaliśmy, włączenie KNO
do procesu kształcenia wymaga zmian organizacyjnych i odpowiedniego przygotowania zarówno nauczycieli, jak i uczących się. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich
gotowych kursów na odległość czy też przygotowanie ich przez nauczycieli. Po zgromadzeniu takich e-zasobów konieczna analiza programu szkolenia pod kątem: czego, kiedy

6

http://www.kno-koweziu.pl
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i kto będzie uczył. Wskazane jest także od razu zaplanowanie odpowiedniego czasu na
przygotowanie uczących się do korzystania z KNO.
Ważnymi zasobami wspierającymi wdrożenie KNO w szkole/placówce są przewodnik dla
nauczyciela prowadzącego kurs na odległość oraz przewodnik dla uczącego się.

Przewodnik dla nauczyciela prowadzącego kurs na odległość
Ważnym elementem wspierania nauczycieli prowadzących może być przewodnik dla
nauczyciela. Jest to dokument określający zasady korzystania z platformy edukacyjnej
przez nauczycieli i autorów kursu. W proces opracowywania przewodnika zaangażowany musi być administrator platformy, by opisy były dostosowane do platformy, z której
będą korzystali nauczyciele. Przewodnik nie może mieć charakteru zbyt ogólnego, gdyż
nie będzie użyteczny. W przewodniku warto umieścić następujące elementy:
1. Informacje o platformie.
2. Logowanie się do platformy.
3. Układ platformy.
4. Ustawienia profilu użytkownika.
5. Dostęp do kursów na platformie.
6. Edycja kursu.
7. Zamieszczanie zasobów w kursie.
8. Dodawanie aktywności do kursu.
 forum,
 słownik pojęć,
 Wiki,
 zadanie,
 kwiz.
9. Zapisywanie użytkowników na kurs.
10. Moduł oceny.
Materiał ten powinien stanowić pewnego rodzaju przewodnik po platformie, dlatego
musi zawierać jak najwięcej zrzutów ekranowych przedstawiających poszczególne elementy środowiska edukacyjnego. Przykład takiego przewodnika stanowi Załącznik 4,
który został opracowany na podstawie platformy przygotowanej w ramach projektu
„Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się
przez całe życie” znajdującej się pod adresem www.kno-koweziu.pl. Do opracowania
przykładowego przewodnika został wykorzystany kurs „Obsługa platformy moodle”.
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Przewodnik dla uczącego się
Przewodnik dla uczącego się jest materiałem, który stanowi swoistą instrukcję obsługi
dla użytkownika korzystającego z zamieszczonych na platformie kursów. W przewodniku powinny znaleźć się następujące elementy:
1. Informacje o platformie.
2. Logowanie do platformy.
3. Resetowanie hasła.
4. Strona główna.
5. Ustawienie profilu użytkownika.
6. Dostęp do kursów.
7. Układ kursu.
8. Obowiązkowe aktywności.
9. Moduł oceny.
Przewodnik dla uczącego się powinien być napisany językiem dostosowanym do odbiorcy. Powinien zawierać jak najwięcej zrzutów ekranowych ilustrujących wszystkie sytuacje, z którymi uczestnik kursu może się spotkać w czasie pracy na platformie. Przykład
takiego przewodnika stanowi Załącznik 5. Został on opracowany na podstawie platformy przygotowanej w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania
kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” znajdującej się pod adresem
www.kno-koweziu.pl.

3.5. Zapewnianie jakości KNO
Monitoring uczących się jest zadaniem nauczyciela prowadzącego i polega m.in. na
monitorowaniu logowań uczestników oraz raporty ich aktywności.
Monitoring nauczyciela prowadzącego kurs realizuje kierownik kursu, lider zespołu
ds. KNO lub jeden z jego członków będący autorem kursu, poprzez cykliczną analizę
raportów dostępnych na platformie, np. raz w miesiącu.
Na koniec kursu wszystkie informacje dostępne w raportach są archiwizowane i przechowywane w wersji elektronicznej.
Uczestnicy kursu do celów ewaluacji wypełniają kwestionariusz ankiety, w którym wypowiadają się na temat zastosowanych aktywności, ilości materiału, częstości aktywności, komunikowania się z nauczycielem prowadzącym. Wyniki ankiety opracowuje kierownik kursu i przekazuje z wnioskami i rekomendacjami do zespołu ds. KNO, który na
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podstawie zebranych informacji decyduje o zmianach w danym kursie, aby zapewnić jak
najwyższą jakość KNO w placówce.
Analizę aktywności uczestników na platformie oraz wybranych pytań z ewaluacji można wykorzystać do refleksji nad efektywnością kursu przygotowującego do korzystania
z KNO oraz czytelności i użyteczności przewodnika dla uczącego się.
Wyniki testów, obok wypowiedzi uczących się i nauczycieli, mogą być dobrym źródłem
informacji o ilości i trudności prezentowanego w kursie materiału.
Ewaluacją warto objęć także nauczyciela prowadzącego oraz administratora. Może to
mieć wpływ na zakres kursu, trudność materiału oraz pomoc oferowaną przez administratora nauczycielom i uczącym się.
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4. Obszary zastosowań KNO w placówce prowadzącej kształcenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych
Podstawową zaletą KNO jest możliwość kształcenia niezależnie od miejsca i czasu, dlatego też jest to doskonała forma uczenia się osób dorosłych. Jak wspomniano wcześniej,
publikacja ta dotyczy włączenia KNO do kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych kształcenie KNO może być prowadzone na (oczywiście, nie dotyczy to
zajęć laboratoryjnych i praktycznych):
 kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ),
 kursach umiejętności zawodowych (KUZ),
 kursach kompetencji ogólnych (KKO),
 innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
Poniżej przestawiono kilka propozycji dotyczących kwestii formalnych dotyczących włączenia KNO do ww. kursów.
Pracę nad programami KKZ i KUZ należy rozpocząć od przypomnienia sobie odpowiednich zapisów z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:
 wszystkie szkoły zawodowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zakresie zawodów, w których kształcą,
 centra kształcenia ustawicznego,
 centra kształcenia praktycznego,
 instytucje rynku pracy
 podmioty prowadzące działalność oświatową
Przygotowując się do wykorzystania KNO na kursach, należy pamiętać, aby w ramach
KNO organizować zajęcia, które nie wymagają kształcenia w pracowniach i nie są zajęciami praktycznymi.
Do oszacowania minimalnej liczby godzin realizowanych z wykorzystaniem KNO w ramach KKZ można przyjąć proporcje kształcenia teoretycznego i kształcenia praktycznego określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. I tak odpowiednio
w zasadniczej szkole zawodowej proporcje te wynoszą 40/60 czasu przeznaczonego
na kształcenie zawodowe, a w technikum 50/50 tegoż czasu. Powyższy podział dotyczy
tylko kształcenia realizowanego w ramach kształcenia przedmiotowego. Uwzględniając
powyższe założenia, można oszacować liczbę godzin realizowaną w formie KNO podczas kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
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Przykład 1
KKZ dla kwalifikacji „Prowadzenie produkcji pszczelarskiej” (R.4.) wyodrębnionej w zawodzie pszczelarz.
Minimalna liczba godzin wynikająca z podstawy programowej kształcenia w zawodzie
dla wszystkich efektów kształcenia wynosi 880 h.

Ponieważ kształcenie w zawodzie pszczelarz odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej, to proporcje czasu na kształcenia w zakresie teoretycznym i praktycznym wynoszą
40/60. W związku z powyższym na kształcenie z wykorzystaniem KNO można przeznaczyć maksymalnie 880 h × 0,4 = 352 h.

Przykład 2
KKZ dla kwalifikacji „Obsługa klienta w jednostkach administracji” (A.68.) wyodrębnionej
w zawodzie technik administracji.
Minimalna liczba godzin wynikająca z podstawy programowej kształcenia w zawodzie
dla wszystkich efektów kształcenia wynosi 1190 h.

Ponieważ kształcenie w zawodzie technik administracji odbywa się w technikum, to proporcje czasu kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym i praktycznym wynoszą
50/50. W związku z powyższym na kształcenie z wykorzystaniem KNO można przeznaczyć maksymalnie 1190 h × 0,5 = 595 h.

Przykład 3
KKZ dla kwalifikacji „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami” (E.13.) jednej z trzech kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk.
Minimalna liczba godzin wynikająca z podstawy programowej kształcenia w zawodzie
dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspól-
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nych dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz efektów dla danej kwalifikacji wynosi 570 h.

Ponieważ kształcenie technik informatyk odbywa się na poziomie technikum, to proporcje czasu kształcenia w zakresie teoretycznym i praktycznym wynoszą 50/50. W związku
z powyższym na kształcenie z wykorzystaniem KNO można przeznaczyć maksymalnie
570 h × 0,5 = 285 h.
Powyższe przykłady pokazują, jak można określić maksymalną liczbę godzin przewidzianą do realizacji z wykorzystaniem KNO w ramach kształcenia na KKZ w formie stacjonarnej. W przypadku realizacji KKZ w formie zaocznej obowiązkowa liczba godzin przeznaczonych na kształcenie wynosi co najmniej 65% czasu przewidzianego w podstawie
programowej kształcenia w zawodzie. W związku z powyższym liczby godzin zmniejszą
się proporcjonalnie do 65% w ramach KKZ i tak na realizację KNO wyniesie odpowiednio:
 dla kwalifikacji R.4. będzie to 572 h × 0,4 = 229 h,
 dla kwalifikacji R.68. będzie to 774 h × 0,5 = 387 h,
 dla kwalifikacji E.13. będzie to 372 h × 0,5 = 186 h.
Prezentowane podejście jest propozycją pozwalającą wstępnie określić liczbę godzin
realizowanych z wykorzystaniem KNO. Faktyczna liczba godzin realizowanych na KKZ
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie zależeć od specyfiki kształconego zawodu, uczestników kursu i, przede wszystkim, efektów kształcenia
z PPKZ, gdyż nie wyszystkie da się zrealizować „na odległość”.
Na przykład KKZ z kawlifikacji M.25. „Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz
pokryć z blachy” efekty z pierwszej części podstawy M.25.1. Wykonywanie elementów,
wyrobów i pokryć z blachy:
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1.4 wykonuje trasowanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
1.8	wykonuje prace blacharskie z zastosowaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi
i maszyn;
1.9 wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy;
1.10 ocenia jakość wykonanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
1.11 wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
są efektami typowo praktycznymi i jedyne co można zrealizować z wykorzystaniem KNO,
to wstęp teoretyczny do wykonywania czynności.
Projektując KKZ, należy pamiętać o minimalnej liczbie godzin przeznaczonych na kształcenia, która nie może być mniejsza niż wynika to z treści rozporządzenia w spawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 4 ust. 2.

Kursy umiejętności zawodowych (KUZ)
KUZ zgodnie z paragrafem 10 ust. 1 rozporządzenia w spawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych mogą być prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego,
centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.
W paragrafie 10 ust. 2 rozporządzenia wyróżnia się 3 rodzaje KUZ:

§ 10.2. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
1)	jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2)	efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
3)	efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.
W przypadku KUZ trudno jest ustalić proporcje przeznaczone na kształcenie realizowane
metodami KNO. Zależy to przede wszystkim od realizacji danej grupy efektów kształcenia i jej specyfiki.
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Przykład 4
KUZ obejmujący jedną z części efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji „Organizacja prac fotograficznych” realizowanego w ramach kwalifikacji „Rejestracja i obróbka
obrazu” (A.20.) wyodrębnionej w zawodzie fototechnik na poziomie technikum.
Na kształcenie w ramach kwalifikacji A.20. na wszystkie efekty kształcenia przewidziane
jest łącznie 750 h. Kwalifikacja zawiera 3 części efektów kształcenia, zatem na 1 jednostkę mamy 750 h/3 ≈ 250 h. Ponieważ kształcenie odbywa się w na poziomie technikum
to proporcje czasu kształcenia w zakresie teoretycznym i praktycznym wynoszą 50/50.
W związku z powyższym na kształcenie z wykorzystaniem KNO można przeznaczyć maksymalnie 250 h × 0,5 = 125 h. Oczywiście takie mechaniczne dzielenie liczby godzin może
być dość złudne. Każdorazowo nauczyciele muszą określić czas przeznaczony na kurs,
biorąc pod uwagę, np. jego stopień trudności, oczekiwania i kompetencje uczestników.
Przy projektowaniu KUZ należy podchodzić indywidualnie do każdej formy, zwiększając
liczbę godzin przewidzianą na samokształcenia lub udział w zajęciach stacjonarnych.
Należy jednak pamiętać, aby minimalna liczba godzin przeznaczona na kształcenie w ramach KUZ była zgodna z §10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych:
§ 10.3. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
1)	w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie
programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji;
2)	w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla
wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów,
określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu;
3)	w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – wynosi 30
godzin.

Kurs kompetencji ogólnych (KKO)
KKO zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych może być prowadzony przez:
 centra kształcenia ustawicznego,
 centra kształcenia praktycznego
 ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.
KKO jest prowadzony w zakresie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego w wymiarze co najmniej 30 h. Ponieważ w kształceniu ogólnym nie występuje
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pojęcie kształcenia w zakresie teoretycznym i praktycznym, można teoretycznie przyjąć,
że cały kurs będzie realizowany z wykorzystaniem KNO. Należy jednak wziąć pod uwagę
fakt, iż kurs ten może zawierać treści, które wymagają realizacji w formie stacjonarnej,
ponieważ może zawierać treści, które należy wykonać przećwiczyć w praktyce. Dlatego,
projektując KKO podobnie jak w przypadku KKZ czy KUZ, należy dokładnie przeanalizować efekty kształcenia pod kątem możliwości ich realizacji z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

Inne kursy
Pozostałe kursy organizowane przez placówki kształcące w formach pozaszkolnych obejmujące swoim zakresem treści i umiejętności właściwe dla zawodów spoza klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego również mogą być realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Nie ma żadnych wskazań dotyczących czasu
trwania kursu, co oznacza, że kurs w całości może być realizowany z wykorzystaniem
KNO i zawierać dowolne treści i umiejętności dostosowane do potrzeb odbiorcy. Projektując kurs, należy jednak zwrócić szczególną uwagę, czy planowane efekty kształcenia
mogą być zrealizowane na odległość czy też wymagają rozwijania umiejętności praktycznych, czy też bezpośredniej współpracy uczących się.

5. Korzyści z prowadzenia zajęć na odległość
Zajęcia na odległość mogą przynieść korzyści zarówno uczącym się, jak i szkołom i placówkom, które je prowadzą. Z punktu widzenia uczniów i słuchaczy na uwagę zasługują:
a) dostępność – możliwość kształcenia się w każdej instytucji prowadzącej
kształcenie na odległość niezależnie od tego, gdzie jest zlokalizowana, dzięki
temu można wybierać unikalną, niedostępną lokalnie ofertę kształcenia lub uczyć
się w najlepszych instytucjach edukacyjnych,
b) wygoda – możliwość uczenia się w dogodnym miejscu i czasie, a w efekcie
połączenia nauki innymi uwarunkowaniami, takimi jak praca, rodzina, miejsce
zamieszkania, konieczność częstego podróżowania,
c) dostosowanie do posiadanych już kompetencji (personalizacja) – ucząc się
na odległość, uczeń lub słuchacz może pomijać te treści przedmiotu, które są
mu znane i koncentrować się na tych, które są dla niego nowe lub którymi jest
najbardziej zainteresowany,
d) efektywność – przede wszystkim zwracamy uwagę, że w zajęciach na odległość
nacisk położony jest na uczenie się a nie nauczanie, co wymusza aktywna postawę
uczącego się i wpływa na efektywność kształcenia; poza tym korzystanie z wysokiej
jakości, atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, dobre kierowanie procesem
uczenia się przez nauczyciela czy też współpraca z innymi uczącymi się w wirtualnej
klasie mogą być czynnikami dodatkowo podnoszącymi jakość kształcenia,
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e) obniżenie kosztów – ma to miejsce przede wszystkim w tych przypadkach, kiedy
uczestnictwo w zajęciach w szkole lub placówce wiąże się z kosztami takimi jak
dojazdy, noclegi, konieczność zapewnienia opieki dla dzieci, utrata zarobków
związana z nieobecnością w pracy itp.
Dla szkół i placówek zajęcia na odległość mogą oznaczać:
a) wprowadzenie jakościowo nowej oferty – może ona być przygotowana we
współpracy z pracodawcami i zakładać uczenie się w miejscu pracy połączone
z praktycznym wykorzystaniem nabywanej wiedzy i umiejętności na stanowisku
pracy (kierunek wykorzystania KNO promowany przez Komisję Europejską7);
może ona polegać na wykorzystaniu potencjału ICT i multimediów dla
całkowitej zmiany sposobu nauczania przedmiotu, np. w kierunku realizacji zajęć
tradycyjnych w bardzo aktywnych formach z naciskiem na praktyczne działania
i przeniesieniu form podawczych do zajęć na odległość,
b) podniesienie efektywności i jakości kształcenia – z analogicznych przyczyn,
jakie wymieniono wyżej przy omawianiu korzyści dla uczącego się; zajęcia na
odległość pozwalają szkołom i placówkom w zwiększonym stopniu angażować
nauczycieli o rzadkich kwalifikacjach, których dostępność jest ograniczona
i których kształcąca instytucja nie byłaby w stanie zatrudnić do prowadzenia
przedmiotu w całości zajęciami tradycyjnymi w wielu klasach lub grupach,
c) poszerzenie grupy odbiorców – przede wszystkim o osoby, dla których udział
w zajęciach w szkole lub placówce wiąże się trudnościami lub jest niemożliwy;
także poprzez przygotowanie unikalnej tematycznie oferty kształcenia na
odległość, atrakcyjnej dla osób z całego kraju,
d) lepszą organizację kształcenia – mniejsza liczba zajęć w szkole lub placówce
oznacza łatwiejsze dysponowanie czasem nauczycieli oraz zasobami
materialnymi placówki (sale, pomoce dydaktyczne), co pozwala na poszerzenie
oferty edukacyjnej i zwiększenie liczby jej odbiorców; w przypadku zajęć na
odległość nie występuje problem braku czasu na zrealizowanie zajęć, przez co
pozwalają one na takie zorganizowanie kształcenia, aby mogły być zrealizowane
wszystkie treści wchodzące w skład przedmiotu,
e) redukcja kosztu prowadzenia zajęć – zajęcia na odległość eliminują koszty
związane zapewnieniem i utrzymaniem sal lekcyjnych, zajęcia polegające na
samokształceniu eliminują lub redukują koszt związany z ich prowadzeniem przez
nauczyciela – to tylko kilka przykładów, gdzie koszty ponoszone przez szkołę lub
placówkę mogą być zredukowane.

Projekty dotyczące kształcenia się w miejscu pracy są przedmiotem finansowania przez Komisję Europejską w ramach wielu
programów; w 2011 r. był to jeden z tematów projektów badawczych w ramach 7 Programu Ramowego, http://cordis.europa.
eu/fp7/ict/telearn-digicult/telearn-objectives_en.html, 14.12.2012

7	
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Załączniki
Załącznik 1. Przykładowy plan wdrożenia KNO w szkole/placówce
LP

Zadania

Szkolne organy

1

2

3

Wewnątrzszkolne
Osoby
Termin
akty prawne
odpowiedzialne realizacji
4

5

Podjęcie decyzji o zamiarze
wdrożenia KNO

Rada
Pedagogiczna

Uchwała Rady
Pedagogicznej

Przewodniczący
Rady
Pedagogicznej

2

Dokonanie zmian
w szkolnych aktach
prawnych:
a) Statut Szkoły
b) Szkolny Plan Nadzoru
Pedagogicznego
c) Regulamin
Organizacyjny Szkoły
d) Regulamin Pracy Szkoły

Zespół
Powołany przez
Uchwała Rady
Dyrektora
Pedagogicznej;
Szkoły;
Zarządzenie
Rada
Dyrektora
Pedagogiczna;
Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

3

Powołanie Zespołu
d/s wdrożenia KNO

Rada
Pedagogiczna

Uchwała Rady
Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

4

Dokonanie zmian
w Procedurze
dopuszczania Szkolnego
programu nauczania

Zespoły
Przedmiotowe

Uchwała Rady
Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

5

Szkolenie Rady
Pedagogicznej w zakresie
wdrożenia KNO

6

Tworzenie bazy technicznej
do wdrożenia KNO

Zespół d/s KNO;
informatycy

Dyrektor Szkoły;
Koordynator KNO

7

Zespoły
Tworzenie bazy dydaktycznej
Przedmiotowe;
do wdrożenia KNO
Zespół d/s KNO

Dyrektor Szkoły;
Koordynator KNO

8

Przygotowanie kadry
dydaktycznej w zakresie
KNO – szkolenia , kursy,
studia podyplomowe

Nauczyciele;
Zespół d/s
KNO; Dyrektor

Dyrektor Szkoły

9

Opracowanie Planu
Nauczania i Programu
Nauczania KNO

Zespół d/s
KNO; Zespoły
Przedmiotowe

Opinia Rady
Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Wniosek do organu
prowadzącego w sprawie
10
zmian w Regulaminie
wynagradzania nauczycieli

Zespół
Powołany przez
Dyrektora
Szkoły

Uchwała Rady
Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

1

Dyrektor Szkoły
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6

LP

11

Zadania

Działanie promocyjne
w zakresie wdrożenia KNO

Szkolne organy

Wewnątrzszkolne
Osoby
Termin
akty prawne
odpowiedzialne realizacji

Komisja d/s
promocji;
Zespół d/s KNO

Zatwierdzenie
przez Radę
Pedagogiczną
działań
promocyjnych

Upowszechnianie KNO
– udział w projektach
Zespół d/s KNO;
dotyczących KNO,
12
konferencjach szkoleniowych, nauczyciele
rozwijanie bazy technicznej
i dydaktycznej
13

Monitorowanie i Ewaluacja
realizacji KNO

Raporty
Dyrektor Szkoły;
Semestralne;
Zespół d/s KNO
Raporty roczne
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Dyrektor Szkoły;
Przewodniczący
Komisji d/s
Promocji;
Koordynator KNO

Dyrektor Szkoły,
Koordynator KNO

Dyrektor Szkoły

Załącznik 2. Propozycje zmian w statucie szkoły/placówki
Umiejscowienie zapisu
w dokumencie

Propozycja zapisu/rodzaj zmiany

rozdz.
(Postanowienia ogólne)

Dodać/uzupełnić zapis: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.)

rozdz.
(Postanowienia ogólne)

Dodać/uzupełnić ust. w brzmieniu: W celu umożliwienia uzyskania
i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Szkoła prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, jaką są
kwalifikacyjne kursy zawodowe. Mogą być one prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO).

rozdz. (Cele i zadania)

Uzupełnić zapis w brzmieniu: 4) Stwarzanie możliwości uzupełniania
przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub
zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych poprzez
kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z możliwością
wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość.

Dodać rozdział
w brzmieniu:

Organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

rozdz. … (Organizacja
zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia
na odległość)

Dodać/ uzupełnić paragrafy…
§… Zajęcia edukacyjne w szkole/placówce mogą być organizowane
i prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO).
§… Szkoła/placówka zapewnia dostęp do oprogramowania
umożliwiającego stałą interakcję między słuchaczami a osobami
prowadzącymi zajęcia oraz materiały dydaktyczne przygotowane
w formie dostosowanej do tego rodzaju kształcenia.
§… Nadzór nad prawidłowością zajęć prowadzonych
z wykorzystaniem kształcenia na odległość sprawuje koordynator
zespołu ds. KNO oraz administrator platformy.
§… Szkoła/placówka przed przystąpieniem do zajęć realizowanych
z wykorzystaniem KNO organizuje szkolenie uczestników
tych zajęć, przygotowujące do korzystania z platformy
edukacyjnej i uczestnictwa w kursach e-learningowych.
§… Nad zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi z wykorzystaniem
KNO sprawowany jest stały monitoring służący kontroli postępów
w nauce uczestników tej formy kształcenia, weryfikacji poziomu ich
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, realizowany przez
koordynatora zespołu ds. KNO we współpracy z administratorem
platformy i dokumentowany stosownymi zapisami w dzienniku zajęć.
§… Szczegółowe zasady i procedury prowadzenia KNO zostaną
zawarte w regulaminie organizowania zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
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Umiejscowienie zapisu
w dokumencie

Propozycja zapisu/rodzaj zmiany

rozdz. … (Formy opieki
i pomocy uczniom
i słuchaczom, którym
Dodać ust. w brzmieniu: Szkoła/placówka prowadzi kształcenie ustawiczne
z przyczyn rozwojowych,
z wykorzystaniem kształcenia na odległość dla uczniów i słuchaczy, których
rodzinnych lub losowych
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
potrzebna jest pomoc
i wsparcie, w tym również
pomoc materialna)
rozdz. (Organizacja
pracy Szkoły)

Dodać/uzupełnić ust. w brzmieniu: Zajęcia edukacyjne w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych są organizowane, gdy liczba
słuchaczy w nim uczestniczących wynosi co najmniej 20. Za zgodą
organu prowadzącego może być mniejsza niż 20.

rozdz. (Organizacja
pracy Szkoły)

Dodać/uzupełnić ust. w brzmieniu: W zakres innowacyjnej
działalności szkoły/placówki wchodzi także prowadzenie zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

rozdz. (Stanowiska
kierownicze w szkole/
placówce)

Dodać/uzupełnić zapis w brzmieniu: Kierownik kursu – stanowisko
stworzone do sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć prowadzonych
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dyrektor szkoły powołuje
wskazaną przez siebie osobę z kadry dydaktycznej na ww. stanowisko
Kompetencje kierownika kursu:
nadzorowanie przebiegu, poziomu i sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych
(teoretycznych i praktycznych) oraz prawidłowości dokumentacji kursu,
przedstawienie uczestnikom kursu jego celu, programu i zasad organizacji oraz
harmonogramu zajęć, w tym możliwości korzystania z platformy e-learningowej,
konsultacje i doradztwo w zakresie rozwiązywania sytuacji
problemowych słuchaczy związanych z uczestnictwem w kursie,
wspieranie uczestników kursów w zakresie dostępu do materiałów dydaktycznych,
literatury fachowej, platformy e-learningowej oraz innych środków i pomocy
dydaktycznych wykorzystywanych przez nich w procesie kształcenia się,
zbieranie opinii o kursie od jego uczestników w celu dokonania ewaluacji kursu,
wnioskowanie o skreślenie z listy uczestników w sytuacjach
określonych w regulaminie kursów,
wykonywanie dodatkowych zadań określonych przez Dyrektora
szkoły/placówki związanych z organizacją i przebiegiem kursu.

rozdz. (Nauczyciele)

Dodać zapis w brzmieniu: Zespół ds. kształcenia na odległość (KNO).
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Umiejscowienie zapisu
w dokumencie

rozdz. (Nauczyciele)

Propozycja zapisu/rodzaj zmiany
Dodać zapis: Do zadań zespołu ds. KNO należy w szczególności:
Opracowanie harmonogramu działań zespołu (określenie konkretnych
zadań, osób odpowiedzialnych za ich realizację, terminów realizacji, itp.).
Promowanie kształcenia na odległość – ścisła współpraca z zespołami
przedmiotowymi nauczycieli w tym zakresie (okresowe i doraźne spotkania).
Przygotowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla kadry pedagogicznej
pracującej z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
Udzielanie pomocy technicznej i metodycznej nauczycielom
w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych
do wykorzystania na platformie edukacyjnej.
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla uczniów/słuchaczy korzystających
z zajęć prowadzonych w formie kształcenia na odległość.
Prowadzenie systematycznego monitoringu nad wdrażaniem
i funkcjonowaniem KNO w szkole/placówce.
Przygotowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej dotyczącej
funkcjonowania KNO, zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły/placówki.
Zgłaszanie uwag i propozycji służących poprawie
funkcjonowania KNO w szkole/placówce.

Dodać ust. 8 w brzmieniu: Przyjmowanie kandydatów na kwalifikacyjny
kurs zawodowy może odbywać się w każdym momencie roku szkolnego.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć
w sekretariacie szkoły/placówki podanie, kwestionariusz osobowy
oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny
pracy o zdolności do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Na podaniu powinni zaznaczyć, czy chcą korzystać ze wsparcia
przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
rozdz. (Zasady rekrutacji) Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego
prowadzona przez Szkołę obejmuje:
a) program nauczania;
b) dziennik zajęć;
c) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
d) ewidencję wydanych zaświadczeń.
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Dyrektora
szkoły komisja rekrutacyjna, a podstawę przyjęcia stanowi
kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonej dokumentacji.
rozdz. (Ocenianie,
Dodać/uzupełnić tytuł rozdziału w brzmieniu: Ocenianie,
klasyfikowanie
klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
i promowanie słuchaczy
oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
w szkołach dla dorosłych)
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Załącznik 3. Przykładowy regulamin organizacji KNO w placówce
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie
publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek
kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego Dz.U. Nr 99, poz. 828).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186,
z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184).
6. Uchwała rady miasta/gminy/powiatu dotycząca organizacji kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Słownik użytych pojęć
KNO – kształcenie na odległość,
platforma – e-learningowa platforma edukacyjna,
zespół – zespół ds. KNO,
lider – osoba nadzorująca pracę zespołu ds. KNO i realizację KNO w placówce,
administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie platformą,
autor – nauczyciel lub inna osoba, która jest autorem danego kursu na platformie,
nauczyciel – nauczyciel, który prowadzi kurs zamieszczony na platformie,
użytkownik – osoba zarejestrowana na platformie,
KKZ – kwalifikacyjny kurs zawodowy,
KUZ – kurs umiejętności zawodowych,
KKO – kurs kompetencji ogólnych,
kurs – inny kurs, na którym nie są realizowane efekty kształcenia i treści zawarte w podstawach programowych.
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§1
Postanowienia ogólne
1. KNO może być prowadzone w następujących formach pozaszkolnych:
 kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 kurs umiejętności zawodowych,
 kurs kompetencji ogólnych,
 inne kursy nie wymienione powyżej.
2. Za wdrożenie oraz realizację KNO w placówce odpowiada zespół ds. KNO.
3. KNO realizowane jest na podstawie danej platformy edukacyjnej.

§2
Zespół ds. KNO
1. Zadaniem zespołu jest wdrożenie i realizacja KNO w placówce.
2. W skład zespołu wchodzą następujące osoby:
 lider KNO,
 autorzy kursów,
 nauczyciele prowadzący,
 administrator platformy.
3. Do zadań lidera należy:
 wdrożenie i rozwój KNO w placówce,
 plan wykorzystania KNO w poszczególnych formach działalności placówki
w danym roku szkolnym,
 realizacja KNO w danym roku szkolnym w poszczególnych formach działalności
placówki,
 koordynowanie pracy zespołu,
 zapewnienie jakości realizacji KNO,
 dopuszczanie kursów do zamieszczenia na platformie.
4. Do zadań autora kursu należy:
 nadzorowanie opracowania kursu do odpowiedniej formy kształcenia,
 współpraca z nauczycielami przy opracowaniu kursu,
 zamieszczenie kursu na platformie,
 testowanie kursu przed udostępnieniem go uczestnikom kształcenia,
 monitorowanie i ewaluacja kursu po jego zakończeniu.
5. Do zadań nauczyciela prowadzącego należy:
 prowadzenie kursu na platformie,
 monitorowanie realizacji poszczególnych aktywności przez uczestników kursu,
 ocenianie poszczególnych aktywności uczestników,
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 komunikacja z uczestnikami kursu,
 przestrzeganie zasad netykiety przez uczestników na danym kursie,
 pełnienie roli mentora merytorycznego na danym kursie,
 współpraca z pozostałymi członkami zespołu w trakcie realizacji KNO.
6. Do zadań administratora należy:
 instalacja platformy/nadzorowanie instalacji platformy,
 tworzenie przestrzeni na poszczególne kategorie kursów lub kursy,
 dodawanie nowych użytkowników na platformie,
 przypisywanie użytkowników do danego kursu,
 aktualizacja oprogramowania platformy,
 archiwizowanie zrealizowanych kursów,
 wykonywanie kopii bezpieczeństwa platformy,
 generowanie raportów aktywności poszczególnych użytkowników.

§3
Platforma e-learningowa
1. Platforma znajduje się pod adresem www…...
2. Dostęp do platformy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy.
3. Za rejestrację użytkowników odpowiada administrator platformy.
4. Użytkownicy, u których okres od ostatniego logowania jest dłuższy niż 180 dni,
będą automatycznie usuwani po tym okresie.
5. Wszyscy użytkownicy przestrzegają zasad netykiety zamieszczonych na
platformie.
6. Za treści zamieszczone na platformie odpowiadają ich autorzy.
7. W przypadku naruszenia zasad netykiety lub praw autorskich innych osób konto
użytkownika zostanie zablokowane do wyjaśnienia.
8. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem należy zgłaszać administratorowi
drogą elektroniczną na adres: administrator@.........pl.

§4
Zajęcia prowadzone na odległość
1. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy są realizowane na podstawie
zamieszczonych kursów i mogą być realizowane w formach wymienionych
w paragrafie 1 ust. 1.
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2. Uczestnicy danego kursu mogą zostać zapisani na kurs automatycznie lub
samodzielnie po podaniu klucza.
3. Każdy kurs jest podzielony na bloki/moduły przeznaczone do samokształcenia,
z których każdy kończy się zadaniem lub testem.
4. Warunkiem zaliczenia kursu na platformie jest wykonanie wszystkich
przewidzianych aktywności.

§5
Zasady prowadzenia zajęć na odległość
1. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel; do jego zadań na kursie
należy:
 systematyczne monitorowanie aktywności poszczególnych uczestników kursu
(raz dziennie dla danego kursu),
 motywowanie do udziału na w kursie uczestników o małej aktywności,
 sprawdzanie i ocenianie poszczególnych aktywności na kursie,
 sprawdzanie, czy uczestnicy kursu przestrzegają zasad netykiety,
 informowanie autora kursu o wszelkich zauważonych błędach merytorycznych
w zamieszczonym materiale,
 udzielanie informacji merytorycznych dotyczących danego kursu jego
uczestnikom.
2. Każdy moduł zamieszczony w kursie odpowiada 5 godzinom przewidzianym na
samokształcenie uczestników.
3. Zgodnie z ustalonym harmonogramem nauczyciel monitoruje aktywność
uczestników.
4. W ciągu 3 dni od zakończenia danej aktywności nauczyciel jest zobowiązany do
oceny poszczególnych uczestników z wyjątkiem zadań offline, które należy ocenić
w ciągu tygodnia.
5. W przypadku braku zaliczenia danej aktywności nauczyciel indywidualnie
z uczestnikiem ustala formę oraz termin jej zaliczania (termin dodatkowego
zaliczenia nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od sprawdzenia aktywności przez
nauczyciela).
6. Zakres opanowania treści i umiejętności w ramach kursu prowadzonego
z wykorzystaniem KNO kończy się zaliczeniem pisemnym w placówce.
7. Przeprowadzenie zaliczenia wymienionego w pkt. 6 należy do zadań nauczyciela.

41

§6
Postanowienia końcowe
1. Dostęp do platformy dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
2. Użytkownicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu mogą korzystać
z komputerów w Multimedialnym Centrum Informacyjnym bezpłatnie.
3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania KNO niewymienione w regulaminie
należy zgłaszać bezpośrednio Liderowi KNO w formie elektronicznej pod adresem
lider@.......pl.
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Załącznik 4. Przewodnik dla nauczyciela prowadzącego kurs na
odległość
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Opracowany przewodnik jest przykładem roboczego narzędzia wspierającego nauczycieli
prowadzących kursy e-learningowe na platformie Moodle. Należy pamiętać, że zadaniem
niniejszego poradnika nie jest zastąpienie szkolenia nauczycieli w zakresie obsługi platformy
Moodle, a jedynie przypomnienie podstawowych jej funkcjonalności. Wszyscy nauczyciele
przed przystąpieniem do prowadzenia kursów e-learningowych powinni zostać uprzednio
przeszkoleni. Planując wykorzystanie podobnego przewodnika we własnej szkole, należy go
spersonalizować pod posiadaną platformę, bowiem może się ona różnić od wykorzystanej
na potrzeby tego przewodnika. W przewodniku zwracamy się do słuchacza bezpośrednio.
Przewodnik znajduje zastosowanie dla nauczycieli:
 korzystających z gotowego kursu (cudzego autorstwa), który nie jest modyfikowany
przed rozpoczęciem zajęć,
 korzystających z gotowego kursu, który jest modyfikowany na własne potrzeby
(dodawane są aktywności np. forum, zadania),
 budujących własny kurs.
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Informacje o platformie
Informacje o platformie
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Logowanie do platformy
Logowanie do platformy
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Rysunek 2. Okno logowania do platformy

Pole nazwa
użytkownika

Pole hasło

Aby się zalogować, powinieneś podać swój login i hasło otrzymane od administratora
platformy. Login podajesz w polu Nazwa użytkownika, a hasło w polu Hasło (rys. 2).
W przypadku gdy zapomnisz swoich danych do zalogowania, możesz skorzystać z opcji
Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?, która znajduje się pod polem Hasło.
Po wybraniu tej opcji przejdziesz do okna przypomnienia (rys. 3).
Rysunek 3. Okno przypomnienia

Pole e-mail

W celu przypomnienia danych potrzebnych do zalogowania musisz podać swój e-mail
w polu E-mail i kliknąć wyszukaj. Po podaniu prawidłowych danych na skrzynkę e-mail
otrzymasz informację z linkiem do zmiany hasła. Wystarczy teraz kliknąć w podany link,
jeśli jest aktywny lub skopiować go i wkleić do przeglądarki. Zostaniesz przeniesiony do
okna, w którym będziesz mógł wprowadzić nowe hasło. W oknie pojawi się instrukcja,
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z jakich znaków powinno składać się hasło. Po wprowadzeniu i powtórzeniu nowego
hasła hasło zostanie zmienione.

3. Poziomy użytkowników na platformie
Platforma edukacyjna pozwala na dostęp do zasobów na kilku poziomach: gościa, studenta, nauczyciela bez prawa edycji, prowadzącego i menadżera.
Użytkownik typu gość ma dostęp do wszystkich zasobów, które są udostępnione dla
gości. Jego pobyt na platformie nie wymaga rejestrowania się. Dostęp na poziomie gość
zazwyczaj jest przyznawany użytkownikom, którzy chcą się zapoznać z danym kursem,
obejrzeć jego zasoby, np. przed wzięciem w nim udziału.
Konto typu student umożliwia dostęp do kursów znajdujących się na platformie pod
warunkiem przypisania danego użytkownika do kursu. Studenci mogą korzystać ze
wszystkich zasobów i aktywności w danym kursie, mają również dostęp do ocen i innych
uczestników zapisanych na kursie.
Kolejnym kontem jest konto typu prowadzący. Nauczyciel prowadzący może również
autorem danego kursu. Posiada uprawnienia do dodawania modułów kursu, dodawania zasobów i aktywności, zmieniania ustawień poszczególnych komponentów danego
kursu. Do jego roli może należeć również zapisywanie uczestników na dany kurs. Konto
typu prowadzący można porównać do administratora platformy lecz tylko z uwzględnieniem danego kursu. W przypadku kursów skierowanych do uczniów konto te będzie najczęściej wykorzystywane w pracy nauczyciela prowadzącego. Różnica, jaką widać w stosunku do poprzednich kont, to rozbudowany panel związany z administracją
kursem.
Dostępne są tutaj między innymi następujące opcje:
Włącz tryb edycji – opcja ta pozwala na zmianę wszystkich komponentów znajdujących
się w kursie łącznie z ich usunięciem jak i dodaniem nowych.
Edytuj ustawienia – opcja ta pozwala na zmianę rodzaju kursu, zwiększenia lub zmniejszenia tematów kursu lub tygodni jak i również ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
Użytkownicy – opcja ta dotyczy wszelkich operacji na użytkownikach, takich jak dodanie do kursu i usunięcie, zmiana roli użytkownika w obrębie danego kursu, w tym
miejscu można również ustawić metody zapisywania się na kurs.
Prowadzący może w każdej chwili zmienić swoją rolę na innego użytkownika, co pozwala na podgląd kursu, np. z punktu widzenia studenta.
Nauczyciel bez praw edycji jest to konto podobne do prowadzącego, lecz pozbawione
prawa do wprowadzania zmian w kursie.
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W obrębie platformy istnieją jeszcze inne konta o specjalnych uprawnieniach, takie jak
menadżer i administrator. Nie są one jednak istotne z punktu pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia z wykorzystaniem platformy.

4. Dostęp do kursów na platformie
W zależności od konfiguracji platformy do znajdujących się na niej kursów możesz dostać się na kilka sposobów. Pierwsza metoda to wybór odpowiedniego kursu z listy dostępnych kategorii/kursów (rys 4).
Rysunek 4. Dostęp do kursów

Dostępne
kategorie kursów
Po kliknięciu
pojawi się lista
dostępnych
kursów

Metoda ta ma jedną wadę, a mianowicie musimy wiedzieć, na które kursy jesteśmy zapisani wśród wszystkich kursów na platformie.
Prostszym sposobem jest wybranie kursu z okna Nawigacja opcji Moje kursy (rys. 4).
Po wybraniu powyższej opcji pojawi się lista kursów, na które dany użytkownik jest
zapisany.

5. Ustawienia profilu użytkownika
Profil użytkownika zawiera podstawowe informacje o danej osobie, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania i kraj. Powyższe dane są potrzebne przy rejestracji danego użytkownika i dlatego znajdują się w profilu. Powyższe dane możesz zmienić w każdej chwili, gdy będziesz zalogowany na platformie. Poza danymi osobowymi
poprzez profil masz również dostęp do Twoich wpisów na forach, wpisów na blogach,
wysłanych i odebranych wiadomości oraz do plików, które zamieściłeś na platformie.
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Aby zobaczyć profil na platformie, należy kliknąć w bloku Nawigacja, w menu Mój profil
(rys. 5). Rozwiną się wszystkie dostępne opcje dotyczące profilu.
Rysunek 5. Mój profil

Menu Mój profil

Wystarczy kliknąć interesującą nas opcję, aby mieć dostęp do poszczególnych zasobów.
Aby zmienić informacje zamieszczone w profilu, należy przejść do okna Administracja
i wybrać opcję Ustawienia mojego profilu. Tutaj możesz zmienić wszystkie informacje
o sobie, zmienić hasło oraz ustawić sposób przesyłania wiadomości (tej opcji nie należy
zmieniać ze względu na poprawność komunikacji z innymi użytkownikami). Po wybraniu opcji Modyfikuj profil zobaczysz następujące okno (rys. 6).
Rysunek 6. Modyfikacja profilu
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W oknie Modyfikacja profilu oprócz możliwości zmiany loginu i hasła istnieje możliwość
wzbogacenia swojego profilu o numer telefonu, miasto, kraj, a także możliwość podania
zainteresowań czy ustawienie zdjęcia profilowego.

6. Edycja ustawień kursu
Przed umieszczeniem zasobów i aktywności w kursie należy dokonać jego personalizacji (dostosować do własnych potrzeb) poprzez edycję ustawień. Z taką sytuacją
będziesz miał do czynienia, jeśli będziesz chciał wzbogacić gotowy już kurs bądź zbudować własny. Aby tego dokonać, musisz mieć uprawnienia prowadzącego lub menadżera do danego kursu. W celu przejścia do edycji ustawień danego kursu należy
w bloku Administracja wybrać opcję Administracja kursem, a następnie Edytuj ustawienia (rys 7).
Rysunek 7. Wybieranie opcji edytuj ustawienia

Opcja Edytuj
ustawienia

Po kliknięciu na powyższą opcję przejdziesz do okna zmiany ustawień kursu (rys. 8).
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Rysunek 8. Okno zmiany ustawień kursu
Pełna nazwa kursu

Skrócona
nazwa kursu

Data rozpoczęcia
kursu

Opis kursu

Format kursu

Przycisk zapisz
zmiany

Z istotnych opcji kursu, które możesz zmienić to:
Pełna nazwa – wyświetlana jest po przejściu do danego kursu w pasku nazwy okna
przeglądarki internetowej oraz na liście dostępnych kursów i w samym kursie.
Skrócona nazwa kursu – wyświetlana jest w pasku nawigacji platformy.
Podsumowanie kursu – tutaj można zamieścić krótki opis kursu, który będzie wyświetlany po wejściu na informację o danym kursie (ma to często zastosowanie, gdy uczestnicy chcą dowiedzieć się, czego dotyczy kurs przed przystąpieniem do jego realizacji).
Format – najczęściej wybiera się tygodniowy lub tematyczny, dostępne są również towarzyski i SCORM.
Liczba tygodni/tematów – tutaj możesz określić, z ilu części będzie składał się kurs.
Data rozpoczęcia kursu – ma ona istotny wpływ przy wyborze układu tygodniowego,
aby przypisać konkretne daty do poszczególnych tygodni, w przypadku pozostałych
formatów kursu nie ma ona większego wpływu.
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7. Dodawanie zasobów do kursu
Głównym elementem każdego kursu są jego zasoby i aktywności. Aby móc dodawać
zasoby do kursu, musisz posiadać uprawnienia prowadzącego lub menadżera w danym kursie. Do trybu edycji kursu można przejść dwiema metodami: poprzez kliknięcie
w prawym górnym rogu przycisku Włącz tryb edycji lub wybranie opcji Włącz tryb
edycji w bloku Administracja > Administracja kursem (rys. 9).
Rysunek 9. Włączanie trybu edycji

Metoda 1

Metoda 2

Po włączeniu trybu edycji ulegnie zmianie sposób wyświetlania zawartości platformy
poprzez dodanie do wszystkich zasobów i aktywności ikon i opcji związanych z modyfikacją (rys. 10).
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Rysunek 10. Tryb edycji
Ikona człowiek
Ikona koło zębate
Ikona oko

Ikona ołówek

Opcja modyfikuj

Opcja dodaj
aktywność
lub zasób

Ikona krzyżyk

Znaczenie poszczególnych ikon edycji:
 prowadzenie streszczenia kursu – służy do wprowadzenia tekstu na górze w każw
dym bloku/temacie.
 ozwala na zmianę kolejności zasobów w pionie – po kliknięciu i trzymaniu lewego
p
klawisza myszy możliwa jest zmiana kolejności zasobów, umieszczając trzymany zasób nad lub pod innym,
pozwala na ukrycie bądź odkrycie danej części kursu,
pozwala na zmianę nazwy zasobu lub aktywności,
pozwala na przypisanie do danej aktywności wybranej grupy użytkowników.
Aby dodać aktywność lub zasób, należy kliknąć opcję dodaj aktywność lub zasób. Następnie pojawi się okno z listą zasobów i aktywności do wyboru (rys. 11).
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Rysunek 11. Lista zasobów i aktywności

Opis zasobu/
aktywności

Lista zasobów

Aby wstawić daną aktywność lub zasób, należy ją wybrać z listy, a następnie kliknąć
przycisk dodaj. Po wyborze danej aktywności lub zasobu z prawej strony znajduje się
krótki opis.

7.1. Dodawanie zasobu na przykładzie pliku
Aby dodać zasób plik, należy z listy aktywności i zasobów wybrać zasób Plik i kliknąć
przycisk Dodaj (rys. 12).
Rysunek 12. dodawanie zasobu plik

Po kliknięciu przycisku Dodaj, zostaniesz przeniesiony do okna dodawania zasobu plik
(rys. 13).
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Rysunek 13. Okno dodawania zasobu plik

Nazwa zasobu

Opis zasobu

Ikona dodawania
pliku

Okno wstawiania
zasobu

Zatwierdzenie
dodania zasobu

Poza zasobem Plik mamy dostępne następujące zasoby: Adres URL, Etykieta, Folder,
Książka, Pakiet treści IMS, Strona. Każdy zasób z wyjątkiem Etykiety posiada następujące pola do wypełnienia Nazwa, Opis oraz Zwartość. W polu Opis wpisujemy tekst,
który chcielibyśmy, aby wyświetlał się pod plikiem, np. informacja dla uczestników, na
co mają zwrócić szczególną uwagę, zapoznając się z plikiem. Do pola Zawartość należy
przeciągnąć plik, który ma zostać zamieszczony na platformie. Plik można również dodać za pomocą ikony dodawania pliku. Po kliknięciu ikony będziemy poproszeni o wybranie pliku, który chcemy wysłać z dysku komputera lub innego nośnika. Po wybraniu pliku
należy zatwierdzić dodanie zasobu, klikając przycisk Zapisz i wróć do kursu.

8. Zamieszczanie aktywności w kursie
Celem aktywności (jak sama nazwa wskazuje) jest zmobilizowanie uczestników kursu do
aktywnego uczestnictwa w kursie. Dalej zobaczysz przykłady dodania kilku najbardziej
popularnych aktywności, takich jak: forum, słownik pojęć, Wiki, zadanie, kwiz.

8.1. Dodawanie forum
Forum dodajemy, wybierając je z listy zasobów i aktywności (rys. 11). Po wybraniu zostaniesz przekierowany do okna dodawania nowego forum (rys. 14).
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Rysunek 14. Okno dodawania nowego forum
Nazwa forum
Wstęp do forum
Rodzaj forum
Ograniczenie
liczby i wielkości
załączników
Tryb subskrypcji
Zatwierdzenie
dodania forum

Podczas dodawania forum musimy wypełnić pola Nazwa forum, Wstęp do forum. Pola
te działają dokładnie tak samo jak w przypadku dodawania zasobów. Ponadto w ustawieniach forum możemy wybrać Rodzaj forum. Najpopularniejsze rodzaje forum to:
a) standardowe forum do użytku ogólnego (każdy może dodać i skomentować wątek),
b) każdy wysyła jeden temat do dyskusji (każda osoba może przesłać tylko jeden nowy
temat dyskusji, ale wszyscy mogą odpowiadać),
c) pojedyncza prosta dyskusja jeden temat (wszystko na jednej stronie, opcja ta jest
przydatna w przypadku krótkich dyskusji skupiających się na określonym temacie).
Wśród rodzajów forów do wyboru znajdziemy także forum pytań i odpowiedzi oraz standardowe forum w układzie bloga.
Dodając forum, możemy również zdecydować o maksymalnym rozmiarze i liczbie możliwych do załączenia w poszczególnych postach załączników oraz o wyliczaniu bądź nie
liczby użytych w danym poście słów.
Tryb subskrypcji pozwala nam na ustawienie wysyłania bądź nie na maile uczestników
treści pojawiających się na forum postów.
Wśród zaawansowanych opcji forum znajdziemy możliwość ograniczenia liczby możliwych do wygenerowania przez pojedynczego uczestnika postów oraz możliwość oceniania postów.
Po wybraniu odpowiadających nam opcji należy kliknąć na przycisk Zapisz i wróć do
kursu.
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8.2. Dodawanie słownika pojęć
Słownik dodajemy, wybierając go z listy zasobów i aktywności (rys. 11). Po wybraniu zostaniesz przekierowany do okna dodawania nowego słownika (rys. 15).
Rysunek 15. Okno dodawania nowego słownika

Typ słownika pojęć

Wielokrotne
definiowanie
pojęć

Format słownika

Liczba pojęć
na stronie

Podobnie jak w pozostałych aktywnościach i zasobach w Forum musimy podać Nazwę
oraz Opis.
W polu Typ słownika pojęć możemy wybrać Pomocniczy słownik pojęć lub Główny
słownik pojęć. Pojęcia ze słowników pomocniczych mogą zostać wyeksportowane do
Głównego słownika pojęć, który jest tylko jeden dla całego kursu. Wśród opcji w zakresie wprowadzania pojęcia możemy wyrazić zgodę lub nie na automatyczne aprobowanie pojęć (bez konieczności akceptacji), edycję wprowadzonych pojęć, wielokrotne
definiowanie danego pojęcia, komentowanie czy też automatyczne linkowanie. Dodając
słownik, możemy też zdecydować, jaki wybieramy format słownika oraz ile pojęć powinno być wyświetlone na jednej stronie. Format słownika to parametr określający sposób,
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w jaki definicje zostaną zaprezentowane w słowniku. Możliwe są następujące sposoby
prezentacji:
 prosty słownik – przypomina klasyczny słownik, autorzy nie są uwidocznieni,
a załączniki schowane są za linkami,
 ciągły – pokazuje terminy jeden po drugim bez żadnych przerw oprócz
edycyjnych ikon,
 pełen z autorami – okazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do
forum, załączniki schowane są za linkami,
 pełen bez autorów – format podobny do poprzedniego, ale nie zawiera informacji
o autorach,
 encyklopedia – taki jak „Ciągły z autorami”, ale załączniki są wyświetlone w tekście,
 często zadawane pytania (FAQ) – użyteczny przy wyświetlaniu Często zadawanych
pytań (FAQ), automatycznie kategoryzuje terminy definiowane i definicje jako
pytania i odpowiedzi.
Po wybraniu pożądanych przez nas parametrów należy kliknąć przycisk Zatwierdź i wróć
do kursu.

8.3. Dodawanie aktywności Wiki
Aktywność Wiki służy do tworzenia zasobów informacji, które rozwijane są stopniowo.
Zalążkiem Wiki jest zawsze pierwsza strona, na której znajduje się informacja wprowadzająca oraz główne hasła. Zarówno pierwsza strona, jak i każda kolejna może zawierać
odnośniki do stron z innymi hasłami. Jeśli hasła te są już zdefiniowane, to odnośnik poprowadzi czytelnika do odpowiedniej informacji. Jeśli hasło nie jest jeszcze zdefiniowane, to każdy uprawniony użytkownik – edytor – może je uzupełnić, tworząc nową stronę
Wiki. Strona ta jest automatycznie podłączana we wszystkich miejscach Wiki, w których
występuje dane hasło.
Aktywność Wiki najczęściej wykorzystywana jest przy gromadzeniu informacji na temat
wspólnego przedsięwzięcia, np. organizacji studniówki. Na poszczególnych stronach
Wiki osoby odpowiedzialne za części imprezy (muzyka, posiłki, wystrój) mogą dodawać
informacje na temat zaawansowania prac.
Wiki dodajemy, wybierając je z listy zasobów i aktywności (rys. 11). Po wybraniu zostaniesz przekierowany do okna dodawania nowego Wiki (rys. 16).
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Rysunek 16. Okno dodawania nowego Wiki

Tryb Wiki

Nazwa pierwszej
strony

Podobnie jak w pozostałych aktywnościach i zasobach w Wiki musimy podać Nazwę
oraz jego Opis. Ponadto musimy wybrać jeden z dwóch możliwych trybów wiki – grupowe lub indywidualne. W grupowym Wiki wszyscy mogą edytować jego zawartość, natomiast w indywidualnym wyłącznie jedna przypisana osoba.

8.4. Dodawanie zadania
Zadanie dodajemy, wybierając je z listy zasobów i aktywności (rys. 11). Po wybraniu zostaniesz przekierowany do okna dodawania nowego zadania (rys. 17). Do najpopularniejszych zadań należą tekst online i prześlij plik.
Zadanie tekst online polega na wpisaniu przez uczestnika w okno tekstowe z reguły kilkuzdaniowej wypowiedzi. W zadaniu typu prześlij plik uczestnik przesyła sporządzony
na własnym komputerze w dowolnym formacie plik, np. ppt. czy xls. do oceny prowadzącego.
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Rysunek 17. Okno dodawania nowego zadania

Dostępność
i termin oddania

Liczba punktów
do zdobycia
Zezwolenie
na ponowne
przesyłanie

Dodając nowe zadanie, możemy ustawić termin jego udostepnienia oraz termin oddania. Możemy również zezwolić lub nie na przesyłanie zadań po terminie. W części Ocena
ustalamy możliwą do uzyskania liczbę punków oraz możemy ustalić kategorię oceniania,
która pozwoli nam na lepszą identyfikację w module Oceny, który zostanie omówiony
w dalszej części przewodnika. Ponadto narzędzie to pozwala nam na zezwolenie lub
nie na ponowne przesyłanie zadania, a także wysyłanie powiadomienia dla nauczyciela. Wybierając opcję wysyłania powiadomienia dla nauczyciela, nauczyciel prowadzący
otrzyma informacje e-mail o przesłaniu zadania przez każdego uczestnika.

8.5. Dodawanie kwizów.
Kwiz jest najpopularniejszą i zarazem najbardziej popularną aktywnością, którą oferuje nam platforma Moodle. Kwiz dodajemy, wybierając go z listy zasobów i aktywności (rys. 11). Po wybraniu zostaniesz przekierowany do okna dodawania nowego kwizu
(rys. 17). Okno dodawania nowego kwizu na potrzeby niniejszego przewodnika zostało
podzielone na 3 części (rys. 17.1 – rys. 17.3). Pierwszy rysunek przedstawia opcje wprowadzenia do kwizu i czasie jego trwania (rys. 17.1)
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Rysunek 17.1 Okno dodawania nowego kwizu – wprowadzenie i czas

Nazwa

Limit czasu

Wprowadzenie
Data otwarcia
Data zamknięcia
Po upływie czasu

Podczas dodawania nowego kwizu, podobnie jak w innych aktywnościach i zasobach,
musimy wypełnić pola nazwa i wprowadzenie. Następnie przechodzimy do części
związanej z czasem poświęconym na realizację kwizu. Pojawiają się tu takie opcje jak
ustawienie daty otwarcia oraz ustawienie daty zamknięcia kwizu, a także możliwość
ustawienia limitu czasu na rozwiązanie kwizu, po którym automatycznie kwiz się zamknie. Kwiz pozwala nam na określenie, co się stanie z odpowiedziami na pytania, które nie zostały zatwierdzone przez uczestnika przed upływem czasu. Do wyboru mamy
3 opcje:
 otwarte podejścia są zapisywane automatycznie (zaznaczone lecz
niepotwierdzone odpowiedzi zostaną potraktowane jako zatwierdzone),
 ustawienie okresu karencji, gdy otwarte próby musza być zatwierdzone, ale nie
jest możliwe odpowiadanie na nowe pytania (możemy ustawić czas, np. 3 min
na potwierdzenie pytań przez uczestnika, jeśli nie potwierdzi, nie zostaną one
policzone),
 próby muszą być zatwierdzone przed upływem czasu lub nie są liczone (jeśli
uczestnik nie zdąży potwierdzić odpowiedzi na pytanie, odpowiedź jest nieważna).
Na kolejnym rysunku dotyczącym okna dodawania kwizu (rys. 17.2) zaprezentowane są
opcje związane z oceną, wyglądem, zachowaniem pytań i opcjami przeglądu.
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Rysunek 17.2 Okno dodawania nowego kwizu – ocena, wygląd, zachowanie i przegląd pytań

Kolejność pytań

Kategoria ocen

Liczba dostępnych
podejść
Metoda oceniania
Liczba pytań
na stronie

Zmiana kolejności
pytań

Opcje dodawania kwizu związane z oceną:
 kategoria ocen (możemy wybrać bez kategorii lub zadania) – kategoria ocen
mówi nam, pod jaką nazwą znajdziemy oceny z kwizu w module Oceny (moduł
zostanie omówiony w dalszej części przewodnika),
 liczba dostępnych podejść (możemy wybrać, ile razy uczestnik może
podejść kwizu)
 metoda oceniania (możemy wybrać najwyższa ocena, pierwsze podejście, ostatnie
podejście)
Opcje dodawania kwizu związane z wyglądem:
 kolejność pytań (możemy wybrać w kolejności wprowadzania bądź losowo) –
w przypadku wybrania losowego ułożenia pytań platforma automatycznie będzie
zmieniała kolejność ich wyświetlania,
 liczba pytań na stronie (możemy ustalić, ile pytań ma się wyświetlać na stronie
podczas wypełniania kwizu).
Opcje dodawania kwizu związane z zachowaniem pytań – najważniejsza opcja w tej
części to zezwolenie lub nie na zmianę kolejności odpowiedzi.
Opcje dodawania kwizu związane z przeglądem pozwalają nam na ustawienie, jakie
informacje będzie mógł zobaczyć uczestnik kursu natychmiast po próbie, po zakończeniu próby lecz przed upłynięciem terminu wykonania oraz po zamknięciu próby
(po dacie zakończenia kwizu). Wśród możliwych do wyświetlenia informacji znajdziemy
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m.in: która to próba, czy poprawnie, punkty, szczegółowa informacja zwrotna, wskazanie poprawnej odpowiedzi.
Na ostatnim oknie dodawania nowego kwizu zaprezentowana jest część dotycząca informacji zwrotnej (rys. 17.3).
Rysunek 17.3 Okno dodawania nowego kwizu – informacja zwrotna

Granica oceny

Po wypełnieniu kwizu uczestnik będzie otrzymywał informację o ocenie, jaką otrzymał
za wypełnienie kwizu. Pole granica oceny pozwala nam na ustawienie górnego progu
danej oceny. Na powyższym rysunku ustalono granicę 95-100% dla oceny celującej oraz
90-95% dla oceny bardzo dobrej. Oprócz samej nazwy oceny, np. bardzo dobra, możemy
również dodać pewną informację, np. gratulacje lub nie wykonałeś kwizu dostatecznie
dobrze, jeśli to Twoja pierwsza próba, powtórz materiał i podejdź do kwizu ponownie.
W oknie dodawania nowego kwizu możemy również zabezpieczyć dostęp do kursu hasłem (część Dodatkowe ograniczenia podejść do kursu). Aby zapisać wybrane opcje, należy kliknąć na przycisk Zakończ i wróć do kursu (podobnie jak w przypadku pozostałych
aktywności i zasobów).
Po kliknięciu przycisku Zakończ i wróć do kursu zostaniemy przeniesieni do strony kursu, gdzie będziemy mogli przystąpić do dodawania pytań do naszego kwizu.
Aby dodać pytania do naszego kwizu należy włączyć tryb edycji, a następnie odnaleźć
go wśród zasobów i aktywności kursów i kliknąć na jego ikonę lub nazwę (rys. 18).
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Rysunek 18. Wybór kwizu do edycji

Edytowany
przez nas quiz

Po kliknięciu w nasz kwiz zostaniemy przeniesieni do okna, w którym będziemy mogli
rozpocząć wprowadzanie pytań. Rozpoczęcie wprowadzania pytań jest możliwe po kliknięciu na przycisk Edytuj zawartość kursu (rys. 19).
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Rysunek 19. Przycisk Edytuj zawartość kursu

Przycisk

Po kliknięciu Edytuj zawartość kursu zostaniemy przeniesieni do okna wprowadzania pytań (rys. 20).
Rysunek 20. Okno wprowadzania pytań

Dodaj pytanie

Po kliknięciu Dodaj pytanie zostaniesz poproszony o wybranie rodzaju pytania, które
chcesz dodać. Najpopularniejsze rodzaje to: prawda/fałsz, pytanie wielokrotnego wyboru, krótka odpowiedź oraz obliczeniowe. O szczegółach wprowadzania poszczególnych
rodzajów pytań zostałeś/zostaniesz poinformowany na szkoleniu z zakresu obsługi platformy Moodle.

9. Dodawanie uczestników kursu
Użytkownik o uprawnieniach prowadzącego lub menadżera może zapisać uczestników
na kurs. Uczestników można przypisać automatycznie do kursu, mogą się oni również
zapisywać samodzielnie po uprzednim ustawieniu kodu dostępu do danego kursu. Poniżej zostaniesz zapoznany z dwoma sposobami zapisywania użytkowników. W celu auto-
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matycznego dodania uczestników przechodzisz do danego kursu i w bloku Ustawienia
wybierasz opcję Administracja kursem > Użytkownicy > Metody zapisów (rys. 21).
Rysunek 21. Metody zapisów
Zapisywanie
ręczne przez
menedżera lub
prowadzącego
kurs

Samodzielne
zapisywanie
uczestników

Aby samodzielnie zapisać uczestników, należy kliknąć na ikonę „ludzika z plusem”, po
czym zostaniemy przeniesieni do okna zapisów ręcznych (rys. 22).
Rysunek 22. Okno zapisów ręcznych

Przycisk dodaj

Przypisywana rola

Wyszukiwarka

W okienku wyszukaj należy wpisać nazwisko lub adres e-mail uczestnika, po czym należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk dodaj. Usuwanie uczestników wygląda w taki sam
sposób, z tym wyjątkiem, że wyszukujemy uczestnika w lewym oknie wyszukaj i klikamy
przycisk usuń. Dodając uczestnika, możemy zdecydować, jaką role mu nadajemy. Z reguły będzie to rola student lub nauczyciel bez praw edycji.
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Drugą metodą jest samodzielne zapisywanie się uczestników za pomocą hasła. Aby
ustawić hasło, należy kliknąć na ikonę „koło zębate” wskazane na rys. 21 „Samodzielne
zapisywanie uczestników”. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do okna samodzielnego zapisywania uczestników (rys. 23).
Rysunek 23. Okno samodzielnego zapisywania uczestników

Hasło

Rola

Okres zapisów

Wiadomość
powitalna

W polu Klucz dostępu do kursu ustawiamy hasło, którym uczestnicy będą logować się
do kursów. Planując zapisy, możemy ustawić również role, jaką otrzymają uczestnicy
(np. student, nauczyciel bez praw edycji) jak również możemy ustawić okres, w którym
uczestnicy będą mogli zapisać się na kurs. Podczas edycji samodzielnego zapisywania
możemy też przygotować wiadomość powitalną dla uczestników, która będzie wyświetlana podczas podania poprawnego hasła przez zapisujących się uczestników.

10. Moduł oceny
Moduł oceny gromadzi wszystkie zaplanowane do oceny aktywności uczestników, aby
przejść do okna oceny, należy wybrać na lewym menu Administracji kursem i przejść
do opcji Oceny. Zostaniemy przeniesieni do okna Dziennik ocen (rys. 24).
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Rysunek 24. Dziennik ocen
Aktywności

W górnej części okna zostaną wymienione wszystkie zaplanowane aktywności. Przykład
dziennika z ocenionymi aktywnościami prezentuje rysunek rys. 25.
Rysunek 25. Wypełniony dziennik ocen
Uczestnicy

Aktywności

Zdobyte punkty

Każdemu uczestnikowi kursu przypisane są punkty za wykonanie poszczególnego zadania. Aby ocenić zadanie, które nie jest oceniane automatycznie, należy kliknąć w daną
aktywność i zostaniemy przeniesieni do okna, w którym będziemy mogli zapoznać się
z danym zadaniem, a następnie przypisać oceny poszczególnym uczestnikom.
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Załącznik 5. Przewodnik dla uczącego się na kursie na odległość
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Opracowany przewodnik powinien służyć uczniom do przypomnienia sposobu poruszania
się na platformie po przeszkoleniu z jej obsługi. Należy pamiętać, że zadaniem przewodnika nie jest zastępowanie szkolenia z obsługi platformy Moodle, a jedynie przypomnienie
podstawowych jej funkcjonalności. Planując wykorzystanie podobnego przewodnika we
własnej szkole, należy pamiętać, że przewodnik powinno się spersonalizować pod kątem
wykorzystywanej platformy. Podobnie jak w przypadku przewodnika dla nauczyciela, również w tym przewodniku przyjęta została bezpośrednia forma zwracania się do czytelnika.
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Informacje o platformie
W celu przedstawienia możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej, autorzy publiInformacje
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prowadzącym w celu zapisania się na kurs lub uzyskania klucza dostępu.

Logowanie do platformy

W celu zalogowania się na platformie należy wpisać adres platformy www.kno-koweziu.pl/
Logowanie
doprzeglądarkę
platformyinternetową i przejść do strony startowej platformy.
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(rys 1). Strona startowa platformy
Strona startowa platformy
Przejście do okna
logowania
Przejście do okna
logowania

Rysunek 2. Okno logowania do platformy

Pole Nazwa
użytkownika
Pole Hasło

Aby się zalogować, powinieneś podać swój login i hasło otrzymane od administratora
platformy. Login podajesz w polu Nazwa użytkownika, a hasło w polu Hasło (rys. 2).
W przypadku gdy zapomnisz swoich danych do zalogowania, możesz skorzystać z opcji
Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?, która znajduje się pod polem Hasło.
Po wybraniu tej opcji przejdziesz do okna przypomnienia (rys. 3).
Rysunek 3. Okno przypomnienia

Pole e-mail

W celu przypomnienia danych potrzebnych do zalogowania musisz podać swój e-mail
w polu E-mail i kliknąć wyszukaj. Po podaniu poprawnych danych na skrzynkę e-mail
otrzymasz informację z linkiem do zmiany hasła. Wystarczy teraz kliknąć w podany link,
jeśli jest aktywny lub skopiować go i wkleić do przeglądarki. Zostaniesz przeniesiony do
okna, w którym będziesz mógł wprowadzić nowe hasło. W oknie pojawi się instrukcja,
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z jakich znaków powinno składać się hasło. Po wprowadzeniu i powtórzeniu nowego
hasła hasło zostanie zmienione.

3. Strona główna
Po poprawnym zalogowaniu się do platformy uzyskujesz dostęp na poziomie student.
Konto typu student umożliwia dostęp do kursów znajdujących się na platformie pod warunkiem przypisania do kursu. Studenci mogą korzystać ze wszystkich zasobów i aktywności w danym kursie, mają również dostęp do ocen i innych uczestników zapisanych na
kursie. Rysunek 5. przedstawia najważniejsze elementy platformy e-learningowej: blok
Nawigacja, blok Administracja, kursy dostępne na platformie, Kalendarz.
Rysunek 5. Strona główna platformy

Blok nawigacja

Kalendarz

Dostępne kursy

Blok administracja

Blok Nawigacja ułatwia poruszanie się po platformie. Za pomocą tego elementu mamy
dostęp do: strony domowej, własnego profilu, kursów, na które jesteś zapisany, pozostałych kursów (rys. 6).
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Rysunek 6. Blok Nawigacja

Moja strona
domowa

Mój profil

Dostępne kursy

Po przejściu do strony domowej masz możliwość dostępu do wszystkich zasobów związanych z Twoim kontem na platformie. W głównej części okna widzisz wszystkie kursy
na, na które zostałeś zapisany. W części Mój profil znajdziesz wszystkie informacje przypisane do Twojego konta m.in. wiadomości, posty, które zamieściłeś na forum, Twoje
prywatne pliki (wszystkie pliki, które wysłałeś na platformę). W Nawigacji, po kliknięci
Moje kursy, rozwinie się pełna lista kursów, na które jesteś zapisany.

4. Ustawienia profilu użytkownika
Aby zmienić informację zamieszczone w profilu, należy przejść do okna Administracja
i wybrać opcję Ustawienia mojego profilu. Tutaj możesz zmienić wszystkie informacje
o sobie, zmienić hasło oraz ustawić sposób przesyłania wiadomości (tej opcji nie należy
zmieniać z względu na poprawność komunikacji z innymi użytkownikami). Po wybraniu
opcji Modyfikuj profil zobaczysz następujące okno (rys. 6).
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Rysunek 6. Modyfikacja profilu

W oknie Modyfikacja profilu, oprócz możliwości zmiany loginu i hasła, istnieje możliwość
wzbogacenia swojego profilu o numer telefonu, miasto, kraj, a także możliwość podania
zainteresowań czy ustawienie zdjęcia profilowego.

5. Dostęp do kursów na platformie
W zależności od konfiguracji platformy do znajdujących się na niej kursów możesz dostać się na kilka sposobów. Pierwsza metoda to wybór odpowiedniego kursu z listy dostępnych kategorii/kursów (rys 4).
Rysunek 4. Dostęp do kursów

Dostępne
kategorie kursów

Po kliknięciu
pojawi się lista
dostępnych
kursów

Metoda ta ma jedną wadę, a mianowicie musisz wiedzieć, na które kursy jesteś zapisany
spośród wszystkich kursów na platformie.
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Prostszym sposobem jest wybranie kursu z okna Nawigacja opcji Moje kursy (rys. 4). Po
wybraniu powyższej opcji pojawi się lista kursów, na które dany użytkownik jest zapisany.

6. Układ kursu
Po kliknięciu nazwy kursu zostaniesz przekierowany do jego zawartości. Kursy dostępne
na platformie mają układ tygodniowy lub tematyczny, co oznacza, że są podzielone na
bloki. W każdym bloku znajdują się niezbędne zasoby do zapoznania się z zagadnieniem,
takie jak: pliki pdf, doc, łącza do zewnętrznych źródeł informacji, zdjęcia, diagramy, tabele i filmy oraz, jeśli przewiduje to kurs, aktywności (zadania) do wykonania (rys. 5).
Rysunek 5. Widok kursu

Dziennik ocen
Dostępne zasoby

Dostępne
aktywności

Po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami powinieneś przystąpić do pracy
z przygotowanymi aktywnościami, np. forum, kwiz czy zadanie otwarte.
Poza zasobami i aktywnościami masz również dostęp do dziennika ocen, w którym
możesz zobaczyć aktualne oceny za udział w poszczególnych aktywnościach kursu, jeśli
są one oceniane (rys. 6).
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Rysunek 6. Dziennik ocen
Ocena
Oceniane
aktywności

7. Obowiązkowe aktywności
Aby zaliczyć dany kurs, musisz uczestniczyć w obowiązkowych aktywnościach, które
najczęściej znajdują się na końcu każdego bloku tematycznego tematu lub tygodnia.
Aby przejść do danej aktywności, wystarczy kliknąć w jej nazwę (rys. 5. Kwiz „Olimpijski”).
Po przejściu do danej aktywności zobaczysz następujące informacje (rys. 7):
 opis aktywności,
 liczba ewentualnych prób wykonania,
 termin rozpoczęcia i zakończenia danej aktywności,
 ewentualny limit czasu,
 metoda oceniania.
Rysunek 7. Widok przystąpienia do aktywności
Opis aktywności

Termin
rozpoczęcia

Liczba prób
Termin
zakończenia

Limit czasu

Metoda oceniania

Aby rozpocząć daną aktywność, należy kliknąć przycisk Spróbuj teraz rozwiązać quiz.
Jeśli liczba podejść została ustalona lub został ustawiony limit czasowy, powinieneś zobaczyć informację (rys. 8), gdzie będziesz musiał potwierdzić swoje podejście, klikając
przycisk Rozpocznij próbę.
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Rysunek 8. Informacja o limicie czasowym i ograniczonej liczbie podejść

Po kliknięciu Rozpocznij próbę możesz przystąpić do rozwiązania kwizu. W zależności
od sposobu budowy danej aktywności możesz zobaczyć wszystkie informacje na jednej stronie lub każdy kolejny element zadania na kolejnych podstronach. Po wykonaniu
zadania zobaczysz informację podsumowującą Twoje podejście. Aby zakończyć zadanie,
powinieneś kliknąć przycisk Zatwierdź wszystkie i zakończ (rys. 9).
Rysunek 9. Zatwierdzanie podejścia w kwizie

Zatwierdź
wszystkie
i zakończ

W zależności od ustawienia danej aktywności możesz zobaczyć od razu informację
zwrotną, ocenę lub poprawne odpowiedzi (rys. 10).
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Rysunek 10. Przykładowy fragment podsumowania kwizu

Błędna odpowiedź

Odpowiedź
poprawna
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Załącznik 6. Lista 169 kursów na odległość do wybranych efektów
kształcenia z PPKZ
Nazwa zawodu
Sprzedawca

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik ekonomista

Symbol i nazwa
kwalifikacji
A.18. Prowadzenie
sprzedaży

A.68. Obsługa klienta
w jednostkach
administracji

A.61. Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych
ciała, dłoni i stóp

A.35. Planowanie
i prowadzenie
działalności
w organizacji
A.36 Prowadzenie
rachunkowości

82

Tytuł kursu

Liczba
godzin

Towar jako element sprzedaży

40

Elementy sprzedaży (towarów)

40

Podstawy/Elementy prawa
administracyjnego

40

Przepisy/Elementy prawa
cywilnego i prawa pracy

40

Zasady postępowania
administracyjnego

40

Elementy finansów publicznych

40

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

40

Zasady wykonywania zabiegów
upiększających twarz

40

Zasady wykonywania
zabiegów na ciało

40

Podstawowe zasady wykonywania
zabiegów pielęgnacyjnych
i upiększających dłoni i stóp

40

Organizowanie działalności
gospodarczej

40

Zasady prowadzenia spraw
kadrowo-płacowych

40

Zasady sporządzania planów,
analiz i sprawozdań

40

Zasady dokumentowania
ewidencji gospodarczych

40

Zasady prowadzenia
i rozliczania inwentaryzacji

30

Zasady sporządzania
sprawozdań finansowych

30

Zasady obliczania wynagrodzeń

40

Nazwa zawodu

Technik usług pocztowych
i finansowych

Fryzjer

Stolarz

Technik organizacji reklamy

Symbol i nazwa
kwalifikacji
A.66. Świadczenie
usług pocztowych,
finansowych
i kurierskich oraz
w zakresie obrotu
towarowego
A.67. Wykonywanie
zadań rozdzielczoekspedycyjnych
w usługach pocztowych
i kurierskich

A.19. Wykonywanie
zabiegów fryzjerskich

A.13. Wytwarzanie
wyrobów stolarskich

A.26. Sprzedaż
produktów i usług
reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie
kampanii reklamowej
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Zasady usług pocztowych
i kurierskich

40

Zasady usług finansowych

40

Zasady obrotu towarowego

30

Zasady ekspediowania przesyłek

30

Zasady pielęgnacji włosów

30

Zasady technik fryzjerskich

30

Zasady zabiegów fryzjerskich

30

Zasady projektowania fryzur

40

Elementy stylizacji
fryzur z wykorzystaniem
technik wizualizacji

40

Zasady wykonywania wyrobów
z drewna i tworzyw drzewnych

40

Elementy oferty reklamowej

40

Elementy sprzedaży reklamy

40

Elementy przekazu reklamowego

30

Elementy projektowania
środków reklamowych

30

Elementy planu medialnego

30

Elementy skuteczności reklamy

30

Nazwa zawodu

Technik logistyk

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

Murarz-Tynkarz, Technik
budownictwa

Technik dróg
i mostów kolejowych,
Technik drogownictwa,
Technik budownictwa

Symbol i nazwa
kwalifikacji

A.30. Organizacja
i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji
w procesach
produkcji, dystrybucji
i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi
podczas realizacji
procesów
transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie
przepływu zasobów
i informacji
w jednostkach
organizacyjnych

B.5. Montaż systemów
suchej zabudowy
B.6. Wykonywanie robót
malarsko-tapeciarskich
B.7. Wykonywanie
robót posadzkarskookładzinowych

B.18. Wykonywanie
robót murarskich
i tynkarskich
B.30. Sporządzanie
kosztorysów oraz
przygotowywanie
dokumentacji
przetargowej

84

Tytuł kursu

Liczba
godzin

Elementy pracy biurowej
w logistyce

40

Podstawy organizowania
i monitorowania przepływu
informacji w procesie produkcji

30

Elementy organizowania
i monitorowania procesów
magazynowych

30

Podstawy organizowania
i monitorowania dystrybucji

30

Podstawy organizowania
i monitorowania procesów
transportowych

30

Elementy organizowania
procesów transportowych

30

Elementy/Podstawy logistyki
w jednostkach gospodarczych
i administracyjnych

30

Elementy/Podstawy
organizowania i monitorowania
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach administracyjnych.

30

Systemy suchej zabudowy – cz. 1

35

Systemy suchej zabudowy – cz. 2

25

Roboty malarskie

40

Roboty tapeciarskie

40

Roboty posadzkarskie

40

Roboty okładzinowe

40

Zaprawy i mieszanki betonowe

40

Roboty murarskie i remontowe
konstrukcji budowlane

40

Roboty tynkarskie

40

Kosztorysowanie
w budownictwie – cz. 1

40

Kosztorysowanie
w budownictwie – cz. 2

30

Nazwa zawodu
Technik urządzeń sanitarnych,
Monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych,
Technik gazownictwa

Monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych, Technik
urządzeń sanitarnych

Elektromechanik, Elektryk,
Technik elektryk

Symbol i nazwa
kwalifikacji
B.8 Wykonywanie
robót związanych
z budową i remontem
sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie
robót związanych
z montażem
i remontem instalacji
sanitarnych

E.7. Montaż
i konserwacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych

Elektryk, Technik elektryk

E.8. Montaż
i konserwacja instalacji
elektrycznych

Technik elektryk

E.24. Eksploatacja
maszyn, urządzeń
i instalacji

Monter elektronik,
Technik elektronik

E.6. Wykonywanie
instalacji urządzeń
elektronicznych

Technik elektronik

E.20. Eksploatacja
urządzeń
elektronicznych

Monter mechatronik,
Technik mechatronik

E.3. Montaż
urządzeń i systemów
mechatronicznych
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

40

Sieci gazowe

40

Sieci i węzły ciepłownicze

40

Roboty związane z montażem
i remontem instalacji sanitarnych

40

Roboty związane z montażem
i eksploatacją instalacji gazowych

40

Roboty związane z montażem
i remontem instalacji grzewczych

40

Roboty związane z montażem
i remontem instalacji
wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych

40

Maszyny elektryczne

30

Urządzenia elektryczne

30

Podstawy konserwacji maszyn
i urządzeń elektrycznych

30

Instalacje elektryczne

40

Podstawy konserwacji
instalacji elektrycznych

40

Podstawy eksploatacji maszyn
i urządzeń elektrycznych

40

Podstawy eksploatacji
instalacji elektrycznych

30

Podstawy instalowania
urządzeń elektronicznych

40

Podstawy konserwacji instalacji
urządzeń elektronicznych

40

Podstawy użytkowania
urządzeń elektronicznych

40

Podstawy obsługiwania
urządzeń elektronicznych

40

Technologie i konstrukcje
mechaniczne

40

Pneumatyka i hydraulika

40

Podstawy montażu elementów
i podzespołów elektrycznych
i elektronicznych

30

Nazwa zawodu

Technik mechatronik

Technik informatyk

Technik informatyk,
Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Symbol i nazwa
kwalifikacji
E.18. Eksploatacja
urządzeń i systemów
mechatronicznych
E.19. Projektowanie
i programowanie
urządzeń i systemów
mechatronicznych

Tytuł kursu
Przygotowanie do rozruchu
urządzeń i systemów
mechatronicznych

40

Podstawa obsługi urządzeń
i systemów mechatronicznych

40

Projektowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

30

Przygotowanie stanowiska
komputerowego do pracy – cz. 1

40

Przygotowanie stanowiska
komputerowego do pracy – cz. 2

30

E.12. Montaż
Przygotowanie stanowiska
i eksploatacja
komputerowego do pracy – cz. 3
komputerów
osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych Podstawy użytkowania
urządzeń peryferyjnych
komputera osobistego

E.13. Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie
sieciami

40

20

Podstawy naprawy
komputera osobistego

40

Sieci komputerowe – cz. 1

40

Sieci komputerowe – cz. 2

40

Projektowanie lokalnej
sieci komputerowej

40

E.15. Uruchamianie oraz Systemy komputerowe – cz. 1
utrzymanie terminali
i przyłączy abonenckich Systemy komputerowe – cz. 2

86

Liczba
godzin

40
40

Nazwa zawodu

Symbol i nazwa
kwalifikacji

Blacharz, Blacharz
samochodowy, Elektromechanik
pojazdów samochodowych,
Kowal, Lakiernik, Mechanik
automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych,
Mechanik pojazdów
samochodowych, Mechanik
precyzyjny, Mechanik-monter
maszyn i urządzeń, Mechanikoperator pojazdów i maszyn
rolniczych, Modelarz odlewniczy,
Monter kadłubów okrętowych,
Monter mechatronik,
Operator maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej,
Operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, Operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych,
Operator maszyn i urządzeń
odlewniczych, Operator
obrabiarek skrawających, Optykmechanik, Ślusarz, Technik
budownictwa okrętowego,
Technik energetyk, Technik
górnictwa odkrywkowego,
Technik górnictwa
otworowego, Technik górnictwa
podziemnego, Technik hutnik,
Technik mechanik, Technik
mechanik lotniczy, Technik
mechanik okrętowy, Technik
mechanizacji rolnictwa, Technik
mechatronik, Technik odlewnik,
Technik optyk, Technik
pojazdów samochodowych,
Technik przeróbki kopalin
stałych, Technik transportu
drogowego, Technik wiertnik,
Zegarmistrz, Złotnik-jubiler
Mechanik-monter maszyn
i urządzeń, Mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych,
Monter mechatronik, Operator
obrabiarek skrawających,
Technik mechanik, Technik
mechanizacji rolnictwa,
Technik mechatronik, Technik
pojazdów samochodowych
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Rysunek techniczny dla
branży mechanicznej

30

Podstawy technologii
mechanicznej

40

Budowa maszyn i urządzeń

30

Podstawy transportu
i magazynowania

20

Podstawy mechaniki technicznej

40

Nazwa zawodu

Symbol i nazwa
kwalifikacji

M.19. Użytkowanie
Operator obrabiarek
obrabiarek
skrawających, Technik mechanik
skrawających

Mechanik pojazdów
samochodowych, Technik
pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych, Technik
pojazdów samochodowych

Technik pojazdów
samochodowych

M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów
samochodowych

Technik mechanik

M.20. Wykonywanie
i naprawa elementów
maszyn, urządzeń
i narzędzi

M.44. Organizacja
i nadzorowanie
procesów produkcji
maszyn i urządzeń

M.19. Użytkowanie
Operator obrabiarek
obrabiarek
skrawających, Technik mechanik
skrawających

88

Liczba
godzin

Podstawy automatyki dla
branży mechanicznej

40

Budowa pojazdów
samochodowych – cz. 1
Podwozia i nadwozia

40

M.18. Diagnozowanie
Budowa pojazdów
i naprawa podzespołów samochodowych – cz. 2 Silniki
i zespołów pojazdów
Zasady diagnozowania
samochodowych
pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa
elektrycznych
i elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych

Ślusarz, Technik mechanik

Tytuł kursu

40
40

Naprawa zespołów i podzespołów
pojazdów samochodowych

40

Technologia napraw elektrycznych
i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

30

Podstawy diagnozowania
układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów
samochodowych

30

Elementy organizacji
przedsiębiorstwa w branży
samochodowej

20

Techniki wytwarzania
w ślusarstwie

30

Techniki wytwarzania
w obróbce maszynowej

40

Technologia wykonywania
połączeń materiałów

30

Technologia napraw
i konserwacji elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi

30

Planowanie procesów
obróbki i montażu części
maszyn i urządzeń

40

Organizacja procesów produkcji

30

Technologia obróbki skrawaniem

40

Podstawy przygotowywania
obrabiarek sterowanych
numerycznie do obróbki

40

Nazwa zawodu

Mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych, Technik
mechanizacji rolnictwa

Technik mechanizacji rolnictwa

Górnik eksploatacji
podziemnej , Technik
górnictwa podziemnego

Florysta

Technik architektury krajobrazu

Symbol i nazwa
kwalifikacji

M.1. Użytkowanie
pojazdów, maszyn,
urządzeń i narzędzi
stosowanych
w rolnictwie
M.2. Obsługa
techniczna oraz
naprawa pojazdów,
maszyn i urządzeń
stosowanych
w rolnictwie

M.43. Organizacja
prac związanych
z eksploatacją
środków technicznych
stosowanych
w rolnictwie

M.11. Eksploatacja
złóż podziemnych

R.26. Wykonywanie
kompozycji
florystycznych

R.21. Projektowanie,
urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów
architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac
związanych z budową
oraz konserwacją
obiektów małej
architektury krajobrazu
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Zasady użytkowania pojazdów
stosowanych w rolnictwie

30

Zasady użytkowania
maszyn, narzędzi i urządzeń
stosowanych w rolnictwie

30

Obsługa techniczna
i naprawa pojazdów
stosowanych w rolnictwie

30

Zasady obsługi technicznej
i napraw maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych
w rolnictwie

40

Planowanie i organizacja
prac związanych z obsługą
techniczną i naprawą
pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w rolnictwie

30

Nadzorowanie prac związanych
z użytkowaniem maszyn
i urządzeń stosowanych
w rolnictwie

40

Zasady drążenia
i likwidacji podziemnych
wyrobisk górniczych

40

Zasady wydobywania kopalin

40

Biologiczne podstawy
użytkowania roślin ozdobnych

40

Kulturowe uwarunkowania
wykonywania dekoracji roślinnych

30

Kompozycje i dekoracje roślinne

40

Przechowywanie i transport
we florystyce

20

Podstawy architektury krajobrazu

30

Podstawy projektowania
roślinnych obiektów
architektury krajobrazu

40

Materiały budowlane i elementy
wyposażenia terenów zieleni

40

Nazwa zawodu

Technik leśnik

Rolnik, Technik rolnik,
Technik agrobiznesu

Technik weterynarii

Kucharz, Technik żywienia
i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Symbol i nazwa
kwalifikacji
R.13. Ochrona
i zagospodarowanie
zasobów leśnych

R.3. Prowadzenie
produkcji rolniczej

R.9. Prowadzenie
chowu, hodowli
i inseminacji zwierząt
R.10. Wykonywanie
czynności
pomocniczych
z zakresu usług
weterynaryjnych

T.6. Sporządzanie
potraw i napojów

T.15. Organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych

T.12. Obsługa
gości w obiekcie
świadczącym usługi
hotelarskie
T.11. Planowanie
i realizacja usług
w recepcji
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Ochrona przyrody, turystyka
i edukacja w lesie

25

Podstawy produkcji roślinnej

40

Uprawa roślin

40

Podstawy produkcji zwierzęcej

40

Produkcja zwierzęca
(bydło, trzoda chlewna,
drób, konie, owce, kozy)

40

Technika w rolnictwie

40

Rolnictwo ekologiczne

20

Biologiczne podstawy
chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich i towarzyszących

40

Technologiczne podstawy
chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich i towarzyszących

40

Podstawowe wiadomości
o chorobach zwierząt i lekach

40

Wyposażenie gastronomii

40

Przechowywanie żywności

30

Podstawy sporządzania
potraw i napojów

40

Ocena żywienia

30

Zasady planowania żywienia

40

Karty menu

30

Organizacja produkcji
gastronomicznej

30

Planowanie usług
gastronomicznych

40

Podstawy hotelarstwa

40

Działalność recepcji

40

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

30

Zasady sporządzania jadłospisów

25

Nazwa zawodu

Technik obsługi turystycznej

Cukiernik

Symbol i nazwa
kwalifikacji
T.13. Planowanie
i realizacja imprez
i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług
turystycznych
Podbudowa do
kwalifikacji:
T.13. Planowanie
i realizacja imprez
i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług
turystycznych

Tytuł kursu

Liczba
godzin

Podstawy turystyki

40

Planowanie imprez
i usług turystycznych

40

Rozliczanie kosztów
usług turystycznych

30

Surowce cukiernicze

35

Podstawy produkcji
T.4. Produkcja wyrobów
wyrobów cukierniczych
cukierniczych
Dekorowanie wyrobów
cukierniczych

40
30

Operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego,
Piekarz, Cukiernik, Wędliniarz,
Technik technologii żywności,
Technik przetwórstwa
mleczarskiego

T.2. Produkcja
wyrobów spożywczych Wyposażenie zakładów
z wykorzystaniem
przetwórstwa spożywczego
maszyn i urządzeń
T.3. Produkcja wyrobów
piekarskich
T.4. Produkcja wyrobów
cukierniczych
T.5. Produkcja
przetworów mięsnych
i tłuszczowych
T.16. Organizacja
Utrwalanie żywności
i nadzorowanie
produkcji wyrobów
spożywczych
T.17. Organizacja
i nadzorowanie
produkcji wyrobów
mleczarskich

Piekarz, Technik
technologii żywności

T.3. Produkcja wyrobów Podstawy sporządzania
piekarskich
ciast piekarskich

40

Technik technologii żywności

T.16. Organizacja
i nadzorowanie
produkcji wyrobów
spożywczych

40
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Podstawy planowania produkcji
wyrobów spożywczych

40

40

Nazwa zawodu

Technik turystyki wiejskiej

Kelner

Opiekun medyczny

Technik ochrony fizycznej
osób i mienia

Do wszystkich zawodów

Symbol i nazwa
kwalifikacji
T.7. Prowadzenie
działalności
turystycznej na
obszarach wiejskich
T.8. Prowadzenie
gospodarstwa
agroturystycznego
T.9. Wykonywanie
usług kelnerskich

Z.4 Świadczenie
usług opiekuńczych
osobie chorej
i niesamodzielnej.

Z.3 Ochrona
osób i mienia

Efekty wspólne dla
wszystkich zawodów

92

Tytuł kursu

Liczba
godzin

Podstawy turystyki na
obszarach wiejskich

40

Gospodarstwo rolne
a agroturystyka

40

Podstawy obsługi kelnerskiej

40

Potrzeby i problemy osób
chorych i niesamodzielnych

30

Czynności higieniczne
i pielęgnacyjne u osób
chorych i niesamodzielnych

30

Czynności opiekuńcze nad
osobą chorą i niesamodzielną

30

Organizacja ochrony osób

40

Ochrona mienia

40

Bezpieczeństwo
imprez masowych

40

Zabezpieczenia techniczne
oraz dozór urządzeń
i systemów alarmowych

30

Ochrona transportowanych
wartości pieniężnych

40

Biznesplan

24

Prowadzenie działań
marketingowych

16

Teoria BHP

16

Pierwsza pomoc

24

Załącznik 7. Lista 26 kursów na odległość do wybranych aspektów
doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
Tytuł kursu

Liczba
godzin

Tworzenie zasobów do kursów e-learningowych

32

Prowadzenie kursów na platformie edukacyjnej

32

Jakość w kształceniu na odległość

16

Jak zaprojektować kwalifikacyjny kurs zawodowy I

16

Jak zaprojektować kwalifikacyjny kurs zawodowy II

16

Jak pracować z uczniem zdolnym

32

Metodyka poradnictwa zawodowego

24

Jak planować zadania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

16

Poradnictwo kariery przez całe życie

32

Planowanie uczniowskich ścieżek kariery edukacyjnej
i zawodowej w powiązaniu z kwalifikacjami

24

Poradnictwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

24

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu i planowania kariery

24

Jak opracować przedmiotowy program nauczania do nowej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie

24

Jak dostosować program nauczania dla zawodu na podstawie
przyładowych programów opublikowanych przez KOWEZiU

16

Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach rolniczych

16

Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach mechanicznych

16

Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach budowlanych

16

Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym
w zawodach administracyjno-usługowych

16

Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym
w zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych

16

Tworzenie szkolnych planów nauczania dla szkół zawodowych

16

Kształtowanie oferty szkoły, w tym współpraca z pracodawcami

16

Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, w tym
z uczniem zagrożonym wykluczeniem

24

Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia

24
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Tytuł kursu

Liczba
godzin

Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym

24

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym

24

Jak wdrażać kształcenie modułowe, opierając się na nowej podstawie programowej

24
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